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Ylfiohtaja |ukka Rantalan mukaan
El6kekomitea 90rn tavoitteiden to
teuttaminen takaisi merkittiivi& sfi Ss-
t6ji eliikemenaissa Niin suuria, etti
aikaisempia TELmaksuennusteita
voitaisiin laskea jopa lgrmmenlnrnta
prosenttia.

Liitteessdmme

ratkai-

kandidaatti
nen,

va-

mla,
lcysymykset
sunsa.

S O S IAALTVALI OKUITITA:

EI-{IGIARIESTtsLMAN

I

Miilaisen elikejirjestelmffn Suomi
tarvitsee lqrmmenen woden kulut-
tuaf Kysyrnys esitettiin eduskunnan
sosiaaliviUdkunnan, eri puolueiden
jisenille.

s.

Kun Suom€sso orl,rnratala-
suhdanne tai perS.ti lama, on
varmaa, ett6 vaatimukset
ns. suurten eliikkeiden leili
kaarnisesta'voimistuvat.
Ndin on kaynyt nytkin.

s.
15

S.
18
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Sosiaalivakuutuksen kehitlrs on Suo-
messa ollut valtaisaa toisen maail-
mansodan jdlkeen. Olemme saaneet
koko vdeston kattavan sairausva-
kuutuksen ja perhe-eldkevakuutuk-
sen. ElEkevakuutuksen kehitysbuu-
min aloitti merirnieseldkelain ja
ty6ntekijiiin eldkelakien sd6t6mi-
nen. T!6eldketurvan kehitys jatkui
laajentamalla eldketurva perheeliik-
keisiin ja ottamalla yrittdjdt eliiketur-
van piiriin.
Kun 30 vuoden periistd kirjoitetaan
kokonaisesitystii 1900-luvun jdlki-
puoliskon sosiaalivakuutuksen his-
toriasta, tullaan ehkd pohtimaan, oli-
ko sosiaalivakuutuksen niikokul-
masta merkittdvdmpi asia saada ai-
kaiseksi koko vdest6n kattava sai-
rausvakuutus vai ansiot;rossd olevan
viest6nosan eliiketurva,

Edellii sanottu kysyrnys voidaan to-
della tehdii, kun asiaa tarkastellaan
vain sosiaalivakuutuksen nik6kul-
masta. Silloin sivuutetaan se, ettd
tyoeliike on muutakin kuin sosi-
aalivakuutusta. Se on osa ty6suhteen
ehtoja, se on erittdin suuri,ja kasva-
va osa kansantalouden rahavirtoja.
Sen kokonaismerkit5rs jdttdd kauas
taakseen muut sosiaaliturvan muu-
tokset viime vuosi\rmmenind.

Aivan viime pAivind on keskusteltu
eldkevalheesta. Tiukasti kansanta-

MITA EDESSA

louden ltihtokohdista, voidaan var-
masti herdtttiti kysymys siit6, mikd
on sopiva lakisdSteisen eldkernenon
osuus bruttokansantuotteesta tai
minkdlaisilla vapaaehtoisilla el6ke
jiirjestelyillii voitaisiin teoriassa kas-
vattaa yksityistii sSdst6mistii. Tiissd-
kin keskustelussa unohdetaan se to-
siasia, ettd tyoeliiketurva on toki
muutakin kuin vain osa kansanta-
louden rahavirtoja.

T!6eltike on oleellinen, td,rked osa
suomalaisen palkansaajan ja yrittti-
jdn eldmiin aikaisista ansioista. T116-
td tehdessddn suomalainen palkan-
saaja ja yrittiijii saa vuositulonsa li-
sdksi sitovan, lakisddteisen eldke-
lupauksen vastaisesta eldketurvas-
taan.

Eldketurvan rahoitustapa ei tdtd lu-
pausta muuksi muuta. Kustannet-
tiin eldketurwa teknisesti sitten jao-
tusjdrjestelmiin tai mahdollisim-
man tdydellisen rahastoivan jdrjes-
telmdn puitteissa, varsinaisen eld-
kelupauksen sisiiltd on sama. Vuosi-
palkan lisiiksi tydmme tuottaa meil-
le eldkkeen, joka on puolitoista pro-
senttia ty6tulosta. Tiimdn lupauksen
mukaisesti olemme ty6td tehneet
vuosia, monet meisti vuosi\rmme-
niti ja tyovuosien osoittaman mdd-
riin nditd puolentoista prosentin el6-
kepaloja itsellemme ansainneet.

Niiistii eldkepaloista meilld on oikeus
pitd6 kiinni. |oka muuta viiittiiii, syyl-
listyy elAkevalheeseen tai sitten
suunnittelee valtavan kokoluokan
eldkekaappausta.

Edellii olevalla en halua kiist66 sitii,
ettii tydeliiketurva on toki oleellinen
osa kansantaloutta. Suuri eldkeme-
no rasittaa aina vdistdmdtt6 palkan-
saaj atalouksien asemaa. T\rlevaisuu-
den elSkkeen maksukyky on riippu-
vainen siitd, miten osaamme kan-
santalouttarnme hoitaa. ElSketur-
van rahoitus on jiirjestettdvii sel-
laiseksi, ettd se rnahdollisimman oi-
keudenmukaisesti rasittaa eri suku-
polvia. Niin ikiiiin eliikkeen saami-
sen ehtojen tarkentamisesta ja eldke'
tason hienosddd6stii on toki voitava
keskustella.

T!6eldketurvan peruslupaus eli eld-
ke, joka kohtuullisesti turvaa tyo-
aikaisen ansiotason siiil5rmisen elii-
keaikana, voidaan kuitenkin kan-
santalouden ylii- ja alamdisti huoli-
matta pitdd jatkuvasti voimassa. Td-
hdn tosiasiaan rneiddn tulee luottaa
ja siltii pohjalta hoitaa ty6elSketur-
van toimeenpanoa ja vaalia elSketur-
van kehittdmistd. Tiilloin voimme
luottaa my6s siihen, ettii ty6el6ke-
turvalla ja tydeliikejtirjestelmdlld on
useiden 5O-vuotiskausien tulevai-
suus edess66n.

2

Matti Uimonen
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Pohjolantotmthsjohtajahsisiirtyud.ylijohtajaJukhaRantalaonuakuuthntut siitd, ettii suomalaiset
tlllanustauat tosiasiat ja ettti tyinnarhhinojdrjestdt piiiiseuiit ennen pith.titi ylteisyimmcirrykseen
taruittauista toimmpiteistd eliih.emenaj en ldhitsemiseh.si.

Eldkekomitea 90:n ta-
voitteiden toteuttaminen
takaisi merkittivii siHs-
tojd elikemenoissa.

Sddstot olisivat ylijohta-
ja Jukka Rantalan mu-
kaan niin suuria, etti ai-
kaisempia TEL-maksu-
ennusteita voitaisiin rei-
vata alaspdin jopa kym-
menkunta prosenttia.

-Silloin voitaisiin puhua 25
prosentin maksutasosta pit-
kiilliikin aikavdlill[. ]os tdhdn
todella pddstdisiin, olisimme
Euroopan mittakaavassa hy-
vin kilpailukykyisellii tasolla.
Sosiaalivakuutusmaksut ja
erityisesti eldkemaksut ovat
Euroopan maissa selvissd
nousussa ja jos me saamme
omat ty6elSkemaksumme py-
sdhtym66n mainitsemalleni
25 prosentintasolle, niin se on
meille selvd kilpailuetu.

-Silloin ei kenenkdiin tarvitse
myoskiiiin endd muistuttaa
meitii taakan siirtdmisest6 tu-
leville sukupolville, Rantala
vastaa asiaa julkisuudessakin
mananneelle kollegalleen.

Rohdot tiedossa
Viime vuoden loppupuolella
mietint6nsd jtittiinyt Eldkeko-
mitea 90 haki nimenomaisesti
Ititikkeitii elSkemenon hillitse.
miseksi. Se tarjoaa - joskin eri-
rnielisend - tutkimaansa tau-
tiin rohtoja,joiden pitiisi kan-
nustaa ikiitintyviti ihmisiii jat-

kamaan ty6el6mdssti. Kepeik-
si ja porkkanoiksi komitean
esityksiii on nykytavan rnu-
kaan myos kutsuttu.

Keppejii ovat tdssd katsannos-
sa kait komitean ehdotukset
erdiden eldkkeiden ikdrajojen
nostarnisesta ja indeksin tait-
tamisesta,

Porkkanoiksi on kutsuttu
muun muassa komitean eh-
dotuksia, jotka koskevat
ikiiiintyneiden, t6issii olevien
ihmisten eldkepalkan laskuta-
van muutosta, eldkkeen kart-
turnisprosentin muuttamista,
takuueliketti jne.

Kaksi asiaa
ylitse rnuiden
-T)z6eliikkeiden rahoitusta - ja
koko tyoeldkej Srjestelmdn us-
kottavuutta ja luotettavuutta-
kin - ajatellen kaksi asiaa nou-
see ylitse muiden. Ensimmdi-
nen on eldkemenon kasvun
hillitseminen. Toinen on va-
rautuminen suurten iklluok-
kien ikiiiintymiseen ja heiddn
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jtitttimiinsii aukon ttiyttiimi-
seen ty6el6mdss6.

-Kuvaannollisesti sanoen
lddkkeet n6ihin on jo tiedossa,
n5rt ne pitdisi vain nielaista.

-]os esimerkiksi Eldkekomitea
90:n tavoitteet toteutuvat, ne
toisivat reiluja siiiistojii eliike.
menoihin. Komitea totesi silti
itsekin, ettei pelkdstddn sen
ehdotuksilla maata rakenne
ta. Toisin sanoen, etteivdt eld-
keikdrajojen nostarniset ja ns.
porkkanat ole yksin66n ratkai-
sevia. Kehityksen kddntirni-
sessii ratkaisun avaimet ovat
asenteet, eli se miten ty6mark-
kinoilla asennoidutaan i6k-
kiisiin ihmisiin. Komitean eh-
dotukset ovat hyvdnd tukena
kannustamassa ikd6ntyviS ih-
misid jatkarnaan \r6ntekoa,
Rantala sanoo.

Maksetaan
omat laskut
-fos tavoitteissa ei onnistuta,
niin silloin joku voi osoittaa
meit6 sormella maksutaakan
siirtdmisestA tuleville suku-
polville. MielestSni elEkkeitd
ei voi kuitenkaan tarkastella
tdssi katsannossa yksindin ja
erillisind, sillii meillii on muu-
takin tulonsiirtoa sukupolvi-
en v6lillfl, on valmiiksi raken-
nettua infrastruktuuria 5rrn.

-En hyviiksy tuollaista suku-
polvien vilistd vastakkain-
asettelua. Mutta niin piin l5-
hestyn asiaa mielellSni, ett6
tarkasteltaisiin siti, rnit6 voi-
taisiin tehdii jo nyt eldkkeen
alhaiselle rahastoinnille ja
kansantalouden velkaantumi-
selle, ettei sama sukupolvijou-
tuisi maksarnaan rnolernpia
laskuja. fos niin kdvisi, luulen,
ettd monet l6htevdt muille
maille.

Vield olisi aikaa
-Meillii on vield aikaa korjaa-ville toimenpiteille - ehki
noin 15 vuotta. Aika riittiiti,
mutta ehtona on, etti ryh-
dymme t6ihin nyt heti, sillti
muuten korjaukset eivit ehdi
vaikuttaa haluamallamme ta-
valla.

-Eldkekomitean ehdottamat
toimenpiteet eldkemenojen
hillitsemiseksi ovat tarvitta-
vista toimenpiteistd keskei-
simpi6. Mutta myos T)6eliike
rahastotoimikunnan linjauk-
set rahastoinnin lisSdrnisestd
ovat tulevia aikoja ajatellen
olennaisia.

-T)6el6kemaksu ei ole nlrt
niin suuri, etteik6 sitS voitaisi
rahastoinnin lisiiiimiseksi hie.
rnan korottaa laman mentydohi. N6in kohdennettaisiin
elSkekustannuksiri oikeaan
sukupolveen ja kevennettdi-
siin tulevien ikdpolvien elii-
kerasitusta. Rahastoinnin li-
sidmistd voidaan perustella
rny6s sidstdmisargumenteil-
la.

Tlroeliikerahastotoimikunnas-
sa ei tehtytdsmdllistd ehdotus-
ta lisdrahastoinnista. Meillii ei
n5rt rahastoida vanhuuseldk-
keitS ja toimikunnassa olikin
eniten esilld se, etti vastedes
rahastoitaisiin my6s ikiiviilillti
55 - 64 syntyvti vanhuuseldke.
oikeus, Rantala sanoo.

Se nostaisi h6nen mukaansajonkin verran tydeliikemak-
sun tasoa. Rantala aprikoikin,
ettei tdssS nimenomaisessa
suhdannevaiheessa taida l6y-
t5rd rahastointiasialle helposti
suopeutta.

-Palkansaajien ty6eldkemak-
sulla on rny6s rahastointikyt-
kenti ja olen ymmdrttinyt,
ettd palkansaajapuolella pide.
tddn luonnollisena sitd, etti
maksu lisiiti rahastointia.
Maksusta pddtettiiessd sovit-
tiin, ettd se kiiytttiytyy samalla
tavalla kuin tyonantajamak-
sukin.

Verodyri
laskisi penneje
Vaikka ehdotukset julkisen
puolen eliikeetuuksien muut-
tamisesta yhdenvertaisiksi yk-
sityisten alojen elike-etujen
kanssa ovat asia erikseen, ne
Uit$et kiinteisti siihen kes-
kusteluun, jota kdydddn eldke.
markkojen riittdmisestd. Ny-
kyrnenollahan julkisen puo-

len eldkemaksut nousisivat
viel6 suuremmiksi kuin kon-
sanaan on ennustettu tapah-
tuvan yksityiselld selctorilla.

Rantalan laskelmat osoittavat,
ettd jos julkisen puolen el6ke
edut saatetaan samalle viival-
le yksityisten vastaavien kans-
sa, eldkemenot putoaisivat sel-
vdsti. Esimerkiksi kunnallista-
loudessa menosdist6 alentaisi
6yrin hinnan nousupainetta
noin kahdella ja puolella pen-
nill6.

Virkamiehestd
toirnitusjohtajaksi
Noin kuukausi sitten saatiin
kuulla ja lukea tiedotusvili-
neist6, ettti ylijohtaja fukka
Rantala jdttid sosiaali- ja ter-
veysministerion vakuutus-
osaston osastopSdllikkyyden
ja siirtyy vakuutusyhti6 Poh-
jolan toirnitusjohtajaksi.

-Kyse ei ole mistiidn erityisesti
Igrpsymisestd. Olen viihtynyt
ministeri6ss5... mutta toisaal-
ta tarjotusta tehtdvdstd oli vai-
kea kieltiiytyd, kun uskon sii-
nii p6rj66vini.

-Olen my6s ollut STM:ssi jo
l6hes 11 vuotta, sen takia tus-
kin kukaan voi puhua rinta-
makarkuruudesta.

Rantalan mielestS aika on sii-
nd suhteessa sopiva ldhteA -jos
tdssd yhteydessd n5rt yleensd
on aiheellista puhua sopivuu-
desta - ettd jdrjestelmti on tie.
dostanut edessd olevat uhka-
kuvat ja etsinyt itse tepsivdt
l66kkeet niiden vaikutusten
eliminoimiseksi.

-Ulkopuolisia rnestareita, jot-
ka kertovat mitii pitiisi tehdii,
on ollut ja on vastakin. Mutta
kyllii eliikeasiantuntijat ovat
itse ensimmdisinii tiedosta-
neet ongelmat, kiynnistiineet
keskustelun niiden korjaami-
sen vdlttdrndtt6rnyydestd ja
etsineet ratkaisumalleja. Tlo-
elikejdrjestelmd on sidosryh-
mineen toiminut t6ssd mieles-
sii hyvin, Rantala painottaa.
Kysyttiessii nimenomaan, et-
tii rnitii Rantala olisi tehnyt

matkan varrella toisin, hdn
vastaa empimdtti asioita ole,
van kaksi.

-|oustavat eliikej iirj estelyt olisi
pitiinyt toteuttaa silloisen ko.
mitean ehdottamalla tavalla.
Toiseksi olisi pitiinyt lisiitii
elEkkeiden rahastointiastetta
jo B0-luvun hyvinii vuosina.

Eldketurwakeskus
vilttiimiit<in
apuveune
-ElSketurvakeskuksesta mi-
nulle jid hyvd kuva. T!6elti-
kejdrjestelm6 on niin iso ja
rnonimuotoinen, ett6 Eliike-
turvakeskus on sen valvon-
nassa ja ohjaamisessa ministe
ri6lle vdlttdmiiton apuvdline.
Olen rny6s pittinyt ty6skente-lystd Eliiketurvakeskuksen
hallituksessa, Rantala sanoo.

Hiinen mukaansa ETK:lla riit-
t65 ty6sarkaa.

-Elikemenon ja tyoeldkernak-
sun saattarninen oikealle ural-
le, siin6 on toit6 yllin kyllin.
My6s vakuutettujen eldkepal-
velun yllipitdminen ja kehit-
tdminen on ty6eliikejdrjestel-
m6n uskottavuuden ja luo-
tettavuuden kannalta yksi
Eldketurvakeskuksen avain-
tehtiiviii, Jukka Rantala pai-
nottaa.

H aostattelu: J ount J ohis alo
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TyrielSkelehden haastattelemat sosiaalivalioku nnan jfi -
senet ovat ldhes yksimielisesti nykyisen eldkejdriestel-
mdn takana. Mutta myrSs korjaamista lriytyy. Haastatel-
luista enemmistri ol i sit6 mieltd, ettd esi merkiksi ju lkisen
ja yksityisen puolen elSketurva tulisi yhteniistdS.

Sen sijaan yksil<illisen varhaiseldkkeen ikdrajan nosta-
miseen sosiaalivaliokunnan jdsenet suhtautuvat varauk-
sellisesti.
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At{SAINTA.AIKA
35 WODEKSI

Lahtelanen |ouko Skinnari on
eduskunnan sosiaalivalio.
kunnan puheenj ohtaja ja sosi-
alidemokraatti. Hiin pitiiii elii-
kejdrj estelrndrnrne pohjaa hy-
vdn6, mutta kehittEisi sitd mo.
nin tavoin.

-Tiyden t5r6eldkkeen ansain-
ta-aika tulisi laskea 55 vuo-
teen. Se olisi oikeudenmu-
kaista tasa-arvon kannalta.
Naiset, jotka kotona hoitavat
lapsia, menett6vit ty6eliik-
keen ansaintavuosia. |os an-
sainta-aika olisi 55 vuotta, he
kin voisivat saada tEyden t5r&
elikkeen.

Skinnarin mielesti pienten
ty6eliikkeiden parantaminen
olisi my6s ensiarvoisen tiirke
iiii. Viiliinputoajia ei saisi olla.

Eldkekomitea 90:n esit5rksiin
Skinnari suhtautuu kriittises-
ti. Hiin ei pidd ikirajojen ko-
rottamista oikeana ratkaisu-
na, jos ty6eliim6n ja ty6paik-
kojen viihtyisyyttii ei saman-
aikaisesti kohenneta.

-Ihmiset voivat pahoin ty6s-
sdEn. Ongelma ei ole 55 vuo
den ikdraja ja eldkemahdolli-
suus, vaan se, etti niin moni
haluaa tStd mahdollisuutta
kiiftAe. Meilli liian moni ha-
luaa ty6el6m6std pois niin
pian kuin suinkin mahdollis-
ta.

Skinnarin mielest6 tiss6 ta-

TYO JA SOSIAAIM'RUA
rlls rliorssli

Anneli Taina:

-1}6n tekemiselld pitdd voida
parantaa omaa aserraansa.
Siksity6nteon on oltava sidok-
sissa rny6s sosiaaliturvaan.
Tdsti syystd ansiosidonnai-
nen ty6eldkej6rjestelmd var-
mistaa paikkansa tulevaisuu-
dessa, uskoo eduskunnan so.
siaalivaliokunnan varapu-
heenjohtaja Anneli Taina.
Puoluekent6ss6 hin edustaa
Kansallista Kokoomusta.

Anneli Tainan rnielesti kan-
saneldkettd tarvitaan edel-
leenkin ty6eliimiin ulkopuo
lelle jiiineiden eldketurvan
paikkaajana.

-Mutta, ettd kansaneldkejdrjes-
telmdsti tulisi kaiken kattava
tasaeldkejirjestelmd, sitd en
kannata.

Hdnen mukaansa silloin on
kysymys jo ty6motivaatiosta
ja -moraalista.

-|6rkev6lle ty6nteolle saa sa-
noa Suomessa hyvistit, jos
kaikilla on yhtd suuri sosiaali-
tunra - niillEkin, jotka t[ssii yh-
teiskunnassa maksavat ty6ti
tekemdlld toisten sosiaalitur-
vaa.

Samaan hengenvetoon Anne.
li Taina, kuten koko Kokoo-
muksen eduskuntaryhmd,
tuomitsee hallituksen eldke,
leikkausesitSrkset.

-ElEkekaton kannalla erlme

loudellisessa tilanteessa ei ole
mitSiin kiirette komitean ta-
voitteiden toteuttamisessa.

-Parempi, ettd sairaat p66sevdt
elSkkeelle ja nuorille saadaan
t6ita.

T)6eldklseiden rahoitusta hin
pitiiE ty6markkinaosapuolten
vdliseni sopimuslgrs5rmykse-n6. Palkansaajien ty6eliike-
maksu ei hdnen mukaansa
muuta siti tosiasiaa, etti t5r<i
eldke on ennenkin ollut osa
palkkaa ja se on otettu huomi-oon palkkaneuvotteluissa.
Ndin tulee olemaan my6s vas-
taisuudessa, nyt tosin eri
suuntaan vaikuttavana eli ni-
mellispalkkojen kasvua lis6i-
vtinii tekijiinii.

Ajankohtaisiin elikekattovaa-
timuksiin Skinnari ei l6mpiii.
HEn ei pid6 eriarvoisuuden
syynd sosiaaliturvaa, vaan
palkkaeroja. Sosiaaliturva ta-
saa tuloeroja, mutta tasapdi-
s5r5rteen saakka ei pidii pyrkie.
-Se vie tv6nteolta motivaa-
tion. (pj)I

miss66n tapauksessa ole. Us-
komrne, etti sen on t65rtynyt
olla y6n tunteina synt5rnyt lap
sus.

Vaikka Anneli Taina luottaa
nykyisiin elAkejirjestelmiin
lgrmmenenkin vuoden kulut-
tua, h6n pit66 ansioeliikejiir-jestelmien yhteniistdmistd
tdrke6n6. Muun muassa eri
elEkelakien karttumissdEn-
n6kset ja eliikeidt on saatava
samalle tasolle.

- My6s rahoitusta olisi korjat-
tava yhtendisempddn suun-
taan. Esimerkiksi nyt valtio
rahoittaa maatalousyrittdjien
elikkeitd melkoisesti, kun
taas muiden yrittiijien el6kkei-
td se ei tue juuri lainkaan.

Eldkekomitea 90:n ehdotta-
maa yksil6llisen varhaiseldk-
keen ikirajan nostamista An-
neli Taina kannattaa. Mutta
niin, etti ikirajaa korotetaan
samanaikaisesti ty6el6miin
kehittimisen kanssa.

-Siit6 piidtellen, etti ihmiset
haluavat eldkkeelle alle kuu-
silgrrnppisin6, ty6el6mdssi
teytyy olla jotain vialla.

-Yksi syy on ehki se, ettei meil-
16 arvosteta ikiiintyvien ih-
misten taitoja eik6 viisautta.
Toisaalta ty6el6miin kehitys
on ollut niin kiivasta, etti osa
vanhemmista ty6ntekij 6isti
on halunnut paeta eldkkeelle.
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-Vaikka luotankin siihen, ettii
ihrniset pitemrn6n p66lle huo-
maavat \r6nteon olevan el6k-
keelldoloa mielekkidmpii,
ly6oloihin on panostettava.

Palkansaajien ty6el6kemak-
sun Anneli Taina ndkee oike.
ansuuntaisena ratkaisuna.
[I6nen mukaansa muitakin
sosiaalivakuutusmaksuja pi-
tiisi siirt66 enemrn6n kansa-
laisten itsensi maksettaviksi.

Silloin ihrniset saisivat selvfln
kuvan, kuka sosiaaliturvan
maksaa. Nylgrisin kuvitellaan,
etti rahat tulevat jostain yh-
teiskunnasta erill66n olevasta
potista. fos vastuu sosiaali-
hrrvan rahoituksesta siirtyisi
enemrn6n ty6ntekij6ille itsel-
leen, se varmasti jirkev6ittdisi
sosiaaliturvan kehittimistd.
My6s kansalaisten kustannus-
Lietoisuus lis66ntyisi.
-Toisaalta se edell5rtt6isi tulo-
verotuksen keventirnisti, kos-
ka muutoin k6teenj66v6 palk-
ka alenisi liikaa, Anneli Taina
painottaa. (mlt) I
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Keskustapuolueen Raili Pu-
hakka pitdii palkatonta hoito
t5r6ti tekevien eliketurvan j6r-
jestdrnist6 ensiarvoisen tEr-
kednd asiana.

-Nylgriset siist6toirnet lis66-
vit niiden ihmisten m66r66,
jotka hoitavat kotona lapsiaan
tai muita omaisiaan, esirner-
kiksi sairaita vanhempiaan.
Siksi hoitoty6ti tekevien el6-
keturvan jirjestirninen nou-
see entist6kin tirkeimmiksi
kysymykseksi.

Kotihoidon tukeminen on Pu-
hakan rnukaan yhteiskunnal-
le edullista ja useissa tapauk-
sissa se on my6s inhimillisin
ratkaisu. Sairaita, vamrnaisia
ja vanhuksia ei tarvitse sijoit-
taa kalliiseen laitoshoitoon,
jos joku - yleensi omainen -
ottaa vastuun heid6n hoidos-
taan.

Omaisten vastuun merkitSrstd
korostaa se, etti lanntien pa-
nostus avohoitoon tulee mah-
dollisesti kaventumaan talou-
den kiristyessd. Korvaavien
yksityisten hoitopalvelujen
tarjonta ei kasva tarpeeksi no-
peasti, eiki kaikilla ole varaa
niit6 itselleen kustantaa.

Itse peruspilarit elikejirjestel-
mdssi ovat Puhakan mielestd
oikeita, tarvitsemme kansan-
el6kett6 ja ty6eldkett6. Mutta
molempia elikemuotoja tulisi
hdnen mukaansa tasapuoli-

sesti kehitt66.

Kehitt6rnisessi tulevat kui-
tenkin taloudelliset realiteetit
vastaan. Eldketurva on sidok-
sissa kansantalouden tilaan.
Puhakka korostaa, etti silloin-
kin, kun taloudessa menee
huonosti, pitEisi pieneldkkeet
ehdottamasti jdtt66 rauhaan.

-Tarne on eettinen ja moraali-
nen k5rs5rmys. Neme pienii
elEkkeiti saavat ovat ty6llti6n
rakentaneet tim6n yhteiskun-
nan ja luoneet perustan sen
hyvinvoinnille. Heidin ase
maansa elEkeaikana ei tule
heikent66. |os elikkeitd on
pakko leikata, niin leikataan
yl6piist6. (p) I

Mariatta
Stenius-Kaukonen:

PALUETIIT
YHDELLE
TUUKULLE

-Kannatan elikej drjestelrnin
yksinkertaistarnista, sanoo
toistalgrmmenti vuotta edus-
kunnan sosiaalivaliokunnas-
sa istunut, Vasemrnistoliittoa
edustava Marjatta Stenius-
Kaukonen. Hin haluaisi yli-
pi6t6iin koota suomalaisen
sosiaalitunran palvelut yhdel-
le luukulle. |a tuo luuklsu l6y-
t5risi luontevirnrnin Kansan-
eldkelaitoksen paikallistoi-
mistoista.

-fos kerran sii6st66 pit66, leika-
taan sitten rnieluumrnin hal-
lintokuluista. Rinnakkaisten
eldkej6rjestelmien yllipito on
raskastaja kallista.

Marjatta Stenius-Kaukonen ei
ole jirin innostunut Elike
kornitea 90:n kaavailuista.

-T!6el6kej 6rj estelm6lle 5rrite.
t66n kaapata pi6t6svalta nyt
my6s ty6lqrvytt6mlyselike-
p66t6ksi6 tehtiessd. Pelk66n,
ettd hyllgrprosenttien kasvu
tulisivaan jatkumaan. Kela si-
vuutettaisiin p66osin ratkai-
sukiytinn6std. Siitikin huoli-
matta, etti esirnerkiksisen asi-
antuntijalidkirisysteemi on
hyvi ja alueellisestikin katta-
va. T6116 hetkelli monet el6ke,
si6ti6t seuraavat asiantunte-
muksen puuttuessa Kelan rat-
kaisuja. My6s kuntoutuksen
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osalta Kelan rooli on tdrke6.

-Srkimykset pittiti ty6nteki-
j6itii nylqlistii pitempiiiin tyo-
eldmdssd ovat siniinsi kanna-
tettavia. Sen pit65 kuitenkin
tapahtua ty6kykyti ylliipitii-
m6ll6 esimerkiksi kuntoutuk-
sella ja tydoloja parantamalla.

-|os ja kun yksi jiirjestelmi ra-
kennetaan, pyst5rtet66n se sit-
ten kansanelikkeen ymptiril-
le, koska Kela pystyy jiirjestii-
m66n paremrnat ja halvem-
mat palvelut kokonaisuudes-
saan, ehdottaa Stenius-Kauko-
nen.

Hiin ei kuitenkaan halua ko-
konaan luopua ny\risesti tyo-
el6kemallista.

-Ei romuteta ansioeldkejdrjes-
telmd6, mutta kohtuulliste-
taan se. follain tavalla elike.
menojen kaswuun joudutaan
varmasti puuttumaan.

Kansanedustaja Stenius-Kau-
konen on ehdottoman el6ke
katon varaukseton kannatta-
ja. Katon hdn rakentaisi 10 000
- 12 000 markan tiettimiin, ja
se tarkoittaisi nimenomaan
kokonaisel6kkeen yldrajaa.
My6s alhaisernmasta rajasta
voidaan hdnen puolestaan
keskustella.

-Peruselike voisi olla aluksi
Kelan maksama 5000 mark-
kaa, jonka piiiille sitten tulisi
ansioon perustuva ty6eliike.
Katon alapuolella voisi olla
taitteita, joilla eldkekertymee
leikattaisiin vihin erin my6s
matkan varrella. Niiinhin nyt-
kin tapahtuu sairausvakuu-
tuksen pdivdrahoissa.

-Pohjalla olisi siis Kelan mak-
sama peruselike, sen piiiillii
kohtuullinen ty6eliike, ja lo-
put jokainen saisi kustantaa
itse, kite5rtt66 tulevaisuuden
elikemallinsa MarjattaSte
nius-Kaukonen. Qm)!

B
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HAkan Nordman:

ruxxHDEil RAHorrus
UAIKEIITUU

-Eldketurvan liiht6kohdat
ovat hyvid ja oikeita my6s tu-
levaisuuden kannalta. Tarrrit-
semme jatkossakin minimi-
eliketurvan kaikille ja nylqli-
seen tapaan siihen lisittdvdn
ansioturvan, sanoo Hikan
Nordman Ruotsalaisesta Kan-
sanpuolueesta.

-Mutta rahoituksen kanssa tu-
lee olernaan ongelrnia jo ikii-
rakenteemme johdosta ja eri-
t5risesti, jos ty6tt6myys pysyy
korkealla, hdn korostaa ja jat-
kaa, siksi palkansaajien tyG
elikernaksu on tullut jAedek-
seen niinkuin monissa muis-
sakin maissa.

Nordman on huolestunut jul-
kisen sektorin eldkkeiden kus-
tannuskehityksestii. Siksi jul-
kinen sektori joutuu muutos-
ten kohteeksi, eiki etujen huo-
nonnuksiakaan voida vtilttiiti.
Etuasemaa yksit5riseen sekto-
riin ndhden on s54rtd kaven-
taa, viel6p6 suhteellisen nope
asti.

-Nuoret joutuvat mahdotto-
maan tilanteeseen, jos jatkam-
me tdll6 tavoin elden lainoi-
tusta lis66miillti. fo nyt rnonet
el6kel6iset tulevat parernmin
toimeen kuin velkaantuneet
nuoret.

Nordmanin 66nestdj6t ovat
enimm6kseen Vaasan seudun
rannikkoalueen ruotsinkie-
listi vdest66. Hdnelld on pal-

jon yhteyksid kentt66n ja pien-
elSkeldisiin, joiden toimeen-
tulo perustuu kansaneldkkee
seen ja vdhdiseen tyoeldkkee-
seen. Nditd kansalaisia suuret
elikkeet drsytt6vSt tavatto-
masti.

Tietoisena teknisen toteutuk-
sen vaikeuksista ja korvaavien
jiirjestelyjen lisidntymisestd
Nordrnan toivottaisi tervetul-
leeksi nykyist6 paremman
eldkkeen mddrin rajoittami-
sen.

-Se olisi tarpeen moraalisista
syistii. Nyt tarvitaan esimerk-
kejii siitii, ettii myds hyvin-
palkatut ovat valmiina uhra-
uksiin. (PI) I

Ulla Anttila:

MAIGIIJA
KOROTETTAUA
TAI ELIU$Gffi
PtEltEililEITIUI
Kansanedustaja Ulla Anttila
pitiiii eliikejirjestelmdn suu-
rimpana ongelmana sitii, ettd
tulevien eldkkeiden maksami-
seen ei ole kerdtty riittdvdsti
varoja. Nylgristd eldkejdrjestel-
m6'n tilaa kuvaa hdnen mie
lestidn hyvin ilmaisu "kattee-
ton sekki". Vihre66n Liittoon
kuuluva Anttila istuu edus-
kunnassa ensimmdistd kaut-
taan.

Rahoitusvajetta hinen mu-
kaansa on pahentanut vield
se, etti suhdannesyillii vakuu-
tusmaksuja on laskettu. Antti-
lan mielestd olisi mdiriteltiivd
riittdvii vakuytusmaksutaso
ja maksun vaihteluvdli, jonka
jdrjestelmi kestdii vaaranta-
matta tulevia eldkkeitd.

-Nyt ollaan siini tilanteessa,
ettd on joko maksuja korotet-
tava tai eldkkeitd pienennettd-
vd tai teht6v6 molempia.

Ulla Anttila kiitintyy el6kkei-
den pienentdmisen kannalle. -
Kymmenen tuhannen mar-
kan eliikekatto olisi sopiva.
Sen jdlkeen eldkettd voisi ker-
tyii listiti hyvin, hy',rin vdhdn.
Samalla olisi mietittdvd, mi-
ten rahastoja saadaan kartu-
tettua.

Eldkekattoon siirt5rminen ei
kuitenkaan kdy mutkattomas-
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ti.Anttilan mukaan asiasta on
neuvoteltava ammattiyhdis-
tysliikkeen kanssa. Ratkai-
suun vaikuttaa my6s, tulki-
taanko ty6eliike perustuslain
rnukaan ornaisuudenturvan
suojaamaksi.

-Ansiosidonnaisuutta eldk-
keissd tarvitaan. |os makset-
taisiin esirnerkiksi vain 3 000
suuruista peruseldkettd, se tie-
tiiisi siirtymistd yksityisen va-
kuutusj6rjestelmdn suun-
taan. ]a se puolestaan lisaisi
viliinputoajien m56r66.

Paljon esillfl olleeseen yksil6l-
lisen varhaiseldkkeen ikdra-
jan korottamiseen Ulla Anttila
ei l6mpene. -Eliikeikii pitiiisi
saada kohoamaan sellaisilla
toimenpiteilli, joilla kohenne.
taan ty6el6rnin laatuaja pide
t66n ihmiset tyokykyisempi-
nd pidempdiin. Eldkeidn ko
rottaminen vdenvdkisin ei ole
oikea tie.

Sen sijaan osa-aikaeldke kai-
paa kehittdmisti. H6nen mu-
kaansa osa-aikat5r6tiikin l6y-
tyy, jos on vain halua organi-
soida sit6. -Osa-aikaty6td voisi
harkita esimerkiksi tilantees-
sa, jolloin uutta ty6ntekijtiii
koulutetaan vanhan tilalle.

Ulla Anttila pitdd julkisen ja
yksityisen puolen eldkeetu-
jen yhtendistdmistd tdrkeiinii,
mutta kertarysdyksellS siti ei
pidd toteuttaa.

-Useinkin juuri kunnan palve.
lukseen on ment5r turvallisuu-
den ja kohtuullisten eldkeetu-
jen eik6 niinkdin palkan
takia. Vaikka pitkiillii tehtai-
melld yhtendistdminen on j6r-
kev66, niin ainakaan pieni-
palkkaiset naiset eivit saisi
siitii kohtuuttornasti k[rsi6.

Eldketurvassa on viel6 paljon
korjaamista. -Suurin osa el6-
kelSisistd el55 melko pienen
eldkkeen varassa. Kotity6tti
tekevdt, esimerkiksi kotonaan
lapsia, vanhuksia tai vammai-
sia hoitavat, ovat sellainen eri-
tyisryhmi, joiden eliketurvaa
olisi j atkossa kehitettdvd._Ulla
Anttila vakuuttaa. (mlt) I
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Leea Hiltunen:

ELiiKE.EROJA
KAUE]I]IETTAUA

vata juuri S5-vuotiaana. On
olemassa aloja, joissa ty6sken-
tely 60 ikivuoteen on todella
raskasta.

-Toisaalta myytti hyvEstd suo-
malaisesta ty6ntekijiistii ei
en6ii pidti paikkaansa. Sairas-
poissaoloja on paljon. Sly sii-
hen l6ytyy ty6el6mdst6, josta
on kadonnut mieleklgrys. Var-
haiseliikejiirj estelmdn uudis-
tamisen rinnalle tarvitaan
ty6elim6n uudistusta - sat-
sausta ty6olohin, ty6paild<a-
demokratiaan ja eldmintapoi-
hin.

-Tissikin yhteydessd haluan
heriittiiii arvokeskustelua el6-
mdntarkoituksesta. Nuoria ja
vanhoja ei saisi asettaavastak-
kain. Myds iekkiielH tydnteki-
jiillti tulee olla orna arvo tyG
eldmissd ja yhteiskunnan ra-
kentamisessa.

Leea Hiltusen sydint6 liihellii
ovat kotona t5r6skentelev6t
perheeniidit, jotka ovat hoita-
neet perheense, vanhuksensa
javammaisensa. He ovat anta-
neet arvokkaan $r6panoksen
yhteiskunnalle. |uuri heiddn
eldketurvansa tarvitsee ki-
peimmin parannusta.

-Perhepoliittisista syistd pit6i-
si myos suosia sitii, etti 6idit
hoitaisivat lapsensa kotona.
Lasten kotona hoitaminen ei
saisi pienentiiii eliikettii - joku
jousto pitiiti l6ytyii. Eihiin n6-
md niin isoja asioita ole, ettei
joitakin poikkeussdintoji voi-
sitehd6, Leea Hiltunen ehdot-
taa. (mlt)

I

Suornen Kristillisen Liiton
kansanedustaja Leea Hiltu-
nen pitiiii ansiosidonnaista
eldketurvaa tdrkedni moti-
vaationa ty6n tekemiselle.
T!6eliike on osa sitd kokonai-
suutta, johon kuuluvat opiske
lu, tycih6n hakeutuminen,
tydssii viihtyminen ja siihen
panostaminen.

-El6ke on lupaus tiet5m suu-
ruisesta palkasta ty6nteon jiil-
keen, joten sen maksamiseen
ei saisi liittyii kovin suuria
epdvarmuustekij6iti.

Vaikka nykyinen eldkejdrjes-
telmi Leea Hiltusen mukaan
on hyvii, tiettyjen asioiden
uudelleen arviointi on paikal-
laan. Hdnen mielest66n Suo.
messa on edelleenkin liian
suuret toimeentuloerot. Tdtd
kuilua pitiisi kaventaa ja el6k-
keet ovatyksitapa puuttua sii-
hen.

Hdn rny6nt66, etti verotus ta-
saa eld'ke-eroja muttei riittd-
visti. My6s eldkkeiden m66ri6
on korjattava.

Eriiinii keinona on ehdotettu
eldkekattoa. SenkSdn tasaa-
vasta vaikutuksesta ei olla yk-
simielisid - pdinvastoin. Leea
Hiltunen on kuitenkin k56n-
tymdssd hallituksen esitt6-
mdn ns. viistokaton kannalle:
eldkettd karttuisi vdhemmin
tietyn suuruisesta palkasta
l6htien. Tarkkaa rajaa hdn ei

halua naulata kiinni.
Sen sijaan ansaittua eldkettS
ei saa leikata ja muutoksia saa
soveltaa vain uusiin ty6suh-
teisiin.

Korkeata eliikettii nauttivilta
Hiltunen poistaisi kansan-
eldkkeen pohjaosan koko-
naan. Kansanel6kkeeseen liit-
t5rvd asumistuki ja asurnistuki
yleens6 ovat h6nen mieles-
t6dn perustunran t6rkeirnpid
asioita, joista Suomi saa olla
ylpeii. -Niiti rneidiin tiiytyy
hoitaa hyvin ja kehittiiti jatkos-
sakin.

Leea Hiltunen nime65' tyoelti-
kejdrjestelmin selkedksi ta-
voitteeksi julkisen ja yksityi-
sen puolen etujen yhtendistE-
rninen. Toisaalta pit66 tarkasti
mietti6, mitkii ovat oikeat
kartturnat ja eliikeiAt. Varsin-
kin oikean el6kei6n m66ritt6-
minen on vaikeaa. Esirnerk-
kin6 h6n mainitsee hyvin pit-
k6lle akateemisesti koulute-
tun, joka suhteellisen myo-
h66n tulee ty6eliimiiiin. -Eri-
tyisesti haluan laajaa jousta-
vuutta eliikeiktikysymyksissii
rnolempiin suuntiin, Leea Hil-
tunen sanoo.

Varhaiseldkkeen ikd'rajan nos-
tarninen ei saa Leea Hiltusen
varauksetonta kannatusta.
Terveydenhuollossa pitkiiiin
toimineena hdn tiet6d, ettd
erilaiset sairaudet alkavat vai-
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LAMAN LAAKKEETJA
ELAKETURVA

Lama-aikoina tulisi
vilttAd elAketurvan tu-
levaisuutta koskevia
ratkaisuja, jotka lamahelposti vdrittifi vir-
heellisiksi. Varsinkin
heikosti valmistellut
esitykset lis55v5t ihmis-
ten turuattomuutta enti-
sestidn.

MARI(KU
ueNNrNnrv

Ekihchn"uahcskuhsen
nnnnitteh$ohtoja

Kun Suomessa on matalasuh-
danne tai perdti lama, on var-
maa, ett6 vaatimukset ns.
suurten elikkeiden leikkaa-
misesta voimistuvat. Ndin on
keynyt n5rtkin.

Maan hallitus julkisti kuului-
sassa kriisipaketissaan suun-
nitelmansa leikata ty6el6kkei-
t6, jos palkka ylittii 12 000
markkaa kuukaudessa. Suun-
nitelman mukaan tdmdn ra-
jan ylittiivi palkka antaisi t5rG
eldkettd enimrnilldin 55 pro-
senttia ny\risen 60 prosentin
sijasta. Muutos koskisi uusia
tye ja palvelussuhteita. Li-
s6ksi hallitus edellytti selvi-
tettivdksi mahdollisuudet so-
veltaa esitystd my6s muihin
tyG ja palvelussuhteisiin.

Timi viistokatoksi ja liuku-
karttumaksi kutsuttu esit5rs
sai pian jatkoa. Valtiovarain-
ministeri6n kansantalous-
osastonylijohtajan usko ei riit-
tdnSrt siihen, ett6 Eldkekomi-
tea 1990:n esitSrkset toteutui-
sivat. Vaihtoehtoesit5rs - niin
olen asian kiisittiinyt - oli pe
rinteisen eldkekaton kAyt-
t66notto.

Leikkuri toimii v66rin
Hallitus perustelee liukukart-
tumaa suurten elikkeiden ta-
saamisena eli leikkaamisena.
Seki ulkomaiset etti kotimai-
set kokemukset osoittavat, et-
t6 leikkuri ei tehoa. Vaikutus
kierrett6isiin erilaisilla lisi-
eduilla siti yleisemmin mitd
suuremmista elikkeisti on

kysymys. Sijaiskiirsijiiksi jiiisi-
vit keskituloiset henkil6t, joi-
hin katto asteittain liukuisi,
tai palkansaajat, joiden voima
tai tulot eivit riit6 korvaavien
elikej6rjestelyjen aikaansaa-
miseen.

Ruotsissa lakis6dteiselld puo-
lella on eldkekatto. fiirjestel-
m6 on ollut voimassa noin 30
vuotta. Kehitys on ollut tyy-
pillinen. Katto on jii?inyt jiil-
keen ansiokehityksesti. Ka-
ton paremmalla puolella ole-
vat ovat muun rnuassa t5rci
markkinasopimuksin saaneet
aikaan katon puhkaisevat
elSkkeet. Samalla lopputulok-
sena on syntynyt Suomea mo'
nirnutkaisernpi ja kirjavarnpi
jEirjestelmii. Ruotsalaiset itse
ovat kadehtineet Suomen eli-
keratkaisun johdonmukai-
suutta.

Suomessatilanne onjo n5rt sel-
lainen, etti mitd suurempi
el6ke on \rseessii siti tihedm-
mdssd ovat erilaiset t5r6suhtei-
siin liittyviit lisiietujiirjestelyt.
Esimerkiksiyli 15 000 markan
suumista eldkettd saavista onyli kolrnella henkil6ll6 nel-
jiistti pakollista elikejirjeste
lyi parernpi eldke. Ndrnd lis6-
edut kompensoivat automaat-
tisesti pakollisen puolen hei-
kennykset.

Kansalaisten ornatoirnisesti
vakuutusyhti6istii ostamien
eldkkeiden m66rd on Suomes-
sa vih6inen muihin maihin
verrattuna.

Esitys lisiii
elf,Lkernenoja
Hallitus ei ole esittdn5rt vaiku-
tuksista kustannusarvioita.
Eldketurvakeskuksessa teh-
dyt arviot osoittavat, ettd esi-
tys pitk6lle 9G.luvun j6lkeen-
kin s66st6jen asemesta lisdisi
kustannuksia.

Muutoksen vakuutusteknisis-
tE j a tietoliikennej 6rj estelyistd
synt5rvien kertamuutosten
kustannukset on arvioitu 80 -
100 miljoonaksi rnarkaksi, rni-
kii jakautuisi puoleksi el6ke.
laitosten ja yrit5rsten kesken.
Vuosittaiset hallintokulut kas-
vaisivat tAmAn [siiksi yli 10
miljoonalla markalla.

Lakis66teisell6 puolella sids-
t6t olisivat esirnerkiksi vuon-
na 2000 anriolta 15 miljoonaa
markkaa. Lisiedut v6hentii-
sivdt s66stdsti kuitenkin val-
taosan.

Muutoksella ei olisi lEhivuosi-
na juuri minkidnlaista niilqy-
v66 vaikutusta my6skiin val-
tion talouteen.

T\rhoisat vaikutukset
Hallituksen esit5rs tarkoittaisi
toteutuessaan uutta elikepo-
liittista linjausta. Lopputulok-
sena s5mt5risi nylgrisest6 pe
rustavan laatuisesti eroava
elfiketunran rakenne.

El6keturvan kannalta esityk-
sen toteutuminen olisi tuhoi-
saa ennen muuta siitd syystd,
ettd suhdannepoliittiset ndky-
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mdt tulisivat miirinneeksi
eldketunran pitkin aikav6lin
tavoitteet. Eldketurvan perus-
linjaukset eiv6t kuitenkaan
sovellu suhdannepolitiikan
vdlineiksi. T6m6nkertainen
muutos rnerkitsisi huonon-
nusta olernassa olevien pai-
neiden suuntaisesti. Nousu-
suhdanteessa ilmenevflt toi-
sensuuntaiset paineet. El6ke-
turwan peruslinjaukset heilui-
sivat t6rn6n taloudellisen hei-
luriliikkeen mukaisesti.

My6s eldkeldisten on osallis-
tuttava omalla osuudellaan la-
man voittarniseen. T6ll6in on
kiiytett6vd lama-aikaan rajoit-
tuvia keinoja. Elfiketurvan ra-
kenneratkaisut ovat luonteel-
taan pysyvi6, joten ne on anri-
oitava muulta pohjalta.

Palkansaajien etujirjest6t
ovat sanoutuneet irti hallituk-
sen esitSrksest6. My6sk66n
ty6nantajaj6rjest6t eivit tiet-
tdviisti ole hallituksen esit5rk-
sen takana.

Suomalaisen t5r6el6keturvan
keskeinen vahvuus on ollut
siin6, etti jirjestelmilli on ol-
lut ty6markkinoiden tuki. Vii-
mesyksyinen piiit6s ty6nteki-
j6n eliikemaksun kiytt66no-
tosta on viimeisin n65rtt6 taus-
tavoiman tehosta. Pysyvi
ty6ntekijtin eldkemaksu vah-
vistaisi keskeisellE tavalla t5r&
eldketurvan rahoituspohjaa ja
etujen stabiliteettia. Sopimus
on kuitenkin ehdollinen vue
den 1993 jfilkeiselti osalta.
Keskustelu ja er66t piirteet

yksipuoliset elikepoliittiset
linjaukset ovat vaarantaneet
lopullisen sopimuksen ai-
kaansaamisen.

Elflketunra
vakautettava
Hallituksen liukukarttumaa
koskeva esit5rs on syntynyt kii-
reessd', eiki sitd liene edelt6-
n5rt juuri minkddnlainen sel-
vipsty6. Esit5rs ei ole loppuun
asti harkittu.

MitE enemmin taloudelliset
tai poliittiset suhdanteet p66-
sevdt vaikuttamaan eliketur-
van rakenteisiin, sit6 ep6va-
kaammiksi olot muodostuvat.
Tdysin aiheellisesti kansalai-
set epiilisivdt tulevaa laki-
s66teist6 elIketurvaansa. Var-
muuden vuoksi ne, joilla olisi
varaa, ostaisivat itse lisdeldke.
tunraa tai sopisivat vastaaviajErjestelyjii ty6nantajansa
kanssa. Syntyisi piiillekkAisii
jirjestelyjii, joita ei olisi mah-
dollista koordinoida. Kustan-
nukset tarpeettomasti lis66n-
tyisivit.

siir$rrninen ny\risesti viel6
lisdiintyisi. Kuitenkin tavoit-
teena tulisi olla t6ysin p6in-
vastainen kehityksen suunta.

Suomalaista el5'keturvaa on
kehitetty 60-luvulta ldhtien
johdonmukaisesti suomalai-
sia varten. Kehitysty6n keskei-
seni tavoitteena on ollut va-
kaa ja norrnaaleihin taloudel-
lisiin olosuhteisiin soveltuva
eldketurva. Vdliaikaiset talou-
delliset taantumat sisiiltyviit
normaaliin talouskehit5rk-
seen.

Nykyinen lama vaatii erikois-
toirnia my6s eldkepuolella. Ne
olisi kuitenkin rajattava tietoi-
sesti lamavuosiin. Eldketurva
on tarkoitettu lis6dm66n kan-
salaisten taloudellista turvalli-
suutta. Lama-aikoina ihmis-
ten tunrattomuus muutenkin
kasvaa. Eldketurvan rakenne.
muutokset vaativat asianmu-
kaisen selvittelyn. Hallituksen
liukukartturnaesit5rs on el6ke.
turvan virheellist6 n6ykkimis-
te, mikii lisid tarpeettornasti
ihmisten turvattomuutta.

o

v

kriisipaketin jtilkeen ovat Lihivuosina kehitys voisi n6-
osoittaneet, etti hallituksen kyi niinkin, ett6 elikkeelle
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PALT(ANSAAJTEN
TYOELAKEMAKSUN

VAIKUTUKSET
eldkepal kkaan ia i ndeksi i n

Viime syksyni aikaansaatu
sopimus palkansaajien tyri-
eldkemaksusta vahvistaa
ratkaisevalla tavalla tytielii-
kejdrjestel m6n perustaa. Tu-
!evien elSkekustannusten
kannalta ei kuitenkaan ole
yhdentekevdd, miten rat-
kaistaan maksamisvastuun
siifimisen vaikutukset eld-
kepal kan md6rdytymiseen ja
indeksituruaan.

Hallitus teki huhtikuussa osana
sSdstopakettia periaatepidt6ksen,
ettii elAkepalkkaa laskettaessa pal-
kasta viitrennetdin palkansaajien
tyoeldkemaksua vastaava osuus.
Vastaava vd'hennys tehtdisiin myos
TELindeksid laskettaessa. Peet6k-
set olivat kansantalouden teorioi-
den kannalta oikean sisdlt6isi6, kos-
ka maksusiirtyrna ilman vdhennyk-
sen tekernistd korottaisi el6keme-
noa. Siltii osin kuin palkansaajien
maksu ei kasvata tuotantoa eik6 tuo
lisdii jaettavaa, ei ole my6skddn el6-
kepoliittisia perusteita korottaa ny-
lgristd eldketasoa.

Tlonantajan maksu
alentaa reaalipalkkaa
T)6eliikkeiden rahoittaminen ty6n-
antajan suorittarnin vakuutusmak-
suin ei ole kansantalouden kannalta
merkinn;rt sit6, ett6 ty6el6kemak-
sun lopullinen maksaja olisi ty6nan-
taja. Kilpailulta suojatuilla sekto-
reilla kustannusten kasvu voidaan
viilitt6rnisti ja kokonaisuudessaan
siirtiiii tavaroiden ja palvelusten os-
tajien maksettavaksi. Kilpailulle
avoimilla aloilla palkat, hinnat ja

tydllisyys sopeutuvat kohonneisiin
kustannuksiin asteittain. Kummas-
sakin tapauksessa tyoeldkernaksu
vaikuttaa reaaliseen toimeentuloon.

Vaikutuskanavia on ollut ainakin
kolme. Ensinndkin palkankorotus-
vaatimukset ovat eldketurvan vuoksi
olleet alhaisempia. Toiseksi ty6kus-
tannusten kasvu tuottavuutta nope-
ammin on kiihdyttiinyt inflaatiota ja
alentanut reaalipalkkoja. Kolmas
vaikutuskanava on ollut tyott6myys,
kun tuottavuuden kasvua suurem-
mat palkankorotukset ovat heiken-
tdneet kannattavuutta seki muut-
taneet tyon ja pddoman viilistd hinta-
suhdetta.

Palkansaajien maksu
korottaa
reaalipalkkaa
T!6nantajan kustannuksen siirtd-
minen my6s muodollisesti palkan-
saajan maksettavaksi vaikuttaa palk-
koihin, hintoihin ja tyollis56rteen vas-
taavalla tavalla. Se nostaa palkanko
rotusvaatimuksia, koska tyontekijiijoutuu kustantamaan myos osan
t5r6nantajan vastuulla aikaisemmin
ollutta tyoeliikemaksua. Siltff osin
kuin nimellispalkkoja ei koroteta,
ty6nantajan kustannusten alenemi-
nen pienentiiii inflaatiota ja johtaa
reaalipalkkojen kasvuun. Palkka-
kustannusten alentaminen parantaa
yritysten kannattavuutta ja muuttaa
tuotantopanosten hintasuhteita
ty<jn hyviiksi, jolloin tydllisyys para-

Maksun taloudellisten vaikutusten
suuntautuminen riippuu kulloises-
takin suhdannetilanteesta. Nyklri-
sessd, lamassa palkkakustannusten
alentaminen ensisijaisesti kohentaa
yritysten rahoitusasemaa, mikd tu-
kee ty6llisyyttd eikd niinkiidn johda
reaalipalkkojen korotuksiin.

Palkan ja eldkkeen
arrtarnien toirneen-
tulojen suhde
Maksusiirtymdn jdlkeen bruttopalk-
ka ei en66 ole kokonaisuudessaan
kiytettdvissd verojen maksuun ja
toimeentuloon, koska osa palkasta
menee ty6eldkemaksun maksami-
seen. Maksu siis vdhentSS vakuu-
tetun kiiytettdvissii olevia tuloja tyG
i6ssd. ]os eliikkeen m66r56 koskevia
sddnn6ksiS ei mitenkdiin muutettai-
si, eliikeaikaisen toimeentulon taso
suhteessa tyossdoloaikaiseen koho.
aisi, koska el6kkeell6 ollessa maksua
ei enii6 makseta.

Palkan antaman toimeentulon ja
eldkkeen antaman toimeentulon
suhde pysyisi nylgrisenii, jos esirner-
kiksi elSkepalkkaa laskettaessa \r6n-tekijiin maksuun ktiytetty palkkaerd
vdhennettdisiin veron ennakonpi-
diityksen alaisesta palkasta.

Indeksivaikutukset
Maksun seurauksena osa ansiotason
kasvusta joudutaan kiiyltiimiiiin
tyontekijiin maksuosuuden rahoit-
tamiseen. Siten palkoista saatavan
toimeentulon taso alenee. Eldkkeen-
saajat eiviit maksa maksua, joten hei-
ddn toimeentuloonsa ei tule vastaa-
vaa muutosta.

Ilman eri toimenpiteitd myos se osa
ansiotason kasvusta, jonka palkan-
saaja kdyttdd tyoeliikemaksuun, ko-
rottaisi eliikkeitii TEl-indeksin kaut-
ta. Seurauksena olisi eldkemenojen
kasvu ilman, ettd reaalitaloudessa
syntyy uutta jaettavaa. Siksi on
viilttiimiit6ntii, ettii eliikkeensaajien
indeksikorotukset ottavat huomi-
oon palkansaajien rnaksaman tyo.
elSkemaksun muutokset ja maksun
vaikutus vdhennetAiin TEL-indeksis-
te.
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Kuva I Tydvoimakustannus
yhteensi 15840 mk

Tytin au laja n
su orittam a

maksu 3840 mk

Voron cnnakon-
p id etyks cn

alaincn palkka
I 2000 mk

60 7o:n ellke
7200 mk

Tavoitteena ei ole
suurempi el6ke
Esi:rn erhki palhansaqjotnohsun aaiku-
hthsista el.dkep olhkaan

Tissd esimerkissd katsotaan eteen-
pdin vuoden 2020 tilanteeseen, jossa
ty6elikemaksu on nylgflsten ennus-
teiden mukaan noin 52 prosenttia
palkasta. \rovoiman keski-ikd on
nJ^ noin 58 vuotta - sen ikdinenhenkil6 olisi eldkeidsse vuonna
2020.

Esimerklcihenkil6n nylqfnen palk-
ka olkoon 8000 markkaa kuukaudes-
sa, mike ansioiden 1,5 prosentin
reaalikasvulla olisi 12000 markkaa
vuonna 2020. T!6nantajan yksindin
maksarna ty6eltikemaksu olisi tuol-
loin 5840 markkaa ja ty6voimakus-tannus yhteensd 15840 markkaa
(kuva 1). Luvattu 60 prosentin el6ke
olisi 7200 markkaa kuukaudessa.

Viimesyksyisen sopimuksen mu-
kaan t5z6eldkemaksujen kasvu jae-
taan tasan ty6ntekijtin ja ty6nanta-
jan kesken. Vuoden 2020 tyoeltike-
maksu jakautuisi arviolta siten, etti
ty6ntekijtin maksu olisi 1200 mk/kl(
ja ty6nantajan maksu 2640 mk/kk
Ntiin pitkiillii aikaviilillii palkkataso
sopeutuu palkansaajan maksuun eli
ty6nantajan rnaksuhelpotus on siir-
tynyt eri tavoin ja vaihtelevassa aika-
taulussa ty6ntbkijiin rahapalklsaan.
Siirtymiitavat ovat palkkojen korot-
tuminen, hintojen alentuminen (jol-
loin siis reaalipalkat kasvavat) ja
tyollisyyden paraneminen.

Kokonaispalkka on uudessa tilan-
teessa kohonnut 15200 markkaan ja
palkansaajan maksun jdlkeen j66ve
roihin ja toimeentuloon 12000 mark-
kaa (kuva 2). [onantajan ty6voima-
kustannuksen kokonaismdiri py-

Kuva 2 Ty6voim akustannus
yhteensi 15t40 mk

Ty6n an tajan
maksu 2640 mk

1200 mk

Veron ennakon-
p idi tyksen

alaincn palkka
I 1200 mk

60 7o:n elike

.nn.koopidityltGo
.l.is..r. p.tr..tr

7920 ot
tayrcrivirrl

olcvrrt. p.lhir.
7200 mt

syy entisell66n 15840 rnarkassa eli se
muodostuu 15200 markan rahapal-
kasta ja 2640 markan elikemaksusta.

Maksu ei suoraan vaikuta tuotannon
m56r66n. Tlovoimakustannus on
my6s entisen suuruinen, Ainoas-
taan ty6voirnakustannuksen jakau-
tuminen rahapalkkaan ja sosiaali-
kuluihin on muuttunut. Uutta jaet-
tavaa ei siis ole kansantaloudessa
syntynyt.

Maksuun menevdn osuuden jitt6-
rninen eldkkeeseen oikeuttavaksi
korottaisi eldkkeen markkamdirdi
10 prosentilla eli 7920 markkaan -
edellyttden, ettd maksu koko midrdl-
l66n on korottanut palkkatasoa. Vas-
taavasti eldkemenot kasvaisivat aika-
naan 10 prosentlla ny\riseen ver-
rattuna.

ElSkemenon kasvuvauhti riippuu
siitd, missi rniiirin talous ja palkka-
summa sopeutuvat palkankorotus-
ten kautta ja miss6 m56rin ty6llisyy-
den kasvun avulla. Tasapainoti-
lassa piiiidytdiin kurnrnassakin ti-
lanteessa noin 10 prosentin elSL-
kemenon kasvuun, Erona on se,
ettd. sopeutuminen palkankoro-
tusten kautta korottaa TELindeksin
myotii rnaksussa olevia eldkkeitd -
rnyos yritttijdelikkeitd ja muita TEL
indeksisidonnaisia etuja.

BO LUNDQVIST
Eliihetuntakeskuhsen

tuthimtsosaston
erityisruthija

Ty6trtckijiD maksu
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Ansiosidonnainen t5r6el6ke on etu.
jota ansaitaan osana palkkaa. El6k-
keensaajat jakautuvat A- ja B kansa-
laisiin. On miel.et, joilla parempi-
palkkaisina on my6s suuremmat
eliikkeet ja pienempituloiset naiset,
jotka saavat t5r5rt5ri pienemp66n el6k-
keeseen. Eldkkeen mddr66n vaikut-
tavat ansiotason lis6ksi my6s tyossd-
olowuodet. Niinpd rny6s naisten las-
tenhoitoaika kotona laskee elikettd.

Miesten ja naisten palkkaero on noin
2 000 markkaa kuukaudessa. Kun
naisten keskimiirdinen el6ke on
3215 markkaa on miestenvastaavas-ti 5 415 markkaa. Niin palkkaero
kuin siitd johtuva eliklceiden ero on
useita \rmmeni6 miljardeja mark-
koja vuosittain. Summa on kansan-
talouden kannalta merkittivi.
Eldketurvaa voidaan parantaa joko
omilla tai P6nantajan rnaksarnilla
eldkevakuutuksilla. Yksilollisen el6-
kevakuutuksen piirissi ovat p66-
sddnt6isesti miehet, jotka ndin lis66-
vdt eldketurvansa tasoa ja eldkkeen
saajien eriarvoisuutta. Naisten t5r6l-
listiijiit, kuten julkinen t5r6nantaja tai
yksityinen palveluala, eivdt maksa
yksityisid eldkevakuutuksia Qr6nte-kij6illeen kuin poikkeustapaukses-
sa.

Ansiosidonnaisen eliketurvan ra-
kenteisiin halutaan n5rt muutoksia.
Laman aikana on helppo markkinoi-
da eldketurvamme kalleutta ja ep6ta-

sa-aryoa. Silmitikuksi on otettu jul-
kisen sektorin paremmat elf,keedut.
On my6s vaadittu elSkekattoa pa-
rempituloisille. Kaiken kukkuraksi
palkansaajia houkutellaan h6lm6liii-
sen porkkanoilla eldketurvan rahoit-
tajiksi, eli miti enemmin itse kus-
tantaa ornaa eldketuryaansa sitd pie-
nemm6n eldkkeen saa.

Tarkasteltaessa nditd uusia suunta-
uksia palkansaajien kannalta on to-
dettava, ettii eniten nyt kaavaillut
huononnukset koskettavat naisia.

On kflsittdrndt6nt6, etti naiset eivdt
nousseet perhe.eldkeuudistuksen
yhteydess6 vaatimaan elikehuonon-nuksien kompensaatioksi palk-
katason nousua. Vastaavasti nyt kun
hallitus kaavailee julkisen sektorin
eldketurvan huonontamista, tulisi
samassa yhteydessd naisvaltaisten
alojen palkkatasoa nostaa, jotta nai-
set eivdt taas kerran jdisi viliinpu-
toajiksi sosiaaliturvan perusraken-
teita uudistettaessa.

Mikiili elEkepolitiikalla halutaan li-
siitii tasa-arvoa, olisi eldkkeen mak-
superusteissa siirr5rttivd perhepalk-
kajiirjestelmidn, jossa avioliitto oy:n
ajalta kertynyt yhteinen eldketurvajaetaan aviopuolisoiden kesken

ElSkekatto toimisi toteutuessaan
my6s p66s66nt6isesti pienempitu-
loisten eli muun muassa naisten elii-
keturvan leikkurina. Kun 12 000
markan palkkakatto putoaa 40 vuo-
den t5r6uran aikana reaaliarvoltaan
puoleen, leikkaisi kattoesilrs kiyttin-
n6ssA jo 4 000 markan el6kkeist6.

Naiset eivit ole olleet vaatimassa ta-
sasuuruisia el6kkeit6, mihin elSke
katto johtaisi, vaan oikeudenmu-
kaista palkkatasoa ja siit6 seuraavaa
eliiketurvaa.

On aika vedota yhteiskunnalliseen
oikeudenmukaisuuteen. fos jou-
dumme jatkossa kustantamaan
omaa eldketurvaamme on vdhin-
tiiin kohtuullista joko tasata rniesten
ja naisten palkkaeroja tai jiitttiii nais-
ten nylgrinen eliketurva rauhaan.
Ktytiinn6ssi timd merkitsee luopu-
mista julkisen sektorin eliketurvan
heikennyksesti ja elEkekattohank-
keista.

Kansantalouden kannalta ny\rinen
eliiketurvarnme on rnonia rnuita
edullisempi ja kattavampi. On syyt6
muistaa, ettiiturva on aikanaan neu-
voteltu ja sovittu ay-liikkeen voirnal-
la. T)6eldketunran voi edelleenkin
varmistaa vain vahva amrnattiyhdis-

mahdollisen eron sattuessa. Tiillai- tysliike ja palkansaajaystivillinen
nen naisiin kohdistuva perusturvan politiikka, joiden on toimittava oi-
parantaminen loisi paineita my6s keudenrnukaisesti niin rniesten
miehille saattaa naisten palkkataso kuin naisten asianajajina.
kuntoon.
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Suomalaisen tytieldkejdrjestelmdn vaikuttajiin kuuluu
lainopin kandidaattiJuhani Salminen. Hdn on toiminut
60-luvun alusta lukien eldkepolitiikan ndk6alapaikalla
keskeisissi virka- ia luottamustehtiviss6. Tytie16kelai-
toksen liiton asiamiehend hin toimi 1964-1971,
ElSketurvakesku ksen toi m itusjohtajana 1972-1 97 4. ll-
mariseen Salminen kutsuttiin vuonna 1974, ensin vara-
toimitusiohtajaksi. llmarisen toimitusjohtajan virasta
Salminen jdi elikkeelle toukokuussa 1991. Hdnen ny-
kyisistd luottamustehtdvistddn mainittakoon kunnalli-
sen elikejirjestelmdn muutostarpeita tutkivan toimi-
kunnan puheenjohtajuus.

TEL ia LEL tulivat voimaan 1.7.1962,30 vuotta sitten.
Tdmdn tapahtuman muistoksi TyrielSkelehti pyysi Ju-
hani Salmiselta kirjoitusta, joka valottaa tyrieldkejir-
jestel mdn kehityksen taustatapahtum ia, tilanteita, jois-
sa kiperdt kysymykset saivat ratkaisunsa. Kirjoituksen
alkuosa on lyhennelmi Vakuutusyhti6iden Keskuslii-
ton 40-vuotisjuhlaiulkaisussa vuonna 1982 olleesta
kirioituksesta, loppuosa on uutta. Kirjoituksessa esite-
tyistd ndktikulmista, asiatiedoista ja mielipiteistii vas-
taa kirjoittaja.
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TYOELAKEJARJESTELMAN
tl

KOLME VUOSIKYMMENTA
tapahtumien taustoja

Iuhani Salminen

Timiin kirjoituksen tarkoituksena on luo-
da yleiskatsaus ty6elikejirjestelmin ke
hitykseen wuosina 1960 - 1990. T6ssi yhte.
ydess6 pyritiin ennen kaikkea valotta-
maan poliittisia ja t5rdmarkkinallisia taus-
tatapahtumia, jotka ovat osaltaan vaikut-
taneet t5r6elflkejirjestelm6n syn$yn ja ke.
hitykseen.

Kirkkiisen
eli-

Varhaisin kirjallinen maininta ty6el6ke-
jirjestelmist6 on K. A. Fagerholmin toi-
sen hallituksen tydohjelmaan otettu lau-
suma komitean asettamisesta. Tdmi ty6-
ohjelrna valmistui maaliskuun lopulla
1956. TAIA ennen asia oli kuitenkin ollut
esilli hallitusneuvotteluissa, jolloin Fa-
gerholmin arkistoista l6ytyv6nn Fagerhol-
min hallitusohjelmaluonnokseen oli yh-

deksi kohdaksi kirjoitettu *Komitean aset-
tarninen selvitt6m6iin yksityisoikeudelli-
sessa ty6suhteessa olevien toimihenki-
l6iden elikekysymysti". Valtioneuvos Fa-
gerholm on kuitenkin lyijykynnllii yli-
viivannut toimi-sanan ja korjannut ndin
ollen kohdan muotoon, jonka mukaan
komitea asetetaan selvittdmiln yksi-
tyisoikeudellisessa ty6suhteessa olevien
henkil6iden eldketurvaa. Ndin ollen p65-
t6s ty6el6kejirjestelm66 selvittfivin komi-
tean asettamisesta niyttiii syntyneen
Fagerholmin toisen hallituksen hallitus-
neuvotteluissa ennen yleislakon lopet-
tamista.

Kuka taas asian otti esiin Fagerholmin
toisen hallituksen hallitusneuvotteluissa,
ei ole kirjoittajan tiedossa. Kohdan ensim-
mfrisesti muotoilusta voidaan kuitenkin
olettaa aloitteen tulleen kansanpuolueen
taholta. Tiitfl tulkintaa, jonka alun pitden
on esittinyt Kdrkkiinen, tukee my6s Kan-
sanpuolueen 1 1.9. 1956 valtioneuvostollejittimi kirjelmi, miss6 esitet66n toimi-
henkil6iden eliikekysymyksen selvittimis-
ti. Vastaavanlaisen kirjelmin jAtti niin
ikddn TVK 26. 1 1. 1956 sosiaaliministeri6l-
le. T\rnnetusti tihin aikaan lVK:n ja
Kansanpuolueen yhteydet olivat varsin
ldheiset. Fagerholmin toisen hallituksen
hallitusneuvotteluissa laajennus kaikkia
yksityisoikeudellisia ty6suhteissa olevia
henkil6iti koskevan elikejirjestelmdn sel-
vittflmistydksi on ilmeisesti tapahtunut
sosiaalidemokraattien aloitteesta.

Komitean asettaminen niyttiiii kuitenkin
sosiaaliministeri6ssi edenneen hitaan-
laisesti, kun sen asettamiseen tydohjel-
masta huolimatta tarvittiin vield Kansan-
puolueen ja TVK:n kirjelmiit syksylld en-
nen kuin komitea asetettiin 5.12.1956.

kuin ty6markkinajirjest6jen vilisten neu-
vottelujen p6ytdkirj at.

T!6 eliikej iirj estelmin
sSmt5rvaiheet
Varsinyleinen kisiQrs on se, ettity6elike.
jflrjestelmffn lAht6laukaus olisi ollut yleis-
lakon lopettarnissopimus. Aaro K6rkkii-
nen asettaa tdmin \rseenalaiseksi. HEn
perustelee kisitystifln ensinnikin si116,
ettei yleislakon lopettamissopimuksessa
ole mitiEn mainintaa ty6elikejirjestel-
misti.
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Komitean ty6 kesti miltei nelj6 vuotta.
Sen mietint6 on piivfftty 50.8.1960.1V6s-
kentel5m alkuvaiheessa eri ty6marklsina-
osapuolten nikemykset lienevdt olleet toi-
sistaan varsin kaukana. Komitean puheen-
johtaja Teivo Pentikiinen onkin suoritta-
nut varsin keskeisen sovittelu- ja asioiden
eteenp6inviemisty6n komiteassa. Ratkai-
sujen avainasiana n6yttti6 olleen kysJrmys
ty6eliikejiirjestelmin organisaatiosta.

Kansanelikejflrjestelmin muuttuminen
vuonna 1956 tulosidonnaiseksi eldkejir-
j estelmAksi koettiin palkansaajajirjest6is-
sii poliittiseksi tulonsiirroksi. Se synnytti
my6s voimakkaan vastenmielisyyden Kan-
sanelfikelaitosta kohtaan ja sulki sen ndin
ollen pois ratkaisuvaihtoehtona.

Komitean puheenjohtaja tiedusteli komi-
tean ty6skentelyn aikana, olisivatko hen-
kivakuutusyhti6t valmiit hoitamaan tyo-
eldkejirjestelmin. Suomen Henkivakuu-
tusyhtididen Yhdistyksen vastaus oli kiel-
teinen.

Komitean piirissi pohdittiin jopa toisen
kansaneldkelaitoksen peru stamista. T\rtus-
tumiskiyntien perusteella MerimieselA-
kekassassa ja Eliike-Varrnassa, keskinii-
sessfl vakuutusyhti6ssi seki el6kesi6ti6is-
si piiidyttiin kuitenkin nykyiseen organi-
saatiovaihtoehtoon. Komitea jo silloin itse
asiassa siirsi valinnan ty6nantajalle, joka
voisi valita vakuutusyhti6n, elikekassan
tai elikesiiti6n vdlill6. Eliketurvakeskus
on tullut organisaatiokuvioon vasta sit-
ten, kun ryhdyttiin kisittelemiin lainmu-
kaisia eldkevastuita.

Organisaatiokysymyksen ratkaisu oli pe-
rusasia elikekomiteassa. Saadun tiedon
mukaan muut keskeiset lcysymykset rat-
kesivat sen jilkeen varsin helposti, koska
organisaatiokysymys oli nimenomaan
ty6nantajajirjest6jen kannalta tirkein.
Sen taustana oli Ruotsissa k&ytylaaja el6ke.
taistelu valtiollisen ja yksityisoikeudelli-
sen eldkejlrjestelmin kesken, mik$i oli
piiAttynyt valtiollisen eliikej[rjestelmdn
voittoon. Suomen T!6nantajain Keskus-
liiton johto oli arvioinut tilanteen niin,
ettii kehitysmydnteisyys johtaa parem-
paan tulokseen ty6nantajien kannalta
kuin kehityskielteisyys. Tiimi arviointi
muutti kautta linjan ty6nantajapuolen
edustajien kannan elikekomiteassa.

Eliikekomitean ehdotus sis6lsi kaikki ny-

lgrisen ty6eldkejirjestelrn6n keskeiset pe-
riaatteet samoin kuin yksityiskohtaisen
ehdotuksen ty6ntekijdin elikelaiksi. Mie.
tint66n sis6ltyy my6s lisietujirjestelmd,
luottovakuutus ja ehdotus Elfiketurvakes-
kuksesta ja sen organisaatiosta.

Yhteenvedonomaisesti elikekomitean
mietint66 voidaan luonnehtia toteamalla,
etti se sisilsi kaikki keskeiset nykyisen
ty6eliikej6rjestelmin periaatteet ja yksi-
tyiskohtaisen ehdotuksen yksityisen sek-
torin ty6ntekij6iden elflkelaiksi. Sen voi-
daan sanoa luoneen sen ty6markkinajir-
jest6jen yksimielisyyden, joka oli edus-
kunnassa tapahtuneen lainsiid6nt6ty6n
taustana.

Mite ajassa liikkui
TEL:n syntyessli?
Miksi niin mittava uudistus kuin ty6el6-
kejdrjestelmd syntyi eduskunnassa aloite.
teitse eik6 normaalis66nn6n mukaisesti
hallituksen esityksen pohjalta, joka olisi
ollut perusteellisesti valmisteltu? Yksi seli-
tystekiji on varmaan tuolloinen poliitti-
nen tilanne, jossa maalaisliittolainen v6-
hemrnist6hallitus toirni erittEin kirein
Maalaisliiton ja sosialidemokraattien vas-
takohtaisasetelman vallitessa. Ty6nte-
kijnin elikelain siitdrnisen aikaair aset-
tautuvat ns. Honkaliiton toirninnan alka-
.minen, Kansaneldkelaitoksen asuntojut-
tu ym. merkittffvdt poliittiset tapahturnat.
TuoIIe ajalle oli ominaisena piirteeni usei-
den uudistusten syntyminen eduskunta-
aloitteiden potqjalta. Kenties keskeisim-
pinii tekijiind oli kuitenkin valmiin komi-
teanmietinn6n ohella ns. Kdmpin kerhon
toirninta.

Kiimpin kerhon nimen kerho sai siit6, etti
sen ensimmdinen kokous pidettiin Hotel-li Kdmpissi. Kerhon kokoonkutsuja on
todennlk6isesti ollut silloinen kokoomuk-
sen kansanedustaja )uha Rihtniemi, joka
tuolloin oli my6s Suomen Teollisuuslii-
ton johtaja tai kokoomuskansanedustaja
Paivi6 Hetemiki, joka tuolloin oli Suo-
men Puunjalostusteollisuuden T\r6nanta-
jaliiton toimitusjohtaja. Kerhon muita jfl-
seniA olivat silloisen ty6vienasiain valio-
kunnan jiisenet Sulo Hostila, Kalle Mati-
lainen jaAtte Pakkanen sek6 kansanedus-
taja Olavi Lindblom.
Kirhpin kerhossa sovittiin ty6ntekijdin el6-
kelain kisittelystii jfftettyjen eduskunta-
aloitteiden pohjalta siten, ettii kdsittelyn

rvOelAre ez t :

3



perustan muodostaa sosialidemokraatti-
sen eduskuntaryhmin jdtt6m6 lakialoite,
jonka ensimmiinen allekirjoittaja oli Veik-
ko Koklcola.

Eduskunnan t5r6vflenasiainvaliokunta (se
siaalivaliokunta) pditti huhtikuun 14. pdi-
vini ottaa kdsitelt6vdksi ty6suhde-el6k-
keit6 koskevat lakialoitteet. Aloitteiden k6-
sittely aloitettiin siis verraten my6h66n
kev66llfl 1961, jolloin k6sittelyaika jii ly-
hyeksi ja kisittely oli kiireinen. Touko-
kuun 16. piivffAn mennessi saatiin aloit-
teiden kisittely valiokunnassa suoritetuk-
si. Eduskunnan eri ryhmien p6yt6kirjois-
ta ilmenee, ettd tissi vaiheessa on kiyty
neuvotteluja lain sisill6sti Kimpin ker-
hon puitteissa, vaikkei sit6 nimenomai-
sesti mainita, ja etti asia on ollut useam-
paankin otteeseen kevidn aikana esillii
ryhmfikokouksissa.
Asian kisittely sujui eduskunnan t6ysis-
tunnossakin suhteellisen saumattomasti.
Toukokuun 50. piiv6ni oli lain toinen
kisittely. Kolmas kdsittely tapahtui edus-
kunnassa kesikuun 2. piivinii. Tissd yh-
teydessi ei kukaan esittinyt lakia hyl6tt6-
viksi, vaikka sen etuuksistaja hallinnosta
kiyttivitkin kriittisifi puheenvuoroja kom-
munistit, seki TPSL:n ja Maalaisliiton
edustajat. Lain hyv6ksymiseen liittyy
ponsi LELjirjestelmffn valmistelusta.

T!6ntekijEin elflkelaki vahvistettiin tasa-
vallan presidentin esittelyssii 8.7.1961.
Niin oli merkittivin sosiaalipoliittinen
uudistus sitten kahdeksan tunnin ty6-piivdn viety loppuun eduskunta-aloit-
teen pohjalta.

$6ntekijiin elikelain s66t6minen sosia-
lidemokraattisen eduskuntaryhm6n laki-
aloitteen pohjalta ei ollut ainoastaan har-
vinaislaatuinen tapahtumaketju ndin mer-
kittiv6st6 sosiaalipoliittisesta uudistukses-
ta puheen ollen, vaan se merkitsi my6s
ty6ntekij6iden pakollisen elfiketurvan ja
muiden perusteiden saattamista alun al-
kaen olennaisesti korkeammalle tasolle
kuin elikekomitea oli mietinn6ssdSn eh-
dottanut. Niin ollen voidaan todeta, ettd
eduskunta-aloitteen pohj alta tapahtuneel-
la kdsittelyllfi ei ollut ainoastaan ratkaise-
va merkit5rs asian toteutumiselle, vaan
my6s eldketurvan tasolle. Toisaalta on
todettavissa niin sanotun Kimpin kerhon
roolin lain kisittelyssfi olleen aivan rat-

kaiseva; keskeisini vaikuttaJina sosialide.
mokraattisen eduskuntaryhmin johto-
henkil6iden lis6ksi olivat fuha Rihtniemi
ja P6ivi6 Hetem[ki.
Suomessa ei ollut rnitiin kokemusta niin
mittavan uudistuksen valmistelusta eikd
siis mit66n mallia, jolle pohjauttaa toi-
meenpano. Lain toimeenpanoa varten
asetetliin yhteistydssi sosiaaliministeri-
6n, ElEketunrakeskuksen ja Suomen Va-
kuutusyhti6iden Keskusliiton kesken lu-
kuisa mi6ri ty6ryhmi6, joihin vakuutus-
ala antoi runsaasti parhaita asiantuntijoi-
taan. ff6elikejirjestelm6n toimeenparion
suunnittelusta voidaan erityispiirteen6
todeta my6s, ettd se on ilmeisesti ensim-
miinen jirjestelmi Suomessa, joka alun
pitien rakennettiin atk:n varaan.

LELj iirj estelmdn synty
Eduskunnan hyviiksymiin ponnen perus-
teella asetettiin vilitt6mAsti komitea val-
mistelemaan LEL-eIEikej 6rjestelm56. TiimA
komiteanmietint6 valmistui 1 1. 1. 1962. Ly-
hytaikaisissa ty6suhteissa olevien ty6nte.
kij6iden eldkelaki s66dettiin sitten edus-
kunnassa nopeassa tahdissa ja vahvis-
tettiin 9.2.1962. My6s LELj6rjestelmi tuli
voimaan L.7.1962.

LELj5rjestelmdn sffit6misen perusteena
oli ennen kaikkea se, etti eduskunnassa
katsottiin liian laajan ty6ntekijimdirin
jiidvdn ty6eliketurvan ulkopuolelle TEL:n
kuuden kuukauden odotusajan takia. Li-
sffksi maatalous-, metsi-, rakennus- ja sa-
tama-alalla olivat tiihiin aikaan leimaa-
antavia lyhytaikaiset ja kausiluonteiset
tySsuhteet. Tiim6 olikin alun pit6enTEL:n
ja LEL:n vfflisen soveltamisen rajankdynti-
kriteeri.

LELjiirjestelmin hallinto noudatti my6s
hajautuksen periaatetta, jopa varsin pit-
kille vietyni niin, etti kullakin LELalalla
oli alun pitien oma eldkekassansa. NAi-
den kassojen hallinnolle oli voimakkaam-
min kuin TEllaitosten hallinnolle omi-
naista ty6markkinapainotteisuus, koska
hallinto rakentui ty6markkinajdrjest6jen
pariteettiedustukseen tdydennettyn6 tek-
nisillS asiantuntijoilla. Muissa eldkelaitok-
sissa vastaavan tyyppinen hallinto oli ai-
noastaan El6keturvakeskuksessa.
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ELAKEIARIESTELMIIN
KOKONAISUUDEN
RAKEIVTAMINEN
T)6el6kejfirjestelmin rakentaminen aloi-
tettiin luomalla sektori- tai alakohtaisia
elSkej6rjestelmii, joiden hallinto lisiksi
oli hajautettu. Tdmi kehitysmalli perus-
tui varsin huomattavassa m66rin siihen
epflIuottamukseen, joka Kansanel6kelai-
tokseen oli syntynyt kansanelAkeuudis-
tuksen takia. Toisena s15rnd ratkaisuun
vaikutti se, etti julkisella selritorilla ni-
menomaan valtiolla oli vanhastaan kor-
keatasoinen elfiketunra. Kustannussyist6
ei voitu ajatella, etti n6in korkeatasoinen
eldketurwa olisi v6litt6m&sti viety yksityi-
selle sektorille, mink6 vuoksi yksityist6
sektoria varten oli siidettivi omat elEke-
lakinsa ja elfikeorganisaationsa.

Kun tuskin vuosi oli kulunut ty6el6kejiir-
jestelmin voimaantulosta, hajautetun tyo-
elEkejirjestelmdn syntyminen koettiin
vaaralliseksi asiaksi. Kisitellessflin Kan-
sanelikelaitoksen kertomusta vuodelta
1962 eduskunnan sosiaalivaliokunta try-
viksyi seuraavan eldkepoliittisen ponnen:

"T)y6suhde-el6kelainsi6ddnn6n johdosta
onkin syntynyt voimakas tarve koko el6-
kelains66d6nt6mme tarkistamiseen ja sen
kodifioimiseen, jolloin yhtenflisen jirjes-
telmin puitteissa voitaisiin tehokkaasti ja
joustavasti hoitaa kaiklcien kansalaisten
lakisifiteinen eliketurva. Valiokunnan

kuuluisivat
dinn6n
ten

66neet ryhmfit, ku-
ja muut itsenfliset

sen

Sosiaalivaliokunta hyvfiksyi t6min pon-
nen yksimielisesti. Sosiaalivaliokunnan
k6sitykset eliketurvan jff rjestimistavasta
n6yttivit yhden vuoden kuluessa mullis-
tavasti muuttuneen. Timii lienee lievin
kommentti, mik6 voidaan esitt66 valio-
kunnan kannan muutoksesta. Tim6n 6k-
kiniisen kannanmuutoksen perimmiiisiE
syitE ei ole tyhjentdvdsti selvitetty, mutta
epiilem6tti siihen <rvat vaikuttaneet Kan-
sanel6kelaitoksen ja Maalaisliiton piirissi
selkiintyneet ndkemykset ty6elEkejdrjes-
telmin suhteesta kansanelikejdrjestel-

m66n sitten, kun Kansanelikelaitoksen
asuntojupakan mainingit olivat tasoittu-
neet ja ajatusaikaa ji$inyt rnuillekin asioil-
le. Toisaalta sosialidernokraattisen edus-
kuntaryhmin piirissi lienee syntynyt voi-
makas katkeruus senjohdosta, ettA ty6elii-
kejirjestelmin hallintopaikat ty6markki-
najiirjest6jen osalta tiytettiin milteipti
yksinomaan SAK:n eikA SAJ:n edustajilla.
SAf oli tuohon aikaan liihimp6nd sosiali-
demokraattista eduskuntaryhmii, kun
SAK:n johtopaikat olivat TPSL:n edustaji-
en kisiss6.

tys. hoitavien el6ke.
lai ttiin

leh

Timii johti eri elAkelaitosryhmien, vakuu-
tusyhti6iden, avustuskassojen, LELkasso-
jen ja Elikesiiti6yhdistyksen v6lisiin neu-
votteluihin $6elEkelaitosten Liiton pe
rustamisesta elikelaitosten yhteistoimin-
tajdrjest6ksi ty6eliikelaitosten keskuslai-
toksen Eliketurvakeskuksen rinnalle. Elii-
kelaitosten yhteistoiminta oli tdh6n saak-
ka tapahtunut laitosryhmittiisten jirjes-
t6jen, Vakuutusyhtibiden Keskusliiton,
jossa toimi erityinen eldkejaosto, Avustus-
kassojen Yhdistyksen ja Eldkesdlti6yhdis-
tyksen piirissd. El6kelaitosryhmien neu-
vottelut johtivatkin sopimukseen T!6eI[-
kelaitosten Liiton perustamisesta tammi-
kuussa 1964. Liiton kiytiinn6n toiminta
alkoi 1.2. 1964. Tdssd vaiheessa liiton ulko-
puolelle j5i Elikes66ti6yhdistys.
fulkisen sektorin
eliikej iirjestelrnien uudistaminen
Eliikesiiint6komitean mietinnSn perus-
teella annettiin hallituksen esitys kunnal-
listen viranhaltijoiden ja tydntekij6iden
elikelaiksi eduskunnan kdsiteltiviksi
27.9.1963. TdmS laki sisdlsi kunnallisen
eliikejfirjestelmin yleispuitteet, mutta ei
s65nn6ksi6 materiaalisesta el6keturvasta.
Lakiesitys kiisiteltiin ja vahvistettiin suh-
teellisen nopeasti niin, etti kunnallisten
viranhaltijoiden ja tydntekij6iden el6ke-
laki tuli voimaan 1.4.1964.

Kunnallisen elEkejiirjestelmdn voimaan
saattamiseksi oli kuitenkin kunnallisen
elAketurvan sis61t6 valmisteltava ja laadit-
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tava lmnnallisen elEkelaitoksen elflkesddn-
t6. Eliketurvan materiaalista sis6lt66
koskevat neuvottelut kiytiin suhteellisen
my6nteisessd hengessd. Kunnallisen el6-
kelaitoksen elikesi6nt6 vahvistettiin
50.12.1964.

EliikesSSnt6komitean valtion elAketurvan
uudistamista koskeva mietint6 valmistui
22.L2.1964.Valtion elikelain valmistelu
eduskuntakisittelyi varten ei kuitenkaan
sujunut niin nopeasti kuin valtion viran-
haltijoita ja ty6ntekij6itd edustavien jir-
jest6jen piirissd oli toivottu ja odotettu.
Eriin6 syyni tihdn lienevAt Kansaneld-
kelaitoksen ja Maalaisliiton piirissi 1960-
Iuvun puolivilissd esiin tulleet pyrkimyk-
set ohjata elAkejiirjestelmien kehitys kan-
sanelikepainotteiseen suuntaan. Tilannet-
ta mutkisti my6s se, ettii valtiolliset vaalit
olivat tulossa.

Hallituksen lakiesitykset valtion eldkelaik-
sija siihen liittyviksi laeiksi annettiin edus-
kunnalle 4.2.1966. Kun vanha eduskunta
vaalien johdosta lopetti toimintansa huh-
tikuussa 1966, muodostui lain k6sitte-
lyaikataulu erittiin kireflksi.

Lakiesitysten kisittelyssi eduskunnassa
esiintyi jarrutusta nimenomaan Maalais-
liiton ja SKDL:n edustajien taholta. Toi-
saalta ontodettava, ettii er6iit SKDL:n edus-
kuntaryhm6n jisenet, mm. Paavo Aitio,
vaikuttivat olennaisesti lakiesityksen no-
peaan kisittelyyn. Lakiesityksen kdsittely
pysAhtyi my6s er66ssA vaiheessa eduskun-
nan valtiovarainvaliokunnan puheenjoh-
tajan jarrutukseen.

Kiisittely vauhdittui kuitenkin virkamie-
hiii ja ty6ntekij6itii edustavien jirjest6jen
k6ytyi valiokunnan jisenten puheilla ja
valiokunnan j6senten Aition, Kiikel[n ja
Koiviston ryhdyttyi ajamaan lakiesityk-
sen nopeaa etenemistE tarmokkaasti. La-
kiesitysten kaksi ensimmdistfr kisittelyi
ehdittiin suorittaa ennen vaaleja ja kol-
mas kdsittely niukin naukin ennen van-
han eduskunnan ty6n piiEittymist$i. Kol-
mannessa kdsittelyssii iifinestettiin laki-
esityksen hylkiiiimisti. Hylkiiimisen puo-
lesta 66nestivit er[6t Maalaisliiton ja
SKDL:n eduskuntaryhmien jdsenet. Val-
tion elikelaki siihen liittSruine lakeineen
vahvistettiin 20.5. 1966.

Yrittiij ii el tikej iirj e stelmie n
syntyvaiheita
Varsinaista alkua yrittiijien eldketurvan
rakentamisty6lle merkitsi ns. Tenhidl6n
komitean asettaminen. Komitea oli ko-
koonpanoltaan niin rakennettu, ettd sen
saattoi odottaa laativan Maalaisliiton
eliikepolitiikkaa ilmentivdn ehdotuksen
yrittiijiieliikejirjestelmdksi. Komitean pu-
heenjohtajana toimi Virolaisen hallituk-
sen sosiaaliministeri |uho Tenhiiilii ja j6-
seninfi Jaakko Pajula, Teivo Pentikiinen,
Bruuno Mattila MTK:sta ja Raimo Lahti-
nen Pienteollisuuden Keskusliitosta.

Kevdt 1966 vaalien jfilkeen oli my6s elike
poliittisessa mielessii varsin tapahtumari-
kasta aikaa. Keskustapuolue j6tti eduskun-
nassa lakialoitteen yhteniisest6 sosiaali-
turvaj[rjestelmisti, minki lis[ksi se pyr-
ki hallitusneuvotteluissa saamaan halli-
tuksen ohjelmaan kohdan kokonaisel5-
kejirjestelmin luomisesta.

Keskustapuolueen lakialoitteesta hahmo-
teltiin liihivuosien elikepolitiikan perus-
Iinja, kun siinti lfihdettiin kansanelSkejdr-
jestelmdn rakentamisesta peruselikejdr-
jestelmiksi yhdistdmillfi perusosa ja tu-
kiosa, minki lisiiksi niiden pdille olisi
rakennettu ansioel6kejirjestelm6 ja lak-
kautettu jo siiiidetyt ty6eliikejiirjestelmfrt.
Lakialoitteessa noudatettiin varsin pitkiil-
ti Ruotsin eliikejirjestelmdn mallia. T!6-
markkinajiirjest6t reagoivat erittdin voi-
makkaasti Keskustapuolueen lakialoit-
teeseen ja hallitusneuvotteluissa esille ve-
dettyyn vaatimukseen kokonaiselikejir-
jestelmAstd. Ne jittivit poliittisille ryh-mittymille 17.5. 1966 piivityn muistion,joka lienee jyrkin reaktio, minki ty6-
markkinaj6rjestdt ainakaan sosiaalipo-
liittisissa asioissa koskaan ovat esittineet
poliittiselle taholle.

Tissii muistiossaan jEirjest6t toteavat "esi-
tettyjen kokonaiseliikejiirjestelmdvaati-
musten merkitsevin jArjestdjen jiisenis-
t6njo saavuttamien etujen olennaista louk-
kaarnista j a sangen suurisuuntaista tulon-
siirtoa palkansaajaryhmiltd muille vAes-
t6ryhmille. Tdm6n vuoksi jArjest6t eiviit
voi hyv6ksyi esitettyd kokonaisel6kevaa-
timusta ja vastustavat sitd kaikin jirjest6l-
lisin keinoin."
Lehdist6 tulkitsi timin jiirjest6jen kirjel-
miin yleislakkouhkaukseksi. Niiin pitkAl-

rvoelArr oz I :

6



le muistion allekirjoittaneet jiirjest6t ei-
vdt olleet asiaakuitenkaan viel6 ajatelleet.
Kirjoittajan muistin mukaan kirjelm6 sai
niiin jyrkAn muodon saapuvilla olleen
Merimies-Unionin puheenjohtajan Niilo
Wiilliirin vaatimuksesta, joka totesi, etti
asiat on poliitikoille sanottava riittdvdn
jyrkdsti, muutoin he eiv6t sitl usko. Paasi-
on hallituksen ohjelmaan ei kuitenkaan
mitdAn kohtaa kokonaiseltikejiirjestel-
rndsti tullut.
TenhidlAn el6keturvakomitea suoritti
ty6ns6 varsin ripefissi tahdissa niin, ettdjiitti mietint6ns6 26.L.L967 sosiaaliminis-
terille. Mietinn6n sisdlt6 oli ylliitykselli-
nen. Komitean ty6skentelyn aikana oli
sen puheenjohtaja fuho TenhiilS asettu-
nut kannattamaan ty6elikej6rjestelml-
pohj alle rakennettavaa yrittdjien eliikej iir-
jestelm6[.

NAin ollen komiteanmietint6 rakentuikin
kahden erillisen yrittiij ien ty6eliikej tirj es-
telmin s5itdmiseen, nimittdin maatalous-
yrittiijien ja muiden yrittiijien. Heidin
yritttij iieliikkeensd esitettiin ansioihin suh-
teutetuksi siten, etti elflkkeen perusteena
oli si ollut maatalou syrittiij iin tai yritttij iin
ty6tulo. Maatalousyritt?ijtin ty6tulon las-
kentaperusteena olisi tilan rnuunnettu
peltohehtaarilukum6iirii ja yrittiijiin ty6-
tulon taas llhinnfi se palkka, joka hfinelle
kohtuudella voitiin laskea yrityksessd teh-
dystii ty6std. Tiimii yrittiijiipalkka olisi
kuitenkin perustunut keskipalkkaperiaat-
teeseen eik6 loppupalkkaperiaatteeseen
niin kuin TELpalkka. Muutoin ehdotetut
yrittljtiel6kelait sisdlsivdt ne samat peri-
aatteet, jotka sisEiltyivEit TELjiirjestelmidn.

El6keturvakomitean mietinn6n valmiste-
lu ei sitten sujunutkaan eteenpiin. Lau-
sunnoilla se oli kAynyt eri tahoilla, mutta
lakiesitystd ei viety hallituksen k6sitte-
lyyn.

olihuolestunee-
na seurattu

aloittaa jdrjestdjen kesken keskustelut nii-
den edellytysten selvittimiseksi, jotka oli-
sivat tarpeen yritttijtieldkelainsS6ddnn6n
eteenp6in viemiseksi.

T)6eliikelaitosten Liiton asiamies aloitti
heti tim6n jiilkeen keskustelut eri jirjes-
tdjen edustajien kanssa erikseen. Tflmii
neuvotteluvaihe, joka kesti toukokuun
loppupuolelle saakka, p66ttyi tuloksetto-
mana, rnutta antoi kuitenkin kdytettiiviik-
si merkittAvdd aineistoa yrittiijiieliike-
jdrjestelm6n edelleenkehittelyii varten.

Kompromissi
hahrnottuu syksyle 1968
Kesd ja alkusyksy olivat hiljaiseloa yritt6-
j6eliikekysymyksen osalta, rnutta profes-
sori Teivo Pentikdinen ja timin kirjoitta-
ja sekii eriiit rnuuttahot olivat pikkuhiljaa
hahrnotelleet ja pohtineet yrittiijiieltike-
jirjestelrnSlle sellaista sis6lt6[, joka voisi
muodostaa kompromissin eri tahojen
ndkemyksille. Ndiden pohdintojen perus-
teella laati professori Teivo PentikAinen
muistion tulevan yrittiij iieltikej irjestel-
mdn p66kohdista. Tiimii muistio on pdi-
viitty 5.10.1968. Muistio sisdlsi itse asiassa
kaikki tulevan yritttijiieliikej drjestelmdn
ptiiikohdat ja pohjautui olennaisin osin
elSketurvakomitean mietint66n.

Ministeri Partanen kutsui ty6markkina-
jiirjest6t ja MTK:n yhteisneuvotteluun 26.
syyskuuta sen sel.vittdmiseksi, voitaisiin-
ko neuvottelut aloittaa uudelleen. Kiy-
dyssi keskustelussa j6rjest6t totesivat
neuvottelujen aloittamisen olevan tarpeen
ja olivat valmiit niihin. Ministeri Parta-
nen kdynnisti sitten monivaiheiset neu-
vottelut, joissa oli pohjana edelld rnaini-
tussa muistiossa esitetyt periaatteet.

Neuvottelut jiirjestdjen kesken jatkuivat
vuodenvaihteen yli ja niiss6 alkoi alku-
vuodesta 1969 tapahtua eri nik6kantojen
Iihentymist5,. Samanaikaisesti sosiaalimi-
nisteri6ssi toimi ty6ryhmii tammikuusta
alkaen.

EdellS mainitussa muistiossa rakennet-
tiin er66nlainen paketti sopimukseksi
maatalous- ja muita yrittiijiii sek6 palkan-
saajia koskevista eldketur-van parannuk-
sista. Maatalousyrittdjien ja muiden yrit-
tiijien keskeiseni osuutena oli yrittiijiielii-
kejiirjestelmd, jonka sisiltoii oli neuvot-
teluissa muutettu maatalousyritttijille
oleellisesti paremmaksi Tenhiiiliin komi-
tean ehdotuksista.

Olenqaisirnpina muutoksina maatalous-yrittiijien eliikejiirjestelmSdn voidaan
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mainita vakuutusmaksun alennus pien-
viljel!'6ille ja vastaavan tulovajauksen ra-
hoittaminen valtion kustannusosuudella,
mike ulotettiin my6s laitoksen hallinto-
kuluihin. Kustannusosuus tuli my6s pysy-
vdksi.

Sopirnukseen huhtikuussa 1969
Ratkaiseva neuvottelu, jossa jdrjest6jen
keskeinen sopimus tehtiin, pidettiin
8.4.1969 El6kevakuutusyhti6 Ilmarisen
hallintoneuvoston huoneessa. Neuvotte-
lussa hyv6ksyttiin sosiaaliministeri6ssi
valmistellut rnaatalousyrittdjien ja yritti-
jien elfikelakiluonnokset.

Neuvotteluissa sovittiin my6s Maatalous-
yrittijien elikelaitoksen hallintopaikkoj en
jakautumisesta siten, ett6 laitoksen hal-
lintoon tulisivat osallistumaan Maatalo-
ustuottajain Keskusliitto, Svenska Lant-
bruksproducenternas Centralf6rbund,
Kalantuottajat ja Merimies-Unioni, j oiden
edustus hallinnossa mfrfiriytyisi jffrjest6-
jen jisenrnEdrdn perusteella. Niin oli siis
ministeri Partasen johdolla kdydyissd
neuvotteluissa saavutettu kattava yksimie
lisyys etujirjest6jen kesken yrittijdeldke-
jfirjestelmin ratkaisusta.

Heti jirjest6jen neuvottelujen jilkeen
huhtikuussa informoivat professori Tei-
vo Pentik6inen ja timiin kirjoittaja yritt6-
jielikejdrjestelmin ratkaisun sisill6n sil-
loiselle valtiovarainministeri Eino Rau-
niolle ja suunnitteluministeri )ussi Linna-
molle. NimE kaksi ministerii olivat silloi-
sessa hallituksessa avainasemassa yrittd-
jdelikej&rjestelm6n eteenpiin viemises-
s6; Raunio valtiovarainministerini valtion
kustannusosuuden huomioon ottaen ja
Linnamo suunnitteluministerinE. Molem-
mat ministerit asettuivatkin varauksetto-
masti kannattamaan yrittdjffelikekysy-
myksen nopeata ratkaisua. Elf,keturvako-
mitean puheenjohtaja fuho Tenhi6l6 ja
Teivo Pentik6inen olivat my6s esitelleet
yrittdjielikekysymyksen ratkaisulinjat
Keskustapuolueen puheenjohtajalle Jo-
hannes Virolaiselle, joka asettui niitd tu-
kemaan. Hallituksen esit5rs siihen liittyvi-
ne lakeineen annettiin jokseenkin pian
eduskunnalle.

Lakiesitykset saatiin kevdtistuntokauden
1969 aikana loppuun kisitellyiksi. Yrittd-
jieliikejdrjestelmd voitiinkin panna toi-
meen vuoden 1970 alusta.

j66neiden
eltiketurvan parantaminen
T!6elikejirjestelmdn ulkopuolelle j 6iinei-
den henkil6iden eldketurvan hoitamisen
avainkysymykseksi muodostui se, kehi-
tettiisiink6 kansanelSkej drjestelmff muis-
sa Pohjoismaissa omaksutun mallin mu-
kaiseksi tulosidonnaisuudesta vapaaksi
peruseldkejirjestelmiksi vai kehitettii-
siink6 kansanelikkeen tulosidonnaisia
osia. Keskustapuolue, kommunistit ja
Kansanelikelaitos ryhmittyiviit pohjois-
maisen mallin mukaisen peruselikej6rjes-
telmin taakse, kun taas muut ryhmitty-
mfft milteipff poikkeuksetta, samoin ty6-
elikej6rjestelmiin asiantuntijat, kannatti-
vat tulosidonnaisten osien kautta tapah-
tuvaa kansanelikevakuutettujen aseman
parantamista.

Kansanelikejirjestelmin luomista perus-
eldkejirjestelmiksi perusteltiin ennen
muuta vihimrniiseldkej irj estelmin puut-
tumisella seki sill6, ett6 ns. etuoikeutettu-
jen tulojenjirjestelmE oli tehnyt tulosidon-
naisten osienjdrjestelmisti niin monimut-
kaisen, ettei sen siiilyLtiminen ollut enil
mielekisti. T\rlosidonnaisen jirjestelmin
kehittdjit taas perustelivat nikemyksidSn
kustannussyilli ja sil16, etti muille ty6-
elSkeja kansanelflke yhdessd takaavat tar-
peellisen vdhimrndiseldketurvan.

Voitolle p6iisi ensi vaiheessa kansanelik-
keen tulosidonnaisten osien kehittiimisen
linja siten, etti kansaneliikejirjestelm6in
liitettiin tukilisS, korotettiin tukiosaa ja
tukilisdE eri vaiheessa, lievennettiin tu-
kiosan ja tukilisin tulosidonnaisuutta ja
luotiin asumistuki. TiimEi linja oli yksin-
omaisesti vallitseva koko 1960-luvun ja
viel[ 1970-luvulla sen puoliviliin saakka.

Tlti eliikej 6rj estelrnin
kehittiirninen 1 9 6 O-luvulla
T!6elnkejirjestelmdn kehittiminen tapah-
tui olennaisesti ty6markkinaj6rjestdjen
yhteisty6lli siten, etti. ne kesken66n neu-
vottelivat ja sopivat jirjestelmin kehittfl-
misest6. Lainsiidinndllisen valmistelu-
ty6n suoritti Eliketurvakeskus, kun taas
etujirjest6jen neuvottelut esit5rsten yksi-
tyiskohtaisesta sisill6std tapahtuivat T!&
elEkelaitosten Liiton viilityksellE.
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Ennen keskitet5rn tulopolitiikan aikakau-
den syntymisti oli usein tapana avata
STK:n ia SAK:n vdlisten tv6ehtosopimus-
ten pAd ns. ison metallintf6ehtosoiimuk-
sella, josta ndin muodostui suuntaa-anta-
va sopimus. Keviilld 1966, jolloin SAK:ssa
kAytiin voimakasta valtataistelua TPSL:n
johdon ja sosialidemokraatteja edustavi-
en amrnattiyhdistysmiesten kesken, neu-
voteltiin metallin ty6ehtosopimus tavan-
omaisesti piifinavaajana valmiiksi. Neu-
vottelutulosta ei Metallity6vien Liiton
silloinen johto kuitenkaan saanut lfivitse
liittotoimikunnassa, vaan se hylittiin.
Tihdn vaikutti olennaisesti edelld todettu
SAK:n sisfiinen valtakamppailu.

Neuvottelutuloksen hylkiiiimisen j ohdos-
ta oli vilttimltdntii aloittaa metallin ty&
ehtosopimusneuvottelut uudelleen. Tdl-
l6in ilmeisesti jokseenkin yhtaikaa syntyi
sekd STK:n ettff SAK:n piirissd ajatus siit5,
ettd perheeldkeetuuden liittiminen TEL
ja LELjiirjestelmiin voisi muodostaa sel-
laisen lisin metallin ty6ehtosopimukses-
sa, joka johtaisi sopimusratkaisuun. Esi-
tyksen tist6 neuvotteluissa lienee tehnyt
SAK, mutta sen hyviiksyminen ei aiheut-
tanut pahempaa murinaa STK:n piirissi.
Itse asiassa SAK:lle, sen silloiselle 1. sih-
teerille Olavi Saariselle, timin kirjoittaja
vfilitti Tapani Virkkusen kehotuksesta tie-
don, ettd tdllainen ehdotus sopisi. I)6eh-
tosopimuksessa oli vain toteamus perhe-
elikeetuuden aikaansaamisesta ja jff rjes-
t6jen yksityiskohtaiset neuvottelut k6yn-
nistettiin erikseen.

Sopimus perhe-eldkkeestd
T)dmarkkinaj6rjest6jen vfilisissd neuvot-
teluissa piddyttiin sopimukseen perhe-
elike.etuudesta 9.6. 1966. Erffind keskei-
seni ja vaikeana kohtana neuvotteluissa
oli kysymys miespuolisen lesken oikeu-
desta saada perheel6kett6. Se olisi kuiten-
kin huomattavasti lisinnyt perheelike-
etuudesta aiheutuvaa kustannusta, min-
ki vuoksi ty6nantajajirjest6t suhtautuivat
kielteisesti etuuden laajentamiseen. Toi-
sena tekijini vaikutti tarvearviointi, kos-
ka mies yleensi oli t6issii, hinellti oli toi-
meentuloturvanaan palkka tai jos hin tuli
ty6kyvytt6m6ksi, ty6el6ke. Toisena kriit-
tiseni kohtana neuvotteluissa oli lapset-
toman lesken 40 vuoden ik6raja, jota ty6n-
tekijiipuoli piti varsin korkeana.

Lainmuutosesityksiin sisiiltyi my6s ellke-

palkan mdSrittelyn muuttaminen siten,
ettfl elfikkeen perusteena olevana palkka-
na tulisi vastedes olemaan neljiin viimei-
sen vuoden indeksilli korjatuista ansiois-
ta kaksi ansiotasollisesti parhainta vuot-
ta. Timdn lainmuutoksen liht6kohtana
oli se, ett6 aikaisempi yhden vuoden pal-
kan perusteella laskettu eldkepalkka saat-
toi j ohtaa.elikkeensaajan kannalta virheel-
Iiseen tulokseen, jos ansiot poikkeukselli-
sesta syystti olivat ty6suhteen viimeisend
vuotena olleet tavanomaista alhaisemmat.
Tiillaisia poikkeuksellisia syitd saattoivat
oIIa mm. sairaus ja seisokit. Hallituksen
esitykset annettiin kev65ll6 ja ne saatiin
kiisitellyiksi seuraavan syksyn aikana. Lait
tulivat voirnaan vuoden 1967 alusta.
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EI"AKETURVAN PERUSTAN IA
TASON KEHITTAMINEN
L970 - L975
19 7O-luvun alkuun menness6 ty6eliikejdr-
jestelmi oli saatu perusteeltaan valmiiksi
ja aukottomaksi. My6s kansanelfikejdrjes-
telmdi oli olennaisesti parannettu. 1970-
luvulle siirqrttfless6 olikin kysymys nii-
den tason ja etuuksien kehittimisesti.
T)6el6kejirjestelmin piirissE tavoitteina
olivat ennen kaikkea elikkeiden tavoite-
tason korottaminen ldhemmlksi virka-
mieselfikkeiden 66 %:n tasoa samoin kuin
ansainta-ajanlyhentAminen 40:sti 50 vuo-
teen. Niin ikfiiin jirjestelmin odotusaiko-
ja pidettiin liian pitkini ja kuntoutusjdr-
jestelm6n kohentamista toivottiin. Jdrjes-telmin hallinto ja varainsijoitus tulivat
my6s kiinnostuksen kohteeksi.

Vuonna 1970 tehty UKK-sopimuksen sosi-
aalipaketti mSSritteli selvitettffv[t eliike-
poliittiset kysymykset. Ty6te varten pe-
rustettiin ty6markkinaj irj est6j en eldketoi-
mikunta, jossa olivat edustettuina ty6-
markkinoiden keskusj6rjestSt seki er55t
ty6el6kejirjestelmff n asiantuntijat. Vuosi-
kymmenen alussa syntyi my6s silloisen
pi$iministeri Ahti Karj alaisen toimeksian-
nosta Kuusi-Pentikiinen-Pajula-elSkepo-
liittinen suositusohjelma.

Sosiaalipolitiikan linjat
Sosiaaliministeri Kuusi aloitti neuvotte-
lut kesikuussa. Neuvottelut koskivat sekd
kansanelike- ettii ty6eltikejiirjestelmin
tavoitteita, niiden keskindistEi tehtivtija-
koa seki yhteisty6t6. Neuvotteluissa oli-
vat niin ikiiin esilli Kansanel5kelaitok-
sen johtajanimitykset. Neuvotteluihin
osallistuivat sosiaaliministeri Kuusen
ohella Kansanel6kelaitoksen silloinen joh-
taja Jaakko Pajula ja T!6el6kelaitosten Lii-
ton puheenjohtaja toimitusjohtaja Teivo
Pentikiinen. Ty6ryhmin suositukset
lienevit viime vuosikymmenien merkit-
t6vin el6kepoliittinen asiakirja, koska ne
itse asiassa viitoittivat eliikepolitiikan ke-
hityksen vuosikymmeneksi eteenpdin.

T)r6ryhmdn suositusten yleissisilt6n5 oli
kansanelikkeen tehtivlmd[rittely siten,
ettd se takaisi riittivdn toimeentulon. Ty6-
elAkkeen teht6v6ksi tulisi saavutetun ku-
lutustason turwaaminen. Elikkeiden yh-
teensovitus edellytettiin suoritettavaksi
siten, etti pienituloisille maksettaisiin
kansanelike ja ty6eliike lyhentimdtt6mi-
n6, kun taas keskituloisilla ja suurituloi-

silla kansaneliketti vflhennettdisiin pro-
sentuaalisen porrastuksen kautta.

Lisiiksi edellytettiin eldkkeensaajien pal-
velun tehostamista siten, etti my6s Kan-
sanelikelaitoksen paikallistoirnistot voi-
vat ryhtyd ottamaan vastaan ty6elSkeha-
kemuksia. Samoin edellytettiin tehostet-
tavaksi Kansaneldkelaitoksen ja ty6el2ike-
laitoksen tietoliikennettS. Tiedotustoi-
rninnassa puolestaan sitouduttiin viilttEi-
mi6n toisen osapuolen moittimista.
T}z6ryhmii ei ollut ty6nsd aikana ollut
yhteydessd ty6markkinajdrjest6ihin eikd
poliittisiin ryhmittyrniin. Eri tahojen suh-
tautuminen suositukseen oli vaihteleva.
Vdhitellen saatiin mukaan eritahot sosiaa-
liministeri Pekka Kuusen puheenjohdol-
Ia toimivassa ty5ryhmissd. Se ei kerinnyt
kuitenkaan edetd ty6ssidn kovin pitkille,
kun hallitusvaihdoksen seu rauksena syn-
tyi Paasion sosialidemokraattinen vihem-
mist6hallitus vuoden 1972 alussa.

Tdmin hallituksen sosiaaliministeriksi
tuli liiiiketieteen lisensiaatti Osmo Kaipai-
nen. HAn, samoin kuin er66t rnuut ns.
vasemmistososialidemokraatteihin lukeu-
tuvat nuoremmat poliitikot ja ty6markki-
narniehet eivit olleet hyvdksyneet Kuu-
sen ty6ryhrndn suosituksia, vaan arvioi-
vat siini sekd Keskustapuolueen elSkepo-
litiikan ettFi yksityisten ty6eliikelaitosten
saaneen liiaksi pisteitd. Toisaalta tiimi
sarna ryhmittymd ajoi t5ll6in kansaneli-
kej d rj e stel rni 6 p eru s el Skej irj e stel m iiks i j a
oli valmis tavoitteen saavuttamiseksi neu-
vottelernaan ja sopimaan eri tahojen kans-
sa.

Niirnii liiht6kohdat huomioon ottaen sosi-
aaliministeri Kaipainen ei halunnut jat-
kaa Kuusen perustaman ty6ryhmdn ty6-
t5. Hiin j5rjesti 20.3.1972 neuvottelun Ke-
sdrantaan. Neuvottelussa kisiteltiin eld-
kej6rjestelmien kehittiimiskysymyksii ja
siinii olivat saapuvilla sosiaaliministerin
lisiksi ministeri6n kansliapiiFillikk6 Kari
Puro ja vakuutusosaston piiillikk6 Erkki
Pesonen sekri STK:n, SAK:n, TVK:n, MTK:n
sekd kansanelSkejSrjestelmdn ja ty6eldke-
jdrjestelrndn edustajat.

Keskustelussa kartoitettiin eri toiminta-
vaihtoehtoja, mutta mitdiin pii5t6ksiii ei
niistd tehty. Ministeri Kaipainen otti kui-
tenkin neuvotteluissa esiin erditi kansan-
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ksie.

telmfin parantamisen, tukilisien
misen seki ty6tulojen etuoikeuttamisen
tukiosaa my6nnettdessi.

Ministeri Kaipaisen suunnitelma sai kri-
tiikki6 osakseen ty6nantajajirjest6jen ja
TVK:n taholta. LisSksi vakuutusosaston
piiiillikkd samoin kuin ty6elEikejdrjestel-
rnin edustajat kritisoivat sitii. Ministeri
Kaipainen kuitenkin totesi tdll6in, ettei
kdtiikiUe ole vaikutusta asian valmiste-
luun.

Kesiin L972 eliikepommi
Ministeri Kaipainen piifisti vappupuhees-
saan julkisuuteen elAkepommin lupaamal-
la hallituksen esityksen kansaneliikejAr-
jestelmin kehittimisestd. Esityksen sisil-
t6 oli kuitenkin muuttunut siten, ettE siitd
oli jiitetty pois tydtulojen etuoikeuttami-
nen kansanelikkeen tukiosaa my6nnet-
tiess6. Timdn supistuksen esitykseen teki
pffdministeri Paasio Eliketurvakeskuk-
selta saamansa muistion perusteella. La-
kiesityksen kiisittely eduskunnassa ja ni-
menomaan sen sosiaalivaliokunnassa
muodostui vauhdikkaaksi lihestyvien
kunnallisvaalien vaikutuksesta. E sityksen
kokonaiskustannukset olivat hallituksen
esityksen puitteissa hieman yli 22O
milj.mk. Sosiaalivaliokunta paranteli hal-
Iituksen esitysti muutaman tunnin kulu-
essa siten, etti esityksen kokonaiskustan-
nus oli 650 milj.mk vuositasolla.

TSss[ muodossa elAkepaketti kiisitti tuki-
Iisien ja asumistukien korotusten listiksi
my6s tukilisfln tuloharkinnan lievittimi-
sen, etuoikeutetun omaisuuden m5lrdn
korottamisen - omaisuuden tuloutuksen
lievitt[misen 10:st6 5 %:iin sek[ paikka-
kuntaporrastuksen poistamisen kansan-
eldkkeen tukiosista.
T)6eliikejdrjestelmdn k5rmmenvuotispdi-
vAnA eduskunnan siiiitiimfiff kansanelAke-
uudistusta arvostelivat erittdin voimak-
kaasti STK:n silloinen toimitusjohtaja
Tirno Laatunen ja SAK:n puheenjohtaja
Niilo Hiimildinen. He katsoivat eduskun-
nan harjoittaneen eliikepolitiikkaa, miki
oli paitsi sosiaalipoliittisesti vinosuuntau-
tunutta myos sellaista, ettd se vaaransi

harjoittamantulo-
Samoihin aikoihin

toimittajille

tuksista. Ndin Kaipaisen elikepommi tuli
voimakkaan julkisen keskustelun kohteek-
si kustannusvaikutuksiltaan.

KesAlli 1972 aloitettiin hallitusneuvotte-
lut Sorsan ensimmiisen hallituksen rnuo-
dostamisesta. Hallitusneuvotteluihin liit-
tyiviit taustalla SAK:n, STK:n ja MTK:n
keskustelut eldkepommin korvaamisesta
muulla el6kkeiden kehittdrnisohjelmalla.
Ndmi neuvottelut johtivat tulokseen niin,
etti jirjest6t laativat 1 7.8. ehdotuksen el2i-
kejirjestelyksi. Jiirjestely sisdlsi tukilisien
korottamisen sek6 eduskunnan tekemien
muutosten lieventdrnisen tukilisin ja asu-
rnistuen tuLosidonnaisuuden osalta. Lisik-
si paikkakuntakalleusluokitusta ei esitet-
ty poistettavaksi vaan tutkittavaksi. fir-jest6t sopivat my6s sukupolvenvaihdos-
eliikkeen toteuttamisesta sek6 osaelEkkees-
ti ja ty6ntekijiiin el5kelain 1 $:n tulorajan
alentamisesta. Kansanelfl kej Srjestelmiin
parannusten kokonaisvaikutus oli noin
500 milj.rnk. ]Srjest6jen ehdotuksen poh-
jalta otettiin Sorsan hallituksen ohjelmaan
vastaavat kohdat j a tasavallan presidentti
jiitti eliikepommin vahvistamatta.

T!6 m arkkin aj 6rj est6j en
elfiketoirnikunta
UKK-sopimuksen sosiaalipaketin luette-
lernien el6kekysymysten selvittEmiseksi
perustettiin vuoden 1971 alussa ty6mark-
kinajdrjestdjen elSketoimikunta.

Eldketoirnikunta keskittyi selvittimiin
ennen kaikkea ty6elikkeiden vihimm6is-
tason ja tavoitetason korottamisedelly-
tyksiii. T6mdn lisiksi toimikunta selvitti
ty6eldkevakuutettujen kuntoutusta, josta
erillinen ty6ryhmii oli laatinut selvityk-
sen. Eldketoimikunta katsoi, ettei ty6eli-
kejirjestelmdn kuntoutuksen osalta ollut
syytii ryhtyi erityisiin kehittimistoimiin
sen vapaaehtoisen kuntoutustoiminnan
lisdksi, j oka ty6eliikej [rj estelm6n piiris si
oli jo aloitettu. T!5eldkejirjestelmdn hal-
linnon kehittAminen otettiin my6s SAK:n
aloitteesta toimikunnan tydlistalle samoin
kuin elSkekattokysymys.
Tloeliikkeiden tasokorotus
Erdiiksi keskeiseksi eldkepoliittiseksi on-
gelmaksi muodostui tasokorotuksen lisiik-
si ty6eliikkeen ja kansaneld'kkeen yhteen-
sovitus. Vaihtoehtoina olivat ttill6in ty6-
eldkkeen etuoikeuden supistaminen tuki-
osaa mAdrdttiiessii tai koko kansanelSk-
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keen, my6s perusosan, saattaminen tulo-
sidonnaiseksi ty6el6kkeen osalta. T?imd
kysymys aiheutti laajaa poliittista keskus-
telua julkisuudessa. Kansanelfr kej drjestel-
min kannattajat pelkfisivit kansanelik-
keen merkityksen olennaisesti supistuvan,
jos tulosidonnaisuus ulotettaisiin my6s
perusosaan. T6ssi vaihtoehdossa ty6el5-
ke olisi muodostunut eriSnlaiseksi pe-
ruselflkkeeksi ja kansaelike tdydentdvdk-
si eldkkeeksi niille, jotka saisivat vdhdistd
tySeliikettii tai eivit saisi sit5 lainkaan.

Lopullinen ty6eliikkeiden tasokorotuksen
malli esiteltiin marraskuussa 1975. Siini
esitettiin elSkkeiden karttumista muutet-
tavaksi siten, etti ellkettd karttuisi 1,5 %
vuodessa 1.7.L962 jilkeiselt6 ajalta. Tlo-
eldkkeiden tavoitetasoksi tulisi noin 60 %

keskimiffriisisti ansioista ja vdhimmdis-
el[kkeen uudeksi tasoksi 35 %. T\rlosidon-
naisuutta ei esityksessd esitetty perus-
osaan, rnik6 johtui llhinni SAK:n vastusta-
vasta kannasta.

Viihirnrniiiseldkkeen tasokorotusta ei esi-
tyksen mukaan ulotettu jo eliikkeelle ole-
viin henkilSihin, vaan heiddn vdhirnmlis-
eldkkeens6 korotettaisiin 22 %:sta 25 %:iin.
T)6markkinajiirjestdjen vuoden 1974 tu-
lopoliittisessa kokonaisratkaisussa oli so-
siaalipaketti, johon sisiiltyi mm. ty6eliik-
keiden tasokorotus. Voimaantuloajankoh-
daksi sovittiin L.7.L975.

T!6markkinaj iirjest6jen eliketoimiku nta
Iaati myds esityksen luottamushenkil6i-
den eldketurvan jdrjestiimisesti. Tlti ei
kuitenkaan haluttu saattaa pakolliseksi,
vaan vapaaehtoisuuden pohjalta tapahtu-
vaksi. Esitykseen perustuva ty6ntekijAin
elSkelain muutos tuli voimaan 1.9.1974.
Toirnikunnassa selvitettiin my6s elSkekat-
tokysymysti, mutta sen johdosta ei kat-
sottu aiheelliseksi tehdii esityksii.

Tlo rn a rkkinaj iirj est6t
eliikelaitosten hallintoon
T!6markkinaj irjest6t tulivat alun pitiien
mukaan Eldketurwakeskuksen ja Tloelii-
kekassojen hallintoon pariteettiperiaat-
teen pohj alta. Elikekassoissa tyontekijoil-
lii oli avustuskassalain nojalla edustuk-
sensa kassojen hallituksessa. Vakuutus-
yhti6issii ja el6kesdEitioissd ei tiillaista edus-
tusta laki- tai sddnt6miiirdisesti ollut.
Melko pian tySeliikej lrjestelmdn voimaan-

tulon jElkeen ty6markkinajirjest6jen kiin-
nostus my6s vakuutusyhtioiden hallin-
toon virisi.
Ensi vaiheessa t5r6markkinajirjest6t osoit-
tivat kiinnostusta eldkkeiden ratkaisutoi-
rnintaan. T5mdn perusteella sovittiin eli-
keasioiden neuvottelukuntien perustami-
sesta eldkevakuutusosakeyhti6ihin vuon-
na 1968 siten, etti kuhunkin elikevakuu-
tusosakeyhti66n pditettiin perustaa neu-
vottelukunta, johon tulisi sekd ty6ntekijii-
etti ty6nantajapuolen edustajat. Neuvot-
telukunnan tehtdvdksi miidriteltiin kiisi-
tellA sellaisia ty6kyvytt6myyseliketapauk-
sia, joissa eldkehakemus on hyliitty tai
tiysimdiirdistd elike-etuutta supistettu.
Niin ik55n neuvottelukunnan tuli kdsitel-
l5 periaatteellis- tai ennakkotapausluon-
teisia hakemuksia.
Hallintoon osallistuminen tuli keskustel-
tavaksi tyornarkkinaj Firjestdjen eliketoi-
mikunnassa, jossa asia kytkettiin tasoko-
rotuksen toteuttarniseen. Asiaa ei kuiten-
kaan kehitelty piternrnfille. Vuoden 1974
tulopoliittisen ratkaisun sosiaalipaketis-
sa tyomarkkinajiirjestot sopivat siit6, etti
ne esittiivEit Ty6el6kelaitosten Liitolle neu-
votteluja hallintoon osallisturnisesta sa-
moin kuin neuvottelukunnan aikaansaa-
misesta kiisittelem5Sn investointipolitii-
kassa noudatettavia suuntaviivoja ja sijoi-
tusperiaatteita.
TdmAn perusteella aloitettiin neuvottelut
ty6eliikelaitosten ja tyomarkkinajdrjes-
t6jen kesken. Neuvottelut johtivat mydn-
teiseen ratkaisuun ja niiden seurauksena
sovittiin, ettd vuoden 1975 alusta kuhun-
kin eldkevakuutusyhtio6n tulee neljti ty6n-
tekijdpuolen edustajaa ja neljd ty6nanta-
japuolen edustajaa hallintoneuvostoon
sekd kaksi edustajaa kummaltakin puolel-
ta erikseen hallitukseen. Niin ikiiiin sovit-
tiin tyomarkkinajdrjest6jen ja tydeliike-
Iaitosten yhteisen luotonantoneuvotte-
lukunnan perustarnisesta.

Tlr6eliikkeiden tasokorotuksen voirnaan-
tuloon pl5ttyi tydeliikejiirjestelmdn raken-
tamisvaihe. Sen seurauksena voidaan ty6-
eltikejiirjestelmdi pittiii sekii peittdvyydel-
tiiin ettd tasollisesti valrniina j iirj estelrni-
n5, joka tulee vaiheittain voimaan. Luon-
nollisestikaan jdrjestelrn6 ei sellaisenaan
ole valmis, vaan se kehittimisty6, sikiili
kuin sitii tapahtuu, kohdistuu j atkossa jdr-
jestelmiin eri osien hiomiseen ja edelleen
kehittiimiseen.
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UUDET KYSYMYKSET
NOUSEVAT ESIIN IA
RINTAMALINIAT VAKI INTUVAT
Samana vuonna kuin tasokorotus tuli voi-
maan, alkoivat kuitenkin uudet el6ke
poliittiset kysymykset ty6ntyd voimak-
kaasti esiin. Vuoden 1975 kaksi mer-
kittivinti elikepoliittista tapahtumaa oli-
vat kansaneldkeohjelman s5mt5rminen ja
sosiaalidemokraattinen puoluekokous.

Sosialidemokraattinen
linja vakiintuu
Puoluekokousta varten Sosialidemo-
kraattisen Fuolueen ne tahot, joille kansan-
eliikejdrjestelm6n kehittdminen oli keskei-
nen asia, olivat ryhtyneet eritt6in voimak-
kaaseen kampanjaan muuttaakseen puo-
lueen elikepoliittista linjaa. Puolue-
kokouksessa oli varauduttu kiiytt6mdin
voimakkaasti puheenvuoroja ja eh-
dottamaan sopivat ponnet elikepolitiikan
muuttamiseksi. TY6ellkejdrjestelmd ei
jiiiinyt seuraamaan toimintaa pelkdst66n
sivusta vaan se pyrki omassa tiedotus-
toiminnassaan selvittimdin eltikepolitii-
kan suunnanmuutosten vaikutuksia pal-
kansaajien ja ammattiyhdistysliikkeen
kannalta.

Puoluekokouksessa elikepoliittinen v$iit-
tely jii kuitenkin varsin lyhyeksi, silli
SAK:n puheenjohtaja Pekka Oivio sanoi
SAK:n tervehdyksessi kokouksen alussa
my6hemmin varsin kuuluisiksi tulleet
sanat "nipit irti ty6eliikkeist6". Sanat itse
asiassa ratkaisivat jo koko linjakysy-
myksen ennenkuin sen kdsittely oli alka-
nut. Oivion kanssa oli asiasta etukiteen
keskusteltu, ratkaisu kuitenkin t6min-
laatuisesta esiintulosta oli tAysin hinen
omansa. T6min puoluekokouksen j6lkeen
ei my6sk56n Sosialidemokraattisen Puo-
lueen elikepoliittisesta linjasta ole ollut
suurempaa keskustelua, vaan linja on o1-
lut voimakkaasti ty& ja ansiosidonnaista
sosiaaliturvaa tukeva.

Karpolan ohjelma
(vaiko Kelan?)
f onkin verran ennen sosialidemokraatti-
en puoluekokousta ministeri Karpola, sil-
loisen hallituksen toinen sosiaaliministeri,
oli liihettiinyt Kansanelikelaitokselle kir-
jelmiin, jossa hdn kehotti Kansaneld-
kelaitosta laatimaan ohjelman kansaneld-
kejirjestelm6n kehittimiseksi ruotsa-

laismallisen tasaelfrkepohjaisen kansan-
elEkkeen suuntaan. Temen pyynn6n ja
Sosialidemokraattisen Puolueen kokouk-
sen yhtiaikaisuus osoittaa, miten liheises-si yhteisty6ss6 tuotron aikaan sosiaali-
demokraattien radikaalimpi siipi oli Kes-
kustapuolueenja ilmeisesti rny6s kornrnu-
nistien kansanelflkejirj estelmifl tukevien
piirien kanssa. Karpolan kirjelmd oli my6s-
kin sikdli omalaatuinen, ett6 h6n ei kerto-
nut siiti muulle hallitukselle mitiin ja
kirjelmi oli valrniiksi laadittu varnaan
muualla kuin ministeriSssd, koska siti ei
tiettivisti valmisteltu sielli normaalina
virkaty6n5. Tffllainen menettely, joka ei
ollut suinkaan lain vastaista, oli kuiten-
kin varsin omalaatuinen.

Kansanel6kelaitos sai my6s harvinaisen
pian valmiiksi ohjelman, jonka se ldhetti
ministeri Karpolalle. Terne nk. Karpolan
ohjelma oli neljii pdikohtaa kisittivi. Sen
kokonaiskustannusarvio alun alkaenkin
oli sadoissa miljoonissa liikkuva, mutta
vuosien mittaan se kohosi yli parin miljar-
din m66rdn. Ohjelma oli kuitenkin pohja
tulevalle 1 9 70-luvun jiilkipuoliskon elike.
poliittiselle kamppailulle kansanelikej 6r-
jestelrndn roolista, joka piiittyi nk. histori-
alliseen kornpromissiin.



HISTORIALLISEN KOMPRO-
MISSIN SYNTTMISEEN
VAIKUTTANUT
TAUSTAKEHITYS
Kuusen tydryhmi jumiutuu
Sosiaaliministeri Kuusi seki piiijohtaja
]aakko Pajula ja toimitusjohtaja Teivo
Pentikiinen jatkoivat Karjalaisen halli-
tuksen hyviiksymfln Kuusen ohjelma-
suosituksen valmistelua. Kun ty6eliikkei-
dentasokorotus oli saatu toteutettua, Kuu-
sen klubin suosituksista voidaan sanoa
ty6el6kejiirjestelmdlle keskeisten kohtien
toteutuneen, kuntaas kansaneltike- ja sai-
rausvakuutusj drjestelmiiin liittyvAt tavoit-
teet olivat edelleen toteuttamatta. Vuosi-
k5rmmenen puolivilissi ty6n eteneminen
hidastui hidastumistaan. Eteenpiinmeno
vauhti ei tyydyttin5rt KansanelAkelaitok-
sen pi6johtajaa, joka usein viittaili siihen,
etti presidentti varmaan pian puhuu asi-
asta. Presidentti Kekkonen oli parissa haas-
tattelussa sivunnut eliikepoliittisia kysy-
myksii ja kiinnittHnyt huomiota el6ke-jirjestelmien episuhteeseen. Syksyllii
1975 valtioneuvos Martti Miettunen rrruo-
dosti viiden puolueen hallituksen. TiI-
l6in keskustelussa professori Teivo Penti-
kiisen kanssa totesimme, ettd presidentti
Kekkosta pitfiisi informoida Kuusen klu-
bin valmistelu-ja suunnitteluty6sti. Tote-
simme, ettS tdmd voisi parhaiten toteu-
tua, jos presidentti Kekkonen suostuisi
tulemaan kiynnille Ilmariseen.

Kekkonen ratkaisi
Knyntii pohjusti kenraali Wlchterille laa-
timani muistio, jossa lyhyesti ensin kdsi-
teltiin tapahtunutta Kuusen klubin suun-
nittelu- ja lainvalmisteluty6t6 ja kuvat-
tiin, minkdlaiseksi valmistelutilanne oli
kaikkine ongelmineen muodostunut.
Muistiossa todettiin my6s se, etti tilanne
oli ajautunut sellaiseen umpikujaan, etti
sen viiled ja asiallinen ratkaisu olisi aikaan-
saatavissa vain valtakunnan korkeimman
johdon tuella. Muistio toirnitettiin pre-
sidentille. Ilmoittaessaan presidentin tu-
losta kenraali Wdchter sanoi presidentin
pitineen aiheellisena, ettA piiiijohtaja Pa-jula olisi my6s tilaisuudessa paikalla.
Kekkosen kiynti toteutui sitten lokakuun
aikana ja tilaisuudessa olivat presidentti
Kekkosen lisflksi saapuvilla kenraali Wdch-
ter, qdijohtaja Pajula, professori Pentik[i-
nenJa mrna.

Tilaisuutta varten professori Teivo Penti-
kiinen oli valmistellut seikkaperdisen esi-
telmin el6kepolitiikkamme tilasta. Kuun-
nellessaan esitysti presidentti Kekkonen
aina silloin tdll6in heitti vdliin erittdin
terdvdn ja olennaisiin osuvan kysymyk-
sen. Kekkonen oli lukenut laatimani muis-
tion l6vitse, mutta kysymykset menivdt
paljon pidemmille kuin ne alueet, mitd
muistiossa oli k6sitelty. Kun Pentik6isen
esityst6 oli jatkunut noin tunnin verran
presidentti alkoi osoittaa sel'"'i5 kylliis-
tymisen merkkejil., silld kuuntelemisen
hyve ei kai viilttdmdttd ollut hd'nen suu-
rimpia avujaan. Kun noin puolentoista
tunnin esityksen jEilkeen Pentikdinen so-
pivasti piti taukoa, jotta piiSst5isiin
keskusteluun, ponnahti presidentti Kek-
konen yht'dkkii yl6s sekS sanoi: " Kiitok-
sia tohtori Pentikdinen, esityksenne oli
todella erittiin mielenkiintoinen, rnutta
meiddn tiiytyy nyt liihteii." Syntyi varsin
ylliityksellinen tilanne, joka ei ollenkaan
vastannut sit5 tarkoitusta, mikA tilaisuu-
dessa oli. Olihan vain pidetty pelkki alus-
tus, mutta itse keskustelu ja johtop52it6k-
set olivat t5ysin tekemdttd.

Kun tilaisuus oli vuoden lopulla, jolloin
ensimmiinen mateenmdti oli viel6 herk-
kusuilta saamatta, olimme suurella vaival-
la hankkineet my6s mateenmitid tilaisuu-
teen. TAIl6in totesin presidentille, etti
meilli on aivan tuoretta rnateenrnfi.tiii ty-
k6tarpeineen ja tiedustelin, eik6 herra
presidentti kuitenkin haluaisi nauttia
p6ydiin antimia. Ttill6in Kekkonen
sanoi:"Ei jumalauta, ei tihdn aikaan vield
ole mateenmdtid. " Mind totesin tdhiin, ettd
rneill[ on tiidlli johtaja Sarkki, joka voi
varmaan ilmoittaa, onko mateenmiitiA.
Sarkki astui sisiiin, kurnarsi kohteliaasti
ja sanoi: "Herra presidentti, meillS on ma-
teenmdtii." Tdll6in Kekkonen totesi: "No,
mit5 me sitten en55 tissi mietit66n, men-
ndiin p6yt55n."

Illallisp5ydtissd virisi uudelleen keskuste-
Iu eliikepolitiikasta ja sen linjoista. Tdl-
l6in sovittiin siitd, ettii ryhdytiSn yhdessd
laatirnaan Miettusen hallitusta varten so-
pivaa elikepoliittista ohjelmaa. Ttit6 ty6tti
ryhtyisi tekemiidn kolmen miehen ryhmi
Puro, Pajula ja Pentikiiinen. Timd ty6ryh-
md taas asetettiin tehtdviidnsi halli-
tusneuvotteluissa, joita silloin kiiytiin vii
den puolueen kesken. Tdssi ty6ryhmdssd
kansliapidltikk6 Puro edusti sosialidemo-
kraatteja, ptitijohtaja Jaakko Pajula Keskus-
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tapuoluetta ja toimitusjohtaja Teivo Penti-
kdinen Svenska Folkpartietia! Tfimlntyyp-
pinen poliittinen jirjestely Pentikdisen
osalta, joka oli puolueisiin kuulumaton,
voitiin toteuttaa Elike-Varman silloisen
toimitusjohtajan varatuomari C. G.
Aminoffin avulla, jolla oli erittlin vaiku-
tusvaltainen asema Svenska Folkpartietin
keskushallituksessa puolueen talousvalio.
kunnan puheenjohtajana. Esitysti tuki
my6s RKP:n silloinen puoluesihteeri Hen-
ry Olander.

T)6ryhmii laati yksityiskohtaisen ehdo-
tuksen kansanel6kej6rjestelmiin kehittii-
miseksi samoin kuin hallituksen hallitus-
ohjelman tekstin. Tdmd teksti tuli siis val-
tioneuvos Martti Miettusen toisen hallituk-
sen hallitusohjelmaan 4.3.L976. Ty6-
ryhmdn ehdotus muutoin noudatteli var-
sin pitkiilti Kuusen klubin periaatteita.
TAll6 tavoin syntyneen historiallisen kom-
promissin valmistelu jatkui sitten rnoni-
en hallitusneuvottelujen ja hallitusten
aikana ja sisiltden omia kidenvS6ntSeri-
ddn, jotka toisinaan olivat hyvinkin vai-
keita.

TE L-VAKUUTUSMAKSUKRIIS I
Hintakilpailukyky puuttui,
syntipukkina
sosiaalivakuutusmaksut
Ogytriisln synnyttyi 1974, rny6s Suomen
talouseldmflssi s5mtyi pisin sodanjilkei-
nen laskukausi. Timin seurauksena vihi-
tellen suomalainen teollisuus ja sen 5rri-tykset menettivdt hintakilpailukykytiiin
verrattuna muihin kilpailijamaihin. Eriii-
nd syyni tih5n pidettiin kohonneita sosi-
aalivakuutusmaksuja.

Tyonantajataholla ei tehty eroa siin5,, oli-
ko kyseessd ty6voimaveron ty5ppiset so-
siaaliturvamaksut, kuten kansanel[-
kevakuutusmaksu vaiko ty6suhteeseen
perustuva pakollinen vakuutusmaksu,
kuten ty6eldkevakuutusmaksu. Kes-
kustapuolueen taholla nihtiin mieluiten
helpotustoirnenpiteiden kohdistuvan
tyoeldkevakuutusmaksuun, kun taas pal-
kansaajapuolella oli asiasta piinvastainen
kdsitys. Kun asiaa sitten kaikessa rauhas-
sa selvitettiin ja katsottiin teollisuuden
kokonaistuotannon hinnan kehitys, saa-
tettiin todeta eldkevakuutusmaksujen
nousun olleen erds pienimpiii hintaa
kasvattaneita tekij6itd, kun taas energia,
palkat ja rnuut sellaiset menot vaikuttivat
olennaisesti enemmdn.

Liinarnaa yllettee
Miettusen hiitiitilahallituksen onnistui
saada keviiiillii 1977 aikaan tulopoliitti-
nen sopimusratkaisu. Keskeisenii tekijii-
n6, sen syntymisessS oli tulopoliittinen
virkarnies Keijo Liinamaa. Tihin tulopo-
liittiseen sopimukseen sisiiltyi my6s ylliit-
tlen tyoeldkevakuutusmaksun alentami-
nen yhdelli prosenttiyksikollS siitii, mi-
hin sen oli edellytetty nousevan tasokoro-
tuksen jilkeen.
Vakuutusrnaksualennus ylliltti tiiysin ty6-
el5kevakuutuksen hoitajat ja siitii saatiin
tietl6 vasta sin6 aamuna, kun sopimus oli
tehty. Pyysirnme vSlitt6mdsti Teivo Penti-
kdisen kanssa audienssia Keijo Liina-
maalta ja esitimme ihrnetyksernme
tapahtuneesta. Arvostelimme sitd seki
ty6eliikevakuutuksen vakavaraisuuden
etti menettelytavan osalta. Totesimme
myos olevamme hdrnrndstyneitd siit6, ettd
meihin ei otettu yhteyttii neuvottelevassa
rnielessi ennen kuin ratkaisu tehtiin. Td-
hin Liinamaa totesi lakoniseen, avoirneen
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tapaansa, ettii yhteytti ei otettu sen vuok-
si, ettd emme piisseet estAmdtin koro-
tuksen suorittamista, koska hdn tunsi
meidAn taustavaikutustaitomme. Tdmd
vastaus oli menettelytavan osalta niin sel-
ke6, ettd siind ei voitu kuin yhdessi viihin
naurahtaa asian pdiille.

Tdmin jiilkeen ehdotimme Keijo Liina-
maalle alennusta toimeenpantavaksi silt6
pohjalta, ettd se kohdistettaisiin takaisin-
lainaukseen, koska joka tapauksessa juok-
sevia eldkkeiti varten oli ker6ttivd suun-
niteltu kdteismaksumiir5, jotta likvidi-
teetti ei vaarantuisi. Liinamaa ymmSrsi
heti kysymyksen merkityksen ja ilmoitti
tekevSnsS parhaansa, jotta n6in voitaisiin
menetellA. Tdmln jiilkeen asiaa ryhdyt-tiin valmistelemaan ja siihen liittyen kek-
sittiin my6s, etti alennuksen takaisin-
maksamisesta tulevissa vuotuisissa va-
kuutusmaksuissa varsinaisen vakuutus-
rnaksun lisiksi tehdddn erityiskorotus,jolla vastuuvaje, joka mm. eliikeva-
kuutusyhti6ihin syntyi, saataisiin kuole-
tetuksi. Tdmd sdidettiin sitten laissa.

Toinen alennus vakuutusmaksuun teh-
tiin sitten vielti ylltittien syksylld budjetti-
k6sittelyn yhteydessi, eikA siihenkddn pal-
jon kyetty vaikuttamaan parhaista yrityk-
sistihuolimatta. Nlin ollenvuodeksi 1977
vakuutusmaksu alennettiin yhteens6 kak-
si prosenttiyksikk6A aiotusta ja vakuutus-
yhti6lain perusteiden mukaisesta vakuu-
tusmaksusta. Tlimi merkitsi tulojen v6-
hennystd noin 700 miljoonaa markkaa
silloisessa rahassa.

Kun teollisuuden hintakilpailukyky ei
palautunut vuoden 1978 aikana tiysin
ennalleen, suoritettiin viel6 yksi TEL-
vakuutusmaksun alennus siiti tasosta,
johon aktuaarien laskelrnat edellyttivSt
rnaksun asettuvan. Tdll6 kertaa alennus
oli kuitenkin vain puolen prosenttiyksi-
k6n suuruinen. Tissd yhteydessd asia
kdsiteltiin my6s valtioneuvoston raha-asi-
ain valiokunnassa, jolloin viihitellen alkoi
vakiintua sellainen kiiytint6, ett6 asiaa
k6sitellSSn raha-asiain valiokunnassa. Tii-
ten valtiovarainministeri6 piiisee sano-
rrlaan painavan sanansa TEl-vakuutus-
maksun muodostamiseen ja sen vahvis-
taa ministeri osastopiiAllik6n sijasta.

Se, ettd alennus j5i vuonna 1978 vakuu-
tusmaksun osalta vdhdisemmdksi, johtui
siitd, ettd silloinen valtiovarainministeri

Paul Paavela henkil6kohtaisesti katsoi,
ettei enA[ niin suuria alennuksia voida
tehdii, kuin edellisvuonna oli tehty tai
kuten nyt oli ehdotettu, eli yhden prosen-
tin alennusta. Paul Paavela kuului jdsene-
ni Ilmarisen hallintoneuvostoonja oli aina
ldsnii kokouksissa, jolloin hinellii oli alka-
nut muodostua hyvin selkei kuva ty6el6-
kevakuutukseen liittyvistii ongelmista.

Asioiden hoitamisen meininki vieli tii-
h6n aikaan oli jotenkin herrasrniesrnd'istii,
sill6 ennen kuin mahdollinen riitely
tyonantajien ja eldkevakuutusyhti6iden
kesken alettiin, todettiin reilusti silloisen
STK:n sosiaaliosaston p6flllik6n Mauri
Morenin kanssa, etti nyt ei saavuteta
yksirnielisyyttn ja kukin osapuoli koettaa
omin keinoin vaikuttaa rnaan hallituk-
seen, joka tulee tekemSin lopullisen pd6-
t6ksen. Ratkaisu vuoden 1978 maksun
osalta syntyi Paul Paavelan ja minun vdli-
sellSL lounaalla Elikevakuutusosakeyhti6
Ilmarisessa, jolloin esittelin viel6 asian
erikseen Paavelalle.

TE L-vakuutu smaksuj en alennukset toivat
uuden tilanteen elikevakuutusyhti6iden
taseisiin. Niissd oli ensi kertaa vastuuvtr-
jausta eli kattamatonta vastuuvelkaa.
My6hemmin kattamisen vakuutena toki
oli erillinen laki.
STAT-tyoryhmd
Vuonna 1978 asetettiin ns. STAT-ty6-
ryhm6, sosiaaliturwan kehitystii arvioiva
ty6ryhrn6, jossa olivat edustettuina sosi-
aali- ja terveysrninisteri6n, valtiovarain-
ministeri6n, ty6markkinaj6rjest6jen ja
my6s erdiden poliittisten tahojen asian-
tuntijat sekd kansaneldkelaitoksen ja
tyoeliikejtirjestelmin asiantuntijat. Komi-
teassa edusti ty6elikelaitoksia johtaja lu-hani Kolehmainen. Tirndn ty6ryhmdn
ty6skentely kesti noin kaksi vuotta, sill6
sen mietinto valrnistui vuonna 1980.

Mietintod voidaan pit66 varsin hyvdnii
selvityksend sosiaaliturvan tulevista me-
non[kymist6 ja eri vaihtoehtojen vallites-
sa. Tillaisessa selvitysty6ss6 on kysymys
erittiin pitkiin ajan ty6llisyyden, kansan-
tuotteen ja monien muiden tekijdiden
arvioista, joiden toteutumisesta ei voida
sanoa mitdin varmaa. Parhaiten tillaisissa
yhteyksissi tunnetaan tietysti itse meno-
puoleen vaikuttava tuleva elEkekanta,
koska se on jo tavallaan olemassa.
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STAT-ty6ryhmEn ty6tii ryhdyttiin ty6elii-
kejdrjestelmfln piirissi valmistelemaan
varsin johdonmukaisesti taustalla. Juha-ni Kolehrnainen ja mini tapasimme eri
yhteyksiss6 ty6eliikevakuutusmaksuun
vaikuttavia asiantuntijoita. ETK:sta oli
mukana toimitusjohtaja Matti Uirnonen.
Pitkia keskusteluja kiiytiin silloisen
valtiovarainministeri6n kansantalous-
osaston pffffllik6n, Timo Relanderin, STK:n
toimitusjohtaja Pentti Somerron, ali-
valtiosihteeri Pekka Tuomiston ja eriiiden
rnuiden kanssa. Tiistii muodostui itse asi-
assa vdhitellen er66nlainen taustakerho,
joka keskusteli ja selvitteli linjoja sillii ta-
voin, ettii mielek[s ratkaisu STAT-komi-
tean tydssi oli l6ydettivissl. Komitean
ty6 kohdistui ensisijaisesti tasausel6ke-
menoon ty6elikejSrjestelmin kannalta
katsoen ja siihen liittyvien rahastojen ke-
hityksen arviointiin. Sita vastoin yh-
ti6kohtaiset rahastot saivat ainakin tois-
taiseksi olla rauhassa. Kolehmainen ennen
kaikkea onnistui taitavalla tavallaan suun-
taamaan t5r6n oikealle uralle.

Vuonna 1982 suoritettiin j6lleen TELva-
kuutusrnaksun alennus. Niind vuosina
Suomen taloudellinen kehitys ei my6s-
k56n ollut erinomainen, joten vanha konsti
tuli tiillfi kertaa esiin uudessa muodossa.
TELvakuutusmaksusta niet tuli nyt, ei
elinkeinoeldmin hintakilpailukyuyn eI-
vyftejA, vaan julkisen finanssipolitiikan
vdline. Nyt niiet pyrittiin ennen kaikkea
vaikuttamaan indeksikehitykseen, koska
ty6elikevakuutusmaksu otettiin tietyssS
m56rin huomioon my6s kuluttajahinta-
indeksiA laskettaessa. NiillEi perusteilla
pyrkivit er66t valtiovarainministeri6n
virkamiehet, Keskustapuolue ja toisaalta
kommunistit hillitsemiifr n ty6eliikevakuu-
tusmaksun tarpeellisia korotuksia. Taus-
talla ehkd perimmdisenfitekijin6 on pait-
si est66 piAomien muodostuminen eld-
kevakuutuslaitoksiin, my6s se tosiseikka,
etti Kansaneldkelaitos tietyssd miiirin saa
rahoituksen samasta lfihteestd kuin ty6-
eliikejiirjestelmi ja arvioitiin ndin ollen
ty6eldkevakuutusmaksun haittaavan liial-
Iisesti Kansaneldkelaitoksen toiminnan
kehittimistii.

Maksusta tulee julkisen
finanssipolitiikan vdline
TV6ellkevakuutusmaksun alentaminen
virodeksi 1982 tuli varsinaisesti esiin k6si-
teltiess6 sen vuoden budjettia hallituk-

sen budjettiriihessii. T!6eliikevakuutus-
maksun alentamista olivat esittineet
kornrnunistit. Vakuutusosaston silloinen
p66illikk6 Altti Aurela oli laatinut varsin
perusteellisen rnuistion hallitusta varten
asiasta "vakuutusmaternaattisesta las-
kentatraditiosta", rnutta se ei ilmeisesti
kovin hyvin tehonnut budjettiasioita
valmistelevaan tydvaliokuntaan, jonka
puheenjohtaja oli valtiovarainministeri
Ahti Pekkala ja muina jiseninii olivat rni-
nisteri Esko Rekola, rninisteri Mauno Fors-
man ja ministeri Jouko Kajanoja.

Samaan aikaan, kun hallitus valmisteli
budjettiaan, pidettiin pohjoismaista hen-
kivakuutuskokousta K66penhaminassa.
TSmAn j ohdosta eldkevakuutusyhti6iden
johto oli jokseenkin kokonaan K66penha-
minassa. Juhani Kolehmainen ja minA
saimme varoituksen y6ll?i, ettS rneitd ha-
lutaan kuulla hallituksen iltakoulussa seu-
raavana piiivdnd kello 15.00. Kerkesimrne
juuri viitisen minuuttia ennen valiokun-
nan istunnon alkua Srnolnaan.

TiiII6in Smolnassa syntyi varsin rnielen-
kiintoinen keskustelu. Ministeri Ahti
Pekkala selitti erittdin huolellisesti, ettd ei
Keskustapuolue suinkaan ollut esittdnyt
minkS5nlaista vaatimusta ty6elikevakuu-
tusmaksun alentamisesta, vaan vaatirnus
oli tullut aivan muilta tahoilta (kommunis-
tit). Asiaa kannatti kylliikin esirn. toinen
valtiovarainministeri Esko Rekola, joka
tyovaliokunnassa kiiydyn keskustelun ai-
kana Kolehmaisen ja rninun esitettyi n5-
k6kohtamme tiedusteli hyvin yksin-
kertaisesti, "sanokaapa nyt rninulle sel-
keisti, kuinka suuri tdmfiLn tasausrahaston
pit55 olla, jottaturvaavuutta ei vaaranneta
ja mistii lainkohdasta tSrnd tulee". Tiihiin
tirkeiiin aktuaariseen kysymykseen ryh-
tyi vastaarnaan Juhani Kolehmainen, j oka
ei kyennyt osoittamaan luonnollisestikaan
lainkohtaa, mistii tulisi tarkka taso, vaan
totesi, ettd laista tulee ainoastaan vihim-
mdismiiiiriys, ettd sen tulee olla suurern-
pi kuin nolla. Timii riernastutti Esko Re-
kolaa oikein kovasti ja hAntodellakin, tiiy-
tyy myont56, kieputti sekti Kolehmaista
ettS minua tSssl keskustelussa niin, ettl
kun olimme pddsseet pois Srnolnasta, tun-
simrne saaneemme selkidmme oikein
kunnolla.
T!6 el iike rnaksuto irnikunta
Vuonna 1982 asetettiin sitten ty6e1[keva-
kuutusmaksutoimikunta valmistelemaan
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pidemmfin tdhtfiimen TELvakuutusmak-
sun kehittymisrataa. TSssA ty6ryhmdssd
oli ty6markkinajirjest6jen edustajien Ii-
sfrksi edustajia valtiovarainministeri6std
ja Suomen Pankista ja ty6ryhmiin puheen-
johtajana toimi osastopddllikk6 Altti Au-
rela. Tffmi ty6ryhmti sai kohtuullisessa
ajassa valmiiksi mietinn6n, joka takasi
ty6elikevakuutusmaksulle kohtuullisen
nousu-uran ldhivuosiksi eli noin keski-
m66rin 0,4 prosenttiyksikk6A vuodessa.

Mietinn6n yksimielisyys syntyi monien
kiemuroiden j6lkeen ja viimevaiheessa
ty6ryhmti asetti kahden miehen sovitte-
Iuryhmdn, johon tulivat silloinen osasto-
p6iillikk6 Perlti Sorsa, valtiovarainminis-
teri6n kansantalousosastolta ja mini
ty6eltikejiirjestelmdn edustajana. Onnis-
tuimme parissa neuvottelussa muotoile-
maan keskeiset komiteassa kisitellyt peri-
aatteet sellaisiksi, etti yksimielisyys rnie-
tinn6lle l6ytyi. Erityisesti on todettava
nykyisen piiiijohtaja Sirkka Hdm6liisen
my6nteinen panos.

Miksi hiivittiin?
Jos niiin jiilkeenpiin yrittiiii analysoida ja
mietti6, miksi ty6el?ikej flrjestelmin edus-
tajat toistuvasti ik5[nkuin h6visivdt otte-
lun silloin, kun vakuutusmaksun alenta-
miselle l6ytyi syiti huonosta taloudel-
lisesta tilanteesta tai muista julkiseen
finassipolitiikkaan liittlruistA asioista, er6s
keskeinen syy luonnollisesti oli Keskus-
tapuolueen vahva aserra rnaan halli-
tuksessa koko presidentti Kekkosen valta-
kauden. Kuntdh6nyhdistyyvieli kommu-
nistien tuki, eivSt sosialidernokraatit aina
kyenneet hallituksessa riittilvtin voimak-
kaasti valvomaan ty6eliikejlrjestelm6n
tasapuolisuutta. Toisaalta toisinaan mySs
sosialidemokraatit olivat alennusten kan-
nalla, kun taloudellinen tilanne sitii vaati.
NSin esim. Keijo Liinamaa ja my6s Paul
Paavela.

Itsekseni olen kuitenkin miettinyt siti,
ettii ty6eliikejlrjestelmii yritti aivan ilmei-
sesti soveltaa liian jiiykkii5 puolustusta.
T6rnd perustui osittain siihen, ettii aktu-
aareja vielS pidettiin till6in jdrjestelmdn
piirissIjonkunlaisina ylipappeina tai sha-
maaneina, kiitos Pentikdisen ja erdiden
muiden vahvan matemaatikkotradition,
lainatakseni Altti Aurelan mieli-ilmaisua.
Aktuaarien koulutus ja ty6skentely oli
vuosikymmenien aikana kehitetty lAhin-
nA yksityisvakuutusta ajatellen, ei sellais-

ta laaja-alaista sosiaalivakuutusta varten
kuin ty6elikevakuutus. Siit?i ndhdiksenijohtui, ettA laskentaolettarnukset olivat
varsin varovaisia eli pessirnistisi6, miki
vei korkeampaan maksuun kuin ehkd
sosiaalivakuutuksessa, joka perustuu laa-jaan kollektiiviseen vastuuseen, on tar-
peen. Takaisku tuli sitten osittain my6s
sen takia, etti muut eiv6t uskoneet niiihin
shamaaneihin, vaan laskivat makro-
ekonornisesti toisin.
Muita tekij6itEi, jotka vaikuttivat kehityk-
seen, oli my6s se, ettd se tydmarkkina- ja
poliitikkosukupolvi, joka oli ollut luomas-
sa ty6el6kej 6rj estelmiii, oli siirtynyt eliik-
keelle tai muihin tehtdviin. Heidiin si-
jaansa tulleilla ei en56 ollut samanlaista,
ehkiipii vdhdn tunteenomaistakin arviota
ty6eliikejiirjestelrndn yhteiskunnallisesta
merkityksestd ja side siis sen puolustami-
seen oli heikompi kuin sen rakentaneilla.
Tiimii tekijd on vaikuttanut koko ty6elAke-jirjestelrnin kehitykseen yhd voimak-
kaammin, sillii mitii enemmdn aikaa ku-
Iuu ty6elSkejdrjestelmdn syntymisest5,
sitd enemrndn hAmiirtyy sen suuri yh-
teiskunnallinen merkitys. Sen merkitys-
hdn on siin5, ett[ vaikka ty6el6kej[r-
jestelm6 ei sindnsi tasaa eroja eldkeldis-
ten kesken tehtdvimddrittelystiiiin johtu-
en, niin se on kuitenkin suorittanut erit-
tdin rnerkitt6vdn tehtiviin ja tasannut ne
suunnattornat tuloerot, jotka ennen ty6-
elAkejdrjestelmdn syntyd vallitsivat pal-
kansaajav6est6n ja elfikeliiisten vilill6.
Myos kuvaan voimakkaasti vaikuttanut
tekij 5 on kansaneldkej Srjestelmdd kannat-
taneiden tahojen yhteistyon tiivistyminen
erityisesti Keskustapuolueen ja kommu-
nistien kesken, rnutta ty6ssd on ollut mu-
kana 70-luvun puoliviilistti alkaen my6s
merkittivii sosialidemokraattisia tahoj a.
Niin ollen kansaneldkejdrjestelm6n ke-
hittlmiseen liittynyt ty6el iikej iirj estelmin
vastainen toiminta sai my6s yhd vaka-
vammin otettavia ja vaikeammin tor-
juttavia ulottuvuuksia ja muotoja.
Kuvitelma siiti, ettd Pentikiisen, Kuusen
ja Pajulan suuri paperi ja siihen rny5hem-
min liittynyt historiallinen kornpromissi
olisi jotenkin tasannut jdrjestelmien vas-
takohtaisuuksia ja kilpailuasennetta sosi-
aalipolitiikassa tai politiikassa, on kattee-
ton. NdmS kiistelyt esiintyvit milloin
voirnakkaampina, milloin heikompina
riippuen kulloisistakin poliittisista asetel-
mista.
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YLIEIIiKEKYSYMYS
Ylieliikekysymys ja suuret elike-erot ovat
aihe, joka tulee aina kuvaan silloin, kun
pyritiiiin vauhdittamaan kansaneldke-
jirjestelmfln kehityst6 ja samanaikaisesti
jamuttamaan ty6elfikej6rjestelm6n kehi-
tysmahdollisuuksia ja rahoitusta. Tdrni
tin66nkin esilli oleva toistuvaisilmi6 ei
poista siti tosiasiaa, etti 1970-Iuvun puo-
livdlin tienoissa rneilli todellakin oli ole-
massa varsinainen ylielfikeongelma, jon-
ka ltiht6kohtana oli pitkdltijulkisen sekto-
rin soveltama palkkapolitiikka.

Eldkkeiden indeksikorj aukset suoritettiin
vuosittain joko palkkaindeksin tai sittem-
min ansiotasoindeksin ja kuluttajahin-
taindeksin keskiarvona vuoden 1976 lo-
pusta alkaen. Tdll6in ansiotasoindeksi, jota
sovellettiin, ilmaisi koko maan keski-
mddrdisti palkkauskehitystA, johon liittyi
vuosittain hyvinkin voimakkaita palkko-
jen nousuja, erityisesti yksityiselli sekto-
rilla tapahtuneiden varsin holtittornien
liukumakehitysten vuoksi. Kun samaa
palkkaindeksii sovellettiin sek6 yksi-
tyisell5 ettii julkisella sektorilla, niin julki-
sen sektorin maksettavat eldkkeet alkoi-
vat pian l6hennell6 julkisen sektorin palk-
koja.

Ylite elikkeisiin syntyi julkisella sektoril-
la jo heti el5kettii my6nnettdessd, koska
eldkkeen perusteena olevan palkan muo-
dosti nelj6n viimeisen vuoden indeksillS
korjatuista ansioista kahden parhaan vuo-
den ansiot. Indeksikorjaukset ja palk-
kamSirittely veivdt muunlaiseen elSketa-
soon, kuin alunpitden oli tarkoitettu, ndi-
den mittareiden liian suuren epitism6l-
lisyyden vuoksi.

Todettakoon tissd yhteydessi my6s muis-
tin virkistimiseksi, ettii ty6eltikejiirjes-
telm6n indeksiksi oli alun alkaen tarkoi-
tettu kuluttajahintaindeksi eldkekomitean
ehdotuksessa. T[md indeksi olisi loistavas-
ti riittiinyt tydeliikej iirj estelmin indeksi-
tehtAvin suorittamiseen, sillS indeksin
tehtlviksi ty6eliikejiirjestelmln tavoite-
asettelun puitteissa voidaan ensisijaisesti
katsoa el5kkeen reaaliarvon siiilyttiimi-
nen. Se, annetaanko elikkeisiin my6s osa
siitd yhteiskunnan ansiotason noususta,
joka tapahtuu eldkkeensaajan elikkeelle
siirtymisen jdlkeen, on puhtaasti yhteis-
kunnallinen tarkoituksenmukaisuu sky-
symys. Tdllaista hyvittlrnist6 voidaan pe-

rustella varsinkin elikejArjestelmdn alku-
vuosina, jolloin elikkeiden tasot eiv6t vas-
taa tdysimiiiiriiistii tasoa.

Indeksikomitea
Indeksikorjauksista johtuvan elSkeylit-
teen selvitti suhteellisen nopeasti osasto-
p56llikk6 Altti Aurelan puheenjohdolla
toirninut indeksikomitea. Indeksitoi-
mikunnan tehtdvdksianto liittyi vuoden
1974 tulopoliittiseen ratkaisuun ja oli
kaksiosainen. Ensimmdinen osa piti sisiil-
Itiiin ty6eliikejdrjestelmdn indeksin tarkis-
tamisen siihen suuntaan, ett6 ylieliikkeitii
ei piiiisisi rnuodostumaan. Toiseksi vai-
heeksi oli tarkoitettu kysymys kansan-
elikkeen ja ty6eliikkeen indeksin yhden-
rnukaistamisesta. Tit6 osaa tulopoliitti-
sesta sopimuksesta ei koskaan selvitetty
eikd siitd tehty ehdotuksia, rnikd rnielesti-
ni my6hernpiiii kehitysti ajatellen oli va-
hinko.

Indeksikomitean ratkaisu oli, kuten jo
edelld olen todennut, kuluttajahinta-
indeksin j a ansiotasoindeksin muutoksen
keskiarvo. Sen toimintaidea on rnieles-
tfini kohtuullisen hWii, sillii antaahan se
elAkkeensaajalle jopa puolet siit6 reaali-
sesta ansiotason noususta, jonka palkan-
saaja saa, mutta t6min pienernmin nou-
sun vastapainoksi rajoittaa el6Lkkeensaajan
tappion negatiivisen palkkakehityksen
vuosina puoleen palkansaajan tappiosta.
Niin siis asiaa puhtaasti eliikkeensaajan
kannalta arvostellen.

Tlzoeliikej Srjestelrndn ideologiaan kuuluu
kuitenkin eiiikkeen ansaittuna oikeutena
vaatima reaaliarvon suojaus, mutta ei
mit6[n enempd6. Jos tim6 periaate voitai-
siin hyviiksyii ja ymmirtdii, olisi ehki
nykyhetkell5 sopiva aika pyrkid elAkein-
deksin muuttamiseen puhtaasti kuluttaja-
hintaindeksiksi.
Eliikepalkka
1 9 76 alkoi ylielfl ketoimikunnan ty6. Tiimii
ty6 muodostui varsin monivaiheiseksi ja
mielenkiintoiseksi. Ensimmiinen toimek-
sianto kiisitti valtiolle sellaisen eliikepalk-
kajiirjestelmin Iuornisen, joka pohjautui-
si taulukkopalkkoihin. Toimikunta teki-
kin tAtii vastaavan esityksen, mutta se ei
johtanut lains6SdAnt6toimiin.

Seuraavassa vaiheessa toimikunta joutui
selvittimiiiin ylieldkeongelmaa laaj emmin
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jaty6 voidaanjakaa kahteen osaan. Ensim-
mdisen osan siitd muodosti ty6el6ke-
jdrjestelmdn todellisten elSkeylitteiden
selvittely elAkepalkan osalta. Siiti toi
mikunta teki oman esityksensd, jonka
rnukaan aikaisempi palkkamSdrittely nel-
jtistii indeksikorjatusta viimeisestd ty6ss5-
olovuodesta kaksi parasta muutettiin kak-
si keskimmdist5 periaatteeksi.

Toimikunta katsoi tdm6n ilmaisevan pa-
rernrnin ty6eliikejiirjestelmdn palkka-
ideaa, joksi toimikunta katsoi ty6suhteen
p66ttymisen lAheisyydessd vakiintuneen
palkkatason. Tiimd m66rittelfi apa koskee
ensisijaisesti TEL:a, kuntien ja valtion
eldkejdrjestelrniii, kun taas LEL ja yrittS-
jiieliikejtirjestelml nfliden toimintojen eri-
tyisluonteen vuoksi rakentuu ldhinn5 kes-
kipalkkaperiaatteelle. Toimikunnan kehit-
tiimti m[Sritelmi toteutettiin lains66din-
t6teitse ja sen vaikutus keskimddrdiseen
eldketasoon voidaan arvioida noin viiden
prosentin alennukseksi.

Poliittinen ylieliike, el5kekatto
Indeksi ja el6kepalkkaratkaisuilla voidaan
katsoa varsinainen ylielikekysyrnys ty6-
elikejdrjestelrndn tavoitteiden kannalta
ratkaistuksi. Sen osoitti my6s liihivuosien
kehitys, jolloin ylitteet melko nopeassa
tahdissa poistuivat. Jiiljelle j66vi osa
ylieliikekysymystd oli puhtaasti poliitti-
nen. Keskeisind asioina tSssi yhteydess6
oli eldkekaton s6it6minen suurille eliik-
keille ja kerrosindeksi.

Elikekattokysymyksessi keskeisiksi argrr-
menteiksi muodostuivat ty6elikejdrjes-telmin tehtdvdasettelu nykyaikaisen
sosiaalivakuutuksen ilmentymiind. Sen
rnukaan vanhuus, sairaus tai muu sellai-
nen tapahtuma ei saa merkitA kulutusta-
son laskua, vaan sosiaalivakuutuksen teh-
tdLvind on sen kohtuullinen korvaaminen.
Ansaintaperiaatteen leikkaaminen katsot-
tiin paluuksi vanhaan beveridgeldiseen
ajatteluun, miki taas alkaa tAnA pdivdnd
olla muotia ns. uusliberalismin my6tii.

Toisena perusteluna oli se, etti eliikeka-
ton sddst6vaikutukset olivat erittiin v6-
hiiset, muutaman promillen suuruus-
luokkaa eikd niillS ndin ollen ole voitu
rahoittaa muita sosiaaliturvaj drjestelmid,
kuten haluttiin vditt56. Kolmas keskeinen
perustelu oli se, ettd el6ke on koskematon
ja perustuslaissa vahvasti suojattu hallitus-
muodon 6. pykilfln pohjalta.

Kerrosindeksi, jolla tarkoitetaan korja-
usten porrastamista elSkkeen suuruuden
mukaan v6henevini, oli jo selvitetty aika-
naan indeksikomiteassa, mutta se selvi-
tettiin vieli kerran perusteellisesti my6s
ylieldketoirnikunnassa. Kerrosindeksi to-
dettiin periaatteellisesti viiiiriiksi ratkai-
suksi sen vuoksi, ettd indeksin tehtivA ei
ole toimia el5kepolitiikan v6lineenff vaan
ainoastaan elikkeen reaaliarvon siiilyftii-jiini. Toinen yhtd painava syy vdhintd5n-
kin oli se, ettd kerrosindeksin toteuttarni-
nen oli kiiytFinnossd mahdotonta. Se olisi
muodostunut hyvin suurit6iseksi ja toisek-
seen el5kelaitoksilla ei ollut olemassa sen
toteuttarniseksi tarvittavia rekistereiti
eikii atk-sovelluksia.

YlielSketoimikunnan asioita kisiteltiin
useaan otteeseen rnaan hallituksessa joko
ministerivaliokunnissa tai hallituksen il-
takoulussa. Sen ajan rninistereisti erityi-
sesti sosiaaliministeri Martikainen ja ny-
kyinen maaherra Kivistd keskittyivdt ndi-
hin kysymyksiin. Ministeri Martikaisen
kyky perehtyd asioihin oli erittdin him-
mistyttdviti, sillii hdnen voidaan sanoa
olleen erds niistd harvoista sosiaaliminis-
tereist5, jotka ovat hallinneet ty6eld-
kevakuutuksen problematiikan varsin sy-
vdllisesti. Ministeri Martikaisen asiantun-
temuksesta ja kyvykkyydesti my6s joh-
tui, ettd viiittely ylieliikekysymyksiin liit-
tyvistA tekij6istA muodostui monasti hy-
vin vaativaksi ja kiperdksi. Kivist6 taas
n5ytti menettdvdn uskonsa asioihin sil-
loin, kun hiin totesi, ett6 perustuslakivalio-
kunnan tulkinnat eivdt rnahdollista eli-
kekaton s5dt6mist5.

Vuosien mittaan maan hallitus alkoi rne-
nettid uskonsa ylieltikekysymyksen mer-
kitykseen ja vielS kerran kuitenkin tilat-tiin kev66lle 1979 kokonaisselvitys yli-
eldkekysymyksen tilanteesta ja siini viel6
kdytettdvissi olevista keinoista. Timdn
selvityksen ylieliiketoimikunta laati ja
ktiytti sitd tehdessAiin asiantuntijoina mm.
perustuslakikysymyksissd professoreita
Mikael Hid6n, VeIi Merikoski ja Ilkka Sa-
raviita. Tiill6in kai rny6s kirjoitettiin pa-
perille perusteellisin siihenastinen selvi-
tys eldkkeiden perustuslainsuojasta. Lop-
puselvitys oli melko yksimielinen, joskin
siihen liittyi Keskustapuolueen edustajan
apulaisosastopiiiillikk6 PerdlSn eriiivii
mielipide. PerdlS katsoi, ettd kerrosindek-
sin kehittelemistd olisi viel6 jatkettava,
koska se olisi varsin mielenkiintoinen
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ratkaisumalli. Toisaalta h6n kuitenkin
totesi, ettfl hfln ei voi eikii kykene esit-timiin asialle teknisti ratkaisua, koska
mm. rekisterijirjestelmit eivflt olisi tiillai-
sen ratkaisun edellyttimissi tilassa.

Perustuslainsuoj a tdsmentyi
Ylielfiketoimikunnan ty6ti voidaan pit66
seki tflrkeini ett6 onnistuneena. Onnis-
tuneena ensinnikin siini mieless5, ettl
toimikunta ei joutunut laatimaan yht66n
sellaista esit5rst6, jolla ty6eliikej iirjestelmdd
olisi vahingoitettu. Niin ollen toimikunta
selvisi kunnialla tehtfivist6in tydelffke-
j firjestelm6n kannalta aj atellen. Tiirkeiitii
my6s ty6ssi oli se, ett6 ylielfikekysymyksen
aikana lopullisesti hahmoteltiin eldkkeil-
le ja elfrkkeensaajille kuuluva hallitusmuo-
don 6. pyk6lin tarjoama omaisuuden-
suoJa.

Perustuslakivaliokunta n6et otti ty6elAke-
indeksii ja tydelEkepalkan laskusEiEinn6n
muuttamista koskeneessa lausunnossaan
sellaisen linjan, etti ndmd muutokset voi-
tiin tehd6 tavallisessa lainsiSd6nt6j tirjes-
t5rksess6, koska niissi on kysymys teknilli-
sistd laskentamallin korjauksista, joilla
pyritdiin lain alkuperiisen tarkoituksen
toteuttamiseen. SitE vastoin perustus-
lakivaliokunta vahvisti mm. sen tulkinta-
periaatteen, ettfl jos lakiesitys merkitsee,
etti uudistuksella on taannehtiva vaiku-
tus, tarvitaan perustuslainsidddnt6jdr-
jestys.

Listiksi lausunnoista oli luettavissa mm.
se, ettfl merkittivimpi puuttuminen esim.
tyoelfikeindeksiin olisi perustuslakikysy-
mys. Missd tim6 raja tiilld hetkellii kulkisi,
on jonkin verran episelvi. Henkil6kohtai-
sen kisitykseni mukaan kuluttajahinta-
indeksin tasoisen suojan leikkaaminen on
perustuslakikysymys, koska till6in leika-
taan taannehtivasti elfikkeelle laissa turvat-
tua suojaa. On my6s todettava, etti perus-
tuslakivaliokunnan tulkinnan mukaan
elikkeiden omaisuussuoja lihtee ennen-
kaikkea lains66dinn6st6, minki lisiksi
tietysti rekister6idyt lisflelikkeet tulevat
sopimusperiaatteen kautta suojatuiksi. Se
tulkinta, ettfi ty6el6kkeet olisivat ensisi-
jaisesti suojattuja vakuutussopimuksen
perusteella kaatuu siihen tosiasiaan, ettd
elikekassassa ja elfikesditi6ssi ei tillaisia
vakuutussopimuksia ole.
Ylielikekysymyksen keskeisin ja pysyvin
tulos on se, etti sen aikana syntyr eliikkei-

den nykyinen perustuslain suojan linjaus,
joka t6ni pdivdnd on erittiin ajankohtai-
nen, kun tavoitteena on erilaiset elikkei-
den leikkaukset, joilla suorastaan havitel-
laan paluuta uusliberalismin periaattei-
den mukaan beveridgeliisiin jdrjestel-
miin, joissa vain turvattaisiin vdhimrndis-
toimeentulo ja loput olisi hoidettava va-
paaehtoisilla siiiistdillii.

Perustuslakivaliokunta loi maassamme
itseasiassa 197O-Iuvun puolivdlin jilkeen
modernin uuden omaisuuden tulkinta-
Iinjan, joka sitten my6hemmin on kehitel-
ty mm. Yhdysvalloissa ja sen korkeim-
man oikeuden ratkaisuissa (New proper-
ty). TiirnEi uusi omaisuus kdsite ontulkittu
siten, etti se tarjoaisi ihmiselle oikeuden
saada tiettyyn lakiin perustuvat sosiaali-
vakuutusetuudet ja sosiaaliturva kaikissa
olosuhteissa, jolloin oikeus n6ihin siis on
omaisuutta. Suomessatlsti on kirjoittanut
oikeustieteen tohtori Eriksson. Voidaan
jopa lopuksi heittSS viittimS, etti ilman
ylieliikekysyrnyksen eri vaiheita rneiddn
el5kelSisternme aserna ei olisi niin tur-
vattu, kuin se t5nd pEiiviinl itseasiassa on.

rv0elAxs sz I :



nr,rixnlrcrKYSYMYKsEN
ASETTELU HAHMOT'TUU
|o 1960-luvun loppupuolella, mutta var-
sinkin 1970-luvun alkuvuosina ryhdyttiin
vilkkaasti keskustelemaan eldkei'istA. TetA
keskustelua vauhditti toisaalta se, ettd jul-
kisissa elffkeikiijff rjestelmiss6 oli alhaisem-
piyleinen eliikeikii kuinyksityiselli sekto-
rilla eli 6 5 vuotta. Erityisen ongelmalliseksi
keskustelun teki julkishallinnossa val-
litseva ammatillinen vanhuuselfikeikA-
jdrjestelmd, joka oli aikanaan perustunut
ty6n rasittavuuteen tai vastaavanlaisiin
seikkoihin. Siite oli kuitenkin muodostu-
nut my6s er5'6nlainen jdrjest6politiikan
viline ja kaikki julkisen alan palkansaajia
edustavat jdrjest6t pyrkivdt alentamaan
omien amrnattikuntiensa eliikeikiS osit-
tain asiaperustein, osittain puhtaasti ty6-
markkinallisin eduntavoitteluperustein.
Niinpi jiirjestelmien loppuvaiheessa am-
matillisten vanhuu selikeikien piiriin kuu-
lui julkisen sektorin ty6ntekij6istii aina-
kin runsaskolmannes, jos molernrnat sek-
torit lasketaan yhteen. Kunnallisella sek-
torilla oli lisiiksi punnittu eliikeikii, joka
laskettiin niiden palvelussuhteiden perus-
teella, joissa ty6ntekijA oli aktiiviaikanaan
ollut edellytyksin, ett6 joku tai jotkut n6is-
ti tehtivisti kuului alennettujen arnma-
tillisten vanhuuselikeikien piiriin.
1960-luvun loppupuolella keskustelu eli-
keidst6 koski yleistii eliikeikiii. Silloin pal-
kansaajia edustavat jdrjest6t pyrkivdt saa-
maan aikaiseksi yleisen eldkeiin alenta-
misen yksityisen sektorin elSkeikiijiir-
jestelmistd. Yleisesti ei esitetty tiysin yksi-
l6ity6 yleisen eldkeiSn vuosim56r66, mut-
ta useimmiten mainittu oli kaiketi kuiten-
kin 60 vuotta. Niinik6iin ontodettava, ettd
alun alkaenkaan ehdotus yleisest6 elike-
iistff ei saavuttanut kaikkien palkansaaja-
ryhmien kannatusta. T!6nantajat vastus-
tivat sit6 alusta alkaen. El6keturvakeskuk-
sessa kiynnistettiin laaja eldkeikiiii koske-
va tutkimus, joka perustui haastattelu-
menetelmidn. Tutkimus oli erittlin laajaja sit6 johti osastopiiiillikk6 Margareta
Aarnio, joskin varsinaisena vetdj6ni toi-
mi sittemmin valtiotieteen tohtori Sirno
Forss. Tutkimuksessa pyrittiin selvit-
tdmflAn ty6ntekij6iden mielipiteitd ty6n
rasittavuudesta ja elfikei5n alentamistar-
peesta. Se valmistui 1970-Iuvun alku-
puolella j a esiteltiin ElSketurvakeskuksen
hallitukselle.

Enempiin toirnenpiteisiin ei tiirnd tutki-
mus sin6ns?i johtanut, joskin se epiile-
rniittd antoi viitteellistd tietoa eliikeikiiky-
syrnyksestd ja varsinkin ihmisten tunte-
muksista ja tarpeista eldkeiin alentami-
sen osalta. Ty6nantajatahon kannanoton
ilmaisi osuvasti varmaankin varatuomari
Tapani Virkkusen ky;rninen lausuma, kunhin sanoi, etti 'Jos ihmisiltii kysytiitin,
saavatko he riittdvdsti palkkaa omasta ty6s-
tiiin, niin he kaikki vastaavat siihen kiel-
teisesti, sama koskee tiit6 tutkimusta".

Yleisesti eldkeiistd erillisrnalleihin
Keskustelu yleisestd eldkeidstd alkoi laan-
tua siis 1970-luvun alkaessa, kun SAK:n
silloinen johto (Hiirniil6inen, Ahtola, Pent-
tili, NissilS ym.) katsoivat, ettei sellaiseen
uudistukseen Suomella ole taloudellisia
edellytyksi2i. Tiill6in keskustelu alkoi yhd
merkittdvdmrnin suuntautua kysyrnyk-
seen siit6, pitlisik6 raskaissa ammateissa
alentaa el6keikiiii samaan tapaan kuin
julkishallinnossa oli tehty. Tdmdn suun-
taisista eldkepoliittisista toirnenpiteisti
tehtiin varsinkin SAK:n piirissd, rnutta
myos poliittisten puolueiden piirissd
rnerkittiivdsti erilaisia jdrjesto- ym. aloit-
teita.

Samanaikaisesti keskusteluun alkoi vai-
kuttaa my6s Ruotsissa valmisteilla ollut
joustavan eliikeikiijiirjestelm[n hahmot-
tuminen, jossa ehdotettiin kolmea var-
haiseliikkeen muotoa, nimittiin ammatil-
lista varhaiselSketti, varhennettua van-
huuseldketti j a osaeliikettti (= osa-aikael6-
ke). Ndiden elikkeiden eldkeiSksi muodos-
tui alun alkaen 60 ilman vaikeampia kes-
kusteluja. Toisaalta jirjestelmdssi amma-
tillinen varhaiselSke poikkesi Suomessa
my6hemmin toteutetusta yksil6llisest6
varhaiselikkeestd siinS suhteessa, ett6 ty6-
kyvyn alentumisen lisdksi siinii otettiin
huomioon arnmattiin liittyviit tekijiit ja
olosuhteet yleisesti ammatin vaatimus-
ten mukaan.

Eliikeikiikomitean asettaminen
Suomen eldkeikAkeskustelun peliittiin joh-
tavan erittlin laajamittaisiin eldkeikien
alennuksiin ty6ehtosopirnuskentSssA riip-
pumatta siiti, rninkd verran tillaiseen oli
I iiiiketieteellisiii j a mu ita ty6kykyyn I iitty-
vi6 perusteita. Lisiksi tSllaisen eliikeikiijtir-
jestelmdn hahmottelun taustalla on usko-
mus siitA, ettd tietyissd ammateissa ihmi-
sen ty6kyky kuluu nopeammin kuin toi-
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sissa. Vanhana tlyppiesimerkkinihiin tiis-
tA on ollut kaivosmiehen ammatti, joka
oli niin kuluttava, etti aikanaan Outo-
kummun ylimmin johdonkin elikeikd
piti alentaa 55 vuoteen.

My6hemmin kuitenkin seki Ruotsissa etti
Suomessa ja muuallakin tehdyt varsin
perusteelliset tutkimukset osoittivat, etti
tydkyky on tdysin yksil6llinen asia ja se
vaihtelee suuresti yhden ja saman amma-tin sisillEkin. Timii koskee esim. yhtd
hyvin kaivostydmiehiii kuin kunnallisalan
p alveluksessa olevia ulkoty6ntekij6itd jne.
Ndin ollen lfiflketieteellisistfi j a vastaavista
tutkimuksista ei ole saatu tukea elikei-
kien ammattiryhmitt6isellA porrastuksel-
la vaan nimenomaan yksildllisille rat-
kaisuille.

meksiantonsa hallitukselta. T6miin perus-
teella komitea laati lopullisen ehdotuk-
sen yksityissektorin joustavaksi elikeikii-
jtirjestelmiiksi.

Komitea ehdotti kolmen joustavan el6ke
muodon kiiytt66n ottamista, nimittiin
ammatillisen varhaiselEkkeen, jonka voi-
sivat saada vanhemmat 60 vuotta tiyttii-
neet tydntekijiit, joiden tytilrylry on siin6
midrin laskenut pitkisti ty6el6missd olon
johdosta, ett6 he eivdt en66 jaksa oikein
pysyA mukana jokapAiviiisessd tahdissa.
Osa-aikaelike taas oli tarkoitettu sellaisia
varten, jotka haluavat vAhentiiii ty6panos-
taan elSkeiiin liiheisyydessd, mutta jotka
kuitenkin ovat siind m66rin ty6tehoisia,
ettd he voivat suorittaa ikSfinkuin pehme-in laskun ty6elimdstd eldkkeelle ajan
my6tii.

Varhennettu vanhuusel5ke taas olisi ollutniiti varten, jotka haluavat siirtyd tiiysi-
mfiiriisesti elikkeelle ennen yleisti el6-
keik65, mutta elAkkeen m65r66 vihennet-
t5isiin vakuutusmatemaattisessa suhtees-
sa elEikeifln varhennukseen eli 12 %:avuo-
dessa. TAmAn toisena vastapainona tietys-
ti oli mahdollisuus ty6skennellii el5keitin
yli, jolloin eliikettii korotettaisiin vastaa-
vasti, mikA on alunalkaenkin ollutty6el6-
kejiirj estelmAssi mahdollista.
El.Skpiiik-ei inlto lqrrlrqi ci ci niiirlan rrol in*o-
,"if,to.frtb: en f.aytia*"t a"fiirrr-a-*,
komitea ehdotti 60 vuotta. Tihiin liittyi
kuitenkin sek6 palkansaajien jdrjest6jen
etti tydnantajajirjest6jen eriivit mielipi-
teet, jolloin sopimusta eldkeidstS ei synty-
nyt. Jiilkikiiteen arvioiden tdt6 voidaan
pitiiS ehkd komitean ty6n suurimpana
eplonnistumisena, sillii kiisitykseni mu-
kaan tuolloin palkansaajien keskusjdrjes-
tdt olisivat suostuneet 60 vuoden el6ke-
ik66n, jos vain ty6nantajajiirjest6jen edus-
tajat olisivat sen hyviksyneet.
Kysyrnyksen
laukaiseva neuvottelu
Lokakuussa 1984 kutsuin TELAn puheen-
johtajana tydmarkkinajiirjest6j en johdon
neuvonpitoon Ilmarisen edustustiloihin
Armfeltintielle. Tissi keskustelussa sovit-
tiin, ett6 j6rjest6t muodostavat epiiviralli-
sen ty6ryhmdn selvittdm66n, onko mah-
dollista plAstii asiassa eteenpiin ja sopi-
mukseen. Neuvotteluryhmin puheenjoh-
tajaksi j?irjest6jen ldsniiolevat edustajat
pyysivit minua. Neuvotteluryhmffssd oli-

jossa otetaan

Eldkeikiikomitea asetettiinkit 3O.L2.L97 7
professori Teivo Pentikflisen johdolla val-
mistelemaan elAkeikiikys5rmystA. Komi-
tean ty6 mfiiriteltiin rriyBs ilun alkaen
kaksivaiheiseksi siten, etti komitean tuli
ensin hahmottaa ne periaatteet, joiden
varaan uuden joustavan eliikeikiijiiijestel-
min rakentaminen tulisi hahmottaa ja

en to
tus tisti
Elikeikikomitean ensimm6inen mietin-
t6 valmistui 1978. Siinii hahmoteltiin ty6t-
tSmyyselikkeeseen liittyvin esityksen
lis6ksi kolme erilaista varhaiselAkkeen
muotoa. Toisessa osamietinndssA esitet-
tiin varsin laaja-alainen selvitys el6ke-enl i erilaisista

ja
hahmotel

sek-
torin o-salta, kuitenkin ilman laaja-alai-
sempia johtopiiiit6ksiii. Pentikiiisen joh-
dolla toimiva komitea sai sitten lopputoi-
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vat jisenin6 Pekka Merenheimo ja Lasse
Laatunen ty6nantajaj6rjest6istA sek6 Lau-
ri Kaarisalo, Kaj Libick,Veikko Simpanen
ja Iikko Voipio palkansaajien keskusjArjes-
t6ist6.

ft6ryhm6n ty6 kesti muutamia kuukau-
sia ja aluksi niytti silt6, etti ratkaisuja ei
taida syntye. Vffhitellen alkoi kuitenkin
hahmottua erfiitd muutosmalleja, jotka
mahd olli stivat ty6ryhmimietinn6n synty-
misen. Ensimmiinen n6istd oli ty6nanta-
jataholta esitetty ajatus siit6, etti jousta-
van el6keikAj6rjestelmin voimaantulo
pitdisi porrastaa kahteen vaiheeseen si-
ten, etti ensimmdisessA vaiheessa tulisi-
vat voimaan varhaiselike ja varhennettu
vanhuuseliike, kun taas osa-aikaelikkeen
voimaantuloa tulisi siirtiid muun muassa
huomioon ottaen siihen syntyviit erilaiset
ongelmat yrityksissfi.

Toinen keskeinen ongelma itse eliikemuo-
doissa oli se, ettd ammatillisen varhais-
elikkeen katsottiin

omasta
hinen jatkaa

taisiin yleisten

ke ja toisen vaiheen osa-aikaeldke, ja etti
2 ) osa-aikaelfiketti selvitt6miin asetetaan
erillinen ty6ryhm6,

5) uudistuksen ensimm6inen vaihe tulisi
voimaan 1. 1. 1986 ja toinen vaihe 1. 1. 1987.

|6rjest6t totesivat yhteisesti, ett6 ne eiv6t
ole voineet sopia yksil6llisen varhaiselEk-
keen ikirajasta. Se jitettiin poliittisten
pfldt6ksentekij6iden harkinnan varaan.
Asetelman 66rip66t ty6ryhmin ty6n lo-
pussa olivat sellaiset, ett6 ty6nantaja-
jirjest6t edellyttivdt 60 vuotta korkeam-
paa eldkeik6i, piiosa palkansaajista olisi
suostunut 60 vuoteen, kuten rny6s ty&
ryhm6n puheenjohtaja, kun taas SAK:n
edustaja Kaarisalo edellytti 55 vuoden el6-
keikii?i.

Kaikki odottivat, etti poliittinen ratkaisu
timiin asetelman perusteella olisi 60 vuot-
ta. Yksil6llisesti varhaiselikkeesti oli
my6s ty6ryhmdn ty6ss6 poistettu se la-
kiin tarkoitettavaksi kirjattu ty6ss6-
olovaatimus, eli etti ty6ntekij6n tulisi 15
viimeisen vuoden aikana olla vihintiin
10 vuoden aikana ty6suhteessa. Viimeis+
nd ongelmana ty6ryhmdn viimeisessd
kokouksessa itse asiassa oli se, mik6 nimi
keksittdisiin uudelle varhaiselikkeelle.
Nimi yksil6llinen varhaiseldke oli ty6ryh-
min j Ssenen Veikko Simpasen idea, jonka
ty6ryhmA yksimielisesti h1ru6ksyi.

Kun ty6ryhmin mietint6 saatettiin asian-
omaisten tahojen valtiovallan ja ammatti-
jiirjest6jen tietoon, yrittivit eriAt SAK:n
vasemmistolaiset tahot kiistAd ty6ryhmiin
ty6n ja sanoivat, ettei sill6 ole mitiin mer-
kitystii. Samoin viitattiin siihen, ettei se
millAiin tavoin velvoita hallitusta. Totuus
tietysti on t6ssff asiassa se, ettei ty6mark-
kinaj6rjest6jen yhteinen muistio voi sitoa
maan hallitusta, mutta sill6 on olennai-
nen merkitys hallituksessa tapahtuvalle
asioiden valmistelulle, jos mietint6 on
yksimielinen tai suurimmilta osilta yksi-
mielinen. Mitd taas jiirjestdjen sisdiseen
merkitykseen asiassa tulee, on todettava,
etti ty6ryhmi oli asetettu palkansaaja- ja
ty6nantajajiirjest6jen ylimmin johdon
yhteisessA epdvirallisessa kokouksessa.

Maan hallitus aloitti lakiesityksen viimeis-
telyn kuitenkin vilitt6m6sti paperin val-
mi'stuttua ja my6s valmistelun aikana, jota
johti silloinen kansliapiiiillikk6 Kari Puro,

liian irrallaan

pohjalta kiinnittim6ttii riittfrvisti huomi-
ota hdnen yksil6llisiin olosuhteisiinsa.
Tiill6in saattaisi taas ylimmdn oikeusas-
teen ratkaisujen perusteella muodostua
tietty etuoikeutettujen ammattikuntien
ryhm6, joihin kuuluvat saisivat ammatll-
lisen varhaiselfikkeen helpommin. Tim6n
epiilyn esittivit varsin monet tahot. TSmii
johti vihitellen siihen, ettii el6kei\[komi
tean ehdottama ammatillinen varhaiseli-
ke muutettiin ty6kyvytt6myyselikkees een
tiukemmin sidotuksi ja sen arvostelu-
pohjilta lfihtevdksi elEkkeeksi, jossa arvos-
telu suoritettaisiin ty6ntekijiin ty6kyvyn
ja muiden hEneen liittyvien yksil6llisten
blosuhteiden pohjalta. Idea voitaisiin
my6s kuvata siten, etti siinity6ntekijiiiin
liittyvdt sosiaalis-taloudelliset tekijit nos-
tettiin yhdenveroisiksi liifiketieteellisten
tekij6iclen kanssa, joten Sulo Penttiliin idea
itse asiassa toteutuikin noin kymmenen
vuotta my6hemmin.

Ndiden ajatusten pohjalta hahmottui sit-
ten ty6ryhmdn lopullinen ehdotus. Siini
ehdotettiin, etti
1 ) j ou stava el$ikeikiij iirj estelmd saatetaan
voimaan kahdessa vaiheessa. Ensimmii-
sen vaiheen muodostaisivat yksil6llinen
varhaiselike ja varhennettu vanhuuselii-
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keskusteltiin jdrjest6jen ja ty6ryhmin
puheenjohtajan kanssa useampia kertoja.
Me olimme my6s asian johdosta kuulta-
vana ministerivaliokunnassa, jossa puhet-
ta johti ministeri Eeva Kuuskoski. Halli-
tuksen esit5rs annettiin sittenkeviifilli 1985ja siini ratkaistiin elfikeikikysymys mo-
lempien silloisten sosiaaliministerien
Matti Puhakan ja Eeva Kuuskosken esi-
tyksesti siten, etti yksil6llisen varhais-
elikkeen ikirajaksi tuli 55 rmotta.

TAssi yhteydessi ei voida sivuuttaa sit6,
ettA esityksen valmisteluvaiheessa varoi-
tettiin valtiovaltaa useampia kertoja siit6,etti ik6rajaa ei pid6 vied6 55 vuoteen.
NEintehtiin sen vuoksi, ettA anreltiin el6-
kejdrjestelmdstd alunalkaen muodostuvan
varsin kalliin, kun ei ole olemassa min-
kEfrnlaisia ennakoivia tietoja siit6, kuinka
pa[on hpiksi kEytettdisiin varhaisem-
paa elEkkeellesiirtymismahdollisuutta.

Erityisesti t6ssd valmisteluvaiheessa vii-
tattiin Ruotsiin. Ruotsissa oli valmistunut
Riksf6rsikringsverketin selvitys Ruotsin
joustavan eldkeikijdrjestelmin toimeen-
panosta ja siitff, miten se oli vastannut
sille asetettuja tavoitteita. Timin selvi-
tyksen mukaan ei sen enempdd ty6kyvyt-
t6m5rys- lorin ty6tt6mlyseldkkeidenkfl 5n
m6iri ollut vdhentynyt uuden joustavan
elflkeikijirjestelm6n voimaantulon joh-
dosta. N6inollen ei my6sk66n ollut synty-
nyt elffkejdrjestelmiin niit6 menosiiistdjd,
jotka olisivat vihentfineet uudistuksista
aiheutuvia kustannuksia.

Hallitus hakiessaan linjaansa vetosi mm.
synt5rviin menosiflst6ihin, vaikka sille oli
kerrottu Ruotsin tutkimuksesta ja sen tu-
loksista. Ei my6skE6n eduskunnan sosiaa-
livaliokunta ottanut huomioon Ruotsin
tutkimustuloksia, vaikka tietoni mukaan
sek6 professori Pentikiinen ett6 mini va-
roitimme liian alhaisesta varhaiseltikeiistii
yksil6llisessfi varhaiselfikkeessA viitaten
tiihfin Ruotsin tutkimukseen sek6 siihen,
ett6jos elikeiki alussa laitetaan liian alas,
siihen ehk6 liittlruii virhettfr on my6hem-
min vaikea korjata. Tiimii on s5r5rt6 todeta
sen vuoksi, ett6 jfilkikdteen on s5r5rtetty
sekd ty6elikelaitoksia etti ministeri6n
vakuutusosastoa siit6, etti tulevaa elflkkei-
den hakualttiutta ja siit6 johtuvaa meno-
kehityst6 ei osattu lainkaan ennakoida.
Totta kritiikissfl on vain se, etti ennakko'
arrrio kustannuksista, jonka laati sosiaali-
ja terveysministeri6n vakuutusosasto, ei

pitinyt paikJsaansa. Anrion laatiminen taas
oli erittiin vaikeata sen vuoksi, etti Suo'
messa ei ollut mit66n kokernuksia jousta-
vasta elfrkeik6jirjestelmistd eiki n6in ol-
len aineistoa, johon anriot olisi voitu poh-
jauttaa.
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IULIilSHALLINNON
ELAKBUUDISTUS
Pentikffisen komitea ei tehnfi ehdotusta
julkishallinnon joustavasta eldkeikEjErj es-
telmistd. Timd johtui siit6, ett6 julkisen
sektorin ammattiliitot eiv6t halunneet
eldkejirjestelm$idnsd kiisiteltiviksi yhdes-
sE yksityisen sektorin elikeikduudistuksen
kanssa. Toinen s1y, joka vaikutti lisiiiivds-
ti edellEmainittuun, oli se, etti julkishallin-
nossa on vanhastaan erittdin arvokkaaksi
koettu ja voimakkaasti, jopa lakoilla
puolustettu, ammatillinen vanhuuseli-
keikijirjestelmd. Kysymyksen monimut-
kaisuutta julkisella sektorilla lisisi my6s
se, ett6 toisaalta joustava elikeikfijirjes-
telmfl merkitsi parannusta p66osalle julki-
sissatehtEvissi olevia. Nfiiden syiden joh-
dosta julkishallinnon eldkeik6uudistusta
varten asetettiin erillinen komitea, johon
tuli kaksi edustajaa kustakin palkansaaji-
en keskusjiirjestOstii ja sama mdirfl tydn-
antajatahojen edustajia. Komitean puo-
lueettomaksi puheenjohtajaksi nimitettiin
minut.
Komitea sai alun alkaen kahden vuoden
m66riajan, mutta t6ti miiiiriaikaa jou-
duttiin useamman kerran pident6miiin
ja komitean ty6skentely kesti kaikkiaan
noin kolme ja puoli vuotta. Komitean ty6
muodostui alun alkaen varsin vaikeaksi.
PEiasialliset syyt on jo todettu edellS,
mutta siihen liittyi lisiksi ty6markkina-
partien vilinen jonkin asteinen epi-
Iuuloisuus ja toisaalta jopa palkansaaja-
jirjest6jen jisenryhmien sisiiset vasta-
kohdat. Kaikissa jArjest6issd n6et oli
ammattiliittoja, jotka voimakkaasti kan-
nattivat uudistusta tai v6hintfiffn yhtii
voimakkaasti vastustivat siti, riippuen
miten ammatilliset vanhuuselAkeiit kos-
kivat heid6n jisenist666n. Tiedossa oleva
julkisen sektorin sosiaalikustannusten
erittfiin voimakas kasvu l5hivuosikymme-
nien aikana puolestaan edellytti tydnan-
tajapuolelta erittiin tiukkaa linjaa, jotta
edes jonkinlaisia mahdollisuuksia olisi
niisti selviytyi.
Komitean ty6 oli alkuun varsin kireissi
tunnelmissa tapahtuvaa, eikii sopivaa ete-
nemistapaa haluttu l6yteA. Tilanteen teki
ep6varmemmaksi viel6 se, ettA komiteal-
le ei ollut saatavissa maanhallitukseltatai
sen palkkaministerilt6 (Vennamo) min-
kiAnlaista tukea ja johdonmukaista lin-
jaa. Pikemminkin voi sanoa, ettfl tapahtui

varsin yllittiviikin k66nteit6, kun miir6-
aikaa lyhennettiin anotun pidentimis-
pyynn6n sijasta. Vihitellen komiteassa
alkoi kuitenkin l6ytyi yhteenkuuluvaisuu-
den tunnetta ja yhteisiEi linjoja. Lisiiksi
vaikutti erittiin olennaisella tavalla Ulla
Puolanteen tulo toiseksi valtiovarain-
ministeriksi. Hdn oli ministeri, joka uskal-
si vet66 linjoja ja toisaalta, jonka tukeen
saattoi luottaa. Silloin kun hin oli jotain
sanonut, se my6s pidettiin. Oman henki-
l6kohtaisen urani aikana olen vastaavan-
laista tyyliklstii esiintymist6 ja tukea voi-
nut saada vain Pirkko T!6liijiirvelta he-
nen ollessaan sosiaaliministerini.
Varsinainen lEpimurto tySssd tapahtui
komitean Saariselin kokouksen yhteydes-
sii syksyllii 1987, jonne komitea oli muuta-
maksi piiiviiksi vetiytlmyt hakemaan rat-
kaisulinjoja. Ei voida my6skff6n unohtaa
komitean jdsenten vdhitellen kasvaneen
yhteisty6halukkuuden lisiiksi johtaja
Markku Hdnnisen ideoivaa ja tarmokasta
ty6tA, jota hdn teki komitean hyviiksi itse-
[5n sdlst6mittfi. HEn keksi idean amma-
tillisesta yksilollisestii varhaiselEkkeestfi.
Markku Hinnisen ty6 erilaisten komiteoi-
den sihteerini tdmdn tehtivfin huomaa-
mattomuuden vuoksi on jiiiinyt paljon
vdhiisemmdlle huomiolle kuin ansaitsi-
si.

|ulkishallinnon elSkeikAkomitean ratkai-
su on eri nik6kohtien yhteensovitus ja
siis kompromissi. Olennaisinta sille kui-
tenkin on, etti siini seurataan varsin
pitkiilti yksityisen sektorin ratkaisua ja
poistetaan vAhin erin vanha ammatillis-
ten vanhuuselikeikien jirjestelmfi. Huo-
limatta kansliapiillikk6 von Hertzenin
oudosta "huitaisusta", etti mietlnt6 oli
susi jo syntyessddn, voidaan sen todeta
merkinneen olennaista parannusta ja
uudistusta aikaisempaan verrattuna. S5m-
tyneen ratkaisun ja kompromissin olen-
naiset osat ovat:

1) )oustava eliikeiktijArjestelmd voidaan
toteuttaa myos julkishallinnossa vdhdisin
muutoksin yksityiseen sektoriin verrat-
tuna.
2) Vanha ammatillisten vanhuuselfike-
ikien jtirjestelmd poistetaan. Sen piiriin
lain voirnaantulohetkellii kuuluneiden
asema turvataan kuitenkin valintaoikeu-
della. T6115 tavoin voitiin myds vdlttiii
peru stuslains iiiidiint6j 5rj estys.
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5 ) )ulkishallintoon kehitettiin yksil6llisen
varhaiselikkeen m6ff ritelmin lisdksi oma
kakkosmAffritelmfl sellaisia ty6tehtivii
varten, joissa niiden suorittaja voi kon-
kreettisesti joutua vaaratilanteeseen taijotka liittyvit yleisen turvallisuuden
siilyttiimiseen tai joissa viranhaltijan ty&
hon liittyy erit5rinen vastuullisuus kolmat-
ta kohtaan. Tillaisissa tapauksissa lain
mukaan, kun ty6kyvyn jonkinlainen
alentuminen ja ty6n vaarallisuus on to.
dettu, syntyy olettamus siitfl, ettii hakija ei
enii6 kykene selviytymiin ty6stii6n moit-
teettaja el6ke on my6nnettdvd. Tdstdpoik-
keavan ratkaisun tekemiseen elAkelaitok-
silla tiytyy olla erityist[ niytt6ii.
Tdten julkishallinnon eliikeik$ijflrjestel-
missi siilyi yksil6llisessi varhaiseldk-
keessi my6s ammatillisen varhaiselEk-
keen piirteit6. Tiimii ratkaisu oli v61tt6-
mit6nt6 sisiillyttiii ehdotukseen kompro-
missina niiden ryhmien etujen turvaami-
seksi, joilla aikaisemmin oli ollut amma-
tillinen vanhuuseliikeikii.

eduskunnan kdsiteltivdksi niin, etti se
valmistui saman vuoden aikana sielt6,johtui ministeri Puolanteen ripeflst6 toi-
minnasta ja toisaalta sisirninisteri Ran-
tasen joustavuudesta, kun hdn hyv6ksyi
sen, etti valmistelu suoritetaan yksin-
omaan valtiovarainministeri6ssti, vaikka
kunta-asioiden osalta valmistelu yleensi
tapahtuu sisdasiainrninisteri6ssi. Julkis-hallinnon elikeikduudistus tuli voimaan
1.7.1990.

Perhe-eldkeuudistus
Perhe-el[kejirjestelmin eridni pahana
puutteena oli se, etti se ei koskenut mies-
leski6. He eivflt saaneet eliketti naispuoli-
sen edunjittijin jiilkeen. Timin yksipuo-
lisen ratkaisun s56rni 1967 oli kustannus-
kysymys ja tarpeellisuuden anriointi. Tuol-
loin nlet naiset olivat vieli useammin
kotona kuin tdissS, jolloin heillii ei ollutmitiin toimeentuloturvaa, jos aviomies
kuoii. Mies sitfr vastoin oli t6iss5, jolloin
hiinen toimeentulonsa takasi joko palkka-
tulo tai, jos hin oli tullut ty6kyvytt6miik-
si, ty6kyvytt6myyselAke. Toinen epikohta
j6rjestelmdssi oli se, etti omaelAkkeiden
eli vanhuus- ja ty6kyvyttomyyselfikkeiden
ja mahdollisen perhe-elikkeen yhteensovi-
tusta ei ollut jirjestetty. Tim?i saattoi tie.
tyissi tapauksissa viedii elAkejiirjestelmin
tavoitteiden kannalta ylisuuriin el6kkei-
siin. Sitten luonnollisesti oli viel6 lqysy-
myksessA perhe-elikkeiden tasom66ritte-
ly sekii julkisella ettii yksityiselli sekto-
rilla.
Asiaa selvittdmiin asetettiin 1985 toimi-
tusjohtajan, silloisen osastopddllikk6 Altti
Aurelan johdolla toimiva komitea. Komi-
tea oli varsinlaaja-alainenja siihen kuului
jSsenifi paitsi tydmarkkinajirjest6istii
my6s erilaisista yhteiskunnallisista orga-
nisaatioista ja instituutioista. Komitean
tehtiivdnii oli my6hemmin B0-luvulla muo-
tiin tulleen tavan mukaan ensin laatia
periaatemietint6 komitean ratkaisun lin-
joistaja sen jdlkeen, kun ne on hyviksytty,
laatia lopullinen ehdotus.

Komitean ty6 niiytti varsin pitkfin aikaa
toivottomalta ja sen periaatemietint6kin
on alallaan Suornen enn6tys, koska siini
esitettiin seitsemdn erilaista periaaterat-
kaisulinjaa uudelle perhe-el[kejdrjestel-
mille. VAhin erin kuitenkin komitean ty6
edistyy puheenjohtajan "venyvin viete-
1in" 4vulla ja niin sielti vihitellen hah-
mottuu yksityiskohtaisempi ratkaisulin-

Komiteamietint6 oli timiin kompromis-
sin perusteella yksirnielinen ja siin6 mie-
lessi lajissaan harvinaisuus viime vuosi-
na. Maan hallitus kiisitteli asian nopeasti
ja antoi lakiesityksen eduskunnalle muut-
tamattomana. Valmisteluty6n nopeus,
kun mietint6 jitettiin huhtikuussa ja saa-
tettiin antaa vilitt6misti sen jiilkeen viel6
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5) ltsil6llisen varhaiselffkkeen eldkeiki
otettiin samaksi kuin yksityisellfi sek-
torilla, kun taas varhennetun vanhuus-
el6kkeen ja osa-aikaelikkeen elikeiki oli-
si 58 vuotta. Niin meneteltiin senvuoksi,
etti nEmE elikemuodot olisivat yhtEi pit-
k6n ajan ennen yleisti elikeikiiii julkishal-
linnon palveluksessa olevien kiytettdvis-
s[ kuin yksityisellE sektorilla. Osa-aika-
elikkeen siinn6st6 tehtiin samanlaisek-
si, kuin Pentikflisen el[keikiikomitea oli
ehdottanut. Niinollen siitd tuli hallin-
nollisesti olennaisesti yksinkertaisempi ja
parempi yksityiselld sektorilla toteutettu
osa-aikael6ke.

varhais-
teht6vini on

kAsitelli toi-ja luoda
ratkaisu-

seurata
sia jirjestelmin
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ja. Olennaista komitean ehdotukselle oli,
ettd seteki my6s miesleskesti edunsaajan
ja siten toteutti sukupuolten vilisen tasa-
anron perheclflkejirjestelmdssd, ja toi tulo.
sovituksen perhe-el6kej6rjestelmdiin mu-
kaan, jolloin my6s eloonjiineen aviopuoli-
son tulot otetaan huomioon leskenelAket-
ti m66riittiess6ja my6s perheelfikeetuuk-
sien taso arvioitiin uudelleen sektorikoh-
taisestija saatettiin paremmin vastaamaan
eri tarvetekij6ite.

Ehdotus rnerkitsi myds kustannussEdsto.
jE perheel6kejirjestelm6ssi tulevaisuu-
dessa. Perhe.elfikeuudistus tuli voimaan
1.7.1990. Niin jiilkeenpiin arvostellen
voidaan pit66 puheenjohtajan taitavuuden
osoituksena, ettff siiti sekamelskasta, joka
komitean t5r6ssi toisinaan vallitsi, saatiin
kuitenkin aikaan kohtuullisen toteutta-
miskelpoinen mietint6.
Perhe-elikekomitean ehdotuksiin liittyy
kuitenkin kaksi varsin mielenkiintoista
periaatekysymystE. Toinen nfiistd on tu-
losovituksen tuominen tySelikejirjes-
telm66n. Timin kirjoittajan mielestl se
merkitsee tulosidonnaisuuden tuomista
ansiosidonnaiseen sosiaalivakuutusjir-
jestelmfiSn, jolle tulosidonnaisuus, siinii
mielessi kuin siti on k6ytetty elEkkeen
mdir6n rajaamiseen, on aivan vieras. Ko-
miteassa mukanaolleet tahot puheenjoh-
tajasta alkaen kiistivit, ettii tulosovitqk-
sessa olisi kysymys tulosidonnaisuuden
tuomisesta. Sosiaalivakuutukselle voidaanpitii tyypilliseni sit6, etti etuus laukeaa
laissa m66rit5m mukaisena yhden ainoan
tapahtuman perusteella, eik6 siihen liitty-
en suoriteta mitiin sen enempiA m56r5n
tai perusteiden mittauksia. Perhe-elAke-
jiirjestelmissA on t6ysin toisin, eivfltki mie
lestini selittelyt asiaa miksikfiSn muuta.
Mielenkiintoinen kysymys on se, etti
muodostuiko tuosta tulosovituksesta en-
nakkotapaus sille linjalle, jota till6 het-
kellii n6fiet66n my6s pyrittivin tuomaan
esiin eldkkeen enimmiismi[rin rajoitta-
misella, kuten onehdotettu, mik6 merkit-
sisi tarveharkinnan ja huoltoperiaatteen
laajempialaista soveltamista ansioihin si-
dotussa sosiaalivakuutusjArj estelmiss6.
Timin portin avautuminen oli mm. se
syy, jonka perusteella moni vastusti tulo-
sovitusratkaisua.

Toinen mielenkiintoinen kysymys oli se,
miss6 lainsdiidnnt6jArjestykses s6 uudistu s
tuli kisitelli. Eduskuntakfisittelyn melko

sa lains$i6d6nt6j6rjestyksessi. Titi ratkai-
sua perusteltiin sill6, etti kysymyksessi ei
ole suoranainen ja vilit6n oikeus, vaan
er66nlainen vilillinen odotusoikeus edun-
saajan kautta. Perustuslakivaliokunnan
perustelut ovat mielest6ni yksityisen sek-
torin osalta tiysin kritiikin kestivdtkin,joskin itse edustin valiokunnassa asi-
antuntijana piinvastaista mielipidettfi.
Sitdvastoin valtion virkamiesten osalta
ratkaisu oli epiilemitti virheellinen, kos-
ka jo aikanaan valtion perhe-elEkejirjes-
telm65 luotaessa ja lakkautettaessa vanha
perustuslainsiiiddnt6j irjestys katsottiin
viiltt$imittdmiksi. Nyt eri6t vetosivat sii-
hen, ettii valtion perhe-elflkelaissa on sidn-
n6s,jonka mukaan eldkkeensaajan on alis-
tuttava vastaisuudessa elikkeiden yhteen-
sovituksessa tehtiviin muutoksiin. On
kuitenkin huomattava, etti tulosovitus ei
ole jo maksussa olevien elikkeiden yh-
teensovitusta, vaan aivan jotain muuta,
eiki poikkeussiinn6sti voida tulkita laa-
jentavasti, vaan vakiintuneen laintulkin-
nan mukaan supistavasti. Niin ollen on
mielestfini kyseenalaista, missi midrin
perustuslakivaliokunnan edellE ottamaa
kannanottoa voidaan pit66 lopullisena
lir{ anvetona tulkittaes sa perheelikkeiden
perustuslainsuojaa.

T$imd kirjoitussarja jatkaa aikanaan teke'
m65ni kirjoitusta " Kaksi vuosikymmentS
ty6eliikejirjestelmd6". TaUe kertaa olen
joutunut "tilasyysti" ja osittain tapausten
tuoreellisuudenkin vuoksi kirjoittamaan
enemmdn yleislinjaisesti ja vdhemmin
esim. eri henkil6iden panoksiin mennen
huomioon ottaen aikaetfiislyden lyhyy-
den. Toivon kuitenkin, ettd olen onnistu-
nut pist6mff[n paperille keskeisten asioi-
den merkittiivimmdt tapahtumasarjat ja
niiden taustat. Nimenomaan tdssi kirjoi
tuksessa on pyrkimys selvitt66 taustoja ja
tekotapoja, eikff niink66n elikepoliittisia
linjanvetoja.

sa herisi

lakivaliokunta
uudistus

ta siihen, ett&
tavanomaises-
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E H keva ku utu syhti o i d e n
SIJOITUSTOIMINTA
El 5 kevaku utu syhti ti i-den sijoitustoiminta
pohjautuu osittain ra-
hastoivaan tyr5elH kejdr-
jestelm66mme. Jdrjes-
telmSssd ker5td6n tycin-tekijdn aktiiviaikana
ty6suhteeseen liittyvea
tycielikemaksua. Kerty-
neilli maksuilla yhdes-
si niille saatavien sijoi-
tustuottojen kanssa ra-
hoitetaan osa ty6nteki-
jdn elSkkeestii. Loput
rahoitetaan elSkkeen
maksuvuonna tytinan-
tajalta keritt6vdlld mak-
suosuudella.

T!6elikerahastojen sijoitta-
minen on ollut tiukasti s66-
deltyii ja ohjattua aina ny\r-
muotoisen ty6el6kejiirjestel-
mdn perustamisesta alkaen.
My6s rahoitusmarkkinoiden
kehittymiitt6myys on rajoitta-
nut t5r6el6kevarojen sijoitus-
mahdollisuuksia.

On syytii tarkastella aluksi
hieman tarkemmin tydeliike-
varojen sijoittamiselle asetet-
tuja puitteita, koska ne selitt6-
vit valtaosan sijoitusp66t6s-
ten suuntautumisesta ja osan
my6s sijoituksille saadusta
tuotosta,

T!6el iikej 6 rj e stelrndn
luonteen vaikutus
sijoitustoimintaan
T!6el6kejirjestelmd nyky-
muodossaan sai alkunsa pit-killisten neuvotteluvaihei-
den jilkeen vuonna 1961, kun
ty6ntekijiiin eldkelaki astui
voimaan. Lakiesityksen taus-
talla olleessa komiteanmietin-
n6ssi sovittiin my6s t5rdel6ke-
rahastojen sijoituspolitiikas-
ta. Mietinn6n mukaan tSrdn-
antajille tulee antaa etuoikeus
kertyvien varojen kiiytt66n.

Keskeisin
teesta on

ilmentymd periaat-
takaisinlainausjdr-
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Uuslen slloltusten lakautumlnen
7o %
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Takaisinlainaus

Sijoituslainaus +
joukkolainat

Kiinteist6t

Osakkeet

Muut
1 975

jestelmd. Tlonantajan tarvit-
see maksaa kdteiselld vakuu-
tusmaksustaan vain se osa,joka tarvitaan vdlitt6mdsti
eldkkeisiin ja ty6eliikejiirjes-
telrndn hallintokuluihin. Lo-
pun ty6nantaja voi suorittaa
velkakirj ana. T!6eliikej iirj es-
telm6n alkuvaiheissa, jolloin
ty6elikemaksu oli alhainen,
t5r6nantajat saivat kuitata ko-
ko rnaksun vakuutusmaksu-
lainalla. Nylgrisin kdteismak-
suvelvoite on 55 prosenttia
vakuutusrnaksusta.

Takaisinlainauksen korko ase-
tettiin aluksi viiteen prosent-
tiin, eli samaksi kuin korko,jolla vakuutusrahastoja (va-
kuutusteknistd vastuuvelkaa)
hyvitetiiiin. Nylgrisin takaisin-
lainauskorko on yhdeksdn
prosenttia. Neljiin prosentin
erotus kiiytetiiiin eldkkeiden
indeksikorotusten ja el6ke-
etuuksien muiden parannus-
ten rahoittamiseen, jolloin se
alentaa t5r6el6kemaksun koro
tuspainetta.

ffoeliikkeet suojataan infl aa-
tiolta korottamalla niitd erityi-
selld lr6eldkeindeksillii. Eltik-
keiden indeksikorotukset ra-
hoitetaan osittain edelli mai-
nitulla neljdn prosentin osuu-
della sijoitustuotoista, osittain
kunkin vuoden vakuutus-
maksulla. T!6eliikej iirj estel-
mE ei siten sisdlld kannusteita
suojautua inflaatiota vastaan
sijoitustoiminnan avulla.

T!6el?ikej?irjestelmdn luon-
teeseen kuuluu, ettd vakuu-
tusyhtioiden keinot kilpailla
vakuutusasiakkaista eli tyon-
antajista ovat rajalliset. T!6-

eldkemaksun ja eliikkeiden
laskuperusteet ovat kaikille
yhtioille samat. Kilpailu asiak-
kaista keskittyy palveluihin,
sijoitustoimintaan ja vakuu-
tusmaksun palautuksiin.

Eldkevakuutusyhtiot saavat
normaalioloissa rnuille sijoi-
tuksille kuin vakuutusmaksu-
lainaukselle takaisinlainauk-
sen korkoa korkeamman tuo-
ton. Tdstd syntyvtin ylijddrnin
yhtiot palauttavat tydnantajil-
le siind suhteessa, kun ne ovat
jdttdneet kiiyttiimtittii takai-
sinlainausoikeuttaan. Mak-
sunpalautuksen suuruus
vaihtelee vakuutusyhtidittdin
riippuen siitii, kuinka menes-
tyksekdstd vakuutusyhtion si-
joitustoiminta on ollut. Mah-
dollisuus erilaisiin sijoitus-
strategioihin ja maksunpalau-
tuksella kilpailuun on lisddn-
tynyt rahoitusmarkkinoiden
kehittymisen my6tii.

Ty6anantajien kannalta va-
kuutusyhti6iltd saadun rahoi-
tuksen merkitys oli luoton-
siiinn6stelyn kaudella selvds-
ti suurempi kuin nykyisin. Sil-
loin kysymys oli rahoituksen
saatavuudesta. Rahoitus-
markkinoiden vapautumisenjdlkeen ja varsinkin viime
vuosina etu vakuutuksenotta-
jalle on tullut pddosin markki-
nakorkoa matalammasta ra-
hoituskustannuksesta.

T!6eltikejiirjestelmd ohjaa
edelld kuvatuista syistii valta-
osan sijoituksista eliikemak-
suista vastaaville ty6nantajille
ja miiiirittelee my6s takaisin-
lainauksen tuoton. Vuosittai-
nen laskuperustekoron suu-

ruinen tuottovaatimus ja in-
flaation viihdinen merkitys si-
joituspdit6ksissd ovat tehneet
lainoista hyviin sijoituskoh-
teen eldkevakuutusyhti6ille.

Myos yritysten rahoituksen
kysyntti on kohdistunut piiii-
osin lainoihin matalan reaali-
koron ja vierasta pidomaa
suosivan verotuksen vuoksi.
PS6ornatulojen verotuksen
yhtiiliiistyminen ja viime vuo-
sina tapahtunut reaalikoron
nousu lisdSvdt jatkossa yritys-
ten kiinnostusta osakerahoi-
tukseen.

Valtion, Suornen Pan-
kin j a tyornarkkinaj 6r-
jestojen rooli
Keskeisin elSkevakuutusyhti-
oiden sijoitustoimintaa julki-
sen vallan taholta sditelevA
tekijd on vakuutusyhti6laki ja
siihen liittyvtit sosiaali- ja ter-
veysministeri6n ohjeet. Niissii
muun muassa annetaan yksi-
tyiskohtaiset sij oitustoirnin-
nan riskipitoisuutta sddtele-
vdt ohjeet. Sijoituksista 85 pro-
senttia on kuuluttava ns. luet-
teloituun katteeseen.

Luetteloituun katteeseen hy-
viiksyt5iin vain t5ysin riskitto-
mdt sijoitukset tdydestd arvos-
taan. Lainoilta vaaditaan tiu-
kat vakuudet. Asunto. ja kiin-
teist6osakkeet hyviiksytiiiin
katteeseen 85 prosenttisesti ja
p6rssiosakkeet 60 prosentti-
sesti kdyviisti arvostaan. Osa-
kesijoittamista rajoittaa myos
sddnt6, jonka rnukaan vakuu-
tusyhti6n tai niiden yhteis-
toimintaryhmdn omistus yk-
sittdisessti yrityksessii saa olla
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piiiisiiiint6isesti korkeintaan
20 prosenttia osakep66omas-
ta. Sijoitusten riskitt6myydel-
le asetetut tiukat vaatimukset
ovat samalla heikentdneet
mahdollisuuksia korkeisiin
tuottoihin.

Valtio on rajoittanut el6keva-
kuutusyhti6iden sijoitusp66-
toksid aiemmin velvoittamal-la vakuutusyhtiot sijoitta-
maan obligaatioihinsa. Ndi-
den lainojen osuus sijoitetta-
vista varoista on tosin j66nyt
pieneksi. Sijoitusvelvoitetta ei
ole en66 kiiytetty viime vuosi-
na.

Suomen Pankin vaikutus el6-
kevarojen sijoittamiseen on
perustunut sen teht6viin ra-
ha- ja valuuttakurssipolitiikan
ohjauksessa. Kolme keskeist6
kanavaa ovat olleet luotonan-
to-ohjeet, sijoituslainauksen
luottokoroista sopiminen ja
ulkomaista sijoitustoimintaa
koskevat rajoitukset. Nylqyisin
ndistii on luovuttu ulkomais-
ten pddomaliikkeiden valvon-
taa lukuuncttamatta.

Tldmarkkinaj iirj est6t osallis-tuvat elikevakuutusyhti6i-
den hallintoon ja vaikuttavat
sitd kautta sijoituspiiit6ksiin.
|iirjest6t ovat osallisina my6s
Luotonantoneuvottelukunnas-
sa, joka antaa suosituksia mui-
den sijoitusten kuin takaisin-
lainauksen kohdentamisesta.

Yhteiskunnallinen ohjaus n6-
lgri sijoituksissa eniten 1970-
luvulla, jolloin sijoituksia teh-
tiin muun muassa valtion
atomivoim alaitoslainoihin.
Myds asuntotuotannon rahoi-
tus oli selvdsti nylgristd laa-jempaa. Asuntomarkkinoi-
den kehittdmisesti viime vuo-
sina kdytiiviissd keskustelussa
on otettu uudestaan esille elii-
kevakuutusyhti6iden rooli a-
suntorahoituksessa. Sijoituk-
set asunto-obligaatioihin olisi-
vatkin luonteva kohde pal-
kansaajien Qroeldkemaksuista
kertyville varoille.

Sij oitusten j akautumi-
nen eri kohteisiin
Tloeliikejtirjestelmddn kuulu-
vien varojen sijoittaminen on
tilastoitu lainojen osalta katta-
vasti. Yrityssektorin osuus lai-
nakannasta on vaihdellut 80-
90 prosentin viilillii. Toimi-
aloista teollisuuden osuus oli
pitkiiiin noin puolet, viimevuosi\rmmenen lopulla
osuus aleni noin 40 prosent-
tiin. Kaupan osuus on vakiin-tunut noin viidennekseen.

Asuntoluottojen osuus on
noin viisi prosenttia.

Yritysten kaikista luotoista
eldkevakuutusyhtioiden lai-
nat edustavat noin kuudes-
osaa. Kotitalouksien lainoista
osuus on 1-2 prosenttia. Val-
tion obligaatioita eldkevakuu-
tusyhti6illti oli vuonna 1990
runsaan kolmen miljardin
markan edest6, mikd vastasi
noin viittd prosenttia koko
valtionvelasta.

Muiden kuin lainamuotois-
ten sijoitusten tilastoinnissa
arvostustekijiit vaikeuttavat
sijoitusosuuksien arviointia.
Osakkeet ja kiinteist6t tilastoi-
daan kirjanpitoarvoisina. Ar-
vostuserot ovat vdhent5meet
selvdsti viime vuosina osak-
keiden ja kiinteistojen hinnan
alenemisen vuoksi, mutta ne
ovat edelleen merkittdvdt.

Luotettavimman kuvan sijoi-
tusten jakautumisesta eri koh-
teisiin saaneekin tarkastele-
malla eldkevakuutusyhti6i-
den vuosittain tekemien uusi-
en sijoitusten m66ri6. My6s
tAhin tarkastelutapaan liittlfy
ongelmia muun muassa kiin-
teist6jen, markkinarahan ja
erittelemdttdmien sijoitusten
tilastointik6ytinndn vaihdel-
lessa.

Oheisen kuvan perusteella
niihdiiiin, ettd takaisinlaina-
uksen osuus on ollut noin
puolet uusista sijoituksista.
Viime vuosilgrmmenen puo-
livdlin jdlkeen tapahtunut voi-
makas supistuminen osuu-
dessa selittyy piAosin pid-
omaliikkeiden vapautumisel-
la, joka antoi yrityksille mah-
dollisuuden saada matalakor-
koista valuuttamiidrdistd ra-
hoitusta. Osuuden lisdiinty-
minen uudestaan johtuu koti-
maisten markkinakorkojen
noususta, joka kasvatti pank-
kien antolainauskorkojen ja
takaisinlainauskoron eroa. Si-
joituslainojen osalta viime
vuosien kehit5rs ja sen peruste.
lut ovat samankaltaiset.
Valtion obligaatioiden osuus
uusista sijoituksista on ollut
korkeimmillaan 1980-luvun
puolivdlissd, jolloin se oli vii-
den prosentin tuntumassa.
Viime vuosina muut joukko
lainat ovat korvanneet valtion
obligaatiot sijoituskohteena.

Osakkeiden osuus uusista si-
joituksista on my6tdillyt p6rs-
sikurssien ja osakeantien ke.
hitystii. Vakuutusyhti6t ovat
merkinneet asiakas5rritysten-

sE osakkeita niiden laajentaes-
sa osakepddornaansa. Tosin
my6s puhtaasti tuottoja ta-
voitteleva osakl<eiden ostami-
nen ja myJ[ninen on lis66n-
tynyt.

Sijoituksista
saadut tuotot
Takaisinlainauksen korosta
piiiittiiii sosiaali- ja terveysmi-
nisterio. Korko on nylgrisin
yhdeksdn prosenttia. |iiykiinhallinnollisen koron ongelma
on korostunut viime vuosina,
kun yritysten muun rahoituk-
sen hinnan vaihtelut ovat ai-
heuttaneet nopeita muutok-
sia takaisinlainauksen kysyn-
ndss6. Viime vuoden lopulla
mietintonsi jtitttinyt ty6elii-
kerahastotoimikunta esittfld-
kin takaisinlainauskoron vai-
mennettua lgrtkentiiii pitkiin
markkinakorkoihin.

Sijoituslainojen korot ovat
vaihdelleet yleisen korkota-
son mukaisesti. Tosin viime
vuosina korkotaso on jtiiinyt
selviisti pankkiluottojen kor-
koa matalammaksi. Lainakor-
kojen sidonnaisuuksia eri vii-
tekorkoihin ei ole tilastoitu.
Osake. ja kiinteist6sijoitusten
tuotosta pdiosa tulee arvon-
noususta, Arvon vaihtelut
ovat suuria ja pitkdn aikavilin
keskimddrdinen tuotto on kor-
keampi kuin lainoissa.

T\rlevaisuuden
nekTrrnet
Tloeldkevarojen sijoittamista
hallitsevat tuottavuuden ja
turvaavuuden periaatteet.
T!6eliikejiirjestelmdn kan-
nalta riittd6, kun sijoituksille
saadaan varmuudella koh-
tuullinen tuotto. Talouspoli-
tiikan painopisteen siirtyrni-
nen matalan inflaation ja po.
sitiivisen reaalikoron suun-
taan antaa hyvdt mahdolli-
suudet toteuttaa tuottovaati-
mus my6s jatkossa.

On todenndkoistii, ettd eldke-
varojen keyttoe vield voirnak-
kaasti ohjaava sdStely purkau-
tuu aikaa myoten. Sijoitus-
mahdollisuuksien lisidntyes-
si tuottoa voidaan nostaa il-
man etti riskid tarritsee ottaa
aiempaa enemmiin. Yrilzsten
kannalta vapaa sijoitustoi-
minta merkitsee ty6el6keva-
kuutusmaksuun kohdistuvi-
en nousupaineiden kevene.
mist6, josta saatava hyoty on
pitkiillii aikavdlilld suurempi
kuin s6iitelyn purkarnisesta
aiheutuva rahoituskustan-
nusten nousu.

TARMO VALKONEN
Eth*ehweUimiin

Tlikiml$laitohsen
enrutstepdriLihkt)
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EI OLE PALJON JALJELLA

TELonollutvolmissaan
30 vuotta. T5n5 aikana
se on muuttunut aivan
toisenndk6isekei kuin
se oli uutena untuvaise-
na. Kasvu aikuisuuteen
ei ole ollut helppoa, sii-
pisulat ovat ioskus ry-
vettyneet, htiyhenii on
matkalla irronnut. Run-
ko on kuitenkin ehe6.

SUOMBN ASBTUSKOKOBTMA
l96l N:o 805-{00
Elrlllyr: I5:o lr6utolijfir olILd.Ii atu. 119. - If:o 806. r.eli vr,Luuturyhtlilbin nouttr-

Disostq dv. 786. - lt:o Sglt Ir'Li rvurturLrag.bir muuttr',ttir6stg rin 787. - lf:o Ee&Irfi dl}o!f&$Lir muutt nilctr, dv. 788. - lf:o Sge. r-Li huoltocpuhir auuttr-
miaet!' riv. ?80. - lr3o {X[ I{]i otuoilcu!.sctulso EmttrEilast+ 8iv. ?00.

It:o 806.

Tyirnteliiiin elitelali.
ADrottE E6ld!9fu{ 8 1'fivlal Lciaiturtr 1901.

TEL syntyi liht6kohtanaan
elikekomitean mietint6 (n:o
1 1/ 1960), eduskunta-aloitteen
pohjalta. Erikoinen synt5rtapa
johti siihen, ettd periti 17 py-
k6liii sai uuden ehostuksen
eduskunnan t5r6viienasiainva-
liokunnassa.

Valtaosa eduskunnan rnuu-
toksista oli rnuodollisia. Isojen
asioiden sarjassa alennettiin
vakuuttamisen alaikiraja 18
vuoteen ja vanhuuseldkkeen
karttuminen aloitettiin jo 2$
vuotiaasta. Komitea oli kaa-
vaillut alkuitiksi 25 vuotta.

Kun komitea olisi vy6ttiinyt
eldkkeet elinkustannuksiin,
piti eduskunta parempana si-
toa ne palkkoihin.

Vakuuttarniseen
aikaa kaksi vuotta
Kuten hyvin tiedetidn, laki
annettiin 8.7.1961 ja se tuli
voimaan 1.7.1962. Voimaan-
tulos66nn6s antoi t5r6nanta-
jalle kuitenkin luvan vitku-
tella vakuutuksen ottamista
kaksivuotta: 1.7.1964 piti asiat
olla hoidossa.

]os elSkkeellejiiiinti tuli eteen
ennen kuin vakuutus oli otet-
tu, my6nsi El6keturvakeskus
elikkeen ja peri rahat takaisin

t5r6nantajalta. Monesti juuri
elikehakemus havahduttikin
ty6nantajan, ja hiin otti va-
kuutuksen. Ndin ETK:n mak-
sarnien eliikkeiden luku jdikin
alle sataan.

Ennen TEL:a sai uskollinen ja
vanha ty6ntekijd elatusta
t5r6nantajalta silloisen huolto.
apulain 5 S:n mukaisesti. TEL
antoi ty6ntekijille mahdolli-
suuden valita vanha jiirjestel-
m6. Aikaa oli lgrrnrnenen
vuotta voirnaantulosta.

Huoltoapulain valinneet teki-
vdt yleensi virheen. TEL ke-
hittyi varsin nopeasti ja antoi
paremman eliketunran.

Muutettu jo
voirnaantullessaan
TEL 2 S:ssi luvattiinjuhlavasti
sAiitiii oma laki lyhyitii ty<i
suhteita varten. Ndin sitten ta-
pahtuikin 9.2.1962, kun an-
nettiin LEL.

Samassa yhteydessi lis6ttiin
TEL:iin kaksi pykdliiii (21 a ja
b), joissa mahdollistettiin pii6-
t6ksen purku ja s66nneltiin
vakuutusoikeuden "maallik-
ko'Jdsenten valitserninen.
Ndin oli purkutie auki ja
maallikotkin valmiina odotta-
massa ty6el?ikeasioita hyvissi

ajoin, ennen kuin niitd alkoi
tippua vakuutusoikeuteen.

Alku-TEL
lyhyt ja selketi
Alkuperiistd ja ny\rist6 TEL: a
verrattaessa ei niit6 iikkisel-
t66n voi sarnaksi tuntea. Voi-
maantulohetkeni oli TEL:ssa
25 pyk6lii6, nyt niitii on 65.
Momentteja pykdliiii kohti oli
alussa 2,5, nyt 3,5.

Sosiaaliministeri6n silloisen
osastopidllik6n Teivo Penti-
kiisen ja hallitussihteerin
Erldsi Miikeldn silaamasta lais-
ta on entiselliiiin tiitii nykyii
nelji pykiiliiti; 10, 15, 16 ja 23.
Kiiytiinndn merkitystd niistii-kin on ollut vain 15 S:lld
(ETK:n valvontavelvollisuus)
ja 23 S:llti (huoltoelatuksen va-
linta).

Alun pitien piti TEL:n olla
vain puitelaki; eldketurvan
yksityiskohdat olisi rniiiiriitty
vakuutusehdoissa seki kasso.
jen ja s66ti6iden sdinn6issd.
TEL ik66nkuin koordinoi eri
lihteistd tulevat elikkeet ja
normitti ne yhteisrnitallisiksi.

E simerkiksi ty6lqrvytt6myys-
elikkeeseen oli "ty6ntekij iillii
oikeus joka tapauksessa, jos
hd'n saa kansaneldkettd". Sa-
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nonta tarkoitti sit6, ett6 tr(EL
ty6kyvytt6myys elEkel 6is elle
my6nnettiin TEl-elfike auto
rnaattisesti. fos vakuutuseh-
doissa oli tete auDimpi
ty6kyvytt6myyden midrittely, voitiin toki TELelike
my6nt66 lievemminkin pe.
rustein.

Vuoden 1964 alusta otettiin
TEL:iin oma ty6kyvytt6mly-
den m66ritelm6, joka puoles-
taan korvattiin nykyiselli
m66ritelmill6 osaty6kyvytt&
myyselikkeen tullessa vuo-
den 1975 alusta kAytt66n.

Sairauskiisite
stititeli eliikettii
Niin sanottu rajoituss66nn6s
tarkoitti siti, ett6 vakuutuk-
sen piiriin sairaana tullut
ty6ntekiji ei saanut ty6lq ryt-
t6m5r5rsel6kett6. ElSkekomite.

, an mukaan "muutoin avau-
tuisi sairaille henkil6ille kei-
nottelumahdollisuuksia ja toi-
saalta t5r6nantajat voisivat, jos
t5r6suhteeseen aina liittyisi
ty6kyvytt6mSysturva, vierok-
sua tenreydeltEin normaalis-
ta poikkeavia henkil6it6, jotka
ndin saattaisivat menettid
ty6ns aantimahdollisuuten-
sa".

T\rolloin olitapana sanoa asiat
suoraan ja laittamattomasti.

T\rlevan palvelusajan saami-
sen lisiehtona oli se, etti saira-
us oli saatu t5r6suhteen kest6-
ess6. Timi lisiehto poistettiin
vuoden 1965 alusta samalla
kun rajoituss66nn6s sai ny-
\rmuotonsa.

Talonmiehistii
tuli ongelma
TEL:n silloisen sivutoirnisdin-
n6ksen mukaan vakuutuksen
ulkopuolelle j6i "t5r6suhde,
jonka perusteella ty6ntekijin
ei voida katsoa saaneen pi6-
asialliseen toimeentuloonsa
riittiiv66 ansiota". SEEnn6s oli
vaikea soveltaa. Ongelmana
olivat eritSrisesti sivutoirniset
talonmiehet, joiden palkka
usein viel6 kirjattiin vaimon
verokirjalle.

S66nn6s muutettiin vuoden
1 966 alusta markkarajaiseksi,

jolloin hankaluudet poistui-
vat. Sittemmin poistuivat ku-
vasta my6s talonrniehet - iki-
vii lcyllii.

Bliikepalkka-
pykele lyhyt
Nyk5riseen elAkepalkkapyki-
lfliin (TEL 7 $) verrattuna oli
sen esiaste lyhyt ja ytirnekis.
El6kepalkka oli ty6suhteen
p66ttymisti edeltineen vuo-
den s66nn6llinen ty6ansio.
Olennaisesti poiklseuksellista
ansiota voitiin korjata.

Mielenkiintoista olisi kokeilla,
tultaisiinko ja miten kuten
vanhalla pykfiltillii toimeen.

Kaikella on Drinlonc^

Edell6 on - ehki juhlavuoden
elfiv6ittim6ni - haikailtu van-
hanTEL:n per[iin. Entiseen ei
kuitenkaan ole paluuta. On
parempi katsoa vain eteen-
p6in ja yritt6i ratkaista, miten
TtsL ja muut t5i6el6kelait voi-
taisiin kirjoittaa selvemmiksi
ja ymm6rrett6vdmmiksi.

Ainoa tie lienee vihittdisten
parannusten kivinen ja kaita
tie.

Toisaalta, lylliihin tiedetdin,
ett6 korkeatasoisella sosiaa-
liturvalla on aina hintansa.
Osa hintaa on mutkainen py-
kelist6.

SEPPO
PIE'III.AINEN

EliiketuruohBskuhsen
lainopillisma johtajona
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PAREMPI PALKKATAI
II

SUUREMPI ELAKE
HOUKUTTAVAT TYONTEON JATKAMISEEN

L6hes puolet elHkkeelle
haluavista tyrintekijciis-
td jdisity6htin, jos saisi
nykyistd paremman
palkan tai jos elike
tyontekoa jatkamalla
selv5sti kasvaisi. Kun
ty<intekijdt pohtivat
seikkoja, jotka houkut-
televat jatkamaan tyos-si eldkkeelle siirtymi-
sen sijaan, saavat ndmd
taloudelliset seikat run-
saasti kannatusta. Kun
el6kkeen hakeminen
ajankohtaistuu, nouse-
vat muut asiat tirkeiksi.

El6keturvakeskuksessa teh-
tiin joulukuussa 1991 kysely,
jossa selvitettiin vaihtoehtoja
kokoaikaiselle elSkkeelle siir-
tymiselle. Nditd vaihtoehtoja
ovat esimerkiksi osa-aikaeldke
ja Eldkekomitea 1990:n ehdot-
tarna takuueldke. Takuuelike
tarkoittaa takuita siitd, ettd
ty6nteon j atkaminen ei vaiku-
ta alentavasti eliketasoon,
vaikka palkka alenisi.

Kyselyssii kartoitettiin my6s
ylipiiiinsii elikkeelle halua-
mista ja tyonteon jatkamisen
ehtoja sek6 erityisesti talou-
dellisten seikkojen merkit5rstd
tdssd yhteydessI. Muun muas-
sa haluttiin selvitt66 suhtautu-
mista Eldkekomitea 1990:n
esittim66n ikiitintyneiden
ty6ntekij6iden eldkekarttu-
man korottamiseen,

Miehet harkitsevat
useammin eliikettii
kuin naiset
T\rtkirnusaineistoon valittiin
51-, 5G ja 61-vuotiaita pitkiiiin
ty6eliimiissii olleita TELty6n-
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tekij6itii. Heiti voidaan pitdd
ikdluokkiensa sinnikkdirnpi-
nii ty6ssiikiivij6in6, sill6 kai-
kista ndihin ikiluokkiin kuu-
luvista yksityisen sektorin el6-
keturvaa kartuttaneista jo kol-
mannes on el6kkeell6.

My6s rnonet vastaajista olisi-
vat halukkaita siirtymtiiin
pois tyoeldmdstd. 20 prosent-
tia heisti on harkinnut vaka-
vasti eldkkeen hakernistaja li-
siiksi 39 prosentilla elEkkeen
hakeminen on kdvdissyt rnie
less5.

Kuva 1: Ennenaikaiselle eliikkeelle
haluamisen s54rt

Terveyttii edistdvii kuntoutus

Jos tyossd jatkamalla eliike kasvaisi
Parempi palkka

Ty<itehtiivien keventdminen
Tytiaj an lyhentiiminen

Tyoolosuhteiden parantaminen
Vaikutusmahdoll. lisiiiiminen tycissii

Ty<ipaikan vaihto
Koulutus uuteen ammattiin

Lisdkoulutus nykyisessii tyossii
Muu peruste

M@ Miehet f--------1 Naiset
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Miehet ovat harkinneet el6k-
keen hakemista hiukan use.
ammin kuin naiset ja van-
hemmat vastaajat useammin
kuin nuorernrnat. Ty6tt6-
myys, ty6n raskaus ja tydlV-
v5m heikkenerninen lisdSvdt
halukkuutta hakeutua el6k-
keelle.

Orna osuus
ty6eltimiissii tehty
Suurin osa eldkkeen hakemis-
ta harkinneista esitt66 yhdek-
si. perusteluksi vdittdm6n:
"Olen jo mielesttini tehnyt ty<i
td riittdvdn pitkiiiin". T6mdn
vdittimin suosio ei ole ylldtt6-
vd - ilmeisesti ndin on ajatelta-
va, jotta ylip66nsd haluaisi en-
nenaikaisesti siirtyd eldkkeel-
le. Tiillainen asennoituminen
asettaa kuitenkin eldkeldis-
tymisen hidastamiseen tdh-
tiiiiville toimenpiteille suuret
vaatimukset. Kovin pienet
tyoeldmdn muutokset eivdt
varmasti riitii nostamaan
elikkeelle siirtymisikiiii, jos
valtaosa ikiiiintyneistii ty6n-
tekij6istii tuntee, ettd oma
osuus Qr6elirndssi on jo koh-
tuudella tullut tehtyii.

Nikemys siitii, ettii ty6td on jo
tehty riittiivisti, kertoo toisaal-
ta tehdyn t5r6n arwostuksesta,
mutta toisaalta se kuvastaa
my6s ty6el6mdssi koettuja
paineita. Muita ty6eliimiistii
eldkkeelle ty<intiiviii tekij6itii,
joita monet vastaajista esitt6-vit elAkkeelle haluamisensa
syiksi, ovat t5rcin raskaus, pel-

Kuva 2:
Seikat, jotka sai-
sivat jatkamaan
ty6ssd ja siirtii-
mddn eldkkeelle
ldhtemistituon-
nemmaksi

Elikkeelle tytintivit tekiJ it
Tehnyt jo tydlii riiu,iiviin pitkii:in

Huono terveydentila

Tytin ruumiillinen raskaus

Tydn henkinen raskaus

Pelko ansioiden laskemisesta

Tydelimii muuttuu liian nopeasti

Tydtttimyys tai ty6ttdmyyden pelko

Vanhoja tytintekij6i6 ei arvosteta

Tyd ei ene[ huvita
Ty6paikan ihmissuhteet hankalia

Eliikkeen vetovolmmn lllttyvit

Eliike riittiiisi toimeentuloon
Ei taloudellista pakkoa ty6hdn

Lisiiii aikaa perheelle tai harrastuksille

Puoliso eliikkeell2i tai jiiii pian
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Uusi ty<i A

Tyttnhakijaksi
ilmoittautuminen

B

KuvaS: Vaihtoehdot tyt lqrvyn
heikent5ressE, prosentteif ra-vastaaj ista
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ko ansioiden laskernisesta,
ty6eliimiin nopea muuttumi-
nen ja vanhojen p6ntekij6i-
den anrostuksen puute. Kol-
masosa vastaajista pitdd my6s
huonoa tenreydentilaa yhte-
ni s5rynE harkita ennenai-
kaisen elikkeen hakemista
(kuva 1).

Raha innostaa
jatkarnaan ty6ssii
Ldhes kaikki eldkkeelle halua-
vat mainitsevat ainakin yh-
deksi syyksi jonkin ty6elii-
rndsti elikkeelle ty6ntdvin
tekijiin. Eldkeajan vetovoi-
maan liittyviE seikkoja - el6k-
keen riitt6vy5rs tai perheen,
vapaa-ajan ja puolison el6k-
keelliolon merkit5rs - tuo sen
sijaan esille vain vajaa puolet
elfikkeen hakemista harkin-
neista. Vain kymmenisen
prosenttia vastaajista pitiii
kaikkein tdrkeimp6nd en-
nenaikaiselle eldkkeelle ha-
luamisen syynd jotakin eliik-
keen vetovoirnaan liittyvde
tekijiiti.

Taloudelliset seikat eivdt nou-
se keskeiseen asemaan perus-
teltaessa eldkkeelle haluamis-
ta. Sen sijaan ne n65rttiv6t ole.
van varsin merkittdviE t5r6ss6
jatkamisen kannustimia.
Miehet nostavat kaikkein
useirnmin esille suuremman
eldkkeen tai paremman pal-
kan valitessaan keinoja, jotka
innostaisivat eldkkeelle siirty-
rnisen sijasta jatkamaan t5r6s-
si. Seki terveyttd edistivi
kuntoutus ettii ty6n muutok-
set saavat heiltd vdhemmdn

kannatusta. My6s naisilla ta-
loudelliset tekijit ovat hyviinti
kakkosena terveyden kohen-
tamisen jdlkeen (kuva 2).

Runsas 40 prosenttia eldkkeel-
le haluavista jiiisi ty6h6n, jos
saisi paremman palkan tai jos
el6ke siten kasvaisi. Ndrni sei-
kat houkuttelisivat t5r6n jatka-
miseen eritSrisesti niitii, joi-
den ty6tcyky on viel6 hyvii ja
jotka eivdt ole viel6 kovin va-
kavasti harkinneet eldkkeelle
siirtymistd. Ylipiinsi talou-
delliset ty6ssii jatkarnisen
houkuttimet ndyttdvdt saa-
van enemmdn merkitysti sil-
loin, kun eldkkeen hakemi-
nen on vasta kivdiss5rt mieles-
s6.

Eldkkeen hakemista vakavas-
ti harkinneilla ilmeisesti
rnuut realiteetit, kuten ty6IV-
ky, tydhalu ja tydmahdol-
lisuudet, ovat niin mddrdiivid,
ettd taloudellisten seikkojen
merkit5rs vdhenee. Neyftee-
kin silt6, ettd taloudellisia te.
kij6ite arvostetaan ty6ssii jat-
karnisen kannustimena
enemmfin silloin, kun ty6ssi
jatkettaisiin viel6 muutenkin.

Muutokset t5r6oloissa
lyklc6isiviit eldkkeelle
haluamista
Taloudellisia tekijoitii pide-
tddn siis ty6ssd jatkarnisen
kannalta tdrkeini, mutta il-
meisesti vasta suurilla sum-
milla olisi merkitystd. Kun
eldkkeen hakemista harkin-
neilta \rsyttiin, "kuinka pal-
jon tulevan eldkkeenne pitdisi

nousta, jotta jatkaisitte tSr6ssi
ainakin vuoden", useimrnat
eivdt osanneet sanoa rnit6dn
summaa tai esittivit varsin
suuria markkam6irii. Vuo.
den pidennys ty6elimflssi
vaatisi vastaajien mielestii ne.
linumeroisen korotuksen tu-
levaan kuukausieldkkeeseen.
Elikekomitea 1990:n esitt6-
mHLn kartturnan korottamisen
vaikutus eliikkeen suuruu-
teen jiiii niiistd luvuista kovin
kauas.

Vajaa 40 prosenttia eldkkeelle
haluavista jatkaisi ty6ss6, jos
ty6ti jollakin tavoin muutet-
taisiin sopivamrnaksi: t5r6olo
suhteita parannettaisiin, tyti
tehtdvii kevennettiisiin, tyG
aikaa lyhennettdisiin tai vai-
kutusmahdollisuuksia ty6ssi
lisittiisiin. Kolrnannes eltike-
haluisista jiisi ty6h6n, jos sai-
si terveyttd edistdvdd kuntou-
tusta. Ilrneisesti niiihin seik-
koihin, ty6h6n ja terve5rteen
vaikuttamalla olisi realisti-
simmat rnahdollisuudet saa-
da nylgrinen keskimddrdinen
58 vuoden eldkkeellesiirty-
rnisikii nousemaan.

Eliikl<eelle siirt5rrnisen
vaihtoehtoja
Vastaajia pllrdettiin my6s ar-
vioimaan erilaisia toiminta-
vaihtoehtoja siini tapaukses-
sa, ettd he joutuisivat ty6tt<i
miksi tai heiddn ty<ikykJrnse
heikkenisi. Vaihtoehdot ndky-
vdt kuvassa 3.

Suhtautuminen eri vaihtoetr-
toihin tukee vahvasti kisi\rsti
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ikEEntyneiden t5r6ntekij6iden
halusta siirtyi eldklseelle.
Kaikkein suosituin vaihtoeh-
to on kokoaikainen eldklseelle
siirtyminen ja toiselle sijalle
nousee osa-aikaelEke. 1Y6n
jatkamiseen liittyvnt vaihto
ehdot saavat selvdsti vdhem-
mdn kannatusta.

Yksi vastaajille esitetSristd
vaitrtoehdoista liittly Eliike
komitean ehdottamaan ta-
kuuelEklreeseen: "Siirtymi-
nen muuhun t5r6h6n, jossa an-
saitsee nylyistti vihemmin.
T\rleva el6ke laskettaisiin kui-
tenkin nylryisten korkeampi-
en ansioiden perusteella. Eli-
ke olisi noin 60 prosenttia ny-
lqyisest6 palkasta." Ajatukse-
na on, ettd elEklseen pienene'
misen pelko ei est6isi ty6ttG
my5rstilanteessa tai tyttkJrvyn
heiken\ressfl siirtymistd kevy-
empE6n, joskin samalla pie,
nempipalkkaiseen t5r6h6n.

Tdmi vaihtoehto ei kuiten-
kaan saa suurta suosiota. Kun
vastaajat valitsevat mieles-
t66n parhaan vaihtoehdon,
saa sopivampaan, mutta
alempipalkkaiseen ty6h6n
siirt5rminen kaikkein vdtriten
kannatusta sekii ty6tt6mlys-
tilanteessa ett6 ty6lyvyn hei-
kentyessi. Vain pari prosent-
tia vastaajista pitdii sitd par-
haana.

Anrioidessaan yksittiiin kuta-kin esitett5ri toiminta-
vaihtoehtoa monet nfikevit
kuitenkin takuuelikemallis-
sakin hyvi6 puolia. 21 pro-
senttia vastaajista pit66 alem-

RAIIA GOULD
Eliikehtntahzskuhsen

tutkimusosaston,
tutkija

MERVI TAIQU,{
Eliihchffuoheshuhsen.

tuthimru,sosaston
tutkija

pipalkkaista ty6tn ja siihen
liittyvee takuuelikett6 erit-
t6in hyvin6 vaihtoehtona, rni-
kEli joutuisi ty6tt6miksi. 1}<i
l$/vyn heikent5ressi kyseisen
vaihtoehdon ndkee erittdin
hyv6nd 12 prosenttia vastaa-
jista (kuva 5).

Vaikka suunnitellun takuu-
eldkkeen tarkoituksena on
kannustaa t5r6n jatkamiseen
juuri ty6kyvyn heiketessi, yli
puoletvastaajista on sitd miel-
t6, ettd alempipalklsaiseen gr&
h6n siirtyminen eliketakui-
neenkaan ei tulisi kysymyk-
seen, jos ty6lgrlgr heikkenisi.
Osittain taustalla saattaa olla
ty6marklsinatilanteen s anele.
ma realismi. Kyselyajankoh-
tana t5r6tt6mien m66ri kipusi
enn6tyslukemiin ja monien
vastaajien oli varmasti vaikea
kuvitella tilannetta, jossa van-
hoille ja jo parhaan ty6lrylqm-
sd menettE.neille ty6ntekij6il-
le r66t6l6it6isiin sopivaa ty&
te.

VaikIG iekkeat ty6ntekijdt ha-
keutuvat ja haluavat innok-
kaasti elEldseelle ennen van-
huusel6keik66, el6klseelle siir-
tymist6 n6ytt6isi olevan mah-
dollista lykitd esimerkiksi
kuntoutuksen avulla tai i6k-
k6iden ty6ntekij6iden ty6olo
ja parantamalla. Myds talou-
delliset houkuttimet, parernpi
palkka tai korkearnpi el6ke,
saavat monet ty6ntekijiit miet-
timiiin p6ss6 jatkamista el6k-
keelle siirt5rmisen sijaan.

T!6eliikelehden nurnerossa 2/92
oli kirjoitus TaEL:n piirissi t5r6s-
kentelevisti henkil6isti. Artikke-
Iin yhteydessd julkaistiin kuvio
TaEL:n rajatulon ylittineistd am-
mateittain. Kuvion virit ja amrnat-
tiryhrnien koodit olivat vaitrtaneet
paildsaa. fulkaisemrne n5rt korja-
tun kuvion.

Vuonna 1990 TaEL:n rajatulon
ylittineet ammateittain

MIEHET NAISET

TaEL:n PllRl
VAKIINTUU

W Muusikot

tulkit, oppaatI Niiyttelijiit

I Muut
l-----l Lehden toirnittajat
FSl ftgdie- ja tv-toimittajat
I Elo-ja valokuvaajat
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POHJOISMAINEN
SOSIAALIVAKUUTUS
VASTAA EYN HAASTEESEEN

Pohjoismainen sosiaa-
livakuutus ja kansain-
vdlinen yhteisty6 kerisi
ldhes kolmesataa asi-
antuntijaa kesiiseen
Turkuun. My6s ajan-
kohtaiset eldkeasiat,
kuntoutus, sairaus-, ta-
patu rma- ja tydtttimyys-
vakuutus saivat tilaa
kokouksen ohjelmassa.
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Pohjoismainen sosiaalivakuu-
tuskokous j6rjestetiiiin neljin
vuoden vdlein vuoronperddn
kussakin viidestii Pohjois-
maasta. T\rrun kokous 10 -12.6
oli jtirjestysluvultaan 15. Sue.
rni oli jiirjestelyvastuussa kol-
mannen kerran, Edellisker-
ran Suomi jiirjesti kokouksen
vuonna 1972.

Toimitusjohtaja Matti Uimo-
nen ETK:sta on ollutvalmiste.
luissa tiiviisti rnukana.

-Kokousta on valmisteltu pit-
kiiiin. Pohjoismaisella tasolla
toimii ns. pysyvi toimikunta,
jota suomalaiset vet6vit. ]6r-jestiivdssd maassa toirnii tyo
valiokunta, jonka vastuulla
ovat kiytdnn6n kys5rmykset,
Uirnonen kertoo.

-Suurin ty6 ja vastuu tdllaisten
kokousten onnistumisesta on
kuitenkin sihteerilli, Uimo-
nen kiittelee kokouksen sih-
teerid Airi Pentzinii Kelasta.

Pohjoisrnaisella yhteistyolld
on sosiaalivakuutuksen alu-
eella pitkdt perinteet. Lainstiii-
ddnn6ssi vaikutteet kulkevat
yli rajojen, asiantuntijat seu-
raavat tarkkaan muiden koke-
muksia ja pyrkiviit ottamaan
niistA oppia omissa rnaissaan.

Vaikka eri Pohjoismaissa sosi-
aalivakuutuksen yksityiskoh-
dat voivat erota toisistaan,
ovat yhdistdvdt piirteet voi-
makkaampia. Kaikissa poh-
joismaissa pidet66n huolta
kansalaisista, jotka eivit pysty
itseidn el6tt6mddn. Pohjois-
mainen hyvinvointivaltio an-
taa kansalaisilleen hyvin tur-
van sairauden, t5rdtt6myyden
ja vanhuuden varalta.

Nyt Euroopan rajojen avau-
tuessa ja taloudellisen kasvun
heikentyessd keskustelu hy-
vinvointivaltion tulevaisuu-
desta saa yh6 vakavampia
S6nenpainoja. Kestdvdtko
hyvinvointivaltion rakenteet
murtumatta t5r6n, pddoman,
tavaroiden ja palvelujen va-
paata liikkurnista?

Yksityistiimisesti
etuja ja haittoja
Eliketurvakeskuksen tut-
kimuspSSllikk6 |ussi Vanamo
jakoi esitelmdss6Sn sosiaali-
politiikan mallit kolmeen
luokkaan. Ne ovat universalis-
tinen, korporatiivinen ja libe-
ralistinen rnalli.

Korporatiivisessa mallissa
etuudet ovat tiukasti sidoksis-
sa ty6el6m66n ja niiden taso
voi olla korkea. Mallia pide
tii6.n tyypillisesti keski-eu-
rooppalaisena. Liberalistinen
taas nojaa yksit5riseen vakuut-
tamiseen ja haluaa pitiii val-
tion osuuden rnahdollisim-
man pienen6. Mallia sovel-
letaan eritoten anglo-saksisis-
sa maissa,

Pohjoismaista sosiaalipolitiik-
kaa voidaan Vanamon rnu-
kaan pit66 universalistisena.
Sille on ominaista laaja katta-
vuusja etujen korkea taso. Yk-
sityistS.minen merkitsisi uni-
versalistisen sosiaaliturvan
osittaista purkarnista ja kor-
vaamista liberalistisilla ja kor-
poratiivisilla piirteillii.
Universalistisen sosiaalipoli-
tiikan on Pohjoismaissa teh-
nyt mahdolliseksi Vanamon
mukaan ty6markkinaj tirj estG
jenkeskitett5r sopimuspoli-
tiikka ja voirnakas sosialide.
mokraattinen vire yhteiskun-
nallisessa ajattelussa.

Pohjoismaissa on kuitenkin
alkanut esiintyd kehitys-
piirteitd, jotka voivat merkitti
nykyisen mallin siirtymistd
lShemmdksi korporatiivista
tai jopa liberalistista mallia.

Vanarnon rnukaan sosiaaliva-
kuutuksessa siirtyminen olisi
takaisku pohjoisrnaiselle hy-
vinvoinnille nimenomaan ta-
loudellisen ja sosiaalisen tasa-
arvon kannalta. Sosiaalipalve.
lujen yksityistdmiselli sen si-
jaan voitaisiin julkista kulu-
tusta supistaa muuttarnatta
oleellisesti jdrjestelrn6n luon-
netta.

EY rnuuttaa
pohjoismaisia el6ke-
jiirjestelmiti
OsastopdSllikko Bjarne Alm-
str6rn Ruotsin Riksforsdk-
ringsverketistd kdsitteli alus-
tuksessaan EY-kehityksen
rnahdollisia vaikutuksia poh-joismaisiin eldkejdrjestel-
miin.

Ensi vuoden alussa voirnaan
tuleva Euroopan talousaluet-
ta, ETA:aa koskeva sopimussisiltdi periaatteen, jonka
mukaan alueentoisesta maas-
ta toiseen muuttavilla henki-
l6illii tulee olla samat oikeu-det sosiaalivakuutukseen l

kuin maan omalla kansalai-

sella. fdsenyys EY:ssii eirnuutatiti periaatetta, mutta se tuo
mahdollisuuden vaikuttaa
sAinn6sten kehittelyyn.

Alrnstr6min mukaan yhden-
tymiskehitys vaikuttaa Poh-
joismaiden el6kelains66.ddn-
t66n todennik6isesti siten, et-
td muutoksilla pyritiiiin eh-
kdisernddn eld,ke-etujen hy-
viiksiktiytt6. Nylgriset edut on
rakennettu pohjoismaiseen
yhteiskunnalliseen 5rmpiris-
t66n, johon kuuluu kehittynyt
sosiaalinen vastuuntunne,
Sen ilrnen\rrnii on rnm. mak-
suista riippumaton kansan-
eldketurva.

Euroopan Yhteison taholta
korostetaan, ettd sosiaaliturva
on jokaisen jAsenvaltion oma
asia. fdsenvaltioiden ei siis pe.
riaatteessa tarvitse ryhtyti yh-
denrnukaistarnaan sosiaalista
lains66dint6ddn.

Integraatiokehitys on kuiten-
kin Almstr6rnin rnukaan jo
nyt synnyttdnSrt pohdintoja
yhtendisen kdytinndn tar-
peesta. fiettyti yhdenrnukai-
suuden painetta tulee jo puh-
taasti taloudellisten tekij6i-
den voirnasta. Erds esirnerkki
on eliikeikdraja. T\rleeko se yh-
denrnukaistuulaan EY:n eri
maissa?

Almstr6m nosti esiin myos
kysymyksiti itse EY:n tulevai-
suudesta ja rnahdollisesta laa-jenemisesta It6-Euroopan
suuntaan. fos niin kiy, on
mahdollista, etti sellaiset v5-
kirikkaat maat kuin Ukrainaja T\rrkki hakevat EY:n jtise.
nyyttfl. Toteutuessaan timdn-
suuntainen kehitys asettaisi
organisaatiolle todella suuria
muutosvaatimuksia, joista so-
siaaliturvaa koskevat eiviit oli-
si vdhdisimpid.
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ELAKKEISTA
ULKOMAILLA RUO'ISI

Osa-aikaeldke sdilyy
Ny dernokrati-puolue kaatoi
Ruotsin hallituksen esityksen
osa-aikaeldkkeen poistami-
seksi 1.6.1992 alkaen. Asian
ollessa esilld valtiopiiivillii
huhtikuun lopussa Ny demo,
krati esitti osa-aikaelSkkeen
tason laskemista nykyisestd
65 prosentista 50 prosenttiin.
Kun puolueen esitys hyldttiin,
se 66nesti yhdessd sosiaalide
mokraattien ja vasemmisto-
puolueen kanssa eldkkeen sdi-
lyttimiseksi nylgrisellti tasol-
laan. Eldke sdilyy siis ennal-
laan.

Osa-aikaeldkemaksua alenne.
taan kuitenkin 0,5 prosentista
0,2 prosenttiin. Erotuksella
korotetaan tyotapaturmava-
kuutusmaksua 0,9 prosentista
1,2 prosenttiin. Ndmd maksut
peritiidn tydnantajalta. Ty6-
tapaturmavakuutuksen ra-
hoitusvajetta paikataan rnyos
siirtiimill6 osa-aikael6kera-
hastosta 8,3 miljardia kruu-
nua tyotapaturmavakuutuk-
sen rahoittamiseen. Hallitus
oli esitttinyt 7 miljardin kruu-
nun siirtoa.

Hallitusta vastustaneet puolu-
eet katsoivat, ettii osa-aika-
eldkkeen poistaminen ei tuota
toivottuj a siiiist6vaikutuksia.
Niiden mukaan osa-aikael6k-
keet korvautuisivat pitkiiai-
kaisilla sairauspdivdrahakau-
silla ja ty6kyvyttomyyseldk-keillii. My6skddnvanhuus-
eltikkeen ottamista ennen 65
vuoden ik65 ei pidettyrealisti-
sena vaihtoehtona osa-aika-
eliikkeelle, koska vanhuus-
eliikkeen taso jdd tiill6in pysy-
vdsti matalammaksi kuin se
olisi normaalissa vanhuuseld-
keiiissii.

Helpornrnin elfikettii
sairaan lapsen
hoidosta
Vuoden 1991 alusta on kan-
saneldkkeeseen voitu maksaa
erityiseldkelisSi (sirskilt pen-
sionstilldgg) vanhemmalle, jo-
ka on hoitanut kotona sairasta
tai vammaista lastaan. Lapsen
hoidon on tdhtin asti tiiytynyt
kestid vihintiiiin 10 vuotta,
eikii hoitajalla ole tiinii aikana
saanut olla ansiotuloja. TA-
ma,n vuoden heindkuun alus-
ta lukien erityiseldkelisdn saa-
miseksi riittdd, ettd lapsen ko-
tihoito on kestiinyt vShintddn
kuusi vuotta. Lapsen koulun-

kiiynti tai ptiivtikodissa olo ei
enAE estd etuuden saamista.

Erityiselikelisd on suuruudel-
taan vihintiiiin 25 prosenttia
ja enint66n 50 prosenttia ns.
perusmddrdstd vuodessa hoi-
tovuosien m66rdstd riippuen.
Vuonna 1992 perusmddrd on
55 700 SEK.

Kansanel6ke
karttuvaksi
Hovioikeudenneuvos Lars
G6ran Abelson sai vuosi sitten
hallitukselta teht6vikseen sel-
vittiiii, rnitd lainsiiidiinn6n
muutoksia ETA-sopimuksen
solrniminen edellyftnii sosiaa-
livakuutuksen alalla. El6keva-
kuutuksen osalta suuntavii-
vat oli annettu Elikekomitean
mietinn6ssd (SOU 1990:76).

Abelson esittdd, ettd kansan-
eldkkeestd tehtdisiin asuin-
vuosien perusteella karttuva.
Tdyden eldkkeen saisi henki-
lo, joka on asunut \roikdisend
40 vuotta Ruotsissa. Asumises-
ta riippumatta tdyden el6k-
keen saisi, jos on ansainnut
tyoeliikepisteitd vdhint66n 30
vuodelta. Kansaneliikkeen
mi6rd vdhenisi jokaiselta
puuttuvalta vuodelta l/40 tai
vastaavasti 1/50 osan verran.

Erityismidriiyksillii on tarkoi-
tus turvata liihetys- ja kehitys-
yhteisty6tehtdvissi ulkomail-
la olevien ruotsalaisten el6ke.
turya, samoin Ruotsissa asuvi-
en ns. sopimuspakolaisten
el6kkeet.

Uudet karttumismddrdykset
tulisivat sen sijaan sellaise-
naan koskernaan niitii pako-
laisia, joille turvapaikkaa ei
ole rny6nnetty YK:n pakolais-
ten asemaa koskevan sopi-
muksen perusteella. Niiitii oli
vuonna 1991 oleskeluluvan
saaneista pakolaisista 85 pro-
senttia Frin Riksdag & Depar-
ternent-lehden mukaan.
Vuonna 1991 oleskelulupa
mydnnettiin Ruotsissa 18 635
pakolaiselle.

Toinen muutoksesta mahdol-
lisesti kiirsivii ryhm?i ovat ul-
komailla pitkiiiin t5r6skennel-
leen henkilon mukana olleet
perheenjdsenet.

Muutoksen on esitett5r tule-
van voimaan ensi vuoden
alusta.
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ISO-BRITANNIA
Max Factor
Muistatteko vield Maxwell-yh-
tioitten omistajan Robert
Maxwellin, joka katosi huvi-
jahtinsa kannelta viime mar-
raskuussa eik6 koskaan palan-
nut? Myohemmin kdvi ilmi,
ettd hdnen ornistarniensa yri-
tysten eliikerahastoista oli
niin ik6dn kadonnut 400 mil-
joonaa puntaa. Leikattuja ja
menetettyjd elAkkeitddn jdi
suremaan 30 000 entistd ja
nylgristii ty6 ntekij iiii.

Maxwell-skandaalin seurauk-
sena t5r6nantaj ien jdrjestdmdii
eldketurvaa koskevaa lainsdd-
ddnt66 on vaadittu tiukennet-
tavaksi. Kansallinen eliikekas-
sojen ja sddti6iden liitto (The
National Association of Pensi-
on Funds) on esittdnyt, ettd
kassojen ja s66ti6iden halli-
tuksissa tulisi olla tyonanta-
jien ja ty6ntekij6iden tasapuo-
linen edustus. Kassojen ja s65-
ti6iden investoinneista vas-
taavan henkildn pitdisi olla
tyonantaj ayrityksestd riippu-
maton. Tyontekij6iden ase-
maa olisi parannettava kor-
vausjSrjestelmilld, jotka takai-
sivat heille vdhint66n saman
tasoisen kompensaation Max-
well-tyyppisissd tilanteissa
kuin nykyisin on yksityisillii
sijoittajilla Isossa-Britannias-
sa. My6s tilintarkastajien val-
tuuksia tulisi NAPF:in mieles-
td lisdtd.

NAPF:in vaatimus siit6, ettd
kassojen ja sddtioiden varojen
sijoittamista ty6nantajayri-
tyksiin tulisi rajoittaa viiteen
prosenttiin niiden varoista,
on toteutettu maaliskuun
alusta voimaan tulleilla mdti-
riiyksillii.

Kiista siitd, kenelle rahastojen
tuottama voitto kuuluu, on
viivdst5rttdnyt lainsdtiddnn6n
uudistamista. Koska selked
lains66ddnt6 nykyisin puut-
tuu, ova! yritykset voineet
kiiyft eA rahastojen tuottarnan
voiton yrityksen hyviiksi.
LainsAdddnnon uudistuksen
ollessa vireilld ja Maxrvell-
skandaalin herdttdmin6 on
esitetty vaatimuksia, ettd lais-
sa tulisi selketisti sddtdd voitto.
jen kuuluvan niille, joiden eld-
keturvasta kassat ja siititiot
vastaavat. Tlonantajien edus-
tajat ovat puolestaan esittd-
neet, ettd tdmd vaarantaisi
koko tyonantaj akohtaisiin eld-
kejiirjestelyihin nojaavan eld-
kejdrjestelmdn.

Tyonantajakohtaisten ja va-
paaehtoisten eldkejiirjestelmi-
en merkitys on Isossa-Britan-
niassa suurernpi kuin muissa
Euroopan maissa. LakisiStei-
set eldkejiirjestelmit takaavat
ainoastaan perustoimeentulo-
turvan eldkevuosina. Niistd
maksetaan tasasuuruisia pe-
ruseldkkeitd ja ansiosidonnai-
sia elikkeitii (SERPS), joiden
korvaustaso on kuitenkin ma-
tala. SERPS-eliikkeiden tavoi-
tetaso on 25 prosenttia el6k-
keen perusteena olevasta pal-
kasta 20 vakuutusvuoden jdl-
keen. 590 puntaa ylittiiviii
viikkoansioita ei oteta huomi-
oon eldkettd mddrdttdessd.
ElSkkeen tavoitetasoa madal-
letaan edelleen 20 prosenttiin
vuodesta 2010 alkaen. SERPS-
eldke voidaan korvata tlr6nan-
tajakohtaisilla tai tdysin yk-
sityisillii eliikejiirjestelyillii. L5-
hes 10 miljoonaa palkansaa-
jaa kuuluu tiillaisten korvaavi-
en jdrjestelmien piiriin.

SINIKKA I-AITINEN
Eldketw"uaheshuhsen

suunnitt eltn s clst on tuthij a

ENGLISH
SIIMMARY

In times of economic
recession, the demands for
reductions in what is
conceived to be "large
pensions" are sure to get
louder in Finland. The
present depression forrns no
exception in this respect.

In their crisis package, the
Finnish Government
proposed reductions in the
employrnent pensions of
employees with monthly
salaries over FIM 12,000. The
plan is that the emplo;rrnent
pension would accrue at the
maximum rate of 55%, and
not 60%, of the part of the
salary exceeding this lirnit.
In justification of their
proposal, the Government
say that it will even out large
pensions. Both foreiglr and
domestic experience has,
however, shown that such
reductions have no effect,
This is because provision is
made for the reduction
through supplementary
benefits. And this gets the
more common with larger
pensions. So, those hardest
hit by the proposal would be
people with average incomes
who are gradually affected
by the reductions and
employees who lack the
energy or the means to
arrange for substitute
pension benefits.

The present situation in
Finland is such that the
higher the pension, the
greater the nurnber of
supplernentary benefits that
go with the job. Let us take as
an example the group of
pensioners drawing more
than FIM 15,000 in pension:
rnore than three.quarters of
them receive a pension that
is higher than the statutory
pension. Such supplernenta-
ry benef its autornatically
offset any reductions in
statutory benefits.

In international comparison,
Finns are not very active
contributors to personal
pension schemes.

Calculations of the Central
Pension Security Institute
indicate that the proposal of
the Government will not
carry with it any savings but
will, on the contrary, raise
costs, something that will be
felt way beyond the 1990s.

The costs ensuing from
changes in actuarial and data
operations have been
estimated at FIM B0 - 100
million. To this comes a
further FIM 10 million per
year in administrative
expenses,

Ttre savings in statutory
pension expenditure are
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calculated at FIM 15 million
for the year 2000. However,
the major part of these
savings would be offset by
growing supplernentary
pension expenditure.

Moreover, the proposed
change would have little
effect on the State economy
of the next few years.

If the proposal of the
Governrnent is adopted, a
whole new approach will be
taken to pension policy,
which, in the end, will have
profound repercussions for
benefit structure.

In terms of pension protecti-
on, it would be disastrous if
the proposal were to be
adopted, as it would rnean
that the long-terrn objectives
of the pension scheme will
be determined by econornic
outlook Ttre basic criteria of
the pension scheme should
not, however, be used as an
instrument of econornic
policy.

Ttre Government proposal
has met with opposition
from the employees'
organizations. In our
knowledge, the employers'
organizations do not support
it, either.

Ttre investment operations of
the pension insurance
companies are based on the
Finnish part-funding
employment pensions
scheme. Within the scheme,
emplo5rment pension
contributions are collected
from the employers for ttre
employees in active serwice.
Part of the employee's
pension is financed out of
the reserve of contributions
accrued over the years,
including the return on the
contributions invested in the
economy. The rest of the
pension is paid for out of the
portion of ttre contribution
collected to cover current
annual expenditure.

Ttre investment of emplo-
5rment pension funds has
been subject to strict
regulations and stringent
control ever since the
introduction of the present
emplo5rment pensions
scheme. Ttre investment of
emplo5rment pension funds
has also been affected by the
restricted scope of invest-
rnent available in this
country.

Frorn the very start, the
employers have been given
priority when it comes to
using the funds accrued. This
is reflected in the reborro-
wing system, which offers
the employers the possibility
of paying the contributions
by a promissory note. Only
the portion of the contributi-
on irnmediately needed for
the pa5rment of pensions and
for the running of the
emplo5rment pensions
scheme has to be paid for in
cash.

The reborrowing interest was
first set at 5X and was, thus,
the same as the rate of
interest by which the
underwriting reserves are
credited. Today, the reborro.
wing interest is gX. With the
difference, the index
increments in pensions and
other improvements in
pension benefits are finan-
ced, thereby putting off the
need to raise the rate of
contribution.

Ttre employment pensions
are linked to a certain
emplo5rment pension index
and thereby protected
against inflation. The
emplo5rment pensions
scheme does not carry with it
an incentive to make
provision for inflation by
means of investment.

Under normal circumstan-
ces, the return on other
investments is higher than
the interest on the rebomo.
wing loans. The surplus

yielded is directed back to
the employers in the same
proportion as they have
chosen not to make use of
their right to borrow back
contributions. In other
words, those who have not
borrovred back any contri-
butions, will be given the
largest share, and vice versa.

Ttre employment pensions
scheme directs the major
part of the investments to the
employers who pay contri-
butions. It also lays down the
rate of interest payable on
the reborrowing loans. Ttre
loans are a good investment
for the pension insurance
cornpanies, because the rate
of interest is the sarne as the
so-called calculated interest
and the role played by
inflation for investment
decisions is negligible.

Ttre investment operations
are subject to public control
under the Insurance
Companies Act and the
instructions of the Ministry
of Social Affairs and Health,
including detailed instruc-
tions on the risks allowed in
investment operations. Of
the investments, 85% have to
be completely safe at their
full value. Valid securities
have to be put up for the
loans. Ttre investment in
shares is subject to regula-
tions according to which an
insurance company may not,
as a rule, own more than 20%
of the share capital of any
single company. The strict
dernands of safet5r have, at
the same time, weakened the
prospects of getting a high
return on the investments,

Ttre State used to restrict the
power of decision of the
pension insurance compa-
nies with regard to their
investment operations by
obligingthem to invest in
government bonds. In recent
years, such investment
obligations have no longer
been resorted to.

Ttre Bank of Finland
exercises some power over
ttre investment of pension
funds through its control of
monetary and foreigp
exchange policies. Ttre three
major channels used by the
Bank have been: issuing
credit instructions, fixing the
credit rates of investment
loans and restricting foreign
investment. Today the Bank
of Finland control only
concerns foreign capital
movement.

Ttre labour rnarket organiza-
tions are represented on the
boards of adrninistration of
the pension insurance
companies and can, thus,
influence investment
decisions.

The social control of invest-
rnent operations was most
evident in the 1970s. The
provision of finance for the
production of housing was
also clearly rnuch more
common then than it is
today. In recent years, the
role of the pension insurance
companies in the finance of
trousing has again been a
topic for debate. It has been
argued
natural

that it would be
to invest the funds

accruing from the emplo-
yees'contributions in
housingbonds.

Engtislt. tr anslatton:
Dija Puttonen
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SUKUPOLVIKYSYMYS

Eldke-Eetu esiinQqy lu-
pauksensa mukaisesti
lehtemme palstoilla
aika ajoin. Hin on mu-
kava, joskus hiukan
6rei vanha herra, vai
rouvako lienee, joka ni-
mimerkkinsi antamas-
ta suojasta esitt6ii mieli-
piteittitin.

Ylijohtaja Sixten Korkman sai eldkeasiantuntijat 6lihtdrn66n
rajuilla viitteillddn. I{in esitti muun rnuassa, etti rne errune
ole tosiasiassa ansainneet eldkkeitdrnrne ja etti suurilta ikA-
luokilta olisi alettava peri6 korkearnpia eliikevakuutusmaksu-
ja, koska seuraava sukupolvi ei kestd heiddn elikkeidensi
aiheuttamaa rasitusta.

Professori Teivo Pentikdinen vastasi, ettd kysyrnyksessd on
kAsitesekaannus, jossa ansainta ja rahastointi on sarnaistettu.
Ansainta tarkoittaa nimenomaan eldkeoikeuden karttumista.
On eri asia, miten se teknisesti toteutetaan - rahastoinnilla,
jakojirjestelrndlld vai molemrnilla.

Pentikdinen on tdsrndlleen oikeassa, Korkmanin vaatirnus tar-
koittaa perimmdltddn sitd, ettd kunkin sukupolven tulisi rnah-
dollisimman pitkiille itse kustantaa ornat elikkeensii.

Eliikkeitii ajatellaan usein sukupolvien vdliseni sopimuksena,
jonka mukaan aliitiiviviiesto vastaa siitd, ettd edellinen tydnte-
kijdpolvi saa luvatut eldkkeet. Ongelmana tdssii ajattelutavassa
on se, ettd edellinen tydntekijiipolvi on itse luvannut itselleen
eldkkeet eikd seuraava polvi ole tosiasiassa sopinut yhtiiiin
mit66n.

Voidaan tietysti ajatella, etta seuraava polvi saa puolestaan
samat edut, joten yksipuolinen sopirnus hy6dyttiiii sitdkin.
Tdmd kuitenkin vain lykkdd sopimuksen toirneenpanijat viel6
kauemmas tuntemattomaan tulevaisuuteen.

Sukupolvien sopirnuksella saivartelu on tietysti liioittelevaa
filosofointia. Yhteiskunnassa tehdddn suunnattornasti eri ryh-mii koskevia piititdksiii sopimatta kenenkiidn kanssa. Kukaan
ei esimerkiksi ole kysynyt nuorison rnielipidett6 oppivelvol-
lisuudesta tai yleisesti asevelvollisuudesta.

Miksei siis ptiiitt6jien lapsilta voitaisi vaatia muitakin vel-
voitteita. Neyftee aika mahdottomalta, ettd kukin sukupolvi
kustantaisi omat elikkeensi kokonaan itse. Tiirkeintl on, ettd
eliikejdrjestelmd on jonkinlaisella kohtuudella hoidettavissa ja
ettd esimerkiksi elikkeiden mitoitus on jdrkevS. Kohtuutto
miin yksipuolisiin sopimuksiin sukupolvien viilinen solidaari-
suus ei varmasti riit6.
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