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9

SAATTEEKSI

Yksityisalojen työeläkelakien voimaantulosta tulee tänä vuonna kuluneeksi 50 
vuotta . Juhlavuoden kunniaksi Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA 
päättivät käynnistää työeläketurvan vaiheita käsittelevän historiatieteen vaati-

mukset täyttävän teoksen valmistelun . Teoksen tavoitteena oli kuvata työeläketurvan 
monipolvinen kehitys ja myös edeltäviä vanhuudenturvan muotoja sekä arvioida työeläk-
keiden merkitystä osana yhteiskunnallis-taloudellista kokonaisuutta .

Lähtökohtana hankkeelle oli, että teoksella tulisi olla itsenäistä tutkimuksellista 
arvoa niin historiantutkimuksen kuin yhteiskuntatieteiden piirissä . Kirjan haluttiin 
myös toimivan perehdyttäjänä ja lähteenä työeläkejärjestelmään, ja tavoitteeksi ase-
tettiin myös se, että valmistuessaan kirja voitaisiin ottaa yliopistojen ja muiden oppi-
laitosten tutkintovaatimuksiin . 

Tutkimushanketta valmistelemaan ja tutkimustyön tueksi perustettiin historia-
toimikunta, jonka puheenjohtajaksi kutsuttiin allekirjoittanut ja sihteeriksi Työelä-
kevakuuttajat TELAn johtaja Pekka Piispanen . Muiksi jäseniksi pyydettiin professori 
Marjatta Hietala, professori Riitta Hjerppe, varatuomari Tapani Kahri, valtiotieteen 
tohtori Markku Lehto, maaneuvos Simo Lämsä, viestintäjohtaja Reijo Ollikainen, fi-
losofian maisteri Paavo Pitkänen, toimitusjohtaja Jukka Rantala, professori emeritus 
Olavi Riihinen, kanslianeuvos Matti Savola ja valtiotieteen lisensiaatti Eero Tuomai-
nen . Kiitän historiatoimikuntaa aktiivisesta ja pitkäjänteisestä työskentelystä .   

Historiatoimikunta valitsi 2006 teoksen kirjoittajaksi valtiotieteiden tohtori Matti 
Hannikaisen, joka vastasi teoksen sisällöstä ja työn etenemisestä kokonaisuudessaan 
historiatoimikunnalle . Helsingin yliopiston yhteiskuntahistorian laitoksella aikaisem-
min työskennelleen Hannikaisen erikoisala on talous- ja sosiaalihistoria, ja väitös-
kirjassaan (2005) hän tutki 1930-luvun lamaa ja työmarkkinoita . Hankkeen toiseksi 
tutkijaksi valittiin valtiotieteiden maisteri Jussi Vauhkonen niin ikään Helsingin yli-
opiston yhteiskuntahistorian laitokselta . Poliittiseen historiaan erikoistunut Vauhko-
nen on kirjoittanut kirjaan työeläkelain syntyvaiheiden lisäksi myös työeläkeyhtiöistä . 

Teoksen kirjoittajat Matti Hannikainen ja Jussi Vauhkonen ovat tehneet ensim-
mäisen kattavan tutkimuksen työeläketurvan synnystä ja sen kehityksestä . Tätä varten 
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he ovat selvittäneet perusteellisesti ja laajasti siihen vaikuttaneita sosiaalisia, taloudel-
lisia ja poliittisia olosuhteita sekä päättäjien toimia . Kiitän tutkijoita perusteellisesta 
työstä, olennaisen havaitsemisesta ja erinomaisesta yhteistyöstä historiatoimikunnan 
kanssa .

Kiitän myös Eläketurvakeskusta ja Työeläkevakuuttajat TELAa, jotka ovat rahoit-
taneet tämän tutkimuksen ja tarjonneet tutkijoille työtilat . Lopuksi kiitän Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuraa, jonka maineikkaiden teosten joukkoon yksityisalojen työeläk-
keiden historia nyt liitetään .

Toivotan lukijoille antoisia lukuhetkiä .     

Espoossa tammikuussa 2012
Kari Puro, historiatoimikunnan puheenjohtaja
Lääketieteen ja kirurgian tohtori, valtiotieteen maisteri
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KIITOKSET

Tämän tutkimuksen tekemisessä olemme saaneet paljon tukea Kari Puron johtamal-
ta historiatoimikunnalta . Työskentely on ollut ammatillisesti palkitsevaa, sillä toimi-
kunta ei päästänyt meitä helpolla . Monet – välillä sarkastisetkin – kommentit ovat 
muokanneet tutkijoiden alkujaan lennokkaita päätelmiä arkisempaan asuun tai pa-
kottaneet laajentamaan näkökulmaa . Toimikunnan jäsenistä Reijo Ollikainen, Pekka 
Piispanen ja Jukka Rantala ovat olleet myös työtovereitamme, ja lukuisat keskustelut 
heidän kanssaan ovat auttaneet meitä eläkejärjestelmän yksityiskohtien ja suurten lin-
jojen sekä poliittisten tapahtumien monien käänteiden ymmärtämisessä .  

Kiitokset kuuluvat myös Seppo Pietiläiselle, jonka kirjalliset ja suulliset kommen-
tit käsikirjoituksen kaikkiin osiin ovat avartaneet tietämystämme ja auttaneet välttä-
mään virheitä . Käsikirjoituksen osia ovat kommentoineet myös Mikko Kautto, Jaakko 
Kiander, Riitta Korpiluoma, Ismo Risku, Jaakko Tuomikoski, Hannu Uusitalo, Mika 
Vidlund ja Reijo Vanne, joka yhdessä Heidi Nymanin kanssa laati myös kirjan lopussa 
olevan tilastoliitteen . ETK:ssa ja TELAssa ovat lisäksi lukuisat henkilöt auttaneet mei-
tä vuosien mittaan arkisessa puurtamisessa . Heistä haluamme mainita erikseen vielä 
Kaija Kaukorannan, Kimmo Kontion, Raija Merisen, Marianne Raassinan, Hannu Sih-
vosen ja Kristiina Zittingin .

Työväenmuseo Werstaan Kimmo Kestinen löysi arkistoista hienoja, aikaisemmin 
julkaisemattomia työelämää koskevia kuvia . Ne kertovat tässä kirjassa oman tarinan-
sa työelämän ja yhteiskunnan muutoksista . Anne Iivonen ja Katri Saarteinen auttoi-
vat ETK:ssa kuvituksen hankkimisessa samoin kuin TELAssa Riitta Tommila, joka 
on myös järjestänyt TELAn ensimmäisten vuosikymmenten aineistot erinomaisesti, 
ikään kuin tulevia tutkijoita odottamaan . Kiitokset myös muiden arkistojen ja kirjas-
tojen henkilökunnalle, joiden apuun olemme vuosien mittaan moneen kertaan turvau-
tuneet, sekä kaikille niille, joita olemme haastatelleet tai jotka ovat muutoin antaneet 
meille eläkejärjestelmää koskevia tietoja . 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Rauno Endén ja taittaja Timo Jaakola tekivät 
ammattitaitoista työtä tekstin ja kuvien saattamisessa käsillä olevaksi kirjaksi . 

Helsingissä tammikuussa 2012
Matti Hannikainen
Jussi Vauhkonen
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Jo ennen palkkatyöyhteiskuntaa ihmiset elivät työn yhteiskunnassa . Maanvil-
jelyn lisäksi saatiin metsästä marjoja, riistaa, polttopuita, rakennustarvikkeita 
ja tervaa . Rannikolla ja vesistöjen äärellä osa toimeentulosta tuli kalastuksesta . 

Vesi oli myös tärkeä kulkureitti yhdistäen kylät ja pitäjät toisiinsa ja Suomen muuhun 
maailmaan, niin hyvässä kuin pahassa . Tavarat ja ihmiset kulkivat veneiden ja laivojen 
mukana . Huonot sadot, taudit ja sodat uhkasivat ja pitivät väestönkasvun pitkään al-
haisena . Tavallisten ihmisten, kansan tai rahvaan, arki ei ollut kuitenkaan vain alituis-
ta raatamista . Monet olivat tyytyväisiä elämäänsä jo yksinomaan siksi, etteivät muusta 
saati tulevasta tienneet .

Työn tekeminen ei ollut nuorempien etuoikeus . Toimeentulon hankkimisen perus-
yksikkö oli perhe, johon kuuluivat (iso)vanhemmat, lapset ja sisarukset . Ikääntyneet ja 
työkykyään menettäneet tekivät kevyempiä töitä tai auttoivat perheen ja suvun jäseniä . 
Naiset hoitivat lapsia, laittoivat ruokaa, tekivät käsitöitä ja pesivät vaatteita, miehet 
teroittivat työkaluja, tekivät pyydyksiä ja kalaverkkoja ja hakkasivat puita . Suuria tu-
loja niistä ei kertynyt, mutta kulutkin olivat pienet . Maaseudulla elettiin 1800-luvun 
lopulle saakka pääosin luontaistaloudessa, joten toimeentuloon riittivät ruoka ja katto 
pään päälle sekä silloin tällöin hankitut kankaat ja vaatteet . Lisäansioita tarjosivat naa-
puritalot ja kartanot .

Perheen ja suvun vastuuseen perustuvalla sairaista ja vanhoista huolehtimisella 
lienee lähes ikiaikaiset, jo kristinuskon tuloa edeltävältä ajalta ulottuvat perinteet . Ka-
ruissa oloissa tarvittiin työvoimaa ja jos hyvin kävi, ikääntymisen kohtalo oli jossain 
vaiheessa edessä . Oma mielenkiintonsa on myös sillä, miten ihmisikä on eri aikoina 
käsitetty . Varmaa on ainakin se, että puheet lapsuudesta, aktiivi-iästä ja kolmannesta 
iästä ovat varsin uusia käsitteitä .  

VÄESTÖNKASVU JA 
SÄÄTY-YHTEISKUNNAN MURENTUMINEN

Sääty-yhteiskunta jakaantui säätyläisiin, talollisiin ja rahvaaseen . Kaupungeissa ja kir-
konkylissä asui pienilukuinen joukko käsityöläisiä ja kauppiaita sekä jokunen maalli-
sen ja hengellisen vallan palvelija . Aatelistoa, sivistyneistöä ja vähitellen kasvavaa por-
varistoa oli kuitenkin vähän . Kuten historiantutkija Pertti Haapala on todennut, ”työn 
matala tuottavuus ei pystynyt elättämään suurta herrajoukkoa” .1 Epädemokraattisessa 
yhteiskunnassa pienilukuinen eliitti pystyi hankkimaan itselleen etuoikeuksia, jotka 
olivat väestön enemmistön ulottumattomissa vuosisatojen ajan . Sääty-yhteiskuntaa 
luonnehtivat seuraavat piirteet: 
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Rakenne • korkea lapsikuolleisuus mutta samalla mahdollisuus elää pitkään
  •  toimeentulon hankkimisen perusyksikkö perhe: isovanhemmat, 

vanhemmat, lapset, sisarukset 

Talous  •  alhaisen tuottavuuden yhteiskunta, jossa lähes kaikkien elintaso 
oli alhainen ja erityisen alhainen se oli kato- ja sotavuosina sekä 
työkykyään ja elatuskykyisiä omaisiaan menettäneillä

  •  tahaton joutilaisuus ja vajaatyöllisyys suurempi ongelma kuin 
eläkkeiden puuttuminen

Ideologia • epätasa-arvoinen sääty-yhteiskunta kaikkien itseymmärryksenä2 

Politiikka • säätyläiset ja tilalliset päättivät rahvaan puolesta
  • syytinki, laillinen suojelu, ammattikuntalaitos, ruotu, köyhäinapu
  • virkamiesten elatus 
 
Sääty-yhteiskuntaa murensivat 1800-luvun jälkipuolelta lähtien suuret rakenteel-

liset tekijät: väestönkasvu, maanomistusolojen muutos ja teollistuminen . Yhä useampi 
siirtyi tai syntyi omistamattomaan luokkaan . Maaseudun tilaton väestö, teollisuus-
työväestö ja kaupunkien ulkotyöväki jäivät vanhan maatalous- ja sääty-yhteiskuntaan 
pitkän ajan kuluessa muotoutuneiden ja usein varsin hatarien turvaverkkojen ulko-
puolelle .

Ruotsin valtakuntaan kuuluneen Suomen väestö alkoi selvemmin kasvaa 1700-lu-
vun puolivälissä, jolloin väkiluku oli noin puoli miljoonaa . Venäjän vallan alussa 
1800-luvun alkupuolella, kun niin sanotun Vanhan Suomen alueet oli liitetty osaksi 
Suomea, väkiluku oli noussut jo yli miljoonan . Kahden miljoonan asukkaan raja saa-
vutettiin 1879, kolme miljoonaa vähän ennen ensimmäistä maailmansotaa 1912, neljä 
miljoonaa suurten ikäluokkien syntymisen aikoihin 1950 ja viisi miljoonaa 1991 . Väes-
tö kasvoi, vaikka naiset synnyttivät aikaisempaa vähemmän lapsia .

Väestönkasvu johtui kuolleisuuden laskusta . Samoin kuin muualla Euroopassa 
kuolleisuus laski ensimmäisenä kaupungeissa, joihin rakennettiin vesijohtoja, kiinni-
tettiin huomiota elintarvikehygieniaan ja lääkäreitäkin oli enemmän antamassa tervey-
teen liittyvää neuvontaa . Myöhemmin elintason nousu, terveyden- ja sairaanhoidon 
kehitys sekä työ- ja elintapojen muutokset ovat edesauttaneet eliniän pidentymistä . 
Tavallista suuremman kuolleisuuden jaksoja on viimeisen parin sadan vuoden aikana 
ollut kolme kertaa: nälkävuosina 1866–1868, sisällissodan ja espanjantaudiksi nime-
tyn pandemian aikana 1918–1920 sekä toisen maailmansodan vuosina 1939–1945 .3

Vastasyntyneen elinajanodotteen huomattava kasvu saattaa hämärtää sitä tosi-
seikkaa, että vanhoja ihmisiä on ollut ennenkin . Elinajanodotetta laski korkea lap-



16

TEOLLISTUVAN AGRAARIYHTEISKUNNAN SOSIAALITURVA

si- ja imeväiskuolleisuus . Jos säilyi hengissä ensimmäiset elinvuodet, edessä saattoi 
olla pitkä elämä .  Viisitoista vuotta täyttäneistä kymmenen prosenttia oli 1700-luvun 
puolivälissä vähintään 65-vuotiaita . Osuus oli jotakuinkin sama vielä 200 vuotta myö-
hemmin . Väestöhistorioitsija Kari Pitkäsen mukaan jo 1700-luvun loppupuolella noin 
kolmannes syntyneistä saavutti 60 vuoden iän ja neljännes eli vielä kymmenen vuotta 
vanhemmaksi . Aikuisikään selvinneistä yli puolet eli 60-vuotiaaksi .4 Siihen piti niin 
yksilöiden kuin yhteisöjenkin ainakin jollain tavoin varautua .

Elinkeinorakenteen muutoksessa oli kyse kahdesta toisiinsa liittyvästä ilmiöstä: 
teollistumisesta ja maaseudun muutoksesta . Tavaroiden valmistuksessa siirryttiin 
kohti suurempia yksiköitä ja massatuotantoa . Tämä teollistumiseksi kutsuttu ilmiö 
alkoi 1700-luvun lopulla Englannista ja levisi sieltä Manner-Eurooppaan . Myös Suo-
meen syntyi 1800-luvun puolenvälin aikoihin kasvavia teollisuuspaikkakuntia ja nii-
hin uusi yhteiskuntaluokka, palkkatyöväki . Se rekrytoitui pääosin maaseudulta, jossa 
väestönkasvun myötä riitti väkeä teollisuuden, rakennustoiminnan ja lisääntyvien pal-
veluelinkeinojen tarpeisiin .

Maaseutu ei myöskään ollut muuttumaton, sillä siellä oli niin ikään käynnissä ra-
kennemuutos: maata omistamattoman väestön suhteellinen osuus kasvoi . Talollis-
väestöön on arvioitu 1700-luvun puolivälissä kuuluneen kaksi kolmasosaa, sata vuotta 
myöhemmin puolet ja 1900-luvun alussa noin 40 prosenttia maataloudesta toimeen-
tulonsa saaneesta väestöstä .5 Koskelan Jussin ja Akselin perheiden tarina Väinö Lin-
nan Täällä pohjantähden alla -trilogiassa on tehnyt erityisesti maanomistukseen ja 
vuoden 1918 sisällissodan sosiaaliseen taustaan liittyvän torpparikysymyksen laajas-
ti tunnetuksi . Maata vuokranneet torpparit muodostivat kuitenkin omistamattoman 
luokan ylimmän kerroksen .6 

Mittakaavaltaan suurempi ilmiö oli torpparien alapuolella olevan yhteiskuntaluo-
kan kasvu . Tähän maataloustyöväkeen kuuluivat talojen vakinainen työväki piikoineen 
ja renkeineen sekä kausi- ja satunnaistöiden varassa elävät päivätyöläiset eli irtain työ-
väki, johon kuuluivat mäkitupalaiset, itselliset ja loiset . Mäkitupalaisilla oli oma mökki, 
kun taas itselliset ja loiset elivät ilman omaa asuntoa asuen vuokrahuoneissa, muiden 
nurkissa tai saunoissa . Mäkitupalaisia oli enemmän Länsi-Suomen peltoviljelyalueel-
la, kun taas itäisen Suomen kaskimailla irtain työväki oli enimmäkseen loisia .7 Savossa 
ja Karjalassa ikääntyneelle tai muutoin työkykyään menettäneelle loisväestölle oli vielä 
oma kaunistelematon nimityksensä, ”kylänloppulaiset” .8 

Vertailevasta näkökulmasta tarkasteltuna Suomen elinkeinorakenne säilyi pitkään 
maa- ja metsätalousvaltaisena . Alkutuotannosta elantonsa saaneiden osuus väestöstä 
oli 1800-luvun alkupuolella 90 prosenttia tai enemmän .9 Rautaruukkien ja sahojen li-
säksi muu teollisuustoiminta oli vähäistä ennen 1800-luvun puoliväliä . Väestönlasken-
tojen mukaan pääasiallisen toimeentulon maa- ja metsätaloudesta sekä kalastuksesta 
sai 1910 vielä 70 %, 1950 vajaa 50 % mutta 1990 enää alle 10 % ammatissa toimivasta 
väestöstä . Samantyyppinen joskin hieman nopeampi rakennemuutos näkyy tarkas-
teltaessa kansantalouden työpanoksella mitattuja työllisyysosuuksia . Alkutuotannon 
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työllisyys- ja väestöosuudet olivat 1900-luvun puolivälissä suunnilleen samalla tasolla 
kuin ne olivat olleet Ruotsissa vuosisadan alussa puhumattakaan teollistumisen edel-
läkävijämaasta Englannista, jossa alkutuotannossa työskentelevien osuus oli laskenut 
jo 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa kymmeneen prosenttiin eli lukuun, joka Suomessa 
saavutettiin lähes sata vuotta myöhemmin .10

Teollistumisesta ja kaupungistumisesta tuli 1900-luvun alkupuolella keskeinen 
yhteiskuntaa muovaava tekijä . Myös maaseudun tilaton väestö hyötyi tästä rakenne-
muutoksesta siten, että maatalouden kaupallistuminen, metsätöiden lisääntyminen ja 
teollistuminen toivat heille uusia ansiomahdollisuuksia . Elintaso kohosi myös maa-
seudulla .11 Samaan aikaan tapahtuneen väestönkasvun vuoksi maaseudulla oli teolli-
suuden ja kaupunkien tarpeisiin runsaasti työvoimaa . 

Yhteiskuntarakenteen lisäksi myös ajattelu ja ideologiat muuttuivat . Kotimaasta 
kumpuavien käsitysten lisäksi vaikutteita tuli Suomeen muualta yhä parempien kulku-
yhteyksien ja tiedonvälityksen kehittymisen ansiosta . Vanhaluterilaista yhtenäiskult-
tuuria ja ihmisten erioikeuksiin perustuvaa säätyjakoa kyseenalaistivat kirkon sisältä 
nousseet herätysliikkeet, tieteessä tehdyt uudet havainnot, kuten Darwinin evoluu-
tio-oppi, yksilön vapautta ja sen myötä saavutettavaa edistystä korostava liberalismi 
sekä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja tuotantovälineiden yhteisomistusta tavoitteleva 
sosialismi . 

Myös kyky vastaanottaa uusia ajatuksia parani . Koulusta hankitun – alkeellisen 
tai edistyneemmän – lukutaidon avulla yhä useammassa talossa ainakin joku pystyi 
vähitellen yleistyvistä sanomalehdistä ja kirjoista lukemaan lähiympäristön ulkopuo-

Työllisyyden jakaantuminen 1850−2000, prosenttia.

Lähde: Historialliset sarjat, Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus .  

Sama kuvio myös Hannikainen & Heikkinen 2006, 169 .

Kaavio 1.1. Työllisyyden jakaantuminen 1850–2000.
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lisen maailman ilmiöistä . Jopa tavallinen kansa alkoi tiedostaa, että oma elämänkulku 
ei ollutkaan ennalta tai ylhäältä määrätty, vaan siihen vaikuttivat yhteiskunnan olo-
suhteet, ja mikä vielä tärkeämpää: olosuhteita voitiin myös muuttaa . Säällisen elämän 
vaatimustaso nousi . Suuret muutokset vaikuttivat myös väestön vanhuudenturvan 
muotoihin ja niistä käytyyn keskusteluun .

SYYTINKIÄ JA SUURPERHEITÄ

Maaseudulla vanhuusajan toimeentulon järjestämistavoissa oli eroja maan eri osien 
välillä . Etelä- ja Länsi-Suomessa tuli tavalliseksi käytännöksi syytinki . Talon luovutta-
misesta vieraalle syytinkiä vastaan löytyy maininta Hämeestä, Hattulasta, jo vuodelta 
1319 . Talonpoikaisen Suomen historiaa tutkineen Eino Jutikkalan mukaan näin var-
hainen ruotsalaisen lain tarkka noudattaminen edellytti, että länsisuomalainen kan-
santapa tuki tällaista lainsäädäntöä .12

Syytinki oli sopimus, jossa omistaja luovutti maatilansa (kiinteistönsä) toiselle 
ja sai samalla itselleen oikeuden vapaasti asua tilalla ja nauttia elatusta kuolemaan-
sa saakka . Asumisoikeuden lisäksi syytinkiin sisältyi – ei vähiten satojen mukaan – 
vaihteleva määrä muita tuotteita: ruokaa, vaatteita, eläimiä ja 1800-luvulta lähtien 
yhä useammin myös rahaa . Käytäntönä oli yleensä myös hautauksesta aiheutuneista 
kuluista vastaaminen . Parhaassa tapauksessa syytinki tarjosikin ajan mittapuun mu-
kaan kohtuullisen toimeentulon vanhuuden ajaksi . Mitä suuremmasta ja paremmin 

Rakennemuutos syn-

nytti kaupunkeihin 

uudenlaista yritys-

toimintaa. Sukupuolten 

työnjako näkyi silti 

selvänä. Munapakkaa-

mo Turun satamassa 

1938 ja miesleipureita 

Helsingissä 1912.  

Kuvat Työväenmuseo 

Werstas.
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hoidetusta talosta oli kyse, sitä suuremmat mahdollisuudet sillä oli elättää tilalla asuva 
väkensä . Pienemmillä tiloilla syytinkisopimukset olivat sen sijaan harvinaisia . Tällöin 
koko tilalla asuva väki, niin nuoremmat kuin vanhemmat, yritti sinnitellä ja hankkia 
elannon parhaansa mukaan vuodesta toiseen ilman sitovia sopimuksia .13 

Maata vuokranneissa torpissa oli niin ikään mahdollisuus syytinkityyppiseen me-
nettelyyn . Niissä poika saattoi jatkaa torpan pitoa ja huolehtia samalla vanhempiensa 
toimeentulosta . Samoin uusi torppari oli velvollinen huolehtimaan entisen torpparin 
ja hänen vaimonsa elatuksesta . Ikääntyneiden tai työkykyään menettäneiden torppa-
reiden asema ei siten välttämättä ollut aina huono . Vuokrasuhteeseen liittyi kuitenkin 
epävarmuus, eikä muualle muuttava torppari voinut muuttaa torppansa hyväksi te-
kemänsä työn tuloksia rahaksi . Sukupolvenvaihdos ei ollut torpissa mitenkään auto-
maattista, vaan se riippui sopimuksesta ja päätilan omistajan tahdosta .14 

Itä-Suomen ja Kainuun kaskiviljelyalueilla sekä Pohjois-Pohjanmaalla olivat ta-
vallisia useamman avioparin suurperhemuotoiset kotitaloudet, niin sanotut ”yhtiöt” . 
Näillä alueilla toimeentulon hankkimisessa vanhempien perheenjäsenten työpanos oli 
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erityisen tärkeä, koska kaskimaat saattoivat sijaita kaukana kotoa . Tällöin ikääntyneitä 
ihmisiä tarvittiin kotipiirissä päivittäisten askareiden hoitamiseen . Varsinaisia syytin-
kejä ei juuri tehty, vaan talon isännyys säilyi yleensä kuolemaan saakka .15 Alun perin 
myös syytingissä omistusoikeus säilyi vanhalla isännällä koko syytinkikauden ajan, ja 
hänellä oli myös oikeus purkaa syytinkisopimus, mikäli taloa ei hoidettu asianmukai-
sesti . Viimeistään 1800-luvun alkupuolella maan omistusoikeuden tulkittiin kuitenkin 
siirtyneen nuorelle isännälle heti syytinkisopimuksen teon jälkeen .16 

Syytinki oli elatuksen saamisen lisäksi keino pitää tila suvun hallussa ja turvata 
tuleva työvoiman tarve . Se auttoi tilojen tuottavuuden kohottamisessa tai ainakin yllä-
pitämisessä, koska syytinki tarjosi luontevan keinon siirtää tila nuoremmalle isännäl-
le . Useimmiten sopimukset tehtiin vanhempien ja lasten välillä siten, että ensisijainen 
uusi isäntä oli vanhin poika ja sitten ikäjärjestyksessä seuraavat . Jos vanhempien ja 
lasten välit olivat hyvät, sopimuksista voitiin tehdä väljempiä ja iäkkäämpien kohtelu 
oli oletettavasti parempaa . Ei ollut kuitenkaan mahdotonta tai edes harvinaista jär-
jestää elatus jonkun muun kuin oman lapsen tai sukulaisen kanssa . Mikäli isännällä 
ei ollut lapsia, työvoiman tarve ja vanhuuden turva piti järjestää muilla tavoin . Elatus 
saattoi koskea myös muita sukulaisia, kuten uuden isännän sisaria heidän avioitumi-
seensa saakka . Talon omistajan vaihtuessa voimassa olevat sopimukset velvoittivat 
myös uutta omistajaa . 

Naisten asema määräytyi pitkälti miehen mukaan . Naimaton nainen oli vuoteen 
1863 saakka koko ikänsä holhouksen alainen, ja vaimo alistettiin aviomiehen edusmie-
hisyyteen aina vuoteen 1930 asti . Leskien asemaa heikensi se, että tila periytyi miehen 
sukulaisille eikä leskelle . Erityisen tyly kohtalo saattoi olla nuoremmilla taloon nai-
duilla miniöillä . Poikien kuoltua heidät joko alistettiin piioiksi, jos heidän työpanos-
taan tarvittiin, tai heidät ajettiin pois talosta . Leskien asema ei ollut kuitenkaan aina 
ja yksiselitteisen huono . Leski saattoi jatkaa elämäänsä talossa lähestulkoon entiseen 
tapaan miehen kuoleman jälkeen tai hänelle erotettiin tilasta oma maatilkku . Itä-Suo-
messa leskiäidit ovat jopa johtaneet suurperheitä .17

Vanhusten elatusta koskevia velvoitteita käsiteltiin aika ajoin käräjillä . Valitukset 
liittyivät epäasialliseen kohteluun mutta myös korkeaksi koettuun eläkerasitukseen, 
jota pohjalainen sanonta ”syytinkiläinen elää kiusallaankin” osuvasti kuvaa . Syytinki-
läiset halusivat pitää vaatimattomistakin eduistaan kiinni, koska vaihtoehto oli vielä 
huonompi: ajautuminen ruotuvaivaiseksi tai pahimmassa tapauksessa kierteleväksi 
kerjäläiseksi kunnanvaivaisen karuun asemaan . Itse asiassa juuri syytinkisopimuksiin 
liittyviä kiistoja käsittelevät oikeuden pöytäkirjat ovat olleet tärkeitä lähteitä tutkit-
taessa eri aikojen yhteiskunnallisia oloja ja vanhuusajan toimeentuloturvaa .

Syytinkijärjestelmää ja sen aiheuttamia epäkohtia käsiteltiin myös ylimmillä foo-
rumeilla . Säätyvaltiopäivillä käytiin 1863–1864 keskustelua syytingistä ja käsiteltiin 
mahdollisuutta vähentää liiallista eläkerasitusta . Erään valtiopäiväedustajan mielestä 
eläkelaitos oli johtanut siihen, että ”pojista tuli miesten isiä” . Eläkkeet olivat toisen ar-
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vion mukaan häirinneet ”vanhempien ja lasten luonnollista rakkautta”, ja yhdessä pu-
heenvuorossa viitattiin ”niihin siveellisiin vaaroihin ja siihen turmelukseen, joka elä-
kejärjestelmästä seuraa” . Eläkkeelle asettuneiden todettiin antautuneen ”laiskuuteen, 
välttäen työntekoa” . Yhdessä puheenvuorossa ehdotettiin ”60 ikävuotta eläkkeelle ru-
peamisen alimmaksi rajaksi” . Ehkäpä ehdotuksen yhtenä pontimena oli aikaisemmin 
esiin nostettu tapaus Porvoon maaseurakunnasta, jossa eräässä talossa oli kuulemma 
”kolme eläkevaaria, joista vanhin ei ollut täyttänyt 50 vuotta, ja muut kaksi olivat 25 
vuotta nuorempia” . Valtiopäiväkeskustelu johti siihen, että asetuksella määriteltiin 
1864 maaseudun kiinteistökauppojen ehtoja .18   

Poliittiseen retoriikkaan sisältyy usein totuuden siemen, vaikka julkista huomio-
ta saavat pikemmin poikkeavat kuin tavanomaiset tapaukset . Syytingille asettuminen 
jo varsin nuorena saattoi olla houkutteleva vaihtoehto . Jos sattui elämään vanhaksi, 
syytinkiajasta tuli pitkä ja eläkerasituksesta huomattava tilan uudelle isännälle . Ruot-
sinkielisellä Pohjanmaalla syytingin aloittajan keskimääräinen ikä oli 1810–1914 58,6 
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vuotta ja syytinkiaika kesti keskimäärin 12 vuotta . Ylä-Satakunnassa vastaavat luvut 
olivat 56,8 vuotta (1800–1913) ja 16 vuotta (1863–1899) . Jakson loppua kohden syy-
tingille jäämisikä oli kohoamaan päin .19

Syytinkijärjestelmän samoin kuin kaskitalouteen perustuvan suurperheinstituu-
tion suurin haaste tuli yhteiskunnan rakennemuutoksesta . Kysymys väestön van-
huuden turvasta nousi yhä tärkeämmäksi, koska yhä suuremmalla osalla väestöä ei 
ollut omaa kiinteistöä, tilaa tai suurperhettä, josta olisi voinut hankkia toimeentulon 
ja nauttia elatusta . Vähitellen kehittyvä puunjalostusteollisuus nosti metsän arvoa ja 
rajoitti sen vapaata käyttöä kotitarpeisiin . Rahatalouteen siirtyminen murensi pää-
osin luontoistalouteen perustuvan syytingin kiinnostavuutta ja käyttökelpoisuutta . 
Tilan ostajan piti huolehtia – usein velkarahalla maksettujen sisarosuuksien lisäksi – 
myös lunastamaansa tilaan liittyvistä elatusvelvoitteista . Syytinki antoi kuitenkin vielä 
1960-luvun alussa toimeentulon noin kolmannekselle (45 000) eläkeiän saavuttaneis-
ta maatalousyrittäjistä .20

KERJUU, RUOTU JA KÖYHÄINHOITO

Kerjuu on ollut niin nuorille kuin vanhoille ihmisille äärimmäinen tapa hankkia hen-
gissä pysymiseen tarvittava elanto . Surkeaan asemaan vajonneita kerjäläisiä on ollut 
vuosisatoja, ja suuremmassa määrin heitä oli kasvavissa kaupungeissa . Suomessa on-
gelma ei ainakaan ennen 1800-luvulla tapahtunutta tilattoman väen nopeaa kasvua 
ollut kuitenkaan niin suuri tai ainakaan näkyvä kuin läntisen Euroopan tiheämmin 
asutuilla alueilla . Yhteiskunta oli kokonaisuudessaan köyhä, mutta poikkeavan köy-
hään asemaan vajonneita oli vähän .

Köyhyyteen liittynyt lainsäädäntö oli sekä reagointia yhteiskunnassa tapahtu-
neeseen kehitykseen että uusien käytäntöjen luomista . Valtion tiukentaessa otet-
taan yhteiskunnassa kerjäämistä ja yleisemmin vanhojen ja vaivaisten hoitoa alet-
tiin säännellä . Uusia lakeja ja säännöksiä tuli pitkin 1500–1800-lukuja . Niissä oli 
vaihtelevin painotuksin tavoitteena velvoittaa seurakunnat ja kunnat hoitamaan 
köyhänsä ja rakentamaan erityisiä köyhäinmajoja, ”waiwaisten huoneita” . Välillä 
kerjuu yritettiin kieltää kokonaan siinä kuitenkin onnistumatta . Perheen, suvun tai 
palkollissuhteen luomien turvaverkkojen, kuten asia nykykielellä ilmaistaan, ulko-
puolelle jääminen merkitsi joutumista kirkonköyhäksi . Mikäli ei joutunut köyhäin-
tupaan, käytännössä siis pakkotyölaitokseen, saattoi saada vähäisiä avustuksia kirk-
kojen vaivaiskassoista .21

Ruotsin aikana 1600-luvun lopulta lähtien kehittyi niin sanottu ruotujakolaitos . 
Siinä pitäjän talot ryhmiteltiin taloudellisen kantokykynsä mukaan ryhmiksi eli ruo-
duiksi, joilla oli yhteinen vastuu sotamiehen varustamisessa ja köyhäinavun järjestä-
misessä . Armeijan päällystö ja miehistö elivät rauhan aikana muun väestön parissa 
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ja saivat pääasiallisen toimeentulonsa maataloudesta . Jos ruotusotilas säilyi hengissä 
vanhuuden päiville saakka, hän saattoi asua rakentamassaan ”vanhanmiehenasunnos-
sa” ja saada elantoa raivaamistaan viljelyksistä .22

Köyhäinhoidon osalta kukin ruotu ja ruodun sisällä kukin talo vuorollaan oli vel-
vollinen elättämään yhtä tai useampaa pitäjänkokouksen sille määräämää köyhää . Apu 
ei ollut vastikkeetonta, vaan ruotilaisen piti tehdä voimiensa mukaan työtä . Kaikkein 
huonokuntoisimmat, vammaiset ja orvot lapset myytiin yleensä huutolaisena elätehoi-
toon vähiten vaativalle . Ruotujärjestelmää käytettiin ensin Länsi- ja Etelä-Suomessa, 
ja se levisi sieltä 1700-luvun jälkipuolella myös Keski- ja Itä-Suomeen . Varsinkin Kar-
jalassa se yleistyi kuitenkin vasta seuraavalla vuosisadalla . Samantyyppisiä köyhäin-
hoitomuotoja oli myös muualla Euroopassa .23 J . V . Snellman intoutui 1845 kirjoitta-
maan Saima-lehdessään, että

talonpojan tuvassa sellainen [ruotilainen] on kuin perheen jäsen, ja kun muis-
taa köyhän tottumuksia, voi useinkin sanoa hänellä olevan olosuhteittensa puo-
lesta rauhallisen ja huolettoman vanhuuden .24

Ruotuhoidossa säilyikin ainakin suotuisimmissa tapauksissa henkilökohtainen va-
paus ja elämisen mahdollisuus suuremmassa määrin kuin tiukan kontrollin vaivais-
taloissa . Lisäksi järjestelmä sitoi köyhät tietylle alueelle vähentäen siten kiusalliseksi 
koettua kerjäläisten kuljeskelua . Kerjuun vähentäminen oli itse asiassa koko ruotuhoi-
don keskeisiä tavoitteita . Vähitellen asenteet kierteleviä kerjäläisiä kohtaan myös tiuk-
kenivat, kun talojen piti hoitaa omat ruotuvaivaisensa . Kerjuu ei kuitenkaan kadonnut, 
vaan sitä esiintyi varsin laajamittaisena koko 1800-luvun ja vielä sen jälkeenkin .

Ruotujärjestelmä tasasi seurakunnissa köyhien avustamisesta aiheutuneita kustan-
nuksia luoden siitä veroluonteisen rasituksen ja vähensi siten niin sanottua vapaamat-
kustaja-ongelmaa . Talosta taloon tapahtuvan kerjuun kohdalla oli mahdollista välttyä 
kokonaan kuluista kieltäytymällä auttamasta avunpyytäjää, ja myös seurakuntien vai-
vaiskassat olivat perustuneet vapaaehtoisten lahjoitusten varaan . Ruotuhoito merkit-
sikin aikaisempiin käytäntöihin verrattuna laajamittaisempaa ja systemaattisempaa 
vanhusten ja vaivaisten hoidon suunnittelua ja järjestämistä . Yhteiskuntarakenteen 
muutos, elätettävien määrän kasvu, rahatalouteen siirtyminen ja myös uudet ajatukset 
kelvollisesta elämästä heikensivät ruotuhoidon käyttökelpoisuutta .

Huomattava hallinnollinen muutos vanhusten ja vaivaisten hoidossa tapahtui 
1865, kun kunnallisen itsehallinnon myötä viimekätisestä toimeentulosta huolehti-
minen siirtyi seurakunnilta ja pitäjänkokoukselta kuntien tehtäväksi . Huollettavien 
näkökulmasta muutos ei näkynyt välttämättä mitenkään . Joitakin uusia vaivaistaloja 
perustettiin, mutta muutoin vanhat käytännöt jatkuivat entisellään .25 

”Armollinen asetus yleisestä vaivaishoidosta Suomen Suuriruhtinanmaassa” vuo-
delta 1879 vahvisti kuntien itsehallinnollista oikeutta vaivaishoidon järjestämisessä . 
Kunnat velvoitettiin huolehtimaan niistä, jotka eivät itse pystyneet itseään työllään 
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elättämään . Uuden asetuksen myötä siirryttiin kurinalaistavaan ja työpakkoon perus-
tuvaan köyhäinhoitoajatteluun, jossa jokainen työhön kykenevä velvoitettiin elättä-
mään itsensä ja lapsensa . Heidän avustamisensa jätettiin kunnan omaan harkintaan . 
Uutta asetusta on pidetty ankarampana kuin vuoden 1852 asetusta, joka vahvisti köy-
hille oikeuden saada apua ja siihen sisältyi myös kuvernöörille tehtävä valitusoikeus . 
Tässäkään kohden Suomessa tapahtunut kehitys ei ollut mitenkään poikkeuksellista, 
sillä tiukempi, työlaitosten merkitystä korostava asennoituminen on nähtävissä myös 
muualla Euroopassa .26 

Ruotuhoidon sijaan 1800-luvun lopulta lähtien ne vanhat ja vaivaiset, joilla ei ollut 
lapsia tai muuta lähiyhteisöä elättämässä, sijoitettiin yhä useammin kunnallisiin vai-
vaistaloihin . Niiden maineen piti olla sellainen, että jokainen yritti mahdollisimman 
pitkään sinnitellä ilman kunnan apuun turvautumista . Vaivaistalojen perustaminen 
ei kuitenkaan poistanut muita avustuksia . Kaikki eivät vaivaistaloihin mahtuneet, ja 
asetuksista ja suunnitelmista huolimatta avoin köyhäinhoito tuli monissa tapauksissa 
suljettua köyhäinhoitoa halvemmaksi . Vanhoille ja työhön kykenemättömille ihmisille 
annettiin avustuksia: ruokaa, vaatteita, polttopuita ja lääkkeitä, mutta rahatalouden 
yleistyessä 1900-luvun vaihteessa yhä useammin myös raha-avustuksia .27

Maailmansotien välisenä aikana kunnallisen köyhäinhoidon järjestäminen pe-
rustui 1922 säädettyyn lakiin . Siinä vanhaa instituutiota oli uudistettu vastaamaan 
paremmin uusia tarpeita . Kuntia velvoitettiin auttamaan kaikkia, jotka eivät omalla 
työllään kyenneet itselleen tai elatusvelvollisilleen hankkimaan toimeentuloa . Ensi-
sijainen avustusmuoto oli (etupäässä) rahana ja (toissijaisesti) luontoissuorituksina 
jaettu kotiavustus . Lakiin sisältyi edelleen lasten ensisijainen velvoite huolehtia ikään-
tyneistä vanhemmistaan ja työnantajien huoltovelvoite 20 vuotta työsuhteessa olleille, 
jotka eivät muualta saaneet itselleen toimeentuloa . Köyhäinapu oli lähtökohtaisesti 
lainaa, ei vastikkeetonta tukea . Köyhäinhoitolaissa todettiin, että ”jokainen on velvol-
linen kunnalle korvaamaan siltä saamansa köyhäinhoidon” .28 

VIRKAMIESTEN ELATUS
 

Sääty-yhteiskunnan huipulla olevista aatelisista kehittyi erityinen virkamiessääty . Aa-
telisten erioikeudet, privilegiot, siirtyivät virkamiehille ja vähitellen kehitettiin myös 
uusia käytäntöjä ja säädettiin lakeja turvaamaan jo ennestään muita väestöryhmiä 
parempaa asemaa . Virkamiesten elatus, toimeentulon turvaaminen, liittyi yhteiskun-
nallisen vakauden säilymiseen . Sääty-yhteiskunnassa ylimmän kerrostuman lojaalius 
hallitsijaa kohtaan oli tärkeää . Hallitsijan intresseihin kuului suojella sille työpanok-
sensa antaneita henkilöitä ja taata heille myös vanhuudenturva . Näin jo lähtökohtai-
sesti eliittiin kuuluvista ja siihen syntyneistä voitiin houkutella valtion palvelukseen 
siihen kykeneviä henkilöitä . 
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Virkamiesten palkkausta pidettiin pitkään elatuksenluonteisena, ei niinkään kor-
vauksena tehdystä työstä . Aatelismies antoi koko persoonansa valtion palvelukseen ja 
estyi siten tämän ajattelutavan mukaan hankkimasta muulla tavoin itselleen elantoa . 
Valtion piti tällöin huolehtia virkamiehen säädynmukaisesta elatuksesta ja riittävästä 
toimeentulosta . Tätä voitiin perustella sillä, että hän saattoi vieraista vaikuttimista va-
paana toimia valtakunnan ja alamaisten hyväksi . Melko varhain muotoutui myös sel-
lainen tulkinta, että hallitsijan piti vastata virkamiehen toimeentulosta vielä silloinkin, 
kun hän ei enää pystynyt tehtäviään sairauden tai vanhuuden vuoksi hoitamaan .29

Virkamiesten erottamattomuuteen liittyvä periaate muovasi toimeentulon järjestä-
miseen liittyviä käytäntöjä . Vakinaisilla eli niin sanotun palkkaussäännön mukaan pal-
katuilla virkamiehillä ei ollut 1900-luvun alkupuolelle saakka pakollista eroamisikää, 
joten virkaa oli mahdollista hoitaa kuolemaan saakka . Itsenäistymisen jälkeen virka-
miesten piti erota virastaan pääsääntöisesti 65 vuotta täytettyään .30

Kaikki eivät kuitenkaan halunneet tai voineet hoitaa virkaansa lopun ikäänsä . Virka-
miehen oikeus nauttia palkkaa virastaan – myös silloin kun hän ei sairastuttuaan tai van-
huuden heikkouttaan pystynyt tehtäväänsä enää hoitamaan – vahvistettiin kuninkaal-
lisessa päätöksessä jo 1688 .31 Sata vuotta myöhemmin vuoden 1788 palkkaussäännössä 
luvattiin hyvin palvelleelle ja 70 vuotta täyttäneelle siviilivirkamiehelle, joka ei pystynyt 
enää tehtäväänsä hoitamaan, mahdollisuus täyteen palkkaan . Tämä lienee ensimmäisiä 
eläkeiän kaltaisia määrityksiä Ruotsin valtakuntaan kuuluneessa Suomessa .32 Venäjän 
vallan ajan alussa 1814 annettiin määräys, jonka mukaan väistyvien virkamiesten elatus 
järjestettiin hallitsijan harkintaan perustuvilla ylimääräisillä eläkkeillä .33 

Keisarillinen julistus siviilivirkakuntaan kuuluvien virkamiesten eläkkeistä annet-
tiin 1826 . Eläkeoikeus koski vakinaisia eli sääntöpalkkaisia virkamiehiä . Niin sanotut 
palkkiovirkamiehet jäivät yleensä eläkeoikeuden ulkopuolelle, mutta heillä oli mah-
dollisuus hallitsijan harkintaan perustuvaan ylimääräiseen eläkkeeseen . Vakinainen 
virkamies oli oikeutettu saamaan eron 65-vuotiaana palveltuaan 35 vuotta nuhteetto-
masti valtiota . Tällöin hän sai täyden eläkkeen, joka oli suuruudeltaan sama kuin hen-
kilön viimeksi nauttima vakinainen palkka . Sairauden tai muun pätevän syyn vuok-
si oli mahdollisuus saada pienempää eläkettä jo aikaisemmin . Eläkeikä laskettiin 63 
vuoteen 1866 . Sotilasvirkakuntaan kuuluvien eläkeoikeudesta säädettiin 1886 Suomen 
sotaväelle ja luotsilaitokselle annetussa pensioniohjesäännössä .34

Suvun maine ja kunnia edellyttivät säätyläisten kohdalla tietyn elintason ylläpi-
tämistä ja sukulaisista huolehtimista .35 Aviomiehen kuolema saattoi kuitenkin johtaa 
lesken ja perheen taloudellisiin vaikeuksiin ja ajaa jopa suoranaiseen köyhyyteen . 
Toimeentulon järjestämisessä oli säätyläisten keskuudessa erilaisia järjestelyitä . Su-
kulaisilta saatiin usein apua, mutta viimekätisenä turvana oli köyhäinhoito . Naisten 
toimeentulomuotoja tutkineen Marjatta Rahikaisen mukaan köyhäinhoidossa sääty-
läisnaisia kohdeltiin kuitenkin muita paremmin ja heitä pidettiin niin sanottuina ”kai-
noina tai häveliäinä köyhinä” .36



26

TEOLLISTUVAN AGRAARIYHTEISKUNNAN SOSIAALITURVA

Luterilaisissa maissa, joissa papit saattoivat avioitua, kehkeytyi varsin monenlaisia 
ja erikoisiakin tapoja papin lesken toimeentulon turvaamiseksi . Yksi oli niin sanottu 
armovuodenetu . Se tarkoitti, että papin vaimo sai miehensä kuoleman jälkeen asua 
vielä vuoden pappilassa ja nauttia siihen kuuluneita etuuksia . Leskien toimeentulon 
järjestämiseksi voitiin antaa myös muuta tukea, niin sanottuja leskentynnyreitä . Kos-
ka virka kulki usein suvussa, papin veli tai poika saattoi periä viran ja huolehtia siten 
myös edellisen viranhaltijan leskestä .37 

Kirkon piiristä löytyi erikoisempiakin käytäntöjä . Jo 1500-luvulta lähtien oli käy-
tössä niin sanottu konservointi . Tässä myös Saksassa vallinneessa käytännössä papin 
virkaa haluava sitoutui naimaan edeltäjänsä lesken tai tyttären ja sitä kautta huoleh-
timaan heidän toimeentulostaan . Enemmistö pappien leskistä tai tyttäristä ei tullut 
kuitenkaan missään vaiheessa ”konservoiduksi” . Käytäntöä arvosteltiin eri suunnilta 
ja se väheni entisestään 1700-luvun lopulla .38 

Valtion ja kirkon viranhaltijat perustivat 1700-luvun puolenvälin aikoihin keskinäi-
seen avunantoon perustuvia leski- ja orpokassoja . Myönnettyihin avustuksiin nähden 
liian pienten maksujen ja vähäisen jäsenkunnan vuoksi ne ajautuivat kuitenkin talou-
dellisiin vaikeuksiin . Jotkut kaupunkien viranhaltijat liittyivät porvariston leski- ja or-
pokassoihin ja osalle kaupunkien maistraatit myönsivät avustuksia . Valtion siviilivir-
kakunnan leski- ja orpokassan ohjesääntö vahvistettiin 1826 . Tämä uusi eläkekassa sai 
hallitsijalta alkupääoman ja ”ikuisiksi ajoiksi” vuotuista tukea . Osa kaupunkien virka-
miehistä, kuten pormestarit, lääkärit ja järjestysmiehet pääsivät vuodesta 1842 lähtien 
tämän kassan jäseneksi . Sotilasvirkakunnan leski- ja orpopokassa perustettiin 1819 .39 

Valtion virkamiesten määrä kasvoi huomattavasti rautateiden rakentamisen myö-
tä . Helsinki–Hämeenlinna-radan valmistumisen jälkeen rautatievirkamiesten ja pal-
velijakunnan eläkeoikeudesta säädettiin vuoden 1865 ohjesäännössä . Menettelyksi tuli 
sama kuin muilla virkamiehillä eli eroja korostava periaate: vakituista vuosipalkkaa 
nauttineet saivat eläkkeen ja muut avustuksen senaatin harkinnan mukaan . Palvelija-
kunnasta esimerkiksi konduktöörit ja veturinkuljettajat tulivat eläkkeen piiriin, kun 
taas ratavartijat ja asemamiehet eivät .40    

Eläkeoikeuden ulkopuolelle jääneille perustettiin 1881 Valtionrautateiden pen-
sionilaitos . Eläkelaitoksen jäsenyys oli pakollista kaikille alle 30-vuotiaana valtionrau-
tateiden palvelukseen tulleille mies- ja naispuolisille virkamiehille ja ”käskyläisille” . 
Muille jäsenyys oli vapaaehtoista . Rautatieläisten eläkeoikeus laajeni vielä autonomian 
aikana, kun palkkiovirkamiesten ja palvelijakunnan eläkkeistä annettiin 1912 asetus . 
Yksityisoikeudellisessa työsuhteessa työskennelleet, lähinnä rautateiden konepajojen 
työntekijät, jäivät edelleen yleisen eläkeoikeuden ulkopuolelle, vaikka heidänkin eläk-
keitään varten myönnettiin vuosittain määräraha . Myös radanrakentajat jäivät eläke-
turvan ulkopuolelle .41 

Rautateiden palveluksessa olleen henkilökunnan eläketurvan kehitys paljastaa 
vanhuudenturvan kehityksen yhden pitkän ja yleismaailmallisen linjan: ensimmäise-
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nä eläkeoikeus ja suurimmat eläkkeet annettiin niille (virkamiehille), joiden taloudel-
linen asema oli muutoinkin paras . John Rawlsin tunnettua oikeudenmukaisuusteo-
riaa seuraten sosiaaliturvajärjestelmien kehitystä tutkinut Olavi Riihinen on kutsunut 
virkamiesten 1800-luvun palkkausta ja eläkkeitä ”eroperiaatteen vastakohdaksi” .42 
Eroperiaatteen mukaan tuloja uudelleen jaettaessa suurimman hyödyn pitäisi koitua 
kaikkien heikompiosaisille, elleivät tulevaisuutta koskevat odotusten erot koituneet 
huonoimmassa asemassa olevien eduksi .43 Epädemokraattisessa yhteiskunnassa eliitti 
pystyi siten ensimmäisenä järjestämään itselleen parhaimmat edut . 

Suomen itsenäistyminen ei tuonut kovin suuria muutoksia virkamiesten palkkaus- 
ja eläkeoikeuksiin . Palkkoja ja eläkkeitä koskeva lainsäädäntö kyllä uudistettiin ja yh-
tenäistettiin mutta paljolti kuitenkin aikaisemmalta pohjalta . Uudessa laissa ”valtion 
viran tai toimen haltijan oikeudesta eläkkeeseen” (1924) yhtenäistettiin valtion eri 
työntekijäryhmiä koskevia eläkesäädöksiä . Silti lakiin jäi paljon aikaisempien vuosien 
perintöä ja mahdollisuuksia laista poikkeaviin asetuksiin . 

Rautateille tuli eläke-

järjestelmä jo 1800-luvun 

lopulla. Ensimmäisenä 

eläkkeet myönnettiin 

vakituisille virka-

miehille. Vaihdemies 

kääntää vaihteen Loi-

maan rautatieasemalla 

1950−1960-lukujen vaih-
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Kuva Työväenmuseo 

Werstas.
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Yleisenä eläkeikänä pysyi jo yli puoli vuosisataa aikaisemmin säädetty 63 vuotta . 
Siihen tuli kuitenkin virka- ja toimikohtaisia aikaistuksia pakollisen eroamisiän vuok-
si, mutta vanhuuseläkettä ei ollut kuitenkaan mahdollista saada ennen 50 vuoden ikää . 
Eläkkeen saaminen edellytti vähintään kymmenen vuoden palvelusta (pääsääntöisesti) 
30 vuoden iästä laskettuna . Täyden eläkkeen sai 30 palvelusvuoden jälkeen eläkkeen 
enimmäismäärän ollessa 60 prosenttia viiden eläkettä edeltävän vuoden keskipal-
kasta . Eläkkeessä oli myös enimmäismäärä . Lisäksi valtion viran ja toimen haltija oli 
tultuaan työkyvyttömäksi oikeutettu täyteen eläkkeeseen jo ennen edellä mainittujen 
määrävuosien täyttymistä .44

Eduskuntakäsittelyssä lain kattavuutta laajennettiin . Sosiaalidemokraattien aloit-
teesta ”elinkautinen eläke” ulotettiin koskemaan myös valtion omistamissa teollisuus-
laitoksissa ja muussa valtion työssä palvelleita työntekijöitä . Eläkeoikeuden piiriin 
tulivat tällöin myös valtion rautateiden pitkäaikaiset rakennustyöläiset . Valtion virka-
miehiä ja työntekijöitä koskivat pääsääntöisesti samat eläkkeen saannin ehdot .45

Elatusperiaate oli käytössä myös kaupunkien viranhaltijoiden kohdalla . Niistä ei 
ollut kuitenkaan mitään yhtenäistä ohjeistoa, vaan päätökset olivat erillisiä ja perus-
tuivat tarveharkintaan . Maalaiskunnissa hallinto hoidettiin 1800-luvun loppupuolelle 
saakka pitkälti luottamustoimin, joten viranhaltijoiden vanhuudenturva ei noussut sa-
malla tavoin esiin kuin kaupungeissa . Kansankouluopettajat saivat valtion virkamie-
hiin verrattavan eläkeoikeuden jo 1800-luvun loppupuolella, ja valtio maksoi poliisien 
ja lääkäreiden eläkkeet .46

Kaupunkeihin tehtiin myös omia eläkesääntöjä . Kuopioon perustettiin lähinnä 
leski- ja orpoeläkkeisiin keskittynyt eläkelaitos jo 1856, ja Hämeenlinnaan laadittiin 
1908 ensimmäinen varsinainen kaupunkien eläkesääntö . Helsingin kaupungin virka-
miesten ja työntekijöiden eläkesääntö hyväksyttiin 1911 . Siinä täyteen eläkkeeseen oli 
oikeus valtion virkamiesten tavoin 63-vuotiaalla 30 nuhteettoman palvelusvuoden 
jälkeen . Eläke oli tällöin 60 prosenttia eroamisajankohdan palkasta . Palomiehillä ja 
sairaanhoitajilla eläkeikä oli alempi, 50 vuotta . Virkamiehiä koskeva eläkesääntö oli 
1920-luvun loppuun mennessä noin joka toisessa ja työntekijöitä koskeva joka kol-
mannessa kaupungissa .47

AVUSTUSKASSOJA JA LAILLISTA SUOJELUA

Keskinäiseen apuun perustuvilla yhteisöillä on pitkä historia . Jo keskiaikaisten kil-
tojen ja veljeskuntien toimintapiiriin kuului sairaista huolehtimista ja hautausapua . 
Myöhemmin ammattikunnat valvoivat kaupungeissa tiettyyn ammattiin oikeutettujen 
lukumääriä, ammattipätevyyksiä, palkkataksoja ja muita etuoikeuksia . Avustuskasso-
jen ylläpito oli ammattikuntien keskeisiä toimintamuotoja . Niiden historiaa tutkineen 
Jouko Jaakkolan mukaan keskinäistä avustusta eli mutualismia luonnehtivat niin ta-
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savertaisuus, yhteisvastuu ja solidaarisuus kuin tiukka ryhmäkuri ja välitön sosiaali-
nen kontrolli .48

Muiden maiden tapaan myös Ruotsissa ja siihen kuuluvassa Suomessa käsityöläisten 
ammattikunnat ja säätyläiset ylläpitivät jäsenmaksuin rahoitettuja avustuskassoja: ”laa-
tikoita”, ”arkkuja” ja ”vaivaislippaita” . Ruotsiin vaikutteet tulivat lähinnä Saksasta (Hilfs-
kassen) ja Englannista (Friendly Societies) . Kassojen toimintaa säädeltiin myös lainsää-
däntöteitse . Ruotsin ensimmäinen ammattikunta-asetus on peräisin vuodelta 1621, ja 
vuosien 1669 ja 1720 asetukset velvoittivat ammattikunnat antamaan jäsenilleen sairaus- 
ja hautausapua .49 Lainaus jälkimmäisestä kuvaa, millaisesta toiminnasta oli kyse:

Jos joku mestari, ilman omaa syytänsä, tulee perin köyhäksi tai sairaaksi, niin 
saakoon pormestarin tai raadin luvalla apua ammattilaatikosta, niin paljon kuin 
ammattikunta katsoo tarpeelliseksi ja laatikosta saattaa riittää; mutta jos hän 
toipuu ja jälleen pääsee parempaan varallisuuteen, niin maksakoon vähitellen 
takaisin mitä on saanut, kuitenkin ilman korotta . Jos hän tai hänen vaimon-
sa kuolee, niin voi ammattikunta hautauttaa heidät niin vähillä kustannuksilla 
kuin suinkin .50

Avustuksiin sisältyi tarveharkintaa ja velvoite maksaa saatu apu mahdollisuuk-
sien mukaan takaisin . Maksuja ja niistä seuraavia etuuksia ei lainsäädäntö tuntenut, 
vaan jokainen apukassaa ylläpitävä yhdistys saattoi ne itse määrätä . Ammattikunnan 
ja avustuskassan jäsenyys olivat kuitenkin pakollisia kaikille ammatin harjoittajille . 
Jäsenillä oli ainakin periaatteessa tasavertainen oikeus osallistua päätöksentekoon ja 
kassan valvontaan . Kaupungin maistraatti tarkasti ja hyväksyi apukassoja ylläpitävien 
yhdistysten ohjesäännöt ja valvoi jollain tapaa niiden toimintaa . Useimmin avustus-
kassasta annettiin apua kuolleen jäsenen leskelle tai hänen lapsilleen .51 

Avustuskassat yleistyivät 1700- ja 1800-luvuilla myös muiden kuin varsinaisten 
käsityöläismestarien keskuudessa . Omia ”laatikoitaan” perustivat myös kaupunkien 
porvaristo, kisällit, niin sanotut vapaat työmiehet ja virkamiehet . Ensimmäisten vuo-
sikymmenten aikana useimpien kassojen jäsenmäärä pysyi sangen vähäisenä ja vielä 
pienempi oli niistä avustuksia saaneiden joukko . Vähitellen jäsenmäärät kuitenkin 
kasvoivat ja niihin kuului enimmillään jopa satoja jäseniä .52 

Työväestön kassojen esikuvina olivat aikaisemmin yleistyneet käsityöläisten, por-
variston ja virkamiesten kassat . Osa niistä jatkoi myös suoraan entisten kassojen toi-
mintaa, kun ammattikuntalaitoksen lakkauttamisen (1868) jälkeen uudet käsityöläis-
ten ja työntekijöiden yhdistykset ottivat hoitaakseen entisten ammattikuntien kasso-
ja .53 Niiden merkitys alkoi kuitenkin vähentyä, kun tilalle syntyi aivan uudentyyppisiä 
kassoja, joiden perustamisen taustalla oli suurtuotannon yleistyminen, teollistuminen . 
Vanha ja uusi nivoutuivat toisiinsa .

Rautaruukkien ja myöhemmin tehtaiden ensimmäiset avustuskassat liittyivät pal-
kollismääräyksistä ja niin sanotusta laillisesta suojelusta kumpuavaan isännän ja työn-
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antajan huoltovelvollisuuteen . Sen mukaan niiden, jotka eivät olleet maanomistajia 
tai ammatinharjoittajia, piti olla toisen palkollisena eli suojelussa . Isäntä puolestaan 
oli velvollinen tarjoamaan vuosipalkollisilleen sekä heidän puolisoilleen ja lapsilleen 
ruuan ja asunnon sekä jonkinlaisen turvan sairauden ja työkyvyttömyyden aikana . 
Vuoden 1805 palkollisasetuksessa todettiin, että isännän oli elätettävä sellainen pal-
kollinen, joka oli viimeistään 30-vuotiaana tullut palvelukseen, viettänyt tässä työsuh-
teessa parhaan ikänsä ja tullut tänä aikana työkyvyttömäksi .54

Pitkäaikaisista työntekijöistä huolehtimisen velvoite jatkui myös senkin jälkeen, 
kun laillisen suojelun järjestelmä lakkautettiin eri asetuksin 1865–1883 . Velvoite si-
sältyi niin vuoden 1879 vaivaishoitoasetukseen kuin vuoden 1922 köyhäinhoitolakiin . 
Jälkimmäisessä työnantajan elatusvelvollisuus muotoiltiin siten, että vähintään 20 
vuoden palveluksen jälkeen tultuaan työhön kykenemättömäksi työntekijä oli oikeu-
tettu ”voimainsa mukaista työtä vastaan saamaan kuolinpäiväänsä asti elatuksen työn-
antajaltaan” .55 Tähän kiteytyi myös ensimmäisten avustuskassojen toiminnan ydin: 
työnantaja huolehti työntekijöistään, ja työntekijät yrittivät välttää joutumasta kun-
nallisen vaivaishoidon ja myöhemmin köyhäinhoidon avustettavaksi .

Rautaruukkien ja tehtaiden avustuskassojen perustamisessa näkyi oman lainsää-
dännön ja perinteen lisäksi myös eurooppalaisia ideologisia virtauksia ja käytäntöjä, 
ajatuksia niin sanotusta hyvästä työnantajasta . Niiden mukaan työnantajan kuului 
huolehtia kunnollisista ja kuuliaisista työntekijöistään ja parantaa heidän elinolosuh-
teitaan myös varsinaisen työpaikan ulkopuolella . Ensimmäinen uudentyyppinen teh-
taankassa perustettiin 1846 Finlaysonin Tampereen puuvillatehtaalle ja sitä seurasivat 

Eläkkeitä myöntävien työväen avustuskassojen ja niiden jäsenten lukumäärät 1899−1939. 

Lähde: SVT XXVI . B . Apukassat vuosina 1899–1902, Helsinki 1905; Suomen tilastollinen vuosikirja 1903–1940 .

Kaavio 2.1. Eläkkeitä myöntävien työväen avustuskassojen ja niiden jäsenten lukumäärät 1889–1939.
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Helsingissä Henrik Borgströmin tupakkatehtaan (1850), Forssan osakeyhtiön tehtait-
ten (1859) ja Tampereen pellavatehtaan (1860) avustuskassat .56 

Ensimmäiset tehtaankassat olivat työnantajien perustamia ja avustamia, ja niiden 
jäsenyys oli ammattikunta-ajan kassojen tapaan työntekijöille pakollista . Varsinkin 
toiminnan alkuvaiheessa 1800-luvun lopulla kassat tarvitsivat työnantajien avustuk-
sia, ja tehtaiden omistajat vaikuttivat aktiivisesti kassojen toimintaan . Työntekijät 
perustivat kassoja yhdessä työnantajan kanssa 1870-luvulta lähtien, ja kassojen luku-
määrä ylitti 1800-luvun lopussa jo sadan . Enemmistö niistä oli sairauskassoja . Työn-
tekijät olivat mukana päätöksenteossa, ja heidän panoksensa kasvoi seuraavalle vuosi-
sadalle siirryttäessä .57

Tehtaankassojen lisäksi perustettiin myös muita työväenkassoja . Uutta muotoa 
edustivat yleiset työväenkassat, jotka oli tarkoitettu työpaikasta riippumatta paikka-
kunnan kaikille työläisille . Yleiset työväenkassat syntyivät usein työväenyhdistysten, 
ammattiosastojen tai raittiusseurojen yhteyteen toiminnan keskittyessä sairaus- ja 
hautausapuun . Samoin oli työväen avustusrenkaiden kohdalla . Ne taas erosivat varsi-
naisista kassoista sillä tavoin, että jäsenmäärää rajoitettiin ja myönnettyjä avustuksia 
vastaava rahamäärä kerättiin renkaan jäseniltä vasta jälkikäteen . Avustusrenkaat an-
toivat jäsenilleen myös kertaluonteisia eläkeavustuksia .58

Käsityöläisten kassat keskittyivät selvimmin eläkkeiden myöntämiseen . Niitä pe-
rustettiin jo ammattikunta-ajalla, ensimmäisenä Turun käsityöläisten apukassa 1839 . 
Ennen vuosisadan puoliväliä alkunsa saivat vielä Loviisan käsityöläisten eläkekassa 
(1846) ja Helsingin käsityöläisluokan apu- ja eläkekassa (1848) . Vuosisadan loppuun 
mennessä useimpiin kaupunkeihin oli jo perustettu vastaavantyyppinen käsityöläisten 
kassa . Kaupunkien koon ja käsityöläisten rajallisen lukumäärän vuoksi avustuskassat 
olivat pieniä, keskimäärin reilun 50 hengen yhteenliittymiä . Eläkkeitä myöntäviä käsi-
työläiskassoja oli 1939 yhteensä 17 ja samaan tarkoitukseen perustettuja tehdaskassoja 
20 . Yleisistä työväenkassoista eläkkeitä myönsi tällöin vain 3 kassaa .59

Sairauskassat ja eläkekassat piti erottaa toisistaan hallinnollisesti ja taloudellisesti 
vuoden 1897 asetuksen perusteella . Sairauskassojen lukumäärä ja jäsenmäärät olivat 
selvästi suurempia kuin eläkekassojen . Varsinkin suuremmissa tehtaissa kassat olivat 
käytännössä lähellä toisiaan; niiden hallinnossa olivat samat henkilöt ja osakkaina pal-
jolti samoja jäseniä . Työväestön keskuudessa sairauskassat nauttivat kuitenkin suu-
rempaa suosiota . Niitä oli maailmansotien välisenä aikana jo noin 250, kun eläkekas-
sojen lukumäärä jäi alle 50:n . Ensiksi mainittujen jäsenmäärä kasvoi samana ajankoh-
tana 100 000:een, kun eläkekassojen jäsenmäärä pysyi talvisodan kynnykselle saakka 
alle 20 000:ssa .60 Sairausajan toimeentuloturva oli työntekijöille eläkkeitä tärkeämpi 
ja ennen kaikkea helpommin toteutettavissa oleva tavoite . 

Avustuskassoihin maksettiin maksuja ja vastineeksi saatiin avustuksia sairauden, 
työkyvyttömyyden, vanhuuden heikkouden tai kuoleman kohdatessa . Vanhuuseläk-
keen saantiin edellytettiin yleensä 5–15, useimmiten 10 vuoden jäsenyyttä kassas-
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sa . Jäsenyysaikaa tavallisempaa oli kuitenkin määrittää korkein jäsenyyteen tuloikä 
(keskimäärin 40) ja eläkkeen alkamisikä (55–60 vuotta) . Kerran myönnetty eläke oli 
yleensä pysyvä, jos vain kassan varat siihen riittivät . Miehen huoltovelvollisuus koros-
tui siinä, että nainen menetti yleensä oikeuden kassan jäsenyyteen naimisiin menty-
ään . Osakkaan kuollessa omaiset saivat eläkettä, lapset 15 ikävuoteen saakka .61 

Etuudet perustuivat joko kassojen hallinnosta ja taloudesta vastaavien johtokun-
tien harkintaan taikka yksityiskohtaisiin ja julkilausuttuihin periaatteisiin . Käytännös-
sä avun määrään vaikutti kuitenkin se, kuinka monelle muulle avustusta piti antaa ja 
oli aiemmin annettu, koska kassojen piti tulla toimeen omilla varoillaan . Jos työntekijä 
vaihtoi työpaikkaa tai nainen avioitui, varat jäivät usein kassalle . Tällä oli suotuisa vai-
kutus kassojen talouteen . Pelko rahojen menettämisestä vähensi innokkuutta varsin-
kin eläkekassoihin liittymiseen, koska vuosia maksetut varat saattoivat jäädä kassaan . 
Tosin joissakin kassoissa oli tietyn ikäisten henkilöiden mahdollisuus säilyttää myös 
työpaikan vaihtuessa kassan jäsenyys tai saada varat takaisin työpaikasta erotessa . Se 
saattoi joitakin jopa houkutella eroamaan työpaikasta rahojen saamisen toivossa .62

Avustuskassoista tuli tärkeä osa työväen omaehtoista toimintaa sekä nousevaa 
työväenliikettä . Obligaatioihin ja muihin arvopapereihin sijoittamisen lisäksi monet 
kassat antoivat varoistaan myös lainoja jäsenilleen . Useimmissa tapauksissa kyse 
oli asuntolainoista, joten kassojen avulla voitiin parantaa työväestön elinolojen yhtä 
pahimmista epäkohdista, kurjaa asumistasoa .63 Työväenliikkeen vahvistuessa ja vas-
takkainasettelun kasvaessa 1900-luvun alkupuolella työntekijöiden ote kassoista vah-
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vistui ja työnantajien kiinnostus niiden toimintaa kohtaan väheni . Työväenliikkeen ja 
omatoimisuuden kasvu innosti liittymään kassoihin, mutta samalla kassojen pyörittä-
minen tuli myös sillä tavoin raskaammaksi, että tehtaiden virkailijat eivät enää kerän-
neet kassojen jäsenmaksuja .64

Ensimmäinen maailmansota jälkiseurauksineen ajoi työväen avustuskassat ongel-
miin . Sodan aikana ja sen jälkeisinä vuosina hintataso kymmenkertaistui, mikä vähen-
si huomattavasti kassojen mahdollisuutta myöntää mitenkään merkityksellisiä avus-
tuksia . Myöskään poliittiset tapahtumat eivät suosineet kassojen toimintaa . Vuoden 
1918 sisällissota loitonsi entisestään työnantajia ja työntekijöitä toisistaan ja vähensi 
osapuolten keskinäistä luottamusta . Työnantajat vetäytyivät entistä enemmän kasso-
jen avustamisesta, ja heidän myöntämänsä avustukset kääntyivät uudelleen kasvuun 
vasta 1930-luvun lopulla .65 

Merimiesten eläkelaitos 

Merenkulkuun kehittyi omanlaisensa käytännöt niin vanhuudenturvan, työkyvyttö-

myyden kuin leskien ja heidän lastensa tukemiseksi. Merimieshuoneet harjoittivat 

tällaista toimintaa jo 1700-luvulla, mutta suurempi muutos tuli 1800-luvun jälki-

puolella. Ruotsin esimerkin innoittamana myös Suomeen perustettiin 1879 koko 

maan käsittävä merimiesten eläkelaitos, ”Yleinen Pensionilaitos”. Merimiesten 

eläkelaitos sai toimintansa käynnistämiseen valtionavustuksen. Myöhemmin toi-

minta rahoitettiin jäseniltä kerättävistä eläkemaksuista ja varustajien maksuista. 

Eläkelaitoksen jäsenyys oli vapaaehtoista.68 

Eläkelaitos myönsi vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä. Oikeus 

vanhuuseläkkeeseen oli jokaisella 55 vuotta täyttäneellä henkilöllä, joka oli ollut 

vähintään 20 vuotta merimieshuoneen kirjoissa. Merimiesten eläkelaitos myönsi 

toimintansa aikana vuoteen 1936 mennessä lähes 3 800 eläkettä, joista vajaa 

puolet oli leskille ja orvoille maksettuja perhe-eläkkeitä. Yli kolmannes kaikista 

eläkkeistä meni Ahvenanmaalle, jossa merenkululla oli huomattava merkitys. 

Vuotuinen täysi eläke vastasi alkuvaiheessa noin kahden kolmen kuukauden 

palkkaa merellä, mutta etenkin ensimmäisen maailmansodan aikainen inf laatio 

heikensi eläkkeiden ostovoimaa. Merikapteeneilla oli eläketurvan täydentäjänä 

paikallisia eläkekassoja. 

Merimiesten eläkelaitos lakkautettiin 1936 eduskunnan päätöksellä. Kyse oli 

laitoksen taloudellisten ongelmien lisäksi myös laajemmasta ilmiöstä, kun samaan 

aikaan valmisteltiin kansaneläkelakia. Lakkauttamisen jälkeen entiset eläkkeet 

maksettiin, mutta uusia jäseniä ei enää otettu. Kului kaksi vuosikymmentä ennen 

kuin merimiesten eläketurva järjestettiin uudelleen lainsäädännöllä.
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Jaakkolan laskelmien mukaan eläkekassojen 1900-luvun alussa myöntämät vuo-
sieläkkeet vastasivat keksimäärin kahden kuukauden, 1910-luvulla alle kuukauden ja 
1920-luvulla enää teollisuustyöntekijän kahden ja puolen viikon palkkaa . Taloudelli-
sen tilanteen parantuessa ja työnantajien avustusten uudelleen kasvaessa 1930-luvun 
jälkipuolella kassojen myöntämä keskimääräinen vuosieläke nousi noin kuukauden 
palkan suuruiseksi .66 

Avustuskassojen jäsenyydellä ja niistä saaduilla avustuksilla oli etenkin lyhytaikai-
semman sairauden kohdatessa oma ja joissakin tapauksissa huomattavakin merkitys 
toimeentulon turvaamisessa . Jotain tietenkin kertoo kassojen lukumäärän kasvu ja se, 
että monet niistä olivat pitkäikäisiä . Varsinaisissa teollisuuslaitoksissa työskentelevien 
osalta on arvioitu, että 1930-luvun lopussa noin kaksi kolmasosaa olisi kuulunut jo-
honkin tehdaskassaan, useimmat sairausapua myöntävään kassaan .67 Koko työväkeä 
ajatellen kassojen kattavuus oli kuitenkin alhainen . Heikoin tilanne oli rakennus- ja 
muiden ulkotyöntekijöiden kohdalla, joista useimmat olivat täysin avustuskassojen 
toiminnan ulkopuolella . Ja erityisesti eläkkeiden osalta keskinäiseen avunantoon pe-
rustuvien kassojen merkitys oli niin toimeentuloturvan tason kuin sen kattavuuden 
osalta 1930-luvun lopulla vaatimaton .

TYÖVÄENKYSYMYS 

Mutta meidän mielestä asiaa ei saada paremmalle kannalle ennen kuin kukin 
ihminen alkaa enemmän kuin tähän asti pitää huolta itsestään ja wanhain päi-
wiensä warasta . Nyt elää nuori työmies tawallisesti sillä lailla, että kuin työaika 
on lopussa on myöskin palkka lopussa eikä huoli säästää wanhoiksi päiviksi, 
luottaen siihen, että kunta kyllä elättää häntä ja pitää hänestä huolen wanhoilla 
päiwillä [– –]
[– –] Waikka työpalkat maassamme eiwät ole vielä aiwan suuria, niin luu-
lemme kuitenki, että palwelijat sekä naiset että miehet ilman erinomaisen 
tuntuwatta kaipauksetta woisivat joka wuosi maksaa jonkun wähäisen osan 
palkastaan eläkerahastoon . Tämmöinen wuotuinen maksu woisi tapahtua esi-
merkiksi 17:stä 33 wuoden ikään . Eläkkeet olisiwat jaetut eri luokkiin, niin 
että se, joka on enemmän maksanut rahastoon, saisi sitä myöten suuremman 
eläkkeen, tahi sen suhteen kuin hän on maksanut . Eläkettä ei annettaisi ennen 
kuin wanhemmilla päiwillä, sitten kuin sisäänpanija ei enää kykenisi työhön, 
waan tämän ijän pitäisi luonnollisesti oleman edeltäpäin määrättynä, sama 
kaikille, ja eläke olisi maksettawa semmoisilleki, jotka siinä määrätyssä ijässä 
wielä kykenisiwätki työhön, olkoon tämä ikä sitten määrätty 50:ksi tahi 60:ksi 
wuodeksi . Onnettomuuden tahi sairauden kohtauksissa annettaisiin eläkkeitä 
ennen määräaikaakin [– –]
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[– –] Jos nyt kussaki läänistä tahi kihlakunnasta saataisiin semmoinen eläkera-
hasto toimeen, niin hoito ja hallinto ei tulisi hywin kalliiksi . Jokaisesta pitäjästä 
pitäisi sitä paitsi löytyä joku asiamies, joku hywäksi tunnettu mies tai waimo, 
joka taitaisi luwunlaskua ja kirjoitusta, joka lähettäisi eläkekirjeet, wastaanot-
taisi rahat j .n .e .69

Helsinkiläisessä Päivätär-lehdessä esitettiin 1865 eläkerahastojen perustamista . 
Pari vuotta aikaisemmin eläkekassoista keskusteltiin myös säätyvaltiopäivillä, jotka 
Venäjän keisari ja Suomen suuriruhtinas Aleksanteri II oli kutsunut 50 vuoden tauon 
jälkeen 1863 koolle . Siellä J . U . S . (Sebastian) Gripenberg teki ritaristossa ja aatelis-
sa anomuksen eläkekassan perustamisesta palvelusväkeä varten . Hän esitti lainsää-
däntöön perustuvaa ja valtakunnallista eläkekassaa, johon sekä palkolliset että isäntä 
maksaisivat maksuja . Myös valtio voisi avustaa tällaista kassaa . Gripenberg perusteli 
esitystään yhteiskunnassa raskaimman taakan kantaneen väestönosan aseman paran-
tamisella, köyhäinhoitorasituksen vähentämisellä sekä työnantajien ja palkollisten 
luottamuksen lisäämisellä . Esityksensä tukena hän käytti J . W . Rosenborgin muuta-
maa vuotta aikaisemmin ilmestynyttä väitöskirjaa köyhyydestä ja köyhäinhoidosta .70

Anomus ei johtanut aatelissäädyssä käydyn keskustelun lisäksi muihin toimen-
piteisiin . Sitä arvosteltiin konservatiivisen, olemassa olevaa yhteiskuntajärjestystä 
säilyttämään pyrkivän näkemyksen vuoksi . Arvostelijoiden mielestä ihmisiä ei voitu 
velvoittaa eläkemaksuilla tapahtuvaan pakkosäästämiseen . Gripenberg arveli itsekin 
jo esitystä jättäessään, ettei sitä tultaisi hyväksymään . Hän kuitenkin kertoi jättävänsä 
siemenen itämään tulevia aikoja varten .71 Yhtään paremmin ei käynyt valtiopäivien 
talonpoikaissäädyssä Iisalmen tuomiokunnan edusmies P . Kumpulaisen anomukselle 
kassan perustamisesta ”yhteisen kansan leskiä ja lapsia varten, tahi muita varten, jotka 
eivät olleet osalliset mistään muusta eläkerahastosta” .72 

Eläkerahastojen sijaan säästäväisyyttä voitiin edistää muilla tavoin . Siihen tar-
koitukseen sopivat 1820-luvulta lähtien perustetut säästöpankit . Yleiseurooppalaisen 
säästöpankkiliikkeen yhteinen nimittäjä oli nimenomaan laajalle levinnyt köyhyys ja 
uudet ajatustavat . Julkisen köyhäinavun lisäksi tähdennettiin yksilön oman avun ja 
säästämisen merkitystä .73 Edellä siteerattu Päivätär-lehden tuntemattomaksi jäänyt 
kirjoittaja suhtautui 1860-luvun puolivälissä epäilevästi säästöpankkilaitoksen kykyyn 
ajaa samaa asiaa kuin pakollinen eläkerahasto, ”sillä harwoin panee työmies niin pal-
jon säästöpankkiin, että hän woi wanhoilla päiwillään sillä elää” .74 

”Työväenseikkaa” 1874 kirjoituksessaan pohtinut historian professori ja suomalai-
suusliikkeen johtohahmo Yrjö-Sakari Yrjö-Koskisen mukaan taas ”eläkerahasto, joka 
oikeastaan ei ole muuta kuin joku korkeampi laji vaivaishoitolaitosta, ei voi missään 
suuremmassa määrässä herättää toimeliaisuutta tai säästäväisyyttäkään” . Säästöpank-
kilaitos edusti hänelle joustavampaa säästämismuotoa .75 Ulkomaisten kollegojensa 
tavoin myös Suomessa uudistuksia esittäneet reformistit, esimerkiksi juuri Yrjö-Kos-
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kinen, nimesivät 1800-luvun lopun yhteiskunnallisen tilanteen työväenkysymyksek-
si . Suomalainen erityispiirre oli se, että siihen liitettiin myös maaseudun tilattoman 
väen kysymys ja torpparikysymys . Työväenkysymyksen agraarinen ulottuvuus säilyi 
pitkälle 1900-lukua tärkeänä juonteena suomalaisessa sosiaaliturvan kehittämisessä 
käytävässä keskustelussa . Tulevaisuuden haasteiden uskottiin ratkeavan maanomis-
tusta lisäämällä .76 

Senaatti asetti 1889 komitean selvittämään työväenvakuutusta . Sitä oli esitetty 
edellisvuoden valtiopäivillä .77 Komiteaa asettaessaan ja sen kokoonpanosta päättäes-
sään senaatti linjasi, mihin suuntaan ei pitäisi edetä: tärkeää oman avun periaatetta ja 
työväen avustuskassojen hyvin alkanutta kehitystä ei pitänyt lamauttaa . Mahdollinen 
vakuutuspakko ei saanut synnyttää uusia kalliita valtiollisia instituutioita . Aluksi piti 
rajoittua vain sairaus- ja tapaturmavakuutukseen ja antaa vanhuusvakuutuksen jäädä 
tulevaisuuteen .78 Työväenvakuutuskomitean puheenjohtajaksi valittiin liberaaleista 
kirjoituksistaan tunnettu Teollisuushallituksen intendentti Lennart Gripenberg . 

Työväenvakuutuskomitea ei esittänyt lainsäädäntöön perustuvaa pakollista vakuu-

Metalliverstaan työn-

tekijöitä 1910-luvulla. Kuva 

Työväenmuseo Werstas.
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tusta .79 Palkollissääntö (1865) ja vaivaishoitoasetus (1879) antoivat jo tiettyä turvaa 
sairauden kohtaamille työntekijöille, eikä yhteiskuntaa voitu velvoittaa suurempiin 
kustannuksiin . Pakollisen vakuutuksen uskottiin myös johtavan suoranaiseen sai-
rauden teeskentelemiseen . Koska pakollinen sairausvakuutus olisi järkevää ulottaa 
ainakin aluksi vain kaupunkien ja teollisuuskeskuksien työväestöön pois lukien vielä 
esimerkiksi rakennustyöläiset ja kotiapulaiset, vakuutuksen kattavuus olisi siten ollut 
vain noin puolitoista prosenttia maan väkiluvusta . Komitean enemmistö päätyi johto-
päätökseen, että ”järjestelmän, joka niin muodoin edistää yksityisten omantakeisen 
toiminnan hervastuttamista, täytyy ehdottomasti ehkäistä kansan yleistä edistystä” .80 

Komitea oli kuitenkin erimielinen . Vähemmistöön jääneiden mielestä valtion piti 
nimenomaan tukea jokaisen henkilön velvollisuutta elättää itsensä ja perheensä . Siitä 
hyötyi koko kansakunta, koska ”kansojen kehityksen pahimpana haittana on kurjuu-
teen vajonnut työväenluokka” . Oli myös oikein vastuullisia ja ilman lainsäädäntöpak-
koa sairauskassoihin liittyneitä ”työväestön parhaimpia aineksia” kohtaan, että myös 
muut velvoitettaisiin osallistumaan sairaudesta aiheutuneisiin kustannuksiin . Pakol-
lisen sairausvakuutuksen säätämistä puolsi komitean vähemmistön mukaan myös se, 
että alkuvaiheessa se koskisi vain rajallista määrä työntekijöitä, joten järjestelmän toi-
meenpaneminen ei kohtaisi sanottavia vaikeuksia .81

Pakollista eläkevakuutusta ei komiteassa kannattanut kukaan . Komitea, ”joka ei 
ole katsonut voivansa puolustaa pakkovakuutusta sairauden ja tapaturman varalle-
kaan, vielä vähemmin on saattanut sitä tehdä työntekijäin vanhuuden turvaamisek-
si” .82 Osittain tai lähes kokonaan omavaraistaloudessa elävillä ihmisillä oli vähän ra-
haa, ja yhteiskunnalle tyypillinen monielinkeinoisuus olisi tuonut ongelmia maksujen 
määrittelyyn, niiden täytäntöönpanoon ja valvontaan . Toimeentulon takaava vakuutus 
edellytti myös heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevilta työntekijöiltä liian suu-
ria, säännöllisiä vakuutusmaksuja .

Saksassa säädettiin 1883 laki työväen sairausvakuutuksesta, seuraavana vuonna 
laki tapaturmavakuutuksesta ja 1889 vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutuslaki . Käy-
tännössä Saksan 1891 voimaan tullut eläkelaki tarkoitti lähinnä vakuutusta työkyvyt-
tömyyden varalle, sillä maksettujen vanhuuseläkkeiden määrät jäivät 1910-luvun alku-
puolelle saakka vähäisiksi . Työkyvyttömyyseläkkeiden taso oli korkeampi, ja vanhuus-
eläkettä saattoi hakea vasta 70 vuotta täytettyään .83 

Saksan tuore sosiaalivakuutus ei edustanut työväenvakuutuskomitealle tavoitel-
tavaa järjestelmää . Työväenvakuutuskomitea määritteli Saksan pakollisen vanhuus-
vakuutuksen ”ainoastaan vähän laveammaksi köyhäinhoidoksi, joka eroaa entisestä 
pääasiallisimmin siihen nähden, että se ensi sijassa rasittaa työntekijäin luokkaa” . Ko-
mitea totesi vielä, että Saksan vanhuusvakuutuksen ”tarjoamat edut niin epätyydyttä-
västi korvaavat työväenluokalle siitä johtuvia rasituksia, että järjestelmä ei sikäläisessä 
muodossa viehätä” . Mallia voitiin pikemminkin ottaa Ranskasta ja Englannista, joissa 
vanhuudenturvaa oli yritetty järjestää muilla tavoin .84 
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Työssä sattuneiden tapaturmien korvaamisessa edettiin Suomessa pidemmälle 
kuin eläke- tai sairausvakuutuksessa, kun 1895 säädettiin laki työnantajain vastuun-
alaisuudesta työntekijää kohtaavasta ruumiinvammasta . Pakollinen vakuutus koski 
vain sellaisia tapaturmia, jotka aiheuttivat työkyvyn pysyvän ja pitkäaikaisen alentu-
misen tai kuoleman . Työnantaja saattoi myös vapautua vakuutuspakosta, jos hän antoi 
senaatin hyväksymän vakuuden vastuuvelvollisuutensa muunlaisesta täyttämisestä . 
Vakuutuksen hoito annettiin yksityisten vakuutusyhtiöiden tehtäväksi . Laki kohdis-
tui vain pieneen osaan työvoimasta, lähinnä teollisuuden ammattityöväestöön . Ylivoi-
maisesti suurimmat työllistäjät, maatalous- ja metsätyöt, jäivät lain ulkopuolelle . Laki 
astui voimaan 1898 . Sosiaalivakuutuksen aloittaminen tapaturmavakuutuksesta oli 
kansainvälisesti vertaillen tavanomainen ilmiö .85 

  

SOSIALISMI JA INVALIDITEETTIVAKUUTUSKOMITEA

Sosialistiset ajatukset levisivät Suomeen verrattain myöhään ja nopeasti . Ensimmäiset 
työväenyhdistykset perustettiin sivistyneistön toimesta ja ulkomaisten vaikutteiden 
innoittamana 1880-luvulla . Niiden toiminnan yhtenä keskeisenä tavoitteena oli yhteis-
kunnallisten epäkohtien korjaamisen avulla estää muualla kannatusta saaneen sosia-
lismin leviäminen suomalaisen työväestön keskuuteen . Tässä huonekalutehtailija Vik-
tor Julius von Wrightin mukaan nimetyt niin sanotut wrightiläiset eivät onnistuneet, 
vaan sosialistiset ajatukset saivat työväestön keskuudessa entistä enemmän jalansijaa . 
Paikalliset työväenyhdistykset perustivat 1899 Turussa Suomen työväenpuolueen, jon-
ka nimi muutettiin myöhemmin Suomen Sosialidemokraattiseksi Puolueeksi .86

Julkiseen rahoitukseen perustuva sosiaaliturva sairauden, pysyvän työkyvyttömyy-
den ja vanhuuden kohdatessa oli sosiaalidemokraattien keskeisiä yhteiskuntapoliit-
tisia tavoitteita . Jo työväenpuoluetta perustettaessa vaadittiin valtion eläkelaitoksen 
hoitamaa vanhuusvakuutusta, jossa eläkemaksut olisivat määräytyneet tulojen mu-
kaan ja kaikki olisivat saaneet yhtä suurta eläkettä . Samanlainen vaatimus, silloin 
”ansiokyvyttömyysvakuutuksen” nimellä, esitettiin myös 1903 puoluekokouksessa . 
Vuoden 1906 puolueohjelmassa vaadittiin kaikille työntekijöille sekä heidän asemas-
saan oleville kansanvakuutusta, johon olisi kuulunut sairaus-, tapaturma-, eläke- ja 
työttömyysvakuutukset .87

Forssan puoluekokouksessa 1903 turkulainen K . F . Hellstén kiteytti sekä sääty-yhteis-
kunnasta juontuvan epätasa-arvon että utopian oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta:

Tuskinpa se, joka on 60 vuoden vanhaksi raatanut työssä, tarvitsee enää eläket-
tä . Hän on silloin jo niin loppuun kulunut . Ikäraja olisi asetettava 50 vuodeksi . 
Sanotaan, että se tulee liian kalliiksi . Mutta Suomihan on eläkkeiden luvattu 
maa, joten sietäisi niistä murunen raatajillekin, jotka rikkauden kokoavat .88
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Eläkeikää käsitellyt valiokunta esitti 60 vuoden ikää eli samaa, jona henkirahan 
maksu tuolloin päättyi . Se ei kuitenkaan puoluekokouksen enemmistölle kelvannut . 
Sen tuntoja kuvasi myös Tampereen työväenyhdistystä edustaneen Seth Heikkilän 
kommentti: ”Olisihan tuo mukavaa, jos pääsisi eläkkeelle, oltua 10 vuotta vaivaista-
lossa .” Ajalle tavallisen huutoäänestyksen jälkeen päädyttiin vaatimaan 55 vuoden elä-
keikää .89 Yksi näkökulma iän korkeuteen tai mataluuteen on se, että 55 vuoden iässä 
monella saattoi hyvinkin olla takanaan jo 40 vuoden työura . 

Sosiaalidemokraattien tulo puoluekenttään ja esitykset sosiaalivakuutuksen järjes-
tämisestä pakottivat myös porvarilliset puolueet linjaamaan aikaisempaa selvemmin 
suhtautumistaan työväenkysymykseen ja sosiaaliturvaan . Senaatti asettikin 1904 juuri 
ennen suurta poliittista murrosta komitean laatimaan ehdotuksen työkyvyttömyys- ja 
vanhuusvakuutuksen järjestämiseksi . 

Tämä invaliditeettivakuutuskomitea työskenteli Tilastollisen päätoimiston johta-
jan August Hjeltin johdolla . Hjelt oli laajasti perehtynyt työväenvakuutukseen, sillä 
hän oli tehnyt vapaaehtoisia kassoja koskevan selvityksen jo edellä käsitellylle työ-
väenvakuutuskomitealle .90 Taas teetettiin selvityksiä muiden maiden järjestelmistä ja 
erikseen vielä yli satasivuinen raportti Saksan työkyvyttömyysvakuutuksesta . Laajin 
taustaselvitys oli sosiaalidemokraatteihin kuuluneen vielä alle 30-vuotiaan Edvard 
Gyllingin laaja tilastollinen tutkimus muutaman Suomen kunnan väestöstä . Varsinai-
nen komiteanmietintö, sekin liitteineen 260 sivua, julkaistiin 1908 .91
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Invaliditeettivakuutuskomitea ei enää kannattanut vakuutuksen vapaaehtoisuut-
ta, jonka seurauksena vakuutuksen ulkopuolelle jäisivät juuri ne, jotka vakuutusta 
kaikkein eniten tarvitsivat . Mietinnössä esitettiin pakollista eläkevakuutusta toisen 
työssä oleville . Vakuutusvelvollisia olisivat olleet kaikki 15 vuotta täyttäneet, pysyväs-
sä palkkatyössä olevat henkilöt . Vakuutuksen ulkopuolelle olisivat jääneet paremmin 
ansaitsevat virka- ja toimihenkilöt ja tilapäiset toisen palveluksessa olleet työntekijät . 
Myöskään itsenäistä taloudellista toimintaa harjoittaneet – kuten liikkeenharjoittajat, 
viljelijät ja torpparit – eivät olisi olleet vakuutuspakon alaisia . Pakollisen vakuutuksen 
ulkopuolelle jääneet olisivat voineet vapaaehtoisesti vakuuttaa itsensä, samoin kuin 
ne, jotka siirtyivät vakuutuspakon alaisesta työstä johonkin muuhun työhön .

Pakollista vakuutusta tukivat nyt ulkomaiset esimerkit . Komitean arvion mukaan 
”katsotaan Saksassa pakollisuuteen perustuva työväenvakuutus suureksi siunauksek-
si”92 . Englannin esimerkki sen sijaan puhui – toisin kuin edellisvuosikymmenellä – 
vapaaehtoisuutta vastaan . Englannissa säädettiin 1908 laki, jonka mukaan maksettiin 
kansalaishuoltona valtion varoista eläkettä tietyn tulorajan alittaville 70 vuotta täyttä-
neille .93 Pohjoismaissa Tanskassa säädettiin 1891 laki, jonka mukaan maksettiin elä-
kettä julkisista varoista 60 vuotta täyttäneelle avuntarpeessa olevalle, joka ei saanut 
köyhäinapua .94

Komitean ehdotuksessa oli lähtökohtaisesti kyse Saksan mallin mukaisesti työ-
kyvyttömyyseläkkeestä . Työkyvyttömyyden perusteeksi komitea ehdotti ansiokyvyn 
alenemista kahdella kolmasosalla . Komitean mukaan iän karttuminen ei ollut suora-
nainen edellytys eläkkeen saannille, koska tarkoitus oli turvata toimeentulo niille, jot-
ka eivät pystyneet itseään työllään elättämään . Eläkkeen antamista puolusti kuitenkin 
käytännöllisten seikkojen lisäksi myös oikeudenmukaisuuden vaatimukset, sillä ”hen-
kilö, joka pitkin ikäänsä on työllään yhteiskuntaa hyödyttänyt, saapi tukea ja turvaa 
vanhoilla päivillään” .95 

Vanhuuseläkeiäksi ehdotettiin 65 vuoden ikää, mutta eläkkeen saaminen edellyt-
ti vakuutusmaksuja 30 vuoden ajalta . Gyllingin selvityksen mukaan työkyvyttömien 
osuus oli 66–70-vuotiaissa selvästi korkeampi kuin 61–65-vuotiaissa . 65 vuotta alhai-
sempi eläkeikä olisi myös nostanut vakuutusmaksuja ja aiheuttanut valtiolle lisäkus-
tannuksia . Komitea ei perusteluissaan viitannut valtion virkamiesten kaksi vuotta al-
haisempaan 63 vuoden eläkeikään . Ikärajan määrittelyyn haettiin tukea myös muiden 
maiden kokemuksista . Saksan 70 vuoden eläkeikä oli komitean selvitysten mukaan 
johtanut tilanteeseen, jossa valtaosa eläkkeensaajista oli työkyvyttömyyseläkkeellä . 
Tanskassa käytössä ollut 60 vuoden eläkeikä taas olisi nostanut huomattavasti vakuu-
tusmaksuja ja aiheuttanut valtiolle lisäkustannuksia . 

Edelleen Saksan mallin mukaisesti komitea ehdotti vakuutusmaksun jakamista 
puoliksi työntekijän ja työnantajan kesken . Eläkkeestä ei haluttu köyhäinavun kaltais-
ta almua, vaan ihmisiä piti kasvattaa kantamaan huolta myös tulevasta toimeentulos-
taan . Toisaalta monien työntekijöiden taloudellinen asema oli niin huono, ettei miten-
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kään merkityksellistä eläkettä saataisi aikaan pelkästään heidän itsensä maksamana . 
Maksujen jakaminen työnantajan ja työntekijän kesken toivottiin yhdistävän heitä ”sa-
moihin harrastuksiin” ja ”supistavan juopaa” osapuolten väliltä . Lisäksi se saisi aikaan 
”keskinäisen valvonnan”, että maksut todella maksettaisiin .96

Eläkkeisiin ehdotettiin kaikille yhtä suurta markkamäärää, jonka lisäksi työntekijöi-
den ansioihin suhteutetun vakuutusmaksun perusteella olisi saanut korotuksen . Erisuu-
ruisia eläkkeitä perusteltiin sillä, että elämänvaatimukset olivat eri tuloihin tottuneilla 
erilaiset ja toisaalta maksujen määrääminen kaikkein vähävaraisimpien maksukyvyn 
mukaan olisi johtanut monien kohdalla lähestulkoon merkityksettömiin eläkkeisiin . 

Valtiolla tuli olla eläkkeiden järjestämisessä merkittävä rooli . Järjestelmän toi-
meenpanoa varten olisi perustettu Yleinen vakuutuslaitos . Kuhunkin kuntaan olisi li-
säksi perustettu vakuutuslautakunta sekä kuhunkin lääniin vakuutustoimisto ja erityi-
nen vakuutusoikeus . Tässä kohden komitea ehdotti siten yksityisten yhtiöiden varaan 
rakentuneesta tapaturmavakuutuksesta poikkeavaa käytäntöä . Koska oli oikeuden-
mukaisuussyistä perusteltua, että nekin henkilöt, jotka eivät ikänsä puolesta ehtineet 
maksaa vakuutusmaksuja 30 vuoden ajalta, saisivat vanhuuseläkkeen, komitea esitti, 
että puuttuva määrä korvattaisiin valtion varoista . Lisäksi kaikkiin työkyvyttömyys-
eläkkeisiin ehdotettiin valtion varoista suoritettavaa korotusta, ja järjestelmän hoito-
kustannukset olisivat myös tulleet valtion maksettavaksi .

Tiiliskivimäisen kokonaisuuden muodostava invaliditeettivakuutuskomitean työ 
ei johtanut eduskuntakeskustelua ja muutamaa eduskunta-aloitetta kummoisempiin 
toimiin . Sosiaalidemokraatit eivät puolueessa tehtyjen linjausten mukaan hyväksyneet 
vakuutettujen omia maksuja vaan vaativat, että valtio olisi verovaroin taannut kaikille 
toisen palveluksessa oleville ja tietyn tulorajan alittaville peruseläkkeen . Tällainen esi-
tys ei kelvannut eduskunnan porvariryhmille . Vanha- ja nuorsuomalaiset kannattivat 
komitean esittämää vakuutukseen perustuvaa mallia . Ruotsalaisen kansanpuolueen 
Leo Mechelin ja maalaisliiton edustajat esittivät laajaa kansanvakuutusta tasasuurui-
sine eläkkeineen .97 

Lopullinen päätösvalta ei kuitenkaan ollut Suomen eduskunnassa . Valtiollinen ke-
hitys niin sanotun toisen sortokauden myötä esti merkittävien lainsäädäntöhankkeiden 
etenemisen . Eduskunnassa tehdyt anomukset eivät johtaneet venäläisistä koostuneen 
senaatin esityksiin . Osittain tähän lienee vaikuttanut eduskunnan erimielisyys, mut-
ta todennäköisesti lain säätämiseen saakka ei olisi päästy edes yksimielisen esityksen 
pohjalta . Ja tuskin Venäjän keisari olisi vahvistanut näin merkittävää, Suomen erityis-
asemaa korostavaa lainsäädäntöä, kun hän ei tehnyt sitä työttömyysvakuutuksenkaan 
kohdalla .98 Invaliditeettivakuutuskomitean mietinnössä esitettiin kuitenkin monia sel-
laisia linjauksia, jotka toistuivat seuraavien vuosikymmenien keskustelussa ja joilla tuli 
olemaan myös käytännön merkitystä . Niistä tärkeimpiä olivat 65 vuoden vanhuuselä-
keikä, ansioperiaate ja vähimmäiseläke . Luultavasti mietinnöllä oli myös vaikutuksen-
sa Saksan sosiaalivakuutuksen periaatteiden leviämisessä laajempaan tietoisuuteen .  
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KOHTI KANSANELÄKETTÄ

”Nykyaika ei ole suurille sosiaalisille uudistuksille varsin otollinen .” Näin totesi suo-
malaisen puolueen kansanedustaja, August Hjelt vuoden 1910 valtiopäivillä .99 Jälkikä-
teen tarkasteltuna hän osui eläkevakuutuksen kohdalla oikeaan myös seuraavan nel-
jännesvuosisadan osalta ja pakollista sairausvakuutusta saatiin odottaa vielä yli puoli 
vuosisataa . Hjelt ei puhuessaan silti varmasti osannut aavistaakaan, mitä seuraavien 
vuosien nykyaika toisi tulleessaan . Britannian pääministeri Winston Churchillin 1948 
lanseeraama ”toinen 30-vuotinen sota”100 (1914–1945) – ensimmäinen maailmansota, 
Venäjän vallankumous, 1930-luvun lama ja toinen maailmansota – oli tuolloin edessä 
eivätkä suomalaiset jääneet näistä tapahtumista sivustaseuraajiksi .

Sosiaalivakuutuksen suunnittelutyö käynnistyi uudelleen heti itsenäisyysjulistuksen 
jälkeen . Sosiaalivakuutuskomitean puheenjohtajaksi valittiin sosiaalihallitukseen pe-
rustetun vakuutusosaston kokoomuslainen päällikkö ja entinen suomalaisen puolueen 
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kansanedustaja Onni Hallsten, joka oli jo edellä käsitellyn invaliditeettivakuutuskomi-
tean jäsen . Uusi komitea aloitti sisällissodan vuoksi varsinaisen työnsä kuitenkin vasta 
syksyllä 1918 . Kesäkuussa senaatti oli erottanut komiteasta ”kapinaliikkeeseen osaaot-
taneina” Edvard Gyllingin ja Juho Pietikäisen, mutta sosiaalidemokraateista komiteas-
sa sai jatkaa kapinoinnin ulkopuolelle jättäytynyt Matti Paasivuori . Komiteaan kuului 
nyt myös yksi nainen, ammattientarkastaja ja insinööri Jenny Markelin-Svensson .101  

Muiden maiden järjestelmiä jälleen kerran laajasti esitellyt komitea jätti mietin-
tönsä joulukuussa 1921 . Se ehdotti pakollisen sairausvakuutuksen, äitiysvakuutuksen, 
työkyvyttömyysvakuutuksen ja vanhuusvakuutuksen ulottamista kaikkiin 16 vuotta 
täyttäneisiin kansalaisiin . Vanhuusvakuutusta lukuun ottamatta tietyn tulorajan jäl-
keen etuuksia ei tosin olisi saanut lainkaan, joten vakuutuspakosta huolimatta talou-
dellisesti paremmassa asemassa olleet eivät olisi päässeet osallisiksi vakuutuksen tar-
joamista eduista .102 

Vanhuuseläkettä olisi maksettu 65 vuotta täyttäneille . Eläkeiän kohdalla kanta oli 
siten sama kuin edelliselläkin komitealla . Saksassa oli muutamaa vuotta aikaisemmin 
eläkeikä alennettu 70 vuodesta 65 vuoteen, kun taas Ruotsissa oli 1913 voimaan tul-
leen lain perusteella 67:n ja Englannissa ja Hollannissa 70 vuoden eläkeikä .103 Sosiaali-
demokraattien Matti Paasivuori esitti mietinnön vastalauseessa 60 vuoden eläkeikää . 
Sosiaalivakuutuskomitean ehdottama eläkejärjestelmä oli teknisesti monimutkainen, 
ja eläke olisi ollut enimmilläänkin viidenneksen maksujen laskennan perusteena ole-
vasta vuositulosta . Vapaaehtoisin maksuin vakuutettu olisi voinut hankkia itselleen 
paremman eläkkeen . Toimeenpano noudatteli paljolti invaliditeettivakuutuskomitean 
ehdotusta .104

Esitys ei taaskaan johtanut mihinkään, ei edes hallituksen esitykseen . Mietinnön il-
mestymisen aikoihin uhkasi lähes koko Eurooppaa kohdannut maailmansodan jälkei-
nen deflatorinen, hintojen laskusta johtunut taantuma. Suomessa taantuma jäi lopulta 
verraten lieväksi, mutta koko talous- ja yhteiskuntapolitiikan päätavoite oli tuolloin 
elvyttää vientiä, saada lisää ulkomaista valuuttaa ja vakauttaa valuutan arvo .105 Suur-
teollisuuden edustajat halusivat järjestää asiat paternalismin hengessä ensisijaisesti 
omin päin, ilman merkittäviä uusia lakisääteisiä maksuja ja valtiollisia instituutioita . 
Tällaisessa tilanteessa vientiteollisuuden vastustamilla uudistuksilla ei ollut käytän-
nössä toteutumisen edellytyksiä .106 

Myöskään sosiaalidemokraatit eivät olleet innoissaan komitean suunnitelmasta 
vaan pitivät ensisijaisena tavoitteenaan työnantajan kustantamaa sairausvakuutus-
ta . Väinö Tannerin johtama sosiaalidemokraattien vähemmistöhallitus (13 .12 .1926–
17 .12 .1927) antoi 1927 sairausvakuutusta koskevan lakiesityksen . Kyse oli palkansaaja-
vakuutuksesta, jonka ulkopuolelle maalaisväestö olisi jäänyt . Siksi ei ollutkaan yllätys, 
että maalaisliitto vastusti esitystä . Sairausvakuutusta koskeva lakiesitys joutui monelta 
suunnalta tulleen kiistelyn kohteeksi, ja käsittely jumittui yleisemmän poliittisen epä-
vakauden vuoksi .107  
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Sosiaalidemokraattien hallitusta seurannut Juho Sunilan maalaisliittolainen vä-
hemmistöhallitus (17 .12 .1927–22 .12 .1928) antoi 1928 eduskunnalle esityksen van-
huus- ja työkyvyttömyysvakuutukseksi . Lakiesitys pohjautui vakuutusperiaatteeseen, 
jossa kuitenkin työkyvyttömyyseläke olisi ollut kaikille tasasuuruinen . Vanhuuseläke-
ikä olisi ollut jälleen 65 vuotta, ja vakuutettuja olisivat olleet kaikki 21 vuotta täyttäneet . 
Pienimpiä eläkkeitä olisi korotettu valtion ja kuntien maksamalla apurahalla . Tämä 
lähinnä sairausvakuutuslakiesityksen kaatamiseen tähdännyt esitys ei toteutunut .108 

Monipolvisten vaiheiden ja uuden hallituksen vaihdoksen jälkeen eduskunta aluksi 
hyväksyi sairausvakuutusta koskevan lain maaliskuussa 1929 . Se äänestettiin kuitenkin 
lepäämään yli eduskuntavaalien . Lopulta tämäkin lakiesitys kaatui, kun kommunistit 
päättivät toteuttaa Moskovasta johdetun kommunistien yhteistyöjärjestön Kominter-
nin jyrkkää toimintalinjaa; työväestön asemaa parantavat reformit vaaransivat maail-
manvallankumouksen edellytyksiä . Suomessa sosiaalidemokraatit ja kommunistit kä-
vivät keskinäistä kamppailua ammattiyhdistysliikkeessä, joka alkoi samoihin aikoihin 
hajota sisäisiin erimielisyyksiin . Eduskunta hylkäsi sairausvakuutuslain marraskuussa 
1929 . Hylkäämistä kannattivat maalaisliiton ja oikeistopuolueisiin kuuluneiden kan-
sanedustajien lisäksi sosialistinen työväen ja pienviljelijöiden eduskuntaryhmä, joka 
toimi kommunistien ohjeiden mukaisesti .109

Laki pakollisesta sairausvakuutuksesta oli lähellä toteutumistaan, mutta kuluikin 
vielä 35 vuotta ennen kuin laki lopulta säädettiin . Voi vain arvailla, millaisia vaiku-
tuksia lain aikaisemmalla säätämisellä olisi ollut muun sosiaalivakuutuksen mukaan 
lukien eläketurvan kehitykseen . Joka tapauksessa Suomen myöhäisyys sosiaalivakuu-
tuksen kehityksessä näyttäisi jälkikäteen huomattavan erilaiselta, jos sairausvakuu-
tuslaki olisi tullut hyväksytyksi . 

Maailmansotien väliseen aikaan ajoittui modernin historian tunnetuin rauhanai-
kainen suhdannevaihtelu . Suureksi lamaksi (The Great Depression) nimetyn 1930-lu-
vun laman vaikutukset vaihtelivat huomattavasti maasta toiseen . Lama sai alkunsa 
Yhdysvalloista ja levisi sieltä muualle maailmaan . Suomessa vaikutuksia voisi luon-
nehtia eurooppalaisittain keskimääräisiksi . Kansantalouden ongelmat, työttömyys ja 
lapuanliikkeenä tunnettu oikeistoradikaali liikehdintä veivät lamavuosina suurimman 
huomion . Sosiaalidemokraattien ja kommunistien keskinäisen kamppailun ja lapuan-
liikkeen toiminnan tuloksena ammattiyhdistysliike hajosi ja monien liittojen toiminta 
kiellettiin . Suomen Ammattijärjestön (SAJ) tilalle perustettiin uusi sosiaalidemokraat-
tinen keskusjärjestö, Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto (SAK), mutta siihen 
kuuluvat liitot ja paikalliset ammattiosastot jäivät varsin heikoiksi aina 1930-luvun 
jälkipuolelle saakka .110 

Lamavuosista tuli työmarkkinoiden, köyhäinhoidon ja koko sosiaalipoliittisen 
avustusjärjestelmän toimivuuden mittari, koska muut avustusmuodot – esimerkiksi 
hätäaputyöt – eivät riittäneet laajamittaisen työttömyyden hoitamiseen . Iäkkäimpien 
asema työmarkkinoilla oli jo ilman työttömyyttäkin huono .111 Työttömyyden vuoksi 
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annettu apu hankaloitti köyhäinhoidon varsinaisten avustettavien kuten sairaiden, 
vammaisten ja vanhojen ihmisten avustamista ja avustettavien lukumäärän kasvaessa 
henkeä kohden myönnettyjä avustussummia jouduttiin laskemaan . 

Edistyspuolueeseen kuuluneen Toivo Kivimäen johtama porvarillinen hallitus 
(14 .12 .1932–7 .10 .1936) asetti 1933 komitean, jonka tuli tehdä ehdotus 1897 annetun 
apukassa-asetuksen uudistamiseksi . Varsin suppea ja pelkästään virkamiehiä käsittä-
nyt kokoonpano viittasi siihen, ettei komitealta odotettu merkittäviä uusia avauksia, 
enemmänkin lainsäädäntöön liittyvien epäkohtien korjaamista . Komitea esitti kuiten-
kin hallitukselle, että ryhdyttäisiin viipymättä tutkimaan mahdollisuuksia pakollisen 
sairausvakuutuksen aikaansaamiseksi kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöille ja 
vapaaehtoisen vakuutuksen maaseudun työntekijöille .112 

Ehdotus kuvasti komitean jäsenen Niilo Mannion mukaan ulkomaisiin kokemuk-
siin perustuvaa ja kansainvälisen työjärjestön ILO:n näkemystä, jonka mukaan ”nor-
maalijärjestys” oli, että palkkatyöväkeä koskeva sairausvakuutus tulisi olla ensimmäi-
senä tärkeyslistalla . Mannio oli jo edellisvuosikymmenellä ollut valmistelemassa sai-
rausvakuutusta koskevaa lakiesitystä .113 Hallituksen määräyksestä komitea esitti myös 
suunnitelman vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutuksen järjestämiseksi .114

Lainsäädännön kehittämissuunnan osalta ratkaisevaan asemaan nousivat vallassa 
olleiden poliitikkojen näkemykset . Vuosikymmenten ajan suomalainen vastaus sosia-
lismin uhkaan oli ollut sosiaalivakuutuksen sijaan maan hankkiminen sitä tarvitsevil-
le, niin sanottu talonpoikaisen Suomen visio .115 Se näkyi vielä 1930-luvulla, kun piti 
päättää, kehitetäänkö ensin sairauden vai vanhuuden turvaa . Sosiaaliministerinä oli 
maalaisliittolainen Eemil Hynninen, ja hallitus päätyi vanhuus- ja työkyvyttömyys-
vakuutuksen kannalle . Viljelijäväestö ei olisi juuri hyötynyt pakollisesta sairausva-
kuutuksesta, vientiteollisuuden työnantajat taas pelkäsivät sen suuria kustannuksia 
ja mahdollisesti lain aikaansaamia väärinkäytöksiä .116 Yhteiskuntarauhan säilyminen 
edellytti näiden ryhmien kannan huomioonottamista . Edistyspuolueelle ja sitä lähel-
lä oleville virkamiehille ei jäänyt muuta mahdollisuutta kuin alistua valmistelemaan 
eläkelainsäädäntöä ja kommentoida tapahtunutta muistelmissaan vuosikymmenten 
kuluttua .117   

Lyhyen valmistelutyön jälkeen valtioneuvosto asetti kesäkuussa 1935 sosiaali-
vakuutuskomitean . Se laati ehdotuksen vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutuslaiksi . 
Mannio toimi komitean puheenjohtajana . Valmistelu sujui joutuisasti, sillä mietintö 
valmistui jo vajaan puolen vuoden työskentelyn jälkeen joulukuussa 1935 . Hallitus an-
toi eduskunnalle esityksen kansanvakuutuslaiksi syyskuussa 1936 .118

Politiikassa tapahtui kuitenkin tässä vaiheessa merkittävä käänne . Sosiaalidemo-
kraatit voittivat vuoden 1936 eduskuntavaalit, kun taas pääministeri Kivimäen edistys-
puolue kärsi tuntuvan tappion . Itsenäisen Suomen siihenastisen historian pitkäikäisin 
hallitus kaatui eduskunnan luottamusäänestykseen syyskuussa 1936 . Tarvittiin kui-
tenkin vielä seuraavan vuoden alussa pidetyt presidentinvaalit ennen kuin sosiaalide-
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mokraatit nousivat hallitukseen maalaisliittolaisen pääministerin Kyösti Kallion tultua 
valituksi sosiaalidemokraattien tuella tasavallan presidentiksi . Sosiaalidemokraatit, 
maalaisliitto ja edistyspuolue muodostivat A . K . Cajanderin johtaman niin sanotun pu-
namultahallituksen keväällä 1937 (12 .3 .1937–1 .12 .1939) . Porvaripuolueet ja vasemmis-
to olivat ensimmäistä kertaa hallitusyhteistyössä vuoden 1918 sisällissodan jälkeen .

Porvaripuolueissa korostettiin verovaroin rahoitetun niin sanotun huoltoperi-
aatteen sijaan yksilöiden omaa vastuuta . Kansanvakuutuslain eduskunnalle antanut 
Kivimäen hallitus piti kyllä huoltojärjestelmän etuna sen pienempiä hallinto- ja toi-
meenpanokustannuksia, mutta kunkin omiin maksuihin (ainakin osittain) perustuva 
vakuutusjärjestelmä kannusti säästäväisyyteen ja totutti tärkeään ”itseavunperiaattee-
seen” . Mikäli vakuutusperiaatteeseen yhdistettiin vielä rahastointi, se mahdollisti pää-
omien muodostumisen . Niistä saatavien korkotuottojen myötä koko eläkejärjestelmä 
tulisi pitkällä aikavälillä halvemmaksi .119

Sosiaalidemokraatit kannattivat huoltoperiaatetta . Se olisi etenkin vanhuuseläk-
keiden kohdalla paras ratkaisu, ”jotta ne, jotka elämänsä iltaan ovat yhteiskunnan hy-
väksi tehneet työtä, saisivat kohtuullisen eläkkeen vanhuudenpäivinään”, kuten asia 
ilmaistiin 1937 eduskunnan asettaman kansanvakuutusvaliokunnan lausuntoon liite-
tyssä eriävässä mielipiteessä . Julkisin varoin rahoitettu eläkejärjestelmä olisi lisäksi 
hyödyttänyt iäkkäitä ihmisiä välittömästi eikä vasta vuosikymmenten kuluttua niin 
kuin vakuutukseen perustuvassa järjestelmässä .120 

Sosiaalidemokraatit hyväksyivät kuitenkin kevään 1937 eduskuntakäsittelyssä pää-
osin vakuutusperiaatteelle rakentuneen eläkejärjestelmän . Vasemmistossa ei haluttu 
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kaataa jo vuosikymmeniä vireillä ollutta hanketta eläkejärjestelmän luomiseksi eikä 
myöskään vaarantaa juuri alkanutta hallitusyhteistyötä . Köyhimmän väestönosan 
elintason kohoaminen teki vakuutuksista myös sosiaalidemokraateille aikaisempaa 
hyväksyttävämmän vaihtoehdon ja koko väestöä – eikä vain palkkatyöntekijöitä – kos-
keva sosiaalivakuutus sopi sikäli SDP:lle, että puolueen kannattajakunnassa oli myös 
pienviljelijöitä ja muuta maalaisköyhälistöä . Tärkeää oli niin ikään se, että myös va-
kuutusmaksuilla rahoitettavilla eläkkeillä voitiin vähentää tarveharkintaisen ja usein 
nöyryyttäväksi koetun kunnallisen köyhäinhoidon merkitystä . Myös työkyvyttömyys-
eläkkeen muotoutuminen eduskunnassa huoltoperiaatteen suuntaan helpotti lain hy-
väksymistä . Käytännössä asia lienee päätetty jo ennen eduskuntakäsittelyä hallitus-
yhteistyöstä sovittaessa . Uuden hallituksen ohjelmaan nimittäin kirjattiin, että ”van-
huus- ja työkyvyttömyysvakuutus sekä äitiyshuolto on viipymättä toteutettava” .121

Kansaneläkelain ydinkohdat:122

• Universaali vanhuus- ja työkyvyttömyysturva. Lain ulkopuolelle jäivät en-

nen 18 vuoden ikää työkyvyttömäksi tulleet.

• Vanhuuseläkkeeseen edellytyksenä oli 65 vuoden ikä ja vakuutusmaksujen 

maksaminen 10 kalenterivuoden aikana, joten lain ulkopuolelle jäivät myös 

lain voimaantulovuonna 1939 55 vuotta täyttäneet (1883 tai sitä ennen syn-

tyneet).

• Vakuutusperiaate: Vakuutusmaksu oli vuositulosta aluksi 1 % ja vuodesta 

1944 2 %, jonka työntekijä ja työnantaja maksoivat puoliksi. Jos ei ollut 

työnantajaa, maksu tuli kokonaan vakuutetun maksettavaksi. 

• Vanhuuseläke koostui henkilökohtaiselle tilille kertyneistä, rahastoiduista  

vakuutusmaksuista. 

• Työkyvyttömyyseläke koostui pohjaosasta ja säästöosasta. Pohjaosan 

suuruus oli riippumaton henkilön omista vakuutusmaksuista ja se rahoi-

tettiin kunakin vuonna kertyneillä vakuutusmaksuilla (jakojärjestelmä). Työ-

kyvyttömyyseläkkeen saaminen edellytti kolmen vuoden vakuutusmaksuja. 

• Huoltoperiaate: Valtion ja kuntien varoista myönnettiin tulosidonnaista 

lisäeläkettä, johon oli mahdollisuus saada alle 16-vuotiaista huollettavista 

lapsikorotus. 

• Vakuutusmaksujen palautus leskelle ja vakuutetun alle 18-vuotiaille lapsille  

vakuutetun kuollessa. 

• Toimeenpano: Kansaeläkelain mukaisia maksuja alettiin kerätä 1939. Ensim-

mäiset työkyvyttömyyseläkkeet maksettiin 1942 ja vanhuuseläkkeet 1949. 
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Uuden järjestelmän toimeenpanoa ja varojen hallintaa varten perustettiin itse-
näinen vakuutuslaitos, Kansaneläkelaitos . Se sai perustuslakiin nojautuvan erikois-
aseman, ja siitä tuli eduskunnan valvonnan alainen laitos . Helsingissä sijainneen 
päätoimipaikan lisäksi vakuutuksen paikallista toimeenpanoa varten maa jaettiin 
vakuutuspiireihin, joissa kansaa palvelivat piiriasiamiehet .123 Samantyyppinen orga-
nisaatiomalli esitettiin jo vuoden 1908 invaliditeettivakuutuskomitean mietinnössä . 
Eläkevarat tuli sijoittaa taloudellisesti tuottaviin ja mahdollisimman vähän valvon-
ta- ja hoitokustannuksia vaativiin kohteisiin . Riskejä piti välttää . Uusiin yrityksiin ei 
eläkevaroja saanut käyttää, vaan sijoitusten tuli kohdistua vakavaraisten kotimaisten 
pankki-, liike- ja muiden osakeyhtiöiden osakkeisiin .124

Kansaneläkelain säätämisestä ei tullut suuria poliittisia intohimoja herättänyt näy-
telmä, jonka puolesta olisi taisteltu kabineteissa, marssittu kaduilla ja jota olisi lopulta 
juhlittu suurin elkein . Ei laki aivan huomaamatta syntynyt, mutta sitä oli edeltänyt jo 
niin monen vuosikymmenen enemmän tai vähemmän aktiivinen valmistelu, ettei to-
dellisia kamppailuja enää käyty . Vaikka valmistelussa oli vielä kaikuja vanhoista rinta-
malinjoista ja pieniä enteitä jumittumisesta aikaisempien vaiheiden asemiin, otollisen 
tilanteen syntyessä – taloudellinen nousukausi sekä vasemmiston ja keskustan yhteis-
hallitus – valmistelu ja päätöksenteko sujuivat nopeasti .

Kansaneläkejärjestelmän alkuvaihe muotoutui kuitenkin kivikkoiseksi . Ongelmia 
alettiin ratkoa jo toisen maailmansodan aikana . Siihen antoi lisäaiheen ja pontimen 
poliittisen asetelman syvällekäyvä muutos niin Suomessa kuin muualla maailmassa .
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”Hallitukset antoivat taisteleville kansoilleen vekseleitä tulevaisuudesta”, 
kirjoitti sosiaaliministeriön kansliapäällikkö Niilo Mannio 1952 kuvates-
saan toisen maailmansodan aikana virinnyttä sosiaaliturvan suunnitte-

lua .1 Hyvät työolot, taloudellinen edistys ja sosiaalinen turvallisuus mainittiin tärkeinä 
tavoitteina muun muassa liittoutuneiden ns . Atlantin liiton julistuksessa 1941 . Kansain-
välisen työjärjestön Santiago de Chilessä (1942) ja Philadelphiassa (1944) antamissa ju-
listuksissa sosiaalinen turvallisuus oli yksi niistä tavoitteista, joiden puolesta vapaiden 
kansojen sanottiin taistelevan .2

Myös Suomessa sosiaaliturvan kehittäminen sai uudenlaista puhtia pian sodan jäl-
keen . Sota itsessään synnytti uusia sosiaalisia ongelmia, jotka vaativat ratkaisua, mut-
ta myös sodanjälkeinen poliittinen tilanne suosi uutta paneutumista jo aiemmin esillä 
olleisiin kysymyksiin . Uusi into ratkoa sosiaalisia ongelmia huipentui vuoteen 1955, 
kun tuon vuoden aikana eduskunta käsitteli yhtä aikaa kansaneläkelain mittavaa uu-
distusta, eläkesäätiölakia, merimiesten eläkelakia ja vielä köyhäinhoitolain uudistusta 
huoltoapulaiksi .

Tieto muiden maiden ratkaisuista oli keskeinen osa lainsäädännön valmistelua . 
Ulkomaisten kokemusten kartoittamisella oli Suomessa merkitystä sekä esikuvien 
että varoittavien esimerkkien etsimisessä .3 Kansainvälisesti tunnetuin sodanaikainen 
sosiaalista turvallisuutta koskeva teksti lienee William Beveridgen suunnitelma Iso-
Britannian sosiaalivakuutusjärjestelmäksi .4 Suomessa Beveridgen suunnitelmat olivat 
sosiaalivakuutuksen ja -huollon asiantuntijoille tuttuja, mutta sosiaalivakuutuksen ja 
”yhteiskunnallisen huollon” tulevaisuuden suunnittelussa lähdettiin sittenkin pikem-
min Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julkilausumista kuin lordi Beveridgen teoksis-
ta .5 Jo vuoden 1928 vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutusesitys oli vedonnut ILO:n ar-
vovaltaan, mutta erityisesti vuoden 1952 ILO-sopimusta sosiaaliturvan minimitasosta 
pidettiin Suomessa tärkeänä mittapuuna .6

Kansainvälisten järjestöjen suositukset ja ulkomaiset esikuvat jouduttiin Suomes-
sa sovittamaan kotimaiseen poliittiseen todellisuuteen . Aiemmassa kirjallisuudessa 
on korostettu erityisesti palkansaajien ja maanviljelijöiden eturistiriitaa 1950-luvulla . 
Ristiriitaa oli koetettu hallita sosiaalidemokraattien ja maalaisliiton punamultahalli-
tuksissa koko vuosikymmenen alkupuolen . Perusongelmana aina sodan päättymises-
tä asti oli ollut hintojen ja palkkojen kytkeminen toisiinsa erilaisin indeksijärjestel-
min, mikä oli omiaan pitämään inflaation korkeana. Vuodesta 1950 maan hallitukset 
yrittivät ylläpitää vakauttamispolitiikkaa yhteistyössä työntekijöiden, työnantajien ja 
maataloustuottajien keskusjärjestöjen kanssa . Yhteistyö oli koko ajan vaikeaa, mutta 
vuoden 1954 päättyessä se alkoi olla ylittämättömissä ongelmissa . Kiistat kärjistyivät 
lopulta 1956 SAK:n julistamaksi yleislakoksi .7
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Vuosien 1954–1956 kansaneläkereformia on aiemmassa kirjallisuudessa pidetty 
osana näitä ankaria tulonjakokiistoja, ja nähty se tältä osin myös motiivina työeläke-
järjestelmän syntyyn . Reformissa luovuttiin etuuksien ansioperusteisuudesta ja hen-
kilökohtaisesta maksujen rahastoinnista ja siirryttiin tasaetuuksiin ja käytännössä ve-
rorahoitteiseen jakojärjestelmään . Ansiosidonnaisuudesta luopuminen palveli maan-
viljelijöiden etuja paremmin kuin palkansaajien . Jo kerättyjen rahastojen käyttäminen 
tasaetuuksien rahoittamiseen saivat palkansaajien edunvalvojat kuvaamaan uudistus-
ta tulonsiirroiksi maaseudulle .9

Puolueiden tulonjakokiistoja olivat 1950-luvun alussa omiaan kiristämään etujär-
jestöjen SAK:n ja MTK:n paine samoin kuin kansandemokraattien nousu sosiaalide-
mokraattien vakavaksi haastajaksi työväestön äänen käyttäjinä . Vuosina 1954 ja 1955 
kantojen kiristämiseen antoivat lisäpontta myös eduskunta-, kunnallis- ja lopulta pre-
sidentinvaalit . Muistettava on sekin, että ruuhkavuoden 1955 teemoihin kuului myös 
maataloustulopäätös, jota sorvattiin eduskunnassa täsmälleen samoina päivinä kuin 
eläkesäätiö- ja merimieseläkelakeja . Henkilötasollekin menneiden kiivaiden kiistojen 
taustalla oli kuitenkin paljon yleisemmän tason näkemyseroja .8

Maalaisliiton osalta kansaneläkereformi liittyi vuosien 1952–1955 talous- ja sosi-
aalipoliittiseen keskusteluun, jossa teollistamisen, rationalisoinnin ja elinkeinoraken-
teen muutoksen teemat olivat alati esillä . Kansaneläkelain käsittely kytkeytyi maata-
loustulolakiin, jota maalaisliiton eduskuntaryhmässä pidettiin punamultayhteistyön 
koetinkivenä erityisesti sen suhteen, millaista Suomea itse kukin poliittinen ryhmä 
tavoitteli .10 Puolueen sisällä ainakin Urho Kekkosta epäiltiin liiasta myöntyväisyydestä 
teollisuuden ja sen työntekijöiden vaatimuksiin ja – ennen muuta – talonpoikaisen 
Suomen vision hylkäämisestä .11 Rakennemuutos näyttäytyi maalaisliiton piirissä maal-
tapakona, ja sitä ei saanut puolueen mielestä sosiaalipoliittisilla instituutioilla edistää . 
Maalaisliitto saattoi hyväksyä eläketurvan rakentamisen sekä maanviljelijöiden että 
palkansaajien tarpeita ajatellen 1930-luvulla, jolloin kaksi kolmesta kansalaisesta oli 
maatalouden piirissä . 1950-luvulla maatalouden enemmistö alkoi olla mennyttä – ja 
juuri siksi maalaisliitto tuli toisiin aatoksiin .

Elinkeinorakenteen muutokseen liittyvät eturistiriidat eivät kuitenkaan riitä kan-
saneläkeuudistuksen selitykseksi sen enempää kuin poliittisesti kuuman vuoden-
vaihteen 1955–1956 vaihtelevat taktiikat . Ensinnäkin, eturistiriitoja sisältyi myös eri 
ikäryhmien asemaan yhteiskunnassa, kun alkuperäinen kansaneläkelaki ei näyttänyt 
turvaavan olemassa olevan väestön vanhuksia lainkaan riittävällä tavalla . Tämän ky-
symyksen ratkaisu oli 1940- ja 1950-luvuilla keskustelujen ytimessä . Toiseksi, kansan-
eläkejärjestelmää suunniteltiin ja kehitettiin jatkuvasti sen voimaantulosta lähtien, 
erityisen aktiivisesti 1949–1954 . Tämän kehitystyön samoin kuin sitten lakiuudistuk-
sen eduskuntakäsittelyn yhteydessä esiintyi erimielisyyksiä monesta muustakin asias-
ta kuin palkansaajien ja maanviljelijöiden suhteellisista eduista . Erimielisyyksissä oli 
paljolti kyse siitä, kenelle ja millaista turvaa tarjotaan, miten se toteutetaan ja miksi . 
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Kansaneläkejärjestelmän uudistamispyrkimysten ja muun eläketurvan kehittämisen 
yhteydessä 1940- ja 1950-luvuilla muotoutuivat monet niistä asetelmista, joiden pe-
rustalta työeläkejärjestelmäkin myöhemmin syntyi . Siksi noiden vuosikymmenien ke-
hitystä esitellään seuraavaksi seikkaperäisesti – samoin kuin suunnitelmia, jotka eivät 
koskaan toteutuneet .

Eduskunta aloitti ruuhkavuotensa kansaneläkelain käsittelystä maaliskuussa 1955 . 
Muut uudistushankkeet jäivät syksyn istuntokaudelle, jolloin kansaneläkelain uudet 
suuntaviivat alkoivat jo olla selvillä . Eläkesäätiölaki ja merimieseläkelaki oli kuitenkin 
suunniteltu luottaen siihen, että kansaneläkelain alkuperäiset periaatteet säilyisivät 
hamaan tulevaisuuteen . Kun niin ei käynytkään, on perusteltua olettaa, että kansan-
eläkereformi todellakin merkitsi yhtä alkusysäystä tulevalle työeläkejärjestelmälle .

KANSANELÄKELAIN  
VAIKEA TOIMEENPANO

Alkuperäisellä kansaneläkelailla pyrittiin tarjoamaan vähimmäistoimeentulo koko 
väestölle silloin, kun työkyvyttömyys oli vienyt ansiomahdollisuudet tai säädetty ikä 
tullut täyteen . Reunaehdoiksi tavoitteiden täyttämiselle asetettiin kuitenkin kaksi vaa-
timusta: verorasitus ei saanut kiristyä eikä kansalaisten yritteliäisyyttä saanut lannis-
taa . Jokainen olisi edelleen itse vastuussa omasta vanhuuden toimeentulostaan .

Oma vastuu merkitsi säästämispakkoa . Kansaneläkelailla perustettiin itse asiassa 
valtava säästöpankki, johon jokaiselle kerättiin pääomaa vanhuuden varalle . Periaate 
oli, että koroilla lisätty pääoma jaettaisiin eläkkeiksi sitten, kun vakuutustapahtuma – 
joko 65 vuoden ikä tai pysyvä työkyvyttömyys – sattuisi . Nuorena työkyvyttömäksi tu-
leva vakuutettu ei kuitenkaan olisi ehtinyt säästää kovinkaan suurta summaa, eivätkä 
korot olisi vielä ehtineet kasvattaa pääomaa . Siksi säädettiin vakuutukseen tuloiän ja 
eläkkeen myöntämisiän mukaan määräytyvä mutta maksujen suuruudesta riippuma-
ton työkyvyttömyyseläkkeen pohjaosa .

Vanhuuseläke-etuuksista osalliseksi pääseminen edellytti vähintään kymmenen 
vuoden vakuutusmaksuja eli ns . odotusajan täyttymistä . Niinpä lain voimaan tullessa 
55-vuotiaat ja vanhemmat (so . vuonna 1883 ja ennen sitä syntyneet) rajautuivat ul-
kopuolelle . Työkyvyttömyyseläkkeen odotusaika oli kolme vuotta . Vakuutusmaksuksi 
hallitus esitti komiteatyön pohjalta kolmea prosenttia kunnallisverotuksessa taksoi-
tetusta tulosta, mutta eduskunta pudotti maksun kahteen prosenttiin . Kansalaisten 
maksukykyä pidettiin hyvin heikkona, joten henkilökohtaisia vakuutusmaksuja ei voi-
tu asettaa kovin korkealle tasolle . Markkamääräinen minimimaksu perittiin kuitenkin 
myös niiltä, joilla ei ollut verotettavaa tuloa .

Oman eläketurvan säästäminen merkitsi vakuutusmaksujen täydellistä rahastoi-
mista . Toimeentulon turvaavia eläkkeitä rahastoista olisi ollut odotettavissa kymme-
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nien vuosien kuluttua, joten sinä aikana työkykynsä menettävät ja vanhukset olisivat 
jääneet turvaa vaille . Siksi maksuihin perustuvan peruseläkkeen lisäksi säädettiin 
verovaroin rahoitettu lisäeläke . Peruseläke oli riippumaton eläkkeensaajan muista 
tuloista, mutta lisäeläkkeen kohdalla haluttiin varmistua siitä, ettei yhteisiä varoja 
käytettäisi muutenkin toimeen tulevien hyväksi . Köyhäinhoidon konkreettinen tarve-
harkinta muuttui kansaneläkejärjestelmässä ankariksi tulorajoiksi .

Alkuperäisessä järjestelmässä työnantaja vastasi puolesta työntekijöidensä kah-
den prosentin vakuutusmaksusta . Maalaisliiton edustajat pitivät järjestelmää epäoi-
keudenmukaisena siksi, että palkansaajat näyttivät näin pääsevän halvemmalla kuin 
pienviljelijät, ja siksi, että työvoimaa tarvitsevat talonpojat joutuivat työnantajina 
maksamaan itsensä lisäksi myös työntekijöistään vakuutusmaksua . 1930-luvun yh-
teiskunnassa vain vajaalla kolmanneksella vakuutetuista oli maksua maksava työn-
antaja, sillä valtio ja kunnat eivät työnantajina joutuneet osallistumaan tällä tavoin 
kustannuksiin .12

Periaatteellinen kysymys oikeudenmukaisuudesta ei kuitenkaan estänyt lain sää-
tämistä 1937 . Palkanpidätyksen toimeenpanon ongelmat sen sijaan uhkasivat kaataa 
tuoreeltaan koko järjestelmän . Työnantaja maksoi osuutensa samalla, kun pidätti va-
kuutetun palkasta tämän oman osuuden ja tilitti sen postilaitoksen kautta Kansanelä-
kelaitokselle .13 Maksu kuitenkin määrättiin suhteessa vakuutetun kunnallisverotuk-
sessa taksoitettuihin tuloihin, ja kunnallisverot kannettiin vasta jälkikäteen . Niinpä 
palkanpidätysjärjestelmän monimutkaisuus herätti ankaraa kritiikkiä heti kansanelä-
kelain toimeenpanon alettua vuoden 1939 alussa .

Talvisodan syttyminen saman vuoden lopulla moninkertaisti ongelmat . Kansanelä-
kejärjestelmä jäi pahan kerran puolustustaistelun jalkoihin, eikä ensimmäisen vuoden 
vakuutusmaksuja päästy perimään 1940 lainkaan . Siirtoväki vapautettiin maksuista, 
mutta silti kahden vuoden maksujen takautuva perintä vuoden 1941 päättyessä – uu-
den sodan jo alettua – oli vaikea tehtävä, joka aiheutti lisää tyytymättömyyttä kansa-
laisissa .14

Maksut alkoivat lopulta virrata 1942, ja rahastointi nousi alkuvaiheessa aina 90 
prosenttiin maksutulosta . Rahat sijoitettiin pääasiassa Suomen valtion velkakirjoihin, 
minkä seurauksena Kansaneläkelaitos itse asiassa keräsi kansalaisilta rahaa sotapon-
nistelujen rahoittamiseksi . Normaalioloissa kansaneläkelaki rajoitti valtionpaperei-
den osuutta Kansaneläkelaitoksen sijoituksista, mutta nuo rajoitukset poistettiin poik-
keuslailla sota-ajaksi .15 Sota-aika toi kuitenkin uuden ongelman: rahan arvon kiihtyvä 
aleneminen uhkasi täysin rahastoivaa järjestelmää .

Tyytymättömyys kansaneläkelain toimeenpanoon ei jäänyt vaille poliittista ilmaus-
ta . Eduskunnassa ehdittiin jo vaatia koko laitoksen lakkauttamistakin, mutta sosiaa-
lidemokraattinen sosiaaliministeri Karl-August Fagerholm vetosi käynnissä olevaan 
sotaan ja piti pyrkimystä elintason nostamiseen muun muassa sosiaalivakuutuksen 
avulla puolustustahdon eräänä tekijänä . Valtioneuvosto asetti kuitenkin komitean 
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tarkastelemaan kansaneläkelain muutostarpeita uudessa tilanteessa ja ennen kaikkea 
mahdollisuuksia järjestelmän yksinkertaistamiseksi .16

Kansaneläkelain tarkastuskomitean puheenjohtajaksi nimitettiin puolueisiin si-
toutumaton pankinjohtaja Rainer von Fieandt, ja jäseniksi tulivat edistyspuoluetta 
edustanut maaherra Bruno Sarlin sekä sosiaalidemokraattinen vakuutusjohtaja Edvin 
A . Stor-Rank .17 Kansaneläkelain tarkastuskomitean työ lähti liikkeelle julkisuudessa 
esiintyneestä kansaneläkejärjestelmän ja -laitoksen arvostelusta ja piti tavoitteenaan 
eritoten tämän arvostelun syiden poistamista . Komitea ehdottikin järjestelmän huo-
mattavaa yksinkertaistamista luopumalla pahimmin silmätikuksi joutuneesta palkan-
pidätyksestä . Palkanpidätysjärjestelmä aiheutti komitean arvion mukaan huomat-
tavaa hallinnollista työtä ja synnytti kustannuksia, vaikka se kattoi vain vajaan kol-
manneksen vakuutetuista . Perusongelmanahan oli, että vakuutusmaksut määrättiin 
lopulta kunnallisverotuksessa taksoitettujen vuositulojen mukaisiksi, ja kunnallisvero 
kannettiin vasta jälkikäteen . Seurauksena oli, että useallakaan vakuutetulla työnteki-
jällä pidätetty maksu ei ollut lopullinen, vaan maksujen periminen jälkikäteen tai pa-
lauttaminen oli tavallista .

Komitea ehdotti myös, että työntekijän henkilöön sidottu työnantajan maksuosuus 
poistettaisiin ja työnantajilta ryhdyttäisiin keräämään erityistä vakuutusveroa, jonka 
tuotto käytettäisiin lisäeläkkeiden ja työkyvyttömyyseläkkeiden tason parantamiseen . 
Vastaavasti komitea ehdotti, että vakuutusmaksujen ja peruseläkkeen yhteyttä enti-
sestäänkin vahvistettaisiin luopumalla ns . pohjarahastosta . Eläkeikää komitea olisi 
nostanut kahdella vuodella .

Komitea olisi näin itse asiassa painottanut alkuperäistä kompromissia enemmän 
huoltoperiaatteen suuntaan . Stor-Rank halusi kuitenkin liikkua tässä suunnassa vie-
läkin pitemmälle ja ehdotti eriävässä mielipiteessään, että henkilökohtaiset tilit pois-
tettaisiin kokonaan ja vakuutusmaksut kerättäisiin kaikilta kunnallisveroa maksavilta 
verotuksen yhteydessä . Etuuksista olisi tullut jokseenkin tasasuuruisia, mutta se oli 
Stor-Rankin omien laskelmien mukaan jo muutenkin kansaneläkejärjestelmän tulos . 
Kansaneläkkeen vakuutusluonne oli lähinnä näennäistä, huomautti Stor-Rank .18

Komitean jäsenistä Sarlinilla oli pitkä kokemus köyhäinhoidosta, viimeksi Helsin-
gin kaupungin huoltotoimen toimitusjohtajana ja huoltoapulakia valmistelevan komi-
tean puheenjohtajana . Eritoten siitä näkökulmasta maksujen kantamiseen käytetty 
aika ja raha eivät varmaankaan näyttäneet vastaavan niistä saatavia etuuksia . Stor-
Rank puolestaan oli komitean asettamisen aikaan vakuutusyhtiö Kansan kakkosjoh-
taja ja vasemmiston osuustoimintaa lähellä olleen Eläkekassa Tuen johtaja . Sosiaali-
demokraatithan olivat alun perin tavoitelleet huoltoperiaatteelle rakentuvaa vanhuus-
vakuutusta . Työkyvyttömyysturvan he olisivat liittäneet sairausvakuutukseen .19

Komitean jäsenet oivalsivat toki, että heidän ehdotuksensa osuivat arkaan paik-
kaan puuttuessaan sosiaalivakuutuksen kehittämisen solmut avanneeseen kompro-
missiin . Niinpä komitea jätti periaatemietintönsä valtioneuvoston arvioitavaksi ennen 
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kuin ryhtyi valmistelemaan yksityiskohtaisempaa lakiesitystä . Turhaa työtä se olisikin 
ollut, sillä sosiaaliministeriön Mannio varusti mietinnön esittelymuistiolla, jossa hän 
tyrmäsi komitean kaavailut .20 Komitean mielikuvitusta hillitsemään pantiin Kansan-
eläkelaitoksen yliaktuaari Tauno Jylhä, joka nimitettiin komitean jäseneksi . Vuoden 
1942 lopussa komitean sihteeri vielä vaihtui Kansaneläkelaitoksen eläkeasiainosaston 
päällikköön Alpo Noposeen .

Siinä missä alkuperäinen kokoonpano oli ottanut lähtökohdakseen kansaneläke-
järjestelmän julkisen arvostelun, korosti täydennetty komitea mietinnössään tekevän-
sä ehdotuksia ennen muuta Kansaneläkelaitoksessa kerättyjen kokemusten pohjalta . 
Ratkaistavien ongelmien kärkeen nousi nyt rahastoitujen maksujen arvon säilyttämi-
nen . Valtioneuvosto oli rajoittanut komitean tehtävät ”teknillisluonteisiin” ehdotuk-
siin, mitä tuli eläketurvan tehostamiseen ja järjestelmän yksinkertaistamiseen . Tästä 
huolimatta komitea esitti myös yleisen kannanoton kansaneläkejärjestelmän puoles-
ta . Jo rahavarojen ohjaaminen yksityisestä kulutuksesta julkisen vallan tarpeisiin oli 
komitean mielestä sota-ajan oloissa riittävä peruste säilyttää järjestelmä alkuperäi-
sessä laajuudessaan . Mutta katse suunnattiin myös sodanjälkeiseen aikaan: Kansan-
eläkelaitoksen jo tekemä työ oli arvokas pohja, jolle tulevaa sosiaaliturvaa voitaisiin 
rakentaa .21

Rahanarvon alenemisen aiheuttamien ongelmien torjumisessa komitea päätyi mel-
koiseen umpikujaan . Peruseläke oli tarkoitus maksaa rahastoitujen vakuutusmaksujen 
turvin, mutta rahastoitujen varojen arvon aleneminen oli jo aiheuttanut Kansaneläke-
laitoksen varoissa vajauksen, jonka paikkaaminen olisi edellyttänyt vakuutusmaksu-
tulon kasvua tai valtion rahoitusta . Kumpikin todettiin vallitsevissa oloissa mahdotto-
maksi vaihtoehdoksi . Peruseläkkeitä täydentämään oli suunniteltu lisäeläkkeet niille, 
joiden tulot jäivät tietyn markkamäärän alle. Näissä lisäeläkkeissä inflaatio-ongelma 
oli tavallaan kaksinkertainen . Samalla, kun etuuden reaaliarvo pieneni, väheni niiden 
lukumäärä, jotka alittivat nimellisarvoltaan samana pysyvän tulorajan . Komitean mie-
lestä markkamäärät oli poistettava laista ja annettava niiden määrääminen valtioneu-
voston tehtäväksi .22

Kansaneläkelain toimeenpanon yksinkertaistamisessa komitea kiertyi jatkuvasti 
tavalla tai toisella saman ongelman äärelle . Vakuutusmaksujen määräämisen ja peri-
misen kytkös kunnallisverotukseen ja sen toimeenpanokoneistoon tuotti sekä hallin-
nollisia hankaluuksia että epätarkoituksenmukaisuuksia vakuutetuille . Hallinnollises-
ti ongelmallisinta oli maksujen ennakkoperinnän ja verojen kannon koordinoiminen . 
Eläketurvan kannalta taas kunnallisverotuksessa huomioitavien tulojen rajaukset 
eivät vastanneet lain tarkoitusta . Kaiken kaikkiaan universaaliksi tarkoitettu eläke-
turva oli merkittävällä tavalla riippuvaista paikallisista käytännöistä ja resursseista . 
Kansaneläkelaitos oli kuitenkin haluton rahoittamaan paikallishallinnon toimintaa, 
ja komitea oletti, että kokemuksen karttuessa ja normaaliolojen palattua järjestelmän 
arvostelukin laantuisi .23
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Komitean ehdotuksista laiksi päätyivät vain ne, jotka koskivat vähiten itse kansan-
eläkejärjestelmän perusluonteeseen. Inflaation vaikutusten torjumiseksi lisäeläkkeet 
sidottiin elinkustannusindeksiin 1944 . Samoin komitean ehdotus vakuutuksen anka-
ran karenssin lieventämisestä sai eduskunnan hyväksynnän . Eläke-etuuksia voitiin 
uuden lain mukaan myöntää vakuutetuille, jotka olivat suorittaneet puolet määrätyistä 
maksuista ennen vakuutustapahtumaa .24

Kansaneläkelakia säädettäessä 1930-luvun lopulla vastikkeellisuuden arvostami-
nen oli näkynyt vakuutusperiaatteen korostamisessa . Alkuvaiheen korkea rahastoin-
tiaste oli omiaan lisäämään tätä painotusta, mutta tosiasiassa valtion ja kuntien ra-
hoittamien työkyvyttömyys- ja lisäeläkkeiden merkitys turvan tarjoajina 1940-luvulla 
oli paljon suurempi kuin maksuperusteisten eläkkeiden, aivan kuten Stor-Rank huo-
mautti . Eläkkeet jäivät kuitenkin todella vaatimattomiksi, kun huoltoperiaatteen mer-
kitystä – eli kustannuksia – oli haluttu rajoittaa .25 Uusi piirre 1930-luvun keskuste-
luihin nähden oli nyt tietysti se, että Kansaneläkelaitoksesta itsestään oli tullut tärkeä 
toimija sosiaalivakuutuksen kehittämisessä – ja vieläpä toimija, joka näytti sitoutuvan 
vahvasti kansanvakuutuslinjan tulevaisuuteen .

Vuoden 1943 jälkeen vanhuudenturvan kehittämisen tavoite oli laajentaa jär-
jestelmän kattavuutta . Kansaneläkehän ei ratkaissut vanhusväestön toimeentulo-
ongelmia, koska sen ulkopuolelle oli rajattu valtava joukko ihmisiä . Ensimmäinen 
vanhuuseläkkeen piiriin päässyt, vuonna 1884 syntynyt ikäluokka käsitti 1949 noin 
60 000 ihmistä . Vanhempien ikäluokkien jäseniä oli tuolloin elossa mutta siis vail-
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la mahdollisuutta kansaneläke-etuuteen lähes viisinkertainen määrä .26 Kunnallisen 
köyhäinhoidon asiakkaiksi – avustuksen saajiksi tai suorastaan hoidokiksi – oli 65 
vuotta täyttäneistä päätynyt noin 25 000, mikä vastasi hieman yli kolmannesta koko 
köyhäinhoidon tarvitsijoiden joukosta .27 Lisäksi 47 000 ihmistä jäi työkyvyttöminä 
kansaneläkelain ulkopuolelle .28

Kattavuutta laajentavia erityislakeja valmistelemaan asetettiin komitea köyhäin-
hoidon ylitarkastaja Paavo Mustalan johdolla . Vanhustenhuoltokomiteaksi nimetyn 
ryhmän esittämä vanhuusavustuslaki säädettiin 1952 . Helmikuussa 1955 aukkoja 
paikkailtiin vielä työkyvyttömyysavustuslailla, joka laajensi kansaneläkettä vastaavan 
turvan niihin, jotka kansaneläkelain karenssi oli leikannut lain piiristä . Vuoden 1952 
vanhuusavustuslain ja vuoden 1955 työkyvyttömyysavustuslain mukaiset etuudet seu-
rasivat melko tarkoin kansaneläkelain mukaisten lisäeläkkeiden perusteita . Oikeus 
vanhuusavustukseen lakkasi kalleimmassa kuntaryhmässä 100 000 markan vuositulo-
jen kohdalla .29 Vertailun vuoksi mainittakoon, että 1953 vanhuusavustuksia Kansanelä-
kelaitoksessa käsittelevät toimistoapulaiset ansaitsivat 200 000–300 000 markkaa .30

Vanhuus- ja työkyvyttömyysavustuslait helpottivat siis taloudellista taakkaa niillä, 
jotka oli rajattu kansaneläkkeen ulkopuolelle . Ongelmista perustavampaa, etuuksien 
riittämätöntä tasoa, ne eivät kuitenkaan kyenneet poistamaan . Mustalan komitean 
teettämän selvityksen mukaan yksinäisistä vanhuksista harvemman kuin joka kymme-
nennen tulot nousivat yli 100 000 markan ja naimisissa olevista noin joka neljännen . 
Oma palkkatyö tai lasten tarjoama elatus merkitsi huomattavaa toimeentulonlähdettä 
noin puolelle kaikista vanhuksista . Komitea itse arvioi, että sen ehdottamat avustus-
summat, jotka olivat korkeimmillaan noin 40 000 markkaa vuodessa, tulisivat jäämään 
olennaisesti vaatimattoman toimeentulon turvaavan tason alapuolelle . Suurempien ve-
rorahoitteisten avustusten tarjoaminen olisi kuitenkin komitean mielestä ollut epäoi-
keudenmukaista kansaneläkettä vakuutusmaksujensa perusteella nauttivia kohtaan .31

KANSANELÄKEUUDISTUS

Sosiaaliministeriön kansliapäällikkö Mannio sai vuoden 1945 lopulla johdettavakseen 
sosiaalivakuutuskomitean, jonka tehtäväksi tuli tarkastella kokonaisvaltaisesti sosiaali-
vakuutuksen kehittämismahdollisuuksia Suomessa . Komitean työlle asetettiin rajauk-
seksi, ettei se saisi tuottaa huomattavia lisäkustannuksia valtiolle . Komitea yritti saada 
tätä rajausta konkretisoitua jättämällä yleisluontoisen periaatemietinnön 1947, mutta 
Mauno Pekkalan johtama kolmen suuren hallitus ei ottanut sitä käsiteltäväkseen .

Kahdenkymmenen jäsenen komitea jakautui jaostoihin pohtimaan sosiaalivakuu-
tuksen eri lajeja ja jätti yhteensä viisi mietintöä . Kansaneläkelain uudistamista koske-
van mietintönsä komitea jätti kesäkuussa 1954 . Komitea oli aloittanut kartoittamalla 
monia eri vaihtoehtoja järjestää vanhuuden ja työkyvyttömyyden turva . Periaaterat-
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kaisu tehtiin keväällä 1951, jolloin komitean täysistunnossa päätettiin pitäytyä alku-
peräisen kansaneläkelain rakenteessa . Tämän jälkeen Tauno Jylhän, Alpo Noposen ja 
Teivo Pentikäisen muodostama työjaosto ryhtyi kirjoittamaan lakipykäliä .32 Ministeri 
Tyyne Leivo-Larssonin puheenjohdolla toiminut ministerivaliokunta – sihteerinään 
Pentikäinen – valmisteli mietinnön pohjalta hallituksen esityksen, joka seurasi melko 
tarkoin komitean mietintöä .33

Komitea ehdotti pitäytymistä pääpiirteissään entisen kaltaisessa järjestelmässä, 
mutta halusi ratkaista polttavimmat ongelmat korottamalla eläkkeiden määriä . Alku-
peräisen järjestelmän tarjoama turva oli havaittu täysin riittämättömäksi, eikä se enää 
vastannut Kansainvälisen työjärjestön vuoden 1952 sopimusta sosiaaliturvan minimi-
tasosta, mistä SDP:n ja ammattiyhdistysliikkeen edustajat jaksoivat muistuttaa halli-
tusta .34 ILO:n sopimuksessa lähdettiin siitä, että palkansaajien vanhuuseläkkeet olisivat 
suhteessa näiden aiempiin ansioihin, ja edellytettiin, että eläkkeet olisivat 40–50 pro-
senttia aikaisemmasta keskimääräisestä ansiotasosta . Jos järjestelmä kattaisi muutkin 
kuin palkansaajat, asetti työjärjestö tavoitteeksi vain ”kohtuullisen toimeentulon” .35

Eläkkeiden korottaminen olisi tehty painottamalla järjestelmää hiukan enemmän 
jakojärjestelmän suuntaan . Keskeisimpänä ongelmana pidettiin toimeenpanon han-
kaluuksien ohella sitä, että vuoden 1937 järjestelmä ei nimenomaan tarjonnut turvaa 
olemassa olevalle vanhusväestölle tai piakkoin siihen liittyville . Tätähän oli ratkottu jo 
avustuslaeilla, mutta erityisesti maksujen mukaan karttuva peruseläke näytti kaipaavan 
uudistamista, jotta vanhuudenturvasta pääsisivät nauttimaan hekin, joiden eläkepäivät 
alkaisivat lähivuosien aikana . Etuuksien parantaminen edellytti väistämättä maksujen 
korottamista . Vakuutusmaksua ehdotettiin nyt korotettavaksi yhdellä prosenttiyksi-
köllä kolmeen prosenttiin tuloista . Laskelmissa kuitenkin oletettiin, että 1980 maksua 
nostettaisiin vielä yhdellä prosenttiyksiköllä . Silti ei oltu lähelläkään kymmentä pro-
senttia, jonka komitea oli arvioinut tyydyttävän turvan maksutasoksi . Kustannuksia 
taas pyrittiin karsimaan ehdottamalla ylöspäin joustavaa eläkeikää . Komitea ehdotti, 
että eläkkeen alkamista voisi myöhentää aina 70 ikävuoteen saakka ja 67 ikävuoden 
jälkeen saisi lykkäyskorotusta peräti 12,5 prosenttia vuodessa . Ministerivaliokunta kui-
tenkin poisti tämän mahdollisuuden, ja hallitus esitti 65 vuoden eläkeikää .

Oma ongelmansa rahastoivan järjestelmän kannalta oli inflaatio. Se söi rahastoi-
tujen varojen arvoa ja siten vaaransi tulevan eläkkeen maksuihin perustuvan osan . 
1940-luvun jälkipuoliskolla inflaatioon ei voinut enää suhtautua kalliin ajan poikkeus-
ilmiönä, vaan oli keksittävä tapa elää sen kanssa . Tässä suhteessa sosiaalivakuutus-
komitea piti aiemman järjestelmän suurimpana heikkoutena peruseläkkeen määräy-
tymistä suoraviivaisesti henkilökohtaiselle tilille säästyneen pääoman mukaan . Vuo-
sikymmenien saatossa hitaasti karttuvan turvan sijasta komitea ehdotti nyt, että va-
kuutusturva olisi voimassa heti vakuutuksen alkaessa . Peruseläkkeen säästöluonnetta 
ei kuitenkaan haluttu kokonaan purkaa, vaan eläkkeen taso haluttiin sitoa toisaalta 
vakuutetun koko vakuutuskautena maksamiin maksuihin ja toisaalta koko vakuutetun 
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väestön keskituloihin . Molemmat tavoitteet voitiin saavuttaa suhteuttamalla kunkin 
vakuutetun vuosittaiset maksut saman vuoden keskimääräiseen vakuutusmaksuun ja 
antamalla tuolle suhdeluvulle pistemäärä väliltä 0,3–5 . Kun vakuutettu aikanaan ha-
kisi eläkettä, laskettaisiin vakuutetun koko vakuutuskaudellaan saamien pistelukujen 
aritmeettinen keskiarvo, jolla taas kerrottaisiin kaikkien vakuutettujen ansiotulojen 
keskimäärä eläkkeen myöntämisvuonna . Menetelmän tavoite oli sama kuin indeksi-
sidonnaisuudella: suhteuttaa aikanaan maksetut palkat ja maksut eläkkeen alkamisen 
ajankohdan hintoihin ja palkkoihin . Maksettava eläke olisi 25 prosenttia näin saadusta 
tulosta, kun järjestelmä olisi ehtinyt kypsyä tasapainotilaansa 1987 . Vakuutusmaksuis-
sa ja eläkkeissä säilyisi kuitenkin ehdotuksen mukaan absoluuttinen katto, jota tosin 
ehdotettiin nostettavaksi aiemmasta .36

Lisäeläke eli tukiosa ehdotettiin irrotettavaksi aiempaa selvemmin vakuutuksen 
logiikasta . Tukiosien markkamääriä ehdotettiin nostettavaksi ja ne ehdotettiin mak-
settavaksi kaikille kriteerit täyttäville riippumatta siitä, ovatko nämä maksaneet en-
simmäistäkään vakuutusmaksua . Aiemmassa lainsäädännössähän maksujen laimin-
lyöntiä oli haluttu sanktioida eläkkeen menettämisellä . Nyt sen sijaan hallitus lähti 
esityksessään siitä, että tukiosa on senlaatuista sosiaaliturvaa, ettei sen menettäminen 
varattomuuden tähden voi olla perusteltua . Maksujen laiminlyönti sanktioituisi auto-
maattisesti maksueläkkeiden puolella .

Eduskunnassa esitystä olikin jo odoteltu . Sosiaalivakuutuskomitean työ oli kestä-
nyt lähes kymmenen vuotta ja kansaneläkeasiat olivat olleet esillä myös vuoden 1954 
vaalitaisteluissa .37 Tuolloin nimitetty Ralf Törngrenin johtama punamultahallitus oli 
ottanut tavoitteekseen eläketurvan parantamisen ”siihen suuntaan, että se antaisi riit-
tävää sosiaalista turvaa myöskin nykyiselle sukupolvelle” .38 Jo ennen hallituksen esi-
tyksen valmistumista kansanedustajat ehtivät tehdä yhteensä 16 eri aloitetta kansan-
eläkelain muuttamiseksi .39 Törngrenin hallitus ei istunut niin kauan, että olisi ehtinyt 
antaa esitystä uudeksi eläkelaiksi, mutta samaan tavoitteeseen tähtäsi myös Kekkosen 
viidennen hallituksen esitys . Pitäytyminen alkuperäisen kansaneläkejärjestelmän ra-
kenteeseen tuotti kuitenkin erään ylivoimaiseksi osoittautuvan ongelman: vakuutus- ja 
huoltoperiaatteiden kompromissi sisälsi niin monta erilaista ominaisuutta, joita aina 
jokin ryhmä eduskunnassa saattoi vastustaa, että juuri kukaan ei näyttänyt kannatta-
van esitystä sellaisenaan . Jo pidemmältä ajalta tuttuja periaatteellisia riitakysymyksiä 
olivat rahastoinnin osuus ja perus- tai maksueläkkeiden sidonnaisuus ansiotuloihin 
vakuutusmaksujen kautta . Lisäksi tulivat yksityiskohtaisemmat erimielisyydet mark-
kamääristä: lisäeläkkeen eli tukiosan määrästä, tukiosaan vielä oikeuttavasta tulojen 
määrästä ja kuntien kalleusluokituksesta .

Vakuutusperiaate ja rahastointi edustivat 1930-luvun keskustelussa moraalisesti 
välttämättömiksi nähtyjen kansalaisten oman vastuun ja säästäväisyyden toteuttamis-
ta . Yksimielisyyttä asiasta ei ollut silloinkaan, mutta kompromissi löydettiin ja sää-
dettiin laiksi . Nyt, kaksikymmentä vuotta myöhemmin kompromissin tulokset olivat 
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nähtävissä, eikä kukaan ollut niihin täysin tyytyväinen . Myös alan asiantuntijoiden 
piirissä näkemykset jakautuivat . Kansaneläkelaitoksen osastopäällikön Noposen mie-
lestä Suomen elinkeinorakenteen luonteen vuoksi ei kannattanut tavoitella yhtä järjes-
telmää, vaan pitäisi suunnitella palkansaajille ja maanviljelijöille omansa . Palkansaa-
jille Noponen kaavaili jakojärjestelmällä rahoitettavaa vakuutusta, joka takaisi ILO:n 
edellyttämän 40 prosentin eläketason, ja muille taas tulorajoin varustettua huoltoa .40

Juristi Noposen ajatukset kävivät osittain ristiin matemaatikko Pentikäisen aja-
tusten kanssa . Pentikäinen tavoitteli yhtenäistä ja keskitettyä järjestelmää ja piti al-
kuperäisen järjestelmän vakuutusluonnetta yksilöllisen oikeudenmukaisuuden näkö-
kulmasta oikeana . Osittaista rahastointia hän piti vakuutusopillisesti perusteltuna .41 
Toinen matemaatikko, Noposen kollega Kansaneläkelaitoksessa, Jylhä yhtyi Noposen 
kritiikkiin . Jylhän ajattelussa rahastointi kytkeytyi hieman toisiin asioihin kuin Pen-
tikäisellä . Häntä kiinnosti erityisesti väestökehitys . 1930-luvun matalan syntyvyyden 
oloissa tehty alkuperäinen kansaneläkelaki lähti siitä, että vanhusten määrä kasvaisi 
erittäin hitaasti .42 1950-luvun alussa asia näyttäytyi kokonaan toisessa valossa . Tilas-
tollinen päätoimisto laati 1949 ennusteen väestökehityksestä vuoteen 2010 saakka .43 
Siinä ennustettiin, että vuosisadan lopulla olisi enää viisi elättäjää eli aktiivi-ikäistä 
yhtä vanhusta kohti . Teeman otti erityisesti omakseen Jylhä, joka kiersi puhumassa 
väestön vanhenemisesta ja kirjoitti siitä lehtiinkin .44 Sanoma meni perille: sekä van-
hustenhuoltokomitean mietintö vuodelta 1952 että sosiaalivakuutuskomitean mietin-
tö vuodelta 1954 aloittivat tästä teemasta .45 Jylhä arveli, että rahastoiva järjestelmä 
saattaisi auttaa ikärakenteen muutoksessa suuntaamalla sijoitustoimintaansa erityi-
sesti tuottavuuden kasvattamiseen . Tähän arvioon luotti myös hallituksen esitys, jossa 
muiden maiden suuntaus kohti sosiaalisesti perusteltua sijoitustoimintaa sai osakseen 
maininnan, mutta ”kansan tuotannollisen kyvyn” ylläpitoa ja kehittämistä pidettiin 
sittenkin tärkeimpänä tavoitteena varoja sijoitettaessa .

Hallituksen esitys tuli lähetekeskusteluun maaliskuussa 1955 . Keskeiset näkemys-
erot optimaalisesta eläkejärjestelmästä tulivat heti esille . Eniten kritiikkiä sai osakseen 
rahastointi, mutta myös etuuksien ansiosidonnaisuus eli vakuutusperiaate oli monelle 
vastenmielinen . Siinä missä oma vastuu ja säästäväisyys olivat perustelleet vakuutus-
periaatetta ja rahastointia porvarillisten ryhmien kannanotoissa 1930-luvun valtiopäi-
villä, latasivat vuoden 1955 istunnoissa molempien kansanpuolueiden edustajat täys-
laidallisen julkisen vallan keräämiä pääomia vastaan .46 Kokoomuksessakaan rahas-
toinnista ei välitetty, mutta pisimmälle meni kuitenkin Ruotsalaisen kansanpuolueen 
Nils Meinanderin ensimmäisenä allekirjoittama lakialoite, jossa luovuttiin niin rahas-
toinnista kuin vakuutusperiaatteestakin . Meinander vetosi muihin pohjoismaihin, jot-
ka olivat siirtyneet tasa-etuuksiin .47 Samoilla linjoilla olivat myös kansandemokraatit, 
joskin heidän keskeisin huolensa oli työntekijöiden ja pienviljelijöiden maksurasitus . 
Jos kansandemokraateista riippuisi, maksettaisiin viulut suurtyönantajien pussista, 
julisti eduskunnan puhujakorokkeelta kuopiolaiskommunisti Esa Hietanen .48
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Hallitusvaltaa käyttävien sosiaalidemokraattien asema oli melko hankala, sillä 
kansandemokraatit keskittyivät vaatimaan työnantajien maksuosuuden lisäämistä 
ja kansalaisten maksurasituksen pienentämistä sekä eläkeiän alentamista .49 Komi-
teassa istuneet sosiaalidemokraattiset ammattiyhdistysjohtajat Aku Sumu ja Veikko 
Kanerva jättivät mietintöön eriävän mielipiteen, jossa koettivat pysyä äärivasemmis-
ton tahdissa palkansaajien maksurasituksen kasvun estäjinä, mutta eivät kuitenkaan 
käyneet lakiehdotuksen periaatteita vastaan . Vasemmistopuolueiden kilpailuasetelma 
johti siihen, että SDP:n edustajista hallituksen esitystä nousivat selvin sanoin puolus-
tamaan vain Kansaneläkelaitoksen johtajana työskentelevä Onni Hiltunen ja ministeri 
Leivo-Larsson .

Rahastoivaa järjestelmää arvosteltiin myös epävarmuudesta . Tässä suhteessa 
Kansaneläkelaitoksen ja sosiaaliministeriön virkamiesten taidot eivät nauttineet ai-
van varauksetonta luottamusta . STK:n johtaja Tapani Virkkunen jätti jo sosiaaliva-
kuutuskomitean mietintöön eriävän mielipiteen, jossa arvosteli tehtyjä suunnitelmia 
erityisesti siitä, että ne rakentuivat kovin epävarmoille odotuksille . Virkkunen pelkäsi, 
että nyt oltiin toistamassa vuoden 1936 virhettä eli unohtamassa nykyisten vanhusten 
eläketurvan tarve ja suunnittelemassa kaukaista tulevaisuutta .50 Virkkusen ja STK:n 
tärkein tavoite oli toki vastustaa julkisen vallan rahastoja, mutta rahastoinnin peruste-
luksi otettu tulevaisuuteen varautuminen sai siinä sivussa osansa . Myös eduskunnassa 
vuosikymmenten päähän katsominen herätti epäilyksiä . Erityisesti ruotsalaisen kan-
sanpuolueen kansanedustaja ja kansantaloustieteen professori Nils Meinander kritisoi 
oletuksia, joille ehdotus rakentui .51

Hallituksen esitystä ja lukuisia kansaneläkelakiin liittyviä toivomus- ja lakialoitteita 
käsittelemän perustettiin erityinen 17-jäseninen kansaneläkevaliokunta . Eduskunnan 
voimasuhteita seuraten maalaisliitolla ja sosiaalidemokraateilla oli yhtä monta paik-
kaa, mutta porvarillisilla ryhmillä oli yhden edustajan enemmistö . Puheenjohtajaksi 
valittiin sosiaalidemokraattien Onni Hiltunen ja varapuheenjohtajaksi maalaisliiton V . 
J . Sukselainen . Molemmat työskentelivät Kansaneläkelaitoksen johdossa, Sukselainen 
pääjohtajana . Valiokunnan sihteeriksi tuli oman toimensa ohella Pentikäinen . Valio-
kunta aloitti työskentelynsä huhtikuussa 1955 yleiskeskustelulla . Ensiksi kuultiin mit-
tavimmat aloitteet tehneiden kansanpuolueiden asiantuntijoita . Seuraavaksi kuultiin 
kansaneläkelaitoksen osastopäällikköjen Jylhän ja Noposen näkemykset, ja lopuksi 
SAK:n ja STK:n edustajia . Toukokuun alussa valiokunta päätti ottaa käsittelyn pohjak-
si hallituksen esityksen eikä kilpailevia lakialoitteita .52

Muutamassa kuukaudessa kansaneläkevaliokunnan enemmistö päätyi kuiten-
kin täysin toisenlaisen eläkejärjestelmän kannalle . Syksyllä 1955 valiokunta päätti 
maalaisliiton, kansandemokraattien ja ruotsalaisen kansanpuolueen sekä yhden ko-
koomusedustajan äänin esittää siirtymistä tasaeläkelinjalle ja rahastoinnista luopu-
mista .53 Käänne ei kenties ollut täysi yllätys – siksi ankaraa arvostelua alkuperäinen 
kansaneläkejärjestelmä oli saanut osakseen – mutta mm . kansaneläkevaliokunnan 



66

KANSANELÄKEUUDISTUS JA TYÖELÄKELAIN SYNTY

sihteerinä toiminut Pentikäinen on korostanut Sukselaisen roolia hallituksen esityk-
sen tyrmäämisessä . Pentikäisen mukaan Sukselaisen taktisesti taitavassa argumentaa-
tiossa henkilökohtaisten tilien ylläpidon vaatimat resurssit olivat keskeinen peruste 
tileistä luopumiselle .54

On kuitenkin huomattava, että monien muiden tavoin Sukselainen vastusti ra-
hastoimista, koska hän halusi mahdollisimman nopeasti nostaa eläkkeiden tasoa .55 
Maksuihin tai ansioihin sidotuista rahastoista luopuminen palveli toki erityisen hy-
vin maatalousväestöä, mutta maalaisliiton sisällä Sukselaisen ajattelu liittyi myös 
kamppailuun, jota käytiin Kekkosen ympärille ryhmittyneen K-linjan ja Sukselaisen 
kannattajakunnan välillä .56 Kekkonen katsoi 1952, että funktionaalisen tulonjaon pai-
nottuminen enemmän palkkatulojen suuntaan on omiaan hidastamaan pääomien 
kasvua ja siksi olisi paikallaan esimerkiksi lakisääteisellä sosiaalivakuutuksella kerätä 
palkansaajilta säästöjä teollisuusinvestointeihin .57 Sama ajatus tulojen ohjaamisesta 
kulutuksesta investointeihin oli ollut esillä von Fieandtin komiteassa, mutta silloin 
se nähtiin vain sota-ajan välttämättömyydeksi . Sukselainen ja hänen kannattajansa 
maalaisliitossa eivät jakaneet Kekkosen ajatuksia, ja muissa eduskunnan porvarillisis-
sa ryhmissä julkisen vallan esiintymistä pääomamarkkinoilla oli jo vanhastaan pidetty 
arveluttavana . Uusi vaikutin 1930-lukuun verrattuna oli kommunistien näkyvä asema 
ja sen mukanaan tuoma sosialisoinnin pelko .58

Ironista sinänsä, äärimmäisellä vasemmalla laidalla rahastointi arvelutti myös, 
mutta täsmälleen päinvastaisesta syystä: ei haluttu kerätä varoja ”porvariston ja suur-
pääoman rakennus- ym . toimintaa varten” .59 Tässä suhteessa sosiaalidemokraatit 
olivat koko lailla eri linjoilla kansandemokraattisten kilpailijoittensa kanssa, joskin 
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talouspoliittisia näkemyseroja löytyi myös sosiaalidemokraattien sisältä .60 Sosiaalide-
mokraatit olivat itse asiassa muuttaneet kantaansa, sillä vielä edellisellä vuosikymme-
nellä he kannattivat huoltoperiaatetta .61 Nyt puolue kannatti ansiosidonnaisia etuuk-
sia, osin SAK:n vaikutuksesta .62

Kun kansaneläkejärjestelmän siirtyminen tasaetuuksiin vuodenvaihteen jälkeen 
alkoi näyttää varmalta, ”maamme vanhusten iltahetkien” turvaaminen houkutteli yhä 
enemmän myös sosiaalidemokraattisia kansanedustajia .63 Keväällä 1956 eduskunta-
ryhmät alkoivat kilpaa huutaa etuuksia ylöspäin . Vielä huhtikuussa jouduttiin käy-
mään neuvotteluja hallituksen ja ryhmien välillä numeroista, ja ministeri Leivo-Lars-
son uhkasi hallituksen kariuttavan koko lakiesityksen, jos kuluja ei saataisi painettua 
alas . Ryhmät myöntyivät karsimaan toiveitaan vasta, kun uusi, 3 . maaliskuuta nimitet-
ty Fagerholmin toinen hallitus, turvautui hallituspulalla uhkaamiseen . Lopputulos oli 
sittenkin paljon enemmän kuin komitea oli laskenut .64

Uusi kansaneläkejärjestelmä maksoi parempia etuuksia kuin vanha . Niinpä myös 
kansaneläkejärjestelmän menot kasvoivat vuoden 1956 kymmenestä miljardista mar-
kasta seuraavana vuonna uuden lain voimaantulon myötä 26 miljardiin . Kaikille saman 
perusosan määräksi säädettiin 24 000 markkaa vuodessa . Perusosan lisäksi maksettiin 
tukiosaa niille, joiden tulot eivät ylittäneet 60 000 markkaa vuodessa . Tukiosan raja-
tulon suhteen etuoikeutettuja tuloja olivat vanhan kansaneläkelain tapaan työnantajan 
huoltoapulain mukaisesti maksama elatus, syytinki ja eräät muutkin tulot 60 000 mar-
kan rajaan saakka . Tukiosaa varten kunnat jaettiin kolmeen kalleusluokkaan, joiden 
välisiä portaita supistettiin aiemmasta . Uuden lain ensimmäisenä soveltamisvuonna 
maksettujen eläkkeiden keskimäärä oli noin 60 000 markkaa, kun se vuotta aikaisem-
min oli ollut vain puolet siitä .65 Teollisuuden työntekijöiden ansiotulojen mediaani sa-
mana vuonna oli miehillä 388 000 markkaa ja naisilla 241 000 markkaa . Maatalouden 
työntekijöiden mediaaniansiot olivat vastaavasti 184 000 ja 108 000 markkaa .66

Kansaneläkelain perusteellinen uudistus ratkaisi omalla tavallaan aiemmat ongel-
mat . Uuden lain piiriin kuuluivat kaikki vanhukset ja työkyvyttömät, ja heille makset-
tiin tasasuuruista etuutta . Koska maksujen ja etuuksien riippuvuudesta oli luovuttu, 
oli järjestelmä joka tapauksessa muuttunut uudelleenjakavaksi, eikä vakuutettujen 
oikeudenmukaisen kohtelun tarve enää aiheuttanut samanlaista ongelmaa . Samalla 
toimeenpanokin toki yksinkertaistui, kun henkilökohtaisten tilien ylläpito päättyi . 
Kiinnostavaa sinänsä, henkilökohtaisten tilien mitätöinnin mahdollisiin oikeudellisiin 
ongelmiin ei tässä yhteydessä kiinnitetty huomiota, vaikka hallitusmuodon takaamaa 
omaisuudensuojaa olisi kenties voinut soveltaa myös henkilökohtaisille tileille Kan-
saneläkelaitokseen säästyneeseen pääomaan .

Kansaneläkejärjestelmän uudistamisessa tehtiin valtava määrä selvitystyötä ja 
laadittiin satoja sivuja muistioita ja muita valmisteluasiakirjoja, mutta lopputulos oli 
valmistelijoille yllätys . Uudistuksen vaiheet näyttävät saaneen ainakin Pentikäisen pi-
tämään poliitikkoja pääasiassa vaalitaktisista, ei sisällöllisistä kysymyksistä kiinnos-
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tuneina päättäjinä . Asiallisten näkökohtien sivuuttaminen kansaneläkeuudistuksessa 
johti Pentikäisen mukaan paineeseen tehdä palkansaajille oma lakinsa, työeläkelaki .67

Pentikäisen ymmärrettävä harmi oman suunnitelmansa kaatumisesta saattaa peit-
tää näkyvistä kaksi merkittävää seikkaa . Ensinnäkin, asiantuntijat eivät olleet yksi-
mielisiä optimaalisen eläkejärjestelmän sisällöstä, joten sikäli vastakkain eivät olleet 
”poliittiset” ja ”asialliset” näkökohdat . Toiseksi, kansaneläkejärjestelmän uudistus 
sattui aikaan, jolloin Suomen elinkeinorakenne oli jo rajussa muutoksessa . Väestö-
ryhmien tarpeet olivat hyvin erilaiset, eikä ole lainkaan selvää, että hallituksen esit-
tämässä muodossa toteutunut kansaneläkelaki olisi palvellut niitä lopulta paremmin . 
Palkansaajien ansiosidonnaisille etuuksille olisi jäänyt joka tapauksessa paljon tilaa . 
Olisivatko ne siinä tapauksessa toteutuneet lainsäädännön tietä, on kysymys, johon on 
mahdotonta vastata .

YKSITYISEN SEKTORIN ELÄKKEET

Millaisia toiveita kansaneläkkeisiin oli aikanaan kiinnitettykin, niiden riittämättömyys 
palkkatyön varassa elävien vanhuuden turvaksi kävi selväksi jo 1950-luvun alussa . 
Erityisesti paremmin palkattujen toimihenkilöiden näkökulmasta kansaneläke-etuu-
det jäivät kovin alhaisiksi .68 Niinpä yksityisellä sektorilla vanhuudenturvan muotojen 
vaihtoehdot rakentuivat niin kuin olivat rakentuneet jo vuosikymmeniä .

Lainsäädännöllisen pohjan laski edelleen ns . julkisoikeudellinen elatusvelvolli-
suus, joka vaati pitkäaikaisen työntekijän elättämistä tämän tultua vanhaksi ja työhön 
kykenemättömäksi . Elatusvelvollisuus kirjattiin vuoden 1879 vaivaishoitoasetukseen, 
josta se siirtyi sellaisenaan vuoden 1922 köyhäinhoitolakiin, sen viidenneksi pykäläk-
si . Muuttamattomana, joskin äänestyksen jälkeen, se kirjattiin myös köyhäinhoitolain 
viimeiseen versioon 1955, jolloin laki nimettiin huoltoapulaiksi . Jopa elatuspykälän 
numero säilyi uudessa laissa samana .69

Työnantajan elatusvelvollisuuden toteutumiselle säädettiin eräitä ehtoja . Työnte-
kijän oli palveltava samaa työnantajaa vähintään kaksikymmentä vuotta ja tultava sinä 
aikana kykenemättömäksi elättämään itseään työllään . Työnantaja vapautui elatusvel-
vollisuudestaan, jos työntekijällä oli riittävästi omaa varallisuutta elatukseensa tai jos 
hänen puolisonsa tai lapsensa kykenivät elättämään hänet . Kansaneläkejärjestelmä ei 
korvannut julkisoikeudellista elatusvelvollisuutta, vaan asettui sen rinnalle . Työnan-
tajan maksama elatus säädettiin kansaneläkkeeseen nähden etuoikeutetuksi tuloksi 
tiettyyn määrään saakka . Tämä säädös merkitsi, että tiettyyn rajaan saakka elatus ei 
vähentänyt kansaneläkelain mukaista lisäeläkettä .70 Sama rajaus sisältyi myös van-
huusavustuslakiin ja työkyvyttömyysavustuslakiin . Hallituksen esityksessä vanhuus-
avustuslaiksi elatuksen etuoikeutus tosin yritettiin poistaa, mutta eduskuntakäsitte-
lyssä se löysi tiensä takaisin .71
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Suomen työnantajain keskusliitto STK ryhtyi 1940-luvun jälkipuoliskolla koordi-
noimaan elatusvelvollisuuden täyttämistä antamalla ohjeita elatuksen suuruudesta . 
Keskusliitto piti silmämääränään erityisesti elatuksen suhdetta kansaneläke-etuuksiin 
ja pyrki siihen, että työnantajien maksama elatus ei jäisi jälkeen julkisen vallan takaa-
masta turvasta – muttei myöskään olennaisesti ylittäisi sitä .72 Tiedot avustusten ko-
konaismäärästä ovat jonkin verran epävarmoja, mutta 1952 arvioitiin STK:n jäsenten 
maksaneen yhteensä vajaat 600 miljoonaa markkaa elatusapuja . Summa vastasi run-
sasta puolta prosenttia kyseisten yritysten palkkasummasta .73 Paitsi eläkkeitä työn-
antajat saattoivat elatusvelvollisuutensa puitteissa järjestää vanhoille työntekijöilleen 
asunnon, toisinaan maapalstan kera .74

Elatusvelvollisuuden ylittävää vanhuuden turvaa työnantaja saattoi tarjota vali-
koimilleen työntekijöille ja toimihenkilöille kolmella eri tavalla . Yksinkertaisin tapa 
oli laatia eläkesääntö, jonka perusteella eläkettä maksettiin suoraan yrityksen kassas-
ta . Yrityksen taloudessa ja tilinpidossa oli kuitenkin sangen vaikea varautua tuleviin 
eläkekuluihin, mikä teki eläkesäännöstä ongelmallisen toimintatavan . Varautumisen 
vaikeuteen oli havahduttu myös kunnissa, joissa eläkesäännöt olivat tavallisia . Kunnat 
suunnittelivat ongelmien ratkaisemista keskusrahastolla, mutta suunnitelmat jäivät 
toteutumatta vielä 1950-luvulla .75

Täydellistä varautumista sen sijaan edusti vakuutuslaitoksen käyttäminen eläke-
turvan takaamiseen . Tällöin valittavana oli avustus- tai eläkekassa tai vakuutusyhtiö . 
Kassoja koskeva lainsäädäntö uudistettiin 1942, jolloin kassoilta ryhdyttiin edellyttä-
mään täyttä rahastointia ja tarkoin suojattua sijoitustoimintaa .76

Eläkekassoihin kuului vähemmistö työntekijöistä . Sosiaaliministeriössä huomat-
tiin jo 1920-luvulla, että eläkekassan tukeminen oli lähinnä kaikkein suurimpien teol-
lisuuslaitosten keino . Teollisuudessa toimivista yrityksistä noin kolmannes oli minis-
teriön tietojen mukaan avustanut työntekijöittensä eläkekassaa tässä tarkoituksessa . 

Ministeriön selvitykset kattoivat tuolloin noin 180 teollisuuslaitosta, joissa työsken-
teli 1927 – noususuhdanteen huipulla – runsaat 70 000 työntekijää . Jäseniä eläket-
tä myöntävissä kassoissa oli 1927 vajaat 14 000; vuonna 1951 jäsenten lukumäärä oli 
noussut 34 000:een .77 Teollisuuden työntekijöiden määrä oli samana aikana noussut 
190 000:sta 320 000:een .78 Kun 1920-luvun lopulla kassojen tuloista keskimäärin 
neljännes tuli työnantajan avustuksina, oli 1951–1961 työnantajan avustuksen osuus 
avustuskassojen tulovirrasta vajaa puolet .79

Vakuutusyhtiöistä ostetut vakuutukset kattoivat vielä avustuskassojakin pienem-
män joukon palkkatyöllään eläviä suomalaisia . Teollisuuden toimihenkilöitä oli va-
kuutettuna henkivakuutusyhtiöiden 1919 perustamassa Varmassa . Yhtiö oli perustettu 
hoitamaan jälleenvakuutusta, mutta 1926 sen toimialaa laajennettiin ryhmäeläkeva-
kuutukseen . Niin henkivakuutusliikkeen jälleenvakuuttamisen kuin ryhmäeläkeva-
kuuttamisen perustamisessa vakuutusyhtiöiden yhteistyölle seurattiin lähinnä Ruot-
sin esimerkkiä . Eläkevakuutus haluttiin tietoisesti poistaa yhtiöiden kilpailun piiristä . 
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Vuonna 1947, yli kymmenen vuoden valmistelun jälkeen, yhtiö jakautui Jälleenvakuu-
tusosakeyhtiö Varmaksi ja Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Varmaksi . Yhtiömuodon 
muuttaminen keskinäiseksi oli ensisijassa vakuutuksenottajien vaatimus .80

Eläkevakuutuksia ei tahtonut mennä kaupaksi vielä 1920-luvulla . 1930-luvun lo-
pulta alkaen nousu oli kuitenkin tasaista vieläpä sota-ajastakin huolimatta . Vuonna 
1943 vakuutettuja toimihenkilöitä oli n . 13 000 . Ryhmäeläkevakuutuksen perustyyppi 
sisälsi vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeen . Eläke määriteltiin 60 prosentiksi 
palkasta ja useimmissa tapauksissa maksut maksoi työnantaja yksin . Varman toimi-
tusjohtaja Einar Keinänen kirjoitti 1944, että kysymys kertyneiden eläkevakuutusmak-
sujen omistusoikeudesta siinä tapauksessa, että vakuutettu toimihenkilö eroaa työn-
antajansa palveluksesta, jakaa mielipiteitä . Keinäsen mukaan muissa Pohjoismaissa 
vakuutus kuului erotapauksessa vakuutetulle itselleen eli eläkeoikeus oli koskematon, 
mutta suomalaiset työnantajat olivat suhtautuneet tähän kovin nihkeästi . Keinänen 
arveli työnantajien kantaan vaikuttavan valtion ja kuntien huonon esimerkin, niiden 
eläkesäännöissä kun ei myönnetty minkäänlaista omistusoikeutta virkamiehille . ”Sosi-
aaliselta kannalta” Keinänen piti toisten Pohjoismaiden käytäntöä parempana .81

Henkivakuutussäästöillä niin kuin muillakin pääomilla saattoi tietysti olla merki-
tystä vanhuuden päivien turvana myös vailla työnantajan panosta, mutta lähinnä vain 
toimihenkilöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien ylempien kerrosten tulotaso an-
toi tähän myöten . Rahan arvon jatkuva ja nopea aleneminen toisen maailmansodan 
jälkeisessä tilanteessa murensi kuitenkin niin henkilökohtaisen säästämisen kuin va-
kuutusyhtiöidenkin edellytyksiä täyttää tehtäväänsä .

Vakuutusyhtiölaki uusittiin 1949–1952 komiteatyöllä, ja uusi laki korvasi vuoden 
1933 vakuutusyhtiölain vuoden 1952 päättyessä .82 Uudessa laissa varauduttiin jatku-
van, joskin vaihtelevan suuruisen inflaation vaikutuksiin. Tasoitusvastuuseen, vakava-
raisuuteen ja varojen sijoittamiseen liittyvät uudet säädökset, samoin kuin vakuutus-
tarkastuksen toiminnan kehittäminen, loivat osaltaan sellaisia vakuutusmarkkinoiden 
instituutioita, joiden varassa myös työeläkevakuutusyhtiöt saattoivat sittemmin uskot-
tavasti toimia. Säästäjien inflaatiopelkoja uusi laki ei kuitenkaan hälventänyt, ja vielä 
vuoden 1955 valtiopäivillä eräät kansanpuolueen ja kokoomuksen kansanedustajat 
koettivat kiinnittää tähän seikkaan myös valtiovallan huomiota .83

Kolmas tapa eläkesäännön ja vakuutuksen ohella oli perustaa säätiö maksamaan 
eläkkeitä . Eläkesäätiöillä oli merkitystä lähinnä toimihenkilöiden eläketurvan kannal-
ta, työntekijäasemassa olevia ei juuri säätiöiden piiriin kuulunut . Eniten säätiöitä pe-
rustivat palvelualojen yritykset, kuten pankit . Säätiöiden suosio kasvoi 1940-luvulla, ja 
1950-luvun alussa säätiöitä oli toiminnassa 65 .84

Vuoteen 1955 saakka eläkesäätiöitä varten ei ollut omaa lainsäädäntöään, vaan 
ne ilmoitettiin oikeusministeriön ylläpitämään säätiörekisteriin siinä missä vaikkapa 
taidetta tukevat säätiötkin . Eläkesäätiöiden verotuskohtelu vaihteli paikkakunnittain, 
eikä eläkesäätiöiden muista säätiöistä poikkeava rakenne aina saanut tarkoituksen-



72

KANSANELÄKEUUDISTUS JA TYÖELÄKELAIN SYNTY

mukaista kohtelua veroviranomaisilta . Lisäksi eläkesäätiö ei ollut juuri eläkesääntöä 
varmempi turvan tarjoaja, kun pääoman sijoittamisesta ja tuoton turvaamisesta ei ol-
lut mitenkään säädetty . Oli tosin selvää, että pääoma oli käytettävä säädekirjan mukai-
seen tarkoitukseen, mutta ero avustuskassoihin vuoden 1942 lakimuutoksen jälkeen 
oli suuri . Tilanteen korjaamiseksi valtioneuvosto asetti maaliskuussa 1952 komitean 
valmistelemaan omaa lakia eläkesäätiöitä varten .85

Komitean puheenjohtajaksi nimitettiin vakuutusosaston päällikkö Pentikäinen . 
Säätiöiden ajateltua toimintakenttää kuvaavasti jäseniksi nimitettiin Henkisen työn 
keskusliiton (vuodesta 1956 Toimihenkilö- ja virkamiesjärjestöjen keskusliitto) ja Lii-
keliiton edustajat . Työnantajapuolen edustus tuli pankkisektorilta . Komitean suun-
nittelema eläkesäätiölaki sisälsi uutuuksia, joista tuli sangen merkittäviä muutamaa 
vuotta myöhemmin, kun työeläkelakia suunniteltiin . Eläkesäätiölaki sisälsi ns . ansain-
taperiaatteen muotoilun ja takaisinlainauksen idean . Laki hyödynsi vuoden 1952 va-
kuutusyhtiölaissa kehiteltyä tasausvastuun käsitettä ja siihen liittyviä vakuutusmate-
maattisia periaatteita, joiden varassa säädettiin vastuuvajaus mahdolliseksi . Komitean 
mietintö ja hallituksen esitys lähtivät siitä, että työnantaja maksoi säätiön pääoman 
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yksin, mutta työntekijöillä oli mahdollisuus saada edustuksensa hallintoon . Eduskun-
nassa kysymys työntekijäedustuksen valitsemistavasta herätti keskustelua, mutta py-
käliä ei kuitenkaan sorvattu uusiksi . Eduskunta tyytyi vastauksessaan vain lausumaan, 
että työntekijäin edustajien olisi nautittava edustettaviensa luottamusta .86

Työnantajan mahdollisuus lainata eläkesäätiöltä varoja vakuudetta oli seikka, 
jonka komitea arveli lisäävän säätiöiden suosiota . Eläkesäätiöiltä vaadittiin nyt, että 
säätiön pääomaa ei kuitenkaan saanut sijoittaa pelkästään säätiön perustajayhtiöön . 
Aivan kuten kansaneläkelaissa oli säädetty valtion obligaatioiden osuus korkeintaan 
kymmeneen prosenttiin, säätiöiden omistusosuudelle yhtiön osakekannasta asetettiin 
kymmenen prosentin yläraja . Pääomalta vaadittiin samaa tuottoa kuin henkivakuu-
tussäästöiltä eli ns . laskuperustekorkoa, jonka sosiaaliministeriö vuosittain määräsi . 
Takaisinlainauksen periaatteen sinänsä oli nähtävästi kehittänyt Eläke-Varman toi-
mitusjohtaja Einar Keinänen jo 1950-luvun alussa yhtiönsä ryhmäeläkevakuutuksia 
varten, mutta eläkesäätiölaki vei sitä pitemmälle .87

Säätiölaki ei ottanut kantaa siihen ryhmäeläkevakuutuksen yhteydessä pohdittuun 
kysymykseen, säilyttääkö palveluksesta eronnut työntekijä oikeuden eläkkeeseen . Sää-
tiön säännöissä vaadittiin kuitenkin mainittavaksi, miten irtisanomis- tai kuoleman-
tapauksessa menetellään, joten eläkeoikeuden säilymistä ilmeisesti pidettiin periaat-
teessa mahdollisena . Eläkeoikeuksien säilymisestä säätiön joutuessa selvitystilaan sen 
sijaan säädettiin tarkoin . Laki lähti siitä, että säätiön rahavarojen ehtyessä jo maksussa 
olevia eläkkeitä pienennettäisiin . Jos säätiön toiminta olisi kokonaan lopetettava esi-
merkiksi konkurssitapauksessa, olisi senhetkisellä pääomalla ostettava henkivakuu-
tusyhtiöstä vakuutus turvaamaan jo tehdyt sitoumukset .88

Säätiölaki aiheutti eduskunnassa arvostelua vain kansandemokraattisessa edus-
kuntaryhmässä, jonka jäsenet eivät voineet hyväksyä säätiöidyn varallisuuden vero-
vähennyskelpoisuutta eivätkä säätiöeläkkeiden yhteensovitusta köyhäinhoitolain vii-
dennen pykälän mukaisen elatuksen kanssa . Muut ryhmät hyväksyivät komitean mie-
tintöön pohjautuvan hallituksen esityksen sellaisenaan .89

Välittömästi lain tultua voimaan vuoden 1956 alussa 16 uutta säätiöitä ilmoittautui 
sosiaaliministeriölle . Niistä kymmenen tarjosi turvaa nimenomaan toimihenkilöille, 
viisi sekä toimihenkilöille että työntekijöille ja vain yksi pelkästään työntekijöille .90 
Seuraavana vuonna säätiöitä oli jo yli 200 ja 1962 säätiöiden lukumäärä oli 445 . Tuo-
hon aikaan säätiöihin kuului 150 000 henkilöä .91

Säätiölain ohella työeläkejärjestelmälle tietyllä tapaa esikuvallinen tuli olemaan 
myös merimiehille 1950-luvulla säädetty eläketurva . Merimiehillähän oli Suomessa-
kin ollut oma kassan tavoin toiminut eläkehuoneensa 1700-luvulta saakka, mutta en-
simmäisen maailmansodan inflaatio romutti sen toiminnan. Eläkehuone lakkautettiin 
1936, minkä jälkeen merimiesten vanhuudenturva oli kansaneläkelain varassa .92 Meri-
mieslain uudistamisen yhteydessä 1948 kysymys merimiesten eläkkeiden parantami-
sesta tuli esiin, ja keväällä 1952 valtioneuvosto asetti Pentikäisen johdolla komitean 
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valmistelemaan merimiesten eläkelakia . Merimiesunionin ja laivanvarustajien yksi-
mielisyys oli taannut merimieslain läpimenon eduskunnassa samana vuonna, ja Unio-
nin voimakastahtoinen puheenjohtaja Niilo Wälläri asettui nyt yhdessä työnantajan 
edustajien ja Pentikäisen kanssa hiomaan merimiehille omaa eläkelakia .93

Merimieseläkelain perustaksi tuli sama ansaintaperiaate kuin eläkesäätiölakiinkin . 
Eläketurvaa oli saatava suhteessa aiempiin ansioihin . Maksut jaettiin tasan valtiolle, 
työnantajille ja työntekijöille – tämä on ainoa kerta, kun tätä bismarckilaisena tunnet-
tua periaatetta sovellettiin Suomessa .94 Valtion osallistumisessa näkynee merenkulun 
erityinen merkitys maan ulkomaankaupalle .

Merimieseläkelaissa ajattelu lähti siitä, että eläke oli samanlainen työsuhteen ehto 
kuin palkkakin . Sama, tuolloin uusi ajatus kirjattiin myös eläkesäätiökomitean mie-
tintöön . Merimiesten tapauksessa ajattelulla oli tosin välitöntä työmarkkinapoliittista 
merkitystä, kun Unionin johto saattoi markkinoida eläkelakia jäsenistölle palkankoro-
tusten arvoisena saavutuksena .95

Miehistöön kuuluva merimies sai eläkkeen 60 vuoden iässä, päällystöön kuuluva 
65 vuoden iässä . Eläkkeen määrä säädettiin riippuvaiseksi vakuutusmaksujen määräs-
tä siten, että 300 kuukauden maksut maksanut oli oikeutettu 50 prosentin eläkkee-
seen palkastaan . Palkka määriteltiin 50 viimeisen maksukuukauden keskiansiona . Jos 
maksukuukausia oli vähemmän, pienennettiin eläkettäkin vastaavasti . Lisäksi eläke-
palkka laskettiin silloin koko vakuutuskauden ansioista . Vanhuuseläkkeen lisäksi me-
rimies saattoi saada työkyvyttömyyseläkkeen . Työkyvyttömyyseläkkeen suuruudessa 
otettiin huomioon myös se aika, jonka sairastunut merimies olisi palvellut terveenä 
ollessaan .96 Tätä periaatetta kutsutaan työeläkelaissa tulevan ajan huomioimiseksi .

Merimieseläkettä toteuttamaan perustettiin merimieseläkekassa, jonka hallituk-
seen tulivat kaikkien maksajatahojen edustajat . Lailla säädettiin, että sosiaaliministe-
riön oli nimitettävä hallituksen jäseniksi ”alan tunnustettujen järjestöjen” ehdokkaat .97 
Merimieseläkekassa aloitti toimintansa alkuvuodesta 1956 .

Eduskunnassa merimieseläkelaki ei nostattanut suuriakaan tunteita . Suomen 
kansanpuolueen Artturi Tienari, joka oli kansanedustajuuden ohella Tampellan sosi-
aalijohtaja, käytti lain toista käsittelyä joulukuussa 1955 hyväkseen muistuttaakseen 
edustajia ja hallitusta siitä, että laissa esitetyt periaatteet soveltuisivat myös muille yk-
sityisessä työsuhteessa oleville, erityisesti toimihenkilöille . ”Toivoa sopii, että kehitys 
tulee kulkemaan myös muiden osalta samaan suuntaan”, päätti Tienari .98

TYÖELÄKE KOMITEATYÖN KOHTEEKSI

Kun Tienari esitti eduskunnassa toivomuksen, että merimiesten eläkelaissa omaksu-
tut periaatteet laajenisivat kattamaan myös muiden työntekijöiden eläketurvan, hän 
ei puhunut hetken mielijohteesta . Tienari johti Suomen kansanpuolueen työryhmää, 
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jossa pohdittiin yksityisessä työsuhteessa olevien toimihenkilöiden eläketurvan jär-
jestämistä .99 Eläketurvan saaminen lakisääteiseksi oli otettu puolueen tavoitteisiin jo 
vuoden 1954 vaalikampanjassa .100 Ansioeläketurvan lakisääteistäminen kuului toimi-
henkilöliikkeen poliittisiin tavoitteisiin jo 1930-luvulla101, mutta kansaneläkereformin 
jälkeen sille aukeni uudenlainen tila ja kannatus .

Kansanpuolueella oli nostetta 1950-luvun puolivälissä . Vuoden 1954 eduskunta-
vaaleissa puolue kasvatti paikkalukunsa kolmeentoista ja ohitti Ruotsalaisen kan-
sanpuolueen . Vaalimenestys näkyi myös hallitusratkaisuissa, eikä vähiten siksi, että 
kansanpuolue oli maalaisliitolle mieluisampi yhteistyökumppani kuin ruotsinkieliset 
tai kokoomus .102 Suomen kansanpuolue oli mukana kaikissa vuosien 1956–1958 poliit-
tisissa hallituksissa103, joista määrällinen huippu osui Sukselaisen hallituksen keskim-
mäiseen kokoonpanoon (2 .7 .–2 .9 .1957), jossa kansanpuoluelainen oli neljän salkun 
kahvassa . Työeläkelain synnyn kannalta merkityksellisintä lienee kuitenkin se, että Fa-
gerholmin toisen hallituksen (3 .3 .1956–27 .5 .1957) sosiaaliministereinä olivat SDP:n 
Leivo-Larsson ja Suomen kansanpuolueen Eino Saari . Molempien ministereiden taus-
taryhmille palkansaajien eläketurva oli tärkeä asia .

Fagerholmin johtamissa hallitusneuvotteluissa helmi–maaliskuussa 1956 yksityis-
oikeudellisessa työsuhteessa olevien eläketurva otettiin hallitusohjelmaan . Ansioelä-
keturvan asia jäi kuitenkin keväällä kansaneläkeuudistuksen jalkoihin, ja toimihenki-
lökeskusjärjestö TVK patisteli marraskuussa 1956 pääministeriä toimimaan .104 Henki-
sen työn keskusliittoa eli TVK:n edeltäjää eläkesäätiökomiteassa edustanut Karl-Johan 
Halsas muisteli myöhemmin, että säätiökomitean työskentelyn yhteydessä SAK:n ja 
HTK:n edustajat sopivat, että jälkimmäinen tekee aloitteen uuden komitean perusta-
miseksi työsuhteessa olevien eläketurvan aikaansaamiseksi lailla .105 Marraskuun 1956 
kirje ei ollut lakialoite eikä tuonut ansioeläkkeitä hallituksen agendalle – nehän olivat 
siellä jo aiemmin – mutta saattoi toimia lopullisena yllykkeenä uuden komitean aset-
tamiselle . Kansanpuolueen ja TVK:n tavoitteissa kyse oli toimihenkilöiden eläketur-
vasta106, mutta SAK:n ja sosiaalidemokraattisen pääministerin mukaan tulo merkitsi 
tietenkin kattavuuden laajentamista, ja niinpä hallitus nimitti joulukuussa 1956 ko-
mitean tutkimaan yksityisoikeudellisessa työsuhteessa olevien eläketurvaa . Aiemmat 
näytöt yksityisen sektorin vapaaehtoisen eläketurvan kehittelyssä – eläkesäätiöiden ja 
merimiesten eläkelain kohdalla – varmaankin painoivat siinä, että komitean puheen-
johtajaksi nimitettiin vakuutusosaston päällikkö Pentikäinen .

Komitean jäsenten enemmistö edusti työmarkkinajärjestöjä . SAK:n kahdella tuo-
lilla istuivat Uuno Hiironen ja Veikko Ahtola, TVK:n edustajana oli Halsas . STK:ta 
edusti ensin Rolf Widén, mutta hänet korvasi pian sosiaalijohtaja Tapani Virkkunen, 
joka oli istunut myös Mannion suuressa sosiaalivakuutuskomiteassa . Liiketyön-
antajien nimissä komiteaan tuli apulaisjohtaja Erkki Oinas . Suomen kansanpuolue 
sai komiteaan oman edustajan, joksi nimitettiin ensin Esa Kaitila, mutta hänen siir-
ryttyään ministeriksi tilalle tuli maaliskuussa 1957 Tienari . Sosiaalidemokraateista 
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mukana oli puolueen opposition kansanedustaja, työväenasiainvaliokunnan pitkäai-
kainen puheenjohtaja Arvi Turkka . Maalaisliittoa komiteassa ehti vuorollaan edustaa 
ministerintehtäviensä lomassa niin Atte Pakkanen, Eeli Erkkilä kuin Nestori Kaasa-
lainenkin . MTK:n äänellä sen sijaan puhui koko ajan vain yksi mies, Torsten Murén . 
Vakuutusmatemaattiset laskelmat komiteassa teki Jylhä, vaikka ei muutoin työhön 
osallistunutkaan .

Komitean työskentely alkoi vuoden 1957 alussa ja kesti yli kolme vuotta . Noina vuo-
sina politiikassa ei ollut värikkäistä käänteistä pulaa . 1950-luvun neljän viimeisen vuo-
den aikana poliitikkojen ajasta huomattava osa kului vaihtelevien yhteistyökuvioiden 
rakentamiseen, mistä kertoo sekin, että tuona aikana ehti toimia seitsemän eri hallitus-
ta, joukossa myös virkamieshallituksia . Puolueita ja niiden jäseniä jakoivat erityisesti 
suhtautuminen kommunisteihin ja kysymys maatalousvaltaisen elämänmuodon tule-
vaisuudesta . Kansainvälisen politiikan suhdannevaihtelut toivat oman lisänsä politiikan 
kiemuraisuuteen . Syksyn 1958 yöpakkaset ja vuodenvaihteen 1961–1962 noottikriisi 
kertoivat siitä, miten Neuvostoliitto oli läsnä suomalaisen politiikan arkipäivässä .

Niin puolueiden kuin etujärjestöjenkin tilannetta 1950-luvun loppupuolella voi ku-
vata lähinnä sekavaksi . Työväenliikkeen ammatillinen ja poliittinen haara samoin kuin 
työväenurheiluliike jakautuivat 1950-luvun puolivälin jälkeen hitaasti mutta varmasti 
ankarasti kamppaileviin ryhmiin . Kiistat olivat osin valtapoliittisia henkilökysymyksiä, 
osin ne liittyivät monenlaisiin linjaerimielisyyksiin oikeanlaisesta talouspolitiikasta ja 
tulonjaosta sekä suhteesta sota-ajan politiikkaan ja kommunisteihin .

Sosialidemokraattisen puolueen oppositio perusti toukokuussa 1959 Työväen ja 
pienviljelijäin sosialidemokraattisen liiton (TPSL) . SAK:n kilpailijaksi perustettu Suo-
men Ammattijärjestö (SAJ) puolestaan merkittiin yhdistysrekisteriin marraskuussa 
1960 . Puolueen ja ammattiyhdistysliikkeen hajaannuksilla oli kiinteä yhteys toisiinsa, 
ja SAK:n johto oli nyt TPSL:n käsissä, mutta tilanne vanhassa keskusjärjestössä jäi 
kuitenkin jatkuvaksi tasapainotteluksi eri ryhmien välillä . Tämä johtui siitä, että am-
mattiyhdistysliikkeen hajoaminen ei sittenkään ollut SDP:n kriisin etäispesäke, vaan 
myös oman dynamiikkansa varassa etenevä prosessi .107

Työväenliike ei ollut ainoa linjariitojen repimä poliittinen toimija . Maalaisliitossa 
Kekkosen kannattajien K-linja otti 1959 rajusti yhteen puolueen puheenjohtaja Sukse-
laisen mukaan sittemmin S-linjaksi nimetyn ryhmittymän kanssa . S-linjalaiset vieras-
tivat presidentin ja puoluetoimiston saumatonta yhteistyötä ja korostivat eduskunta-
ryhmän asemaa puolueen linjan vetäjänä . Erimieliset kirjainlinjat mahtuivat kuitenkin 
samaan puolueeseen – toisin kuin pienen ihmisen asialle lähtenyt Veikko Vennamo, 
jonka Suomen pientalonpoikien puolue perustettiin helmikuussa 1959 .108

Kesän 1958 eduskuntavaalit tuottivat toista kertaa Suomen historiassa vasemmis-
topuolueille yksinkertaisen enemmistön . Eduskunnan suurimmaksi ryhmäksi selviytyi 
SKDL (50 paikkaa), kun sosiaalidemokraattiset edustajat jakautuivat SDP:n ryhmään 
(48 paikkaa) ja sosiaalidemokraattisen opposition ryhmään (3 paikkaa) . Seuraavana 
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keväänä opposition ryhmästä tuli TPSL:n eduskuntaryhmä . Vasemmistopuolueet oli-
vat kuitenkin kyvyttömiä muodostamaan yhteistä hallitusta . Niinpä elokuun lopussa 
1958 aloitti Fagerholmin johdolla SDP:n, maalaisliiton ja kokoomuksen enemmistö-
koalitio: kuuluisa yöpakkashallitus . Hallituksen taival jäi lyhyeksi sekä Neuvostoliiton 
jäätävän suhtautumisen että sitä hyväksi käyttävien kotimaisten poliitikkojen painees-
sa . Fagerholmin hallituksen kaaduttua tammikuussa 1959 Sukselainen nousi toista 
kertaa maan pääministeriksi, tällä kertaa johtamaan maalaisliiton yhden puolueen 
hallitusta . Maalaisliitolla oli vuoden 1958 vaaleissa valitut 47 kansanedustajaa, joten 
muiden ryhmien tuki oli hallitukselle täysin välttämätöntä . Tästä huolimatta Sukselai-
sen hallitus sinnitteli virassaan aina heinäkuuhun 1961 saakka, mikä kertoo yhtäältä 
toimintakykyisten vaihtoehtojen puutteesta, toisaalta siitä, että myös oppositiosta oli 
mahdollista toteuttaa omia poliittisia tavoitteita .

Pentikäisen eläkekomitean työskentelylle merkittävin 1950-luvun lopun yleispo-
liittisista ristiriidoista oli maatalousväestön ja palkansaajien välinen tulonjakokiista, 
joka näkyi Kansaneläkelaitoksen roolissa kansaneläkelain uudistuksessa 1955–1956 . 

Työeläkelait suunni-

telleen eläkekomitean 

(1960) jäseniä 1984. 

Vasemmalta Artturi 

Tienari, Atte Pakkanen, 

Tapani Virkkunen, Teivo 

Pentikäinen, Karl-Johan 

Halsas, Veikko Ahtola ja 

Erkki Mäkelä. Kuva ETK.
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Komiteasta löytyi sangen nopeasti enemmistö päättämään, että tehtiinpä mitä hyvänsä 
ehdotuksia, Kansaneläkelaitos ei olisi niissä saamapuolella . Tästä seurasi se lähtökoh-
ta, että uudet eläketurvan muodot olisi toteuttava hajautetun organisaation varaan .

Komitean enemmistön Kansaneläkelaitoksen vastainen kanta oli niin selvä, että 
Pentikäinen pyysi jo kesäkuussa 1957 Suomen henkivakuutusyhtiöiden yhdistykseltä 
kannanottoa siihen, voisivatko henkivakuutusyhtiöt ottaa hoitoonsa pakollisen eläke-
vakuutuksen . Pentikäisen pyynnöstä yhdistys asetti eläkekomitean käyttöön asiantun-
tijaryhmän, johon tulivat matemaatikot Keinänen Eläke-Varmasta ja Kari Karhunen 
Suomesta sekä Pohjan johtaja, varatuomari Erkka Stenberg . Varovaiset vakuutusmie-
het halusivat kuitenkin lykätä varsinaisen kannanoton ja suunnittelutyön siksi, kunnes 
vakuutuksen kattavuus ja rahoitus olisivat selvillä . Yhdistyksen johto myös varoitteli 
joulukuussa 1957 Pentikäistä siitä, että pakolliseen eläkevakuutukseen ei ehkä olisi 
”kansantaloudellisia mahdollisuuksia” .109

Vaikka Kansaneläkelaitoksen sivuuttamisesta vallitsi yksimielisyys, muilta osin 
erimielisyydet olivat ankaria, erityisesti työnantajien ja työntekijöiden välillä . Työn-
antajille pakollinen järjestelmä oli vaikea pala nieltäväksi, kun vapaaehtoiset järjes-
telmät oli juuri saatu niin hyvälle mallille . Työntekijäpuolella usko vapaaehtoisuuteen 
oli kuitenkin heikko, sillä vanhuudenturvan laajenemista oli odotettu jo varsin kauan . 
Puheenjohtajasta tuntui, että komitean työ oli jäätynyt paikalleen, vaikka kokouksia 
pidettiinkin . Työ keskittyi alkuvaiheessa tarvittavien tietojen keräämiseen .110 Tietojen 
kerääminen ja alustavat keskustelut kestivät kolmatta vuotta . Eduskunnassa odotte-
luun alettiin jo tuskastua ja ryhdyttiin oma-aloitteisesti ratkomaan pahinta ongelmaa, 
huoltoapulain viidennen pykälän soveltamista .

Eduskunnan enemmistön saaneet vasemmistopuolueet jättivät syysistuntokauden 
1958 alussa aloitteet huoltoapulain viidennen pykälän muuttamiseksi . Aloitteissa palat-
tiin kansaneläkeuudistuksessa käytyyn keskusteluun siitä, oliko elatusvelvollisuudesta 
säätävä pykälä enää ylipäänsä ajankohtainen, ja jos oli, missä sen paikka oikeastaan 
olisi ollut . SAK:n näkemyksen mukaan kyse oli selvästi työsopimusasiasta ja säädös 
olisi pitänyt kirjata työsopimuslakiin . Keskusjärjestön piirissä oli niitäkin, joiden mie-
lestä koko eläketurva olisi siirrettävä työehtosopimusneuvotteluihin ja jätettävä lain-
säädäntö oman onnensa nojaan .111  Asia jäi kuitenkin kansaneläkereformin jälkeen hau-
tumaan, kun yksityisen sektorin eläketurva tuli Pentikäisen komitean pohdittavaksi .

Ongelmaksi tuli kuitenkin uusien, aiempaa paljon parempien kansaneläke-etuuk-
sien yhteensovittaminen työnantajan maksaman elatuksen tai eläkkeen kanssa . Työn-
antajien näkökulmasta olennaista oli huolehtia siitä, etteivät heidän maksamansa 
etuudet leikkaisi työntekijän muutoin saamaa kansaneläkkeen lisäosaa . Jos niin kä-
visi, työnantajat rahoittaisivat tavallaan tulonsiirtoa Kansaneläkelaitokselle . Toisaalta 
STK:n sosiaalitoimikunnassa asiasta keskustelleet teollisuuden sosiaalipäälliköt piti-
vät ongelmallisena sitäkin, että työnantajan toimien suhteellinen merkitys väheni kan-
saneläke-etuuksien parannuttua .112
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Sosiaalipäälliköiden huoli kielteisestä julkisuudesta toteutui viimeistään vasem-
mistopuolueiden aloitteiden myötä, sillä niissä lainmuutostarvetta perusteltiin työn-
antajien keinottelunhalulla . SKDL:n tietojen mukaan työnantajat olisivat vähentäneet 
kansaneläke-etuudet kokonaisuudessaan työntekijöidensä eläkkeistä . Niissä tapauk-
sissa ei kansaneläkereformi ollut tuonut markkaakaan lisää eläkeläisen pussiin .113

Sosiaalidemokraattien aloite vaati eläkkeensaajan omiin tuloihin, siis myös kan-
saneläke-etuuksiin, viittaavan momentin poistettavaksi elatuspykälästä .114 Sosiaalide-
mokraattinen oppositio olisi lisäksi velvoittanut paikalliset sosiaalilautakunnat mää-
räämään normit huoltoavun määrälle kullakin paikkakunnalla .115 Kansandemokraatit 
olisivat puolestaan muotoilleet pykälää uudestaan siten, että kaikki valtiolta, kunnalta 
tai muulta julkisoikeudelliselta taholta saatu tulo olisi etuoikeutettua .116

Aloitteet lähetettiin laki- ja talousvaliokuntaan . Valiokunta kuitenkin katsoi asian 
tulevan varsinaisesti ratkaistuksi, kunhan laki yksityisoikeudellisessa työsuhteessa 
työskentelevien eläketurvasta saataisiin aikaan . Komiteatyö taitaa kuitenkin vielä vii-
pyä, valiokunta arveli, ja ehdotti huoltoapulain viidennen pykälän muuttamista . Valio-
kunnan mietinnössä nimenomaan kansaneläke ”tai siihen verrattava sosiaaliavustus” 
mainittiin tulona, jota elatuksesta ei olisi saanut vähentää . Valiokunta olisi antanut 
elatuksen suuruuden paikallisen sosiaalilautakunnan määrättäväksi – sosiaaliminis-
teriön vahvistamien perusteiden mukaisesti – jos osapuolet eivät olisi päässeet elatuk-
sen määrästä sopuun .117

Täysistunnossa kokoomus asettui vastustamaan ehdotettua muutosta . Sen edusta-
jat vetosivat siihen, ettei työsuhteisiin liittyvä vanhuuden turva yleensäkään kuulunut 
huoltoapulakiin, ja siihen, että itse perusongelma – siis työntekijöiden ja toimihen-
kilöiden eläketurva – oli jo erityisen komitean käsiteltävänä . Kansanedustaja Jaakko 
Kemppainen huomautti lisäksi, että huoltoapulain elatuspykälä jätti valtavat määrät 
työntekijöitä vaille mahdollisuuksia pieneenkään turvaan, sillä esimerkiksi ”raken-
nustyöläisten satatuhantinen lauma” ei koskaan voinut saavuttaa kahdenkymmenen 
vuoden palvelussuhdetta niin kuin säännös edellytti .118 Keskustelussa kokoomuslaiset 
ehdottivat lainmuutoksen hylkäämistä tai ainakin lepäämään jättämistä . Laki hyväk-
syttiin vasemmistopuolueiden ja RKP:n äänillä, mutta lepäämäänjättämisäänestyksen 
määrävähemmistöksi porvarillisten puolueiden äänet riittivät hyvin, vaikka muutama 
RKP:n, kansanpuolueen ja kokoomuksenkin edustaja äänesti toisin .119 Enemmistön 
mielestä kannatti odottaa Pentikäisen komitean tuloksia; nehän todennäköisesti pois-
taisivat koko ongelman .

Komitean puheenjohtaja itse ei uskaltanut jakaa kansanedustajien optimismia vaan 
varautui komitean työn epäonnistumiseen . Pakollisen sairausvakuutuksen aikaansaa-
minen oli tuolloin Pentikäisen omalla listalla tärkeimpänä, jos vanhuudenturvan osal-
ta jouduttaisiin tyytymään vain huoltoapulain paranteluun .120 Pentikäinen ei kenties 
olisi taipunut pessimismiin, jos olisi osannut lukea ajan merkit oikein . SAK:n ja STK:n 
suhteissa tapahtui nimittäin vuosien 1959 ja 1960 vaihteessa osittainen käänne, jolla 
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oli vaikutusta myös työeläkeasiassa löydettyihin kompromisseihin . Keväällä 1960 ni-
mittäin hyväksyttiin vuosilomalaki ja työttömyyskassalaki, joista jälkimmäisessä SAK 
ja STK olivat muotoilleet yhteisen kannan ja sen eduskunta myös sääti laiksi . Vuosi-
lomalain osalta STK puolestaan piti kiinni tiukasta vastustuksestaan – ja hävisi vasem-
mistoenemmistöisessä eduskunnassa .121

TYÖELÄKEKOMPROMISSIT

Eläkekomitean puheenjohtaja Pentikäinen jatkoi henkivakuutusyhdistyksen ja työn-
antajaosapuolen epäilystä huolimatta työsuhde-eläkkeiden valmistelua ja työntekijä- 
ja työnantajajärjestöjen kantojen sovittelua . Erityisen ahkerasti hän taivutteli STK:n 
Virkkusta, koska kaikkein perustavimmat kysymykset järjestelmän pakollisuudesta 
ja etujen koskemattomuudesta olivat nimenomaan työnantajista kiinni . Syksyllä 1959 
Pentikäisen tarjous kompromissin perustaksi oli valmiina .122

Tiukoissa äänestyksissä komitean enemmistö oli päätynyt valmistelemaan pa-
kollista ja työnantajien rahoittamaan järjestelmää . Työnantajapuolen vastustusta oli 
koetettu lievittää korostamalla, että nämä piirteet koskisivat vain vähimmäisetuuksia 
– vapaaehtoisia lisäetuja voitaisiin rahoittaa yhteisesti . Pakollisen eläkkeen taso olisi 
30 prosenttia palkasta ja sitä karttuisi prosentti palkasta vuodessa . Työkyvyttömyys-
eläkkeeseen laskettaisiin mukaan aika vanhuuseläkeikään saakka, jolloin eläkkeen 
taso ei kärsisi menetetyistä palvelusvuosista . Eläkkeen alettua sitä tarkistettaisiin elin-
kustannusindeksin mukaisesti .

Eläkeikä oli vielä tuossa vaiheessa ratkaisematta, mutta kansaneläkkeen 65 vuo-
den ikärajaa korkeampi 67 vuoden eläkeikä vaikutti vielä mahdolliselta .123 Vakuutuk-
seen tulisivat kaikki 25 vuotta täyttäneet, yhden vuoden ajan työsuhteessa olleet, eikä 
eläke-etuuksiin voisi työsuhteen päätyttyä koskea . Voimaantulo olisi takautuva siten, 
että ennen uuden lain voimaan tuloa palvelluista vuosista luettaisiin mukaan puolet . 
Kustannukset arvioitiin alustavien laskelmien perusteella kolmeksi tai neljäksi pro-
sentiksi palkkasummasta . Komitean lähtökohta oli, että kaikki palkkatyö olisi saatava 
eläketurvan piiriin . Lähinnä hallinnon yksinkertaistamiseksi komitea kuitenkin halusi 
rajata turvan jo vakiintuneisiin työsuhteisiin ja jätti siksi alle vuoden työsuhteet ulos . 
Komitean käsityksen mukaan nuoret työntekijät vielä hakivat omaa alaansa työmark-
kinoilla ja vaihtoivat siksi tiuhaan työnantajaa . Kun täyden eläkkeen ansaitsemiseen 
suunnitelman mukaan riitti 30 vuotta, oli 25-vuotiaana vakuutukseen tulevalla siis 
vielä 40 vuotta aikaa kerätä nuo vaaditut vuodet . Taustalla oli myös se ajatus, että uran 
alkupään vaatimattomat ansiot eivät lopulta merkitsisi eläkkeessä kovin paljoa, kun 
eläke perustuisi viimeisten vuosien ansiotasoon .124

Porkkanaksi maksajille rahastot lainattaisiin takaisin edullisella korolla – aivan 
kuten eläkesäätiöissä . Tämän Virkkunen toi STK:n päättäjille hyvin myönteisenä 
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seikkana esiin, sillä suurin pelko oli ollut valtion entistäkin suurempi puuttuminen 
pääomamarkkinoiden toimintaan, ja siltä oltiin nyt välttymässä . Ruotsin esimerkki 
valtion käsiin keskitetystä pääomasta oli ollut komiteassakin esillä .125 Takaisinlainaus 
keventäisi merkittävästi kustannustaakkaa, kun järjestelmä olisi alkuvaiheessa voi-
makkaasti rahastoiva .

Hajautus kassoihin, säätiöihin ja vakuutusyhtiöihin vaikutti sinänsä hyvältä, mut-
ta eläkeoikeuden koskemattomuus epäilytti . Wärtsilän vaikutusvaltainen pääjohtaja 
Wilhelm Wahlforss muistutti STK:n hallituksen kokouksessa, että työnantajakohtaiset 
edut olivat tärkeä osa tehdasyhteisöihin ja teollisuuden sosiaaliseen toimintaan perus-
tunutta työnantajapolitiikkaa . Niistä ei sopisi luopua noin vain .126

Toiset johtajat näkivät kenties jo työvoiman liikkuvuuden Wahlforssia myöntei-
semmässä valossa, ja joka tapauksessa pohjoismaisen työmarkkinasopimuksen (1954) 
oloissa kilpailu osaavasta väestä alkoi tuntua, joten eläkkeiden koskemattomuus ei 
hallituksen enemmistössä herättänyt sittenkään erityisen suurta huolta .127 Sitä vastoin 
päällimmäiseksi nousi kysymys toimihenkilöiden nyt kaavailtuja paremmista eläke-
etuuksista, jotka työnantaja oli kustantanut eläkesäätiöiden avulla . Oliko olemassa 
vaara, että nämä laajenisivat työntekijöille osana työehtosopimusneuvotteluja? Ongel-
ma ratkaistiin Virkkusen ehdotuksesta siten, että päätettiin suositella jäsenyhtiöille 
toimihenkilöetuuksien järjestämistä uudelleen tulevan lain tasolle . Vähimmäistason 
ylittävät etuudet ryhdyttäisiin sitten rahoittamaan osin toimihenkilöiden itsensä mak-
suilla . Tämän arveltiin riittävän pelottamaan työntekijäjärjestöt vaatimasta vastaavia 
etuuksia kaikille yrityksen työntekijöille .128

Eläketurvakeskus ha-

vainnollisti 1960-luvun 

piirroksessaan ansaitun 

työeläkkeen koskemat-

tomuutta. Eläkeoikeus 

säilyi vaikka työpaikka 

vaihtui. Kuva ETK.
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STK:n hallitus jätti asian hautumaan aina loppuvuoteen 1960 asti . Tuolloin oli-
vat työttömyyskassat ja kolmen viikon vuosiloma jo todellisuutta, ja niihin liittyvät 
johtopäätökset selviä . Kun myös vuorineuvos Wahlforss oli taipunut hyväksymään 
koskemattomuuden välttämättömäksi osaksi suunniteltua järjestelmää, päätti STK:n 
hallitus pyrkiä yhdessä SAK:n kanssa varmistamaan lain läpimenon komitean ehdot-
tamassa muodossa .129

SAK oli puolestaan valmis kompromissiin, vaikka piti kolmenkymmenen prosentin 
eläkettä liian pienenä ja 25 vuoden ikärajaa liian korkeana . Keskusjärjestön oli otetta-
va huomioon sille kilpailijaksi ilmaantunut SAJ, joka ei ollut ilahtunut siitä, että SAK 
näytti keräävän pisteet työntekijöiden eläketurvan parantamisesta . Työeläkekomitean 
jäsenet Ahtola ja Hiironen pysyivät nimittäin järjestön hajaantuessa SAK:n piirissä . 
Siinä missä SAK vaati 40 prosentin eläkettä, pani SAJ kymmenellä prosenttiyksiköl-
lä paremmaksi . SAJ:ssä yllättäen suhtauduttiin kansaneläkelaitokseen myönteisem-
min ja pidettiin mahdollisena koordinointitehtävien luovuttamista sinne .130 Toisaalta 
SAK:n pohdinnoissa varmasti painoi se, että kerran käyntiin saatettua järjestelmää 
olisi paljon helpompi parantaa kuin koettaa toteuttaa kaikki toiveet kerralla .

Siihen nähden, että erimielisyydet olivat vaikuttaneet kerta kaikkiaan sovittamat-
tomilta neljä vuotta aiemmin, oli melkoinen saavutus, että Pentikäisen komitea jätti 
elokuussa 1960 lähes yksimielisen mietinnön . MTK:n Murén ja maalaisliiton Kaasalai-
nen jättivät eriävän mielipiteen, mutta siinäkin kiirehdittiin kehumaan komitean työn 
tulosta varsin tyydyttäväksi . Maaseudun väkeä ei kuitenkaan ollut muistettu tarpeeksi, 
joten Murén ja Kaasalainen ilmaisivat olevansa eri mieltä jo periaatteesta .

Komitean ehdotus

• Työeläke enintään 30 % työsuhteen viimeisen vuoden palkasta.

•  Eläke karttuu yhden prosentin vuodessa, vanhuuseläke  65-vuotiaana.

• 25 vuotta täyttäneet työntekijät vakuutetaan.

• Työkyvyttömyyseläke sisältää ns. tulevan ajan.

• Vähintään vuoden kestävä palvelussuhde vakuutetaan.

• Lain voimaantullessa 55 vuotta täyttäneitä ei vakuuteta.

•  Eläkettä ja eläkkeen perusteena olevia palkkoja tarkistetaan 

elinkustannus indeksillä.

• Eläke-etuus on koskematon.

•  Voimaantulo on takautuva siten, että aiempi palvelus luetaan  hyväksi 

 pienemmällä karttumalla.
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Fagerholmin ns . yöpakkashallituksen tammikuussa 1959 korvannut Sukselaisen 
johtama maalaisliittolainen vähemmistöhallitus ei aikonut antaa MTK:n vastustamaa 
eläkelakiesitystä, vaativatpa työväen edustajat parlamentin sisä- ja ulkopuolella sitä 
kuinka äänekkäästi hyvänsä .131 Kun tasavallan presidentti ei maininnut eläkeasiaa pu-
heessaan valtiopäivien avajaisissa tammikuussa 1961, vetivät eduskuntaryhmät joh-
topäätöksensä . Ensimmäisenä keskuskansliaan ehätti SDP:n Veikko Kokkola, jonka 
lakialoitteen allekirjoitti 32 SDP:n edustajaa . Muut puolueet maalaisliittoa lukuun ot-
tamatta seurasivat perässä, ja helmikuun 21 . päivän täysistunto lähetti työväenasiain-
valiokuntaan kuusi työntekijäin eläkelakia tarkoittavaa aloitetta ja vielä Kaasalaisen 
(maalaisliitto) toivomusaloitteen, jolla tavoiteltiin maataloustyöväen eläketurvan laki-
sääteistämistä .132

Pentikäisen komitean mietintö oli luettu huolella eduskuntaryhmissä, eikä sen pe-
rusperiaatteista juuri poikettu lakialoitteissa . Kokoomuksen aloite toisti itse asiassa 
komitean mietinnön ehdotukset sellaisinaan . Kansandemokraatit ainoina esittivät 
eläketurvan järjestämistä Kansaneläkelaitoksen avulla ja ehdottivat muutoinkin toisia 
tuntuvampia muutoksia kuten eläkeiän laskemista 60 vuoteen . Eläketasoksi asettui 
(kokoomusta ja RKP:ta lukuun ottamatta) aloitteissa 40 prosenttia ja ansainta-ajaksi 
40 vuotta . Samoin alaikäraja haluttiin laskea 21 ikävuoteen . Molemmat kansanpuolu-
eet pitivät kohtuuttomana rasittaa eläkekustannuksilla vain työnantajia, joskin RKP 
korosti vapaaehtoisen lisäturvan mahdollisuutta .

Lyhyissä työsuhteissa olevien jääminen pakollisen eläketurvan ulkopuolelle oli kaik-
kien ryhmien mielestä ongelma . Kyse oli huomattavasta väestöryhmästä, joka hankki 
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Kuva ETK. 
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toimeentulonsa monesta eri lähteestä, tavallisimmin pienviljelyä ja metsätöitä yhdiste-
lemällä . Kaupungeissa alle vuoden työsuhteet olivat eritoten satamien ja rakennusten 
työntekijöiden kohtalona . Kansandemokraattien mielestä mitään työsuhteen kestoon 
liittyviä rajoituksia ei tarvittu . SDP:n ja RKP:n aloitteissa ongelma olisi ratkaistu ly-
hentämällä karenssi puoleen vuoteen, TPSL:n aloitteessa kolmeen kuukauteen .

SKDL yritti aloitteessaan palautella kansaneläkereformin tunnelmia, ehkä toivoen 
tukea maalaisliitolta . SKP:n pääsihteerin Ville Pessin ensimmäisenä allekirjoittamassa 
aloitteessa valiteltiin eläketurvan hidasta voimaantuloa ja huomautettiin, että komi-
tean mietinnössä esitettiin samanlaisia ideoita kuin vuoden 1954 hallituksen esityk-
sessä kansaneläkelain uudistamiseksi . Rahastointi tyrmättiin silloin epätarkoituksen-
mukaisena, kansandemokraatit muistuttivat, ja nyt siihen tulisi vielä päälle hajautettu 
organisaatiokin .

SDP sen sijaan kulki päinvastaiseen suuntaan ja ehdotti, että eläkevakuutusliike 
sallittaisiin vakuutusyhtiölain muutoksella myös tapaturmavakuutusyhtiöille . Kilpai-
lun lisääminen henkivakuutusyhtiöitä laajemmalle varmistaisi hajautetun rakenteen 
kustannustehokkuuden, aloitteessa perusteltiin . SDP:n asiantuntijana oli ollut Vakuu-
tusyhtiöiden keskusliiton toimitusjohtaja Tauno Suontausta .133 Vakuutusalan asian-
tuntemus näkyi ehkä siinäkin, että SDP ja molemmat kansanpuolueet ehdottivat eläk-
keiden tarkistamista palkkatason, ei elinkustannusten muutoksen mukaan .

Työväenasiainvaliokunta aloitti työsuhde-eläkkeiden käsittelyn 19 .4 .1961 . Voi-
matasapaino valiokunnassa jakautui niin, että SDP:llä, SKDL:llä ja maalaisliitolla 
oli kullakin 4 paikkaa, kokoomuksella kaksi ja molemmilla kansanpuolueilla sekä 
TPSL:llä yksi paikka kullakin . Vasemmistopuolueilla oli näin valiokunnassa yhden 

Työntekijäin eläkelaki 8.7.1961

• Työeläke enintään 40 % työsuhteen viimeisen vuoden palkasta.

•  Eläkettä karttuu 1 prosentti vuodessa, vanhuuseläke 65-vuotiaana.

•  18 vuotta täyttäneet työntekijät vakuutetaan, mutta eläkettä  kartuttaa  

palvelus 23 ikävuoden jälkeen.

• Vähintään kuusi kuukautta kestävä palvelussuhde vakuutetaan.

• Työkyvyttömyyseläke sisältää ns. tulevan ajan.

• Lain voimaantullessa 55 vuotta täyttäneitä ei vakuuteta.

•  Eläkettä ja eläkkeen perusteena olevaa palkkaa tarkistetaan palkka-

indeksillä.

• Eläke-etuus on koskematon.

•  Voimaantulo on takautuva siten, että aiempi palvelus luetaan hyväksi  

pienemmällä karttumalla
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äänen enemmistö, aivan kuten koko eduskunnassa . SDP ja SKDL eivät kuitenkaan 
mahtuneet työeläkelain suhteen samalle puolelle . Kansandemokraatit pitivät loppuun 
saakka kiinni omasta aloitteestaan, joka olisi vienyt myös ansiosidonnaiset eläkkeet 
Kansaneläkelaitoksen hoidettaviksi . Niinpä järjestelmän perusluonteesta käytiin pit-
kään keskustelua .

Vakuutusyhtiöiden kannat esittivät vakuutusjohtajat J . E . Mäntylä, C . G . Aminoff 
ja Viljo Keinänen, jotka kiittelivät komiteaa erinomaisesta työstä ja vakuuttelivat, että 
vakuutusyhtiöiden hoidossa pakollinenkin eläketurva tulisi asiallisesti ja tehokkaasti 
hoidetuksi . Pieni kilpailu Kansaneläkelaitoksen kanssa olisi vain terveellistä, vastasi 
Eläke-Varman toimitusjohtaja Aminoff kansandemokraattien epäileviin kysymyksiin . 
Kansaneläkelaitoksen osastopäälliköiden Jylhän ja Noposen mielestä sen sijaan ha-
jautus tulisi väistämättä kalliimmaksi kuin asioiden antaminen keskitetyn laitoksen 
käsiin . Sitä paitsi komitean kaavailema eläketurvakeskushan olisi käytännössä vain 
uusi osasto Kansaneläkelaitokseen .134

Toinen laaja yleiskeskustelu valiokunnassa käytiin siitä, oliko oikein keskittyä palk-
katyöntekijöiden ja siis lähinnä asutuskeskusten väen vanhuudenturvan parantami-
seen . Lakialoitteessaan kansanpuolueen Juho Tenhiälä oli viitanut siihen, että kansan-
eläke suosi maaseutua, jossa elinkustannukset olivat alemmat kuin kaupungeissa .135 
Samaan seikkaan viittasi myös STK:n Virkkunen käydessään valiokunnan kuultavana 
kannattamassa komitean esittämiä ajatuksia . Maalaisliiton Pakkanen ei voinut hyväk-
syä tällaista väitettä, ja kun asiat eivät muuten oikein edenneet, ehdotti kokoomuksen 
Juha Rihtniemi tutkimustiedon hankkimista asiasta esimerkiksi Pekka Kuuselta . Tie-
toa tarjosi kuitenkin Kansaneläkelaitoksen Jylhä, joka asettui tukemaan Tenhiälän ja 
Virkkusen väitettä, joskin tiedemiehen varauksellisuudella .136

Ensimmäinen varsinainen kiista syntyi ikärajoista . Komitean esittämää 25 vuoden 
alaikärajaa vakuuttamisvelvollisuudelle kannattivat kuulluista asiantuntijoista vain 
Liiketyönantajain ja Maataloustyönantajain keskusliitot . STK:n Virkkunenkin ilmoitti 
heti, että alempi ikä sopi STK:lle . Valiokunta ratkaisi ongelman asettamalla kaksi eri 
ikärajaa: vakuuttamisvelvollisuus alkaisi 18 ikävuodesta, jolloin myös oikeus työkyvyt-
tömyyseläkkeeseen alkaisi, mutta vanhuuseläke alkaisi karttua vasta 23 vuoden iässä . 
Ajatus oli esitetty jo Kokkolan aloitteessa, mutta pykälät muotoili pikavauhtia valio-
kunnan toukokuun 12 . päivän kokoukseen Pentikäinen .

Toinen kiistakysymys oli lyhytaikaisten työsuhteiden eli ns . kausiluonteisten alojen 
kohtalo . Pentikäinen kertoi valiokunnalle, että alle vuoden työsuhteet jäivät komitean-
mietinnöstä äänestyksen tuloksena pois . Ilmeisesti Pentikäinen itse oli ollut hävin-
neellä puolella, sillä hänellä oli esittää välittömästi korjausehdotus . Kausiluontoisia 
aloja varten voitaisiin perustaa erikoiskassa Merimieseläkekassan tapaan . Rahoitus-
takin Pentikäinen kaavaili molempien osapuolten kannettavaksi, kunhan järjestelmän 
yksityiskohdista vain ensin sovittaisiin järjestöjen kesken . Tekniikka olisi kyllä järjes-
telykysymys, Pentikäinen lupasi .137
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Kausityöntekijöiden asiaa sitkeästi ajanut SKDL:n Janne Mustonen tarttui heti 
puheeseen ja tiedusteli, eikö Pentikäinen voisi laatia pykäläluonnoksia seuraavaan 
kokoukseen . Pentikäinen teki työtä käskettyä ja luonnosteli erilaisia vaihtoehtoja py-
käläksi kausityöntekijöiden eläketurvan järjestämisestä . Niissä lähdettiin siitä, että ly-
hyet työpätkät laskettaisiin yhteen ja TEL-turva maksettaisiin niistä muodostuvan työ-
suhteen keston perusteella . Maalaisliiton Pakkanen kuitenkin arveli, ettei näin kovalla 
kiireellä kyetä ratkaisemaan asiaa, joka oli osoittautunut komitealle ylivoimaiseksi . 
Metsä- ja uittotyöntekijöiden eläketurvan järjestäminen oli maalaisliiton myönteisen 
suhtautumisen kannalta tosin ratkaisevan tärkeää, Pakkanen korosti .138 Kansandemo-
kraatteja lukuun ottamatta muut yhtyivät Pakkasen kantaan, ja valiokunnan mietin-
töön kirjattiin asiasta säädettävän erikseen .139

Kolmas keskeinen kysymys oli eläketurvan taso . Haarukaksi oli muotoutunut 
30–40 prosenttia . Kuultujen asiantuntijoiden enemmistö piti alempaa lukua riittä-
mättömänä, vaikka se yhdessä kansaneläkkeen ja progressiivisen verotuksen kanssa 
tuottaisikin kaikkein pienituloisimmille kohtuullisen vanhuudenturvan . Valiokunnas-
sa 30 prosentin kannalla olivat ratkaisevassa äänestyksessä vain maalaisliiton ja ko-
koomuksen edustajat, joten korkeampi prosenttimäärä voitti .140 Samalla ansainta-aika 
kuitenkin nostettiin neljäänkymmeneen vuoteen .

Työväenasiainvaliokunnan mietintö oli lopulta kompromissi sosiaalidemokraattien 
ja porvarillisten ryhmien välillä . Komiteanmietinnön periaatteet säilyivät siinä ennal-
laan, mutta eläkkeen tavoitetasoa korotettiin, sen ansainta-aikaa pidennettiin ja eläk-
keen karttumisen alaikärajaa laskettiin . Lisäksi eläkkeiden ostovoiman säilymisestä 
päätettiin huolehtia palkkaindeksillä elinkustannusindeksin sijaan . Tämänsisältöinen 
kompromissi piti myös täysistunnossa kansandemokraattien ja sosiaalidemokraatti-
sen opposition katkeransävyisistä vinoiluista huolimatta .141

Kirjallisuudessa on työväenasiainvaliokunnan työskentely yhdistetty ns . Kämpin 
kerhoon . Tällä on viitattu työväenasiainvaliokunnan sosiaalidemokraattisten ja ko-
koomuslaisten jäsenten kokoontumiseen kyseisessä hotellissa työeläkelakikompro-
missin hiomiseksi . SDP:n ja kokoomuksen kannat olivatkin työväenasiainvaliokun-
nassa monissa ratkaisevissa paikoissa yhteneviä .142 On tosin huomattava, että tämä ei 
ole erityisen yllättävää, sillä kokoomukselle työeläkekomitean mietintö kelpasi, vaikka 
”huoltovaltiota” muutoin ankarasti arvosteltiinkin . Yksityisiin vakuutusyhtiöihin ra-
hastoitavissa työeläkkeissä oli kuitenkin riittävästi yksilöllisyyden tuntua, jotta puolue 
saattoi ajatella järjestelmän toteuttavan sille tärkeää oman vastuun periaatetta .143



87

KAUSITYÖNTEKIJÖILLE OMA LAKI

Eduskunnan edellyttämää hallituksen esitystä lyhytaikaisten työsuhteiden eläketur-
vasta ei tarvinnut odotella . Pentikäisen johtama pieni komitea valmisteli erillislain 
osin niille periaatteille, joita Pentikäinen oli esitellyt jo keväällä 1961 työväenasiain-
valiokunnassa, ja ilmeisesti siis pohtinut mielessään jo aiemminkin . Keskeisin uusi oi-
vallus nyt oli jättää aika kokonaan huomiotta eläkeoikeuden synnyttäjänä ja keskittyä 
vain monesta lähteestä tulevien palkkojen rekisteröimiseen ja yhteen laskemiseen .144 
Tämän tekniikan kehitteli Suomi-yhtiön matemaatikko Kari Karhunen, joka oli muu-
tenkin paljon mukana myös työeläkevakuutuksen tekniikan kehittelyssä .145 Kausialoja 
pohtinut komitea aloitti työnsä jo ennen kuin työeläkelaki oli vahvistettu, ja siihen tu-
livat jäseniksi työnantajia edustamaan STK:n toimitusjohtaja Johan Nykopp sekä Arvi 
Aaltonen Puunjalostusteollisuuden työnantajaliitosta . Työntekijöitä edustivat SAK:n 
Hiironen ja Maaseututyöväen puheenjohtaja Niilo Hämäläinen . Ainoa kansanedustaja 
joukossa oli maalaisliiton Matti Kekkonen .

Martti Miettusen johtama vähemmistöhallitus antoi komiteanmietinnön hallituk-
sen esityksenä, jota työväenasiainvaliokunta ryhtyi tutkimaan lokakuun lopussa .146 Jos 
kohta pääministeri olikin vaihtunut, työväenasiainvaliokunnan kokoonpano oli sama 
kuin keväällä . Aikataulupaine oli syksyllä melkoinen, kun työväenasiainvaliokunta oli 
äänestyksellä päättänyt saada työeläkelain voimaan jo heinäkuun alussa seuraavana 
vuonna ja lyhytaikaisten työsuhteiden laki olisi saatava voimaan samaan aikaan .147

Valiokunta kuuli jälleen huomattavan määrän työmarkkinajärjestöjen edustajia 
mutta tällä kertaa myös kuntasektorin ja valtion väkeä perehtyäkseen puheena ole-
vien kausiluontoisten alojen todellisuuteen . Valtio ja kunnat havaittiin ongelmaksi 
jo varhaisessa vaiheessa . Erityisesti valtio työllisti kymmeniä tuhansia työntekijöitä 
lyhyisiin työsuhteisiin – metsissä ja maanteillä – mutta nämä olisivat jääneet hallituk-
sen esityksen mukaan vaille uuden lain mukaisia eläkkeitä, tekeillähän oli yksityisen 
sektorin eläketurva . Valtion eläkeasetuksen korkeatasoisen turvan piiriin taas heillä ei 
ollut asiaa, koska asetus edellytti kymmenen vuoden yhtäjaksoista palvelusta . Kunnilla 
puolestaan oli omia eläkesääntöjään, joihin myös kausityöntekijät joissain tapauksissa 
soveltuivat . Pelkona olikin, että kunnat ryhtyisivät keinottelemaan uuden lain avulla ja 
tarjoamaan aiempia sääntöjään heikompia etuuksia .

Työntekijöiden liikkuvuus julkisen ja yksityisen sektorin välillä ja työsuhteiden 
päällekkäisyys osoittautui visaiseksi pulmaksi . Valiokunta aloitti yksityiskohtaisen 
käsittelyn 7 .11 ., mutta joutui jättämään valtion ja kuntien kysymyksen toistaiseksi 
ratkaisematta . Muiden pykälien osalta päästiin nopeasti ratkaisuun, kunhan vuosityö-
tuloraja oli laskettu hallituksen esittämästä sadasta tuhannesta markasta 80 000:een . 
Äänestyksessä SKDL:n jäsenet ehdottivat koko rajan poistamista ja oikeisto taas kor-
keampaa rajaa, mutta Pakkasen kompromissiehdotus puri tälläkin kertaa .148
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Työeläketurvan lisäedut

Pakollisen työeläketurvan ohella työnantajalla oli mahdollisuus järjestää vapaa-

ehtoista eläketurvaa työeläkkeen lisäeduilla. Lisäedut merkitsivät joko alennettua 

eläkeikää, korkeampaa eläkettä tai molempia. Lisäeduilla oli erityisesti merkitystä 

niin kauan kuin pakollisen työeläketurvan tavoitetaso oli 40 prosenttia eläkepalkasta. 

Jo työeläketurvaa suunnitellut komitea oli todennut, että riittävä eläketaso olisi 60 

prosenttia palkasta.155 Tämäntasoiset eläkkeet oli silloin valtion virkamiehillä, osalla 

kuntien virkamiehistä ja työntekijöistä sekä osalla yksityisten yritysten toimi-

henkilöistä ja työntekijöistä. Yksityisissä yrityksissä eläkejärjestelyt perustuivat 

työnantajan vapaaehtoisiin päätöksiin.

Työeläkelain mukainen lisäturva oli järjestettävä samoin periaattein kuin pa-

kollinen perusturvakin: eläke-etuus oli koskematon ja eläkevastuu oli katettava 

yhtä turvallisesti kuin perusturvassakin. Erona kuitenkin oli, että laki tarjosi 

mahdollisuuden periä lisäturvasta vakuutusmaksua myös työntekijältä. Työelä-

kelain mukainen lisäeläketurva rekisteröitiin Eläketurvakeskukseen työeläkkeen 

perusturvan tavoin, mistä syystä käytettiin nimitystä rekisteröity lisäeläke. Jos 

taas lisäeläketurva tarjottiin soveltamatta siihen työeläkelain määräyksiä − mikä 

myös oli mahdollista − puhuttiin rekisteröimättömästä tai vapaamuotoisesta lisä-

eläkkeestä.156

Rekisteröityjen lisäetujen osalta työntekijän maksuosuudesta tuli pikemmin 

sääntö kuin poikkeus.157 Maksut vaihtelivat huomattavasti riippuen lisäeläketurvan 

sisällöstä, pienimmillään työntekijän maksu saattoi olla puoli prosenttia palkasta.158 

Eläketurvakeskuksen selvitys vuodelta 1972 osoitti kuitenkin, että vähän yli puolet 

lisäetujen saajista oli työnantajan yksin rahoittamien säätiöiden piirissä. 159 Elä-

ke-Varman kenttäjohtajan Wolf H. Halstin arvion mukaan vapaamuotoisten etujen 

suosiota lisäsi, että kaikki työnantajat eivät halunneet myöntyä eläke-etuuksien 

koskemattomuuteen ja harvat työntekijät taas olivat valmiita osallistumaan kus-

tannuksiin.160 

Eläketurvakeskuksen selvityksen161 mukaan lisäetujen piiriin kuului vajaat 12 

prosenttia koko työvoimasta eli noin 240 000 henkilöä. Selvityksessä huomioitiin 

sekä rekisteröidyt että vapaamuotoiset lisäedut, mutta työnantajien suoraan 

kustantamat eläkkeet (esimerkiksi yrityksen vanhaan eläkesääntöön perustuvat) 

jouduttiin jättämään ulkopuolelle tiedonsaantivaikeuksien vuoksi. Selvitys osoitti, 

että erot eri toimialojen välillä olivat suuria. Suhteellisesti suurin lisäetujen piirissä 

oleva joukko olivat pankki- ja vakuutusalan työntekijät.
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Lähes kaikille vakuutetuille lisäetu merkitsi vanhuuseläkkeen tai työkyvyttö-

myyseläkkeen ehtoihin liittyvää parannusta. Noin puolessa tapauksista lisäetuus 

sisälsi perhe-eläkkeen (perhe-eläke liitettiin työeläkelain perusturvaan vuoden 1967 

alusta, ks. s.  117) ja hautausavustuksen. Selvityksessä arvioitiin, että hyvä eläke-

turva oli sellainen, jossa vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeet olivat 60 prosenttia 

eläkepalkasta ja turvaan sisältyi vähintään 30 prosentin suuruinen (nais)lesken-

eläke. Tällainen lisäeläketurva oli vuonna 1970 yhteensä 142 000 henkilöllä. Joukosta 

hieman yli puolet oli naisia.

Ehtojen parannus saattoi koskea joko eläkkeen alkamisikää tai eläkkeen ta-

soa tai molempia. Alennetut eläkeiät olivat tyypillisesti naisille tarjottuja etuuksia. 

Alennetun eläkeiän piiriin kuului 70 000 naista mutta vain 12 000 miestä. Tämä 

johtui lähinnä siitä, että kaupan alalla samoin kuin pankki- ja vakuutusalalla lisä-

etuuksien sisältö oli lähes poikkeuksetta alennettu eläkeikä ja alat olivat sangen 

naisvaltaisia.

Työeläkejärjestelmän alkuvaiheessa lisäetuuksilla oli huomattava merkitys 

myös eläkemenon kannalta. Vuonna 1970 työeläkelakien perusetuuksien mukaisia 

eläkkeitä maksettiin yhteensä noin 280 miljoonan markan arvosta. Erilaisia lisä-

etuuksia puolestaan maksettiin yhteensä noin 180 miljoonaa markkaa. Eläketur-

vakeskuksen selvityksessä arvioitiin, että työnantajat maksoivat lisäksi noin 35 

miljoonan edestä eläkkeitä, jotka perustuivat huoltoapulakiin tai johonkin muuhun 

työeläkelakien ulkopuoliseen järjestelmään. Työeläke-etuuksien tasokorotus 1975 

vähensi lisäetuuksien kysyntää.

Lisäeläkemenot olisi pitänyt kattaa täysimääräisesti rahastoimalla, mutta tässä ei 

koskaan onnistuttu, vaan lisäeläkkeisiin oli käytettävä myös tasausmaksua. 1990-lu-

vulla tämä pakollisen eläketurvan rahoitukseen kerättyjen maksujen käyttäminen 

subventoimaan vapaaehtoisia ja valikoivia etuuksia alkoi tuntua kestämättömältä, 

kun maksun nousua haluttiin muutenkin hillitä. Kari Puron johdolla työskennellyt 

työmarkkinajärjestöjen ja työeläkeyhtiöiden neuvotteluryhmä päätyi 1999 suosit-

telemaan, että koko järjestelmästä luovuttaisiin. Näin tapahtui, eikä rekisteröityjä 

lisäeläkevakuutuksia ole myönnetty enää vuoden 2001 jälkeen.162
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Valiokunnan jäsenet muotoilivat erilaisia versioita lain ensimmäiseksi pykäläksi, 
jolla soveltamispiiri – ja niin ollen myös kysymys julkisen sektorin työntekijöistä – 

ratkaistaisiin . Valmista ei tuntunut tulevan, joten SDP:n Sulo Hostila turvautui 
valttikorttiin: ”Kutsutaan tohtori Pentikäinen!”149 Tohtori Pentikäinen saapui 
paikalle, valitteli ohimennen 80 000 markan tulorajaa alhaiseksi, ja ryhtyi sor-
vaamaan soveltamispiiriä . Pykälässä lueteltiin lopulta ne alat, joilla työskente-
ly oikeutti eläkkeeseen ja vielä varmemmaksi vakuudeksi lisättiin, että asetuk-
sella soveltamisalaa saatettiin laajentaa . Valtion työntekijöistä ei lopultakaan 
kyetty mitään täsmällistä sanomaan, mutta saatettiinhan kuitenkin lohdut-
tautua sillä, että erillinen komitea oli jo asetettu pohtimaan valtion eläke-
asetuksen muuttamista uutta työeläkelainsäädäntöä vastaavaksi .150 Viikkoa 
myöhemmin oli valiokunnan mietintö valmis .

Täysistuntokäsittely alkoi hämärissä tunnelmissa sähkökatkosten vai-
vaamassa eduskuntatalossa 1 .12 .1961 . Ministeri Jussila avasi keskustelun 
lupaamalla, että valtion työntekijöiden asiasta huolehditaan, vaikka nyt oli 
ollut niin kiire, ettei siihen asiaan ollut ehditty puuttua .151 Muilta osin pu-
heenvuorot olivat lähinnä yrityksiä ottaa kunnia eri ryhmien eläketurvan 
muistamisesta . Keväiseen keskusteluun verrattuna lyhtyaikaisten työsuh-
teiden eläkelaki meni läpi sujuvasti ja vailla suuria intohimoja . Kommu-
nistit toki koettivat vielä saada aikaan ne pykälämuutokset, joita olivat 
jo valiokunnassa ajaneet, mutta valiokunnan mietintö tuli sellaisenaan 

hyväksytyksi .152

Lain perusteluihin hyväksyttiin vielä kaksi pontta . Kalle Matilaisen (SDP) ehdotta-
ma ponsi kehotti hallitusta tekemään esityksiä vielä tällä kertaa ulkopuolelle jääneiden 
eläketurvan kehittämiseksi . Ponsi hyväksyttiin äänestyksessä Janne Mustosen (SKDL) 
valtion työntekijät erityisesti maininneen jyrkempisävyisen ponnen sijasta . Lisäksi 
hyväksyttiin Pakkasen muotoilu, jonka mukaan hallituksen olisi pyrittävä takaamaan 
myös omaa työtään tekeville eli maanviljelijöille ja muille pienyrittäjille työeläketurvaa 
vastaavat edut .153
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LEL:n sisältö

• Tasoltaan TEL:n etuuksia vastaavat etuudet.

• Eläke lasketaan kunakin vuonna ansaittujen palkkojen yhteismäärästä.

•  Vakuutus otetaan toimialakohtaisesta kassasta, jolla on omalla alallaan  

monopoli.

• Laki koskee vain laissa tai asetuksessa mainittuja toimialoja.

•  Laki ei koske työsuhdetta, joka on ”tarkoitettu pysyväksi ja ympäri vuoden  

kestäväksi”.154
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Tyytyväinen vanhus on jokaiselle miellyttävä nähdä . Elämän ”ehtooväki” on 
taottava saumattomaksi yhteisyydeksi muun yhteiskunnan kanssa . 

Näin kirjoitti Suomen Sosialidemokraatti heinäkuussa 1962 . Jutun otsikko hen-
ki uutta ja parempaa aikaa: ”Turvattu ja tuottava vanhuus” . Päivää aiemmin 
samainen lehti otti SDP:lle kunnian uudesta laista todeten sen syntyneen sosi-

aalidemokraattien lakialoitteen pohjalta .1

Muutkin lehdet huomioivat työeläkelakien voimaantulon . Poliittisesti riippuma-
ton rovaniemeläinen Lapin Kansa otsikoi ”Sosiaaliturvan merkkipäivä” ja Oulussa 
ilmestynyt sosiaalidemokraattinen Pohjolan Työ niin ikään ylevästi ”Kansa uuden 
eläketurvan suojaan” . Otsikoissaan toteavampaa linjaa edustivat kokoomuksen pää-
äänenkannattaja Uusi Suomi otsikolla ”Uudet eläkelait voimaan”, Oulussa ilmestynyt 
SKDL:n Kansan Tahto ”Uudet eläkelait” ja maalaisliiton pää-äänenkannattaja Maa-
kansa ”Eläkelait voimaan” . Poliittisesti riippumaton Helsingin Sanomat kiteytti vielä 
pidemmälle ”Eläke” .2

Työeläkelaeista kirjoitettiin lehdissä useaan otteeseen jo ennen niiden voi-
maantuloa . Miljoonan suomalaisen uutisoitiin tulevan uuden eläketurvan pii-
riin, ja työnantajia ja työntekijöitä kehotettiin valmistautumaan järjestelmään . 
Työeläkelaitosten toimeenpano- ja yhteistyöelin, syksyllä 1961 perustettu 
Eläketurvakeskus, jakoi ennen lain voimaantuloa yli puoli miljoonaa lähin-
nä työntekijöille suunnattua tiedotusvihkosta . Siinä työntekijöitä pyydettiin 
muistelemaan, kenen palveluksessa oli ollut edellisvuoden heinäkuun 8 . 
päivänä . Näin yksityiskohtainen tieto oli tärkeää, koska lain antamispäivänä 
voimassa ollut ja vähintään puoli vuotta kestänyt työsuhde kartutti tietyin 
rajoituksin eläketurvaa .3

Lehdistä voitiin lukea myös eläkkeiden mukanaan tuomista korkeammis-
ta kustannuksista . Helsingin Sanomat varoitteli jo työeläkelain voimassaolon 
ensimmäisenä päivänä uusista tuotantoelämää rasittavista lisämenoista: 
On syytä pelätä, että tuotantokustannukset nousevat enemmän kuin kil-
pailukykymme säilyminen maailman markkinoilla sallisi . Siitä taas olisi 
seurauksena tuotannon lamaantuminen, tulojen ehtyminen ja elintason 
alentuminen .4

Maalaisliittolainen ja kansaneläkejärjestelmää tukenut Maakansa 
kirjoitti elokuun puolivälissä: ”Kahviannoksen hinta noussut . Syynä uusi eläkelaki .”5 
Sama asia uutisoitiin useammassakin lehdessä6, ja jatkoa seurasi . Kokoomuksen Sata-
kunnan Kansa tiesi uuden eläkelain nostaneen rakennuskustannuksia ja saman puo-
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lueen Vaasa puolestaan näki vaikutuksia asunto-osakkeissa .7 Työeläkejärjestelmään 
myötämielisesti suhtautunut Palkkatyöläinen torjui väitteitä kohonneista kustannuk-
sista pitäen niitä propagandamielessä tehtyinä . Tämä SAK:n lehti käytti asiantuntija-
naan lainvalmistelussa keskeisesti mukana ollutta Teivo Pentikäistä .8

Työeläkkeisiin tehtiin parannuksia jo muutaman vuoden kuluttua lain voimaantu-
losta . Vanhimpien ikäluokkien työeläkkeitä korotettiin 1965 eläkkeensaajan syntymä-
vuoden perusteella määräytyvien prosenttien mukaisesti . Kunkin eläkeläisen kohdalla 
toteutunut eläkkeen korotus riippui lopulta siitä, kuinka paljon työntekijältä hyväksyt-
tiin eläkkeeseen palvelusaikaa lain voimaantuloa edeltäviltä vuosilta .9

Alkuperäiseen työeläkelakiin sisältyi myös varsin erikoiselta ja yksilötason eläke-
turvaa ajatellen epäoikeudenmukaiselta tuntuva 55 vuoden ikärajoitus . Sen mukaan 
laki ei koskenut 55 vuotta täyttänyttä työntekijää, jos häneen ei aikaisemmin ollut so-
vellettu tätä lakia . Poikkeuksena säännöstä olivat ne 55–64-vuotiaat, jotka lain anta-
mispäivänä olivat työsuhteessa, joka oli alkanut ennen kuin henkilö täytti 55 vuotta . 
Lain piiriin kuuluivat myös ne, jotka olivat olleet yhteensä (vaikkapa useassa erässä) 
vähintään 15 vuotta sen työnantajan palveluksessa, johon he olivat yllä mainittuna 
ajankohtana olleet työsuhteessa .

Tällaista säännöstä perusteltiin sillä, että vasta 55-vuotiaana ensimmäistä kertaa 
lain piiriin tulleiden eläke jäisi niin pieneksi, ettei sillä olisi juuri merkitystä .10 Käy-
tännössä tällä rajauksella kuitenkin vaikeutettiin vanhemman työvoiman liikkuvuutta, 
koska esimerkiksi muiden eläkelakien piirissä olleet tai pienviljelijät jäivät yksityisen 
sektorin työeläketurvan ulkopuolelle, mikäli he tulivat 55 vuotta täytettyään ensim-
mäisen kerran TEL:n tai LEL:n piiriin . 55 vuoden ikärajoitus poistettiin 1965 . Peruste-
luna oli nyt vanhimpien ikäluokkien eläketurvan parantaminen .11

Samassa yhteydessä TEL:n aikaisempi kuuden kuukauden odotusaika lyhennettiin 
neljäksi kuukaudeksi . Vaikka LEL koski useilla aloilla lyhytaikaisissa työsuhteissa ol-
leita, monien työntekijöiden arvioitiin kuitenkin jäävän kummankin lain ulkopuolelle . 
Eduskunnassa eri puolueiden kansanedustajat esittivät TEL:n odotusajan lyhentämis-
tä yhdeksi kuukaudeksi .12 Näin pitkälle ei kuitenkaan vielä edetty . Vuoden 1965 alusta 
jokainen alle 65-vuotias kuului siten TEL:n piiriin työskenneltyään vähintään neljä 
kuukautta, jos työsuhde muutoin täytti laissa asetetut edellytykset .13

Eläketurvakeskuksen Tiedonantoja-lehden (vuodesta 1965 Työeläke) pääkirjoi-
tuksen mukaan edellä kuvatut lainmuutokset muodostivat ”kauniin esimerkin tämän 
solidaarisuuden antamista tuloksista” . Solidaarisuutta työeläkejärjestelmää kohtaan 
olivat osoittaneet niin eläkelaitokset, Eläketurvakeskus, työnantajat, työntekijät kuin 
työmarkkinajärjestötkin . Myös suuri yleisö oli lehden mukaan suhtautunut työeläke-
lakeihin hyvin myönteisesti, mihin syynä oli ”se sympatia, jota tunnetaan näin yhteis-
vastuullisessa hengessä syntynyttä ja kehitettyä järjestelmää kohtaan” .14

Mahdollinen tyytyväisyys saattoi johtua myös tietämättömyydestä . Eläketurvakes-
kuksen vuodenvaihteessa 1963–1964 teettämän työeläkkeitä koskevan mielipidetut-



ELÄKETURVAN LAAJENTUMINEN JA JÄRJESTELMÄKILPA

96

kimuksen mukaan nimittäin kolmannes haastatteluun osallistuneista yli tuhannesta 
18–64-vuotiaasta ei ollut koskaan kuullutkaan TEL- ja LEL-lakien olemassaolosta . 
Näiden lakien alaisissa töissä työskennelleistä neljännes oli täysin tietämättömiä laeis-
ta ja työnantajista joka kymmenes . Suurinta tietämättömyys oli niiden keskuudessa, 
jotka eivät kuuluneet lakien piiriin; lähes puolet lakien ulkopuolella olleista naisista ei 
ollut tietoinen kummastakaan yksityisen sektorin työeläkelaista . Niistä jotain tietäville 
tärkeimmät tietolähteet olivat lehdet, radio ja oma työpaikka .15

RAKENNEMUUTOS JA VASTAKKAINASETTELU

Työeläkejärjestelmä ilmensi arvostelijoiden mukaan yhteiskunnallista epäoikeuden-
mukaisuutta . Maalaisliiton puheenjohtaja ja Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja V . J . 
Sukselainen totesi syksyllä 1962, että ”maalaisliitto tulee pitämään huolen siitä, että 
sosiaalinen edistys jatkuu entistä tasapuolisempana” .16 Maa- ja metsätaloustuottajain 
Keskusliiton (MTK) lehti Maaseudun Tulevaisuus havainnollisti epätasa-arvoa ajan-
kohtaisin kielikuvin jo työeläkelakien voimaantulon aattona: ”Sosiaaliturvaa järjestet-
täessä näyttää kuitenkin eräänlainen Berliinin muuri erottavan maanviljelijäväestön 
muista väestöryhmistä .”17 Sosialistista yhteiskuntajärjestelmää toteuttanut Saksan De-
mokraattinen Tasavalta (DDR) rakensi tuolloin muuria erottamaan Berliinin länsi- ja 
itäosat toisistaan estääkseen kansalaistensa siirtymisen Saksan Liittotasavaltaan .

Epätasa-arvoisuuteen oli viitattu jo aikaisemmin . Maalaisliitosta eronnut ja Suomen 
Pientalonpoikien Puolueen perustanut Veikko Vennamo totesi eduskunnassa työelä-

Ammatissa toimiva väestö 1950−2000, miljoonaa.

Lähde: Henkilötilastot: väestölaskenta ja työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus .Kaavio 3.1. Ammatissa toimiva väestö 1950–2000.
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kelain käsittelyn yhteydessä toukokuussa 1961, että jättämällä lain ulkopuolelle omaa 
työtä tehneet ”vanhat puolueet ovat tällä lailla toisaalta edistäneet epäoikeudenmukai-
suutta ja toisaalta tulevat aikaansaamaan suurta ja katkeroittavaa pettymystä” .18

Tuolloin eduskunnan suurimmassa vasemmistopuolueessa SKDL:ssä tuotiin 
esiin näkemyksiä, joiden mukaan hajanaiselta näyttävät eläkejärjestelmät kaipasivat 
keskittämistä . Jo työeläkelakien säätämisen yhteydessä kansandemokraatit esittivät 
hajasijoitetun ja rahastoivan järjestelmän asemasta Kansaneläkelaitokseen keskitet-
tyä organisaatiota .19 Puolueen hämäläinen kansanedustaja Kaino Haapanen ehdotti 
eduskunnassa maaliskuussa 1963, että eläkevarojen kokoaminen tulisi siirtää valtion 
valvontaan ja Kansaneläkelaitoksen tehtäväksi .20 Sekä maalaisliitto että SKDL jättivät 
keväällä 1964 eduskunnassa aloitteet yhtenäisestä, Kansaneläkelaitoksen varaan ra-
kentuvasta eläkejärjestelmästä .21

Työeläkejärjestelmän toimeenpanon ensimmäisinä vuosina muotoutuneen kritii-
kin pääkohdat tiivistyivät seuraavasti:

1) Suuri määrä väestöä jäi työeläkelakien ulkopuolelle .
2) Sosiaalivakuutuksen pitäisi olla valtion eikä yksityisten yhtiöiden hallussa . 

Työeläkejärjestelmässä toteutti laaja ja monimutkainen hallintokoneisto, 
eikä yhteiskunnan kannalta ollut järkevää ylläpitää päällekkäisiä organisaa-
tioita . Kansaneläkelaitos olisi riittänyt toimeenpanemaan eläkejärjestelmää .

3) Rahastointi oli vanhentunut menetelmä . Sen sijaan olisi pitänyt soveltaa 
jakojärjestelmää, jossa kunakin vuonna eläkejärjestelmään kertyneet tulot 
käytetään sinä vuonna maksettaviin eläkkeisiin . Jakojärjestelmä hyödyttäisi 
enemmän nykyeläkeläisiä . (Ks . luku ”Työeläkkeiden rahoitus”) .

4) Eri tulolajeja ei kohdeltu yhdenmukaisesti kansaneläkettä määritettäessä . 
Toisin kuin maaseudun syytinki uudet työeläkkeet määriteltiin kansaneläket-
tä myönnettäessä etuoikeutetuksi tuloksi, eli ansioeläkkeet eivät vähentäneet 
kansaneläkkeen tukiosaa .

5) Uusien järjestelmien rakentamisen sijaan kansaneläkkeen tarveharkintai-
suutta piti vähentää .

Syntynyt eläkepoliittinen vastakkainasettelu ankkuroitui yhteiskuntarakenteeseen . 
Suomessa koettiin toisen maailmansodan jälkeen kansainvälisesti vertaillen nopea ra-
kennemuutos teollistuvasta maatalousmaasta teollistuneeseen palveluyhteiskuntaan . 
Maa- ja metsätaloudesta sekä muista ulkotöistä elantonsa saaneiden osuus vähentyi 
samaan aikaan kun yhä useamman työpaikka alkoi olla sisätiloissa – tehtaissa taikka 
julkisen ja yksityisen sektorin palveluammateissa . Teollisuuden ja rakentamisen työl-
lisyyden huippukohta ajoittui verraten myöhäiseen aikaan, vasta 1970-lukuun, eikä 
teollisuuden työllisyysosuus noussut missään vaiheessa yhtä korkeaksi kuin esimer-
kiksi Ruotsissa .
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Naiset työskentelivät rakennemuutoksen myötä mitä moninaisimmissa palkkatöissä: tamperelai-

nen jalkojenhoitaja 1965, Winterin maalitehtaan työntekijöitä Tampereella 1960-luvulla, myymälän 

kassanhoitajia Eurassa 1969 ja Eläketurvakeskuksen sihteeri, ekonomi Pirjo Friberg 1971. Kuvat 

Työväenmuseo Werstas ja ETK.
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Sairausvakuutus virastolinjalle

Pakollista sairausvakuutusta oli kaavailtu yhtä kauan kuin eläketurvaa, mutta 

hankkeet olivat aina syystä tai toisesta rauenneet. Myös suureen julkisuuteen 

60-luvun sosiaalipolitiikka -kirjallaan (1961) nousseelle Pekka Kuuselle Suomi näyttäytyi 

terveydenhuoltopolitiikan osalta ”oudon takapajuiseksi”. Hänen peräänkuuluttamaan 

”ihmiskeskeiseen ja kasvuhakuiseen yhteiskuntapolitiikkaan” kuului sairaanhoidosta 

syntyneiden kulujen tasaaminen kansalaisten kesken. Kansaneläkkeiden korotukset 

1960-luvun alussa olivat kuitenkin vieneet siinä määrin yhteiskunnan varoja, ettei 

Kuusi pitänyt laajamittaisen sairausvakuutuksen toteuttamista ainakaan ennen 

vuosikymmenen puoliväliä realistisena ilman, että samalla vaarannettaisiin talouden 

kasvukyky. Ensisijaisena toimena hän piti lääkekulujen tasaamista.28

Sairausvakuutuksen aikaansaamista vaadittiin eduskunnassa kuitenkin yhä 

pontevammin, ja myös suunnittelun uusin vaihe − 1959 ja 1961 valmistuneiden 

komiteanmietintöjen pohjalta − oli edennyt pitkälle. Maalaisliitto saavutti helmi-

kuun 1962 eduskuntavaaleissa voiton, joten nimenomaan koko väestöön ulottuvan 

sairausvakuutuksen aikaansaaminen näytti mahdolliselta. Ahti Karjalaisen joh-

tamaan porvarienemmistöiseen hallitukseen (13.4.1962−18.12.1963) mukaan tulleet 

SAK-taustaiset ministerit vaativat niin ikään sairausvakuutuksen ottamista hal-

litusohjelmaan. Uudistuksen taloudelliset vaikutukset aiheuttivat kuitenkin omat 

rajoitteensa valtiontalouden vähäisen liikkumavaran vuoksi.29

Suurin erimielisyys koski sairausvakuutuksen organisaatiota ja hallintoa. Kan-

saneläkelaitoksen varaan rakentuvaa virastolinjaa tuki etenkin maalaisliitto ja MTK, 

kun taas työpaikkakassojen kannalla olivat alun perin SDP, kokoomus, molemmat 

kansanpuolueet, työmarkkinajärjestöistä SAJ, TVK, Akava ja työnantajien STK 

sekä vakuutusyhtiöt. Suurin vasemmistopuolue SKDL, SDP:sta erkaantunut TPSL 

ja niiden tukema suurin työntekijäjärjestö SAK asettuivat virastolinjan tueksi, kun 

lakiesityksessä turvattiin jo olemassa olevien työpaikkakassojen asema. Sairaus-

vakuutuslain valmistelua viime vaiheessa johtanut kokoomuslainen sosiaaliministeri 

Kyllikki Pohjola tuki vastoin puolueensa ja sosiaaliministeriön virkamiesten kantaa 

Muutokseen liittyi julkisen sektorin kasvu, naisten työssäkäynnin yleistyminen 
ja työvoiman toimihenkilöistyminen . Palveluista tuli suurin työllistäjä . Monet maa-
seudulla syntyneet muuttivat taajamiin ja työllistyivät hallinnon, kaupan, liikenteen, 
opetuksen ja terveydenhuollon tehtäviin . Julkisen sektorin laajentuminen edesauttoi 
kahdella tavoin naisten tuloa työmarkkinoille: Erityisesti hoiva- ja terveyspalvelujen 
lisääntyminen mahdollisti naisten siirtymisen pois kotoa työelämään ja toisaalta ne 
loivat uusia työpaikkoja . Samalla myös erot toimihenkilöiden ja työntekijöiden ja myös 
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niin ikään virastolinjaa. Se voitti eduskunnassa selvästi, kun kokoomus jäi lopulta 

yksin puolustamaan kassalinjaa.30

Toisin kuin työeläkelakien kohdalla sosiaalidemokraatit eivät voineet sairaus-

vakuutuslain synnyssä ottaa kunniaa itselleen. Seikka ei ollut merkityksetön, koska 

puolueen pitkäaikainen ja ensisijainen sosiaalipoliittinen tavoite oli nimenomaan 

ollut sairausvakuutus. Alun perin kassalinjaa kannattaneet SDP:n kansanedus-

tajat taipuivat lopulta tukemaan virastolinjan mukaista hallituksen esitystä, kun 

työpaikkakassoille annettiin mahdollisuus maksaa yleistä vakuutusta parempia 

etuja. Vielä muutamaa kuukautta ennen lain hyväksymistä puolueen pää-äänen-

kannattaja kysyi, ”onko pyrkimyksenä ollut tietoisella harhaanjohtamisella saada 

sairausvakuutus mihin hintaan tahansa Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi”.31 

Sekä eduskunta- että presidentinvaaleissa vaalitappion 1962 kokeneelle ja puolueen 

sekä ammattiyhdistysliikkeen hajaannuksesta kärsineille sosiaalidemokraateille 

sairausvakuutuslain säätäminen ilmensikin enemmän liikkeen huonoa tilaa kuin 

mahdollisuutta ohjata yhteiskuntapolitiikkaa.

Sairausvakuutuslaki hyväksyttiin eduskunnassa toukokuussa 1963 ja se to-

teutettiin valtiontalouden vaikeuksien vuoksi viivästetysti ja kahdessa vaiheessa. 

Ensimmäisiä etuuksia alettiin maksaa syyskuussa 1964, ja toinen täytäntöönpano-

vaihe käynnistyi 1967. Uuteen lakiin sisältyi kolme vakuutusmuotoa: sairaanhoito-

vakuutus, työtulovakuutus ja äitiysvakuutus. Viimeksi mainitun mukaan synnyttäjät 

saivat yhdeksän viikkoa työtuloihin perustuvaa äitiysrahaa, jota maksettiin myös 

palkkatyön ulkopuolella oleville kotiäideille. Sairauden ehkäisyyn ja kuntoutukseen 

suunnattiin uuden lain myötä varoja.

eri yhteiskuntaluokkien välillä hämärtyivät ja liudentuivat . Kuten sosiologi Harri Me-
lin on osuvasti todennut, ”kyse on ollut sekä keskiluokan ’proletarisoitumisesta’ että 
työväenluokan ’porvarillistumisesta’” .22

Sosiologit Erik Allardt ja Antti Eskola määrittivät 1960-luvun alkupuolella maaseu-
dun ja kaupungin välisen jännitteen yhdeksi suomalaisen yhteiskunnan perusvastakoh-
taisuudeksi .23 Rakennemuutokseen liittyikin ajattelutapojen ja kulttuurin muutos . Vuo-
sisadan alussa kasvavalle maaseudun tilattomalle väestölle oma tila oli usein ollut ta-
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voittelemisen kohde, mutta nyt teollisuus ja kaupungit alkoivat yhä useammalle edustaa 
edistystä ja parempaa tulevaisuutta – eikä vähiten korkeamman palkkatason ja parem-
pien elinolosuhteiden myötä . Nuorille maaseutu näyttäytyi kehityksen ja uudenlaisen 
palkkatyöhön perustuvan kulutusyhteiskunnan jarruna ja vastakohtana .24 Maaseudulle 
jääneet taas kokivat olevansa tässä kehityksessä altavastaajia, mikä pitkään maatalous-
valtaisessa yhteiskunnassa merkitsi syvällekäyvää yhteiskunnallista muutosta .

Rakennemuutos näkyi sosiaaliturvan kehityksessä . Uudistusten kohdalla itse 
asiassa määriteltiin kunkin puolueen poliittisia kantoja myös laajempiin yhteiskun-
tapoliittisiin kysymyksiin . Niin eläke- kuin muussa sosiaalipolitiikassa maaseudun ja 
kaupunkien välinen ristiriita kytkeytyi tasaetuuksien ja ansiosidonnaisuuden väliseen 
suhteeseen ja siihen, hoitavatko sosiaaliturvaa yksityiset laitokset vai valtio .25 Käytän-
nön ratkaisuissa asetelmat olivat kuitenkin moniulotteisempia .

Tulonjakokysymyksen lisäksi eläkejärjestelmän hallintoon liittyi myös perusta-
vanlaatuinen ideologinen ulottuvuus, joka monimutkaisti maaseudun ja kaupunkien 
välistä jakoa . Keskustan ja porvaripuolueiden äänestäjiä voitiin varoitella ”hiipivästä 
sosialisoinnista”, jota edusti esimerkiksi sairausvakuutuksen keskittäminen valtion 
laitokseen ja pyrkimykset saattaa työeläkevakuutus saman kohtalon alaiseksi .

Tilanne ei ollut yksiselitteinen myöskään vasemmistossa . Sosiaalidemokraattinen lii-
ke ajautui 1950-luvun puolivälin jälkeen hajaannukseen . Tämä monimutkaisia käänteitä 
ja dramaattisia ulottuvuuksia saanut hajaannus ulottui puolueen ohella myös ammatti-
yhdistysliikkeeseen ja urheilutoimintaan . Vähemmistöön jääneet erosivat vuoden 1958 
eduskuntavaalien jälkeen SDP:n eduskuntaryhmästä ja perustivat seuraavana vuonna 
oman puolueen, Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen Liiton (TPSL) .

SAK:n rinnalle perustettiin 1960 Suomen Ammattijärjestö (SAJ) . Se oli puheen-
johtaja Väinö Tanneria tukeneiden ja sosiaalidemokraattien oikeistosiiven keulahah-
mon Väinö Leskisen mukaan nimettyjen ”leskisläisten” keskusjärjestö . Kommunistit 
pysyivät pääasiassa SAK:n liitoissa ja tukivat keskusjärjestön puheenjohtaja Vihtori 
Rantasta, joka taas lukeutui SDP:n sisäisessä kamppailussa vähemmistöön jääneisiin 
ja SDP:n entisen puheenjohtajan Emil Skogin mukaan nimettyihin ”skogilaisiin” .

Kun sosiaalidemokraattinen liike alkoi uudelleen eheytyä 1960-luvun puolivälistä 
lähtien, varsinkin nuorempien jäsenten keskuudessa sosiaaliturvan ja vakuutuslai-
tosten valtiollistamista koskevat ajatukset alkoivat saada kasvavaa vastakaikua . Eikä 
sosiaalidemokraattien asennoitumista helpottanut kommunististen lehtien kirjoittelu 
siitä, että nykypäivän eläkeläiset hyötyvät vain vähän järjestelmästä mutta eläkeyhtiöt 
kasvattavat rahastojaan .26 Toisaalta sosiaalidemokraattien ja työnantajien väitteet työ-
miesten eläkerahojen siirtämisestä ”isäntien eläkkeisiin” kansaneläkkeisiin tulleiden 
parannusten yhteydessä olivat kommunisteille hankalia torjuttaviksi .27 Vaikka eläke-
turvan saattaminen valtion hallintaan sopi kommunistien tavoitteisiin, heidän piti kil-
pailla sosiaalidemokraattien kanssa palkkatyöläisten kannatuksesta ja ammattiyhdis-
tysliikkeen hallinnasta .
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Merkittävien muutosten saaminen eläkejärjestelmään oli hankalaa . Suurimmat 
porvaripuolueet – maalaisliitto/keskustapuolue ja kokoomus – samoin kuin suu-
rimmat vasemmistopuolueet – SDP ja SKDL/SKP – edustivat etenkin 1960-luvun 
alkupuolella keskenään vastakkaisia näkemyksiä eläkekysymyksessä . Toisaalta sosi-
aalidemokraattien ja ammattiyhdistysliikkeen eheytymisneuvottelut ja vasemmisto-
puolueiden yhteistyöpyrkimykset ajoittuivat samaan ajankohtaan, kun tehtiin pitkälle 
ulottuvia eläkepoliittisia linjauksia . Myös kommunistien sisällä vanhaa luokkataistelu-
linjaa kannattaneet saivat väistyä, kun johtoon nousi uudistusmielisempi ammattiyh-
distyssiipi . Yleisemmän yhteiskuntapoliittisen kehityksen tavoin eläkepolitiikan yksi 
kulminaatiovaihe ajoittui vuoteen 1966, jolloin samoihin aikoihin päätettiin valtion 
eläkeuudistuksesta ja perhe-eläkkeistä sekä alettiin todenteolla selvittää yrittäjien elä-
keturvan järjestämistä .

KILPAILU JOHTAA YHTEISTOIMINTAAN − TYÖELÄKELAITOSTEN LIITTO 
(TELA) JA ELÄKETIEDOTUSTOIMISTO

Työeläkelakien voimassaolon ensimmäisinä vuosina työeläkejärjestelmä ja sen kes-
keiset tukijat joutuivat puolustusasemiin . Eläkepoliittisen keskustelun aiheiden mää-
rittely siirtyi paljolti työeläkejärjestelmän kriitikoille . Käsitellessään Kansaneläkelai-
toksen toimintakertomusta eduskunnan sosiaalivaliokunta hyväksyi lokakuussa 1963 
eläkkeitä koskevan ponnen . Sen mukaan olisi ”ryhdyttävä kiireellisesti selvittämään, 
miten tällainen kokonaiseläkejärjestelmä, jonka piiriin kuuluisivat myös kaikki työ-
suhde-eläkelainsäädännön ulkopuolelle jääneet ryhmät, kuten pienviljelijäväestö ja 
muut itsenäiset yrittäjät, saataisiin aikaan ja ryhdyttäisiin sen jälkeen viipymättä asian 
vaatimiin lainsäädäntötoimenpiteisiin” . Eduskunta hyväksyi sekavan sisäpoliittisen ti-
lanteen ja hallituskriisin aikoihin tämän ponnen SDP:n ja kokoomuksen vastustukses-
ta huolimatta .32 Ilmarisen toimitusjohtaja Pentikäisen mielestä ponsi oli ensi askeliaan 
ottavan työeläkejärjestelmän rakentajille ”tyrmistyttävä yllätys” .33

Vasemmiston ja ammattiyhdistysliikkeen hajanaisuuden lisäksi hankaluutta syntyi 
myös työeläkejärjestelmän hajautetusta toimeenpanosta . Kun TEL:n toimeenpanon 
siirtymäaika, jona työnantajien piti järjestää työntekijöittensä TEL:n mukainen eläke-
turva, päättyi kesäkuun lopussa 1964, työeläkelaitoksia oli kaikkiaan jo 185 . Niistä 9 oli 
eläkevakuutusyhtiöitä, 10 eläkekassaa, 162 eläkesäätiötä ja 4 LEL:n toimeenpanosta 
huolehtivaa työeläkekassaa .34 Näiden laitosten keskinäistä yhteistoimintaa harjoitet-
tiin Eläketurvakeskuksen lisäksi Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton eläkejaos-
tossa . Kun työ- ja kansaneläkejärjestelmän välinen ”eläkesota” oli alkanut, Pentikäinen 
ja Eläke-Varman toimitusjohtaja C . G . Aminoff tunsivat olevansa kuin ”kaksi kenraalia 
ilman sotajoukkoja” . Eläketurvakeskuksen johtajat olivat Pentikäisen mielestä enem-
män ”järjestelmäteknikoita kuin suhdetoimintataistelijoita” .35
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Kiivaana käynyt sosiaalipoliittinen keskustelu mietitytti Pentikäistä jo ennen edus-
kunnan ponsiäänestystä . Sairausvakuutuslain eduskuntakäsittelyn aikoihin touko-
kuussa 1963 kirjoittamassaan muistiossa hän analysoi keskitettyjen ja hajautettujen 
organisaatioiden etuja ja haittoja ja kommentoi laajemminkin ajankohtaista keskuste-
lua .36 Julkaisemattomissa muisteluissaan Pentikäinen (1984) kuvaa tilanteen raadol-
lisena:

Propagandasota alkoi kuumeta . Myös Kansaneläkelaitos alkoi toipua mm . 
asunto-oikeudenkäynnistä ja siitä seuranneesta johtajien väliaikaisesta erotta-
misesta aiheutuneesta hämmingistä . Eräät laitoksen palveluksessa olevat hen-
kilöt olivat syöttämässä propaganda-aineistoa . Työeläkejärjestelmä toisaalta 
oli katkeamispisteeseen saakka sidottu itse järjestelmän ja tekniikan aikaan-
saamisessa ja samanaikaisesti käytyyn markkinointitaisteluun . Voimia ei enää 
riittänyt sellaiseen tiedotus- ja suhdetoimintaan, joka olisi tasapainottanut vi-
hamielisiä hyökkäyksiä . Julkinen keskustelu jäi liian yksipuoliseksi järjestöjen 
ja puolueitten elimissä ja tilaisuuksissa, näiden tiedotuskanavilla jne . Työeläk-
keitä myönteisesti selostava tiedotus jäi heikoksi . Syntyi miltei tiedotustyhjiö . 
Sitä järjestelmän vastustajat onnistuivat käyttämään hyväkseen .37

Eduskunnan ponsiäänestyksen jälkeen tehdyssä muistiossa marraskuussa 1963 
Pentikäinen perusteli työeläkelaitosten tiiviimpää yhteistoimintaa kaikkiaan kymme-
nellä seikalla, joista tärkeimmäksi nousi ”yhteiset toimenpiteet nykyisessä poliittisessa 
tilanteessa”:

Työeläkejärjestelmän kannalta epäilemättä kaikkein merkityksellisin asia lä-
hivuosina tulee olemaan se poliittinen, epäasiallisiin valtapyyteisiin perustu-
va hyökkäily, jonka kohteeksi hajasijoitettu järjestelmä on joutunut . Kun on 
selvästi nähtävissä, että hyökkäykset tulevat lisääntymään ja voimistumaan, 
olisi nykyiseen hajanaiseen informaatio- ja PR-toimintaan pyrittävä saamaan 
enemmän yhdensuuntaisuutta ja mukaan olisi voitava vetää kaikki laitokset 
sekä myös niitä lähellä olevat ja aivan ulkopuolisetkin piirit, jotka suhtautuvat 
sosiaaliturvan kehitykseen asiallisesti ja objektiivisesti .38

Muita perusteita yhteisen organisaation perustamiseen olivat aloitteet ja esitykset 
viranomaisille, lausunnot viranomaisille, eläketurvan perusteiden ja ehtojen laatimi-
nen, kuntouttaminen, yhteydet muiden alojen järjestöihin, teknillinen yhteistoiminta, 
asiantuntijalautakunnat, kilpailun tervehdyttäminen ja eläkejärjestelmien tutkiminen . 
Hajautettu organisaatio näytti siten tuottavan myös ongelmia . Kilpailun avulla voitiin 
parhaimmillaan alentaa kustannuksia ja parantaa palvelua, mutta se saattoi myös syn-
nyttää koko järjestelmän uskottavuutta vähentäviä epäkohtia, kuten muistiossa tode-
taan:
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Olisi myös päästävä siihen, että eläkejärjestelmää koskevista asioista ei levitet-
täisi ristiriitaisia tietoja . Asiat on voitava yhteisesti tutkia ja sopia objektiivi-
sen informaation antamisesta . On itsestään selvää, että jos työeläkejärjestelmä 
toivoo ajan mittaan saavansa yleistä arvonantoa, kaikkien sen alalla toimivien 
on vältettävä ketään muuta osapuolta halventavien lausuntojen esittämistä . Jos 
joku katsoo epäkohtia esiintyvän, ne on voitava tutkia, selvittää ja poistaa kes-
kinäisin toimenpitein . Niiden levittäminen yleisön keskuuteen koituu varmasti 
kaikkien yhteiseksi vahingoksi .39 

Työeläkelaitosten Liiton (TELA) perustaminen sujui vauhdilla . Pikaisten valmiste-
lujen jälkeen liiton perustava kokous pidettiin 16 . tammikuuta 1964 . Hallituksen en-
simmäinen kokous järjestettiin muutamaa päivää liiton perustamisen jälkeen . Tuossa 
kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin perustamista keskeisesti ideoinut 
Pentikäinen ja asiamieheksi Juhani Salminen, josta tulikin keskeinen toimija seuraa-
vien vuosien eläkepolitiikassa . Ensimmäisessä kokouksessa päästiin myös pohtimaan 
toiminnan tulevaa suuntaa, kun liikenne- ja tapaturmavakuutusyhtiöiden perustaman 
Vakuutusalan kuntouttamiskeskuksen taholta oli tarjottu liitolle mahdollisuutta osal-
listua uuden keskuksen toimintaan . Seuraavana syksynä liiton hallitus päätyikin hake-
maan kuntouttamiskeskuksen jäsenyyttä vuoden 1965 alusta alkaen .40 (ks . s . 462) .

Uuden liiton tärkeänä toiminta-alueena pidettiin työeläkejärjestelmän tunnetuksi 
tekemistä niin työnantajille, työntekijöille kuin suurelle yleisölle . Tehtäväksi määri-
teltiin myös työeläkejärjestelmän kehittäminen, tiedotustoimintaan liittyvä tutkimus-
toiminta ja jäsenten avustaminen teknillistä yhteistoimintaa koskevissa asioissa .41 
TELAsta tuli 1960-luvun jälkipuolella keskeinen toimija mobilisoitaessa työmarkkina-
järjestöjä työeläkejärjestelmän puolustamiseen ja laajentamiseen . Järjestöjen ensim-
mäinen neuvottelukokous järjestettiin TELAssa jo lokakuussa 1964 .42

TELAn perustamisen aikoihin ammattiyhdistysliikkeen eheytymispyrkimykset tii-
vistyivät Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professorin Heikki Wariksen johtaessa 
sosiaalidemokraattisten liittojohtajien neuvotteluja . Niitä auttoi myös se, että SKP:n 
johdossa tapahtui 1966 vallanvaihdos . Puolueen uudistamista vaatineiden ja vanhoil-
listen kompromissiehdokkaana SAK:n suurimman liiton, Rakennusliiton, puheen-
johtaja Aarne Saarinen valittiin uudeksi puheenjohtajaksi ja pitkään puheenjohtajana 
toiminut ja jyrkkää luokkataistelulinjaa kannattanut Aimo Aaltonen sai väistyä .43

Vasemmistopuolueiden ja ammattiliittojen johdossa kehkeytyi ratkaisumalli, jossa 
SAK:n puheenjohtaja Vihtori Rantanen siirrettiin syrjään . Uudeksi puheenjohtajaksi 
valittiin kesällä 1966 Maaseututyöväen liiton puheenjohtaja Niilo Hämäläinen, joka 
eheytysratkaisua tukeneiden sosiaalidemokraattien ja kommunistien tuella voitti sel-
vin numeroin loppuun asti paikastaan kamppailleen Rantasen . Kommunistien Arvo 
Hautala valittiin toiseksi puheenjohtajaksi . SAK:n eheytyminen kulminoitui 1969, jol-
loin järjestön nimi muutettiin Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestöksi .44
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SAK:n johtajavalintojen seurauksena oltiin tilanteessa, jossa pohdittiin, mitä tehdä 
Rantaselle . Apua löytyi neuvottelupöydän toiselta puolelta . STK:n toimitusjohtaja Päi-
viö Hetemäki arvosti neuvottelukumppaniaan, joka työmarkkinaneuvotteluissa tuntui 
ymmärtävän myös työnantajien näkemyksiä . Se koitui myös Rantaselle kohtaloksi ay-
liikkeen eheytyspyrkimyksissä . Luottamus väheni varsinkin häntä tukeneiden kom-
munistien keskuudessa .45 Kun Rantanen hävisi SAK:n puheenjohtajavaalin, Hetemäki 
otti asiakseen löytää Rantaselle uuden pestin . Hetemäki kertoi Rantasen hankalasta 
asemasta ja hänen mahdollisesta syrjäyttämisestään SAK:n johdosta presidentti Urho 
Kekkoselle jo maaliskuussa 1966, jolloin Kekkonen antoi tukensa Rantasen uuden työ-
paikan etsiskelyyn .46

Perustajajäsenet:

Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Aura

Eläke-Varma Keskinäinen vakuutus-

yhtiö

Suomen Farmasiakunnan Eläkekassa

Eläkevakuutusosakeyhtiö I lmarinen

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ka-

lervo

Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Kansa

Keskon Eläkekassa

Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia

Maatalousalan Työeläkekassa

Merimieseläkekassa

Metsäalan Työeläkekassa

Osuuskassojen Eläkekassa

Osuusmeijerien Eläkekassa

Henkivakuutusyhtiö Patria

Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Pohja

Pohjola-yhtiöiden Eläkekassa

Rakennusalan Työeläkekassa

Satama-alan Työeläkekassa

Säästöpankkien Eläkekassa

Eläkekassa Tuki

Henkivakuutusosakeyhtiö Verdandi

Uudet jäsenet:

1965, Kunnallinen eläkelaitos (Kuntien 

eläkevakuutus, nykyisin Keva)

1969, Maatalousyrittäjien eläkelaitos 

Mela

1973, eläkesäätiöt; Eläkesäätiö-

 yhdistyksen (ESY) kautta

1975, Valtiokonttori

1976, LEL Työeläkekassa (1.7.2003  

alkaen Etera)

1981−1990, eläkekassat (ne, jotka  

TELAn ulkopuolella)

1983, Vakuutusosakeyhtiö 

 Eläke-Sampo

1984, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 

Tapiola (aikaisemmin Aura sekä 

Pohja)

1986, Esiintyvien taiteilijoiden eläke-

kassa

1996, Kirkon keskusrahasto

1998, Keskinäinen vakuutusyhtiö 

 Eläke-Fennia

2001, Kelan toimisuhde-eläkkeet

2004, Suomen Pankin eläkelaitos

Työeläkelaitosten Liiton/Työeläkevakuuttajat 
TELAn jäsenet
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Pentikäisen jälkikäteismuistelun mukaan Hetemäki ”lähetti varsin kategoriset ter-
veiset, että työeläkejärjestelmään on sijoitettava Vihtori” .47 Pentikäinen toimi tuolloin 
Ilmarisen toimitusjohtajuuden lisäksi myös TELAn hallituksen puheenjohtajana ja 
Eläketurvakeskuksen hallituksen varapuheenjohtajana . Näihin organisaatioihin Ran-
tasta ei haluttu johtajaksi, vaikka Rantanen työskentelikin jonkin aikaa Eläketurvakes-
kuksen palveluksessa loppuvuodesta 1966 .48

Ratkaisuksi ongelmaan Rantaselle päätettiin perustaa toimisto . Eläketiedotus-
toimiston perustamisen ja Rantasen nimittäminen sen johtajaksi etenivät nopeasti . 
Niistä sovittiin Eläketurvakeskuksen toimitusjohtajan Tauno Jylhän koolle kutsumis-
sa neuvotteluissa lokakuussa 1966 . Rantanen oli itse mukana neuvotteluissa, koska 
Jylhän mukaan ”näyttäisi tarkoituksenmukaiselta, että suunnitteluun osallistuisi jo 
alkuvaiheessa myös se henkilö, jolle uskottaisiin uuden toimiston johtajan tehtävät” . 
Vaikka Jylhä toimikin neuvottelujen vetäjänä, toimintalinjat päätettiin TELAssa .49

Eläketurvakeskuksen hallitus hyväksyi Eläketiedotustoimiston perustamisen mar-
raskuun alussa 1966, valitsi sen johtajaksi Rantasen ja asetti työryhmän valmistele-
maan käytännön järjestelyjä .50 TELAn hallitus hyväksyi ratkaisun myöhemmin mar-
raskuussa, ja Eläketiedotustoimiston ohjesääntö allekirjoitettiin marraskuussa 1966 . 
Eläketurvakeskuksesta ja TELAsta tuli uuden organisaation perustajaosakkaat, vaikka 
neuvotteluissa oli esillä myös Eläkesäätiöyhdistyksen mukaantulo . Eläkesäätiöyhdis-
tys ei vielä tuolloin ollut TELAn jäsen .51

Uuden organisaation tehtäväksi määriteltiin työeläkejärjestelmän yleisen tunte-
muksen lisääminen sekä toimiminen yhdyselimenä eläkelaitosten ja vakuutettujen vä-
lillä . Sen tuli huolehtia erityisesti vakuutettuihin, siis työntekijöihin, kohdistuvasta tie-
dottamisesta . Tässä tehtävässä nähtiinkin työsarkaa . Rantanen totesi 50-vuotishaas-

Eläketiedotustoimisto perustettiin sen 

jälkeen, kun Vihtori Rantanen syrjäytettiin 

SAK:n puheenjohtajan paikalta. Rantanen 

oli SAK:n puheenjohtaja 1960−1966 ja Eläke-

 tiedotustoimiston johtaja 1967−1973.  

Kuva Lehtikuva.
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tattelussaan maaliskuussa 1967 kiinnostuksen työeläkejärjestelmää kohtaan olevan 
suuren, mutta ”tavallinen Matti Meikäläinen tietää siitä kovin vähän” .52 Johtokunnan 
lisäksi Eläketiedotustoimistoon perustettiin myös työmarkkinaosapuolia käsittänyt 
neuvottelukunta, jonka tehtäväksi tuli määritellä toiminnan yleiset suuntaviivat .

Ammattiyhdistysliikkeen eheyttämisprosessin seurauksena palkansaajien etua ja 
työeläkejärjestelmää oli puolustamassa aikaisempaa yhtenäisempi rintama, kun taas 
työeläketiedottamisessa vahvistui hajautettu toimeenpano . Vain reilua kuukautta en-
nen tiedotustoimiston perustamista TELAn perustettiin kaksi uutta tiedotussihteerin 
toimea . Niiden tarpeellisuutta perusteltiin niin ikään suureen yleisöön kohdistuvan 
tiedotustoiminnan riittämättömyydellä .53 Työeläketietoutta levitti vuoden 1967 alkaes-
sa eläkelaitosten lisäksi kolme organisaatiota: Eläketurvakeskus, TELA ja Eläketiedo-
tustoimisto .

JULKISEN SEKTORIN ELÄKEUUDISTUKSET

Yksityisen sektorin työeläkelakien säätämisen jälkeen edessä oli julkisella sektorilla 
työskentelevien eläketurvan uudistaminen . Valtion vakituinen virkamies sai työeläk-
keitä suuremman 66 prosentin eläkkeen 30 vuoden palveluksen jälkeen, eikä valtion 
eläkkeitä myöskään sovitettu yhteen muiden eläkkeiden kanssa, minkä vuoksi koko-
naiseläke saattoi muodostua palkkaan nähden huomattavan korkeaksi .54 Uudistuksissa 
ei kuitenkaan lähdetty heikentämään näitä edelliseltä vuosisadalta periytyviä parem-
pia etuja vaan uudistamaan muutoin järjestelmää . Yksityisen sektorin työeläkelakien 
säätämisen jälkeen vanhastaan parasta toimeentuloturvaa nauttineiden virkamiesten 
eläke-edut olivat nyt osin työntekijöiden etuja huonompia ja järjestelmät muutoinkin 
vanhentuneita .

Erityisesti kuntien mutta myös valtion virkamiesten ja työntekijöiden eläketurvassa 
oli aukkoja . Monista maalaiskunnista puuttuivat kokonaan eläkesäännöt, ja myös kasva-
va joukko valtion tilapäisiä ja ylimääräisiä virkamiehiä jäi ilman ansioeläketurvaa . TEL:n 
ja LEL:n perusteella piti vakuuttaa virkasuhteita lukuun ottamatta kaikki työntekijät, 
joiden eläketurvasta ei säädetty muissa laeissa . Valtion metsä- ja rakennustöissä työs-
kentelevien eläketurva oli jätetty pikavauhtia käytyjen LEL-neuvottelujen ulkopuolelle 
1961, eikä julkisella sektorilla löytynyt myöhemminkään halukkuutta mennä mukaan 
yksityisten eläkeyhtiöiden, -kassojen ja -säätiöiden varaan rakentuvaan järjestelmään .55

Työntekijöiden eläkelakien säätäminen pani ensimmäiseksi vauhtia vuosikymme-
niä kestäneeseen kuntien palveluksessa olleiden eläkekysymyksen valtakunnalliseen 
ratkaisemiseen . Asiaa valmistelleen komitean tekemän osamietinnön pohjalta hallitus 
antoi eduskunnalle esityksen kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelaiksi . Se 
hyväksyttiin eduskunnassa hallituksen esityksen mukaisesti ja tasavallan presidentti 
vahvisti lain huhtikuussa 1964 .
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Kuntatyöntekijöiden eläkejärjestelmä astui voimaan TEL:n siirtymäkauden päät-
tyessä heinäkuussa 1964 . Kuntaeläkkeiden hoitoa varten perustettiin julkisoikeudelli-
sen yhteisorganisaatio, Kunnallinen eläkelaitos . Kunnat ja kuntainliitot vastasivat jär-
jestelmän kustannuksista ja – toisin kuin yksityisen sektorin työeläkelaeissa – rahoitus 
perustui kokonaan jakojärjestelmään eli eläkemenoihin tarvittavat varat kerättiin sitä 
mukaa kuin eläkkeitä tuli maksettavaksi .56

Uusi eläkelaki takasi kuntien ja kuntainliittojen työntekijöille ja viranhaltijoille 
vähintään TEL:ssa säädetyn vähimmäiseläketurvan . Nyt nekin maalaiskunnat, jotka 
eivät vielä olleet eläkesäännöin järjestäneet eläketurvaa, joutuivat sen tekemään . Kos-
ka työntekijät siirtyivät usein paitsi kunnan palveluksesta toisen kunnan palvelukseen 
myös yksityisille työnantajille ja päinvastoin, pidettiin järjestelmien rinnakkaisen toi-
minnan ja myös yleisemmin työmarkkinoiden toimivuuden kannalta tärkeänä työelä-
kelakien ja kunnallisen eläkejärjestelmän mahdollisimman suurta yhtenäisyyttä . Ko-
vin suuret erot eläkejärjestelmissä olisivat saattaneet johtaa tilanteeseen, jossa työhön 
sisältyvistä eläke-eduista olisi tullut työpaikan tärkeä valintaperuste .57

Valtion eläkejärjestelmä perustui vuonna 1950 annettuun lakiin virkamieseläk-
keistä . Siinä eläkkeen suuruus määräytyi palvelusvuosien ja palkan perusteella . Lakiin 
sisältyi myös aineksia vanhasta elatusperiaatteesta, jonka mukaan eläkettä pidettiin 
korvauksena virkamiehen omistautumisesta valtion palvelukseen . Eläkkeen saaminen 
edellytti esimerkiksi kymmenen vuoden palvelusaikaa, mikä työkyvyttömyyden koh-
datessa saattoi jättää nuoren työntekijän täysin vaille ansioeläkettä . Valtion virkamie-
hen eläkkeeseen ei myöskään liittynyt yksityisen sektorin työeläkelakeihin kuulunutta 
koskemattomuutta . Eläkkeen menetti, jos virkamies erosi valtion palveluksesta ennen 
säädettyä eläkeikää . Tästä taas seurasi se, että työntekijä säilytti ansaitsemansa eläke-
turvan siirtyessään yksityiseltä sektorilta valtiolle, kun taas päinvastaisessa tapaukses-
sa valtion palveluksessa ollut menetti ansaitsemansa eläkeoikeuden .58

Eläkesääntökomitea antoi loppuvuodesta 1964 toisen mietinnön, joka sisälsi uudis-
tusehdotuksen valtion ja eräiden julkisoikeudellisten yhteisöjen ja laitosten eläkejär-
jestelmiin . Komitean mukaan valtion uuden eläkelain piti ”nykyaikaisessa yhteiskun-
nassa” rakentua ansainta- ja jatkuvuusperiaatteille . Myös työntekijöiden liikkuvuutta 
vähentävästä vuosien odotusajasta tuli luopua . TEL:ssa odotusaika oli alun perin kuusi 
kuukautta, mutta se muutettiin joulukuussa 1964 annetulla lailla neljäksi kuukaudek-
si, joksi se tuli myös valtion eläkelaissa . Samoin kuin yksityisen sektorin työeläkejär-
jestelmässä työkyvyttömyyseläkettä laskettaessa otettiin huomioon myös tuleva aika 
eli työkyvyttömyyden alkamisen ja vanhuuseläkeiän saavuttamisen välinen aika .59

Kaikilta osin komitea ei esittänyt yhdenmukaisuutta työntekijöiden eläkelakien 
kanssa . Valtion virkamiesten eläkeikä oli jo sadan vuoden ajan ollut 63 vuotta, ja jois-
sakin ammateissa oli säädetty myös alempia eläkeikiä (ks . s . 199) . Yleinen eläkeikä 
pysyi valtiolla edelleen 63 vuodessa . Valtion eläkkeiden karttumisprosentista tuli yli 
kaksinkertainen TEL:iin verrattuna . Samoin kuin valtion vanhassa eläkejärjestelmäs-
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sä myös uuden lain mukaan täyden eläkkeen sai 30 vuodessa, ja eläkkeiden yhteis-
määrä sai nousta 66 prosenttiin eläkkeen perusteena olevasta korkeimmasta palkasta . 
Eläke karttui siten 2,2 prosenttia vuodessa, kun TEL:ssa se oli 1,0 prosenttia . Tällainen 
selvästi työntekijöiden eläkelakia suurempi karttuma koski vain niitä valtion työnteki-
jöitä ja virkamiehiä, jotka valtion palveluksessa ollessaan saavuttivat eläkeiän tai jäivät 
työkyvyttömyyseläkkeelle . Eläke laskettiin alhaisemman prosentin mukaan silloin kun 
henkilö erosi valtion palveluksesta ennen eläkeikää .60 TEL:iin kuuluva vapaaehtoinen 
lisäetujärjestelmä tasoitti eroja yksityisen sektorin ja valtion eläkkeiden välillä, tosin 
lähinnä vain toimihenkilöiden osalta, joita lisäedut yleensä koskivat .

Kaiken kaikkiaan valtion palveluksessa olleiden eläketurvasta tuli parempi kuin 
TEL:n vähimmäiseläkkeistä . Parempaa eläketurvaa saattoi perustella muihin lakeihin si-
sältyvillä vapaaehtoisilla lisäeduilla, ”kohtuusnäkökohdilla” tai sillä, että ”valtion on edes 
jotenkuten pystyttävä kilpailemaan työvoimamarkkinoilla” .61 Kun Pekka Kuusi (SDP) 
ihmetteli eduskunnassa puoli vuotta valtion eläkelain säätämisen jälkeen joulukuussa 
1966 virkamiesten muita parempia eläke-etuja ja sen rasituksia tuleville sukupolville, 
RKP:n Ingvar Melin – kummatkin lain säätämisen jälkeen eduskuntaan valittuja uusia 
kansanedustajia – totesi asiaan vaikuttaneen yhden olennaisen tekijän ja politiikan liik-
kumatilan: ”teoreettinen sosiaalipoliitikko mutta ei realistinen voi ajatella eläketurvan 
yhtenäistämisen käyvän päinsä jonkin merkittävän ryhmän eläketasoa alentamalla .”62

Eläkejärjestelmien välinen kamppailu tuli esiin valtion eläkelain käsittelyn yh-
teydessä . Järjestelmäkilpa kiteytyi ennen kaikkea siihen, miten ja kenen toimesta eri 
eläkelakien perusteella saatujen eläkkeiden yhteensovitus piti toteuttaa . Kansanelä-
kelaitoksen hallitus esitti keväällä 1965 valtion eläkelaista antamassaan lausunnossa, 
että siitä tulisi eläkejärjestelmien keskuselin, jossa tehtäisiin myös eläkkeiden yhteen-
sovitus ja maksettaisiin eläkkeet . Toteutuessaan tällaisen ehdotuksen katsottiin Työ-
eläkelaitosten Liitossa tehdyn muistion mukaan merkitsevän ”nykyisen työeläkejärjes-
telmän tuhoa” . Liiton toimeenpanema mielipiteen muokkaus kohdistettiin Kansanelä-
kelaitoksen lisätyn hallituksen jäseniin . Tulos oli työeläketoimijoiden näkökulmasta 
toivotunlainen, ellei jopa odotettua parempi . Kansaneläkelaitoksen lisätyn hallituksen 
kokouksessa SAK:n, STK:n, SDP:n ja kokoomuksen edustajien äänin ”kokonaiseläke-
järjestelmää” koskevat kohdat poistettiin lausunnosta .63

Maalaisliitosta keskustapuolueeksi vastikään nimensä muuttaneen puolueen pu-
heenjohtajan Johannes Virolaisen johtama hallitus (12 .9 .1964–27 .5 .1966) antoi valtion 
eläkkeitä koskevan lakiesityksen eduskunnalle helmikuussa 1966 . Valtion eläkelain 
käsittely kääntyi työeläkejärjestelmän eduksi, kun hallituksen lakiesitykseen ei kuu-
lunut yhteensovitusta koskevaa erillislakia, joka olisi merkinnyt Kansaneläkelaitoksen 
aseman vahvistumista . Virolainen pyrki maaliskuussa lähestyvien eduskuntavaalien 
alla saamaan läpi – presidentti Kekkosen painostaessa taustalla – keskustapuolueelle 
tärkeät suuret lakipaketit, kehitysaluelait ja korkeakoulujen kehittämislait .64 Valtion 
eläkelain takia ei kannattanut vaarantaa näitä hankkeita .
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Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja ja puolueen entinen puheenjohtaja Sukselainen 
koki siten omassa puolueessaan tappion . Hän esitti vielä tuloksetta eduskunnassa 
erillislakia, jossa eläkkeiden yhteensovitus olisi tullut Kansaneläkelaitoksen tehtäväk-
si .65 Näin ei tehty, mutta valtiovarainvaliokunta edellytti keskustapuolueen edustajien 
aloitteesta yrittäjien eläketurvan järjestämistä .66 Hallitus oli valtion eläkelain antami-
sen yhteydessä perustanut jatkossa tarkemmin käsiteltävän komitean pohtimaan an-
sioeläkejärjestelmien ulkopuolelle jääneiden eläketurvan parantamista .

Julkisen sektorin eläkelait vahvistivat yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän 
asemaa . Keskeisistä periaatteista tuli samankaltaiset kuin oli työntekijäin eläkelais-
sa, eikä Kansaneläkelaitos saanut sen asemaa vahvistavaa eläkkeiden yhteensovitusta 
tehtäväkseen . Valtion eläkelaki ja evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki hyväksyttiin 
vanhan eduskunnan toimesta, tosin eduskuntavaalien jälkeen, maaliskuussa 1966, ja 
ne astuivat voimaan vuoden 1967 alusta . Lain antama eläketurva tuli kuitenkin taan-
nehtivasti voimaan heinäkuusta 1962, eli samaan aikaan työeläkelakien voimaantulon 
kanssa .67

VIRKAMIESELÄKKEITÄ KAIKILLE JA  
SOSIALISOINTIA VAKUUTUSALALLE

Eläkekysymys ei kuitenkaan enää nyky-yhteiskunnassa ole pelkästään toimeen-
tulokysymys . Niin pian kuin minimitoimeentulo kaikille alkoi olla osapuilleen 
turvattu, alettiin tavoitella mahdollisuuksia sellaiseen elintasoon, johon ennen 
eläkkeelle siirtymistä oli totuttu . Tässä vaiheessa tasaeläke ei enää riitä, vaan 
kaivataan eläkettä, joka on tietyssä suhteessa siihen tuloon, josta asianomainen 
eläkkeelle lähtiessään on joutunut luopumaan . Tunnukseksi tulee: virkamies-
eläkkeet kaikille!68

Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja ja maalaisliiton entinen puheenjohtaja V . J . Suk-
selainen kertoi syksyllä 1965 julkisuuteen helposti mieleen painuvan iskulauseen . Kyse 
ei ollut uudesta keksinnöstä . Esimerkiksi Kuusi oli 60-luvun sosiaalipolitiikka -teok-
sessaan 1961 todennut, että Ruotsin suuri eläkeuudistus 1960 toteutettiin tunnuksin 
”virkamieseläkkeet koko kansalle” .69 Työeläkelaitosten Liitossa arveltiin kuitenkin, 
että ”virkamieseläkkeet kaikille” on ”tuleva vaalislogaani, ja kieltämättä erittäin hyvä . 
Vastaslogaaneja keksittävä!” Liitossa kiinnitettiin huomiota myös siihen, että Sukse-
lainen näytti muuttaneen kantaansa ”eikä propageeraa enää tasaeläkkeitä” . Kansan-
eläkelaitoksen nuoremman johtajan Jaakko Pajulan veikkailtiin vaikuttaneen Sukse-
laisen kannanmuutokseen .70

Sosiaalidemokraatit eivät jääneet eduskuntavaalien alla jälkeen keskustan eläke-
tavoitteista . Virkamiesten eläketason arveltiin sielläkin purevan äänestäjiin . ”Nyt on 
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käännekohta” -julkilausumassa esitettiin työntekijöille täyden ansioeläkkeen ja kan-
saneläkkeen korottamista virkamiesten eläkkeiden tasolle 66 prosenttiin palkasta . 
Lähiajan tavoitteina SDP esitti myös täysimääräisen työeläkkeen ansainta-ajan alen-
tamista 40:stä 30 vuoteen, työeläkelakien muuttamista siten, että kaikki työsuhteet 
luovat eläketurvaa, pienten työeläkkeiden ja kaikkien työkyvyttömyyseläkkeiden 
muuntamista verovapaiksi sekä ”ihmistä kuluttavissa ammateissa” työskentelevien 
vanhuuseläkeiän alentamista . Lisäksi pienyrittäjille ja viljelijäväestölle oli järjestettävä 
ansioeläketurva . Kansaneläkkeitä piti korottaa ja perhe-eläkejärjestelmä luoda .71

Vasemmistovirtaus puhalsi Suomeen keväällä 1966 . Eduskuntaan tuli vasemmisto-
enemmistö (103–97), mutta vaalien tulos kulminoitui kuitenkin sosiaalidemokraattien 
suureen vaalivoittoon . SDP:stä tuli selvästi suurin puolue edustajapaikkojen noustessa 
38:sta 55:een . Lisäksi SAK:ssa vaikutusvaltainen sosiaalidemokraattinen vasemmisto-
siipi TPSL sai osittain suotuisten vaaliliittojen vuoksi lisäpaikkoja . Vaalien häviäjiin 
kuuluivat niin keskustapuolue, liberaalit, kokoomus kuin huonoista vaaliliitoista kär-
sinyt SKDL .

Vaalien jälkeen SDP:n johdossa käsiteltiin Helsingin Työväen Säästöpankin toimi-
tusjohtajan Mauno Koiviston tekemää muistiota ”Mahdollisuuksista toteuttaa ns . ’kah-
deksan kohdan ohjelma’” . Vaaliohjelman ”pahin kohta” oli vaatimus täysimääräisen 
kansaneläkkeen korottamisesta . Sen toteuttaminen ei ollut Koiviston mukaan ”ainoas-
taan mahdotonta, vaan se johtaisi selviin suhteettomuuksiin esim . siten, että jonkin 
vanhan pariskunnan kulutusmahdollisuudet nousisivat yli nelihenkisen lapsiperheen 
kulutusmahdollisuuksien, jos jälkimmäisen on tultava toimeen työmiehen keskimää-
räisellä palkalla” . Kansaneläkkeen varassa olevien turvaa ei Koiviston mukaan pitänyt 
parantaa kaikille tulevilla korotuksilla vaan tarveharkintaisia tukilisiä korottamalla . 
Hän varoitti, että eläkekysymyksissä ”on vältettävä suurimittaisten talous- ja sosiaali-
poliittisten tyhmyyksien teko” ja ”on liikuttava nyt erikoisella taidolla, ettei tapahdu 
vahinkoja” .72 Koivistosta tuli uuden hallituksen valtiovarainministeri .

Keskustapuolue jätti eduskuntavaalien jälkeen huhtikuussa 1966 laajan esityksen 
sosiaalivakuutuslaista .73 Se käsitteli kansaneläkkeen ja sairausvakuutuksen uudis-
tamista ja yhdistämistä ja mallia otettiin Ruotsin eläkejärjestelmästä . Käytännössä 
keskustapuolueen lakialoitteessa esitettiin koko eläkevakuutuksen siirtämistä valtion 
hoidettavaksi ja Kansaneläkelaitoksen muuttamista sosiaalivakuutuslaitokseksi . Kan-
saneläkelaitoksen Pajula ounasteli sen merkitsevän kehitystä, jossa sosiaalivakuutusta 
hoitaisi julkishallinto, ”jolle se luonnostaan kuuluu” . Tärkeää oli myös se, että sosiaali-
vakuutuksen varat olisivat ”tarkan julkisen kontrollin alaisia” .74 Puolueen pää-äänen-
kannattaja Suomenmaa kirjoitti suoremmin:

Sanalla sanoen, sosiaalivakuutus on sekä yksityiselle kansalaiselle että koko 
kansakunnalle liian arvokas asia jätettäväksi voittoa tavoittelevien yksityiska-
pitalistien temmellyskentäksi . Sosiaalivakuutus on viimeinkin sosialisoitava, 
otettava yhteiskunnan haltuun .75
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Kun keskustapuolue toi nämä sosiaaliturvaa koskevat vaatimuksensa käynnissä 
oleviin hallitusneuvotteluihin, palkansaajajärjestöt jättivät asiaa koskevan jyrkkäsa-
naisen kirjelmän eduskunnan puhemiehelle . Ne ilmoittivat vastustavansa keskusta-
puolueen vaatimuksia kaikin järjestöllisin keinoin .76 Keskusta ei saanut hankkeelleen 
tukea muista puolueista, kun SKDL luopui hallitusneuvotteluissa omasta vaalien edel-
lä esitetystä vaatimuksestaan työeläkkeiden yhdistämisestä Kansaneläkelaitoksen hoi-
tamaan kansaneläkejärjestelmään .77

Keskustapuolueen puheenjohtaja Virolaisen porvarihallitus (12 .9 .1964–27 .5 .1966) 
vaihtui toukokuun lopulla 1966 SDP:n puheenjohtajan Rafael Paasion johtamaksi hal-
litukseksi (27 .5 .1966–22 .3 .1968) . Sosiaalidemokraattien lisäksi tämän kansanrinta-
mahallituksen muodostivat keskustapuolue, SKDL ja TPSL . Kun vaalit voittanut SDP 
ja toiseksi tullut keskustapuolue tulivat yhtä mittavia eläkkeiden parannuksia vaati-
neen ja vaaleissa kolmanneksi suurimman puolueen aseman saavuttaneiden kom-
munistien kanssa samaan hallitukseen, malttamattomampi saattoi odotella mittavia 
eläkeparannuksia . Vaalien jälkeen piti kuitenkin ottaa huomioon myös taloudellinen 
liikkumatila ja se, että puolueiden näkemykset eläketurvan järjestämistavasta poikke-
sivat toisistaan .

Eduskuntaan tullut vasemmistoenemmistö sekä vasemmiston ja keskustapuolu-
een yhteishallitus toivat lisäpuhtia sosialisointivaatimuksiin, jotka koskivat etenkin 
lääketeollisuutta, apteekkeja ja sosiaalivakuutusta . Ensimmäisiä merkkejä saatiinkin 



ELÄKETURVAN LAAJENTUMINEN JA JÄRJESTELMÄKILPA

114

pian . Elokuussa 1966 kerrottiin eduskunnan valtiovarainvaliokunnan tarkastusjaos-
ton keskeneräisestä mietinnöstä, jossa kaavailtiin pakollisen tapaturma- ja liikenne-
vakuutuksen ottamisesta valtion haltuun . Valtiollistamisen konkreettisena syynä olisi 
ollut yhtiöihin kertyneet huomattavat rahastot . Tarkastusjaostossa todennäköisesti 
tulkittiin yhtiöiden vastuuvelka eli vakuutustoiminnan odotettavissa olevien korvaus-
ten kattamiseksi tehdyt varaukset voittovaroiksi .78 Lehdissä kirjoiteltiin aiheesta puo-
lesta ja vastaan sekä julkaistiin vielä railakkaampia pilapiirroksia .79 Vakuutusyhtiöiden 
sosialisoinnista järjestettiin ”lupsakkaissa merkeissä” yleisölle suunnattu ”korokekes-
kustelu” .80

Keskusteluun liitettiin myös työeläkejärjestelmä, vaikka valtiovarainvaliokunnan 
tarkastusjaoston kaavailut eivät sitä koskeneetkaan .81 SKDL:n eduskunta-aloitteessa 
esitettiin lakisääteisen pakollisen tapaturma-, liikenne- ja eläkevakuutustoiminnan 
siirtämistä valtion hallintaan .82 Pääministeri Paasio toppuutteli ”vain ikään kuin peri-
aatteen vuoksi” sosialisoijia:

Meillä Suomessahan on omaisuuden suojana perustuslaki niin vahvasti, ettei  
täällä heti mitään sosialisoida eduskuntapäätöksellä, mutta onhan asiasta haus-
ka keskustella ja verrytellä tällaisen peikon kanssa, jota ihmiset on opetettu pel-
käämään . Minä väheksyn tätä keskustelua aika paljon .83

Sosialisointihanke laimeni nopeasti .84 Ammattiyhdistysliike huolehti omalla saral-
laan, ettei työeläkkeitä liitettäisi sosialisointikaavailuihin . Vasemmistoenemmistöisen 
eduskunnan ja hallituksen intoa asian selvittelyyn vähensi se, että työntekijöiden kes-
kusjärjestöt ja kuljetusalan liitot varoittivat seurauksista:

mikäli työeläkejärjestelmien valtion haltuun ottamiseen aiotaan ryhtyä, järjes-
töt vastustavat sellaista jyrkästi, ja jos niin on tarpeen, ovat valmiit tarpeellisin 
järjestöllisin toimenpitein turvaamaan jäsenistönsä edut asiassa .85

SAK:n sihteeri Sulo Penttilä kommentoi Palkkatyöläisessä samaan aikaan käytyä 
valtiollistamiskeskustelua ja eduskunnan perhe-eläkekeskustelua:

Kaiken kaikkiaan on työeläkejärjestelmiä ja niihin liitettävää perhe-eläkejär-
jestelmää tarkasteltava voimassaolevien työehtosopimusten rinnakkaisetuina 
ja sen vuoksi palkansaajajärjestöt ovat valmiit puolustamaan oikeuksiaan, tul-
koonpa niiden kaventamisyritykset miltä taholta tahansa .86

Suomen Sosialidemokraatin pääkirjoituksessa käännettiin koko sosialisointikes-
kustelu keskustapuolueen yritykseksi saada työeläkkeiden varat omien kannattajien-
sa taskuun, ja toisaalta ammattiyhdistysliikkeen kirjelmä oli lehden mukaan osoitus 
syvästä luottamuspulasta, keskinäisestä epäluuloisuudesta ja kuilusta maaseudun ja 
asutuskeskusten välillä .87 SKDL:n Kansan Uutiset harmitteli sitä, että ay-liikkeessä 
kiirehdittiin tarpeettomasti puolustamaan työeläkejärjestelmää eikä maltettu harkita, 
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oliko nykyinen järjestelmä kaikilta osin työntekijäin etujen mukainen .88 Hallituspuo-
lueet löysivät kuitenkin yhteisen näkemyksen . Puheenjohtaja Virolainen ilmaisi puo-
lueensa kannan:

Kysymys on asian tutkimisesta, eikä muusta . Keskustapuolue ei vaadi sosiali-
soimista, mutta ilmeiset epäkohdat vakuutustoiminnassa on selvitettävä [– –] 
Mitä puolueemme kantaan sosialisoimiseen yleensä tulee, niin me olemme va-
paan yritteliäisyyden kannalla, kuten ohjelmassamme selvästi sanotaan .89

Eduskunta ehdotti tarkastusjaoston kannan mukaisesti ja hallituspuolueiden ää-
nin vain tutkimusta tapaturma- ja liikennevakuutusten sosialisointimahdollisuuksista 
sekä valtion vakuutuslaitoksen perustamismahdollisuuksista .90 Komiteassa oli poliit-
tisten puolueiden edustajien lisäksi sosiaaliministeriön, valtiovarainministeriön, työ-
markkinajärjestöjen, vakuutuslaitosten ja autoalan järjestön edustus .91 Vasemmistos-
sa esitettiin näkemyksiä, että jo komitean kokoonpano osoitti sen, ettei sosialisointia 
oikeasti haluttu .92

”Sosialisointikomitea” työskenteli lopulta yli viisi vuotta, kun sen loppumietintö 
valmistui vasta vuoden 1971 lopussa . Tuokaan aika ei ollut tarpeeksi, sillä erimielinen 
komitea ehdotti ryhtymistä järjestelmälliseen selvitystyöhön siitä, millä tavoin tapa-
turma- ja liikennevakuutusta olisi nykyisestään kehitettävä ottaen huomioon erityi-
sesti muussa sosiaalivakuutuksessa tapahtuneen kehityksen . Komitea näytti olevan 
innostunut selvityksistä tai niiden suomasta mahdollisuudesta vesittää koko hanke, 
sillä sen omankin työn pohjalta ilmestyi 21 teosta, yhteensä yli 2500 sivua . Suurin osa 
niistä tehtiin Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoissa sosiaalipolitiikan professori 
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Wariksen johtaman professoriryhmän valvonnassa .93 Sen perustamiseen tammikuus-
sa 1967 taas vaikutti vielä suurempi vakuutustoimintaa koskeva kohu .

Vakuutustoiminnan 150-vuotisjuhlavuotta 1966 muisteltiin vielä vuosikymmenten 
kuluttua käänteentekevänä – mutta aivan eri syistä kuin vakuutusyhtiöissä etukäteen 
ajateltiin . Yleisradio esitti joulun alla 1966 nuoren toimittajan Reino Paasilinnan teke-
män ”Vakuutusasia on sydämen asia” -ohjelman . Siinä käsiteltiin kriittiseen sävyyn va-
kuutusyhtiöitä . Vakuutuksenottajat olivat vakuutusyhtiöiden omien lääkärien armoilla, 
hajautettu järjestelmä vei turhaan varoja eikä yhtiöiden välillä ollut kilpailua . Ne hal-
litsivat valtavia omaisuuksia, ja ulkopuolisten oli vaikea saada niistä tietoja . Puolueet 
saivat ohjelman mukaan vakuutusyhtiöiltä lahjoituksia vaalirahastoihinsa . Paasilinna 
vaati vakuutustarkastuksen tehostamista, vakuutustoiminnan keskittämistä mutta ei 
yhtiöiden ottamista valtion haltuun . Ohjelma oli esitystavaltaan moderni . Siinä sekoi-
tettiin dokumentaarisia ja näyteltyjä osuuksia . Tyyli oli nopeatempoinen ja iskevä .94

Ohjelman jälkeen lähetettiin tv-keskustelu . Yleisradion pääjohtajan Eino S . Revon 
johdolla väittelivät toimittaja Paasilinna, Vakuutusosakeyhtiö Pohjolan toimitusjohta-
ja Tauno Angervo, Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton toimitusjohtaja Tauno Suontausta, 
vakuutusmatemaatikko Altti Aurela Kansaneläkelaitoksesta ja professori Yrjö Littu-
nen Tampereen yliopistosta . Vakuutusmiehet puolustivat yhtiöitään ja toimittaja oh-
jelmaansa, matemaatikko esitteli lukuja ja yliopistomies vaati lisätutkimuksia . Vakuu-
tusmiehet jäivät alakynteen, kun taas Aurela vakuutti katsojat . Pentikäisen mukaan 
”ilmeisesti juuri keskustelu oli vakuutusalan kannalta katastrofi”.95 Suomen Sosiali-
demokraatti lienee kiteyttänyt katsojien enemmistön tunnot:

Vakuutusalan edustajat, Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton toimitusjohtaja lakit . 
tri Tauno Suontausta ja Pohjolan toimitusjohtaja Tauno Angervo vasta saivat 
katselijan lopullisesti vakuuttuneeksi siitä, ettei Paasilinna ollut liioitellut .96

Ohjelma herätti kohun . ”Missä kaksi eilen tapasi oli vakuutus kolmantena .”97 
”Kaikki puhuvat vakuutusasiasta .”98 Jo aiemmin räväköitä ohjelmia tehneestä Paasi-
linnasta leivottiin sankaria . Lehdessä tiedettiin, että ”kansa on Paasilinnan takana” .99 
Yleisönosastokirjoituksen mukaan alkoi tuntua siltä, että ”Paasilinna on eräs 60-luvun 
tarpeellisimmista ihmisistä täällä meillä Suomessa” .100 Yleisradion puhelimet tukkeu-
tuivat palautteesta . Vasemmiston ja keskustan lehdet pitivät ohjelmaa pääosin erin-
omaisena, kun taas oikeiston lehdet tukivat vakuutusalaa .101 Kokoomuksen Uudelle 
Suomelle ”asian vakavaan laatuun nähden ohjelman tekotapa oli yllätys: se oli ajan-
vietteellistä ’provoa’” .102

Vakuutusyhtiöiden johdolle ohjelma oli järkytys . Ne eivät osanneet varautua täl-
laiseen kritiikkiin, vaikka riskien asiantuntijoita olivatkin . Angervolle ja Suontaustalle 
keskustelu oli sikäli epäreilu, että he näkivät ohjelman vasta juuri ennen lähetystä . 
Aurela taas oli asiantuntijana avustanut Paasilinnaa ohjelmanteossa .103 Vakuutusyh-
tiöiden imagoa tuskin paransi Suontaustan vastaus ohjelman jälkeen Suomenmaan 
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esittämään kysymykseen vaalirahoituksesta: ”Siitä en tiedä mitään . Epäilen, että se ei 
pidä paikkaansa . Luuletteko, että olisi rahoitettu esimerkiksi SKDL:a?” Suontaustan 
mukaan ohjelma oli ”maitopartaisten poikasten protestihenkeä” .104 Vakuutusyhtiöiden 
Tiedotuskeskus piti ohjelmaa niin loukkaavana ja yksipuolisiin tietoihin perustuvana, 
että pyysi siinä käytettyä aineistoa tutkittavaksi .105 Yleisradio ja Paasilinna eivät sitä 
antaneet . Yhtiöt harkitsivat oikeustoimia ja oikoivat Paasilinnan esittämiä väitteitä .106

”Vakuutusasia on sydämen asia” käsitteli enimmäkseen muuta kuin työeläkeyhtiöi-
tä . Tosin niitäkin ohjelmassa käsiteltiin ja näytettiin kuvaa eläkekortistoista ja suurista 
tietokoneista . Katsoja sai vaikutelman suuritöisestä järjestelmästä, jonka ulkopuolelle 
pienviljelijät jäivät . Vaikka Paasilinna ei ohjelmassa vaatinutkaan vakuutusyhtiöiden 
valtiollistamista, pakollisen sosiaalivakuutuksen valtiollistamisen kannattajat saivat 
siitä apua tavoitteidensa edistämiseen . Yhden ohjelman merkitystä ei pidä ylikorostaa, 
mutta jotain sen mentaalisesta vaikutuksesta kertonee sekin, että Pentikäinen palasi 
muisteluissaan ohjelmaan varsin laajasti vielä 30 vuoden jälkeen:

Itse tunnen parhaiten työeläkejärjestelmän kehityksen ja kehittämisen enkä 
saata nähdä mitään sellaista, mikä ei olisi tapahtunut ilman ohjelmaakin . Va-
kuutusalaan kohdistuvaan yleiseen asennoitumiseen se arvattavasti vaikutti 
kielteisesti, mutta ei asennoituminen kovin myönteinen ollut aikaisemminkaan . 
Eri asia on, että vakuutusalallakin oli hysteerikkoja, jotka säikähtivät niin, et-
 teivät kaikki ole vieläkään toipuneet .107

Kirjoitus jättää lukijan pohtimaan, kuinka herkällä korvalla ja silmällä ohjelmaa ja 
sen herättämää kohua työeläkeyhtiöiden johdossa seurattiin .

PERHE-ELÄKKEET TYÖELÄKKEISIIN

Aviopuolison ja huoltajan kuolema on omaisten kokeman surun lisäksi uhannut myös 
perheiden toimeentuloa . Papit, virkamiehet, porvaristo ja käsityöläiset olivat vuosi-
satojen ajan yrittäneet eri tavoin varautua tilanteeseen, ja maataloissa syytinki antoi 
tavallisesti jonkinlaisen toimeentulon myös leskille . Työntekijöiden avustuskassat 
maksoivat 1800-luvun jälkipuolelta lähtien korvauksia leskille ja orvoille . Suurin osa 
työntekijöistä ja lukumääräisesti kasvava maata omistamaton väestö olivat kuitenkin 
tällaisten järjestelmien ulkopuolella . He joutuivat vähentämään menojaan, korvaa-
maan puuttuvan tulon omalla työllään ja muilta saadulla avulla tai turvautumaan vii-
mekätiseen toimeentuloturvaan, köyhäinapuun .

Pakolliset perhe-eläkkeet esiintyivät sosiaaliturvaa koskevassa suunnittelussa pit-
kin 1900-lukua . Perhe-eläkkeet todettiin kyllä tarpeelliseksi, mutta niiden toteuttamis-
ta pidettiin kuitenkin liian kalliina tai muita uudistuksia niitä tärkeämpinä .108 Vuoden 
1937 kansaneläkelakiin tuli säännös kansaneläkemaksujen palautuksesta, jos vakuutet-
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tu kuoli ennen eläkeikää . Vuoden 1956 kansaneläkelain mukaan alaikäisistä lapsista sai 
eläkkeeseen lapsikorotuksen, ja vakuutetun kuollessa ennen eläkeikää puolisolle ja 16 
vuotta nuoremmille lapsille maksettiin eläkkeen perusosan vuotuisen suuruuden mu-
kainen hautausavustus, joka voitiin myös tulkita eräänlaiseksi vakuutusmaksujen pa-
lautukseksi . Tulosidonnaista vanhuudentukea voitiin kansaneläkelain mukaan maksaa 
60–64-vuotiaille yksineläville naisille, jotka eivät saaneet työkyvyttömyyseläkettä .109

Työntekijöiden eläkelakeihin ei alun perin kuulunut pakollista perhe-eläketurvaa . 
Työnantaja saattoi kuitenkin sisällyttää järjestämäänsä TEL-eläketurvaan perhe-eläk-
keen rekisteröimällä tämän lisäetujärjestelmän Eläketurvakeskuksessa . Alku oli kui-
tenkin vaatimaton, eivätkä työnantajat juuri innostuneet tästä mahdollisuudesta, ja 
myös rekisteröintiin liittyvät vaikeudet hidastivat järjestelmän leviämistä . Toisin kuin 
pakollisten vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeiden kohdalla työeläkelakiin liittyvien li-
säetujen vakuutusmaksut voitiin jakaa työntekijän ja työnantajan kesken . LEL ei mah-
dollistanut lisäetuja .

TEL:n lisäetujärjestelmää laajempaa joukkoa koskivat perhe-eläkkeitä myöntävät 
eläkesäätiölain alaiset eläkesäätiöt, avustuskassalain alaiset eläkekassat ja ryhmähen-
kivakuutuksia myöntävä Eläke-Varma . Niiden alkuperä oli jo työeläkelakeja edeltä-
vällä ajalla . Kaikkiaan työnantajan ja työntekijöiden sopimuksiin perustuvien perhe-
eläkejärjestelyiden piirissä oli yksityisellä sektorilla 1960-luvun puolivälissä jonkin 
verran yli sata tuhatta työntekijää ja toimihenkilöä . Sen sijaan merimiesten eläkelakiin 
(1956) kuului vuodesta 1961 lähtien myös lesken ja orpojen eläkkeet .110

Valtion virkamiehillä oli 1800-luvulta lähtien myös perhe-eläkekassoja . Laki val-
tion virkamiesten perhe-eläkkeistä ja hautausavuista säädettiin joulukuussa 1956 . Sen 
perusteella valtio kustansi vakinaisten virkamiesten perhe-eläkkeen . Valtion työnte-
kijän omaisilla oli puolestaan mahdollisuus harkintaan perustuvaan perhe-eläkkee-
seen . Jotkut valtion yhtiöt olivat järjestäneet pidempiaikaisille työntekijöilleen mak-
suttoman perhe-eläkkeen .111 Myös kansakoulunopettajilla sekä Kansaneläkelaitoksen, 
Postisäästöpankin ja Suomen Pankin toimihenkilöillä ja kirkon työntekijöillä oli omat 
perhe-eläkejärjestelynsä .

Muutamat kaupungit järjestivät 1930-luvulta lähtien leski- ja orpokassoihin pe-
rustuvan eläketurvan viranhaltijoilleen, mutta suurimmassa osassa kunnista lesket ja 
orvot saivat pitkään vain avustuksia harkinnan perusteella . Useimmissa kaupungeis-
sa ja kauppaloissa siirryttiin 1950-luvun loppuun mennessä valtion mallin mukaisesti 
työnantajan maksamiin perhe-eläkkeisiin . Valtaosa kunnista ja kuntainliitoista järjesti 
perhe-eläketurvan palveluksessaan oleville vuoden 1964 kuntien eläkelakiin kuuluvan 
vapaaehtoisen lisäeläketurvan perusteella, mutta viidennes kunnista oli edelleen il-
man perhe-eläketurvaa .112

Leskille ja orvoille myönnettiin ammattitautilain (1939), sotilasvammalain (1948) 
ja tapaturmavakuutuslain (1948) perusteella eläkkeenluonteisia korvauksia . Vahinko-
vakuutukseen kuuluneesta liikennevakuutuksesta (1959) omaiset taas saivat korvauk-
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sia niistä liikenneonnettomuuksista, joissa vainaja ei ollut onnettomuuteen syyllinen . 
Sotilasvamma- ja tapaturmalakien perusteella miespuolinen leski sai eläkettä vain sii-
nä tapauksessa, että hän oli työkyvytön ja ollut vaimonsa elätettävänä . Myös rikoslain 
mukaan elatusta vaille jääneet surmatun vaimo ja lapset olivat oikeutetut saamaan 
rikoksentekijältä joko kertaluonteisen vahingonkorvauksen tai pidempiaikaisen elin-
koron . Kansaneläkelaitoksen asettama toimikunta arvioi uhrien korvausten kuitenkin 
jääneen pieniksi .113 Vähävaraiset orvot ja naispuoliset lesket saattoivat ammattiopinto-
jen avustuslain (1944) nojalla saada valtion varoista avustuksia ja erityislapsilisälain 
(1960) mukaan alle 16-vuotiaille orvoille voitiin myöntää tulosidonnaista erityislapsi-
lisää .114 Huoltoapulain (1956) mukaan kunnat avustivat viimekätisenä toimeentulotur-
van muotona vähävaraisia ihmisiä .

Maataloudenharjoittajien ja yrittäjien ansioeläketurvan eläketurvan puuttumisen 
lisäksi sosiaaliturvan suurimmat katvealueet löytyivät kuitenkin juuri leskien ja orpo-
jen kohdalla . Tätä myös Kuusi tähdensi 1961 julkaistussa 60-luvun sosiaalipolitiikka 
-kirjassaan todetessaan, että ”leskien ja orpojen puutteen äärellä kaavamainen sosiaa-
lipolitiikkamme henkii kollektiivista kylmyyttä” .115 Uudelleen Kuusi palasi tähän ”suo-
malaisen sosiaalipolitiikan häpeätahraan” Suomen Sosialidemokraatissa julkaistussa 
kirjoituksessaan marraskuussa 1964:

Liperin auto-onnettomuus 17 .10 .64 jätti 15 alaikäistä lasta hetkessä perheen-
huoltajaa vaille . Eikö suomalaisella yhteiskunnalla ole heille muuta tarjota kuin 
lähinnä kunnallista huoltoapua?116

Eduskunnassa tehtiin 1960-luvun alkupuoliskolla perhe-eläkkeitä koskevia aloit-
teita . Maalaisliiton kokonaiseläketurvaa koskeviin esityksiin sisältyi myös perhe-eläke 
ja keväällä 1965 perhe-eläkkeitä vaativat muiden eläketurvaa koskevien parannusten 
ohessa usean puolueen kansanedustajat .117

Perhe-eläkkeiden kohdalla kansainvälistä vertailua ja muiden maiden kokemuk-
sia käytettiin suomalaisen keskustelun herättäjänä . Tässä kohden seurattiin siten jo 
1800-luvulla alkanutta käytäntöä . Yleinen tietämys ja paine kotimaan tilanteen kor-
jaamiseen lisääntyivät, kun Eläketurvakeskus julkaisi 1965 kirjasen muiden maiden 
perhe-eläkejärjestelmistä . Tuloksista kerrottiin laajemmalle lukijakunnalle Työeläke-
lehdessä, ja ne huomioitiin myös sanomalehdissä .118

Suomen osalta selvityksen tulokset olivat kylmää luettavaa . Useimmissa (60/71) 
tutkimuksen kohteena olleissa maissa oli 1964 jonkinlaiset pakolliset perhe-eläkkeet . 
Euroopan 27 maasta vain Suomesta ja Portugalista puuttui yleinen perhe-eläkejär-
jestelmä . Tavallisin käytäntö oli se, että perhe-eläkkeet sisällytettiin vanhuus- ja työ-
kyvyttömyyslakien kanssa samaan lakiin . Etuuksiin oikeutettiin yleensä vakuutetun 
naispuolinen leski ja tietyn ikärajan alittavat lapset . Muutamissa maissa myös miehillä 
oli mahdollisuus leskeneläkkeeseen, ja Neuvostoliitossa myös vainajan vanhemmat ja 
isovanhemmat saattoivat saada perhe-eläkettä . Ranskan eläkejärjestelmissä lapsille ei 
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myönnetty perhe-eläkettä . Järjestelmien kattavuudessa, kohdentumisessa, etuuksien 
tasossa ja rahoitustavassa eri maiden järjestelmät erosivat huomattavasti toisistaan, 
niin kuin eläketurva muutoinkin .

Perhe-eläkkeiden valmistelu käynnistyi todenteolla muita maita koskevan selvi-
tyksen julkaisemisen aikoihin . Eläketurvakeskuksessa laskettiin perhe-eläkkeiden 
kustannuksista osana työeläkelakeja, ja näissä syyskuulle 1965 päivätyissä muistioissa 
perhe-eläkkeiden voimaantulo ajoitettiin vuoden 1967 alkuun .119 Viikkoa Eläketurva-
keskuksessa tehtyjä laskelmia myöhemmin Kansaneläkelaitoksen hallitus puolestaan 
asetti toimikunnan valmistelemaan yleistä perhe-eläkejärjestelmää ja sen liittämistä 
kansaneläkejärjestelmään .120 Eläkejärjestelmien välinen kilpailu kiihdytti näin etuuk-
sien parantamista .

Perhe-eläkkeiden aikaansaaminen näytti edistävän myös muita tavoitteita . Metal-
liteollisuuden työehtosopimusneuvotteluissa ajauduttiin alkuvuodesta 1966 tilantee-
seen, jossa STK:n ja SAK:n johdossa pohdittiin mahdollisuutta edistää neuvotteluja 
perhe-eläkkeiden avulla . Perhe-eläkkeiden uskottiin työnantajien arvioissa myös vah-
vistavan työeläkejärjestelmää suhteessa kansaneläkejärjestelmään .121 Työmarkkina-
johtajien mielissä saattoi kaikua myös liberaaleihin kuuluneen sosiaaliministeri Juho 
Tenhiälän juuri pitämä puhe, jossa hän lausui eläketurvan aukoksi erityisesti yrittäjien 
eläketurvan ja myös perhe-eläkejärjestelyt kaipasivat pikaisia korjauksia . Sosiaalimi-
nisteri mainitsi hallituksen myös valmistelevan komitean asettamista suunnittelemaan 
ns . kokonaiseläkejärjestelmää .122

Työmarkkinajärjestöjen piti nyt osoittaa kykynsä vastata kansalaisten tarpeisiin 
ja halunsa kehittää sosiaalipolitiikkaa . Keskusjärjestöjen johtajat Hetemäki ja Ran-
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tanen sopivat toimenpiteistä, joilla perhe-eläkkeet liitettäisiin työeläkejärjestelmään 
jo vuoden 1967 alusta . Kuusi sosiaalidemokraattista kansanedustajaa teki päivää en-
nen Hetemäen ja Rantasen sopimusta eduskunnassa kirjallisen kysymyksen, jossa 
he tiedustelivat sitä, mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä perhe-eläketurvan 
järjestämiseksi .123 Myös SDP:n kahdeksan kohdan vaaliohjelmassa esitettiin hieman 
myöhemmin perhe-eläkkeitä .124 STK:n ja SAK:n perhe-eläkkeitä koskeva yhteinen val-
mistelupyyntö lähetettiin Eläketurvakeskukseen, jonka hallitus päätti helmikuun puo-
livälissä antaa laintarkastusvaliokuntansa tehtäväksi valmistella lakiehdotuksen, jossa 
työeläkejärjestelmää täydennetään pakollisella perhe-eläketurvalla .125

Kansaneläkelaitoksen asettama toimikunta antoi puolestaan osamietinnön helmi-
kuussa 1966 päivää sen jälkeen, kun Eläketurvakeskuksen hallitus oli päättänyt aloit-
taa perhe-eläkkeen valmistelutyön osana työeläkejärjestelmää . Toimikunta esitti koko 
väestöä koskevia yleisiä perhe-eläkkeitä, jotka olisi liitetty osaksi kansaneläkejärjes-
telmää . Mallia otettiin etenkin Ruotsin lainsäädännöstä kuitenkin niin, että Suomessa 
”olisi noudatettava tiettyä varovaisuutta, koska jo annettuja oikeuksia on vaikea vä-
hentää” . Etuuksia voitaisiin myöhemmin kasvattaa varaamalla tähän tarkoitukseen 
”määräosuus kasvavasta kansantulosta” .126

Vasemmiston voittoon päättyneiden kevään 1966 eduskuntavaalien jälkeen osa-
puilleen kaikki eduskuntaryhmät jättivät saman tien lukuisten muiden aloitteiden lo-
massa perhe-eläkkeitä koskevat aloitteensa .127 Paasion johtaman vasemmiston ja kes-
kustan yhteishallituksen ohjelmassa linjattiin tulevan eläkepolitiikan suuntaa myös 
perhe-eläkkeiden osalta:

Perhe-eläkejärjestelmää ryhdytään toteuttamaan yksityisessä työsuhteessa ole-
vien osalta työmarkkinajärjestöjen sopimalta pohjalta . Hallitus pyrkii siihen, 
että kaikki väestöryhmät pääsevät yhdenveroisen eläke- ja sosiaaliturvan pii-
riin . Tämä on tavoitteena kehitettäessä työkyvyttömyys-, vanhuus- ja perhe-
eläkejärjestelmiä .128

Kun poliittinen kamppailu oli jo toisen kerran – valtion eläkelain tavoin – lyhyen 
ajan sisällä päättynyt työeläkelinjan voittoon, piti työjärjestelmän sisällä saada pikai-
sesti aikaan muodolliset päätökset perhe-eläketurvan toteuttamisesta . Eläketurvakes-
kuksen laintarkastusvaliokunta sai esityksensä valmiiksi hallitusneuvottelujen aikaan 
toukokuussa 1966 .129 Perhe-eläkkeiden aikaansaamat kustannukset päätettiin siinä 
siirtää myöhemmin ratkaistaviksi ja perusteellisemman valmistelun kohteeksi . Eläke-
turvakeskuksen esityksessä nimittäin todettiin, että

tämän ratkaisun etuna on vielä se, että julkista taloutta ei ole tarpeen kuormit-
taa uusilla menoilla ja työnantajille tästä uudistuksesta koituva rasitus voidaan 
siirtää 1970-luvulle ja siten tasoittaa 1960-luvun alkupuoliskolla nopeasti ko-
honnutta yritysten sosiaalikuormitusta .130
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Hyväksyessään Eläketurvakeskuksen esityksen työmarkkinajärjestöt edellyttivät, 
että jatkossa selvitettäisiin tarpeet ulottaa perhe-eläkkeet myös miespuolisiin leskiin . 
Järjestöt myös sitoutuivat myötävaikuttamaan käytettävissään olevin keinoin lakieh-
dotuksen voimaansaattamiseen .131 Eläketurvakeskuksen hallitus teki kesäkuun puoli-
välissä 1966 sosiaaliministeriölle esityksen TEL:n ja LEL:n muuttamiseksi siten, että 
laeissa säädettyyn pakolliseen eläketurvaan sisältyi myös oikeus perhe-eläkkeeseen .132 
Hallitus antoi kesäkuun lopulla eduskunnalle esitykset perhe-eläkkeiden liittämisestä 
työeläkejärjestelmään sekä kansaneläkkeen tukilisien korottamisesta . Esitykset hyväk-
syttiin eduskunnassa syksyllä, samalla kun keskustapuolueen esityksestä päätettiin kii-
rehtiä yleisen perhe-eläkkeen aikaansaamista .133 Työeläkelaitoksille järjestetyillä per-
he-eläkepäivillä marraskuussa 1966 Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Jylhä saattoi 
otsikoida esitelmänsä: ”Työeläkejärjestelmä muodostaa nyt kokonaisuuden .”134

Työeläkelakien perhe-eläkkeet tulivat voimaan vuoden 1967 alusta . Perhe-eläk-
keet toteutettiin muuttamalla TEL- ja LEL-lakien sisältöä . Erillisestä laista luopu-
mista perusteltiin varsin käytännönläheisin argumentein: järjestelmä yritettiin pitää 
mahdollisimman yksinkertaisena ja yksityisessä työsuhteessa olevien työntekijöiden 
eläkejärjestelmää voitiin jatkossakin kehittää vain kahden lain puitteissa . Perhe-elä-
kevakuutettuja eli edunjättäjiä olivat ne, jotka kuollessaan oli vakuutettu TEL:n ja 
LEL:n piirissä vanhuuden ja työkyvyttömyyden varalta . Eläkkeeseen oikeutettuja eli 
edunsaajia olivat puolestaan naispuoliset lesket ja edunjättäjän (myös naisen) lapset 
18 ikävuoteen saakka . Täysin työkyvyttömän lapsen eläke jatkui myös 18 ikävuodesta 
eteenpäin . Laki ei ollut taannehtiva eli se ei koskenut ennen vuotta 1967 tapahtuneita 
kuolemantapauksia .135

Perhe-eläkeuudistus johti muutoksiin myös julkisella sektorilla . Pakollisen perhe-
eläketurvan liittäminen osaksi yksityisen sektorin työeläkelakeja merkitsi kunnissa 
siirtymistä vapaaehtoisesta lisäeläketurvasta pakolliseen perhe-eläkkeeseen, koska 
pari vuotta aikaisemmin säädetty kuntien eläkelaki määritti peruseläketurvan vähin-
tään yksityisen sektorin TEL:n tasoiseksi .136

Valtion perhe-eläkejärjestelmä uudistettiin 1969, kun valtion perhe-eläkelaki 
(VPEL) tuli voimaan . Valtion virkamiehiä varten oli lakisääteisiä leski- ja orpokassoja 
jo 1800-luvulla ja lakisääteinen perhe-eläkejärjestelmä vuodesta 1952 . Jälkimmäinen 
laki koski kuitenkin vain vakinaisia virkamiehiä, kun sen sijaan valtion työntekijät oli-
vat lakisääteisen perhe-eläketurvan ulkopuolella . Aikaisemmin valtion työntekijäin 
omaisille oli voitu järjestää perhe-eläketurva ainoastaan ylimääräisillä eläkkeillä . Uu-
den lain tultua voimaan myös valtion työntekijät samoin kuin yleensä kaikki, jotka 
olivat palvelussuhteessa valtioon, saivat lakisääteisen perhe-eläketurvan . Toisin kuin 
yksityisen sektorin työeläkejärjestelmässä, valtiolla jo vanhan perhe-eläkelain mukaan 
myös miespuolisilla oli yhtäläinen oikeus perhe-eläkkeeseen kuin naispuolisillakin vir-
kamiehillä ja työntekijöillä .137



123

PEKKA KUUSI − SUUNNITELMALLINEN ELÄKEPOLITIIKKA

Pekka Kuusi nousi 1960-luvun alussa hyvinvointivaltiota ja koko 
yhteiskuntaa koskevan keskustelun ytimeen 60-luvun sosiaalipoli-
tiikka -kirjallaan (1961) . Se oli Sosiaalipoliittisen yhdistyksen rahoit-
tama yleistajuinen tutkimus ja ”kokonaissuunnitelma”, jonka laati-
minen alkoi 1957 taloudellisen tilanteen synkistäessä tulevaisuutta 
koskevia näköaloja ja kaventaessa sosiaalipolitiikan liikkumavaraa . 
Kuusi korosti yhteiskuntapolitiikassa ”kansalaisten parasta, kan-
santulon kartuttamista ja kansantulon tasoittamista” .  Passiivisen 
väestön aktivoiminen, köyhyyden vähentäminen ja terveydenhoidon 
parantaminen olivat tärkeitä tekijöitä tavoitteiden saavuttamisessa . 
Kuusen keskeinen ajatus liittyi ”kasvuhakuiseen yhteiskuntapoli-
tiikkaan”, jossa ”talouspolitiikka ja sosiaalipolitiikka ovat kumpikin 
yhtä ja samaa, yhtenäistä ja kokonaisvaltaista yhteiskuntapolitiik-
kaa” . Kahden kasvutietoisen kansan, Ruotsin ja Neuvostoliiton vä-
lissä, suomalaiset olivat ”tuomitut kasvamaan” . Kuusi sai vaikutteita 
ulkomailta, erityisesti ruotsalaiselta Gunnar Myrdalilta . Teos sai heti 
julkistamisensa jälkeen runsaasti huomiota .138

Kuusi valittiin 1966 eduskuntaan SDP:n kansanedustajana . Hallitusneuvotteluja 
varten kirjoittamassaan muistiossa hän arvioi, että kuluvan vuosikymmenen aikana 
kehitys oli Suomessa ollut sosiaalipolitiikan osalta verkkaisempaa kuin muissa Poh-
joismaissa . Verratessaan eri maiden sosiaalisten tulonsiirtojen kansantulo-osuuksia 
Kuusi päätyi siihen, että Suomessa olisi voitu käyttää taloudellista ja sosiaalista epä-
tasa-arvoa vähentäviin tulonsiirtoihin enemmän varoja kuin oli tehty .139

Uusiin suuriin toimenpiteisiin ei ollut kuitenkaan enää mahdollisuutta . Sairausva-
kuutuksen toisen vaiheen käynnistyminen 1967, vanhuuseläkemenojen kasvu ja työelä-
kejärjestelmään tuleva perhe-eläke lisäsivät muutoinkin seuraavien vuosien sosiaalime-
noja . Kuusen mielestä hallituksen liikkumatila jäi pieneksi ja piti keskittyä kansaneläke-
järjestelmään kuuluvaan yleiseen perhe-eläkkeeseen . Sen sijaan suurimpien puoluei-
den vaalikamppailussa vaatimaa kansaneläkkeiden perusosan korotusta hän ei pitänyt 
mahdollisena, vaan toimeentulo-ongelmia piti ratkoa apu- ja tukilisien avulla .140

Kuusi pääsi kehittelemään ajatuksiaan myös pidemmälle . Sosiaaliministeri Matti 
Koivunen (SKDL) nimitti heinäkuussa 1966 sosiaalipoliittisen ohjelmatoimikunnan ja 
sen johtoon ilman ministerin paikkaa jääneen Kuusen . Ohjelmatoimikunnan tehtä-
vänä oli laatia lähiajan toimintaohjelma . Jo kesällä toimikunta ehdotti lapsilisien ja 
sairausvakuutuskorvausten korotuksia, jotka myös toteutettiin .141

Eduskunnan sosiaalivaliokunnan jäsen ja Sosiaalipoliittisen yhdistyksen esimies 
Kuusi herätti huomiota myös eläkepoliittisilla kannanotoillaan . Kansaneläkejärjestel-
mä soveltui hyvin kaikkien kansalaisten peruseläkejärjestelmäksi ja myös ”työmark-
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kinajärjestöjen kehittämät eläkejärjestelmät näyttävät varovaisine tavoitteenasettelui-
neen ja tasaisine laajentumisineen sopeutuvan eläkepolitiikkamme yleiseen kehityk-
seen niin hyvin, että näihin eläkejärjestelmiin ei ole syytä puuttua” . Sen sijaan valtion 
muita paremmat eläke-etuudet eivät häntä miellyttäneet . Eduskunnassa arvostelun 
kohteeksi joutuivat myös työmarkkinajärjestöt ja keskustapuolue:

Työmarkkinajärjestöjen harjoittama sosiaalipolitiikka ei voi olla siinä määrin 
kokonaisvaltaista koko väestöä silmällä pitävää sosiaalipolitiikkaa kuin mitä on 
sosiaaliministeriön ohjaama politiikka . Työmarkkinajärjestöjen aloitteesta ta-
pahtuva sosiaalipolitiikka ottaa helpot rahoitusmahdollisuudet huomioon niin, 
että sosiaalipolitiikan toteuttamisen kiireellisyysjärjestys ei suinkaan noudata 
sitä, mitä koko väestön turva kulloinkin näyttäisi edellyttävän . [– –] Keskusta-
puolueen eläkepolitiikka on tällä hetkellä yleissävyltään enemmän kateilupoli-
tiikkaa kuin sosiaalipolitiikkaa [– –] .142

Suunnitelmallisuuden puute oli Kuusen mielestä suurin ongelma, sillä eläkepo-
litiikkaa piti harjoittaa tutkimukseen perustuen ”tavoitetietoisesti ja rationaalisesti” . 
Niitä hän oli esittänyt jo vuosikymmenen alussa sosiaalipolitiikka-kirjassaan .

Kuusen johtama sosiaalipoliittinen ohjelmatoimikunta jätti mietintönsä huhti-
kuussa 1967 . Siinä ehdotettiin leskeneläkettä, lapseneläkettä ja koulutustukea per-
heenhuoltajaa vailla oleville . Leskeneläke olisi kansaneläkkeen perusosan ja täyden 
tukiosan suuruinen kaikille tasasuuruinen eläke, ja Kansaneläkelaitos vastaisi järjes-
telmän toimeenpanosta . Yleinen perhe-eläke olisi tullut voimaan kahdessa vaiheessa . 
Kolmen vuoden siirtymäaikana yleistä perhe-eläkettä maksettaisiin vain niiltä osin 
kuin uuden eläkelain etuudet olivat jo voimassa olleita perhe-eläke-etuuksia suu-
remmat . Vuoden 1971 alusta yleinen perhe-eläke muuttuisi ensisijaiseksi, jolloin sitä 
maksettaisiin kaikille leskille ja orvoille . Ohjelmatoimikunta ehdotti, että työeläkela-
kien perhe-eläkkeitä tarkistettaisiin siirtymäaikana, jotta vältyttäisiin ylimitoitetuilta 
eläkkeiltä .143

Työmarkkinajärjestöissä ohjelmatoimikunnan linjaukset tulkittiin tulonsiirroksi 
maatalousväestölle . Työeläkelaitosten Liiton avustamana ne jättivät joulun alla 1966 
pääministerille yhteisen kirjelmän . Siinä esitettiin, että sosiaalipoliittiseen ohjelma-
toimikuntaan tuli saada myös työmarkkinajärjestöjen edustus tai se piti korvata py-
syväisluonteisella ja riittävän laajapohjaisella neuvottelukunnalla . Työmarkkinajärjes-
töjen merkitys sosiaaliturvan järjestämisessä piti tunnustaa eikä ”suotuisaa kehitys-
tä” saanut mitätöidä .144 Samoin voitiin kysyä, mitä järkeä työnantajien oli ylipäänsä 
kustantaa työntekijöidensä tulevat perhe-eläkkeet, jos osapuilleen samat etuudet saisi 
muutoinkin verovaroin rahoitettuna .145

Keskustapuolue, MTK ja Kansaneläkelaitos146 tukivat Kuusen toimikunnan esitystä 
tasasuuruisine perhe-eläkkeineen . Kokoomuksen Aamulehdessä Kuusen toimikun-
taa syytettiin asettumisesta keskustapuolueen ajamille eläkelinjoille . Toimikunnan 
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asettaneen ministeri Koivusen omassa puolueessa SKDL:ssä löytyi niin ikään myö-
tämielisyyttä ohjelmatoimikunnan esitykselle, vaikka Kansan Uutisissa todettiinkin 
tulonsiirron maataloudelle huolestuttavan ammattiyhdistysliikettä .147 Eläkepolitiikas-
ta näytti tulevan kommunisteille hankalaa, koska ideologia ja kannatuksen tavoittelu 
näyttivät jatkuvasti johtavan erilaisiin johtopäätöksiin .148

Sosiaalidemokraateille toimikunnan esitykset olivat vielä hankalampia . Puolu-
een pää-äänenkannattajan myönteiset ensireaktiot Kuusen toimikunnan esityksiin 
saattoivat tosin johtua myös siitä, että niiden laajemmat, enemmän tai vähemmän 
tulkinnanvaraiset, vaikutukset jäivät kenties huomaamatta . Toimikunta näytti vain 
olevan ”vähäosaisten asialla” .149 SDP:n puoluetoimikunta ehdotti huhtikuussa 1967 
koko eläkepolitiikan suunnitteluun laajapohjaista komiteaa, jossa myös työmarkkina-
järjestöt ja eri eläkelaitokset olisivat edustettuina .150 Puoluetoimikunta seurasi tässä 
tarkoin työmarkkinajärjestöjen toivomuksia, sillä ne olivat juuri ehdottaneet tällaisen 
komitean perustamista .151 Komiteaa ei tässä vaiheessa perustettu, mutta kesäkuussa 
1967 puoluetoimikunta päätyi perhe-eläkkeissä tarveharkintaisuuden kannalle . SDP:n 
eduskuntaryhmässä Kuusen ajatuksille löytyi tukijoita, eikä puheenjohtaja ja päämi-
nisteri Paasion arvoituksellinen lopputoteamus puoluetoimikunnassa juuri selkeyttä-
nyt puolueen eläkepoliittista linjaa: ”Olemme edenneet huoltovaltion linjalla niin pit-
källe, että ne perusteet ovat heikot, joille koko sosiaalinen järjestelmä rakentuu .”152

Työeläkelaitosten Liitossa huolestuttiin Kuusen ajatuksista ja hänen vaikutuk-
sestaan sosiaalidemokraatteihin, työeläkejärjestelmän tärkeimpään tukijaan puolue-
kentässä . Liiton asiamies Salminen ja liiton tiedostusvaliokunta suunnittelivat Kuus-
ta vastaan erityisiä toimia: ”Pitkän tähtäyksen operaatio PK:ta .” Tampereen, joka oli 
Kuusen vaalipiiri, lehtien piti olla Kuusen toimista ”mahdollisimman hiljaa” . Seuraa-
vissa eduskuntavaaleissa hänelle piti löytää kilpaileva ehdokas, ”joku toinen oppiarvon 
suorittanut ja mahdollisesti jo ainakin niillä seuduilla hiukan nimeäkin omaava kandi-
daatti” . Yliopistosta toivottiin löytyvän sopiva professori, joka ”pystyisi vetämään edes 
muutamia satoja ääniä” .153

Kuusen toiminalle aiottiin antaa ”ratkaiseva isku” hänen lokakuussa 1967 Tam-
pereen sosiaalidemokraattien kunnallisjärjestössä pitämässään esitelmätilaisuudes-
sa, jonka aiheena oli ”Yleinen perhe-eläke – tulonsiirtoko kepulle?” Työeläkelaitosten 
Liitto järjesti esitystä edeltävinä päivinä Tampereella kaksi tilaisuutta, joiden esitelmät 
julkaistiin Kuusen esitelmän pitopäivänä paikallisissa lehdissä . Kuusen esitys hankit-
tiin etukäteen ja puheenvuoron käyttäjiä valmennettiin esittämään vasta-argumentte-
ja . Esitelmätilaisuuteen lähetettiin liiton tiedotussihteeri .154

Tilaisuus alkoi liiton suunnitelmien kannalta nolosti, kun Kuusi aloitti esityksensä 
toteamalla, ”ettei osannut arvata noin kolme viikkoa sitten sopiessaan tähän tilaisuu-
teen tulostaan, että Tampereella on oikeat eläkepäivät” . ”Hyvin ovat kaverit asiansa 
yhteen sopineet”, Kuusi jatkoi ja totesi työeläkejärjestelmällä olevan niin paljon rahaa, 
että on ”voitu ostaa hyviä miehiä työväenliikkeestä” .155
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Alustuksessaan Kuusi käsitteli sosiaalipoliittisen ohjelmatoimikunnan esitystä 
yleiseksi perhe-eläkelaiksi . Työeläkelaitosten Liiton raporttien mukaan Kuusi ei saa-
nut paikalla olleilta 90 kuulijalta liiemmin vastakaikua työeläkejärjestelmää kritikoi-
ville ajatuksilleen . ”Laimeasti” Kuusta puolustaneet ”olivat ilmeisiä idealisteja” . Yksi 
Kuusen tukijoista oli jopa valmis maksamaan ”omasta pussistaan hieman enemmän 
eläketurvaan, jotta vähempiosaiset saataisiin myös mukaan”, ihmetteli paikalla ollut 
liiton tiedotussihteeri . Hänen mukaansa ”yleisvaikutelma eri tahoilta saatuna näyttää 
olleen Kuusen täydellinen tappio . Hän joutui vastauksissaan jo perääntymään ja taker-
tui lopulta siihen, että koordinaatiokysymyksiä varten pitäisi olla oma komitea .”156

Talvella 1968 pidettyjen presidentinvaalien jälkeen nimitetty Koiviston johtama 
hallitus lakkautti sosiaalipoliittisen ohjelmatoimikunnan . Pajula kutsui päätöstä ”sosi-
aalisuunnittelun haaksirikoksi” .157 Ohjelmatoimikunnan tilalle asetettiin toukokuussa 
1968 uusi eläkekomitea, jonka johtoon tuli suunnitteluministeri Jussi Linnamo (SDP) . 
Pajula nimitettiin myös siihen, mutta hän ei ottanut tehtävää vastaan, koska komitean 
kokoonpano oli hänen mielestään yksipuolinen ja sen toimeksianto liian rajattu .158 
Kuusta ei nimitetty komiteaan . Yleistä perhe-eläkettä koskeva ratkaisu kytkettiin työ-
eläkejärjestelmän ulkopuolelle jääneiden eläketurva laajempaan uudistamiseen .

TYÖELÄKKEIDEN ULKOPUOLELLE JÄÄNEIDEN ELÄKETURVA

Työeläkelakien ulkopuolelle jääneiden ansioeläketurvasta tuli koko 1960-luvun jälki-
puolen eläkepolitiikan keskeisin kysymys . Sen kohdalla ratkaistiin tulevan eläkepo-
litiikan suunta; työeläkejärjestelmän laajempi legitimiteetti edellytti halua parantaa 
viljelijöiden ja yrittäjien eläketurvaa, kun taas kansaneläkejärjestelmän varaan raken-
tuvalta kokonaiseläkejärjestelmää koskevilta kaavailuilta murenisi pohja, mikäli yrit-
täjien eläketurva rakennettaisiin työeläkkeiden periaatteiden mukaisesti ja toimeen-
pano annettaisiin yksityisten työeläkelaitosten tehtäväksi .

Maaseudulla elävien taloudellinen asema oli erilainen kuin kaupunkien ja teolli-
suuspaikkakuntien työntekijöillä . Eri sukupolvet elivät usein samassa taloudessa, ja 
asumiskulut olivat yleensä pienemmät kuin kaupunkilaiseläkeläisillä . Kun maatalous-
yrittäjä työskenteli tilansa ulkopuolisissa metsä- tai rakennustöissä, hän ansaitsi niis-
tä LEL-eläkettä . Metsä toi monille lisätuloja . Toimeentuloturvan suurin puute koski 
työpanoksen päättymistä: työkyvyttömyyttä tai kuolemaa .159 Erityisesti nuorella iällä 
sattuneen kuoleman seurauksena edessä saattoi olla tilan perikato tai leskelle uuden 
puolison etsintäpakko .

Maaseutuväestön eläketurva liittyi kansaneläkejärjestelmän toimivuuteen ja maaseu-
dun vanhaan toimeentulojärjestelmään, syytinkiin . Viljelijöiden kohdalla tuotantoväli-
neiden omistus ja tilakoko vaikuttivat kansaneläkkeen tukiosaan, eikä syytingistä saatua 
tuloa laskettu ansioeläkkeiden tavoin etuoikeutetuksi tuloksi . Syytinki vähensi siten kan-
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saneläkkeen tulosidonnaista tukiosaa . Näillä linjauksilla oli huomattava merkitys, koska 
kansaneläkkeen täysi tukiosa oli kaikille tasasuuruista perusosaa selvästi suurempi .160

Vaikka Suomen myöhäinen rakennemuutos toi tänne omat erityispiirteensä, sa-
mantyyppisiin ilmiöihin törmättiin myös muualla Euroopassa . Pientilavaltaista maa-
taloutta rationalisoitiin kasvattamalla tilakokoa ja nostamalla tuottavuutta . Tukipo-
litiikan ohessa maatalouden tulotasoa kohotettiin yhteiskuntarakennetta uudista-
malla .161 Enimmäkseen palkansaajia varten luodut järjestelmät eivät kuitenkaan aina 
soveltuneet parhaalla mahdollisella tavalla omaa työtä tekevien tarpeisiin . Esimerkiksi 
Ruotsissa maataloustuottajat arvostelivat ansioihin suhteutetun lisäeläkejärjestelmän 

Nopean rakennemuutoksen vaikutukset olivat kohtalokkaita monille alueille, kun varsinkin nuoret muuttivat Etelä-Suomen ja 

Ruotsin kasvaville teollisuuspaikkakunnille. Tästä seurasi, että tilalliset olivat yhä vanhempaa väkeä ja myös heidän keski-

ikänsä kasvoi nopeammin kuin väestössä keskimäärin. Lukuisten pientilojen asema oli erityisen huono: kun tekninen kehitys 

traktoreineen ja moottorisahoineen vähensi työvoiman tarvetta ja vähäiset omat metsät oli hakattu, tilat olivat elinkelvottomia. 

Muuttoliike paljastikin myöhäisen ja nopean rakennemuutoksen synkän kolmiyhteyden: autioituvat ja ”ukkoutuvat” kylät, muut-

tajien kokemat ongelmat uusilla paikkakunnilla ja niiden seurauksena työttömyys ja köyhyys. Laajat osat maata muuttuivat 

puheessakin syrjäseuduiksi ja kehitysalueiksi. Pienviljelijä Juho Raittinen Vaskivedellä (Virrat) 1974. Kuva Työväenmuseo Werstas.
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(ATP, ks . s . 340) soveltuvuutta maatalouden olosuhteisiin .162 Eläketurvakeskuksen 
tekemässä selvityksessä päädyttiin 1966 – samoin kuin perhe-eläketurvan kohdalla 
edellisvuonna – tutunoloiseen johtopäätökseen: järjestelmät poikkesivat toisistaan, 
mutta useimmissa vertailumaissa maataloudenharjoittajien ja yrittäjien eläketurva oli 
paremmin järjestetty kuin Suomessa .163

Työeläkejärjestelmässä suunniteltiin syksyllä 1963 – eduskunnan hyväksymän ko-
konaiseläkejärjestelmää koskevan ponnen aikoihin – vapaaehtoista yrittäjien vakuu-
tusta osana työeläkejärjestelmää . Eläkejärjestelmää koskevat erimielisyydet ja Kansan-
eläkelaitoksen vastustus estivät tuolloin kuitenkin uudistuksen toteutumisen . Tosin ei 
työeläkejärjestelmänkään piirissä uskottu vapaaehtoisuuden ratkaisevan viljelijöiden 
ansioeläkekysymystä . Pentikäisen laatimissa muistioissa ongelmana pidettiin sitä, että 
vapaaehtoisen vakuutuksen ulkopuolelle jäisivät todennäköisesti ne, jotka sitä eniten 
tarvitsisivat eli pienviljelijät .164 Samantapaiseen vapaaehtoisen vakuutuksen ongel-
maan törmättiin jo 1800-luvun jälkipuolella pohdittaessa työväestön sairauden- ja 
vanhuudenturvan järjestämistä .

Vapaaehtoisuuden sijaan piti etsiä muita ratkaisuja . Työeläkejärjestelmän sisällä 
hahmoteltiin viljelijöiden pakollista ansioeläketurvaa koskevia yleisperiaatteita165, ja 
maatalouden palkkatyöntekijöitä vakuuttanut Maatalousalan työeläkekassa (MATEK) 
perusti elokuussa 1965 toimikunnan valmistelemaan maatalousyrittäjien eläkevakuu-
tusta . Tämä Pentikäisen johtama työryhmä esitti työeläkejärjestelmän periaatteille 
rakentuvaa järjestelmää, jonka rahoituksesta valtio maksaisi osan . Eläkkeiden toi-
meenpanijaksi kaavailtiin erityistä maatalousyrittäjien eläkelaitosta .166 MATEK-toimi-
kunnan huhtikuussa 1966 jättämä esitys jäi kuitenkin eduskuntavaalien sekä valtion 
eläkelain ja perhe-eläkkeiden käsittelyn varjoon .

Virolaisen johtama porvarihallitus perusti valtion eläkelain antamisen aikaan hel-
mikuussa 1966 komitean selvittämään työ- ja virkaeläkejärjestelmien ulkopuolelle 
jääneiden eläketurvan tarvetta . Komitean piti tehdä ehdotus, miten näille ryhmille 
voitaisiin järjestää tyydyttävä eläketurva ja ottaa huomioon jo olemassa olevien elä-
kejärjestelmien tarjoamat mahdollisuudet . Sosiaaliministeri Tenhiälän (joka siirtyi 
liberaalisesta kansanpuolueesta keskustapuolueeseen heinäkuussa 1966) johtamaan 
komiteaan kuuluivat Pentikäinen Työeläkelaitosten Liitosta, Pajula Kansaneläkelai-
toksesta sekä Bruuno Mattila MTK:sta . Varsin hajanaista yrittäjien järjestökenttää 
edusti Raimo Lahtinen Pienteollisuuden Keskusliitosta .167 Komitean perustaminen oli 
myös hyvitys siitä, ettei valtion eläkelain ja yksityisten työeläkkeitten yhteensovitusta 
annettu Kansaneläkelaitoksen tehtäväksi .

Eläketurvakomiteaksi itseään kutsunut ryhmä jätti mietintönsä tammikuussa 1967 . 
Oikeastaan kyse oli kahdesta mietinnöstä, koska varsinaisen mietinnön (120 sivua) lisäksi 
siihen sisältyi Pajulan lähes 70-sivuinen eriävä mielipide .168 Myös MTK:n Mattila jätti eriä-
vän mielipiteensä, joka myötäili paljolti Pajulan kantaa . Komitea kiteytti maatalousväes-
tön tai miksei myös koko ikääntyneen väestön toimeentuloproblematiikan pitkän linjan:
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Viljelijäyrittäjän on oman ja perheensä toimeentulon turvaamiseksi usein osallis-
tuttava tilansa töihin niin pitkään kuin hänen voimansa suinkin sallivat . Tällöin 
hänellä tietystikin on omasta työstään tuloa, joka yhdistettynä tilan aktiivijäsen-
ten tuloihin selittää edellä todetun viljelijävanhusten suhteellisen ”hyvän” tuloase-
man aktiiveihin verrattuna . Komitean käsityksen mukaan tämä ainoastaan osoit-
taa sen tilanteen, johon on jouduttu, kun kunnollista eläketurvaa ei ole järjestetty, 
ja joka tilanne olisi tarkoituksenmukaisella eläkepolitiikalla korjattava .169

Komitean enemmistön kanta saattoi olla yllätys, sillä sen keskustalainen puheen-
johtaja Tenhiälä kannatti työeläkejärjestelmän periaatteille rakentuvaa järjestelmää . 
Tenhiälän linjaus oli kuitenkin Virolaisen tiedossa hänen aavistellessaan ennen mie-
tinnön jättämistä, että Kansaneläkelaitoksen varaan rakentuvalle mallille olisi hankala 
saada riittävässä määrin muiden puolueiden tukea .170 Se oli viimeksi tullut ilmi vakuu-
tustoiminnan sosialisoinnin yhteydessä käydyssä keskustelussa syksyllä 1966 .

Komitea esitti olemassa olevien työ- ja virkaeläkejärjestelmien täydentämistä sää-
tämällä erikseen maatalousyrittäjien ja yrittäjien eläkelait . Kyse oli yksityisen sektorin 
työeläkelakien tavoin ansaintaperiaatteelle rakentuvasta pakollisesta eläketurvasta, 
jonka toimeenpanossa hyödynnettiin työeläkejärjestelmän infrastruktuuria . Eläkkeet 
rahoitettiin yrittäjien omin maksuin, mutta maatalousyrittäjien kohdalla valtio maksoi 
puolet eläkkeistä koituvista kustannuksista . Valtion tuki piti rahoittaa siirtämällä jo ole-
massa olevaa maatalouden tukea eläkkeisiin . Komitea esitti määräaikaista, vuoden 1972 
loppuun ulottuvaa rahoitusmallia . Täysin avoimeksi se ei maataloudenharjoittajien 
eläkkeiden tulevaisuutta kuitenkaan jättänyt todetessaan, ”että poikkeuksellisesta ikä-
rakenteesta eläkevakuutukselle aiheutuva ylirasitus olisi aikanaan hoidettava julkisen 
tuen turvin” . Maatalousväestön eläketurvan parantaminen valtion varoin nopeuttaisi 
komitean arvion mukaan kansantalouden kannalta hyödyllistä rakennemuutosta .171

Pajulan eriävä mielipide noudatti jo aikaisemmin hänen ja keskustapuolueen ta-
holta esitettyjä eläkevaatimuksia . Kansaneläkkeen perusosa ja tulosidonnainen tuki-
osa piti yhdistää tasaeläkkeeksi, ja koko väestöä koskeva yleinen perhe-eläke tuli niin 
ikään toteuttaa kaikille samansuuruisena eläkkeenä . Näiden uudistusten jälkeen omaa 
työtä tekeville järjestettäisiin kansaneläkettä täydentävä lisäeläke, jonka toimeenpa-
noa hoitaisi Kansaneläkelaitos .172

Mietinnön vastaanotto osoitti lain aikaansaamisen hankaluuden . Keskustapuo-
luetta lukuun ottamatta muut puolueet ja työnantajajärjestöt kannattivat komitean 
enemmistön ehdotusta; tosin SKDL/SKP horjui jälleen näkemyksissään varoitelles-
saan eläkejärjestelmän vielä suuremmasta pirstaloitumisesta .173 Työntekijöiden kolme 
ammatillista keskusjärjestöä (SAK, SAJ, TVK) eivät hyväksyneet komitean ehdotusta, 
jonka mukaan valtio suorittaisi puolet maatalousyrittäjien eläkejärjestelmän kustan-
nuksista . Pajulan ja Mattilan esityksiä ammattijärjestöt pitivät yksipuolisina ja tiettyjä 
väestöryhmiä suosivina ja ilmoittivat vastustavansa niitä .174
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Maataloustuottajat edustivat täysin päinvastaista kantaa kuin ammattiyhdistys-
liike . ”Eläketurvakomitean mietintö – huono mietintö” otsikoi Maaseudun Tulevai-
suus . Tämä MTK:n pää-äänenkannattaja vaati Pajulan ja Mattilan tavoin viljelijöiden 
eläkkeiden järjestämistä kansaneläkejärjestelmän puitteissa . Sosiaaliministeriölle an-
tamassaan lausunnossa MTK kehotti ottamaan mallia muista Pohjoismaista ja erityi-
sesti vuoden 1967 alusta voimaan astuneesta Norjan uudesta kansanvakuutuslaista . 
Siinä turvattiin kaikille ”kohtuulliseen vähimmäistuloon riittävät, huoltoperiaatteesta 
riippumattomat eläke-edut” .175

Keskustapuolueelle tilanne oli hankala, kun komitean puheenjohtaja Tenhiälä ja 
myös puheenjohtaja Virolainen olivat asettuneet Pentikäisen linjoille . Puolueen pää-
äänenkannattaja Suomenmaassa vastuu vaikeasta tilanteesta sysättiin hallituskump-
paneille ja kyseltiin provosoivasti, ”rahoittavatko vakuutuslaitokset ammattiyhdistys-
liikettä” .176

Nyt vasemmistopuolueet ovat temppelin harjalla, sillä heidänkin on pakko 
myöntää, että vähemmistön ehdotus on sosiaalisempi ja oikeudenmukaisem-
pi eikä jätä enää ketään eläketurvan ulkopuolelle . Heistä riippuu, ryhdytäänkö 
yksityisten vakuutuslaitosten rahastoja uusien lakien turvin kartuttamaan, mi-
hin enemmistön ehdotus johtaisi . Jos vasemmisto on yhä edelleen yhtä tiukasti 
kuin aikaisemminkin vakuutuslaitosten talutusnuorassa, silloin tuskin jää jäl-
jelle muuta vaihtoehtoa kuin komitean enemmistön mukaisten lakien laatimi-
nen, sillä sekin on parempi kuin ei mitään .177

Juuri kun Paasilinnan vakuutusohjelmasta oli toivuttu, eläkekeskustelun ”kuuma 
tavara” hohkasi kotisohville katsojien päästessä helmikuussa 1967 seuraamaan televi-
siosta työ- ja kansaneläkejärjestelmän kannattajien välistä väittelyä .178 Yrittäjäeläkkei-
tä koskevan kiistan ratkaisu ei ollut kuitenkaan helppoa, koska tehtävässä ratkaisussa 
määriteltäisiin yleisemminkin eläkejärjestelmän perusteita, työ- ja kansaneläkejärjes-
telmän keskinäisiä voimasuhteita . Asiaa monimutkaisti vielä samoihin aikoihin kes-
kustelussa ollut yleinen perhe-eläke .

PUNAMULTAINEN SOSIAALIPAKETTI 
- YLEINEN PERHE-ELÄKE, MYEL JA YEL

Hankalaksi muodostumassa oleva eläkepoliittiseen kiistaan vaikutti taloudellisen tilan-
teen heikkeneminen syksyllä 1967 . Varoja ei tuntunut riittävän mittaviin sosiaalipoliit-
tisiin uudistuksiin, varsinkin kun sairausvakuutuksen toisen vaiheen käynnistyminen 
aiheutti jo lisämenoja valtion budjettiin . Yleinen perhe-eläke jumittui hallitukseen ja 
jäi presidentinvaalien sekä tulopoliittisten neuvottelujen varjoon .179 Valtiovarainmi-
nisteri ”Mauno Koiviston käsi lepää tämänkin asian päällä niin raskaasti, ettei ensi 
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vuoden [1968] budjettiesityksessä ole otettu määrärahaa tämän asian toteuttamiseksi 
ja näin ollen asia jäänee odottamaan vielä yhden vuoden ajan”, totesi Kuusi edellä ker-
rotussa Tampereen esitelmässään .180

Kun yrittäjäeläkkeet eivät edenneet, Työeläkelaitosten Liiton asiamies Juhani Sal-
minen tunnusteli presidentinvaalien ja hallituksenvaihdoksen jälkeen alkuvuodesta 
1968 järjestöjen kantoja yrittäjäeläkekysymyksen ratkaisemiseksi . Paasion jälkeen 
pääministeriksi tuli Koivisto, ja hallitukseen (22 .3 .1968–14 .5 .1970) tuli SDP:n, kes-
kustapuolueen, SKDL:n ja TPSL:n lisäksi myös RKP .

MTK:n edustajat Mattila ja maanviljelijä Martti Rahnasto saatiin mukaan Salmi-
sen vetämiin eläkekeskusteluihin, kun Salmisen ja Pentikäisen laatimaan maatalouden 
yrittäjäeläkkeitä koskevaan neuvotteluesitykseen sisältyi pysyvä valtionosuus . Keskus-
teluihin kytkeytyivät myös kansaneläkkeet, etenkin perusosan taso ja kysymys siitä, 
mitkä tulot eivät vähentäneet kansaneläkettä . Neuvottelut koskivat siten koko eläke-
järjestelmän perusteita . Mattila ja Rahnasto ajoivat kansaneläkejärjestelmän perus- ja 
tukiosan yhdistämistä kaikille tasasuuruiseksi eläkkeeksi, jonka päälle rakennettaisiin 
ansioeläkejärjestelmä . He olivat myös valmiita neuvottelemaan sellaisesta yrittäjäelä-
keratkaisusta, jossa olisi ollut vain työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeet .181

SAK:n sosiaalisihteeriä Kauno Liukkosta MTK:n esittämä malli ei miellyttänyt . Se 
olisi hänen mielestään liiaksi vahvistanut kansaneläkejärjestelmää, jonka hoidetta-
vaksi vanhuuseläkkeet olisivat jääneet .182 Liukkonen esitti Salmiselle jotakuinkin päin-
vastaista mallia kuin Rahnasto ja Mattila . Salmisen muistiinpanoihin kirjoittamassa 
”Liukkosen linjassa” ansiosidonnainen työeläke olisi ollut peruseläke, jonka päälle 
olisi tullut pienituloisille tarkoitettu, työeläkevähenteinen kansaneläke .183 Liiketyön-
antajain Keskusliiton Erkki Oinaksen mukaan ratkaisun yleislinjan piti olla se, että 
”TEL pelastetaan, mutta annetaan MTK:lle helpotuksia niin paljon, että omat kasvot 
kuitenkin säilyvät” .184 Neuvottelut eivät tässä vaiheessa johtaneet tulokseen .

Työeläkelaitosten Liitossa päätettiin edelleen kiirehtiä työeläkejärjestelmälle suo-
tuisan ratkaisun saamista yleisen perhe-eläkkeen ja yrittäjien eläkkeiden osalta . Huolta 
ei niinkään syntynyt keskustapuolueen vaan vasemmiston taholta . Vuoden 1970 edus-
kuntavaalit alkoivat lähestyä, joten ”vasemmistopuolueilla kovan talouspolitiikan lie-
ventämiseksi on suurin paine jonkin sosiaalisen uudistuksen aikaansaamiseen”, pää-
teltiin liiton toimistossa . Päätökset piti saada aikaan mahdollisimman nopeasti ja niin, 
että yleisen perhe-eläkkeen tasaeläkettä maksettaisiin vain puolen vuoden ajan .185

Pitkään hiertäneissä yrittäjäeläkkeitä ja yleistä perhe-eläkettä koskevassa asiassa 
ratkaisu alkoi häämöttää syksyllä 1968 . Keskustapuolueesta viestitettiin Työeläke-
laitosten Liittoon halua asian ratkaisuun, ja neuvottelut aloitettiin hallituksen eläke-
asioista vastaavan keskustalaisen sosiaaliministerin Juho Partasen johdolla .186 Penti-
käinen esitti lokakuussa 1968 neuvottelijoille eläketurvakomitean edellisvuonna ilmes-
tyneeseen mietintöön perustuvan yrittäjäeläkkeitä koskevan kompromissiesityksen, 
joka hyväksyttiin jatkoneuvottelujen ja lainsäädännön valmistelun pohjaksi . Näissä 
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Yrittäjien eläkelait198

• Maatalousyrittäjien eläkelaki (MYEL) ja yrittäjien eläkelaki (YEL).

• MYEL: vähintään kaksi hehtaaria maatalousmaata käsittävät viljelmät sekä 

ammattikalastajat. Lain piiriin kuuluivat myös avustavat perheenjäsenet.

• YEL: MYEL:in ulkopuolelle jääneet henkilöt, jotka tekivät ansiotyötä olematta työ-

suhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa.

• Pakollinen eläketurva. Eläketurvakeskus saattoi myöntää vapautuksen, jos 

riittävä eläketurva oli muutoin järjestetty.

• Laki koski 18 vuotta täyttänyttä yrittäjää, joka on vähintään neljä kuukautta 

yhtäjaksoisesti harjoittanut yrittäjätoimintaa.

• Eläke-etuudet samat kuin muissa työeläkejärjestelmissä: vanhuus-, työ-

kyvyttömyys- ja perhe-eläke.

• MYEL:ssa työtulo laskettiin pinta-alan mukaan, huomioon otettiin enintään 30 

hehtaaria, viljelystavan vuoksi poikkeavat laskusäännöt olivat mahdollisia.

• YEL:ssa työtulo määrättiin ensisijassa sen palkan perusteella, joka yrittä-

jän olisi maksettava, jos hän ottaisi YEL:n piiriin kuuluvaa työtä tekemään 

vastaavan ammattitaidon omaavan henkilön. Työtulossa oli yläraja. ETK 

vahvisti työtulosuositukset.

• Ennen vuotta 1905 syntyneet eivät saaneet vanhuuseläkkeitä eivätkä ennen 

lakien voimaantuloa työkyvyttömäksi tulleet työkyvyttömyyseläkkeitä. Ennen 

vuotta 1970 alkanutta yrittäjätoimintaa ei otettu huomioon.

• Lakeihin kuului myös TEL:n tavoin vapaaehtoinen lisäetujärjestelmä.

• Eläkkeet rahoitettiin osaksi yrittäjien suorittamilla vakuutusmaksuilla ja 

osaksi valtion varoilla. MYEL:ssä valtio suoritti lain voimaantulosta lähtien 

puolet lain mukaisesta eläkemenosta. Kummankin lain kohdalla valtio lisäksi 

maksoi sen osan eläkkeestä, johon vakuutusmaksut korkotuottoineen eivät 

riittäneet.

• MYEL-vakuutusta varten perustettiin Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela.

• Eläkelakien piiriin tulevia henkilöitä arvioitiin lakien voimaan tullessa olevan 

lähes 600 000, joista noin 90 000 kuului YEL:n piiriin.

• Lait tulivat voimaan vuoden 1970 alusta.

neuvotteluissa työntekijä- ja työnantajajärjestöt kytkivät eläkeuudistuksen edellisenä 
keväänä tehdyn tulopoliittisen sopimuksen maataloutta koskeviin neuvotteluihin .187

Perhe-eläkkeistä aikaansaatu yhteisymmärrys mahdollisti sovun syntymisen myös 
yrittäjäeläkkeistä . Kansaneläkelaitoksen maksamaan yleiseen perhe-eläkkeeseen tuli 
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puolen vuoden tasaeläke ja sen jälkeinen tarveharkinta . Yleisen perhe-eläkelain en-
simmäinen vaihe, orpojen ja huoltovelvollisten osalta, tuli voimaan lokakuussa 1969 ja 
muiden leskien kohdalla seuraavan vuoden alussa . Mieslesket jäivät lain ulkopuolel-
le .188 Yleistä perhe-eläkelakia koskevat keskeiset erimielisyydet ratkaistiin siten lopulta 
työmarkkinajärjestöjen ja Työeläkelaitosten Liiton haluamalla tavalla .

Työnantajien STK:ssa nähtiin hahmottuvassa olevassa ratkaisussa kaksi tärkeää 
puolta . Ensinnäkin yrittäjäeläkejärjestelmän avulla voitiin vakiinnuttaa työeläkejär-
jestelmän asemaa, ja toiseksi yrittäjäeläkkeistä häämöttävä sopimus oli perhe-eläk-
keiden kannalta sikäli merkityksellinen, että se vähensi huomattavasti pelkän yleisen 
perhe-eläkkeen varassa olevien määrää . Näin siksi, että yrittäjäeläkkeisiin tuli työeläk-
keiden tapaan myös perhe-eläke . STK:n johtaja Tapani Virkkunen korostikin järjes-
tönsä johtokunnalle sitä, että yleisestä perhe-eläkkeestä tuli aikaa myöden supistuva 
ja väistyvä järjestelmä .189

Etujärjestöt hyväksyivät pienin täsmennyksin sosiaaliministeriössä lopulliseen 
muotoon laaditun ehdotuksen yrittäjien eläkelaeista huhtikuussa 1969 . Ratkaisuun si-
sältyi vakuutusmaksun alennus pienviljelijöille ja maatalousyrittäjien eläkkeisiin tul-
lut pysyvä valtiontuki . Eläketurvakomitea oli vajaa pari vuotta aikaisemmin esittänyt 
määräaikaista valtiontukea ja avannut myös näköaloja pysyvän tuen suuntaan . Silloin 
ammattiyhdistysliike oli kuitenkin tiukasti valtiontukea vastaan . Pysyvä valtiontuki oli 
siten hyvitys, jonka MTK ja keskustapuolue saivat suostumalla työeläkejärjestelmään 
perustuvaan ratkaisuun ja yleisen perhe-eläkkeen tarveharkintaisuuteen .

Keskustalainen sosiaali-

ministeri J. E. Partanen 

kertoi yrittäjäjärjestöille 

maatalousyrittäjien ja 

yrittäjien uusista eläke-

laeista toukokuussa 

1969. Yrittäjien eläkelait 

tulivat voimaan 1970. 

Kuva ETK.
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Yrittäjäeläkkeitä koskevaan sopimukseen nivottiin myös laajempi sosiaalipaketti, 
johon kuului kansaneläkejärjestelmään luotava ja lähinnä kaupunkien ja taajamien 
palkkatyöntekijöitä hyödyttänyt asumistukijärjestelmä . Sitä oli valmistelu Linnamon 
johtamassa eläkejärjestelmäkomiteassa, joka piti tulosidonnaista asumistukea kiireel-
lisimpänä kansaneläkejärjestelmään tarvittavana uudistuksena .190 Maaseudun väkeä 
taas hyödytti se, että syytinki muutettiin etuoikeutetuksi tuloksi, eli syytinki ei enää 
jatkossa vähentänyt kansaneläkkeen tulosidonnaista tukiosaa . Tämä uudistus kos-
ki ennen vuotta 1906 syntyneitä eli niitä, jotka rajattiin uuden maatalousyrittäjien 
eläkelain ulkopuolelle . Uuden eläkelain piiriin kuuluvien viljelijöiden osalta syytinki 
määriteltiin osittain etuoikeutetuksi tuloksi . Myös työkyvyttömyyseläkeläisten asemaa 
parannettiin kansaneläkkeen tukiosaa määrättäessä .191

Järjestöjen sopimuksen jälkeen päätöksenteko eteni ripeästi . Hallituksen esitys maa-
talousyrittäjien eläkelaiksi ja yrittäjien eläkelaiksi annettiin eduskunnalle toukokuussa 
1969 . Muutoksia lakiesityksiin ei eduskunnassa juuri tehty, tosin SKDL:n vaatimukses-
ta maatalousyrittäjien eläkelain ulkopuolelle jäivät vain alle kahden maatalousmaaheh-
taarin tilat, kun etujärjestöjen sopimuksessa raja olisi ollut neljä hehtaaria .192 Eduskunta 
hyväksyi sosiaalipaketin kokonaisuudessaan kesäkuussa . Lait tulivat voimaan vuoden 
1970 alusta, kolme vuotta eläketurvakomitean mietinnön valmistumisesta .

Suurimpien hallituspuolueiden lehdet henkivät tyytyväisyyttä . Tosin voi miettiä, 
mitä tehtaantyömies pohdiskeli lukiessaan Suomen Sosialidemokraatin otsikkoa: 
”600 000 yrittäjälle esitetään täydellistä eläketurvaa”193 . Naapurin kommunisti sai 
puolestaan Kansan Uutisista lukea SKDL:n sosiaaliministerin Anna-Leena Tiekson 
piikittelevän, että ”edellisen eduskunnan porvarienemmistö ei edistynyt tässä asias-
sa lupauksistaan huolimatta”194 . Vaikka keskustapuolueessa esiintyi tyytymättömyyttä 
siitä, että maaseudun asukkaat useimmiten jäivät vuokralaisille tarkoitetun asumis-
tukijärjestelmän ulkopuolelle195, eläkeratkaisu nähtiin kuitenkin oman puolueen työ-
voittona mutta myös merkkinä kansanrintamahallituksen saavutuksista:

Keskustapuolue on seitsemän pitkää vuotta käynyt taistelua yrittäjäeläkejärjes-
telmän aikaansaamiseksi . Oikeutetusti voidaan sanoa, että eilen eduskunnalle 
annettu sosiaalipaketti on Keskustapuolueen työvoitto . Ei kuitenkaan voida olla 
myöntämättä sitä, että myös vasemmistopuolueissa ja työmarkkinajärjestöissä 
on vuosien mittaan opittu katsomaan yrittäjäeläkekysymystä uudesta näkökul-
masta, muutenhan ei eilistä esitysnippua olisi voitu saada aikaan .196

Yrittäjäeläkelakien säätäminen tulkittiin myös toisenlaisin henkevin kielikuvin . 
Pentikäinen toi esiin sen kasvattavan vaikutuksen, mikä sosiaalipolitiikan työmarkki-
nalinjalla oli maatalousväestölle ja muille yrittäjille:
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Loppujen lopulta sekin seikka, että eräät väestöryhmät jäivät kehityksessä jäl-
keen, on nyttemmin osoittautunut siunaukselliseksi . Tätä kautta on nimenomaan 
sekä maatalousyrittäjät että muut yrittäjät käytännössä voitu inspiroida entistä 
paljon enemmän kiinnittämään huomiota myös sosiaaliturvan kehittämiseen .197

Työeläkejärjestelmässä olikin syytä tyytyväisyyteen, sillä yrittäjien eläkelait vah-
vistivat työeläkejärjestelmän asemaa . Parantamalla maatalousväestön eläketurvaa 
vähennettiin ensinnäkin merkittävästi sitä painetta, jota oli kohdistunut työeläkejär-
jestelmää kohtaan . Toiseksi, yrittäjien ansioeläkejärjestelmää ja yleistä perhe-eläkettä 
ei toteutettu siten, että Kansaneläkelaitoksen asema olisi vahvistunut suhteessa työelä-
kejärjestelmään . Ja kolmanneksi, kansaneläkejärjestelmän merkittävän tukiryhmän 
kyynärpäät – tai tässä tapauksessa paremminkin talikot ja traktorit – saatiin uudis-
tuksessa ainakin osittain työeläkejärjestelmän sisäpuolelle . Ansioeläkejärjestelmään 
tulevat parannukset hyödyttivät jatkossa myös maatilojen emäntiä ja isäntiä .

Yrittäjien eläkelakeja koskevissa neuvotteluissa luotiin myös uusia menettelytapo-
ja . Kun komiteatyöskentely ei johtanut tulokseen, etujärjestöjen ja työeläkejärjestel-
män neuvotteluja käytiin Työeläkelaitosten Liiton puheenjohtaja ja Ilmarisen toimi-
tusjohtaja Pentikäisen sekä liiton asiamies Salmisen vetäminä . Tällaiselle käytännölle 
löytyi tarvetta myös jatkossa . Ratkaisu vahvisti myös etujärjestöjen asemaa sosiaalipo-
litiikan valmistelussa, kun ne pystyivät neuvotellen ratkaisemaan hallituksessa jumiu-
tuneen kiistan . Etujärjestöjen vahvistunut asema näkyi samoihin aikoihin muutoinkin 
yhteiskunnassa .

Neuvottelut poro-

miesten eläketurvasta 

heinäkuussa 1970 Rova-

niemellä. Poromiesten 

eläketurva järjestettiin 

MYELin alaisuuteen 

vuoden 1971 alusta.  

Kuva ETK.
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LEL-uudistus 

Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (LEL) alaisten työntekijöiden 

eläketurvan järjestämisestä huolehtivat yksityisoikeudellisina eläkelaitoksina toimivat neljä 

työeläkekassaa: Maatalousalan työeläkekassa, Metsäalan työeläkekassa, Rakennusalan työ-

eläkekassa ja Satama-alan työeläkekassa.

LEL-työaloja olivat:199

- metsätyö

- uittotyö

- maatila- ja puutarhatalouden eri työt

- maa-, vesi- ja talonrakennustyöt

- maanparannustyö

- turveteollisuustyö

- satamatyö

- työ kotimaanliikenteen aluksessa

- puutavaran kuormaus- ja kuljetustyö

-  työ kausiluonteisesti toimivalla tai  

siirrettävällä sahalla

-  puutavaran tai muun raaka-aineen käsittely 

puunjalostusteollisuuden varastopaikalla

-  työ puunkyllästämössä, joka rakenteensa 

vuoksi toimii kausiluonteisesti

-  työ juurikassokeritehtaassa ja peruna-

jauhotehtaassa

-  työ maataloustuotevarastossa

-  työ viljankuivaamossa

-  työ tiilitehtaassa, jossa ei ole keinokui-

vaamoa

-  työ betonituotevalmistamossa, jossa ei 

ole kiinteitä lämmityslaitteita 

-  työ laivojen huoltotyötä suorittavassa 

muussa yrityksessä kuin telakkayrityk-

sessä.

 

Laki koski näiden alojen työsopimussuhteisia työntekijöitä, ei vakituisia toimihenkilöitä 

eikä itsenäisiä yrittäjiä. LEL:n mukaisia vakuutusmaksuja maksettiin 1965 keskimäärin 210 000 

työntekijästä.

Työeläkelakien rinnakkaisessa soveltamisessa ilmeni epäkohtia. Jotkut työnantajat käyttivät 

tilannetta hyväkseen ja jättivät työntekijänsä kokonaan vakuuttamatta. Tietoon tuli tilanteita, 

joissa ”on toisinaan pyritty selittämään työsuhde pysyväksi ja ympäri vuoden kestäväksi 

tarkoitetuksi, vaikka tosiasiallisesti kysymyksessä on ollut alunpitäen lyhytaikaiseksi aiottu 

työsuhde”, kuten Työeläkelaitosten Liiton Eläketurvakeskukselle lähettämässä kirjelmässä 

todettiin. Tämän seurauksena työntekijät jäivät työsuhteessaan täysin eläketurvaa vaille. Jos 

”pysyväksi” tarkoitettu työsuhde, joka piti vakuuttaa TEL:in mukaan, kesti kuitenkin kuusi tai 

vuodesta 1965 alkaen neljä kuukautta lyhyemmän ajan, työntekijää ei välttämättä vakuutettu 

kummankaan lain mukaan.200

Eläketurvan menetyksiä syntyi myös siksi, että LEL:in piiriin kuuluvat työntekijät vaihtoi-

vat usein työpaikkaansa. Vaikka työntekijä olisi otettu pysyvään työsuhteeseen, hän saattoi 

− etenkin rakennus- ja maataloustöissä − ennen TEL:iin kuuluvan odotusajan päättymistä 

siirtyä toiseen pestiin ja jäädä näin eläketurvan ulkopuolelle. Oli kyse sitten työnantajan 

laiminlyönneistä tai työntekijöiden liikkuvuudesta johtuvista eläketurvan menetyksistä, työ-

suhteiden selvittely myös hankaloitti ja viivästytti työeläkekassoissa eläkepäätösten tekoa 

ja sai aikaan lisäkustannuksia.
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Lakien selventämistä edellyttivät myös yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset. Tila-

päistyövoiman käyttö väheni erityisesti metsäalalla konesahauksen ja rakennustoiminnas-

sa elementtirakentamisen yleistyessä. Maa- ja metsätaloudessa työvoiman 

määrä väheni myös kokonaisuudessaan väestön 

siirtyessä kaupunkeihin ja taajamiin, tehtaisiin 

ja palveluelinkeinoihin. Nämä rakennemuutokset 

loivat näkymän, jossa Maatalousalan työeläke-

kassa ja Metsäalan työeläkekassa saattoivat 

ajautua työntekijämäärien vähentymisen vuoksi 

taloudellisiin vaikeuksiin. Eläkekustannukset uhka-

sivat nousta huomattavan korkeiksi maksutuloon 

verrattuna.

Työeläkelaitosten Liitto esitti Eläketurvakeskuk-

selle kesäkuussa 1967, että LEL:iä koskevilla työaloilla 

laki säädettäisiin koskemaan myös pysyviksi ja 

ympärivuotisiksi tarkoitettuja työsuhteita.201 Uudis-

tusta alettiin valmistella, ja lainmuutos sisältyi vielä 

samana vuonna hallituksen eduskunnalle antamaan 

TEL:n muutoksia koskevaan laajempaan esitykseen, 

jonka muita keskeisiä muutoksia olivat ensimmäi-

seen tulopoliittiseen sopimukseen liittyvät vanhim-

pien ikäluokkien eläkkeiden korotukset ja eläkkeisiin 

tullut työttömyyslisä.202 LEL:n lainmuutos toimiala- eli 

”branshikassajärjestelmäksi” tuli voimaan 1969.

Uudistuksen myötä LEL:n soveltaminen tuli yleensä 

riippumattomaksi siitä, onko työsuhde tarkoitettu pysyväksi vai 

tilapäiseksi. Sen sijaan lueteltiin ne alat, joissa pääsääntöisesti kaikki työntekijät oli vast-

edes vakuutettava LEL:n mukaan.203 Kuten alkuperäisessä LEL-laissa, toimihenkilöt rajattiin 

uudistuksen ulkopuolelle, eli he kuuluivat edelleen TEL:in piiriin. Uudistusta ei myöskään 

ulotettu koskemaan LEL:in alaisia kuntien, valtion ja kirkon työntekijöitä.

Aivan yksimielisesti uudistus ei kuitenkaan toteutunut. Eläketurvakeskuksen toimitus-

johtaja Markku Kaikkonen vastusti LEL:n soveltamispiiriä koskevaa uudistusta, koska se 

johti hänen mielestään sekavaan ja epätarkoituksenmukaiseen lopputulokseen. Kaikkosen 

mielestä lähitulevaisuudessa tuli sen sijaan pyrkiä TEL:n ja LEL:n yhdistämiseen yhdeksi 

eläkelaiksi. Hyväksyessään LEL:n soveltamispiiriä koskevan uudistuksen Eläketurvakes-

kuksen hallitus päättikin SAK:n varapuheenjohtajan Arvo Hautalan ehdotuksesta, että 

Eläketurvakeskus tutkii eläketurvaan edelleen jäävien aukkojen poistamista esimerkiksi 

TEL:ssa säädettyä odotusaikaa lyhentämällä tai yhdistämällä TEL ja LEL.204 Eläkejärjes-

telmien yksinkertaistamista ja työnjaon selkiyttämisestä tuli seuraavien vuosikymmenien 

suuri eläkepoliittinen kysymys.
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Kuva ETK.
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Toisen maailmansodan jälkeisiä vuosia aina 1970-luvun ensimmäiseen öljykriisiin 
saakka on länsimaissa luonnehdittu ”kultaisiksi vuosiksi” . Taloudellinen kasvu 
oli nopeaa edeltäviin ja seuraaviin vuosikymmeniin verrattuna . Länsi-Euroopan 

maat ottivat elintasossa Yhdysvaltoja kiinni ja Suomi puolestaan aikaisemmin teollistu-
neita länsimaita . Samaan aikaan sosiaaliturvaa parannettiin erilaisin reformein . Yhteis-
kuntien rakentamisen mallit vaihtelivat, mutta yhteistä niissä oli suunnittelun lisäänty-
minen sekä julkisen vallan ja kollektiivisen päätöksenteon ulottuminen yhä useammalle 
yhteiskunnan osa-alueelle .

Rakennemuutos ja reformit nielivät varoja samaan aikaan kun Suomi vähitellen 
menetti taloudellisen kasvun myötä niin sanottuja perässätulijan etuja . Vaihtotase oli 
lähes koko 1960-luvun alijäämäinen, ja inflaatio uhkasi vientiyritysten kilpailukykyä. 
Sosiaali-, terveys- ja koulutusmenot kasvoivat . Rakennemuutoksesta johtunut työttö-
myys piinasi syrjäseutuja, kun taas kasvukeskuksissa kärsittiin asuntopulasta . Ilman 
Ruotsiin suuntautunutta muuttoliikettä tilanne olisi kärjistynyt vielä pahemmaksi .

Kehitystä yritettiin ennustaa ja hallita niin valtiovallan perustamin komiteoiden 
kuin työmarkkinajärjestöjen tekemien sopimusten avulla . Jälkimmäisten kohdalla 
siirryttiin uuteen aikakauteen, kun keväällä 1968 solmittiin työmarkkinakeskusjärjes-
töjen ja valtiovallan kesken talouden vakauttamissopimus, ensimmäinen tulopoliitti-
nen kokonaisratkaisu . Seuraavina vuosikymmeninä sopimus sai jatkoa kuitenkin niin, 
että aika ajoin päädyttiin myös liittokohtaisiin sopimuksiin .

Eläkejärjestelmien kehittämiseen haluttiin myös enemmän suunnitelmallisuutta . 
Uudistuksia pohtinut eläkejärjestelmäkomitea ei kuitenkaan esittänyt suuria muu-
toksia . Työssään se keskittyi ennen muuta köyhimpien aseman parantamiseen . En-
simmäisten vuosien mietinnöt käsittelivät sotainvalidi- ja sotaveteraanikysymyksiä, 
asumistukea ja kansaneläkkeen tarveharkintaisen tukilisän korotusta sekä eläkejärjes-
telmien mahdollisuutta parantaa ikääntyneiden työttömien toimeentuloa . Komitean 
puheenjohtaja Jussi Linnamo totesikin Työeläkelaitosten Liiton vuosikokousesitel-
mässään 1971, että ”komitea on monimutkaistanut suomalaista eläkejärjestelmää sen 
asemasta, että se olisi sitä yksinkertaistanut” .1

Painopiste eläkejärjestelmien kokonaisuuden suunnittelussa näytti sitä vastoin 
siirtyvän työeläkejärjestelmän piiriin . Tällaista kehitystä tuki yhteiskuntarakenteen 
nopea muutos kohti palkkatyöhön perustuvaa teollistunutta palveluyhteiskuntaa . Rat-
kaisuja ei kuitenkaan voitu tehdä eläkelaitosten keskinäisissä pohdinnoissa . Poliitik-
kojen lisäksi myös työmarkkinajärjestöillä oli näkemyksiä eläkejärjestelmien kehittä-
misestä . Ja mikä tärkeintä, päätösvalta oli muualla kuin eläkelaitoksissa . Tulevaisuut-
ta luotaavaan Työeläkelaitosten Liiton puheenjohtajan Teivo Pentikäisen muistioon 
sisältyikin keväällä 1970 muut pohdinnat ohittava varaus: ”mitään suuressa määrin 
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varoja lisäävää uutta eläkelainsäädäntöä ei lähivuosina ole syytä ryhtyä esittämään, 
mikäli ei esimerkiksi työmarkkinapuolten kesken suurten yleisratkaisujen yhteydessä 
tulla toiseen tulokseen .”2

Sosiaalipolitiikassa työmarkkinajärjestöjen ote vahvistui . Työeläkelaitosten Liiton 
myötävaikutuksella työnantaja- ja työntekijäjärjestöt saatiin useaan otteeseen yhteis-
rintamassa puolustamaan työeläkejärjestelmän asemaa . Tulopoliittisten ratkaisujen ja 
eläkeuudistusten myötä järjestöjen asema lujittui entisestään . Työeläkejärjestelmän 
mittavimmasta uudistuksesta – työeläkkeiden tasokorotuksesta – sovittiin työmark-
kinajärjestöjen kesken vuoden 1974 tulopoliittisessa kokonaisratkaisussa . Tasokoro-
tuksen jälkeen tehdyssä kansaneläkeuudistuksessa työmarkkinajärjestöt jäivät sen si-
jaan sivustakatsojan ja arvostelijan asemaan, kun laajapohjaiset hallitukset tiukensivat 
otettaan myös eläkepolitiikasta .

ELÄKEJÄRJESTELMIEN YKSINKERTAISTAMINEN

Eläkejärjestelmiä arvosteltiin monimutkaisuudesta . Puhuttiin eläkelakien viidakosta, 
ja monilla taisivat mennä uusien eläkelakien lyhenteet, tellit, lellit, kellit ja vellit se-
kaisin . Rakennusliiton puheenjohtaja Aarne Saarinen (SKP) totesi Kansan Uutisten 
haastattelussa 1965, että ”nykyistä järjestelmää on sattuvasti luonnehdittu sellaisilla 
nimityksillä kuin palapeli ja tilkkutäkki . Vain erikoisasiantuntijat – jos aina hekään – 
ovat selvillä järjestelmän eri osien soveltamisesta ja toisiinsa niveltymisestä .”3

Pentikäinen päätyi viisi vuotta myöhemmin samoille linjoille arvioidessaan, että 
”jopa eläkelaitosten omien henkilökuntienkin mahdollisuudet oppia asiat kunnollises-
ti ovat luultavasti huonommat kuin mitä halutaan myöntää” . Viidakkoa harventamalla 
järjestelmän ydinkohdat erottuisivat paremmin . Olisi ”tavattoman suuri helpotus, jos 
tarvitsisi vastaisuudessa puhua vain työeläkkeestä ja vain erikoistapauksissa ryhtyä se-
lostamaan sen erikoispiirteitä, jolloin sektorijako tulisi näkyviin” .4

Työeläkejärjestelmässä pohdittiin 1970-luvun alussa eläkejärjestelmien kehittä-
mistä . Pentikäinen toimi siinä ideanikkarina . Kokonaiseläkkeen tavoitetason määrit-
tely jätettiin myöhempien tutkimusten ja poliittisen keskustelun tehtäväksi . Tulevan 
järjestelmän ”teknillisen rungon” tuli kuitenkin olla sellainen, että se mahdollisti ”mil-
tei minkä tahansa eläkekaavan toimenpanon” . Näissä pienen piirin uudistuspohdin-
noissa ei aluksi vannottu avoimen keskustelun nimeen, sillä suunnitelmista ei saanut 
hiiskua eteenpäin .5

Eläkelakien yhdistäminen ei ollut kuitenkaan helppoa ja vailla riskejä . Olennai-
nen ero TEL:n ja LEL:n välillä koski eläkepalkan määrittelyä . TEL:ssä eläke määräytyi 
kunkin työsuhteen loppupalkan perusteella . Vuoden 1967 alusta oli siirrytty käytän-
töön, jossa eläkkeen laskennan perustana olivat enintään neljän viimeisen kalenteri-
vuoden työnansiot . Näistä neljästä (indeksillä korjatusta) vuodesta valittiin kaksi pa-
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rasta ja niistä laskettiin keskiarvo . Sitä ennen eläkkeenmäärittelyn perustana olevana 
palkkana pidettiin työntekijän säännöllistä työansiota työsuhteen päättymisvuotena ja 
sitä edeltäneenä kalenterivuotena . LEL:ssa eläkkeeseen taas vaikutti eri lähteistä koko 
työuran aikana karttuneiden palkkojen yhteismäärä, ja käytännössä eläke määräytyi 
keskipalkan perusteella .6

TEL:n osalta ongelmaksi nähtiin etenkin SAK:n taholla se, että varsinkin ruumiil-
lista työtä tekevien palkka saattoi laskea työuran loppua kohden, mikä johti eläkkeen 
alenemiseen verrattuna sellaiseen tilanteeseen, että eläke olisi maksettu parhaan tai 
edes keskipalkan perusteella . Jos nuorempana oli tehnyt urakkatöitä ja pysyi sen jäl-
keen eläkkeeseen asti saman työnantajan palveluksessa, urakat eivät näkyneet eläke-
palkassa . Ruotsissa eläke määräytyi 15 parhaan vuoden ja Norjassa 20 parhaan vuoden 
ansion perusteella . Pentikäisen mielestä realismia oli, että mahdollisessa yhdistämis-
operaatiossa ei kummankaan lain piiriin kuuluvien etuja voitu huonontaa .7

Yhdistämistä vastaan puhui myös hankkeen työläys . Jos tavoitteena oli järjestel-
män parantaminen ja selkiyttäminen, työ oli tehtävä huolella ja siihen oli varattava 
aikaa ja resursseja . Toimeenpanovaihe taas edellytti eläkelaitoksissa ja Eläketurva-
keskuksessa järjestelmien ja rekisterien uudistamista . Selvästi helpompaa oli lisätä 
täkkiin uusia tilkkuja ja paikkoja, vaikka se johtikin Pentikäisen mukaan ”sietämät-
tömän raskaaseen kokonaisuuteen” . Lisäksi yrittäjäeläkelakien ja erityisesti MYEL:n 
yhdistäminen TEL:iin herättäisi todennäköisesti vastustusta, koska uusi järjestelmä 
oli vasta saatu voimaan . Yrittäjäeläkelakien jättäminen yhdistämisen ulkopuolelle taas 
himmentäisi huomattavasti koko uudistushankkeen arvoa .8

Pentikäisen mukaan työeläkelakien yhdistämiseen sisältyvä suurin vaara liittyi po-
liittiseen riskiin . Eläkejärjestelmä jouduttiin ikään kuin ”levittämään pöydälle” edus-
kunnan eteen . Pentikäinen myös pelkäsi, että eduskunnassa ”teknillisesti on ilmeisen 
helppoa muuttaa esimerkiksi organisaatiopykäliä niin, että koko lain toimenpanijaksi 
tulisi Kansaneläkelaitos yksin” . Työeläkelakien yhdistämisen osalta ”työmarkkinajär-
jestöjen tai poliittisten puolueiden suuntaan tapahtuva junttaus olisi turmiollista” .9 
Eläkelakien perinpohjainen käsittely ”voisi päästää intohimot ja huutokauppamen-
taliteetin valloilleen eikä kukaan voi ennakolta tietää, mihin tällöin jouduttaisiin” . 
Pahimmillaan seuraukset näyttivät olevan ”suorastaan tuhoisat ja merkitä perikatoa, 
jos pelätty epäjärjestys pääsisi syntymään eduskuntakäsittelyssä” . Muistissa oli vielä 
valtion eläkelain käsittely 1960-luvun puolivälissä, jolloin V . J . Sukselaisen johtama 
Kansaneläkelaitos ”kepun tietenkin suosiollisesti tukiessa” yritti rinnakkaisaloitteen 
avulla saada eri eläkelakien yhteensovituksen ja eläkkeiden maksatuksen Kansanelä-
kelaitoksen tehtäväksi .10

Työeläkelakien yhdistämiseen kannatti Pentikäisen mukaan suhtautua pidättyväs-
ti . Edellytys oli, että ”eläkemiehet voivat keskenään asian sopia” .11 Yhdistämistä kan-
natti pohtia ja valmistella mutta odottaa sellaisen hallituksen syntymistä, jolla ”todella 
olisi poliittinen valta siinä määrin käsissään, että riskejä ei olisi tai että se ainakin olisi 
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vähäinen” .12 Tällaisen asetelman ennustaminen oli hankalaa, koska lain valmistelun 
arveltiin vievän vuosia ja sillä aikaa eduskunnan voimasuhteet saattoivat muuttua työ-
eläkejärjestelmälle epäedullisempaan suuntaan . Se ei ollut perusteetonta pelkoa nuo-
rison ja opiskelijoiden askeleen viettäessä yhä enemmän vasempaan . Työeläkelakien 
yhdistämisen sijaan eläkejärjestelmän uudistamiskaavailujen painopiste suuntautui 
toisaalle .

Järjestelmäsuunnittelun tärkein ja vaikein tehtävä oli Pentikäisen mielestä löytää 
”elinkelpoinen ratkaisu työeläkkeiden ja kansaneläkkeiden rinnakkaiselon ongelmal-
le” .13 Kyse oli ennen kaikkea siitä, kumpi oli tulevaisuudessa ensisijainen eläkemuoto . 
Vaarana olivat ”ylisuuret eläkkeet” . Kaikkein pienituloisimpia lukuun ottamatta ei ol-
lut perusteltua eikä pidemmän päälle kansantaloudellisesti mahdollista, että eläkkeet 
olisivat palkkoja suurempia . Tällaiseen tilanteeseen voitiin päätyä, jos kaikille makset-
tavia kansaneläkkeen tasasuuruisia osia korotettiin riittävästi . Aivan konkreettinen ja 
ratkaisua vaatinut ongelma kiteytyi eläkkeiden yhteensovitukseen . Sitä pidettiin seka-
vana ja vaikeatajuisena, ja sen toimeenpano edellytti huomattavaa hallinnollista työtä . 
Yhteensovituksen periaate oli sinällään melko yksinkertainen, vaikka varsinkin sen 
yksityiskohtien perusteleminen keskivertoihmiselle lienee ollut mahdoton tehtävä .

Eläkkeiden yhteensovitus tarkoitti henkilön saamien eläkkeitten rajoittamista tie-
tyksi prosentiksi hänen palkastaan . Yksityisen sektorin työeläkkeissä tämä prosentti-
luku oli 60 ja valtion eläkkeissä 66 . Työeläkkeiden yhteensovitus kansaneläkkeiden 
kanssa tehtiin siten, että kansaneläke maksettiin ensisijaisena ja työeläkettä vähennet-
tiin, jos se yhdessä kansaneläkkeen kanssa oli yli 60 prosenttia palkasta . Työeläke oli 
puolestaan etuoikeutettua tuloa kansaneläkkeeseen nähden . Se taas tarkoitti, että la-
kisääteinen pakollinen työeläke jätettiin huomioimatta niitä tuloja laskettaessa, jotka 
vaikuttavat kansaneläkkeen tukiosan saamiseen . Työeläke vaikutti kuitenkin kansan-
eläkkeeseen siten, että kansaneläkkeen tukilisä ja asumistuki riippuivat työeläkkeen 
määrästä . Lisäksi osa valtion ja kuntien eläkkeistä samoin kuin TEL:n vapaaehtoiset 
lisäeläkkeet vaikuttivat kansaneläkkeen tukiosaan .14

Yhteensovituksessa ei otettu huomioon kansaneläkkeen todellista määrää vaan 
perusosan ja tukiosan niin sanottu normimäärä . Tällainen käytäntö oli epäedullista 
niille, joilla itsellään tai joiden puolisoilla oli niin paljon tuloja, etteivät he saaneet ky-
seistä kansaneläkkeen normimäärää . Työeläkkeestä voitiin yhteensovituksessa siten 
vähentää ”olemattomia eläkkeitä” . Tällaista käytäntöä voitiin perustella työekonomi-
silla seikoilla . Omaksuttuun käytäntöön liittyi myös pelko, että panttaamalla todellisen 
kansaneläkkeen määrää, Kansaneläkelaitos saattoi halutessaan vaikeuttaa työeläke-
järjestelmän toimintaa ja siten hidastaa työeläkkeen myöntämistä . Eläkkeensaajien 
nopea ja joustava palvelu korostui järjestelmien välisen kamppailun aikana .15

Kansaneläkelain alkuperäinen idea – tukiosa kaikkein pienituloisimmille – oli si-
ten menettänyt merkitystään . Kansaneläkkeen tukiosaa myönnettiin myös ”suurta” 
työeläkettä saaville, mikä herätti arvostelua .16 Yhteensovituksen periaatteet johtuivat 
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eläkejärjestelmien vaiheittaisesta rakentamisesta . Koska kansaneläkkeet tulivat voi-
maan ennen työeläkkeitä, työeläkelakia säädettäessä toisinkaan ei oikein voitu mene-
tellä . Jos työeläke olisi vähentänyt kansaneläkkeen tukiosaa, työeläkkeestä ei olisi var-
sinkaan alkuvaiheessa ollut pienituloiselle eläkkeensaajalle hyötyä . Valtion maksaman 
kansaneläkkeen tilalle olisi vain tullut työnantajan kustantama työeläke .

Käytännössä edellä kuvatuilla yhteensovitusperiaatteilla oli työeläkejärjestelmän 
ensimmäisen kymmenvuotiskauden aikana melko vähäinen merkitys . Työeläkkeet 
jäivät useimmilla niin pieniksi, ettei yhteensovitusta tarvittu . Mutta sitä mukaa kun 
työeläkkeet ja kansaneläkkeet kasvoivat, yhteensovituksen merkitys lisääntyi . Etenkin 
työeläkkeiden etuoikeus kansaneläkkeen tukiosaa laskettaessa piti ottaa uudelleen 
harkintaan . Tilanteen korjaaminen oli kuitenkin hankalaa, koska ilman työeläkkeiden 
tuntuvaa korottamista tukiosan poistaminen merkitsisi eläkkeiden alentamista . Toi-
saalta työeläkkeiden mahdollisen tasokorotuksen yhteydessä oli pakko pohtia myös 
työeläkkeiden ja kansaneläkkeiden yhteensovitusta . Jos yhteensovitusjärjestelmä jäisi 
työeläkkeiden tasokorotuksen yhteydessä ennalleen, sen muuttaminen myöhemmin 
olisi vaikeaa, koska ilman uusia korotuksia edessä olisi eläkkeiden leikkaaminen . Työ-
eläkejärjestelmässä järkeiltiin, että muutokset piti tehdä yhtä aikaa tai siinä järjestyk-
sessä, ettei eläkkeitä laajamittaisesti ainakaan alennettaisi .17

Eläkejärjestelmän uudistamispohdinnoissa törmättiin myös siirtymäkauden on-
gelmaan . Mitä eläkkeitä uudistus koskisi? Jos työeläkkeiden tasokorotus ja etuoi-
keussäännöstön muuttaminen koskisivat myös jo kaikkia maksussa olevia eläkkeitä, 
se aiheuttaisi huomattavan kustannusten kasvun ja hallinnollisen työn . Jos maksussa 
olleet eläkkeet jätettäisiin mahdollisten korotusten ulkopuolelle, uudistus aiheuttaisi 
tyytymättömyyttä ja vastustusta . Entä pitäisikö jo kertyneet eläkkeet laskea taanneh-
tivasti uudelleen niiden kohdalla, jotka vielä olivat työelämässä? Vai pitäisikö työeläk-
keiden tasokorotus saattaa kaikilta osiltaan voimaan vasta lainmuutoksesta lähtien?18

Ensisijaisuusjärjestyksen kääntämisen etuna oli järjestelmän pääperiaatteiden 
yksinkertaisuus ja kansantajuisuus . Mikäli työeläkkeistä tulisi ensisijainen eläke ja 
kansaneläkkeillä taattaisiin kaikille minimitoimeentulo, perustelut olisivat helpom-
min ymmärrettäviä . Tällaiselle järjestelmälle Pentikäinen löysi vastaavia esimerkkejä 
”useimmista Keski-Euroopan maista ja kai Neuvostoliitostakin” . Pentikäinen kirjoitti 
muistioonsa:

Jokaisella on oikeus ansaita työeläke niin kuin nykyisin virkamiehet ansaitsevat 
elinaikaisen työnsä vastikkeena virkaeläkkeen . Iskulauseena siis olisi: ”Virka-
mieseläkkeet jokaiselle!19

Näin Pentikäinen mukaili työeläkejärjestelmän tarpeisiin kilpailijansa Kansanelä-
kelaitoksen Sukselaisen keskustapuolueen vuoden 1966 vaalikampanjaan lanseeraa-
man iskulauseen ”Virkamieseläkkeet kaikille!” . Sukselainen oli tosin tarkoittanut jok-
seenkin päinvastaista järjestelmää, jossa kaikille tasasuuruinen kansaneläke olisi ollut 
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peruseläke ja niiden lisäksi olisivat tulleet ansioeläkkeet . Ja mikä tärkeintä, eläkkeiden 
ensisijaisuusjärjestyksen kääntäminen työeläkkeiden hyväksi olisi mahdollistanut työ-
eläkkeiden tasokorotuksen ja siten varmistanut työeläkejärjestelmän aseman tulevai-
suudessa tärkeimpänä eläkejärjestelmänä .

TULOPOLIITTISET SOPIMUKSET

Työelämän suhteissa tapahtui toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä suu-
ria muutoksia . Työelämän suhteilla tarkoitetaan työnantajien ja työntekijöiden sekä 
heidän järjestöjensä välistä kanssakäymistä ja sopimustoimintaa . Tärkein muutos oli 
ammatillisen järjestäytymisen kasvu ja valtakunnalliset työehtosopimukset . Maail-
mansodan jälkeiset vuodet 1950-luvulle elettiin säännöstelytaloudessa, jossa paikal-
listason neuvotteluvara oli usein vähäinen . Sodan jälkeen oli lähes katkeamattomasti 
vuoteen 1956 saakka voimassa valtakunnalliset työehtosopimukset ja palkkasäännös-
tely . Palkoista sovittiin keskusjärjestöjen ja valtiovallan kesken . Palkkasäännöstelyn 
jälkeen 1950- ja 1960-luvuilla tehtiin liittokohtaisia työehtosopimuksia . Ajoittainen 
työvoimapula paransi työntekijöiden neuvotteluasemaa ja sai aikaan palkkojen liuku-
mia ylöspäin yli sopimusten .

Yhteiskuntapolitiikassa ja sopimustoiminnassa siirryttiin vähitellen uuteen vaihee-
seen . Tässä korporatismiksi luonnehditussa ilmiössä oli kyse työmarkkinaosapuolten 
kattavasta organisoitumisesta ja keskinäisen luottamuksen kasvusta . Eturyhmät teki-
vät sopimuksia keskenään tai yhdessä valtiovallan kanssa; työeläkelain valmistelu ja 
siihen tehdyt uudistukset olivat tästä juuri esimerkkejä . Yhtenä tavoitteena korpora-
tismin taustalla oli integroida työmarkkinaosapuolet hallituksen ajamiin politiikkata-
voitteisiin ja saada ammattiyhdistysliike alentamaan palkkavaatimuksiaan .

Tällaisen politiikan malli lainattiin eurooppalaisesta keskustelusta ja käytännöistä . 
OECD:n ekonomistien keskuudessa kehiteltiin talouspoliittista mallia, jossa tavoitel-
tiin uutta ja pysyvää toimintatapaa hillitä inflaatiota ja suhdannevaihteluita sekä edis-
tää taloudellista kasvua . Taustalla oli keynesiläisen, valtion roolia työllisyyden ylläpitä-
misessä ja suhdannevaihteluiden tasaamisessa korostavan, lähestymistavan läpimurto 
1950-luvulla länsimaisessa taloustieteellisessä keskustelussa .20

Uuteen talouspoliittiseen ajatteluun liittyi myös tulopolitiikka . Suomessa kansan-
taloustieteilijät innostuivat eurooppalaisten kollegojensa tavoin tulopolitiikan mah-
dollisuudesta hillitä inflaatiota ja siten edistää vientiteollisuuden kilpailukykyä. Tulo-
politiikasta keskusteltiin vilkkaasti ja sitä suositeltiin talousneuvoston mietinnössä jo 
vuoden 1964 lopulla . Keskustalainen pääministeri Johannes Virolainen esitti tammi-
kuussa 1966 pitkää, nelivuotista, talouspoliittista vakautusratkaisua . Järjestöjen mie-
lestä ehdotus tuli silloin neuvottelujen kannalta liian myöhään, eikä se vaikuttanut sen 
enempää tehtyihin työehtosopimusratkaisuihin, korkeintaan sai SAK:n historiaa tut-
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kineen Tapio Bergholmin mukaan aikaan hämminkiä neuvottelijoiden keskuudessa . 
SAK suhtautuikin alkuun varsin kriittisesti tulopolitiikkaan, koska muualta lainatun 
ja täystyöllisyyden olosuhteisiin suunnitellun mallin ei uskottu soveltuvan täkäläisiin 
”jälkeenjääneisiin” oloihin, jossa työttömyys oli suurimpia ongelmia .21

Talousneuvosto, jossa olivat mukana myös keskeisten työmarkkinajärjestöjen eko-
nomistit, suositteli uudelleen alkuvuodesta 1967 laajakantoista ja suunnitelmallista 
tulopolitiikkaa . Sen mahdollisuudet nytkähtivät eteenpäin, kun tärkein vientiteolli-
suus, puunjalostusteollisuus, ajautui vaikeuksiin . Vienti ja talouskasvu hidastuivat, ja 
kansantalouden ongelmien vuoksi markka devalvoitiin lokakuussa 1967 . Sen jälkeen 
vaarana oli, että jouduttaisiin indeksisidonnaisuuksien vuoksi inflaatiokierteeseen ja 
tuloksena olisi devalvaatiosta saadun kilpailukykyedun menetys . Tällaisen kehityksen 
ehkäisemiseksi hallitus nimitti valtakunnansovittelija Keijo Liinamaan valtioneuvos-
ton virkamieheksi käymään tulopoliittisia neuvotteluja eri etujärjestöjen kanssa .22

Neuvottelujen tuloksena syntynyt työmarkkinajärjestöjen tekemä ja Mauno Koivis-
ton hallituksen tukema vakauttamissopimus, ns . Liinamaa I, allekirjoitettiin 27 .3 .1968 . 
Sopimukseen sisältyi kaikille samansuuruinen palkkojen pennikorotus vuoden 1969 
alusta . Hinta- ja kustannustason hillitsemiseksi voimassa olleista työehtosopimuksista 
poistettiin indeksilauseke ja sitä vastaavat sopimusmääräykset kuluvan vuoden osalta . 
Lakeihin sisältyivät valtuudet hintojen, vuokrien ja erilaisten maksujen sekä palkkojen 
säännöstelyyn ja sidonnaisuusjärjestelmien katkaisemiseen . Eläkkeissä indeksisidon-
naisuus kuitenkin säilytettiin . Tämä oli koko järjestelmän uskottavuuden kannalta ai-
van keskeinen ratkaisu, sillä muutoin eläkkeet olisivat vuosien kuluessa menettäneet 
reaalisen tasonsa .23

Tulopoliittiseen sopimukseen liittyi sopimusyhteiskunnan rakentumisen ja korpo-
ratismin vahvistumisen kannalta tärkeitä asioita . Työmarkkinajärjestöt tukivat halli-
tusta taloudellista kehitystä turvaavien lakien säätämisessä ja valtion menojen kasvun 
pysäyttämisessä . Sopimus myös lisäsi työntekijöiden kannustinta ammatilliseen jär-
jestäytymiseen, kun ammatillisten järjestöjen jäsenmaksut voitiin sopimuksen mu-
kaan tulon hankkimisesta johtuvina kustannuksina vähentää verotettavasta tulosta . 
STK myös suositteli jäsenilleen, että työntekijän antaman valtuutuksen jälkeen työn-
antaja peri ammattiyhdistyksen jäsenmaksut suoraan palkasta . Se lisäsi ammatillista 
järjestäytymistä .

Tulosopimukseen sisältyi eläkkeitä koskevia uudistuksia, joita oli tosin valmistel-
tu jo aikaisemmin . Suhdannevaihteluiden lisäksi varsinkin rakennustyömailla, sata-
missa sekä maa- ja metsätaloustöissä työskennelleet joutuivat myös normaalivuosina 
olemaan usein ilman ansiotyötä . Kuusi SKDL:n kansanedustajaa Veikko Saarron joh-
dolla tiedustelikin syyskuussa 1967, ”onko hallitus kiinnittänyt huomiota siihen, että 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaki jää tuhansien työntekijäin 
kohdalla tehottomaksi eikä vastaa tarkoitustaan riittävän eläketurvan antajana, koska 
työttömyysaikana ei työntekijäin eläketurva kartu” .24
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Eläketurvakeskuksen hallitus tarttui toimeen . Se perusti lokakuussa 1967 työ-
ryhmän selvittämään työttömyysajan huomioon ottamista eläketurvaa kartuttavana 
tekijänä .25 Myös Ruotsissa tutkittiin samoihin aikoihin, voitaisiinko ansiotasoon suh-
teutettua eläkejärjestelmää muuttaa siten, että eläketurva karttuisi myös vakuutetun 
ollessa ilman omaa syytään työttömänä .26

Työmarkkinajärjestöt sopivat kevään 1968 vakauttamisratkaisussa siitä, ettei 
työttömyysaika kaikissa tapauksissa heikennä eläketurvaa . Työeläkkeisiin tuli työt-
tömyyslisä, jonka mukaan työttömyysajalta eläkettä karttui suunnilleen yhtä paljon 
kuin sitä oli henkilölle keskimäärin karttunut aikaisempien työsuhteiden perusteella . 
Samalla estettiin täysimääräisen työkyvyttömyysturvan katkeaminen työttömyysaika-
na . Työttömyyslisää oli mahdollista saada vuoden 1967 alusta saatujen työttömyys-
kassan avustusten perusteella .27 Työttömyyslisän saaminen edellytti, että henkilö sai 
valtakunnallisen työttömyyskassan maksamaa päiväavustusta . Ne henkilöt, jotka eivät 
ammattiyhdistyksiin ja työttömyyskassoihin kuuluneet, jäivät myös työttömyyslisän 
ulkopuolelle . Työnantajien rahoittama työttömyyskassojen keskuskassa vastasi uudis-
tuksesta syntyneistä kustannuksista .

Toinen uudistus koski vähimmäiseläkkeitä . Vanhimpien ikäluokkien alhaiset eläk-
keet pysyivät vuodesta toiseen ongelmana ja aiheuttivat tyytymättömyyttä . Vuoden 1965 
alusta työeläkkeisiin tulivat ikäluokkakorotukset, mutta eläkejärjestelmän hitaan voi-
maantulon vuoksi epäkohdat eivät silti poistuneet . Eläkelakeihin sisältyi myös yksilöi-
den näkökulmasta epäoikeudenmukaiselta tuntuvia säännöksiä . Esimerkiksi työntekijä, 
joka oli vaihtanut työpaikkaansa hieman ennen lain antamista 1961, saattoi saada olen-
naisesti pienemmän eläkkeen kuin samanikäinen ja yhtä kauan palvellut työntekijä, jon-
ka työsuhde oli lain antamisen aikaan voimassa ja oli jatkunut pitkään yhtäjaksoisesti .

Vakauttamisratkaisussa näitä puutteita korjattiin nostamalla vanhimpien ikäluok-
kien työeläkkeiden tavoiteprosentti tiettyyn vähimmäistasoon . Eläkkeet korotettiin 
syntymävuodesta riippuen 16–22 prosenttiin palkasta sillä edellytyksellä, että henkilö 
oli TEL:n voimaantulosta alkaen ollut jatkuvasti eläkkeeseen oikeuttavassa työsuhtees-
sa . Jos työuraan sisältyi katkoja, oli eläkkeen vähimmäismäärä pienempi . Uudistus 
koski ennen heinäkuuta 1919 syntyneitä, koska sitä nuoremmat työntekijät ansaitsivat 
jo voimassa olleiden säännösten mukaan vähintään samantasoisen eläkkeen . Korotuk-
set ulotettiin myös jo myönnettyihin eläkkeisiin, niin vanhuus-, työkyvyttömyys- kun 
perhe-eläkkeisiin . Muutoksen seurauksena eläkkeet nousivat lähinnä niillä, joille las-
kettiin työeläkelakien antamista edeltävältä ajalta vain vähän tai ei ollenkaan eläkkee-
seen oikeuttavaa palvelusaikaa . Muutokset tulivat voimaan vuoden 1969 alusta .28

Eläkelainsäädäntöön liittyvien kohtien lisäksi järjestöt sopivat myös muulla tavoin 
vanhusten toimeentulosta . STK oli antanut suosituksia siitä, minkä suuruista elatus-
maksua työnantajan tulisi maksaa huoltoapulain 5 §:n mukaan . Käytännössä nämä 
velvoitteet periytyivät työeläkelakeja edeltävältä ajalta . Vanhoista palkollis- ja köy-
häinsäädöksistä juontuvan lainkohdan mukaan työnantajan velvollisuus oli huolehtia 
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vanhoista ja pitkäaikaisista työntekijöistään . Vuoden 1968 vakauttamissopimuksessa 
STK suositteli, että naisten elatusmaksu korotetaan miesten elatusmaksun tasolle .

Tulopoliittiset sopimukset koettiin keskusjärjestöissä ja valtiovallan taholla myön-
teisiksi . Ensimmäisen vakauttamisratkaisun jälkeen kesällä 1969 solmittiin Liinamaa 
II -sopimus, joka edellytti suunnilleen samanlaisen politiikan jatkamista kuin mitä 
oli ensimmäisessä sopimuksessa sovittu . Talous kasvoikin odotettua nopeammin, ja 
indeksisidonnaisuuksien poistaminen hillitsi hintojen nousua . Keskustalaisen Ahti 
Karjalaisen johtama keskusta–vasemmisto-hallitus (15 .7 .1970–29 .10 .1971) uskoi oh-
jelmassaan tulopoliittiseen neuvottelumekanismiin .29

Uuteen sopimukseen pääsy kuitenkin hankaloitui, kun taloudellinen tilanne ja 
poliittinen ilmapiiri kiristyivät vuoden 1970 aikana . Kommunistien keskuudessa radi-
kaalimpaa linjaa edustanut vähemmistösiipi vahvistui ja myös maltillisempaa enem-
mistöä edustaneet huomasivat yleiseurooppalaisen radikalismin purevan nuorisoon .30 
Sopimusneuvotteluja vauhdittaakseen poliittisesta tilanteesta huolestunut STK:n toi-
mitusjohtaja Päiviö Hetemäki esitteli – keskusteltuaan asiasta SAK:n puheenjohtajan 
Niilo Hämäläisen kanssa – marraskuussa 1970 tasavallan presidentti Urho Kekkoselle 
ajatuksen välitysehdotuksen tekemistä .31 Hetemäki kertoi myös STK:n johtokunnalle 
sosiaalidemokraattien todenneen, että ”yleislakon syntyessä ei pystytä hallitsemaan 
tilannetta” . STK:n johtokunta päätti pyrkiä keskitettyyn ratkaisuun .32

Kekkonen tarttui pyyntöön ja teki työehtosopimusneuvottelujen vauhdittamiseksi 
ratkaisuehdotuksen . Presidentti perusteli esitystään vakaan taloudellisen kasvun pe-
rusteiden turvaamisella, työllisyyden ylläpitämisellä, elinkeinorakenteen muutosten 
jouduttamisella ja työvoimapaon ehkäisemisellä .33 Välitysesitykseen sisältyi kaksi uu-
tuutta: sopimusperusteinen määräys vähimmäispalkasta ja tasaisemman talouskas-
vun turvaamiseksi säädettävä laki suhdanneverosta . Vähimmäispalkat nousivat edel-
liskeväänä esiin eduskunnassa työsopimuslain yleissitovuuden käsittelyn yhteydessä . 
Tämän jälkeen työmarkkinajärjestöt käsittelivät sitä neuvotteluissaan, ja Hetemäki 
esitti sitä Kekkoselle .34

Keskusjärjestöt vastasivat presidentin esityksiin myönteisesti . Joulukuussa 1970 
solmitun niin sanotun UKK-sopimuksen kausi ulottui vuoden 1971 alusta maaliskuun 
1972 loppuun . Vähimmäispalkkaa koskeva määräys sisältyi seuraaviinkin sopimuksiin 
aina vuoteen 1976 saakka . Sopimus ei kuitenkaan rauhoittanut työmarkkinoita, vaan 
1971 koettiin metalliteollisuudessa ja talonrakennusalalla pitkät lakot ennen sopimuk-
siin pääsyä .35

Sopimusneuvotteluissa nousi esiin myös työeläketurvan kohentaminen . Sosiaali-
paketin eläkkeitä koskevista kohdista STK ja SAK pääsivät alustavaan sopimukseen 
jo ennen kuin presidentti teki oman välitysehdotuksensa .36 Luvussa Joustava eläkeikä 
tarkemmin käsiteltävä työttömyyseläke toteutettaisiin heti kun Linnamon eläkejärjes-
telmäkomitea saisi sitä koskevan esityksensä valmiiksi . Muut kohdat siirrettiin valmis-
teluun . Kiireellisimmiksi eli heinäkuun alusta 1971 voimaan tuleviksi sovittiin
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– TEL:n neljän kuukauden odotusajan laskeminen yhdeksi kuukaudeksi,
–  18 vuoden ikärajan poistaminen työkyvyttömyyseläkkeissä (18 vuoden ikäraja 

säilyi yrittäjäeläkelaeissa) sekä
– lapsikorotus eläkkeisiin .

Sopimuksessa esitetty lapsikorotus koski niitä eläkkeensaajia, joilla oli 18 vuotta 
nuorempia huollettavia . Korotuksen suuruus oli yhdestä lapsesta 20 prosenttia eläk-
keen määrästä ja kahdesta tai useammasta 40 prosenttia . Suurin merkitys lapsiko-
rotuksella oli työkyvyttömyyseläkettä saaville, koska vanhuuseläkeläisillä oli harvoin 
enää alaikäisiä huollettavia . Korotuksen sai sen tultua voimaan yli 20 000 eläkkeen-
saajaa .37

UKK-sopimuksen sosiaalipaketti velvoitti järjestöt neuvottelemaan työeläkkeitten 
korotuksesta . ”Eläkemiesten” kaavailema järjestelmäuudistus nytkähti siten työmark-
kinajärjestöjen päätöksellä eteenpäin nopeammin kuin sitä osattiin aavistaa . Sopi-
muksen mukaan työmarkkinaosapuolten tuli tutkia ja tehdä esitys:

–  järjestelmän yksinkertaistamisesta,
–  työeläkkeiden ansainta-ajan lyhentämisestä,
–  työeläkkeiden tasosta ja yhteensovittamisesta muiden eläkkeiden kanssa,
–  kuntoutuksen ottamisesta lakisääteisenä työeläkejärjestelmän piiriin ja
–  työntekijöiden edustuksen saamisesta eläkesäätiöiden hallituksiin .

UKK-sopimuksen eläkepoliittisesti kauaskantoisin ratkaisu olikin se, kun eläkeuu-
distusten valmistelua varten perustettiin työmarkkinajärjestöjen eläketoimikunta .

TYÖMARKKINAJÄRJESTÖJEN ELÄKETOIMIKUNTA

Eläketoimikunta aloitti keväällä 1971 pohdintansa perehtymällä vastikään kuolleen 
SAK:n sosiaalisihteerin Kauno Liukkosen edellisvuosina julkituomiin ajatuksiin .38 Hän 
oli esitellyt niitä jo vuodesta 1968 lähtien, kun Linnamon johtamassa eläkejärjestelmä-
komiteassa kerättiin ”toiveiden tynnyri”, johon tuli koota lähiaikojen eläkepoliittisessa 
ohjelmassa huomioon otettavat näkökohdat . Tuolloin Liukkosen esitykseen sisältyi 
koko eläkejärjestelmän uudistus .39 Samana vuonna yrittäjien eläkelakia koskevien 
neuvottelujen yhteydessä hän oli luonnostellut Työeläkelaitosten Liiton asiamiehelle 
Juhani Salmiselle mallia, jossa ansiosidonnainen työeläke olisi ollut peruseläke, jonka 
päälle olisi tullut pienituloisille tarkoitettu, työeläkevähenteinen kansaneläke .40

Liukkosen mielestä työeläkkeiden ei pitäisi tulevaisuudessa olla etuoikeutettua 
tuloa kansaneläkkeeseen nähden, mutta vastapainoksi täyden vanhuuseläkkeen an-
sainta-aika tuli työeläkkeissä lyhentää 30 vuoteen ja eläkeprosentti korottaa 60:een . 
Kansaneläkkeeseen liittyisi edelleen erilaisia sosiaaliperusteisia lisiä, kuten perheelli-
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syyden, asumiskustannusten ja asuinpaikan perusteella . Vanhuuseläke määrättäisiin 
15 viimeisen vuoden viiden parhaan vuoden ansioiden perusteella . Lisäksi Liukkonen 
esitti naisten eläkeiän alentamista 60 vuoteen, TEL- ja LEL-järjestelmän yhdistämis-
tä ja eläkehallinnon järjestämistä työnantajat ja työntekijät tasapuolisesti huomioon 
ottavalla pariteettiperiaatteella kuten LEL:ssa oli jo käytäntönä .41 Syksyllä 1970 Liuk-
konen esitti eläketason korottamista ”virkamiesprosentteihin” eli 66:een ja eläkeiän 
alentamista raskaissa ja terveydelle vaarallisissa ammateissa .42

Pentikäinen kirjasi muistioonsa Liukkosen kaavailujen eri puolia . Ensisijaisuus-
järjestyksen kääntämisen myötä eläkejärjestelmästä olisi tullut selvästi yksinkertai-
sempi ja helpommin ymmärrettävä . Työmarkkinajärjestöillä olisi siinä erinomaiset 
mahdollisuudet vaikuttaa järjestelmien kehittämiseen, koska ne pystyivät keskenään 
sopimaan eläkeuudistusten rahoituksesta . Yhteensovitus kansaneläkejärjestelmän 
kannalta ei myöskään tullut rajoitteeksi, koska kansaneläkkeestä olisi aikaa myöten 
tullut väistyvä järjestelmä . Työeläkejärjestelmä olisi varmistanut paikkansa tärkeim-
pänä eläkejärjestelmänä .

Liukkosen esitykseen sisältyi uusia kustannuksia työeläkejärjestelmään ja myös on-
gelmia . Koska kansaneläke oli verovapaata ja työeläke veronalaista tuloa, uudistuksen 
myötä eläkkeistä aikaisempaa suurempi osa tulisi verotuksen piiriin . Jotta eläkeläisten 
tulot eivät laskisi, bruttoeläkkeiden pitäisi tällöin kohota . Erityisen hankalaa tämän 
toteuttaminen olisi valtion ja kuntien eläkkeiden osalta, koska niissä karttumaprosen-
tit olivat jo muutoinkin korkeita . Maataloudenharjoittajilla ensisijaisuusjärjestyksen 
muuttaminen edellytti vielä olemassa olevaa suurempaa valtion tukea .

Kansaneläkelaitoksen asema olisi heikentynyt, koska uudistuksen toteuttaminen 
alentaisi aikaa myöten kansaneläkejärjestelmän kustannuksia ja vaatisi jokseenkin 
perinpohjaista järjestelmän uudistamista . Pentikäisen mukaan Liukkosen ehdotuk-
sen arvostelijat olivat kommentoineet, että ”Kansaneläkelaitoksesta tulisi lähinnä 
mustalaisten ja irtolaisten eläkelaitos” . Vaikka näin ei olisi käynytkään, Kansanelä-
kelaitoksen asema olisi joka tapauksessa muuttunut niin paljon, että tällaiselle esi-
tykselle olisi ollut hankala saada eduskunnassa riittävän laajaa tukea . Pentikäinen 
pohdiskeli, että Liukkosen mallia olisi nopeasti hankala toteuttaa ja olisi tyydyttävä 
osauudistuksiin .43

Monet Liukkosen ajatukset olivat lähellä tai samoja kuin mitä Pentikäisen johdolla 
työeläkejärjestelmässä oli kaavailtu . Kaukana ei olekaan se ajatus, että SAK:n Liukko-
sen avulla ujutettiin työeläkejärjestelmän sisällä syntyneitä ajatuksia laajemmin hy-
väksytyksi . Muutenhan Pentikäinen tuskin olisi niitä näin laajasti esitellyt järjestöille 
kirjoittamassaan muistiossa .

Työmarkkinajärjestöjen eläketoimikunnassa Liukkosen esitykset saivat ristirii-
taisen vastaanoton . STK:n Tapani Virkkusen mukaan se tarjosi kyllä selväpiirteisen 
ratkaisun, mutta hän ei kuitenkaan uskonut nopeaan toteutukseen . Hän aprikoi, että 
asteittain etenemällä voitaisiin päästä ratkaisuun .44
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Liukkosen seuraajaksi SAK:n sosiaalisihteeriksi valittu Matti Savola piti Liukkosen 
esittämää mallia hänen yksityisajattelunaan, eikä sitä hänen mukaansa ollut SAK:ssa 
käsitelty . Savolan mukaan ”yksityisen eläkkeensaajan kannalta innostus organisaati-
oon ja kanavaan ei voi olla suuri, vaan enemmänkin kiinnostaa, mitä itse kukin saa 
rahaa käteen” . Tältä pohjalta piti myös käsitellä Liukkosen esitystä . Savola arveli, että 
työntekijöille saattaisi kyllä olla edullista saada eläketurva työeläkevakuutuksen kaut-
ta, mutta samalla se edellyttäisi työmarkkinajärjestöjen merkityksen kasvua työelä-
kejärjestelmän hallinnossa ja organisaatiossa . Savola piti olemassa olevaa edustusta 
”näennäisenä” . Savolaa kokeneempi työmarkkinamies Paperiliiton Veikko Ahtola il-
maisi saman asian suoremmin:

Aikaisemmin voitiin asioista keskustella esimerkiksi Eläketurvakeskuksen 
kautta, mutta nyt on jo tultu siihen, että nousi myrsky ja mylväys jopa tämän 
toimikunnan asettamisesta sitä kautta . Kaikkosen talossa ei ole yhtään miestä, 
joka olisi yhdysmies ay-liikkeen suuntaan . Siellä on kyllä henkilöitä ja johtajia, 
joiden luokse pitää tulla hattu kourassa ja kysyä, saako tulla puhuttelemaan .

Toimikunnan asettamisen kohdalla Ahtola viittasi sosiaali- ja terveysministeriön 
Erkki Pesosen ja SAK:n sekä STK:n edustajien väliseen erimielisyyteen Eläketurva-
keskuksen hallituksessa joulukuussa 1970 . Pesonen ei halunnut toimikuntaa ETK:n 
yhteyteen, ”elleivät mukana ole myös muut intressijärjestöt kuin STK ja SAK, ja silloin-
kin olisi tarkkaan harkittava, ettei ryhmä toimisi valtioneuvoston asettaman eläkejär-
jestelmäkomitean toimeksiannon alueella” .45 Eläkesäätiöihin eivät riittäneet Ahtolan 
mielestä edes järeämmät otteet:

Säätiöt ovat nykyisin sellainen suljettu paikka, ettei sinne pääse edes sorkkarau-
dalla . On liian paljon säätiöitä . Niiden kynnystä pitäisi nostaa niin, että jäljelle 
jäisivät vain kaikkein suurimmat . Nykyisellään niitä on mahdoton valvoakin .

Ongelmia löytyi myös koko eläkejärjestelmästä . Ahtolan mukaan järjestelmän 
pitäisi olla niin yksinkertainen, että se ”kansakoulunopettajan järjellä tajuttaisiin” ja 
lisäsi, että ”nykyinen systeemi on niin monimutkainen, ettei meikäläinen pysty vastaa-
maan enää sitä koskeviin kysymyksiin” . Ahtola piti Savolan tavoin Liukkosen pohdin-
toja ääneen ajatteluna ja ilmoitti, että oli tullut toimikuntaan asioista neuvottelemaan . 
Kanta kerrottaisiin sitten aikanaan . Ahtola nosti esiin myös sen mahdollisuuden, että 
kehityksen nopeuttamiseksi työntekijäpuolikin osallistuisi vakuutusmaksuihin – ehkä 
puolella prosentilla, maksimi voisi olla enintään yksi prosentti – mutta samalla pitäisi 
päästä mukaan hallintoon . Ääneen ajattelu tuntui SAK:ssa olevan yleistä Ahtolan jat-
kaessa: ”Jos työntekijöillä olisi maksuosuus, silloin olisi perustellumpaa väitellä myös 
hallintopaikoista .”

Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Markku Kaikkonen ei ymmärtänyt Ahtolan 
kritiikkiä . Kuuluihan ”työeläkejärjestelmän PR:ään”, että siinä olivat järjestöt edustet-
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tuna . Hän oli kuitenkin samaa mieltä, että oli ”yhdestoista hetki” tehdä jotain sekavan 
järjestelmän selkiyttämiseksi . STK:n Virkkunen ei ollut aivan varma, ymmärsikö kai-
ken Ahtolan sanoman oikein mutta hänen mielestään ”työeläkejärjestelmässä on kan-
sanvaltaa paljon enemmän kuin kansaneläkejärjestelmässä ja kyllä minä olen mukana 
rakentamassa sitä kansanvaltaa vielä lisää” .

Kokouksen puheenjohtajana toiminut sosiaaliministeriön Pesonen totesi, että hä-
nen oli vaikea olla mukana ”likvidoimassa Kansaneläkelaitosta Liukkosen tapaan” . Sel-
väpiirteisyydestään huolimatta Liukkosen järjestelmää oli ”hirveä ajatella” . Kokouksen 
lopuksi Pesonen tulkitsi UKK-sopimuksen velvoittavan niin, että pitäisi saada valmista 
aikaan sen periodin aikana, jona sopimus on voimassa . Työmarkkinajohtajilla tuntui 
olevan realistisempi näkemys .

Virkkunen: ”Eläketoimikunta toimii niin kauan kuin valmista saadaan ai-
kaan!”
Ahtola: ”Jos saadaan ensinkään .”

Kokouksesta muistiinpanoja kirjannut Pentikäinen halusi kuitenkin valmista ai-
kaan ja päätti kesällä sopivan tilaisuuden tullen edetä ohi vastaperustetun ryhmän ja 
työmarkkinamiesten . Vakuutusmatemaatikko Pentikäinen arvioi riskit vähäisiksi, kun 
houkutus suuren suunnitelman – ensisijaisuusjärjestyksen kääntäminen kansaneläk-
keistä työeläkkeisiin – toteuttamiseen otollisen tilanteen koittaessa kasvoi suureksi .

KPP-SOPIMUS

Sosiaali- ja terveysministeri Pekka Kuusi (SDP) toivoi UKK-sopimukseen liittyvän so-
siaalipaketin tiedotustilaisuudessa toukokuussa 1971 ”paineen kestäviä neuvotteluja 
eläkejärjestelmien kehittämisestä kohti kokonaiseläkejärjestelmää” . Eduskunnasta 
1970 pudonneesta Kuusesta tuli – presidentti Kekkosen aktiivisella myötävaikutuk-
sella46 – maaliskuussa ministeri, kun SKDL:n ministerit erosivat keskustalaisen Ahti 
Karjalaisen johtamasta hallituksesta . Kuusen mielestä eläkejärjestelmien kehityssuun-
nasta vallitsi ”liikuttavan jyrkkiä mielipide-eroja” .47

Työeläkelaitosten Liitossa uumoiltiin Kuusen palaavan ministeriksi tultuaan edel-
lisvuosikymmenen teemoihinsa ja suunnittelevan pääministeri Karjalaisen ja Kansan-
eläkelaitoksen johtajan Jaakko Pajulan kanssa eläkeuudistusta .48 Samaan viittasi myös 
keskustapuolueen puoluehallituksen toukokuussa 1971 tekemä esitys kansaneläkkeen 
perus- ja tukiosan yhdistämistä .49 Keskustassa oltiin pettyneitä UKK-sosiaalipaketin 
lapsikorotuksen toteuttamistapaan . Prosenttipohjaista korotusta pidettiin epäoikeu-
denmukaisena . Muutoksia ei Karjalaisen mukaan voitu esitykseen silloin kuitenkaan 
tehdä, koska ”työmarkkinajärjestöt olivat keskenään sopineet valmisteluvaiheessa 
esityksen sisällöstä” .50 Toinen sosiaali- ja terveysministeri Katri-Helena Eskelinen 



155

(Kesk .) arvosteli niin ikään kärkevästi työmarkkinajärjestöjen asemaa sosiaalipolitii-
kan valmistelussa .51

Eläkejärjestelmien työnjakoa koskevat kaavailut saivat lisävauhtia Kansanelä-
kelaitoksen pääjohtajan valinnasta . Sukselainen jätti eläkkeelle siirtymisen vuoksi 
eronpyyntönsä kesäkuussa 1971 . Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen puheenjohtaja, 
sisäministerin paikalta vastikään Keski-Suomen läänin maaherraksi siirtynyt Artturi 
Jämsén (Kesk .) yritti Helsingin Sanomien mukaan ”yllätyshyökkäyksellä” saada lai-
toksen valtuutetut saman tien esittämään Pajulaa pääjohtajaksi .52

Sosiaalidemokraatit eivät suostuneet pääjohtajan valinnassa keskustapuolueen 
kiirehtimiseen . SDP:n puoluetoimikunta halusi siirtää pääjohtajan valinnan elokuul-
le sekä kytkeä sen muihin vireillä olleisiin nimityksiin . Pajulan valinnasta tuli saada 
”kova hinta” . Kansaneläkelaitoksen johtajapaikkojen määrä piti nostaa neljästä kuu-
teen . Sosiaalidemokraateille kuuluisi kaksi paikkaa, joista toinen olisi lähellä ammat-
tiyhdistysliikettä . Johtajapaikkakaavailuissa pääministeri Karjalaiselle tuli ”vilauttaa 
kysymystä STK:sta”, jotta hän ymmärtäisi, mille taholle toinen kuuluisi .53

Karjalaisen kanssa käymänsä keskustelun jälkeen puheenjohtaja Rafael Paasio 
kertoi SDP:n puoluetoimikunnalle, että Kansaneläkelaitosta koskevat asiat siirretään 
elokuulle ja että perustetaan epävirallinen ryhmä, joka ”selvittää eläkejärjestelmäasiaa 
ja perustelee kuuden johtajan kysymyksen” . Ryhmään kuuluivat Kuusi, Pajula ja Pen-
tikäinen, ja sen tuli tehdä esityksensä elokuuhun mennessä . Kuusi kertoi SDP:n puo-
luetoimikunnassa, että kuuden johtajan periaate voisi tarjota mahdollisuuden eläke-
järjestelmien ”niveltämiselle” .54 Pentikäisen mukaan hän oli jo edellisvuonna kertonut 
eläkejärjestelmien rationalisointia koskevista pohdinnoistaan Pajulalle sekä ottanut 
myöhemmin yhteyttä ministeri Kuuseen ja pyytänyt tätä välittäjäksi hänen ja Pajulan 
välisissä neuvotteluissa .55 Näin 1960-luvun jälkipuolen eläkekeskustelun kolme kes-
keistä hahmoa päätyivät pohtimaan eläkejärjestelmien tulevaisuutta . Neuvotteluista 
tietämätön Sukselainen yhdisti jälkikäteen Pajulan toiminnan ”Kuusen klubissa” pää-
johtajanimityksestä johtuvaan epävarmuuteen .56

Edellytykset päästä ratkaisuun työ- ja kansaneläkejärjestelmän välisissä ”systeemi-
kehitysneuvotteluissa” näyttivät hyviltä, kuten asia ilmaistiin heinäkuun alussa Työ-
eläkelaitosten Liiton Juhani Salmisen kirjoittamassa muistiossa . Pentikäistä kuitenkin 
arvelutti, voitiinko neuvotteluja käydä informoimatta niistä työmarkkinajärjestöjä . Sal-
minen totesi Pentikäiselle, että ”teknilliset neuvottelut voidaan käydä ilman suurempaa 
riskiä, kun vielä ottaa huomioon, että työmarkkinamiesten kesälomat alkavat välittö-
mästi” . Neuvotteluissa ei pitänyt kuitenkaan määritellä ”materiaalisia kannanottoja” . 
Myöhemmin asia piti Salmisen mukaan lanseerata julkisuuteen niin, että neuvottelut 
käytiin ministeri Kuusen aloitteesta, ”jolloin niitä luonnollisestikaan ei ole voitu hänen 
asettamansa luottamuksellisuusvaatimus huomioon ottaen informoida eteenpäin” .57

Keskusteluja ei tarvinnut aloittaa tyhjästä, sillä eri tahoilla oli jo pidemmän aikaa 
kaavailtu eläkejärjestelmien uudistamista . Työ eteni vauhdilla, ja ryhmä luovutti suosi-
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tuksena pääministeri Karjalaiselle heinäkuun puolenvälin jälkeen . Muistiossa todettiin 
eläkejärjestelmien yhteistyön puutteiden ja epäluottamuksen haittaavaan kummankin 
järjestelmän toimintaa . Tilanteen korjaamiseen tarvittiin ”järjestelmien johtoportait-
ten välisen luottamuksen aikaansaamista ja sellaisen reilun yhteistyöhengen luomista, 
joka ottaa huomioon kokonaisuuden ja myös toisen osapuolen näkökohdat” .58 Tämän 
tavoitteen saavuttaminen edellytti runkosuunnitelman laatimista eläkejärjestelmien 
väliseksi työnjaoksi ja kummankin järjestelmän kehittämiseksi niin, että syntyi tar-
koituksenmukainen valtakunnallinen kokonaiseläkejärjestelmä . Runko-ohjelmaan 
kuului työeläkkeiden kehittäminen asteittain kohti tavoitetta, joka pystyi turvaamaan 
kulutustason säilymisen . Kansaneläkkeiden tehtävänä olisi taata jokaiselle kunnolli-
seen toimeentuloon riittävän eläkkeen taso . Näiden tavoitteiden yhteensovittaminen 
tapahtuisi siten, että

a .  pienten työeläkkeiden saajat saisivat lyhentämättömänä työeläkkeen ja kansan-
eläkkeen,

b .  kansaneläkettä ei suoritettaisi lainkaan niille, joilla työeläke muodostuu niin 
korkeaksi, että se yksin antaa hyväksi katsottavan eläketurvan ja

c .  keskisuurten eläkkeiden osalta työeläkkeen kasvaessa oikeus kansaneläkkeeseen 
alenee asteittain siten, että kansaneläke lakkaa tultaessa työntekijän keskimää-
räistä tuloluokkaa vastaavan täyden tavoitteen mukaisen työeläkkeen tasolle .

Sairausvakuutuksen ja työeläkkeen välinen tehtäväjako määräytyi suunnitelmas-
sa siten, että sairausvakuutuksesta tulisi ensisijainen . Lisäksi edellytettiin eläkkeiden 
verotuksen yhdenmukaistamista . Työ- ja kansaneläkejärjestelmien välistä tietoliiken-
nettä piti kehittää ja kuntoutuksen työnjakoa selvittää . Kansaneläkelaitoksen orga-
nisaatioon esitettiin kansaneläke- ja sairausvakuutusorganisaatioiden yhdistämistä, 
ja Kansaneläkelaitoksen tulisi vastaanottaa myös työeläkkeitä koskevia hakemuksia . 
Ryhmä ehdotti sosiaalidemokraattien kannan mukaisesti, että Kansaneläkelaitoksen 
johtajien määrä nostetaan neljästä kuuteen . Toinen uusista paikoista tulisi SAK:ta ja 
toinen STK:ta edustavalle henkilölle .

Kansaneläkelaitoksen valtuutetut päättivät elokuussa 1971 esittää Pajulaa pääjoh-
tajaksi . Laitoksen hallituksen laajentaminen eteni sovitulla tavalla vaikkakin hitaasti, 
kun 1973 voimaantulleen lain mukaan hallituksessa oli pääjohtajan lisäksi viisi jäsen-
tä . SAK ja STK saivat ilmoittaa omat ehdokkaansa virkoihin .59 Myös Kuusen, Pajulan ja 
Pentikäisen työryhmän suositukset eläkejärjestelmien työnjaon uudistamisesta näyt-
tivät aluksi etenevän suunnitelmien mukaisesti . Valtioneuvosto päätti toimia niiden 
mukaisesti ja esitellä asian myöhemmin työmarkkinajärjestöjen neuvoteltavaksi .60

Kuusen–Pajulan–Pentikäisen ”salasopimus” vuodettiin julkisuuteen Helsingin 
Sanomissa elokuun lopulla 1971 .61 Uutisen mukaan tarkoitus oli lopettaa ”Kansan-
eläkelaitoksen ja työeläkejärjestelmän pitkään jatkunut kyräily” . Suunnitelman hin-
naksi lehti totesi Pajulan nimittämisen Kansaneläkelaitoksen pääjohtajaksi . Ryhmän 
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ehdotukset julkaistiin lehdessä kokonaisuudessaan . Pentikäinen kuvaa Helsingin Sa-
nomien paljastusta ”iljettäväksi salajuoneksi”, johon syyllisiä olivat hänen mukaansa 
”pari vasemmistodemaria” .62 Samana päivänä myös Nya Pressen kirjoitti salaisesta 
eläkesopimuksesta . Siinä Kuusi sijoitti itsensä ja työryhmän ylevästi pitkään historial-
liseen jatkumoon:

Bismarck skapade Tysklands pensionssystem . Och det är inte en dag för tidigt 
att nu börja tänka på 2000-talets finländares pensioner.63

Helsingin Sanomat lavensi seuraavan päivän pääkirjoituksessaan näkökulman 
edellisvuosikymmenellä vallinneeseen eläkekiistelyyn ja siihen, miten eläkepolitiikkaa 
tulisi jatkossa valmistella:

Kaiken kaikkiaan tuntuu oudolta, että näin suuri ja koko kansaa koskeva uudis-
tus pyritään lyömään lukkoon ”hintana yhden miehen virkapaikasta” . Salakäh-
mäisiltä vaikuttavia valmisteluja on puolustettu puhumalla eläkejärjestelmien 
”johtoportaiden välisestä luottamuksesta” . Mutta voivatko näin suuret asiat 
todellakin olla kiinni muutaman johtajan keskinäisistä kaunoista? Ja jos tuol-
lainen epäluottamus ehkä aluksi onkin vaatinut ”yksityisiä” neuvotteluja, niin 
jatkossa asiaa on hoidettava avoimesti . Loppujen lopuksihan asiasta päättää 
eduskunta, mutta ennen uudistuksen lopullista ratkaisemista on myös tavallis-
ten kansalaisten saatava tietää, mistä oikein on kysymys .64 

Kriittisimpiä puheenvuoroja kuultiin Helsingin Sanomien lisäksi työeläkejärjes-
telmän sisältä ja vasemmistosta . Eläkesäätiöyhdistyksen toiminnanjohtaja Olli Simoi-

Kansaneläkelaitoksen Jaakko Pajula 

sopi sosiaali- ja terveysministeri 

Pekka Kuusen ja Työeläkelaitosten 

Liiton puheenjohtajan Teivo Pentikäi-

sen kanssa eläkejärjestelmien työn-

jaosta kesällä 1971. Pajula toimi Kan-

saneläkelaitoksen johtajana 1965−1971 

ja pääjohtajana 1971−1993. Kuva ETK.
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nen totesi, ettei eläkejärjestelmien yhteensovittamiseksi tarvita ”mitään klubeja eikä 
muitakaan johtoportaiden salaseuroja vaan avointa ja asiallista keskustelua” .65 Myös 
SKDL:n Kansan Uutiset arvosteli ammatillisten ja poliittisten etujärjestöjen sivuutta-
mista eikä uskonut suurten eläkepoliittisten ongelmien olevan sillä ratkaistu, että hui-
pulla alettiin ”tervehtimään toisiaan” .66 Työeläkejärjestelmän kannalta suurimmaksi 
ongelmaksi näytti muodostuvan sosiaalidemokraattien vasemmistosiipeen kuuluvat 
henkilöt kärkihahmonaan kansanedustaja Osmo Kaipainen . Heidän arveltiin Työelä-
kelaitosten Liitossa pyrkivän kaatamaan sopimuksen .67

Tyytyväisimpiä KPP-sopimukseen oltiin keskustapuolueessa .68 Sen näkökulmasta 
kohua oli syytä välttää, koska koko asia näytti julkisuudessa paljolti yhdistyvän Pajulan 
valintaan Kansaneläkelaitoksen pääjohtajaksi ja siihen, että asiaa oli valmisteltu kes-
kustalaisen pääministeri Karjalaisen toimeksiannosta . 

Kesällä tehdyn sopimuksen toteuttamista päätettiin jatkaa Kuusen johtamassa 
”klubissa”, johon kutsuttiin myös SAK:n, STK:n ja MTK:n edustajat .69 Työeläkejärjes-
telmän uudistamiseen otettiin suuntaa myös toisella kokoonpanolla .

SUUNNANOTTO − AAVARANTA 15.10.1971

UKK-sopimuksen toteuttamista varten perustettu työmarkkinajärjestöjen eläketoi-
mikunta piti lokakuussa 1971 kokouksen Aavarannassa Kirkkonummella . Pentikäi-
nen teki tästä kahdeksantuntisesta tilaisuudesta tarkat muistiot .70 Keskustelun aluksi 
toimikunnan puheenjohtaja, sosiaaliministeriön osastopäällikkö Pesonen totesi, et tei 
Kuusen klubi vaikuta eläketoimikunnan työskentelyyn . Sosiaaliministeri päätettiin 
kuitenkin kutsua ”selittämään sosiaaliturvan laajentamisen kansantaloudellisia mah-
dollisuuksia” . Käsittelyn pohjaksi otettiin Pentikäisen ja Eläketurvakeskuksen toimi-
tusjohtaja Kaikkosen laatimat muistiot työeläkkeiden kehittämisestä .71 SAK:n sosiaali-
sihteeri Savola halusi käsittelyyn jo aikaisemmin jakamansa vaatimuslistan SAK:ssa 
hyväksytyistä eläketavoitteista:

1 . Tehtävien muutosten tuli tähdätä työeläkejärjestelmän hallinnon keskittämi-
seen ja työsuhde-eläkelakien yhdistämiseen .

2 . Työmarkkinajärjestöjen vaikutusmahdollisuuksia työeläkejärjestelmän hal-
linnossa oli lisättävä . Eläkevakuutusyhtiöiden hallinto tuli saattaa pariteetti-
periaatteelle .

3 . Työeläkejärjestelmään kuuluvaa koko työmarkkinakentän mukanaolon peri-
aatetta oli sovellettava johdonmukaisemmin myös varainhoidon alueella .

4 . Työeläkelakeihin tehtävien parannusten tuli suosia pieniä eläkkeitä saavia .
5 . Työeläkelakeihin tehtävät muutokset eivät voineet koskea vain tulevia eläkkei-

tä . Mukaan tuli saada myös jo myönnetyt eläkkeet .
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Savola lisäsi, että ”juokseviin eläkkeisiin pitää saada joitakin parannuksia” . SAK:n 
varapuheenjohtaja Arvo Hautala tarttui myöhemmässä keskustelussa samaan kysy-
mykseen todeten, että juoksevien eläkkeitten poisjättämisestä syntyy ”tavaton meteli” . 
Hän nosti esiin myös ne, jotka olivat ikänsä puolesta jääneet kokonaan työeläkejärjes-
telmän ulkopuolelle (ennen vuotta 1897 syntyneet) . Hautalan mukaan ”he ovat ay-lii-
kettä olleet rakentamassa ja ovat katkeria, kun heidät jätettiin kokonaan ulkopuolelle . 
Eikö työeläkejärjestelmälle olisi mahdollista tehdä sellainen hyvä teko, että heidätkin 
saataisiin mukaan, kun nyt taloudelliset resurssitkin ovat olemassa?”

Ay-miesten vaatimuksille ei löytynyt muilta tukea . Kaikkosen mukaan työeläke-
järjestelmällä ei ollut ”absoluuttisesti” mitään mahdollisuuksia ottaa ”yli-ikäisiä” mu-
kaan . STK:n johtaja Virkkusen mielestä asia oli jo hoidettu luomalla heitä varten kan-
saneläkkeen tukilisä ja asumistuki . Virkkunen myös linjasi eläkeuudistuksen suuntaa:

Jos yhteensovitusjärjestystä muutetaan, se edellyttää samalla työeläkkeen ko-
rottamista, jottei kokonaiseläkkeen taso laskisi . Tämän takia yhteensovitus on 
käsittelyn olennainen lähtökohta .

Neuvottelijat pääsivät yksimielisyyteen siitä, että eläkejärjestelmän kehittämisen 
pohjaksi tuli seuraava Pentikäisen kirjaama vaihtoehto:

Työeläkkeet siis korotetaan 1 ½-kertaisiksi, yhteensovitus jää ”lieväksi” (lähin-
nä tapaturma- ja liikennevakuutuksen suuntaan) ja työeläke on kansaneläkkeen 
tukiosaa laskettaessa etuoikeutettu vain 200 markan määrään saakka .
Juoksevia eläkkeitä korotetaan siten, että 22 %:n vähimmäiseläke korotetaan 25 
%:ksi . Tämä on tulkittava niin, että jos ns . taannehtivien vuosien tms . takia elä-
ke on jo ennestään vähintään 25 %, näille eläkkeille ei tulisi mitään korotusta .
Erikseen konstruoidaan vielä sellainen ”lisäke” em . järjestelmään, että työelä-
ke jollain tavalla sopivasti järjestettynä söisi myös kansaneläkkeen perusosan . 
Tämä liittyisi Kuusen paperin kohtaan 1b!
Rahastoimisaste suunnilleen nykyiselle tasolle (ei siis suora jakojärjestelmä) .

Samalla päätettiin selvittää, olisiko myös TEL:ssa mahdollista siirtyä LEL-tyyppi-
seen eläkkeen laskentaan . Tällainen muutos pitäisi tehdä samassa yhteydessä tasoko-
rotuksen kanssa . Kokouksen jälkeen Pentikäinen pursusi innostusta:

Se, että työnantaja- ja työntekijäedustajat saattoivat sopia yhteisestä vaihtoeh-
dosta kääntämisteemassa ja eläkkeiden korottamisessa, merkinnee de facto jo 
päätöksen tekoa . Tuskin työnantajapuolikaan voi enää vetäytyä tai on tarkoit-
tanutkaan vetäytyä ko . vaihtoehdosta, kun sen yhteisestä ”tutkimisesta” nyt on 
sovittu .
Tosin työnantajapuoli esitti voimakkaasti varauksia kustannusten ja aikataulun 
suhteen . Käsitykseni mukaan tällaiset varaukset kuuluvat neuvottelujen tässä 
vaiheessa työnantajan ”pakollisiin kuvioihin” .
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Työeläkkeiden tasokorotuksella ja työ- ja kansaneläkkeiden ensisijaisuuden kään-
tämisellä työeläkkeiden hyväksi oli ratkaiseva merkitys ”koko työeläkejärjestelmän 
tulevaisuudelle” . Siksi oli

välttämätöntä suorittaa varsinkin teknikkojen keskuudessa ”suurhälytys” ja 
panna kaikki mahdollinen työvoima selvittämään kysymystä ja saattamaan val-
mistelut niin pitkälle kuin mahdollista käytettävissä olevassa erittäin lyhyessä 
ajassa, jottei nyt tarjoutunutta tilaisuutta menetettäisi .

Hallitus hajosi kuitenkin parin viikon kuluttua sisäpoliittisiin erimielisyyksiin ja 
Kuusi jätti ministerinpostinsa . Edellytykset eläkeuudistuksen toteutukseen näyttivät 
huonoilta, kun poliittinen tilanne muuttui vaikeasti ennakoitavaksi .

KANSANELÄKEPOMMI

Ennenaikaisten eduskuntavaalien ja lyhyen virkamieshallituskauden jälkeen muodostet-
tiin Rafael Paasion johtama SDP:n vähemmistöhallitus (23 .2 .1972–4 .9 .1972) . Tavoittee-
na oli usean puolueen hallitus mutta siinä ei kuitenkaan onnistuttu . SDP:n puoluetoimi-
kunta suhtautui varauksellisesti vähemmistöhallitukseen . Puheenjohtaja Paasio totesi, 
”että tässä on kysyttävä vähän niin kuin toinen sika toiselta, että uskotko sinä joulunjäl-
keiseen elämään . Meidän kohdallamme voi kysyä, uskotaanko kunnallisvaalien [syksyllä 
1972] jälkeiseen hallitukseen .” Suomen Pankin pääjohtaja Mauno Koivisto piikitteli puo-
luetovereitaan toteamalla, että ”tässä on seurattu ajopuuteoriaa . Minä toivotan onnea” . 
Paasiosta tuli uuden hallituksen pääministeri ja Koivistosta valtiovarainministeri .72

Onni ei ollut myötä ainakaan hallituksen eläkepolitiikassa . Eduskuntavaaleja edel-
tänyt vaalikamppailu ja vasemmiston voittoon päättyneiden vaalien jälkeiset hallitus-
neuvottelut toivat esiin eläkkeitä koskevat erimielisyydet .73 Hallituksen ohjelmaan si-
sältyi kuitenkin kunnianhimoisia eläketavoitteita:

Eläkejärjestelmien järkevää ja oikeudenmukaista kehittämistä varten aloite-
taan kiireellinen selvitystyö . Välittömästi ehdotetaan kansaneläkkeiden eräiden 
etuuksien korottamista ja myöntämisperusteiden lieventämistä niin, että vai-
keimmassa asemassa olevien eläkkeensaajien toimeentuloturvaa parannetaan 
ja eläkkeiden kohtuuttomia tasoeroja kavennetaan . Eläkkeiden indeksisidon-
naisuuksien aiheuttamien seurausten haitalliset vaikutukset eläkekehitykseen 
poistetaan ja ylisuurille eläkkeille määritellään yläraja .74

Eläkeasioissa jo aiemmin profiloituneesta ja työeläkejärjestelmän sisäpiiriä her-
mostuttaneesta Osmo Kaipaisesta tuli sosiaali- ja terveysministeri . Kaipaista, joka toi-
mi aikaisemmin sekä Kansaneläkelaitoksen että SAK:n lääkärinä, ei harjoitettu eläke-
politiikka miellyttänyt . Syksyllä 1970 hän totesi Rautatieläinen-lehdessä:
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On kohtuutonta, että yhteiskunta rankaisee varsin kovalla kädellä eläkkeen ale-
nemisen muodossa vanhusta, joka vähäiselläkin työllä yrittää leipäänsä leventää 
tai mieltään piristää . Vanhustenhuoltomme yleinen holhoava hyssyttelyasenne 
kuvastuu tässäkin: lainsäätäjä on halunnut tarkoin määrätä, ettei vanhus etuuk-
siaan säilyttääkseen saa tehdä käytännöllisesti katsoen mitään tuottavaa työtä . 
Hänelle ollaan halukkaita sallimaan vain virrenveisuu ja kerhotoiminta .75

Noustuaan ministeriksi Kaipainen tarttui ensitöikseen eläkekysymykseen . Hel-
singin Sanomien haastattelussa hän pohdiskeli, että suurituloiset voisivat saada vain 
puolet eläkkeestään, mutta ennen kaikkea hänen huomionsa kiinnittyi hallitusohjel-
man mukaisesti niihin eläkeläisiin, jotka elivät pelkän kansaneläkkeen varassa . Ta-
voitteisiin kuului myös uudenlainen toimintakulttuuri: ”aion toimia sillä tavalla, ettei 
synny ainakaan henkeä suurista salaisuuksista .”76 Kommentillaan Kaipainen teki ir-
tioton edelliskesän KPP-sopimukseen liittyviin tapahtumiin . Se ei ainakaan lisännyt 
hänen suosiotaan työeläkejärjestelmän piirissä . Kaipainen perusti eläkepoliittisen kes-
kusteluryhmän, johon kuului ministeriöiden, työmarkkinajärjestöjen ja eläkelaitosten 
edustajia .77

Konkreettisen ehdotuksensa kansaneläkkeiden tarveharkintaisen tukilisän ja asu-
mislisän korotuksesta Kaipainen teki eduskuntaryhmille maaliskuun 1972 lopulla . Esi-
tys oli samansuuntainen joskin kustannuksiltaan hieman suurempi kuin mikä oli ollut 
esillä talven hallitusneuvotteluissa . Tavoitteena oli saada eduskunnan enemmistön 
tuki hallituksen esityksille .78 Saman päivän Suomen Sosialidemokraatti kertoi pääkir-
joituksessaan hallituksen valmistelevan ”eläkepommia” .79

SDP:n puoluetoimikunnassa Lars Lindeman kysyi, ”mikä on Kaipaisen eläkepom-
mi” ja jatkoi, että ”alkuosan on oltava niin suuri, että oppositio mykistyy” . Lindeman 
pohdiskeli myös mahdollisuutta, että ”oppositio hoitaa asiat siten, että tarjous on 
kolminkertainen” . Kaipainen oli samoilla linjoilla: ”Jos me menemme esittämään 50 
markan korotusta eläkkeisiin, niin summa nousee 100 markkaan . Jos me esittäisimme 
20 markan korotusta, niin lopullinen korotusesitys voisi pysähtyä johonkin 50 markan 
seutuville .” Kaipaisen eläkekaavailuihin valtiovarainministeri Koiviston tavoin epäile-
västi suhtautunut pääministeri Paasio lausui, että ”jos jollakin esityksellä menisi edus-
kuntaan, niin huutokauppa siitä syntyy” .80 SDP:n eduskuntaryhmä piti kuitenkin tär-
keänä eläkepaketin antamista eduskunnalle mahdollisimman pian ja että tukilisä on 
vähintään 50 markkaa kuukaudessa . Periaatepäätös eläkepaketin antamisesta tehtiin 
hallituksen iltakoulussa huhtikuun puolivälissä .81

Muut puolueet eivät pommiin tarttuneet, vaikka keskustan puheenjohtaja Virolai-
nen kirjoittikin maaliskuussa ennen eläkepommi-uutisointia puolueensa pää-äänen-
kannattajassa, että ”eläkeasiasta on näköjään kasvanut tähän yhteiskuntaan sellainen 
paise, että se on kypsä puhkaistavaksi” . Virolainen vaati kansaneläkkeen perus- ja tuki-
osan yhdistämistä, korkeimmille eläkkeille pantavaa kattoa, eläkelakiviidakon raivaa-
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mista ja kaikkien eläkeasioiden keskittämistä Kansaneläkelaitokseen . ”Jos tämä on so-
sialisointia, niin me kannatamme eläkkeiden hoidon sosialisoimista”, Virolainen kertoi 
lukijoilleen .82 Huhtikuun puolenvälin jälkeen Virolainen nostatti kesäkuun puolueko-
koukseen valmistautuvan ja vaalitappioihin kyllästyneen keskustaväen henkeä julis-
tamalla, että ”eläke-erojen poistaminen on nyt tärkein tehtävämme” .83 Kaksi päivää 
myöhemmin keskustapuolue jätti eduskunnassa eläkkeitä koskevan välikysymyksen .84

SDP syytti keskustaa ”eläkekaappauksesta” .85 SAK:n puheenjohtaja Niilo Hämäläi-
nen puolestaan kertoi ”tasaeläkekaappaajien leikittelevän tulella” . Hämäläinen muis-
tutti, että ”poliittisten päätöksentekijöiden on syytä pitää mielessään, että SAK ei tule 
sallimaan palkansaajien eläkerahojen uutta suurjakoa . Se vastaa rosvouspolitiikkaan 
jyrkästi .”86 Myös muut oppositiopuolueet suhtautuivat siihen nuivasti . SKDL piti väli-
kysymystä ”propagandatemppuna”, kokoomuksen Harri Holkeri ”turhana” ja SMP:n 
Veikko Vennamo ”teatterina” .87

Tunnelmaa oli sopivasti kohotettu valmistauduttaessa vapunviettoon . Ministeri 
Kaipainen sai kunnian kertoa Mikkelin vappujuhlissa hallituksen eläkekorotuksista . 
Huhtikuun aikana esityksen kustannukset olivat kohonneet siitä, mitä se oli Kaipaisen 
esitellessä sitä muiden puolueiden edustajille . ”Vappupommin” kustannukset olivat 
215 miljoonaa markkaa vuodessa . Se oli 16 prosenttia kuluvan vuoden valtion sosi-
aaliturvamenoista ja 1,7 prosenttia valtion koko budjetista .88 Hallituksen esityksessä 
tukilisää korotettiin 55 markalla kuukaudessa, mikä merkitsi, että kansaneläkkeen pe-
rusosa, tukiosa ja täysi tukilisä olisivat yhdessä (ensimmäisessä kuntaryhmässä) nous-
seet yli 400 markan . Esitystä mainostettiin nimenomaan tämän ”haamurajan” ylittä-
misellä .89 Lisäksi asumistukea korotettiin . Korotukset olisivat koituneet siten kaikkein 
pienituloisimpien eläkeläisten hyväksi .90

Työmarkkinajärjestöt ja työeläkejärjestelmän edustajat arvostelivat hallitusta sii-
tä, että aikaisemmin keväällä tehdyn työmarkkinaratkaisun jälkeen päätettiin uusista 
kustannuksista pohtimatta tarkemmin esityksen rahoitusta tai sopimatta asiasta jär-
jestöjen kanssa .91 STK:n Tapani Kahri kertoo muistelmissaan keskustelleensa Kaipai-
sen kanssa eläkeuudistuksesta ”useaan otteeseen sekä ’kahteen pekkaan’ että laajem-
massa porukassa mutta turhaan” .92

SDP:n vähemmistöhallitus ei kaatunut toukokuun äänestyksessä keskustan eläke-
politiikasta esittämään välikysymykseen . Hallituksen kaatamista hillitsi se, ettei ke-
nelläkään tuntunut olevan esittää vaihtoehtoa uudeksi hallituspohjaksi .93 Eduskunta 
hyväksyi kuitenkin välikysymyskäsittelyn yhteydessä ponnen, jossa todettiin eläkepo-
litiikan menestyksellisen hoidon edellyttävän parlamentaarisen enemmistöhallituksen 
muodostamista .94

SDP:n puoluetoimikunta uskoi tilanteen vaikeutuvan jatkossa entisestään ja päätti 
toukokuussa suhtautua myönteisesti hallituspohjan laajentamista koskeviin tunnus-
teluihin . Niihin löytyi halukkuutta myös muista puolueista . Eläkejärjestelmän tulevaa 
kehittämistä varten puoluetoimikunta kaivoi esiin edelliskesäisen Kuusen johtaman 
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ryhmän muistion . Puheenjohtaja Paasio totesi, ettei päätöksiä ole tehty ja että ”jotain 
poppoota pitää ryhtyä kasaamaan, joka ryhtyisi asiaa tutkimaan . Työmarkkinajärjes-
töjen edustus olisi oltava siinä mukana .”95

Hallituksen kansaneläke-esitys joutui sosiaalidemokraattien ennakkoarvailujen 
mukaisesti eduskunnassa huutokaupattavaksi . Sosiaalivaliokunnassa esityksen kus-
tannukset ensin kaksinkertaistuivat, kun asumistuen ja tukilisän saannin ehtoihin hy-
väksyttiin lievennyksiä . Tilannetta yritettiin ratkoa SDP:n ja keskustapuolueen johdon 
välisin neuvotteluin, mutta puheenjohtaja Virolainen ei saanut eduskuntaryhmältään 
tukea neuvottelujen jatkamiseen .96 Puoluesihteeri Kalevi Sorsa kertoi eduskunnassa 
käytävän kiihkeän eläkekeskustelun aikoihin kesäkuun puolivälissä SDP:n puoluetoi-
mikunnalle, että keskustapuolueen taholla tunnettiin mielenkiintoa hallitukseen .97

Hallitus uhkasi vetää kansaneläke-esityksensä pois .98 Sosiaaliministeri Kaipai-
nen totesi puoluetoimikunnassa kansaneläkelakia koskevan tilanteen näyttävän syn-
kältä ja vaati puolueeltaan eläkepoliittisen linjan määrittelyä . Sitä varten hän esitteli 
17-kohtaisen eläketurvan kehittämisohjelman . SAK:n puheenjohtaja Hämäläinen oli 
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siihen tutustunut ja pitänyt sitä Kaipaisen mukaan sopivana . Puoluetoimikunta antoi 
yksimielisesti Kaipaiselle valtuudet eläkepoliittisiin neuvotteluihin .99 Kaipaisen eläke-
ohjelma hautautui kuitenkin eduskunnan toimien alle .

”Hallitus latasi . Eduskunta laukaisi”, kirjoitti Helsingin Sanomat kesäkuun lo-
pulla .100 Lopulta eduskunta päätti lähes yksimielisesti hyväksyä kansaneläkepaketin . 
Kustannukset olivat nousseet entisestään, yli 650 miljoonaan markkaan, kun kunta-
ryhmitys poistettiin eduskuntakäsittelyssä tukiosan suuruuden määrittelystä . Sosiaa-
lidemokraatit jäivät yksin puolustamaan hallituksen alkuperäistä esitystä eivätkä enää 
katsoneet tarpeelliseksi vastustaa muun eduskunnan tekemiä eläkekorotuksia . Valtio-
varainministeri Koivisto kuvasi Rovaniemellä elokuussa 1972 eduskunnan tunnelmia 
päätöstä tehtäessä:

Ilmapiirihän eduskunnassa keveni sitä mukaa, kun säädettävänä olevan lain 
loppusumma kohosi . Tämä keveys oli selvästikin lähtöisin siitä, että yhtäällä 
katsottiin meneillä olevan merkittävän tulonsiirron omalle kannattajakunnalle 
– lähinnä maatalousväestölle – ja toisaalta oli vallalla syvä vakaumus siitä, ettei 
mistään tulonsiirrosta ole lainkaan kysymys .101

SDP:n puoluetoimikunta käsitteli kesäkuun lopussa tuoreeltaan eduskunnan eläke-
päätöksen synnyttämää hankalaa tilannetta . Keskusteluun lomittuivat käynnissä olleet 
hallitustunnustelut . Koivisto lausui kantanaan, että ”selvää on, ettei mikään vastuul-
linen hallitus voi päätöstä hyväksyä . Eläkekysymys tulee tässä vaiheessa jättää ja pa-
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lata realistisiin neuvotteluihin asiasta elokuussa .” Kaipainen totesi, että ”eduskunnan 
sosiaalivaliokunta lisäsi esitykseen lisäyksiä ihan esittämisen ilosta” ja että esityksen 
hyväksyminen veisi Kansaneläkelaitoksen konkurssiin . Pääministeri Paasion mielestä 
toiminta oli ”ruma temppu” ja ”pienten poliitikkojen peliä” . Puoluetoimikunta päät-
ti olla toistaiseksi tekemättä päätöstä eläkepaketin rahoituksesta ja samalla todettiin 
neuvottelujen hallituksen laajentamiseksi alkaneen .102

Sopivasti juuri eduskunnan päätöksen jälkeen työeläkelakien voimaantulon 
10-vuotisjuhlassa Helsingissä puhunut STK:n toimitusjohtaja Timo Laatunen sai tilai-
suuden kommentoida työmarkkinajärjestöjen asemaa eläkepolitiikan suunnittelussa 
arvostelleita tahoja:

Maamme eläkepolitiikkaa on usein aiheettakin moitittu suunnittelemattomuu-
desta ja hajanaisuudesta . Moitteita ovat ehkä useimmin esittäneet poliitikot . 
Nyt tehdyn ratkaisun asiasisältö tuskin kuitenkaan kestää asiallista kritiikkiä ja 
varmaa on, etteivät sen taloudelliset vaikutukset täytä järkevän taloudenpidon 
vähimmäisvaatimuksia . Hetken huumassa poliittisin perustein tehty eläkerat-
kaisu vaikeuttaa lisäksi olennaisesti eläkejärjestelmiemme kehittämistä mah-
dollisimman harmooniseksi kokonaisuudeksi ja siirtää tärkeätkin tähän suun-
taan vaikuttavat ratkaisut kaukana tulevaisuudessa suoritettavaksi .103

SAK:n puheenjohtaja Hämäläinen käytti värikkäämpää ilmaisua . Hän ilmoitti, 
ettei SAK voi hyväksyä ”eläkepaketin menojen ulosmittaamista palkansaajilta” .104 Pal-
kansaajaväestö ei ollut hänen mukaansa ”tulonsiirtoautomaatti, jota mielin määrin 
voidaan tiirikoida” .105 Myöhemmin hän väläytteli lisää metsätyömiehen kielikuviaan 
julistamalla, että ”eräissä kuvioissa näyttää liikkuvan jälleen ajatuksia siitä, että suo-
malainen työmies voidaan myydä kuin rukkaset sekatavarakaupan hyllyltä” . Hämä-
läinen uhkasi pistää ”ulosmittausruletin pyörimään, jos eläkekaappaus rahoitetaan 
tel-varoilla” .106

Presidentti Kekkonen toimitti heinäkuun alussa Paasiolle, Koivistolle ja Sorsalle 
tilannearvion, jossa hän kertoi, että oli valmis hallituksen esityksestä jättämään eläke-
lain lepäämään yli vaalien . Samalla hän totesi hallituksen aseman kestämättömäksi 
ja ehdotti, että hallitus jatkaa joko syksyyn saakka tai eroaa . Kummassakin vaihto-
ehdossa tilalle tuli saada enemmistöhallitus . Kekkonen jätti päätösvallan hallituksen 
kohtalosta sosiaalidemokraateille .107

SDP:ssä ei kauan asiaa mietitty . Pääministeri Paasio ilmoitti 19 . heinäkuuta 1972 
puoluetoimikunnalle, että pitää ryhtyä enemmistöhallituksen aikaansaamiseen . Syiksi 
hän mainitsi eläkepaketin rahoituksen, seuraavan vuoden budjetin ja EEC-vapaakaup-
pasopimuksen hyväksymisen . Niiden toteuttamiseen tarvittiin laajapohjainen hallitus . 
Hallituksen ja puolueen julkisen kuvan todettiin olevan hyvän, eikä keskustapuolueel-
le haluttu syksyllä lähestyvien kuntavaalien vuoksi antaa sopivampaa hetkeä kaataa 
hallitusta . Puolustusministeri Sulo Hostila kertoi Kekkosen todenneen hänelle, että 
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olisi voinut vahvistaa eläke-esityksen, mikäli se olisi jäänyt alle 400 miljoonan mar-
kan . Hallitus jätti samana päivänä eronpyyntönsä .108

Vajaan parin vuoden aikana Kekkonen puuttui jo toiseen kertaan työmarkkina- ja 
sosiaalipolitiikkaan . Keskusteltuaan sekä Virolaisen että Paasion kanssa hän oli jo en-
nen hallituksen eroa pohdiskellut päiväkirjassaan, että ”mitähän, jos jättäisin vastuun-
tuntoa vailla laaditun lain vahvistamatta ja eroaisin presidentin virasta? Houkutteleva 
ajatus .”109 Kekkonen ei eronnut . Koiviston johdolla yritettiin tuloksetta neljän puolu-
een ryhmässä etsiä ratkaisua eläkepaketin rahoitukseen . Lukkiutunut tilanne uhkasi 
vesittää uuden hallituksen muodostamisen .110

Kekkonen ohitti puolueet ja kääntyi etujärjestöjen puoleen . Hän kutsui SAK:n 
Hämäläisen, STK:n Laatusen ja MTK:n Veikko Ihamuotilan luokseen ja kertoi, ettei 
tule vahvistamaan eläkepakettia . Presidentti antoi keskusjärjestöille tehtäväksi laatia 
ehdotuksen eläkepommin purkamiseksi . Varsinaisen purkutyön tekivät STK:n Kahri, 
SAK:n Savola ja MTK:n agronomi Heimo Tuomarla . Savolan muistelujen mukaan he 
”piirsivätkin paperia kolme vuorokautta yötä myöten” .111

Kahrin lopulta kirjoittamaan esitykseen sisältyi kansaneläkkeen tukilisän ja asu-
mistuen korotukset sekä maataloudenharjoittajien sukupolvenvaihdoseläke . Siinä so-
vittiin myös jäljempänä tarkemmin käsiteltävästä eläkejärjestelmien myöhemmästä 
kehityksestä . Paikkakuntakalleusluokitus siirrettiin komitean selvitettäväksi .112 Kaik-
kiaan esityksen kustannusten arvioitiin olleen noin 310 miljoonaa markkaa .113 Se oli lä-
hes sata miljoonaa enemmän kuin hallituksen alkuperäisessä esityksessä mutta puolet 
vähemmän kuin eduskunnan kesäkuussa hyväksymässä eläkepaketissa .

Kekkonen suositteli hallitukseen kaavailluille puolueille ja työmarkkinajärjestöille 
esityksen hyväksymistä . Keskustapuolueen saamiseen esityksen taakse tarvittiin vielä 
presidentin vierailu puoluevaltuuskunnassa ja siellä pidetty puhe, jossa painostettiin 
puoluetta esityksen taakse .114 Eläkepaketista lopulta aikaansaatu sovinto mahdollisti 
jo pidempään neuvotellun laajapohjaisen hallituksen perustamisen . SDP:n puolue-
sihteeri Sorsan johtamassa ja pitkäikäiseksi osoittautuneessa hallituksessa (4 .9 .1972–
13 .6 .1975) olivat mukana sosiaalidemokraattien lisäksi keskustapuolue sekä ruotsalai-
nen ja liberaalinen kansanpuolue . Eläkepaketin lisäksi suhtautuminen EEC-kysymyk-
seen ratkaisi pitkälti hallituspohjan .115

Kansaneläkkeiden korotusesitys hyväksyttiin eduskunnassa joulukuussa 1972 op-
positioon jääneiden SKDL:n ja SMP:n vastustaessa esitystä . Jälkimmäinen oli kuiten-
kin jo käytännössä hajonnut pidempään jatkuneisiin erimielisyyksiin, samaan aikaan 
kun eläkepommia purettiin ja uutta hallitusta muodostettiin . SMP:n hajoaminen Ven-
namon kannattajiin ja hänen toimiaan vastustavaan ryhmittymään helpotti muiden 
puolueiden ja etenkin keskustapuolueen tilannetta, sillä olihan yksi keskeinen kanna-
tuksen uhka väistymässä .

Pienituloisimpien eläkeläisten toimeentuloa parantanut kansaneläkeuudistus tuli 
voimaan heinäkuussa 1973 .116 Mikäli eduskunnan vuotta aikaisemmin hyväksymä 650 
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miljoonan kansaneläkepaketti olisi pantu täytäntöön, se olisi vaikeuttanut UKK-sopi-
mukseen liittyvien ja työmarkkinajärjestöjen eläketoimikunnassa hahmoteltujen uudis-
tussuunnitelmien toteuttamista . Eläkejärjestelmien kehitys olisi painottunut kansan-
eläkkeiden suuntaan . Kun järjestöt laativat uuden eläkepaketin, tilanne kääntyi päin-
vastaiseksi . Työmarkkinajärjestöjen asema vahvistui ja eduskunnan ja laajemmin koko 
poliittisen järjestelmän uskottavuus eläkepolitiikan suunnittelussa kärsi kolauksen .

TYÖELÄKKEIDEN TASOKOROTUS

Eläkepommin purkamisen yhteydessä otettiin askel työeläkkeiden korotusten suun-
taan . SAK, STK ja MTK sopivat kansaneläkkeitä koskevan esityksen yhteydessä myös 
eläkejärjestelmien vastaisesta kehityksestä . Sosiaalipolitiikan ”järkevä kehittäminen” 
edellytti ”asiallista suunnittelua” ja järjestöjen ja viranomaisten yhteistyötä . Siinä tuli 
laatia ehdotukset

– eläkkeiden tasosta,
– eläkejärjestelmien kehittämisestä,
–  kansaneläke- ja työ- ja virkaeläkejärjestelmien työnjakoon ja yhteistoimin-

taan liittyvistä kysymyksistä,
– eläkejärjestelmien ja sairausvakuutusjärjestelmien välisestä suhteesta sekä
– eläkkeiden verotuksesta .

Lisäksi eläkkeiden indeksisidonnaisuusjärjestelmä oli tarkistettava ja työeläkkei-
den karttumisnopeutta ja vähimmäiseläkeprosenttia tuli selvittää samalla kun suurten 
työ- ja virkaeläkkeiden etuoikeus poistettaisiin kansaneläkettä määrättäessä . Muu-
tosten aikaansaamisen edellytys oli niiden rahoituksesta sopiminen . Järjestöjen tuli 
yhteistyössä valtiovallan kanssa myös selvittää, mitä vaikutuksia töiden erilaisuudesta 
aiheutui ihmisen työkunnolle sekä miten havaittavat epäkohdat voitaisiin poistaa .117 
Myös Sorsan hallitus sitoutui hallitusohjelmassaan työeläkkeiden tasokorotukseen 
mutta samalla myös ”ylisuurten eläkkeiden” estämiseen:

Eläkkeiden karttumisprosentin korottaminen työeläkejärjestelmissä toteute-
taan työmarkkinajärjestöjen ja eläkelaitosten selvitystyön valmistuttua . Eläk-
keiden määräytymisessä toteutetaan eläkkeen perusteena olevan tulon koho-
tessa nykyistä enemmän aleneva asteikko . Tavoitteena on estää ylisuurten eläk-
keiden muodostuminen . [– –] Eläkkeiden indeksisidonnaisuudesta aiheutuvat 
epäkohdat korjataan .118

Eläkepommin purkamiseen osallistunut STK:n Kahri laati järjestönsä johtoa var-
ten muistion eläkepolitiikasta syksyllä 1972 . Viitatessaan aikaisempiin mittaviin sosi-
aalipoliittisiin ratkaisuihin hän piti taloudellisten näkökohtien perusteella johdonmu-
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kaisena, että ”STK asettuisi vastustamaan uudistuksia eläkepolitiikassa lähivuosina” . 
Käytännössä STK:n mahdollisuudet torjua uudistukset olivat Kahrin mukaan kuiten-
kin rajalliset . Vuotta aikaisemmin STK oli ottanut myönteisen kannan työeläkkeiden 
tasokorotuksen selvittämiseen, ja hallitusohjelmaan oli kirjattu työeläkejärjestelmän 
uudistaminen . Kahri oli ollut eläkepommin purkamisen yhteydessä laatimassa pape-
ria, jossa suhtauduttiin myötämielisesti työeläkkeiden kehittämiseen . Tavoitteeksi tu-
likin ottaa se, että lopputulos saataisiin ”sekä sisällöltään että kustannuksiltaan mah-
dollisimman siedettäväksi” .119

Kahri linjasi tulevia eläkeneuvotteluja varten kaksi tärkeintä kysymystä: kansan-
eläkkeen ja työeläkkeen yhteensovittaminen sekä eläkeindeksijärjestelmän uudistami-
nen . Mikäli yhteensovitusjärjestys muutettaisiin, se vahvistaisi työeläkejärjestelmän 
asemaa . Koska työeläkkeet oli sidottu palkkaindeksiin, etenkin julkisella sektorilla 
syntyi tilanteita, joissa virkamiehen eläke ”on muodostunut suuremmaksi kuin hänen 
työnsä jatkajan palkka” . Oli pyrittävä lähinnä elinkustannusindeksiä vastaavaan jär-
jestelmään . Tästä syntyneen säästön vuoksi voitaisiin hieman rahoittaa työeläkkeiden 
tasokorotusta, joka oli ensisijaisuusjärjestyksen kääntämisen edellytys . Kahri ei usko-
nut, että indeksiuudistus voitaisiin yksinään toteuttaa, koska se merkitsi eläke-etujen 
huononnusta . Siksi ensisijaisuusjärjestyksen kääntäminen ja siihen liittyvä työeläkkei-
den tasokorotus sekä indeksiuudistus piti tehdä yhtä aikaa .

Muistiosta käydyssä keskustelussa sekä STK:n johtokunnassa että hallituksessa an-
nettiin tuki neuvottelujen jatkamiselle . Erityisesti eläkeindeksin uudistamista pidettiin 
tärkeänä . Vuorineuvos Stig H . Hästö piti ”TEL:in palkkaindeksisidonnaisuutta mielet-
tömänä” ja kannusti hallituksessa jatkamaan keskusteluja, ”jotta voitaisiin vaikuttaa 
tulevaan kehitykseen” .120 STK:n toimitusjohtaja Laatunen oli niin ikään neuvottelu-
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jen jatkamisen kannalla, jotta ”poliittinen reki ei pääsisi karkuun” .121 Eläkepommi oli 
osoittanut, että mikäli työeläkejärjestelmästä ei löytyisi aloitteellisuutta eläke-etujen 
korotukseen, painopiste siirtyi hallituksessa ja eduskunnassa helposti kansaneläkejär-
jestelmän kehittämiseen . Painetta tuli myös työpaikoilta, joissa kommunistit mobili-
soivat tiuhaan tahtiin korpilakkoja . Työeläkejärjestelmän kehittäminen oli yksi keino 
heikentää kommunistien kannatuspohjaa ja tukea sosiaalidemokraattien pyrkimyksiä .

Eläkkeitä koskeva uudistus oli lähellä toteutumistaan jo keväällä 1973 . Työmark-
kinajärjestöjen eläketoimikunta sai sitä koskevan esityksensä valmiiksi ja ehdotti 
työeläkkeiden puolitoistakertaistamista, vähimmäiseläkkeiden korottamista ja kan-
saneläkkeen työeläkevähenteisyyttä .122 STK oli halukas sopimukseen, koska ”politii-
kan paine helposti vie asian ratkaisuun ohi työmarkkinajärjestöjen” .123 Työnantajien 
huolestumisen yhtenä syynä saattoi olla hallituksen kaavailut uuden eläkepoliittisen 
työryhmän perustamisesta, jonka pelättiin mitätöivän aikaisemmat suunnitelmat .124 
Uudistus kaatui kuitenkin SAK:n liittojen haluttomuuteen sopia keskitetystä ratkai-
susta, jota STK piti eläkeuudistuksen edellytyksenä .125

Eläkeuudistusta tavoiteltiin uudelleen seuraavien tulopoliittista sopimusta koske-
vien neuvottelujen yhteydessä . Taloudellinen tilanne oli kuitenkin huonontunut . Öljy-
kriisi kiristi maailmantaloutta, vaikka Neuvostoliiton kanssa käydyn kaupan vuoksi 
kriisin vaikutukset jäivätkin Suomessa lievemmiksi kuin monessa muussa maassa . 
Kun öljyn hinta kallistui, suomalaiset saattoivat maiden välisessä vaihtokaupassa viedä 
suuremmasta arvosta tavaraa naapuriin . Myös edellisten vuosien muuttoliike helpotti 
tilannetta . Monet ”potentiaaliset” työttömät olivat muuttaneet Ruotsiin . Työttömyys 
toki kasvoi, mutta selvästi vähemmän kuin monessa Länsi-Euroopan maassa .

STK:n Kahri kertoi sosiaali- ja terveysministeri Seija Karkisen (SDP) järjestämäs-
sä neuvottelussa tammikuussa 1974 tulevaisuuden olevan öljykriisin vuoksi ”hämärän 
peitossa” . Silti hän uskoi, että eläkeuudistuksen osalta ”asiat ovat niin valmistellut, 
että sopimus voitaisiin saada aikaan vuorokaudessa, jos haluttaisiin” . Eläketoimikun-
ta saikin valmista aikaan, ja se jätti ehdotuksensa eläkejärjestelmän uudistamiseksi . 
Eläkeindeksiä ja ”työeläkejärjestelmän rahavirtojen ohjailua” koskevat kohdat jätettiin 
tulopoliittisten neuvottelujen päätettäväksi . STK esitti työ- ja kansaneläkkeitten koro-
tusindeksiin sekaindeksiä, jossa 25 prosenttia olisi määräytynyt TEL-indeksin (palkka-
indeksin) ja 75 prosenttia elinkustannusindeksin perusteella . SAK esitti indeksiasian 
siirtämistä työmarkkinajärjestöjen välisen neuvottelukunnan selvitettäväksi .126

Tulopoliittisesta ratkaisusta päästiin järjestöjen kesken sopimukseen maaliskuus-
sa 1974 .127 Tässä tulopoliittisen virkamiehen Seppo Lindblomin mukaan nimetyssä so-
pimuksessa sovittiin monista kauaskantoisista työeläkkeitä koskevista asioista .

Eläkeindeksiä koskevassa asiassa STK:n oli lopulta annettava osittain periksi, kun 
valtioneuvoston toivomuksesta se päätettiin siirtää työryhmän valmisteltavaksi .128 Elä-
keindeksin tulevasta uudistamisesta sovittiin kuitenkin tulopoliittisessa sopimuksessa . 
Sopimusneuvotteluja pitkään hiertäneitä eläkeyhtiöiden hallintoa ja työeläkevarojen 
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automaattista takaisinlainausta koskevia ratkaisuja käsitellään tarkemmin luvuissa 
Yhteistyö ja kilpailu sekä Työeläkkeiden rahoitus .

Kaksivuotiseen tulopoliittiseen sopimukseen sisältyi ehto, jonka mukaan se voitiin 
toisen vuoden osalta irtisanoa .129 Samalla myös sosiaalipaketti ja siihen liittyvä elä-
keuudistus olisi rauennut . Tämän vuoksi järjestöt ehdottivat, että eläkeuudistuksen 
voimaantulo tulisi järjestää lakiin otettavalla säännöksellä, jonka mukaan voimaan-
tulon ajankohta voitaisiin myöhemmin määrätä asetuksella . Se annettaisiin vasta sen 
jälkeen, kun vuoden 1975 alkupuolella on todettu, ettei sopimuksia toisen vuoden osal-
ta ole irtisanottu . Tästä menettelystä kommunistit yrittivät nostaa kohua, kun SAK:n 
toisen puheenjohtajan Hautalan vaatimuksesta esitettiin Eläketurvakeskuksen halli-
tuksessa tämä ”salassa allekirjoitettu” ehto .130

Hallitus oli syksyllä 1973 hallitusohjelman lisäpöytäkirjalla sitoutunut eläkeuudis-
tukseen .131 Se antoi huhtikuussa 1974 työeläkkeitä koskevan tulosopimuksen mukai-

Tasokorotus 1.7.1975

• Työeläkkeiden tavoitetaso nostettiin 60 prosenttiin palkasta eli puolitoista-

 kertaiseksi.

• Korotus tapahtui nostamalla työeläkkeiden karttumisvauhtia, eli eläkkei-

tä ansaitaan 1,5 prosenttia palkasta vuodessa entisen 1 prosentin sijaan. 

Täyden työeläkkeen ansainta-aika säilyi siten 40 vuodessa.

• Vanhimpien ikäluokkien vähimmäiseläketaso niin ikään puolitoistakertaistet-

tiin 22 prosentista 33:een. Vanhimmilla ikäluokilla tarkoitettiin TEL:n ja LEL:n 

piirissä ennen vuotta 1919 syntyneitä ja MYEL:n ja YEL:n piirissä ennen vuot-

ta 1927 syntyneitä henkilöitä, joiden eläketapahtuma sattui tasokorotuksen 

voimaantulon jälkeen.

•  Pienet työeläkkeet ja kansaneläkkeet maksettiin lyhentämättöminä, mutta  

työeläkkeiden kasvaessa kansaneläkkeen tukiosa alentui asteittain.

• Kaikille maksettiin kansaneläkkeen perusosa.

•  Puolitoistakertaistaminen ja uusi eläkkeiden yhteensovitus koskivat 1.7.1975 

jälkeen myönnetteyjä eläkkeitä.

•  Jo myönnettyjä ”juoksevia eläkkeitä” korotettiin 16−22 prosentista 25 pro-

senttiin, ja niissä säilyi etuoikeus kansaneläkkeen tukiosan suhteen.

• Uudistuksen rahoittaminen toteutettiin siten, että työeläkkeiden vakuutus-

maksuja korotettiin vuoden 1975 alusta lukien 1 prosenttiyksiköllä ja vuoden 

1977 alusta lukien 1,7 prosenttiyksiköllä. Eläkeuudistuksen johdosta vuosille 

1976 ja 1977 aiheutuneet vakuutusmaksujen korotukset otettiin huomioon 

tehtäessä asianomaisia ajankohtia koskevia työmarkkinaratkaisuja.
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sen esityksensä eduskunnalle . Hallituspuolueet sopivat, että työeläkelait käsitellään 
kiireellisenä . Lain läpimeno ei tuottanut eduskunnassa ongelmia, vaikka sosiaalide-
mokraattien ja keskustapuolueen välillä kiisteltiin kansaneläkejärjestelmään tehtävien 
muutosten aikataulusta . Esityksen mukaan työeläkeuudistuksen voimaantulosta mää-
rättäisiin asetuksella . Eduskunnassa arvosteltiin sen valtaoikeuksiin puuttumisesta 
lain voimaantulosta päätettäessä, mutta pienten sanamuotokorjailujen jälkeen menet-
tely kuitenkin hyväksyttiin . Oppositiopuolueet – SKDL, SMP ja SKYP – vastustivat 
esitystä, mutta se ei kuitenkaan siihen kaatunut . Eduskunta hyväksyi työeläkelakien 
muutokset 18 . kesäkuuta 1974 .132

Työmarkkinajärjestöt eivät irtisanoneet tulopoliittista sopimusta toisen vuoden 
osalta, joten tasavallan presidentti antoi maaliskuussa 1975 työeläkelakien voimaan-
tulosäännösten mukaiset asetukset . Lakisääteisen työeläkejärjestelmän säätämisen 
jälkeen mittavin eläkeuudistus astui voimaan heinäkuussa 1975 . Eläkejärjestelmien 
pitkään puitu koordinointi oli saanut yhdenlaisen ratkaisun .

Työeläkkeiden korotusta pidettiin tulopoliittisen sopimuksen tärkeimpänä osa-
na .133 Näkemykset erosivat myös sosiaalidemokraattien parissa, mutta arviot vaihte-
livat sen mukaan, mitä tahoa puhuja edusti . Eläketurvakeskuksen toimitusjohtajaksi 
1972 TELAsta siirtynyt Juhani Salminen puolusti sopimusta pitäen eläketurvan ko-
rottamista pääasiana, kun taas Kansaneläkelaitoksen johtaja Margit Eskman totesi, 
että ”työväenaate myydään pääomalle” .134 SKDL ja varsinkin kommunistien vähem-
mistösiipi hyökkäsivät jo neuvotteluvaiheessa useaan otteeseen tulopolitiikkaa ja elä-
keuudistuskaavailuja vastaan vedoten siihen, että eläketurva siirretään yhteiskunnalta 
”suurpääomalle” .135 SMP:n Vennamo kertoi, että ”eläkekaappausta suunnitellaan” ja 
lupasi, että ”SMP tulee yksityiskohtaisesti paljastamaan suunnitellut huiputukset elä-
keasioissa” .136 Ylioppilaslehti kirjoitti ”eläkekaappauksen viimeisestä näytöksestä” ja 
soimasi toteuttamistapaa:

Pahat kielet väittävät, että työeläkelaitosten johdon toimintakaavio on seuraa-
va: Pentikäinen sanelee, sihteeri kirjoittaa, Salminen puhuu ja Kärkkäinen mo-
nistaa .137

Ylioppilaslehden mukaan uudistuksesta hyötyi eniten suurin työeläkeyhtiö Ilma-
rinen, jonka toimitusjohtajana matemaatikko Pentikäinen toimi . Kun Salminen oli 
siirtynyt Eläketurvakeskukseen, Aaro Kärkkäinen oli valittu hänen tilalleen Työeläke-
laitosten Liiton toimitusjohtajaksi .

STK:n Kahri kertoi vuosikymmeniä myöhemmin haastattelussa, että ”tällä ylivoi-
maisella osaamisellaan Pentikäinen ajoi meitä kuin karjaa . Sen takia piti olla jonkin-
lainen kontrollisysteemi .”138 Muistelmissaan Kahri kirjoittaa, että hän tarkastutti Pen-
tikäisen laskelmat Eläke-Varman johtaja Juhani Kolehmaisella ja aktuaari Asko Tans-
kasella .139 Vaikka Ylioppilaslehti olikin jäljillä Pentikäisen ja Salmisen innokkuudesta 
eläkeuudistuksen toteuttamiseen, aivan kaikkea sekään ei tiennyt .
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Työeläkkeiden tasokorotuksen voimaantulo heinäkuun alussa 1975 ei kuitenkaan 
näyttänyt ainakaan yksinomaan työeläkejärjestelmän voitonjuhlalta . STK:n toimi-
tusjohtaja Timo Laatunen piti tasokorotuksen yhteydessä järjestetyssä tilaisuudessa 
eläkejärjestelmää jo tasoltaan valmiina, kun taas SAK:n puheenjohtajan Pekka Oivion 
mielestä työeläkejärjestelmän uudistuksia tuli jatkaa . Molemmat varoittelivat virittä-
mästä syyskuussa pidettävien ennenaikaisten eduskuntavaalien varjolla kansaneläke-
uudistuksesta uutta eläkepommia .140 Miesten mieliä kaihersi se, että eläkepoliittinen 
aloitteellisuus näytti uhkaavasti siirtyvän monien vuosien jälkeen työmarkkinajärjes-
töiltä ja työeläkejärjestelmältä Kansaneläkelaitokselle ja keskustapuolueelle .

”NÄPIT IRTI TYÖELÄKKEISTÄ” 
− KESKUSTAN JA KELAN VÄHIMMÄISELÄKESUUNNITELMAT

Tasavallan presidentti Urho Kekkonen arvosteli Eläketieto-lehdelle antamassaan 
haastattelussa joulukuussa 1974 toteutettua eläkepolitiikkaa:

Ei voi välttyä sellaiselta vaikutelmalta, että parhaiten eläke-etunsa ovat turvan-
neet vahvimmassa asemassa olevat yhteiskuntaryhmät . Heikoimmassa asemas-
sa löytyvät kansaneläkkeen varassa elävien joukosta . Näin ollen huomio tulisi 
kohdistaa kansaneläkejärjestelmän nykyaikaistamiseen ja kehittämiseen .141

Kekkoselta löytyi kanta myös eläkkeiden suuruuteen:
On pidettävä ilman muuta selvänä, että julkisista eläkejärjestelmistä ei tulisi mak-
saa ylisuuria eläkkeitä, vaan ne olisi jätettävä vapaaehtoisten järjestelyjen varaan .

Eikä toimeenpanotapakaan miellyttänyt presidenttiä:
Eläkeläisten kannalta olisi yksinkertaisempaa ja yhteiskunnan kannalta hal-
vempaa, jos eläkejärjestelmiä olisi vain yksi .

Kovin omaperäisiä eivät Kekkosen mietteet olleet . Presidentin haastattelu voitiin 
tulkita köyhän kansan ja syrjäseutujen ihmisten puolustamisen lisäksi työeläkejär-
jestelmän ja työmarkkinajärjestöjen vahvistuneen aseman arvosteluna . Samanlaisia 
ajatuksia olivat vuosien ajan esittäneet etenkin keskustapuolueen kannattajat sekä 
kommunistit ja vennamolaiset . Mitään kovin tavatonta ei presidentin eläkepoliittiseen 
julkituloon liittynyt siinäkään mielessä, että hän otti julkisuudessa – nimellään tai ni-
mimerkin suojissa – kantaa mitä moninaisimpiin asioihin .142

Eikä presidentti ensimmäistä kertaa osoittanut eläkepoliittista aktiivisuuttakaan . 
Muutamaa vuotta aikaisemmin hän oli väkevästi myötävaikuttanut kansaneläkkeiden 
korotuksesta syntyneen niin sanotun eläkepommin purkamiseen . Silloin Kekkonen oli 
pyytänyt etujärjestöjä etsimään ulospääsyä hallituksen ja eduskunnan aikaansaamasta 
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umpikujasta . Kevään 1974 työeläkkeen tasokorotuksesta sopimisen myötä työeläkejärjes-
telmän asema oli entisestään vahvistunut, eikä Kekkosen kanta sitä muuksi muuttanut .

Pentikäinen ja Salminen pohdiskelivat, että Kansaneläkelaitoksen Pajula oli ”kau-
an uhkaillut tämäntapaisella UKK:n lausunnolla” . Varmuutta ei ollut kuitenkaan siitä, 
miten Kekkosen haastattelu oli syntynyt . Presidentin vaikutusvalta tiedettiin suureksi, 
joten tilanteeseen piti suhtautua vakavasti . Toimintastrategiaksi valittiin ”rakentaen 
myötäkarvaan”, ja tavoitteeksi tuli välttää presidentti–työeläkejärjestelmä-vastakkais - 
asettelun syntymistä . Valittuun linjaan vaikutti osaltaan myös se, että presidentin vai-
mo Sylvi Kekkonen oli juuri kuollut .143

Työeläkelaitosten Liiton puheenjohtaja Pentikäinen päättikin ”tervehtiä tyydytyksel-
lä” presidentin ”kiintoisaa” lausuntoa . Hän kertoi tiedotusvälineille lähetetyssä kannan-
otossa, että moniin Kekkosen kaipaamiin uudistuksiin eläkejärjestelmien yhteistyön ja 
rationalisoinnin osalta oli jo ryhdytty . Kekkosen ajatuskulku käännettiin niin päin, että 
edellisinä vuosina oli ollut mahdollista parantaa eniten kehityksestä jälkeen jääneitä 
eläkkeitä, vieläpä näiden ryhmien omasta aloitteesta . Viimeisenä esimerkkinä mainittiin 
– eikä suinkaan vahingossa – 1974 voimaan tulleet ja jatkossa tarkemmin käsiteltävät 
maatalousyrittäjien luopumis- ja sukupolvenvaihdoseläkkeet . Epäkohtien korjaamises-
sa piti edetä ”mahdollisuuksien puitteissa presidentin lausuman linjan mukaisesti” .144

Kekkosen haastattelu innosti etenkin keskustapuoluetta, joka Kansaneläkelai-
toksen tavoin oli enemmän tai vähemmän jumittunut eläkepoliittiselle sivuraiteelle 
työmarkkinajärjestöjen ja työeläkejärjestelmän junaileman tasokorotuksen yhteydes-
sä . Uudeksi sosiaali- ja terveysministeriksi kesken hallituskauden tullut kiteeläinen 
maanviljelijä ja kansanedustaja Reino Karpola pyysi maaliskuussa 1975 lähettämäs-
sään kirjeessä Kansaneläkelaitosta pikaisesti laatimaan suunnitelman, miten jokaisel-
le eläkeläiselle taattaisiin yhteiskunnan yleisesti hyväksymän vähimmäistoimeentulon 
mukainen tulotaso . Samalla hän pyysi ehdotusta siitä, miten perheenemäntien ja 
muiden lisäseläketurvaa vailla olevien erityiseläketurvan tarve oli hoidettavissa kan-
saneläkejärjestelmän yhteydessä . Karpola perusteli kirjettään Kekkosen esittämällä 
kannanotolla . Ennen Karpolan kirjettä keskustapuolueen työvaliokunta oli vaatinut 
vähimmäiseläkejärjestelmää .145

Karpolan kirje jatkoi 1971 tehtyä Kuusen–Pajulan–Pentikäisen (KPP) sopimusta, 
jonka kansaneläkkeitä koskevat osat olivat toteuttamatta . Sosiaali- ja terveysministeri 
Karkisen (SDP) johdolla asiasta oli puolueiden ja työmarkkinajärjestöjen kesken kes-
kusteltu, mutta asia ei ollut edennyt .146 Sosiaali- ja terveysministeriössä oli 1974 aloi-
tettu kansliapäällikkö Kari Puron aloitteesta eläkepolitiikan rauhoittamiseen tähtää-
vät suunnitelmat . Ne lanseerattiin julkisuuteen tekijöidensä, ministeriön virkamiesten 
Altti Aurelan ja Pekka Tuomiston nimissä . Eläkepolitiikan tavoitteeksi määriteltiin:

1 .  Vähimmäisturvan parantaminen vaikeimmassa asemassa olevista ryhmistä lähtien .
2 .  Ansioturva: konkreettisena lähitavoitteena työeläkkeiden vähimmäistason ko-

rottaminen .
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3 .  Oikeudenmukaisuus- ja tarkoituksenmukaisuustavoitteet: poistaa tarveharkintaan 
liittyvät epäkohdat sekä poistaa ahkeruuden ja säästäväisyyden rankaiseminen .

4 .  Järjestelmien yksinkertaistaminen: todettiin olevan ristiriidassa edellisten, 
etenkin oikeudenmukaisuuteen pyrkivien tavoitteiden kanssa .147

Karkinen ja ministeriön sosiaalidemokraattiset virkamiehet eivät pitäneet Karpo-
lan toimeksiannosta . Kansliapäällikkö Puro ja vakuutusosaston päällikkö Aurela kiel-
täytyivät allekirjoittamasta kirjettä . Heidän mielestään Karpola ja esittelijänä toiminut 
ministeriön vakuutusosaston keskustalainen apulaisosastopäällikkö Tuomisto tulivat 
ehdotuksineen Karkisen ministeritontille ja kirjeen sisältö poikkesi myös hallitus-
ohjelmasta . Karpolan ehdotukset eivät Aurelan mukaan parantaneet heikoimmassa 
asemassa olevien asemaa, vaan lisäetuudet menivät enimmäkseen muiden tulojensa 
vuoksi paremmassa asemassa oleville .148

Kansaneläkkeiden korottamista sekä tarveharkinnan ja tulosidonnaisuuksien pois-
tamisesta vallitsi kyllä periaatteellisella tasolla sosiaali- ja terveysministeriössä keskus-
tapuolueen ja sosiaalidemokraattien kesken yhteisymmärrys . Erimielisyys kiteytyi sen 
sijaan kahteen olennaiseen tekijään: uudistuksen ajoitukseen ja rahoitukseen .149 Ne taas 
kytkeytyivät tulonjakokysymykseen eli siihen, minkä väestöryhmän asemaa pitäisi en-
simmäisenä kohentaa . Periaatteessa kannatettava uudistus paransi sosiaalidemokraat-
tien mielestä myös tai jopa ennen kaikkea paremmin toimeentulevan maanviljelijäväes-
tön asemaa, joten sen ei tullut olla sosiaalipoliittisten reformien listalla etusijalla .

Karpolan toimet hermostuttivat myös SAK:n sosiaalidemokraattisen johdon . Niilo 
Hämäläisen jälkeen keskusjärjestön puheenjohtajaksi edellisvuonna noussut Veturi-
miesliiton Pekka Oivio piti huhtikuussa 1975 kahden rinnakkaisen eläkejärjestelmän 
olemassaoloa ”realiteettina” . Työeläkkeet kuuluivat Oivion mukaan osaksi työehtoso-
pimus- ja palkkapolitiikkaa, ja hänen mielestään oli ”luonnotonta”, jos ay-liike luovut-
taisi niistä päättämisen poliittisten päätöksentekijöiden ratkaistavaksi . Oivio kehotti 
poliitikkoja pitämään ”näpit irti työeläkkeistä” .150 Ammattiyhdistysliike oli näin saanut 
ytimekkään kielikuvan työeläkejärjestelmän puolustamiseen .

Kansaneläkelaitos ei varoituksista vaiennut vaan valmisteli kansaneläkkeitä kos-
kevan esityksensä . Valmistelijoille tuli itse asiassa kiire, jotta esitys voitaisiin jättää 
sitä pyytäneelle ministerille . Julkisuudessa puhuttiin yhä enemmän hallituksen erosta . 
Heikkenevä taloudellinen tilanne sekä Sorsan johtaman hallituksen sisäiset ongelmat 
ajoivat hallituksen vaikeuksiin . Toukokuun lopulla hallituspuolueiden edustajat kävi-
vät presidentin luona ja toivoivat ennenaikaisia eduskuntavaaleja . Kekkonen ilmoitti 
uusien vaalien ajankohdasta, ja hallitus jätti eronpyyntönsä kesäkuun alussa samaan 
aikaan kun Kansaneläkelaitos jätti eläke-esityksensä .151 Esityksen luovutustilaisuudes-
sa Karpola piti sen toteutumista ehtona keskustapuolueen osallistumiselle syyskuussa 
järjestettävien eduskuntavaalien jälkeiseen hallitusyhteistyöhön . Keskustapuolue uu-
disti eläkevaatimuksensa elokuussa .152
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Esitystä kutsuttiin kansaneläkejärjestelmän uudeksi kehittämisohjelmaksi . Sen 
mukaan kansaneläkkeen perus- ja tukiosa sekä tukilisä yhdistettäisiin yhdeksi eläk-
keeksi ja samalla luovuttaisiin tarveharkinnasta . Olemassa olevaa perusosaa vastaavan 
eläkkeenosan saisivat kaikki eläkeläiset . Tukiosaa ja tukilisää vastaava eläkettä vähen-
täisivät muut eläketulot mutta eivät enää ansio- ja pääomatulot . Elintason kohottami-
nen tulisi siten eläkeläiselle helpommaksi . Kansaneläkkeestä tulisi myös henkilökoh-
tainen, sillä puolisoiden eläkkeiden määräytymisperusteet eriytettiin ehdotuksessa 
toisistaan . Uudistuksen arveltiin hyödyttävän etenkin työeläkejärjestelmän ulkopuo-
lelle jääneitä perheenemäntiä . Ohjelma suunniteltiin toteutettavaksi nelivaiheisena . 
Ensimmäinen vaihe tulisi voimaan 1977 ja lopullinen tavoite saavutettaisiin 1980 . Uu-
distuksen arveltiin lisäävän kokonaiseläkemenoja kymmenellä prosentilla . Ilmeisellä 
kiireellä laadittu ehdotus ei sisältänyt rahoitussuunnitelmaa .

HISTORIALLINEN KOMPROMISSI

Presidentti Kekkonen esiintyi 1975 aktiivisena niin ulko- kuin sisäpolitiikassakin . Eu-
roopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen (ETYK) kolmas vaihe huipentui Kekkosen 
isännöimänä Helsingissä heinä–elokuun vaihteessa . Syyskuisten eduskuntavaalien 
jälkeisten hallitusneuvottelujen junnattua paikallaan presidentti kutsui marraskuus-
sa puolueiden edustajat neuvonpitoon ”runnatakseen” viiden puolueen – SDP, SKDL, 
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keskustapuolue, RKP ja LKP – ja eläkkeellä olleen maaherra Martti Miettusen (Kesk .) 
johtaman enemmistöhallituksen . Hallituksen tuli presidentin mukaan olla taloudelli-
sen tilanteen vuoksi parlamentaarisesti niin vahva, että se saisi tarvittavat päätökset 
läpi eduskunnassa .

Presidentin mielestä edellisvuosien suureen vaihtotaseen vajaukseen ja ulkomai-
seen velan kasvuun ei ollut enää mahdollisuutta. Öljykriisin aiheuttaman inflaatiošo-
kin ja kansainvälisen taantuman vuoksi vienti väheni ja työttömyys kasvoi nopeasti . 
Taloudellinen tulevaisuus näyttäytyi ”ahdistavan” vaikealta . Kekkosen mukaan ”kan-
sallisen hätätilan hallituksen” päätehtävä oli – vasemmiston toiveiden mukaisesti – 
työllisyyden ylläpitäminen . Puolueille jäi neljä päivää aikaa päättää osallistumisestaan 
hallitukseen . Ne vastasivat presidentin kutsuun myöntävästi, ja Miettusen johtama 
viiden puolueen hallitus (30 .11 .1975–29 .9 .1976) aloitti työskentelynsä .153

Pajula, Pentikäinen ja Puro, niin sanottu PPP-ryhmä, neuvottelivat vuoden 1975 jäl-
kipuolella eläkejärjestelmien tulevasta kehittämisestä . Ryhmällä oli myös Aurelan johta-
ma tekninen alatyöryhmä, jossa ohjelma varsinaisesti laadittiin . Työ eteni nopeasti, kun 
yksimielisyys saavutettiin jo tammikuun lopulla 1976 .154 Lähtökohtana oli Kansaneläke-
laitoksen esityksen ohella Aurelan ja Tuomiston laatima eläkepolitiikan kehittämissuun-
nitelma . Myös Kekkosta informoitiin asiasta jo ennen hätätilahallituksen muodostamis-
ta .155 Pentikäisen mielestä kansaneläkeuudistus oli kannatettava, mutta Kansaneläke-
laitoksen esittämä aikataulu ei näyttänyt realistiselta huonon taloudellisen tilanteen 
vuoksi . Piti myös olla tarkkana, ettei työeläkejärjestelmän rahoja käytettäisi kansanelä-
kereformin toteuttamiseen . Pentikäinen kirjoitti muistioonsa tammikuussa 1976:

Kansaneläkelaitoksen ehdottaman tulosidonnan purkamisen perustelut sinänsä 
ovat pitkällä tähtäyksellä riidattomat, tulosidonnan haittavaikutukset ovat mer-
kittäviä ja niiden poistaminen on tarpeen, niin kuin on tapahtunut mm . Ruotsis-
sa ja muissakin maissa, joissa tulosidontaa aikaisemmin harjoitettiin . Sen sijaan 
on kokonaan eri asia, millaisen aikataulun puitteissa se olisi toteutettava .156

Hallituspuolueiden erimielisyyksien ja työmarkkinaneuvottelujen vaikeutumisen 
vuoksi hallitusohjelma hyväksyttiin vasta kolme kuukautta hallituksen perustamisesta 
maaliskuussa 1976 .157 Sen eläkkeitä koskevan tekstin laativat Pajula, Pentikäinen, Puro 
ja SKDL:n eläkeläisjärjestön toiminnanjohtaja Leevi Raitaniemi .158 Koska etukäteis-
valmistelu oli tehty, hallitusohjelmatekstin kirjoittaminen sujui Puron muistelujen 
mukaan ”puolessa tunnissa”, ja kirjoitettuaan paperin hän vei sen hallituspuolueiden 
neuvottelijoille hyväksyttäväksi, ja se liitettiin sellaisenaan hallitusohjelmaan:159

Hallitus ryhtyy viivytyksettä toimenpiteisiin kansaneläke- ja työeläkejärjestel-
män kehittämiseksi siten, että kaikille eläkeläisille turvataan vähimmäispalk-
kaa vastaava toimeentulo ja kohtuullinen tulotason säilyminen eläkkeelle siir-
ryttäessä . Tavoitteen toteutus kansaneläkkeen osalta aloitetaan parantamalla 
ensin pienituloisten ja vähävaraisten eläketurvaa . Tätä varten korotetaan en-
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simmäisessä vaiheessa tukilisiä, parannetaan asumistukia sekä väljennetään 
puolison ja omien työtulojen vaikutusta kansaneläkkeen tukiosaan ja tukili-
sään . Seuraavassa vaiheessa saatetaan työtulo kokonaan etuoikeutetuksi tulok-
si kansaneläkettä määrättäessä ja lievennetään muutoinkin tuloharkintaa sekä 
yhdistetään tukilisä ja tukiosa .
Lopputavoitteena on tarveharkinnasta vapaa yksilöllinen kansaneläke, joka 
muodostuu nykyistä perusosaa vastaavasta kaikille samansuuruisesta pohja-
osasta sekä nykyisen tukiosan ja tukilisän yhdistämisestä syntyvästä eläkevä-
henteisestä lisäosasta . Työeläkejärjestelmässä ilmenneitä puutteita korjataan . 
Erityisesti kiinnitetään huomiota nykyistä joustavampaan eläkkeelle siirtymi-
seen terveydelle vaarallisissa ja raskaissa ammateissa . Eläke-eroja kavennetaan 
ja estetään ylisuurten eläkkeiden muodostuminen .
Rintamasotilaiden eläketurvassa olevia puutteita korjataan sekä kehitetään yh-
teiskunnan toimesta sotainvalidien ja veteraanien sosiaaliturvaa, terveyspalve-
luja ja kuntoutusta .160

Pääministeri Miettunen luonnehti tuoreeltaan hallitusohjelman eläkeohjelmaa 
”kompromissiksi, joka ei tyydytä ketään” .161 Toimenpiteet piti aloittaa ”viivytyksettä”, 
mikä käytännössä tarkoitti aikataulun jättämistä avoimeksi .162 Hallitusohjelmassa ei 
myöskään käsitelty sitä, miten kansaneläkeuudistus rahoitettaisiin .163

Kansaneläkelaitoksen aikaisemmin tekemän esityksen toteuttamisjärjestys kään-
nettiin hallitusohjelmassa ylösalaisin . Ensimmäiseksi parannettiin pienituloisimpien 
asemaa korottamalla tarveharkintaisia eriä, tukilisiä ja asumistukea . Se oli ennen kaik-
kea sosiaalidemokraateille keskeinen tavoite .164 Keskustapuolueelle tärkeä tulosidon-
naisuuden ja tarveharkinnan poistaminen toteutettaisiin uudistuksen jälkimmäisissä 
vaiheissa . Tärkeää oli saada myös uudistus käyntiin, vaikkakin toisessa järjestyksessä 
kuin alun perin tavoiteltiin . Hallituksen esitykseen sisältyi käytännössä kaikki Kansan-
eläkelaitoksen esittämät kohdat .

Uudistuksessa oli siten kyse erilaisten vaatimusten yhdistämisestä, kompromissis-
ta . Viimeistään alkusyksyllä 1976 sille oli jo vakiintumassa komealta kalskahtava etu-
liite ”historiallinen” . Kun Kekkosen runnaama hätätilahallitus hajosi syyskuussa 1976, 
tilalle tuli Miettusen johtama keskustalainen vähemmistöhallitus (Kesk ., RKP, LKP, 
29 .9 .1976–15 .5 .1977) . Lokakuun alussa SDP:n puheenjohtaja Sorsan mielestä uuden 
hallituksen eläkepoliittiset kaavailut vaaransivat keväällä saavutetun ”historiallisen 
kompromissin” ja olivat hallituspohjan laajentamisen esteenä .165

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Aurelan mukaan kansaneläkeuu-
distuksessa ”kirkko on todellakin pantu keskelle kylää” . Uudistus tasapainotti hänen 
mielestään työeläkejärjestelmän viime vuosien kasvusuuntauksen . Eläkekiistojen hän 
ei uskonut kuitenkaan ratkenneen:
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Suomessa ei ole sellaista pysyvää eduskuntaenemmistöä, joka takaisi ansioihin 
suhteutetun työeläkejärjestelmän pysyvyyden, niin että se olisi voimassa vielä 
50 vuoden kuluttua!

Harjoitettu eläkepolitiikka olikin Aurelan mielestä ollut ”tempoilemista” . Tulevai-
suutta koskevien suuntaviivojen määrittelyssä sosiaali- ja terveysministeriö näytti lop-
puvuodesta 1976 olevan ”avainasemassa” .166

1980-LUVUN KANSANELÄKEUUDISTUS

Kalevi Sorsan johtaman keskustavasemmistolaisen kansanrintamahallituksen (SDP, 
SKDL, Kesk ., RKP, LKP, 15 .5 .1977–26 .5 .1979) aloittaessa taipaleensa taloudellinen 
tilanne näytti edelleen synkältä . Talouden vakauttamiseen ja työllisyyden parantami-
seen painottuvassa ohjelmajulistuksessaan uusi hallitus ei maininnut eläkkeitä . Julis-
tuksen lopussa kuitenkin todettiin, että ”muilta osin noudatetaan hallituspuolueiden 
edellisen yhteistyöhallituksen ohjelmaa” .167 Hätätilahallituksen aikana sovittu eläke-
poliittinen linjaus oli siten edelleen voimassa .

Ensi töikseen hallitus julkaisi kesäkuussa 1977 kilpailukyvyn parantamiseen ja työt-
tömyyden vähentämiseen tähtäävän elvytysohjelman . Tähän ”tasapainottamispolitiik-
kaan” sisältyi työnantajan maksaman kansaneläkemaksun (sairausvakuutusmaksu ja 
lapsilisämaksu) tilapäinen alennus sekä työeläkemaksun lasku 1978 prosenttiyksiköllä 
tulopoliittisen virkamiehen suosituksen mukaisesti .168

Yksi tunnetuimpia kriisivuoden 1977 tapahtumia oli syyskuussa pääministeri Sor-
san koolle kutsuma hallituksen, elinkeinoelämän ja työmarkkinajärjestöjen neuvotte-
lukokous . Hotelli Korpilammella hallitus yritti saada monisatapäisen osallistujajoukon 
ymmärtämään taloudellisen tilanteen vakavuuden ja elvytyspolitiikan tarpeellisuuden . 
Jälkikäteen tuosta tapahtumasta alkanutta uudenlaista vaihetta on yleisesti kutsuttu 
erityiseksi ”Korpilammen hengeksi” . Korpilammelle tultiin devalvaation jälkeisissä 
tunnelmissa . Kaiken kaikkiaan markka devalvoitiin 1977 ja 1978 kolmeen otteeseen, 
mikä paransi vientiteollisuuden kilpailukykyä . Taloudellinen tilanne kääntyikin pa-
rempaan suuntaan: kun 1975–1977 taloudellinen kasvu oli lähestulkoon pysähdyksis-
sä, 1979 yllettiin jo lähes seitsemän prosentin kasvuun .

Talouden elvytysyritykset eivät jääneet pelkästään devalvaatioihin, vaan Sorsan 
hallitus toteutti mittavat poikkeusjärjestelyt . Lakiin taloudellisen kehityksen turvaa-
misesta (valtalaki) ja siihen liittyneeseen työmarkkinajärjestöjen väliseen sopimuk-
seen sisältyi loppuvuodesta 1977 lukuisten muiden kohtien ohella myös edelliskeväänä 
tehdyn tuloratkaisun avaaminen . SAK ja STK sitoutuivat hallituksen tahdittamaan 
marssijärjestykseen ja elvytysohjelmaan . Valtalaki koski myös eläkevakuutusmaksuja . 
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Näitä eläkevakuutusmaksujen alentamisia käsitellään tarkemmin työeläkkeiden ra-
hoitusta koskevassa luvussa .169

Kansaneläkeuudistuksen toteuttamisesta sopiminen siirtyi talven 1978 presiden-
tinvaalien jälkeiseen aikaan . Vaalit eivät merkinneet käännekohtaa, kun kaikki suu-
rimmat puolueet olivat kilvan pyytäneet Kekkosta jatkamaan jo vuosia aiemmin . Vaa-
lien jälkeen hallitus jatkoi lähestulkoon entisellään, ainoastaan RKP jäi pois hallituk-
sesta .170 Presidentinvaalien jälkeen käydyissä hallitusneuvotteluissa keväällä 1978 so-
vittiin kansaneläkeuudistuksen ensimmäisen vaiheen toteuttamisesta kahdessa osassa 
1980 ja 1981 .171 Hallitus antoi huhtikuussa ”laajakantoisen” eläkeuudistusesityksen 
eduskunnalle .172 Uudistuksesta päästiin kesäkuussa sopuun, kun samalla sovittiin so-
siaalidemokraattien vaatimasta yritysdemokratialaista eli yhteistoimintalaista .173

Kansaneläkeuudistuksen kokonaiskustannukset arvioitiin 2–2,3 miljardiksi mar-
kaksi . Se tarkoitti kansaneläkemenojen kasvua noin 40 prosentilla . Koska jo olemassa 
oleva eläkelainsäädäntö kasvatti tulevia eläkemenoja, hallituksen esityksen mukaan 
tällainen menojen lisäys edellytti riittävää tuotannon kasvukykyä . Ensimmäinen vai-
heen – arvioituna yli 400 miljoonaa markkaa – toteuttamisen vuoksi Kansaneläkelai-
toksen vakuutusmaksuihin ei tehty kuitenkaan lisämenoja vastaavia korotuksia . Hal-
lituksen esityksessä todettiin ainoastaan, että vakuutetun kansaneläkevakuutusmaksu 
ja työnantajan kansaneläkemaksu mitoitetaan 1979–1980 siten, että uudistus voidaan 
rahoittaa eläkerahaston varoilla .174

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Työläjärvi (SDP) jätti keväällä – opetusminis-
teri Kalevi Kivistön (SKDL) kannattamana – valtioneuvoston pöytäkirjaan lausuman, 
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jossa vaadittiin eläkevakuutusmaksujen tason palauttamista vuoden 1979 alussa enti-
selleen ja piti koko asian viemistä eduskuntaan keskeneräisenä . Kansaneläkeuudistus-
ta olisi heidän mielestään pitänyt tarkastella kokonaistaloudellisesta näkökulmasta .175 
Sosiaali- ja terveysministeriön Aurela luonnehti kesäkuussa asian ollessa eduskunnan 
käsittelyssä sellaista menettelyä ”arvottomaksi eläkepolitiikaksi”, jossa vain edut sisäl-
lytetään lakiin rahoitusta ajattelematta” .176

Hallituspuolueiden edustajat kokivat kansaneläkeuudistuksessa olevansa merkit-
tävän päätöksen äärellä . Ennen kuin uudistuksen rahoituksesta päätettiin tai parem-
minkin jätettiin päättämättä, Työläjärvi totesi maaliskuussa historiallisen eläkeuudis-
tuksen yhdistävän vasemmiston ja keskustan tavoitteet . Hänen mukaansa työväen-
puolueet vaativat toimeentuloerojen kaventamista ja vähimmäistoimeentulon korot-
tamista, kun taas keskustapuolue puhui eläke-eroista ja vähimmäiseläkkeistä .177 Kun 
lakiuudistuksen läpimeno varmistui eduskunnassa, uudistuksen käynnistämisestä yli 
kolme vuotta aikaisemmin toimeksiannon tehnyt Karpola piti kulunutta kevättä tulok-
sekkaimpana, jona hän oli 16 vuoden aikana eduskunnassa työskennellyt .178 SKDL:n 
Kansan Uutiset totesi ”historiallisen eläkeuudistuksen olevan loppusuoralla” .179 Omil-
la poluillaan kulki kommunistien vähemmistöön kuuluneet 12 kansanedustajaa ja hei-
tä tukenut Tiedonantaja, joka piti ”hallituksen esitystä täysin riittämättömänä ja koko 
asian vesittämisenä” .180

Kansaneläkeuudistuksen valmistelusta pitkälti syrjään jääneissä työmarkkinajär-
jestöissä oltiin niin ikään tyytymättömiä181, tosin aivan toisesta syystä kuin vähemmis-
tökommunistien taholla . Järjestöt olivat arvostelleet uudistusta koko sen toteuttamis-
kaavailujen ajan, joten yllätyksenä ei niiden kanta tullut . Sosiaalisihteeri Savola kertoi 
SAK:n näkemyksistä tammikuussa 1976, että tarveharkinta on ”hankala eikä sovellu 
kansaneläkejärjestelmään, mutta kysymyshän on siitä, ketkä maksavat eläkeuudis-
tuksen viulut” . Savolan mukaan Kansaneläkelaitoksen esitys johtaisi siihen, ”etteivät 
köyhät saisi mitään, mutta rikkaat saisivat paljon” .182 Pari kuukautta myöhemmin hä-
tätilahallituksen hallitusohjelmassa uudistuksen toteuttamisjärjestys käännettiinkin 
SAK:n toivomaan suuntaan, jossa ensimmäiset parannukset kohdistettiin kaikkein 
pienituloisimpiin .

SAK ei kuitenkaan lämmennyt uudistukselle ja etenkään tarveharkinnan poista-
miselle . Ammattiyhdistysliikkeessä pelättiin, että uudistus rahoitettaisiin tavalla tai 
toisella työeläkevaroista . Ärtymystä lisäsi myös se, että hallitus oli juuri laskenut työ-
eläkemaksuja, mikä vaaransi työeläkkeiden tulevaa rahoitusta . Sen lisäksi ammatti-
yhdistysliike oli neuvotellut tulevien työeläkkeiden heikennyksistä indeksiuudistuksen 
ja eläkepalkan laskentasäännön muutoksen yhteydessä . Niitä käsitellään tarkemmin 
seuraavissa luvuissa . Kansaneläkeuudistuksen eduskuntakäsittelyn aikaan kesäkuussa 
1978 SDP:n puoluekokoukselle puhuneen SAK:n puheenjohtaja Oivion mukaan ”olois-
sa, joissa palkansaajakunta joutuu tinkimään elintasostaan, on vaikea ymmärtää mitta-
via eläkepoliittisia ratkaisuja, etenkin, jos sitä koskettava rahoitus on tuntematon” .183
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Vielä voimakkaampaa arvostelua saatiin työnantajien taholta . Se ei kohdistunut 
yksinomaan hallitukseen vaan myös työeläkemaksun alentamista arvostelleet työelä-
kejärjestelmän edustajat saivat osansa . STK .n toimitusjohtajaksi 1975 tullut Pentti So-
merto piti helmikuussa 1978 toivottavana, ettei eläkejärjestelmiin tarvitsisi puuttua . 
Mutta eläkejärjestelmien säilyvyys ei ollut kuitenkaan ”irrallinen kysymys”:

En sanoisi, että tulevaisuutemme riippuu siitä, riisutaanko eläkejärjestelmiä vai 
ei, vaan siitä, että tällä tuottavuuden tasolla ei pystytä kantamaan kustannus-
rasitusta . [– –] Yhteiskunta kokonaisuudessaan on saatava tuottavammaksi . 
On karsittava tuottamaton ja elvytettävä tuottavaa toimintaa . Ellemme tähän 
pysty, joudumme riisumaan elämän tasoamme . Eläkejärjestelmät kuuluvat 
osana elintasoon . [– –] Jos työttömyysluvut vielä tästä kasvavat, olemme aika 
kestämättömässä tilanteessa . Silloin saattaa myös eläketurvajärjestelmä joutua 
väkisinkin tarkastelun alaiseksi .184

Kun hallituspuolueet olivat päättäneet kansaneläkeuudistuksen ensimmäisen vai-
heen toteuttamisesta keväällä 1978, STK:n laki- ja sosiaaliasioiden johtajaksi Kahrin 
jälkeen tulleen Mauri Morenin mielestä ”tällaisessa taloudellisessa tilanteessa on ai-
van järjetöntä käynnistää laajoja uudistuksia” .185 Kesäkuussa järjestön osastopäällikkö 
Seppo Riski varoitti, että ”meillä on jälleen käsissämme eläkepommi” . Hän perusteli 
väitettään sillä, että kansaneläkeuudistuksen lisäksi työeläkejärjestelmä vaikuttaa täy-
dellä tehollaan vasta 1990-luvun lopulla . Riski esitti arvion, että työeläkemaksu oli-
si vuosituhannen vaihteessa noin 25–30 prosenttia ja että kansaneläkekustannukset 
mukaan lukien eläkemaksut yhteensä nousevat noin 35–40 prosenttiin työajalta mak-
setuista palkoista .186

PPP-ryhmän jäsenet puolustivat uudistusta . Sosiaali- ja terveysministeriön kans-
liapäällikkö Puro oli toukokuussa 1978, ennen kuin asiasta lopullisesti päätettiin edus-
kunnassa, huolissaan ”sosiaaliturvasta käytävän keskustelun pinnallisuudesta” . Siinä 
näytti hänen mukaansa ”unohtuneen sosiaaliturvan ja taloudellisen kehityksen tiukka 
riippuvuus” . Sosiaaliturvaa ei pitänyt myöskään nähdä ”vain elinkeinoelämän ja kan-
salaisten maksurasituksena” .

Sosiaalipoliittisiin tulonsiirtoihin käytettävät varat eivät valu ulos kansantalou-
den kokonaisuudesta, vaan ne ovat kansakunnan kulutuksen uudelleen jaka-
mista . [– –] Kaikissa niissä maissa, joissa taloudellinen kasvu on ollut nopeaa, 
on myös sosiaalimenojen kasvu ollut nopeaa tai ne ovat olleet jo ennestään kor-
kealla tasolla . Vauraus luo tietysti edellytykset laaja-alaiselle sosiaalipolitiikal-
le, mutta myös teollistuvan maan vaurastumisen edellytyksenä on laaja-alainen 
sosiaalipolitiikka .187

Ajankohtaisesta kansaneläkeuudistuksen toteuttamisjärjestyksestä Puro totesi, 
että ”se helpottaa ensiksi köyhimpien eläkkeensaajien asemaa” . Uudistuksen jatko tuli 
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kuitenkin sopeuttaa taloudellisiin edellytyksiin ja sosiaaliturvan muuhun kehittämis-
tarpeeseen . Tämä oli Puron mukaan otettu huomioon uudistuksen ensimmäisen vai-
heessa, joka oli jaettu kahteen osaan .

Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Pajula vaati uudistuksen seuraavien vaiheiden 
rahoituksen turvaamista . Se edellytti hänen mukaansa ensinnäkin laman vuoksi ti-
lapäisesti laskettujen kansaneläkemaksujen nostamista ennalleen mutta myös sosi-
aaliturvamaksujen uudenlaista kohdentamista . Uudistus voitaisiin Pajulan mukaan 
rahoittaa ”suhteellisen kivuttomasti”, jos yritysten kansaneläkemaksu olisi palkkojen 
sijasta suhteutettu liikevaihtoon .188 Pajulan esiin nostama ja sosiaaliturvamaksutoimi-
kunnan mietinnössä esitelty malli ei kuitenkaan toteutunut .

Kiivain sananvaihto syntyi Pentikäisen ja STK:n välille . Pentikäinen kimpaantui 
työnantajien taholta tulleesta arvostelusta, ja väittelyä työnantajien kanssa käytiin 
useammankin lehden palstoilla . Suomen Kuvalehden haastattelussa hän totesi, että 
”tämä maa ei kompastu eläkkeisiin” . Eri maiden vertailuissa käytettiin hänen mu-
kaansa julkisuudessa tahallisesti suhteellista kasvua . Vuodesta 1964 eläkemeno oli 
Pentikäisen mukaan Suomessa 12-kertaistunut samaan aikaan kun palkkasumma oli 
5,5-kertaistunut . Kyse ei kuitenkaan ollut ”korkeuksiin kiipeämisestä tai holtittomasta 
uudistushalusta vaan kömpimisestä syvän kuopan pohjalta” . Vertailumaissa eläkejär-
jestelmät olivat olleet kauemmin voimassa . Pentikäinen käytti esimerkkinä metsäteol-
lisuutta, jossa palkat ja välilliset työvoimakustannukset olivat hänen mukaansa Ruot-
sissa edelleen puolitoistakertaiset Suomeen verrattuna .189

Pentikäisen vastatessa työnantajien arvosteluun STK:n Somerto kummeksui sitä, 
ettei eläkkeiden aiheuttamasta rasituksesta saanut ollenkaan puhua ”ilman, että heti 
leimataan eläkeläisten viholliseksi ja sopimusten rikkojaksi” .190 Somerto vaati vielä 
marraskuussa 1978 STK:n syyskokouksessa, että kansaneläkeuudistus pitäisi ehdot-
tomasti pysäyttää . Esitelmässään hän hämmästeli sitä, että hidastuneesta kasvusta 
huolimatta sovitaan uusista laajoista uudistuksista ja kysyi, pystyykö yhä pienenevä 
aktiiviväestö jatkossa suoriutumaan nousevista sosiaalimenoista . Uudistuksen ajajia 
hän luonnehti ”jälkijättöisiksi” .191

Kansaneläkeuudistuksen myöhemmät vaiheet olivat niin ikään aallokkoisia, eikä vä-
hiten rahoituksen vuoksi . Myös rintamalinjat pysyivät pitkälti ennallaan: keskustapuolue 
ja SKDL kannattivat kansaneläkereformin nopeaa toteuttamista, kun taas sosiaalidemo-
kraatit toivoivat hitaampaa etenemistä . Työmarkkinajärjestöt ja kokoomus suhtautuivat 
kielteisesti tai ainakin nihkeästi koko uudistukseen . Kiistat ulottuivat aikaisempien vuo-
sien malliin myös sosiaali- ja terveysministeriön sisälle, kun ministeri Sinikka Luja-Pent-
tilä (SDP) ja Katri-Helena Eskelinen (Kesk .) kiistelivät uudistuksen jatkosta .192

Koiviston johtama hallitus (SDP, Kesk ., SKDL, RKP; 26 .5 .1979–19 .2 .1982) sopi 
uudistuksen myöhempien vaiheiden toteuttamisen aikataulusta toukokuussa 1980 .193 
Koiviston tulkittiin vastahakoisesti ”nielleen hiljaa” kahden miljardin markan kansan-
eläkepaketin194, ja toinen valtiovarainministeri Työläjärvi kertoi sosiaalidemokraattien 
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epäonnistuneen, kun he eivät onnistuneet siirtämään kansaneläkeuudistuksen kol-
mannen vaiheen toteuttamista: ”Ei ollut kuitenkaan mahdollisuuksia poiketa vuosia 
aikaisemmin tehdyistä sopimuksista .”195

Päätöstä kuvattiin jälleen kompromissiksi . Muutoinkin uutisoinnin terminologia 
kuulosti tutulta, kun keskustapuolueen Suomenmaa luonnehti hallituksessa synty-
nyttä sopua ”historialliseksi päätökseksi” .196 Uudistuksen kokonaiskustannusten las-
kettiin olevan sama kuin pari vuotta aikaisemmin, eli reilu kaksi miljardia markkaa . 
Koska kohoavat työeläkkeet alensivat työeläkevähenteistä kansaneläkettä, uudistuk-
sesta huolimatta kansaneläkkeiden osuuden kaikista eläkekustannuksista samoin kuin 
kansantuotteesta arvioitiin kuitenkin pienenevän 1980-luvun loppupuolella .197

Vuoden kuluttua keväällä 1981 uudistuksen kohtalosta taitettiin edelleen peistä 
hallituksessa, erityisesti sosiaalidemokraattien suhtautuessa nihkeästi uudistuksen jäl-
kimmäisiin vaiheisiin . Tuolloin kansaneläkeuudistukseen liitettiin pitkään valmisteltu 
ja kevään 1981 tulopoliittisessa kokonaisratkaisussa (ns . Pekkasen sopimus) sosiaali-
etuuksien verotusta koskenut niin sanottu sove-uudistus .198 Sen perusteella korotettiin 
sairausvakuutuksen päivärahoja sekä tapaturmavakuutuksen etuuksia sekä saatettiin 
ne ja liikennevakuutuksen etuudet veronalaisiksi vuoden 1982 alusta lukien . Samas-
sa yhteydessä sairausvakuutus tuli ensisijaiseksi työeläkkeisiin nähden . Se tarkoitti, 
että täyttä työkyvyttömyyseläkettä maksettiin (periaatteessa) vasta vuoden kuluttua 
sairauspäivärahan alkamisesta .199

SAK:n ja STK:n näkemyk-

set eläketurvan kehit-

tämisestä erkaantuivat 

1980-luvulle tultaessa. 

Työntekijät halusivat 

eläkeikään lisää joustoa, 

kun taas työnanta-

jat olivat haluttomia 

rahoittamaan uusia 

etuuksia. Työeläkela-

kien 20-vuotistaipaleen 

tiedotustilaisuus Helsin-

gissä kesäkuun lopussa 

1982. Vasemmalta SAK:n 

sosiaalisihteeri Lauri 

Kaarisalo, ETK:n toimi-

tusjohtaja Matti Uimonen 

ja STK:n toimitusjohtaja 

Pentti Somerto.  

Kuva ETK.
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Kansaneläkeuudistuksen myötä kansaneläkkeet tulivat työeläkkeiden tavoin ve-
rotuksen piiriin .200 Asiaa oli PPP-ryhmässä valmistelu jo vuodesta 1976 lähtien . Kun 
kansaneläkkeistä poistui tarveharkintaisuus ja tulosidonnaisuus, eri lähteistä tulevien 
eläkkeiden erilaiseen verokohteluun ei nähty enää perusteita . Erilainen verokohtelu 
haittasi myös eri eläkkeiden yhteensovitusta . Verotuksesta oli kuitenkin hankala saa-
vuttaa yksimielisyyttä ja toimivaa ratkaisua .201 Koiviston hallitus teki toukokuussa 
1980 periaatepäätöksen, jonka mukaan työ- ja kansaneläkkeiden verotuksen yhtenäis-
täminen toteutetaan siten, että pelkkää kansaneläkettä saava eläkeläinen säilyttää ve-
rovapautensa ja pienten työeläkkeiden verotus kevenee .202

Hallitus antoi kansaneläkeuudistuksen jatkoa koskevan esityksen eduskunnalle ke-
sällä 1981 .203 Varsinkin keskustapuolueessa oltiin helpottuneita . Suomenmaa kirjoitti: 
”Historiallinen uudistus: Vähimmäiseläke 1200 mk kuukaudessa jo vuonna 1985” .204 
Sitä ei mainittu, että juuri 1985 tuli kuluneeksi jo kymmenen vuotta siitä, kun ministeri 
Karpola jätti asiaa koskevan esityksen Kansaneläkelaitokselle . Uudistus hyväksyttiin 

1.1.1980 1. A-vaihe
- Tukilisää korotettiin,
-  tukilisän tulosidonnaisuus lievennettiin 75 prosentista 70 prosenttiin ja
-  aviopuolison työtulon kansaneläkkeeseen vaikuttamatonta osaa korotettiin.

1.7.1981 1. B-vaihe
-  Eläkkeensaajan ja hänen puolisonsa työtulon etuoikeutettua osaa korotet-

tiin.

1.1.1983 2. A-vaihe
- Tukilisää korotettiin, 
-  eläkkeensaajan ja hänen puolisonsa työtulot lakkasivat vaikuttamasta 

kansaneläkkeeseen,
-  tukiosa ja tukilisä yhdistettiin lisäosaksi,
-  lisäosan tulosidonnaisuudeksi määriteltiin 50 prosenttia ja
-  kansaneläkkeestä tuli veronalaista tuloa.

1.1.1984 2. B-vaihe
-  Eläkkeensaajan puolison tulot lakkasivat vaikuttamasta toisen puolison 

kansaneläkkeeseen ja
- lisäosaa korotettiin.

1.1.1985 3.vaihe
-  Yrittäjä- ja omaisuustulo lakkasivat vaikuttamasta kansaneläkkeeseen. 

Vain muut eläkkeet vähensivät kansaneläkettä.

Monivaiheinen kansaneläkeuudistus
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lopulta eduskunnassa presidentinvaalitunnelmissa vuoden 1982 alussa .205 Tasavallan 
presidentiksi valittu Koivisto vahvisti helmikuussa 1982 kansaneläkeuudistuksen to-
teutuksen jatkovaiheet .

Kansaneläkeuudistuksen keskeinen tavoite oli eläkkeen tason korottaminen ja 
tarveharkinnasta luopuminen . Rakenteellisesti tukiosa ja tukilisä yhdistettiin niistä 
muodostuvaksi lisäosaksi . Puolisoiden kansaneläkkeet eriytettiin niin, etteivät toisen 
puolison tulot – mukaan lukien eläketulot – vaikuttaneet toisen puolison kansaneläk-
keen määrään . Tällainen eläkkeiden eriyttäminen ja työtulojen etuoikeuttaminen to-
teutettiin uudistuksen toisessa vaiheessa .206

Kansaneläkelaitoksen historian kirjoittanut Kai Häggman tiivistää uudistuksen 
päämäärät neljään kohtaan: tarveharkinnan poistaminen, vähimmäiseläketurvan ta-
son kohottaminen, henkilökohtaisen peruseläketurvan tason korottaminen sekä elä-
kejärjestelmän yksinkertaistaminen . Köyhäinhoidollisesta tarveharkinnasta luopumi-
nen poisti kiusalliseksi koetun ”syynäämisen” ja kohotti etenkin viljelijäväestön eläke-
turvaa . Perusturva ja tasa-arvo kohenivat, kun puolison tulot eivät enää pienentäneet 
eläkkeitä . Järjestelmän yksinkertaistaminen helpotti ja nopeutti eläkepäätösten tekoa 
ja siten vähitellen paransi Kansaneläkelaitoksen mainetta kansalaisten mielissä .207

ANSIOTASOINDEKSISTÄ PUOLIVÄLI-INDEKSIIN

Lakisääteisten eläkejärjestelmien rakennuskausi keskittyi etuuksien parantamiseen . 
Tähän yleiseen kehityslinjaan ei tullut vielä varsinaista muutosta 1970-luvulla, mutta 
siihen ilmaantui kuitenkin selvästi havaittava särö . Huomio kiinnittyi erityisesti indek-
sikorotuksiin ja eläkepalkan laskentasääntöön .

Kyse oli niin sanotusta ylieläkeongelmasta, joka alkoi nakertaa ansioeläkejärjestel-
mien legitimiteettiä ja niiden tulevaa taloudellista perustaa . Ylieläkkeellä tarkoitettiin 
eläkettä, joka oli liian korkea aktiiviajan palkkaan verrattuna eli ylitti laissa määritel-
lyn tavoitetason . Ongelma alkoi selvemmin hahmottua, kun valtion eläkkeet sidottiin 
1966 samaan indeksiin kuin yksityisen sektorin työeläkkeet . Tupo-sopimusten myötä 
1960-luvun lopulta lähtien niin sanottu solidaarinen palkkapolitiikka kiihdytti kehi-
tystä entisestään . Työeläkkeiden tasokorotuksen jälkeen julkisella sektorilla jo olemas-
sa olleet ongelmat olisivat ennen pitkää edessä myös yksityisellä sektorilla .

Työntekijöiden eläkelakia valmistellut komitea esitti 1960, että työeläkkeet sidottai-
siin kansaneläkkeiden tavoin elinkustannusindeksiin . Komitean mielestä oli tärkeää, 
että työeläkkeet turvataan täysin rahanarvon heikentymiseltä . Siinä ei vapaaehtoisten 
eläke- ja henkivakuutusten kohdalla ollut onnistuttu, ja myös tapaturma- ja liikenne-
vakuutuksesta maksettaviin eläkkeisiin sovellettiin elinkustannusindeksiä . Komitea 
pohti myös eläkkeiden ja vapaakirjojen208 sitomista palkkaindeksiin mutta ehdotti 
kuitenkin elinkustannusindeksiä, koska oli omasta mielestään muutoinkin ehdotusta 
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tehdessään ”menetellyt varovasti” . Mietinnössään komitea totesi, ettei indeksin valin-
nalla ollut merkitystä lain voimaantulon jälkeisinä ensimmäisinä vuosina .209

Eduskunta päätyi indeksisin osalta 1961 kuitenkin toisenlaiseen ratkaisuun . Työ-
väenasiainvaliokunnan mielestä niin eläkkeet kuin vapaakirjat piti sitoa maan yleiseen 
palkkatasoon . Uutta työeläkelakia verrattiin – ainakin vuoden 1975 eläkeindeksiko-
mitean mukaan – voimassa olleisiin valtion ja kuntien eläkejärjestelyihin . Niissä eläk-
keiden tarkistus tehtiin kyseessä olleen viran tai toimen vakanssikohtaisten palkkojen 
nousun mukaan .210 Työeläkelakiin palkkasidonnaisuus tuli tosin varsin väljässä muo-
dossa . TEL:n 9 §:ssä todettiin:

Jos maan yleinen palkkataso on olennaisesti muuttunut sen jälkeen kun työ-
suhde päättyi, on eläkkeen perusteena olevaa palkkaa muutettava näitä muu-
toksia vastaavasti siten kuin sosiaaliministeriö määrää .

Tällaista tulkinnanvaraista säännöstä muutettiin 1963 yksiselitteisemmäksi, ja 
sosiaaliministeriö omaksui käytännön vahvistaa erityisen TEL-indeksin arvot Tilas-
tokeskuksen laatiman yleisen ansiotasoindeksin muutosten mukaan . TEL-indeksin 
muutokseen sisältyi siten palkkojen sopimuskorotusten lisäksi palkkaliukumat ja muu 
palkkatason nousu .211

Yksityisen sektorin työeläkelakien (TEL ja LEL) lisäksi myös muut ansioeläkejär-
jestelmät sidottiin edellä mainittuun palkkaindeksiin . Merimieseläkelain mukaiset 
eläkkeet ja hautausavustukset, jotka aikaisemmin tarkistettiin erillisten päätösten mu-
kaan, sidottiin TEL-indeksiin vuoden 1967 alusta . Kun työeläketurvaa täydennettiin 
vuoden 1970 alussa voimaan tulleilla maatalousyrittäjien eläkelailla ja yrittäjien eläke-
lailla, eläkkeet sidottiin niissäkin TEL-indeksiin .212

Kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelaissa, valtion eläkelaissa, valtion 
perhe-eläkelaissa ja evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaissa eläkkeet sidottiin niin 
ikään TEL-indeksiin . Julkisella sektorilla rinnalle jäi kuitenkin vanhaa eläkelainsää-
däntöä ja eläkejärjestelyjä, joissa siirryttiin TEL-indeksin mukaisiin eläkkeiden tar-
kistamisiin 1970-luvun alkupuolella . Myös sotilasvammalain mukaiset etuudet sekä 
liikenne- ja tapaturmavakuutuslain mukaiset korvaukset sidottiin vuoden 1972 alusta 
TEL-indeksiin .213

Tehdyillä indeksivalinnoilla oli eläketason kannalta huomattava merkitys . Työ-
eläkkeissä indeksejä käytetään 

–  työsuhteesta karttuneen eläkeoikeuden arvon säilyttämiseen,
–  eläkkeen perusteena olevien työansioiden tarkistamiseen eläkkeen alkumää-

rää laskettaessa,
–  eläkkeelle siirtymisen jälkeen maksussa olevan eläkkeen tarkistamiseen sekä
–  työeläkelaeissa säädettyjen rahamäärien säätelyyn . Näihin lukeutuvat mm . 

vakuuttamisvelvollisuuden tai eläkelain piiriin kuuluminen, eläkkeen karttu-
misen ulkopuolelle jäävät ansiot ja tulevan ajan oikeuden määrääminen .214
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Koska työ- ja kansaneläkkeitä korotettiin eri indekseillä, työeläkkeiden osuus elä-
keläisten kokonaistuloissa kasvoi indeksoinnin vuoksi . Tämä johtui siitä, että ansio-
tasoindeksi (johon TEL-indeksi perustui) kasvoi nopeammin kuin kansaneläkkeitä 
korottava elinkustannusindeksi . Järjestelmien välisen kilpailun aikana tällä oli myös 
poliittinen ulottuvuutensa . Pienemmän indeksikorotuksen vuoksi – ainakin periaat-
teessa – niiden eläkeläisten, joilla kansaneläkkeiden osuus kokonaiseläketulosta oli 
suuri, tulot kasvoivat hitaammin kuin ”suurta” työeläkettä saavien eläkeläisten . Käy-
tännössä näin ei kuitenkaan välttämättä tapahtunut, koska ”pientä” eläkettä saavien 
asemaa parannettiin kummassakin eläkejärjestelmässä erillisin päätöksin useaan ker-
taan .215 Toisaalta anteliaan indeksoinnin avulla alkuun varsin pieniä työeläkkeitä saa-
tiin korotettua, mikä ei ainakaan heikentänyt järjestelmän legitimiteettiä .

Julkisen sektorin eläkkeiden kohdalla törmättiin aivan todelliseen ongelmaan . Se 
yhdistyi etenkin vuodesta 1968 alkaneeseen tupo-kauteen ja siihen liittyvään niin sa-
nottuun solidaariseen palkkapolitiikkaan . Palkat nousivat yksityisellä sektorilla – osin 
myös palkkaliukumien vuoksi – nopeammin kuin julkisen sektorin korkeamman palk-
katason tehtävissä . Ansiotasoindeksin nopeaan nousuun vaikutti myös se, että raken-
nemuutoksen vuoksi erityisesti maaseudun pienipalkkaisten töiden katoaminen ko-
hotti keskimääräisyyteen perustuvaa ansiotasoindeksiä nopeammin kuin ”todellinen” 

TEL-indeksi ja kansaneläkkeen vuosikeskiarvoindeksi 1962−1976, 1962=100.

Huom . TEL-indeksiä käytettiin sekä ansioiden että eläkkeiden tarkistamiseen . TEL-indeksin kehitys 

seurasi 1965–1976 Tilastokeskuksen laatimaa ansiotasoindeksiä ja sitä korotettiin 1975 saakka kerran 

vuodessa . Kansaneläkeindeksi oli sidottu elinkustannusindeksiin ja siihen tehtiin useita korotuksia 

vuodessa .

Lähteet: Eläketurvakeskus (Arto Laesvuori); historialliset sarjat, kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus .

Kaavio 4.1. TEL-indeksi ja kansaneläkkeen vuosikeskiarvoindeksi 1962–1976.
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palkkataso nousi . Toisaalta valtiolla ja kunnissa eläkkeiden taso oli jo muutoinkin sel-
västi korkeampi, joten niissä ei ollut yksityistä sektoria vastaavaa eläkkeiden jälkeen-
jääneisyyden korjaustarvetta .

Palkkaindeksisidonnaisuuden vuoksi julkisella sektorilla jouduttiin erikoisiin ti-
lanteisiin, kun eläkkeisiin tehtiin korotuksia . 1970-luvulle tultaessa alkoi esiintyä ta-
pauksia, joissa eläke muutaman vuoden kuluttua ylitti samasta toimesta maksettavan 
palkan. Kiihtyvä inflaatio vain pahensi tilannetta. Kun indeksikorotukset nousivat 20 
prosenttiin, eläkepalkan laskeminen neljä vuotta aikaisemman vuosiansion perusteel-
la saattoi johtaa jopa siihen, että eläke muodostui heti yhtä korkeaksi kuin eläkkeelle 
lähtijän oma palkka viimeiseltä työkuukaudelta . Työeläkkeiden tavoitetason noustua 
60 prosenttiin ylisuurten korotusten ongelma laajenisi osittain myös yksityiselle sek-
torille . Indeksoinnin arveltiin johtavan ennen pitkää taloudellisesti kestämättömään 
tilanteeseen, mutta lisäksi oli vaikeasti perusteltavissa, miksei solidaarisuuteen täh-
täävä politiikka koskenut myös eläkkeitä .216

Eläkeindeksien uudistusta selvitettiin moneen otteeseen . Uudistuksen toteutta-
miselle ei kuitenkaan ollut edellytyksiä ennen kuin SAK ja STK olivat siitä sopineet . 
Indeksiuudistusta yritettiin viime hetkille saakka saada jo 1974 sovitun työeläkkeiden 
tasokorotuksen yhteyteen . Kyse oli siitä yksinkertaisesta asiasta, että eläkkeiden mää-
räytymisperusteiden muuttaminen eläkkeensaajan kannalta huonompaan suuntaan 
olisi helpompaa eläkkeiden tavoitetason korotuksen yhteydessä . Näin ei jouduttaisi 
leikkaamaan ainakaan suuren ryhmän eläkkeitä .

Neuvotteluissa STK:n Kahri esittikin työ- ja kansaneläkkeitten korotusindeksiksi 
sekaindeksiä, jossa 25 prosenttia olisi määräytynyt palkkaindeksin ja 75 prosenttia elä-
keindeksin perusteella . Työeläkkeiden tulevaa ”huononnusta” kompensoitaisiin pie-
nille eläkkeille siten, että myös kansaneläkkeisiin tulisi sama indeksi olemassa olevan 
elinkustannusindeksin sijaan . Kahrin esitys ei SAK:lle kelvannut .217 Tulopoliittiseen 
kokonaisratkaisuun sisältyi kuitenkin eläkeindeksiuudistuksen tavoitteet määrittelevä 
kannanotto . Siinä sovittiin, että työ- ja virkaeläkkeisiin ”nykyisin sovellettavan palkka-
indeksin sijasta siirrytään lähinnä sopimuspalkkojen nousua vastaavaan indeksiin” .218

Eläkkeiden indeksijärjestelmiä ryhdyttiin pohtimaan lokakuussa 1974 sosiaali- ja 
terveysministeriön osastopäällikkö Aurelan johtamassa laajapohjaisessa komiteassa . 
Siihen kuului julkisen sektorin, etujärjestöjen ja eläkelaitosten edustajia . Toimeksian-
non mukaan tämän eläkeindeksikomiteaksi itsensä nimenneen ryhmän piti tehdä eh-
dotus eläkejärjestelmien indeksisidonnaisuussäännösten uudistamiseksi ja yhtenäistä-
miseksi vuoden 1974 tulopoliittisessa kokonaisratkaisussa sovitun mukaisesti .219 Työ-
markkinajärjestöjen saavuttamaa vahvaa asemaa kuvasti se, että ministeriö hyväksyi ja 
myös velvoitti uudistamaan järjestelmää työmarkkinajärjestöjen viitoittamalla tiellä .

Vuoden päivät työskenneltyään eläkeindeksikomitea jätti ”sisäisten riitojen repi-
mänä”220 mietintönsä syksyllä 1975 . Erimielisyys koski koko tehtävän ydintä eli sitä, 
millaisella indeksillä eläkkeitä tuli jatkossa korottaa . Mietintöön jättivät eriävän mieli-
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piteen niin työnantajia, palkansaajia kuin maataloustuottajia edustavat komitean jä-
senet – kukin omansa . Työnantajien – STK:n, LTK:n, valtion työmarkkinalaitoksen 
ja Kunnallisen Sopimusvaltuuskunnan – edustajat esittivät, että ansiotasoindeksi 
vaikuttaisi uudessa indeksissä kertoimella 0,38 ja elinkustannusindeksi kertoimella 
0,62 .221 Puolitoista vuotta aikaisemmin Kahri oli esittänyt kertoimia 0,25 ja 0,75, joten 
työnantajat olivat lähentyneet työntekijäjärjestöjen kantoja .

Työntekijäjärjestöjen – SAK:n, TVK:n, STTK:n ja Akavan – mielestä kertoimien 
tuli olla päinvastoin: ansiotasoindeksi vaikuttaisi uudessa indeksissä kertoimella 0,6 
ja elinkustannusindeksi kertoimella 0,4 . Eriävässä mielipiteessä haluttiin myös estää 
uudistuksessa vapautuvien eläkevarojen jääminen työnantajien käyttöön ja esitettiin 
niiden käyttämistä eläketurvan parantamiseen .222

Maataloustuottajat pitivät uuttakin indeksiä lähtökohtaisesti epäoikeudenmukai-
sena, ellei eläkkeiden tarkistamisessa käytettävä indeksi olisi mahdollisimman lähellä 
kansaneläkkeissä käytettävää elinkustannusindeksiä . Eläketurvan reaalisen arvon ko-
hottamisesta olisi erikseen päätettävä lainsäädännöllisin toimin ja ylisuurten eläkkei-
den muodostumista estettävä tehokkaammin .223

Komitean kannaksi tuli näiden erityisetujen kompromissi eli asettuminen työ-
markkinajärjestöjen näkemysten puoliväliin . Tämä myöhemmin puoliväli-indeksiksi 
kutsuttu indeksi sai kuitenkin nimensä siitä, että sekä ansiotasoindeksin että elinkus-
tannusindeksin kerroin oli 0,5 . Uuden indeksin tarkistusperusteeksi otettiin siten hin-
ta- ja palkkaindeksin keskiarvo .

Komitea arvioi uuden indeksin alentavan eläkemenoa viidessä vuodessa 245 mil-
joonaa markkaa (vajaa 4 prosenttia) . Sanomalehdet uutisoivat eläkkeiden nousuvauh-
din putoavan 100–300 markkaa vuodessa .224 Komitea esittikin työeläkkeitten vähim-
mäismäärään korottamista asteittain 1976–1985 . Vähimmäismäärän korotuksella 
taattaisiin kaikkein pienimpien eläkkeitten kehityksen säilyminen entisenä .

Komiteamietteet vastaanottanut Keijo Liinamaan johtaman virkamieshallituksen 
(13 .6 .1975–30 .11 .1975) sosiaali- ja terveysministeri Grels Teir uskoi erimielisyyksistä 
huolimatta työn antavan hallitukselle hyvän pohjan valmistella lakiesitys eduskunnal-
le .225 Marraskuussa 1975 annettiin eduskunnalle hallituksen esitys indeksisäännösten 
muuttamiseksi komitean ehdotusten ja valtioneuvoston eri järjestöjen kanssa käymien 
neuvottelujen pohjalta . Virkamieshallitusta seurannut Martti Miettusen (Kesk .) johta-
ma laajapohjainen ”hätätilahallitus” paranteli vielä jonkin verran aikaisempia esityk-
siä ja teki eduskunnalle esityksen TEL:n ja muiden työ- ja virkaeläkelakien muutta-
mista .226 Hallituksen esityksessä työeläkkeen 25 prosentin vähimmäismäärä kohoaisi 
vuoden 1981 loppuun mennessä 29 prosenttiin ja 33 prosentin vähimmäismäärä 37 
prosenttiin työtulosta .227 Muutos tuli voimaan 1977 .

Uudistukseen sisältyi myös sellainen eläkkeensaajia hyödyttävä muutos, että in-
deksitarkistus tehtiin – heinäkuun ennakkotarkistuksen tultua mukaan uutuutena 
– kahdesti vuodessa . Tavoitteena oli kompensoida indeksiheikennystä, mutta ennen 
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kaikkea syynä muutokseen oli öljykriisin myötä entisestään kiihtynyt inflaatio. Ennak-
kotarkistuksessa eläkkeisiin tehtiin kaksi viidesosaa koko vuoden arvioidusta indek-
sitarkistuksen määrästä . Uudistus ajoittui kuitenkin huonoon taloudelliseen tilantee-
seen . Muutos toteutettiinkin alkuvaiheessa siten, että ensimmäisen vuoden ennakko-
tarkistuksesta aiheutuva kustannusvaikutus eliminoitiin vuoden 1978 TEL-indeksin 
pisteluvun vahvistamisen yhteydessä . Heinäkuun 1978 indeksitarkistus siirrettiin 
puolestaan valtuuslain turvin tehtäväksi vasta vuoden 1979 alussa . Kaksi kertaa vuo-
dessa tehtävä indeksikorotus tehtiin viimeisen kerran 1984, jonka jälkeen siirryttiin 
takaisin vuoden alussa tehtävään yhteen tarkistukseen .228

TEL-indeksin uudistuksella toteutettiin vuoden 1974 tulopoliittisen ratkaisun yh-
teydessä tehty eläkeindeksiä koskeva kohta . Se merkitsi – jos ei nyt vielä käännekohtaa 
– kenties kuitenkin ennettä tulevasta . Kyse oli ensimmäisestä tuleviin työeläkkeisiin 
kohdistuneesta etujen heikennyksestä . Keskustelu suurista eläkkeistä, huono taloudel-
linen tilanne ja tulevaisuutta koskevat ennusteet loivat painetta jatkaa samalla tiellä .

ELÄKEPALKAN LASKENTA 
− KAHDESTA PARHAASTA KAHTEEN KESKIMMÄISEEN

Ylieläkeongelma ei ratkennut indeksiuudistukseen, vaan siitä keskusteltiin vilkkaasti 
koko 1970-luvun . Sosiaali- ja terveysministeriö asetti huhtikuussa 1976 – samaan ai-
kaan kun valmisteltiin indeksiuudistusta – uuden ryhmän selvittämään eläkkeiden ta-
soa . Tämän eläketoimikunta 1976:ksi kutsutun ryhmän puheenjohtajana toimi Eläke-
turvakeskuksesta Ilmarisen varatoimitusjohtajaksi ja myöhemmin toimitusjohtajaksi 
siirtynyt Juhani Salminen .229 Toimikunnan tehtävä näytti kaksipuolisuudessaan haas-
tavalta: Toisaalta piti huolehtia siitä, etteivät eläkkeet nouse yli tavoitetason . Samaan 
aikaan tuli pitää huolta siitä, että eläkeläisillä säilyisi kohtuullinen tulotaso .

Toimikunnan tuli siten esittää eläke-etujen heikentämistä ja määritellä, mikä on 
eläkkeen ”oikea taso” .230 Ratkaisun piti perustua uudistetun TEL-indeksin avulla tar-
kistettuun eläkepalkkaan ja tulotason säilymisen määrittelyn osalta todellisiin käytet-
tävissä oleviin tuloihin . Tehtävää laajennettiin parin kuukauden työskentelyn jälkeen 
julkisen sektorin eläkkeisiin .231 Siinä yhtenä pontimena oli valtiovarainministeriön 
pyrkimys saada uhkaavasti huonontuvan taloudellisen tilanteen vuoksi säästöjä aikai-
seksi .232 Työnsä aluksi toimikunta määritteli ne tekijät, jotka vaikuttivat työeläketur-
van tasoon:

1 .  Työeläkkeen suhteellinen taso eläkkeen alkaessa ja sen määräytyminen .
2 .  Työeläkkeen suuruuteen vaikuttavan palkka- ja työtulotason määrittely .
3 .  Työeläkkeen arvon säilyttäminen eläkeaikana .
4 .  Kokonaiseläketurvan määräytyminen (kansaneläkkeen ja työeläkkeen yh-

teismäärä) .
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Näistä ensimmäistä oli 1975 muutettu tasokorotuksen yhteydessä, jossa karttuma 
nostettiin yhdestä puoleentoista prosenttiin . Työeläkkeen arvon säilyttämistä eläke-
aikana (kohta 3) puolestaan muutettiin indeksiuudistuksen yhteydessä samoihin ai-
koihin kun toimikunta aloitti työskentelynsä . Toimikunta päättikin keskittyä kohtiin 
2 ja 4 eli selvittää niitä tekijöitä, jotka mahdollisesti aiheuttavat tavoitetason ylityk-
siä eläkkeiden alkamishetkellä . Eläkkeen suuruuteen vaikuttavan palkan määrittelyn 
avulla vaikutettiin siihen, miten eläkkeen avulla säilytettiin henkilön omiin tuloihin 
verrannollinen kulutustaso . Kansan- ja työeläkkeen yhteismäärän avulla puolestaan 
turvattiin vähimmäistoimeentulo eläkeaikana .233

Toimikunta erotti käsitteellisesti toisistaan ”ylieläkkeen” ja ”suuren eläkkeen” . 
”Ylieläke” oli aktiiviajan palkkaan verrattuna korkea, vaikka se ei välttämättä ollutkaan 
markkamääräisesti suuri . ”Suuri eläke” taas tarkoitti toimikunnan mielestä markka-
määräisesti suurta eläkettä, joka ei kuitenkaan ollut edellä määritelty ”ylieläke” . ”Suur-
ta eläkettä” olisi voinut leikata eläkekaton avulla, mutta siihen toimikunta suhtautui 
kielteisesti ja päätti keskittyä ”ylieläkkeisiin” .

Puheenjohtaja Salmisen mielestä toimikunnan ei kannattanut työssään liikaa kii-
rehtiä mutta ei myöskään jäädä tuloksettomaksi: Muistioonsa hän kirjasi, että ”ensi-
vaiheen strategia onkin ollut ajan voittaminen silmällä pitäen mahdollisesti suopeam-
pia poliittisia olosuhteita ylieläkeongelman käsittelylle” .234 Eläketoimikunta 1976:n 
toiseen osamietintöön asia kirjattiin toisin sanoin:

Eläketurvakeskuksen 

hallitusta 1974. Vasem-

malta Olavi Suominen 

(TVK), Bruuno Mattila 

(Mela), Veikko Ahtola 

(Paperiliitto, SAK), Ta-

pani Kahri (STK), Seppo 

Lindblom (hallituksen 

asiantuntija), hallituksen 

puheenjohtaja Erkki 

Pesonen (sosiaali- ja 

terveysministeriö), Arvo 

Hautala (SAK), hallituk-

sen varapuheenjohtaja 

Teivo Pentikäinen (Ilma-

rinen), Erkki Oinas (LTK), 

C. G. Aminoff (Eläke-Var-

ma), Viljo Terho, lääkäri 

Martti Lehtinen ja toimi-

tusjohtaja Juhani Salmi-

nen (ETK). Kuva ETK.
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kansalaisten oikeusturvan kannalta on välttämätöntä, että työeläkkeen perus-
periaatteisiin puuttuvia toimenpiteitä ei toteuteta esimerkiksi väliaikaisten 
mielipidevirtausten pohjalta .235

Salmiselle tuli toimikunnan työn alkuvaiheessa keskeiseksi tehtäväksi estää mark-
kamääräisen eläkekaton synty . Mikäli ylieläkkeistä ei saataisi nopeasti riittävän uskot-
tavaa ratkaisua, Salminen piti vaarana, että poliittisin päätöksin syntyy markkamää-
räinen eläkekatto . Etenkin kommunistien ja keskustapuolueen tiedettiin kannattavan 
markkamääräistä eläkekattoa, ja myös Kunnallisessa eläkelaitoksessa arveltiin Salmi-
sen tietojen mukaan suhtauduttavan siihen myönteisesti . Asia oli ollut myös hallituk-
sessa esillä indeksimuutoksen yhteydessä .236

Valtiontalouden säästötoimenpiteiden Salminen uskoi joka tapauksessa kohdis-
tuvan eläkkeisiin huolimatta siitä, saiko toimikunta esitystä aikaiseksi . Huolestutta-
vaa oli hänen mielestään se, että valtionvarainministeriössä ”keksintöjen aste voi olla 
huomattavasti kovempi kuin toimikunnan piirissä syntyy” .237 Kommentoidessaan Sal-
misen eläketoimikunnan tavoitteita käsittelevää muistiota Pentikäinen kehotti ryhty-
mään eläkekaton osalta ”tiedotukselliseen vastaoffensiiviin” .238

Toimikunnan toisessa osamietinnössä kesäkuussa 1977 komitea ottikin kantaa 
keskusteluun markkamääräisestä eläkekatosta . Sellainen oli sisältynyt vuoden 1924 
samoin kuin vuoden 1950 valtion eläkkeitä koskeviin lakeihin . Työeläkelakiin mark-
kamääräistä kattoa ei tullut, ja vuoden 1963 tapaturmavakuutuslaista poistettiin kor-
vauksen perusteena oleva vuosityöansioiden enimmäismäärä . Vuoden 1966 valtion 
eläkelakiin ei myöskään enää sisältynyt markkamääräistä rajausta, kun taas 1964 
voimaan tulleessa sairausvakuutuslaissa rajattiin päivärahan perusteena oleva vuosi-
työansio tiettyyn markkamäärään . Toimikunta piti tätä ”osakorvausperiaatteena” ja 
poikkeamisena 1960-luvulla muutoin omaksutusta työsuhteeseen perustuvasta sosi-
aalivakuutuksen periaatteesta, jonka mukaan korvausta tai eläkettä ei rajata mark-
kamääräisesti .239 Toimikunnan mielestä eläkkeen markkamääräisen rajauksen vaati-
mukset perustuivat:

1 .  Jatkuvasti suhteellisen voimakkaana säilyneeseen elatusteorian mukaiseen 
ajatustapaan .

2 .  Pyrkimykseen tasoittaa tulonjakoa, mikä oli sisältynyt mm . aiempiin tulo-
poliittisiin ratkaisuihin .

3 .  Tulonjakopyrkimysten taustalla olleeseen yhteiskuntapoliittiseen ajatusta-
paan, niin kutsutun tasa-arvoperiaatteen toteuttamiseen .

4 .  Pyrkimykseen eläkemenojen säästämiseen ja näin säästyneiden varojen käyt-
tämiseen pienempien eläkkeiden nostamisen .

Markkamääräistä eläkekattoa voitiin vastustaa seuraavista syistä:
1 .  Työeläkejärjestelmän tavoite, eli pyrkimys saavutetun kulutustason turvaa-
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miseen, teki eläkkeen markkamääräisen rajauksen mahdottomaksi, koska 
tavoitetta ei saavutettaisi niillä henkilöillä, joiden työtuloihin perustuva ku-
lutaso oli markkamääräistä enimmäisrajaa korkeampi .

2 .  Työeläkejärjestelmän perustuminen ansaintaperiaatteeseen teki niin ikään 
eläkkeen enimmäismäärän markkamääräisen rajauksen järjestelmään sovel-
tumattomaksi, koska tällöin rikottaisiin täysimääräistä ansaintaperiaatetta, 
joka oli nykyaikaisen eläkejärjestelmän keskeinen osa .

3 .  Elatusperiaatteen omaksuminen merkitsisi nykyisten perusperiaatteiden 
erittäin syvällistä muuttamista .

4 .  Ulkomaiset kokemukset puhuivat eläkkeen enimmäismäärän rajausta vas-
taan .

5 .  Pyrkimykset tulonjaon tasoittamiseen eivät perustelleet eläkkeiden enim-
mäismäärän rajausta niin kauan kuin muita tuloja ei vastaavasti ollut rajat-
tu .

6 .  Eläkkeet perustuvat työtuloihin, jolloin tulopolitiikassa mahdollisesti tapah-
tuva tuloerojen tasoitus automaattisesti vaikuttaisi eläkkeisiin ilman, että 
ansaintaperiaatetta rikotaan .

7 .  Nyky-yhteiskunnassa verotus on yleisesti käytetty tulonjaon tasoittamisväli-
ne, ja työeläkkeiden verotus perustuu samoihin periaatteisiin kuin työtulojen 
verotus . Tällöin markkamäärältään suurissa eläkkeissä veroprogressio olisi 
tasoittanut tulonjakoa tarpeen mukaan .

8 .  Eläkkeiden enimmäismäärän rajauksesta ei olisi koitunut merkittävää kus-
tannussäästöä, mikä johtui markkamääräisesti suurten eläkkeiden pienestä 
lukumäärästä .

Toimikunnan enemmistö päätyi siihen, ettei eläkkeiden markkamäärän rajaami-
selle ollut tarvetta .240 Komitea ei ollut kuitenkaan yksimieleinen . Sakari Kajanderin 
valtion työmarkkinalaitoksesta ja Armas Miettisen Kunnallisesta eläkelaitoksesta mie-
lestä komitean olisi tullut selvittää,

voidaanko julkisella sektorilla jo vuosia keskustelun alaisena ollut eläkekatto-
järjestely toteuttaa tarkoituksenmukaisella tavalla asettamalla eläkkeen perus-
teena olevan palkan enimmäisrajaksi kulloinkin voimassa olevan palkkataulun 
mukainen korkein palkka .241

MTK:n Heimo Tuomarlan mielestä taas ”sosiaalipolitiikan peruslinja menee pa-
hasti vinoon, kun lakisääteisesti turvataan toisille eläkkeellä oleville miten suuret tu-
lot tahansa, samaan aikaan kun toisilla vähimmäistoimeentuloturva on vielä pahasti 
puutteellinen” . Markkamääräisesti tyydyttävään tasoon yltäneiden eläkkeiden kasvua 
oli hänen mielestään ”vastedes voimakkaasti rajoitettava”, jota varten tulisi selvittää 
asteittain aleneva karttumisasteikko .242
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Eläketoimikunta esitti eläkepalkan laskentatavan muutosta . TEL:n tullessa voi-
maan 1962 eläkkeen perusteena oleva palkka määriteltiin kahden viimeisen kalenteri-
vuoden ajalta lasketun säännöllisen työansion perusteella . Eläkepalkkaa laskettaessa 
ansioita ei tuolloin tarkistettu indeksillä . Eläkepalkan laskentasääntöä muutettiin 1966, 
jolloin tuli voimaan eläkepalkan määrittelyssä sääntö ”kaksi parasta vuotta viimeisestä 
neljästä vuodesta” . Sen mukaan eläkepalkan määrittelyn perusteeksi otettiin indeksil-
lä korjattu kokonaistyöansio niinä enintään neljänä viimeisenä kalenterivuotena, joina 
työsuhde oli jatkunut . Näistä kalenterivuosista valittiin ne kaksi, joina keskimääräiset 
ansiot olivat korkeimmat . Tällaista menettelyä sovellettiin ensimmäisen kerran 1967 
päättyneissä työsuhteissa .243

Toimikunnan mielestä voitiin ajatella myös niin, ettei edellä kuvattu laskusääntö 
vastannut vakiintunutta ansiotasoa etenkään silloin, jos kahteen parhaaseen vuoteen 
sisältyi poikkeuksellisen korkeiden tulojen vuosia . Toimikunta ehdottikin sääntöön 
muutosta, jonka mukaan eläkepalkan perusteeksi

valittaisiin työsuhteen neljän viimeisen vuoden (indeksillä korjatuista) vuosi-
ansioista tasoltaan kaksi keskimmäistä ja laskettaisiin näiden keskiarvo .

Jos TEL-työsuhde kesti enintään kolme vuotta, sovellettaisiin edelleen kahden par-
haan vuoden sääntöä . Uutta sääntöä ei sovellettaisi jo alkaneisiin eläkkeisiin eikä an-
saittuihin vapaakirjoihin vaan niihin työ- ja palvelussuhteisiin, jotka päättyvät uuden 
lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen . Uusi eläkepalkan laskemistapa koski TEL:n 
sekä valtion ja kunnallisen eläkejärjestelmän eläkkeitä . Merimieseläkkeissä oli jo käy-
tössä neljän vuoden keskiarvo, ja taas YEL:ssä ja LEL:ssä ei ollut aikaisemminkaan 
käytetty kahden parhaan vuoden sääntöä .244

Uudistuksen ensisijainen tarkoitus oli vähentää tulevia eläkemenoja ja sen enna-
koitiin alentavan huomattavasti tulevia eläkkeitä, tosin muutokset tulisivat voimaan 
asteittain . Vuoden 1979 alusta alkaviin eläkkeisiin uudella laskentatavalla olisi heti 
noin viiden prosentin alentava vaikutus verrattuna aikaisempaan laskentasääntöön . 
Suhteellisesti suurin vaikutus uudistuksella oli keskimääräistä korkeampiin eläkkei-
siin, sillä matalammissa eläkkeissä korkeampi kansaneläke korjaisi tilannetta . Silti 
eläkepalkan uuden laskusäännön arveltiin johtavan joidenkin pienituloisten kohdalla 
kohtuuttomiin tilanteisiin .245

Mietinnön vastaanottanut sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Työläjärvi (SDP) kom-
mentoi, ”etteivät työn tulokset vastaa odotuksia, ei ainakaan asiaan tarkemmin vihkiyty-
mättömän odotuksia” . Hän esitti toimikunnan työn jatkamista ja pohdintaan piti Työlä-
järven mukaan ottaa myös se, onko 60–66 prosentin eläketaso oikea palkan suuruudesta 
riippumatta vai pitäisikö eläkeprosentin olla suurempi pienituloisille kuin isotuloisille . 
Kaksi keskimmäistä vuotta -säännön hän aikoi viedä ministeriössään heti valmiste-
luun .246 Hallitus antoi eduskunnalle asiaa koskevan esityksen vuoden 1977 lopulla .
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Sosiaalidemokraattien hallituskumppanin, keskustapuolueen varapuheenjohtaja, ul-
koministeri Paavo Väyrynen oli sanoissaan suorempi . Hän piti toimikunnan esitystä yli-
suurten eläkkeiden leikkaamisesta täysin riittämättömiä, ja esitti, että ”tähän polttavaan 
epäkohtaan” piti saada nopeasti todellinen korjaus: ”Hallituksella, joka edustaa maamme 
vähävaraisimpia väestöpiirejä, työläisiä ja talonpoikia, pitäisi olla tähän kaikki mahdolli-
suudet .”247 Vuotta myöhemmin keskustapuolueen Peräpohjolan piirin perinteisillä siika-
juhlilla Väyrynen totesi, ettei ”ylieläkkeiden leikkaamiseen edes vakavasti pyritä” .248

SAK:n mielestä ongelma oli siinä, että toimikunnan esittämä laskutapa johtaisi 
kaikkien eläkkeiden, ei vain niin sanottujen ylisuurten eläkkeiden, laskutavan muut-
tamiseen . Seurauksena olisi pienten työeläkkeiden tason lasku . SAK:n sosiaalisihteerin 
Lauri Kaarisalon mukaan vähintä, mitä voitaisiin tehdä, on kompensoida pieniin eläk-
keisiin muutoksen aiheuttama vähennys . Kaarisalon, joka oli myös toimikunnan jäsen 
ja yhtyi sen kannanottoihin, mielestä eläkekaton osalta pitäisi myös selvittää erityinen 
degressiivinen asteikko, joka alentaisi asteittain suuria eläkkeitä tietyn tason jälkeen .249

Toimikunta sai lokakuussa 1977 sosiaali- ja terveysministeriöltä uuden toimeksian-
non . Sen tuli tehdä ehdotukset niistä toimenpiteistä, joiden avulla uuden eläkepalkan 
laskentatavasta aiheutuva eläkkeen lasku voitaisiin hyvittää prosentuaalisesti matala-
tasoisimpiin eläkkeisiin .250 Toimikunnan työ valmistui kesäkuussa 1978 . Työeläkkei-
den vähimmäistaso nostettiin 38 prosenttiin palkasta 1983 .251 Hallitus sopi toimikun-
nan esitysten pohjalta eläkepalkkaa koskevista muutoksista ja eduskunta hyväksyi ne 
syksyllä 1978 . Lait tulivat voimaan 1979 ja niihin liittyi kolmen vuoden siirtymäkausi .
Laskentatavan muutoksen vuoksi tulevien työeläkkeiden arvioitiin laskevan viisi pro-
senttia siitä, mitä ne olisivat ilman muutosta .252

Ylieläkekysymys hiersi kuitenkin edelleen hallituspuolueiden välejä . Sosiaali- ja 
terveysministeri Olavi Martikaisen (Kesk .) mielestä ylieläkekysymyksessä ei ollut ”itse 
asiassa tapahtunut mitään” . Indeksilaskennassa ja määräytymisperusteissa tapahtu-
neilla muutoksilla ei ollut hänen mielestään ”juuri mitään vaikutusta ylieläkkeisiin” . 
Sosiaalidemokraattisen sosiaali- ja terveysministeri Työläjärven mielestä toimikunta 
oli sen sijaan tehnyt ”hyvää työtä” ja piti hallituskumppaninsa toimia ”epäkorrektina ja 
lyhytjänteisenä politiikkana” . Sanailu liittyi eläketoimikunnan jatkoon liittyvään työ-
ohjelmaan, jota käsiteltiin hallituksen iltakoulussa vuoden 1979 alussa .253

Toimikunnan puheenjohtaja Salmisen mielestä ylieläkeongelman pääosa oli TEL-
indeksimuutoksen ja eläkepalkan laskentasäännön muuttamisen myötä ratkaistu . Jär-
jestelmän edustajat eivät enää nähneet akuuttia tarvetta uudistuksiin, ja mahdolliset 
uudistustarpeet koskivat julkista sektoria .254 Eläketoimikunta teki kuitenkin 1980-lu-
vun alkupuolella edelleen selvityksiä ylieläkeongelman parissa . Näissä selvitysten 
pontimena tuntui todellisten uudistusten tavoittelun sijaan olevan enemmänkin sen 
odottelu, että keskustelu korkeiden eläkkeiden ympärillä laantuisi . Eläkekeskustelun 
painopiste siirtyi eläkkeiden tasosta eläkeikään .
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Palkkatyö ja koko yhteiskunta muuttuivat toisen maailmansodan jälkeisinä vuosi-
kymmeninä nopeaa tahtia . Julkisen sektorin vuosikymmenten takaa ja valtion 
kohdalla jopa edellisvuosisadalta juontuvat alhaisemmat eläkeiät ja työnantajien 

lähinnä toimistoväelle ja johtajille tarjoamat lisäedut alkoivat näyttää vanhan sääty-yh-
teiskunnan viimeisiltä rippeiltä, privilegioilta . Yksityisen sektorin 65 vuoden kaavamais-
ta vanhuuseläkeikää voitiin pitää myös moderniin yhteiskuntaan epätarkoituksenmukai-
sena, yksilölliset ja ammattien väliset erot huomioon ottamattomana . Valinnanvapauden 
lisäämisen ja eriarvoisuuden vähentämisen tiellä voitiin kuitenkin edetä päinvastaisiin 
suuntiin . Eläkeikiä voitiin laskea ja nostaa .

Keskustelu sopivasta eläkeiästä alkoi tai paremminkin jatkui heti työeläkelakien 
voimaantulon jälkeen . Huomio kiinnittyi ennen kaikkea kolmeen seikkaan: sodan 
aikaisen rintamapalvelusajan huomioon ottamiseen, fyysisesti raskaiden ammattien 
eläkeikään ja rakennemuutoksen synnyttämään iäkkäiden ihmisten toimeentulovai-
keuksiin . Toisin kuin moneen muuhun eläkejärjestelmän ominaisuuteen, eläkeikään 
oli myös helppo ottaa kantaa ilman syvällistä perehtymistä järjestelmään .

Eläkeiän alentamiseen johtavat päätökset olivat kuitenkin vaikeita eikä vähiten sen 
vuoksi, että samoihin aikoihin tavoiteltiin edellisessä luvussa kuvattua eläkkeiden ta-
son korottamista . Sekä eläkeiän alentaminen että eläkkeiden korottaminen loivat uusia 
kustannuksia . Tutkimuksen avulla koetettiin löytää perusteita päätöksenteon pohjaksi 
ja myös siirtää hankalan kysymyksen käsittelyä . Eläkeikää koskevat isommat ratkaisut 
jäivät taka-alalle . Samaan aikaan kun työ- ja kansaneläkejärjestelmien välistä työnja-
koa selkeytettiin eläkeikien kohdalla, liu’uttiin eläkejärjestelmiä monimutkaistavien ja 
eläkkeelle jäämisikää laskevien osaratkaisujen tielle .

ELÄKEIÄT

Kansaneläkejärjestelmässä vanhuuseläkeikä oli 65 vuotta . Eläkkeelle siirtymistä oli 
mahdollisuus lykätä, jolloin kansaneläkkeen perusosan määrää korotettiin jokaista 
täyttä vuotta kohti aina 70 ikävuoteen saakka . Lykkääminen oli kuitenkin harvinais-
ta . Kansaneläkejärjestelmään kuului myös yksineläville 60–64-vuotiaille pienituloi-
sille naisille maksettu vanhuudentuki . Se kuitenkin poistui kansaneläkeuudistuksen 
ensimmäisen vaiheen myötä niin, ettei vuodesta 1980 lähtien enää myönnetty uusia 
vanhuudentukia . Sen korvasi perhe-eläkkeen laajennus, jonka seurauksena perhe-elä-
kettä voitiin maksaa myös lapsettomille 60–64-vuotiaille leskille . Lisäksi kansaneläke-
järjestelmään kuului työkyvyttömyyseläke .1
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Valtion viranhaltijoiden eläkeikäkäytäntö periytyi 1800-luvulta . Keisarillisessa ju-
listuksessa 1826 vakinaiselta siviilivirkamieheltä edellytettiin eläkkeen saamiseen 35 
vuoden nuhteetonta palvelusta ja 65 vuoden ikää . Eläkkeeseen vaadittava ikä alen-
nettiin 63:een 1866 . Monissa paljon työllistävissä organisaatioissa, kuten suuriruh-
tinaskunnan rautateillä, posti- ja tullilaitoksessa, sairaaloissa sekä vankeinhoidossa, 
säädettiin jo 1800-luvulla tätä alempia eläkeikiä . Valtion virkamiehiä ja vakinaisen 
toimenhaltijoita koskevassa vuoden 1924 eläkelaissa ja sen täytäntöönpanoa koske-
vassa asetuksessa koottiin yhteen eri laeissa ja asetuksissa olleet eläkkeitä koskevat 
säännökset . Yleinen eläkeikä säilyi 63 vuodessa, jonka lisäksi oli joukko virkoja ja teh-
täviä, joissa oli joko alhaisempi eroamisikä tai alhaisempi eläkeikä, ei kuitenkaan alle 
50 vuotta . Vuoden 1950 laissa eläkeikää koskevat kohdat säilyivät suunnilleen saman-
sisältöisinä .

Vuoden 1966 valtion eläkelaissa yleinen eläkeikä oli edelleen 63 vuotta eli sama 
kuin 100 vuotta aikaisemmassa keisarillisessa julistuksessa . Kansakoulun ja myöhem-
min peruskoulun opettajilla, jotka niin ikään kuuluivat valtion eläkejärjestelmän pii-
riin, yleinen eläkeikä oli 60 vuotta . Tämän lisäksi virkamiehille oli säädetty 67 vuoden 
yleinen eroamisikä . Puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen ja poliisin palveluksessa 
olevilla eroamisikä oli alhaisempi ja oikeutti täyteen eläkkeeseen . Ääripäänä puolus-
tusvoimiin värvätyillä lentäjillä eroamisikä oli 40 vuotta . Lisäksi oli joukko ammatteja, 
joissa oli yleistä eläkeikää alhaisempi erityinen eläkeikä . Esimerkiksi veturinkuljetta-
jilla se oli 55 vuotta ja naispuolisella raskaan työn tekijällä 60 vuotta . Löytyipä vuonna 
1978 laaditusta luettelosta niinkin erikoinen työtehtävä kuin kuuromykkäin matka-
pappi, jonka eläkeiäksi oli määritelty 58 vuotta . Eläkeikiä selvittänyt komitea arvioi, 
että 1980-luvun alussa runsaat 70 000 eli vajaa kolmannes valtion eläkejärjestelmän 
piirissä olevista kuului yleistä 63 vuoden eläkeikää alempiin eläkeikäryhmiin .2

Ennen KVTEL:n voimaantuloa 1964 kaupungit ja kunnat olivat omissa eläkesään-
nöissään määritelleet eläkeiät . Eläkeikäluokat yhtenäistettiin 1966 koskemaan kaikkia 
Kunnallisen eläkelaitoksen jäsenyhteisöjä . Kunnallisessa eläkejärjestelmässä vallitsi 
käytännössä valtion tavoin 63 vuoden tai sitä alempi eläkeikä .3 Eläkeikä määräytyi 
sen mukaan, oliko henkilöllä oikeus ainoastaan perusturvan mukaiseen eläkkeeseen 
vai oliko hänellä oikeus myös lisäeläketurvaan . Jos oli oikeus vain peruseläketurvaan, 
eläkeikä oli 65 vuotta eli sama kuin yksityisen sektorin TEL:ssä . Jos henkilöllä taasen 
oli oikeus myös lisäeläketurvaan, hänen eläkeikänään oli joko niin sanottu yleinen elä-
keikä (63 vuotta) tai sitä alempi erityinen eläkeikä . Lähes kaikilla kunnallisessa elä-
kejärjestelmässä mukana olleilla oli oikeus lisäeläketurvaan ja sen myötä 65 vuotta 
alhaisempaan eläkeikään .4

Kunnallisessa eläkejärjestelmässä oli 1970-luvun lopulla lähes sata virkanimikettä 
tai työtehtävää, joihin oli määritelty 63 vuotta alhaisempi eläkeikä . Ne vaihtelivat su-
keltajien 53 vuodesta keittiöapulaisen 62 vuoteen . Suurista ammattiryhmistä sairaan-
hoitajilla oli joko 58 tai 60 vuoden eläkeikä paitsi mielisairaaloissa 57 vuotta ja yli-
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hoitajilla 63 vuotta . Palomiesten eläkeikä oli 55 vuotta . Jostakin saattoi kenties tuntua 
epäoikeudenmukaiselta se, että kunnallisen liikennelaitoksen bussinkuljettaja pääsi 
eläkkeelle 55-vuotiaana, kun taas yksityisen liikennelaitoksen samasta työstä ja ken-
ties vielä samoja katuja ajellen eläke alkoi vasta kymmenen vuotta vanhempana .

Erityiset eläkeiät periytyivät kunnissa valtion eläkejärjestelmän tavoin usein vuosi-
kymmenten takaa, mikä näkyi myös nimikkeiden kohdalla: esimerkiksi pyykkärillä, 
sähkölaitoksen tuhkankärrääjällä ja kaasulaitoksen mittarinpuhdistajalla eläkeikä oli 
60 vuotta ja betonimyllärillä 61 vuotta . Erona valtion eläkejärjestelmään oli se, että elä-
keturvaa kehitettiin 1964 voimaan tulleeseen lakiin saakka kuntakohtaisesti . Myöhem-
min erona oli se, että kunnallisessa eläkejärjestelmässä oli käytössä yksilöllinen, niin 
sanottu painotettu eläkeikä . Se tarkoitti, ettei vanhuuseläkkeelle pääsy määräytynyt 
viimeisen viran tai työn perusteella, jos henkilö oli toiminut työuransa aikana useissa 
tehtävissä . Eläkeikä oli tällöin palvelusajalla painotettujen eläkeikien keskiarvo . Lisäk-
si työntekijöiden kohdalla eläkeikiä sovellettiin työtehtävien sisällön mukaisesti, joten 
järjestelmästä oli tullut vuosien kuluessa hyvin monimutkainen .5

Kaikissa yksityisen sektorin eläkelaeissa yleinen eläkeikä oli 65 vuotta, paitsi meri-
miesten eläkelaissa (MEL) oli sen lisäksi pitkään palvelusaikaan sidottuja alempia elä-
keikiä . Siinä ja TEL-järjestelmässä vanhuuseläkkeen saamisen ehtona oli lisäksi, että 
henkilön työsuhde oli päättynyt . LEL:ssä ja yrittäjäeläkelaeissa – MYEL:ssä ja YEL:ssä 
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– ei tätä ehtoa ollut . Eläkeikä oli ylöspäin liukuva; eläkettä korotettiin reilulta vaikut-
tavan taulukon avulla suunnilleen prosentilla lykättyä kuukautta kohden . Niin kuin 
julkisella sektorillakin työkyvyttömyyden vuoksi eläkkeelle oli mahdollisuus päästä 
ennen vanhuuseläkeikää . Käytännössä tämä tarkoitti alaspäin joustamista muutoin 
kiinteään eläkeikään perustuvissa järjestelmissä .

Lisäeläkejärjestelyjen avulla työnantaja saattoi järjestää henkilöstölleen tai osalle 
siitä 65 vuotta alemman eläkeiän . Vuonna 1977 eläkeyhtiöissä rekisteröity lisäeläke, 
joihin kuului alennettu eläkeikä, oli 24 000 vakuutetulla . Lisäeläkekassojen toiminta-
piiriin kuului sen lisäksi noin 50 000 ja lisäeläkesäätiöiden noin 220 000 henkilöä . 
Varsinkaan säätiöiden lisäeläkkeisiin ei kuitenkaan aina sisältynyt alennettua eläke-
ikää . Näiden lisäksi oli vielä arviolta noin tuhat vapaamuotoista lisäeläkevakuutusta 
ja joitakin yrityksiä, joissa eläkeiän alennus oli toteutettu, usein valtion tai kunnan 
toimintaan läheisesti liittyvän yhtiön – esimerkiksi sähkö- tai puhelinlaitoksen – elä-
kesääntöön perustuvana järjestelynä . Alin eläkeikä rekisteröidyissä lisäeläkevakuu-
tuksissa oli 53 vuotta, mutta useimmiten se oli 60 tai sitä korkeampi .6

Eläketurvakeskuksen tekemässä vuotta 1970 koskevassa selvityksessä saatiin tu-
lokseksi, että alennetun eläkeiän piiriin kuului yksityisellä sektorilla kaikkiaan 82 000 
henkilöä, joista 70 000 oli naisia . Alennettu eläkeikä oli tällöin vain noin neljällä pro-
sentilla yksityisen sektorin työvoimasta . Koska LEL-järjestelmässä lisäeläkejärjeste-
lyt eivät olleet mahdollisia ja yrittäjäeläkelait olivat vasta tulleet voimaan, alennettu 
eläkeikä koski yksinomaan TEL-järjestelmää . Alennettu eläkeikä oli siten noin kym-
menellä prosentilla TEL-vakuutetuista . Lukumääräisesti eniten alennettua eläkeikää 
oli lisäeläke-etuna toimihenkilöillä: kaupan alalla, pankeissa ja vakuutustoiminnassa . 
Yleisin alennettu eläkeikä oli naisilla 60 ja miehillä 63 vuotta .7 Lisäeläkejärjestelyin 
tehty eläkeiän alennus ei yleistynyt yrittäjäeläkelaeissa myöhemminkään . Järjestelmä 
oli kallis, eikä sitä edes markkinoitu yrittäjille .8

ELÄKETURVAKESKUKSEN ELÄKEIKÄTUTKIMUS

Yhteiskuntatieteellinen ja erityisesti laajoihin aineistoihin perustuva kvantitatiivinen 
tutkimus teki 1950-luvulta lähtien läpimurtoaan yhteiskuntatieteissä ja usko tutki-
muksen antamaan tietoon yhteiskunnasta oli vahva . Eläkkeet ja eläkejärjestelmä so-
pivatkin erinomaisesti tutkimuksen kohteeksi . Olihan kyse kaikkia ihmisiä koskevasta 
merkittävästä yhteiskunnallisesta instituutiosta, josta vielä kerättiin laajoja rekisteri-
aineistoja . Niiden analysointiin voitiin käyttää tietokoneita, joita oli hankittu niin Kan-
saneläkelaitokseen kuin Eläketurvakeskukseen .9

Antamassaan mietinnössä Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen kertomukses-
ta vuodelta 1963 eduskunnan sosiaalivaliokunta oli kiinnittänyt huomiota sellaisten 
työntekijäryhmien eläkeiän alentamiseen, joiden työ oli normaalia raskaampaa ja ku-
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luttavampaa . Erikseen mainittiin kaivostyöläiset ja metsätyömiehet . Valiokunta esitti 
loppuvuodesta 1964 asian selvittämistä Kansaneläkelaitoksen yhteyteen perustetussa 
tutkimuslaitoksessa .10 Asia ei jäänyt unohduksiin . Edvard Pesosen (SDP) johtamassa 
toivomusaloitteessa vedottiin seuraavan vuoden alussa valiokunnan mietintöön ja esi-
tettiin, että ”hallitus suorittaisi tutkimuksen eri työalojen vaikutuksesta työntekijäin 
työkykyyn, niin että eläkeikää määrättäessä voitaisiin ottaa huomioon työn rasittavuus 
ja kuluttavuus ja terveyttä vaarantavat tekijät” .11

Vaatimukset eläkeikää koskevasta tutkimuksesta johtivat toimenpiteisiin, kun 
Eläketurvakeskuksessa aloitettiin syksyllä 1965 ”perustutkimuksen luonteinen kenttä-
tutkimus eläkeikäkysymyksestä” .12 Koska eläkeiän alentamista koskevat vaatimukset 
liittyivät usein tiettyjen ammattien rasituksiin, myös sitä koskeva tutkimus soveltui 
työeläkejärjestelmän tehtäväksi . Eläkejärjestelmien välisen kilpailun aikana ei ollut 
myöskään toissijaista, missä järjestelmän tulevaisuutta koskevaa tutkimusta tehtiin .

Eläkeikätutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoja olosuhteista eri ammateissa ja 
tutkia työnantajien ja työntekijöiden asenteita eläkeiän osalta . Tarkoituksena oli vas-
tata jossain määrin itsestään selvältä tuntuvaan kysymykseen, ”onko ammatilla merki-
tystä eläkeikäkysymyksen kannalta vai ei” . Yhteiskuntatutkimuksen uusia suuntauksia 
seuraten ensisijaiseksi metodiksi valittiin haastattelututkimus ja siitä tehty kvantita-
tiivinen analyysi . Haastattelujen tuottamaa aineistoa tukemaan kerättiin tilastoaineis-
toja . Tutkimus kohdistettiin 40 vuotta täyttäneisiin henkilöihin, koska ”nuoremmilla 
työntekijöillä ei ole riittävästi kokemusperäistä tietoa osatakseen suhtautua realisti-
sesti eläkeikäkysymykseen”. Hanke aloitettiin ”koetutkimuksella” graafisesta teolli-
suudesta . Kaikkiaan kerättiin tietoja yli 30 ammattiryhmästä .13

Eläkeikätutkimushankkeen loppuraportti julkaistiin 1975, kymmenen vuoden ku-
luttua hankkeen aloittamisesta . Raportissa kuvattiin yksityiskohtaisesti tehtyjä löy-
döksiä . Menetelmän ja koko urakan työläys henki kirjan sivuilta . Keskeinen viesti ei 
jäänyt epäselväksi:

Mielipiteet sopivasta eläkeiästä ovat sikäli yhdensuuntaisia, että ne kauttaal-
taan osoittavat halua lähteä eläkkeelle nykyistä aikaisemmin .14

Vastauksissa sopiva eläkeikä vaihteli ammattiryhmittäin sukeltajien 54 vuodesta 
sanomalehden toimittajien 63 vuoteen (ammattiryhmään kuuluvien vastausten keski-
arvo) . Teollisuusammateissa työskentelevien mielestä sopiva eläkeikä vaihteli 58:sta 
60 vuoteen . Tulokset eivät olleet odottamattomia . Raportin mukaan voitiin ”puhua 
suoranaisen paineen olemassaolosta eläkeikärajaa vastaan”, niin Suomessa kuin muu-
allakin .15

Eläketurvakeskuksen hallitus päätti siirtää loppuvuodesta 1972 alkaen useaan ot-
teeseen tutkimustulosten julkaisua . Se käsitteli eläkeikätutkimuksen loppuraporttia 
lokakuussa 1973 ja päätyi silloin täydentämään raporttia kustannuslaskelmilla .16 Näi-
den tutkimushankkeeseen alun perin kuulumattomien osien laatimiseen kului aikaa . 
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Lopulta ammattiyhdistysliikkeessä kyllästyttiin laskelmien odotteluun . Eläketurva-
keskuksen hallituksen jäsen ja SAK:n varapuheenjohtaja Arvo Hautala tiedusteli loka-
kuussa 1974, milloin eläkeikätutkimusta käsitellään hallituksessa . Hän sai vastauksek-
si, että sen jälkeen kun eläkeiän alentamisesta aiheutuvat kustannukset on selvitetty . 
Automaattisen tietojenkäsittelyn ja erityisesti sopivan ohjelmiston löytyminen olivat 
synnyttäneet ongelmia .17

SAK:ssa ei kuitenkaan enää haluttu odotella sopivien ohjelmistojen löytymistä ja 
tulosten julkistamista . Hautala vaati Paperiliiton Veikko Ahtolan tukemana tammi-
kuussa 1975, että eläkeikätutkimus olisi julkistettava välittömästi ja odottamatta kus-
tannuslaskelmien valmistumista . Hautala myös ilmoitti, että hän ”pidätti SAK:lle oi-
keuden käsitellä kysymystä julkisuudessa” .18 Ohjelmistot saatiin nyt ripeästi kuntoon 
ja laskelmat eläkeiän alentamisen kustannuksista muutamassa kuukaudessa valmiiksi . 
Kustannusselvityksen sanoma tiivistyi sen ensimmäiseen ja viimeiseen virkkeeseen:

Eläkeiän muuttaminen on mitä suurimmassa määrin kustannuskysymys, tar-
kastellaanpa sitten jonkin ryhmän, esimerkiksi yhden ammattialan työnteki-
jäin eläkeiän alentamista tai eläkeiän yleistä alentamista [– –]
Kustannuslukujen tarkastelussa onkin pääpaino pantava muutoksen täysimää-
räisiin kokonaiskustannuksiin, jotta alkuvuosien kustannuslukujen pohjalta 
tehty eläkeiän alentamispäätös ei myöhemmin kustannuspaineen vuoksi joh-
taisi käytännössä lähes mahdottomilta tuntuviin eläkeiän korottamisiin .19

Jälkimmäisellä kohdalla viitattiin suurten ikäluokkien tulevaisuudessa aiheutta-
maan eläkekustannusten kasvuun .

Eläkeikää koskevan tutkimuksen alustavia tuloksia hyödynnettiin kuitenkin jo 
ennen loppuraportin julkaisemista . Eläkejärjestelmäkomitean sihteerin Jouko Sir-
kesalon (ETK) vuoden 1970 alussa päiväämässä muistiossa tarkastelun kohteeksi 
tulivat niin yhteiskuntatieteellinen keskustelu, ulkomaiden kokemukset kuin Suo-
messa tehdyt aikaisemmat selvitykset . Muistiossa kerrottiin, mitä yhteiskunnassa 
oli tapahtumassa . ”Nykysosiologien” – joiden kohdalla viitattiin Erik Allardtiin, Yrjö 
Littuseen ja Olavi Riihiseen – pohdinnoissa esiteltiin sosiologian klassikon Émilé 
Durkheimin teoriaa työnjaosta ja yhteiskunnallisista muutoksista . Teollistuneissa 
yhteiskunnissa oltiin siirtymässä mekaanisen solidaarisuuden yhteisöstä orgaanisen 
solidaarisuuden yhteisöön, jossa yhteinen omatunto on heikentynyt ja sosiaaliset ar-
vot muuttuneet .20

Yhteiskunnan muutos loi paineita eläkeiän alentamiseen . Aikaisempaa runsaam-
paa vapaa-aikaa pidettiin kohoavan elintason merkkinä . Löydettiin merkkejä uudesta 
ajattelutavasta, jossa työntekijä ”ei saa kaatua koneensa ääreen” . Eläkkeelle oli hel-
pompi siirtyä, kun kohoavien eläkkeiden myötä ei ollut enää pakkoa pysyä kiivastah-
tisemmaksi muuttuvassa työelämässä . Olennainen merkityksensä oli myös sillä, että 
teollisessa yhteiskunnassa tavoiteltiin jatkuvaa tuotannon rationalisointia ja tehok-
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kuuden nostamista . Tässä kehityksessä alhaisen tuottavuuden työtä piti vähentää, ja 
toisaalta ikääntyneen väestön oli hankala pärjätä kiivastahtisemmaksi muuttuvassa 
tuotannossa . Teknisen kehityksen kääntöpuoli oli taas se, että työn fyysinen kuor-
mittavuus vähentyi, joten töitä saattoi jatkaa, vaikkei aivan terve olisi ollutkaan . Silti 
ikääntyneiden toimeentulo-ongelmat näyttivät usein yhdistyvän vanhenemisen muka-
naan tuomaan ”raihnaisuuteen” . Pohdintaan tuli ottaa työkyvyttömyyden määritelmät 
ja mahdollinen osatyökyvyttömyyseläke .

Vaikka yleisen eläkeiän alentamisen arveltiin väestön enemmistöä miellyttävän, 
siihen ei uskottu löytyvän varoja eikä myöskään tukea kansainvälisistä vertailuista . 
Yleisimmin eläkeikä asettui 60 ja 65 vuoden vaiheille, mutta pohjoisilla leveysasteilla 
eläkeikä oli korkeampi ja se näytti alenevan siirryttäessä kohti etelää . Suomessa oli 
taas Pohjoismaiden alhaisin yleinen eläkeikä . Norjassa eläkeikä oli korkein, 70 vuot-
ta . Komitea ei pitänyt mahdollisena – eikä vähiten kustannussyistä – yleisen eläkeiän 
alentamista, vaan se piti tärkeämpänä löytää muita vaihtoehtoja . Ammateittain por-
rastetun eläkeiän ongelma taasen oli kustannusten jakaminen, työntekijöiden liikku-
vuus ammatista toiseen, yksilölliset erot vanhenemisen vaikutuksissa ja ennen kaikkea 
se, millaisin kriteerein työn rasittavuus luokiteltaisiin .

TYÖTTÖMYYSELÄKKEET

Työttömyyseläke astui voimaan UKK-sopimukseen (ks . s . 150) sisältyneiden muiden 
eläkeuudistusten tavoin heinäkuussa 1971 . Eläkejärjestelmäkomitea oli esittänyt sitä 
lähellä vanhuuseläkeikää olevien toimeentulon parantamisen ja eläkeiän valikoivan 
alentamisen välineenä . Esimerkkiä haettiin Saksan Liittotasavallasta, jossa vanhuus-
eläkkeiden ikärajoja oli alennettu niiden osalta, jotka olivat vanhemmiten kärsineet 
työttömyydestä . Myös Ruotsissa oli otettu käyttöön lievennetty työkyvyttömyy-
den määritelmä, jossa työmarkkinasyyt voitiin ottaa huomioon eläkettä puoltavana 
 tekijänä .21

Työttömyyseläkkeeseen oli oikeus 60 vuotta täyttäneellä työntekijällä, joka oli vii-
meksi kuluneen vuoden aikana saanut työttömyysavustusta tai työttömyyskorvausta 
vähintään 200 päivältä ja jolle lähitulevaisuudessakaan ei todennäköisesti voitu osoit-
taa työtä . Komitea perusteli esitystään sillä, että varsinkin huonon työllisyystilanteen 
vallitessa iäkkäämpien pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työllistäminen oli 
osoittautunut hankalaksi . Työttömyyseläke vastasi suuruudeltaan työkyvyttömyys-
eläkettä ja se koski myös sivutoimisia yrittäjiä, jotka työsuhteensa perusteella olivat 
saaneet työttömyyspäivärahaa .22

Työttömyyseläkkeen määrät kääntyivät jyrkkään kasvuun 1970-luvun lopulla . Sii-
hen vaikutti huono taloudellinen tilanne ja maan hallituksen halu puuttua tämän ra-
kennepoliittisen eläkkeen ikärajoihin . Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi maaliskuus-
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sa 1978 hallituksen työttömyysturvaa koskevaa iltakoulua varten jatkossa tarkemmin 
käsiteltävää eläkeikäkomiteaa selvittämään mahdollisuudet alentaa työttömyyseläk-
keen ikärajaa .23

Eläketurvakeskuksen pikaisesti laatimassa muistiossa todettiin, että työttömyys-
eläkkeen ikärajan alentaminen 60:stä 58 vuoteen oli toimeenpantavissa muutaman 
kuukauden valmisteluajan kuluessa . Eläkeikäkomitea puolsi ”väliaikaisena toimenpi-
teenä” työttömyyseläkeiän alentamista, vaikka se lausunnossaan pohdiskelikin, että 
työttömyyskorvausetuuksien laajentaminen eläkejärjestelmien yhteydessä saattaa olla 
askel väärään suuntaan . Komitea päätyi kuitenkin puoltamaan ikärajan alentamista, 
koska ”saadun ilmoituksen mukaan hallituksen piirissä ao . kysymyksiin joka tapauk-
sessa tullaan lähiaikoina ottamaan kantaa” .24 Komitean puheenjohtajan Teivo Penti-
käisen käsityksen mukaan ”asiasta lienee faktillisesti sovittu jo viimeisten hallitusneu-
vottelujen yhteydessä” .25 Tällä hän tarkoitti vuoden 1978 presidentinvaalien jälkeisiä 
neuvotteluja . 

Työttömyyseläkkeen ikärajan alennus 60:sta 58 vuoteen oli voimassa vuoden 1978 
puolivälistä seuraavan vuoden loppuun . Alaikärajaa laskettiin 1980 tilapäisesti 55 vuo-
teen, jossa se pysyikin seuraavat vuodet, kun vuosittain syntymävuosirajaa nostettiin 
määräaikaisella lainmuutoksella .26 Eläkkeistä oli näin yhä selvemmin tullut työlli-
syys- ja rakennepolitiikan väline . Työttömyyseläkkeistä tuli etenkin suurille yrityksille 
houkutteleva saneeraustapa, koska ne saattoivat vähentää työvoimaansa suhteellisen 
pienin kustannuksin eläkelaitosten yhdessä kustantaessa työttömyyseläkkeet . Sano-
malehtiin ilmestyi 1980-luvulla toistuvasti työttömyyseläkkeitä koskevaa uutisointia:

Kaikkien työttömyyseläkkeiden lukumäärä 1971−2010.

Lähde: Eläketurvakeskus .
Kaavio 5.1. Kaikkien työttömyyseläkkeiden lukumäärä 1971-2010.
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”Rosenlew tarjoaa eläkettä”, Uusi Aika (Pori) 14 .8 .1982
” Kaipola vähentää väkeä työttömyyseläkkeillä ja luonnollisella poistumalla”, Koil-
lis-Häme (Jämsä) 26 .8 .1982

” Päivän irtisanomismuotia: Monoa tänään – eläke ensi vuonna”, Kansan Lehti 
(Tampere) 28 .9 .1982

” Kortiston kautta eläkeläiseksi”, Sisä-Suomen Lehti (Äänekoski) 11 .1 .1983
” Nopeimmin kasvava eläkemuoto: Työttömyyseläkkeelle noin 10 000 vuodessa”, 
Kansan Uutiset 21 .1 .1984

”Työttömyyseläkkeellä 32 000”, Aamulehti 21 .1 .1984
” Kouvolan työvoimapiiri: Metsäteollisuudesta siirtynyt liki 2000 työttömyyseläk-
keelle”, Kouvolan Sanomat 5 .1 .1986

” Työttömyyseläkkeellä yli 50 000 ihmistä”, Tervareitti (Muhos) ja Iijokiseutu (Pu-
dasjärvi) 25 .1 .1986

” 5 300 työttömyyseläkeläistä säästäisi 570 miljoonaa . Metsäteollisuus tänä vuonna 
rajujen säästötoimien edessä”, Helsingin Sanomat 22 .2 .1986

” Lapin ja Hämeen läänissä eniten työttömyyseläkeläisiä . Forssassa joka neljäs 
55–64-vuotias työttömyyseläkkeellä”, Helsingin Sanomat 1 .3 .1986

” Erorahastoon hakemisvyöry: Vauhti kiihtyy yhä työttömyyseläkkeissä”, Kauppa-
lehti 13 .3 .1986

” Yli sata hakee MELAlta työttömyyseläkettä kuukausittain”, Maaseudun Tulevai-
suus 15 .11 .1986

Turun Päivälehti kiteytti syyskuussa 1982 työttömyyseläkkeiden lukumäärän kas-
vun mekanismin:

Saneeraava yritys hoitaa yleensä työttömyyseläkkeelle ne, jotka voidaan hoitaa . 
Nyt maaginen vuosi on 1927 . Sitä ennen syntyneiden asiat ovat paremmin kuin 
varsinkin sairastelleiden nuorempien . [– –] Tänä vuonna noin 75 hackmani-
laista joutuu työttömyyseläkkeen piiriin .27

Tilastot tukivat lehtikirjoittelun kuvaa . Työttömyyseläkkeillä olleiden väestöosuus 
55–64-vuotiaissa melkein kymmenkertaistui noin 9 prosenttiin 1979–1984 . Työttö-
myyseläkkeensaajissa oli sekä lukumääräisesti että suhteessa väestöön jonkin verran 
enemmän naisia kuin miehiä . Suhteellisesti eniten työttömyyseläkkeen saajia oli La-
pin, Hämeen ja Keski-Suomen lääneissä .28 Työttömyyseläkkeiden alaikärajan alen-
nukset yhdessä teollisuuden rakennemuutoksen kanssa johtivat työttömyyseläkkeiden 
määrän kasvuun . Iäkkäimpien toimeentulon parantajaksi alun perin tarkoitettu eläke-
järjestelmä todennäköisesti lisäsi vanhimpien työntekijöiden työttömyyttä, koska irti-
sanomiset kohdistettiin iäkkäimpään väestöön .

Tällainen tilanne hermostutti myös osaa työnantajista . Liiketyönantajain Keskus-
liiton toimitusjohtajan Jarmo Pellikan mielestä yritykset käyttivät työttömyyseläke-
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järjestelmää henkilöstöpolitiikkansa välineenä ”ja panivat näin muut yritykset mak-
samaan viulut TEL-maksujen kautta” . Hänen mukaansa työttömyyseläkkeestä oli tu-
lossa syksyllä 1982 kilpaileva eläkejärjestelmä, ja jatkuessaan kehitys saattoi johtaa 
yleiseen 55 vuoden eläkeikään .29 Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Matti Uimonen 
oli samoilla linjoilla:

Miltei poikkeuksetta työttömyyseläke merkitsee uloslyöntiä työelämästä . On 
surullista, jos tämä tapahtuu terveelle ihmiselle jo kymmenen vuotta ennen 
eläkeikää .30

Eduskunnasta tuli kuitenkin painetta työttömyyseläkkeen ikärajan pitämiseen 55 
vuodessa .31 Työttömyyseläkkeiden ikäraja kytkeytyi jatkossa tarkemmin käsiteltävällä 
tavalla siihen, millaiseen ratkaisuun eläkeiän osalta päädyttäisiin . Kun varhaiseläk-
keistä päätettiin 1985, työttömyyseläkkeen ikäraja nostettiin asteittain 60 vuoteen . 

Suomen vientiteollisuu-
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lisuus, kävi 1980-luvulla 
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Yhtyneiden Paperiteh-
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Alkaneiden työttömyyseläkkeiden lukumäärä lähti silloin lähes välittömästi laskuun . 
Suotuisa taloudellinen kehitys myötävaikutti tällaiseen kehitykseen, kun noususuh-
danne paransi myös vanhempien ikäluokkien työllisyystilannetta . Työttömyyseläkkei-
den määrän laskusta tuli kuitenkin vain lyhytaikainen ilmiö, kun 1990-luvun laman 
myötä eläkkeitä alettiin uudelleen käyttää työttömyyspolitiikan välineenä .

LUOPUMIS- JA SUKUPOLVENVAIHDOSELÄKKEET

Nopeaa sosiaalista ja kulttuurista murrosta eläneeseen yhteiskuntaan ilmaantui 
1970-luvun taitteessa ikivanhoja tai täysin uusia käsitteitä muistuttamaan agraariyh-
teiskunnan läheisyydestä: autiotalot, pakettipellot, voivuoret sekä metsitys- ja lehmien 
teurastuspalkkiot . Ne liittyivät ylituotantoon, maataloudessa työskentelevien korke-
aan keski-ikään sekä pyrkimyksiin jouduttaa maatalouden ja koko yhteiskunnan ra-
kennemuutosta .

Maatalouden ja maaseudun ongelmat loivat paineita kehittää myös eläkejärjestel-
miä . Vuonna 1970 voimaan tulleen maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) ei katsottu 
tässä suhteessa riittävän, vaan sitä täydentämään luotiin jo nimessään muutokseen 
viittaavia järjestelmiä: luopumiseläke, sukupolvenvaihdoseläke ja vielä erityinen 
luopumiskorvaus . Pienviljelijöiden ja unohdetun kansan äänenä esiintynyt Suomen 
Maaseudun Puolueen puheenjohtaja Veikko Vennamo nimitti niitä ”talonpojan tappo-
linjaksi” .32 Pelkkä MYEL ei riittänyt rakennemuutoksen vauhdittamiseen, koska sii-
nä, toisin kuin esimerkiksi Saksan Liittotasavallan vastaavassa laissa, ei vaadittu työn 
lopettamista .33

Suomalaisen sosiaaliturvan suunnittelun perinnettä noudattaen juuri toimintansa 
aloittaneessa Maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa (Mela) selvitettiin ensi töiksi 1970, 
millaisia maatalouden eläkejärjestelmiä oli käytössä muissa maissa . Kansainvälisen 
sosiaaliturvajärjestön (ISSA) maatalousjaoston kokouksessa Budapestissä kuultiin, 
että Keski-Euroopan maissa käytettiin erityisiä luopumiseläkkeitä maatalouden ratio-
nalisoinnin välineenä . Näitä ajatuksia esiteltiin suomalaisille maatalous- ja eläkealan 
toimijoille, ja Melassa laadittiin suunnitelma luopumiseläkkeeksi osana työeläkejär-
jestelmää .34

MTK:n toivomuksesta luopumiseläkettä pohtivan komitean perustaminen tuli 
osaksi vuoden 1970 lopulla solmittua UKK-sopimusta .35 Työeläkelaitosten liiton pu-
heenjohtaja Teivo Pentikäinen toimi komitean puheenjohtajana ja Seppo Pietiläinen 
Melasta sen sihteerinä . Nämä valinnat viittasivat jo yhteen linjaukseen: uusi erityis-
eläke tulisi osaksi työeläkejärjestelmän organisaatiota .

Sosiaaliturvasuunnittelun perinteestä poiketen komitea luovutti mietintönsä jo 
muutaman kuukauden kuluttua, saman vuoden syyskuussa . Komiteanmietintöön 
liittyi sen sijaan perinteeksi muodostuvaa eri tahojen intressien yhteensovittamista 
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kompromissiksi, kun siihen kirjattiin uuden eläkkeen tavoitteeksi sekä peltomaan vä-
hentäminen että tilakoon suurentaminen (”tarkoituksenmukaisten maatilojen muo-
dostuminen”) . Tavoitteena oli rakennemuutoksen vauhdittamiseksi taata – pienehköä 
vakuutusmaksua vastaan mutta käytännössä valtion varoin – tilastaan luopujille toi-
meentulo loppuiäksi .36 Käytännössä kyse oli eläkeiän alentamisesta, vaikka järjestel-
män perustamiseen saattoikin ensi sijassa kannustaa maatalouspoliittiset tavoitteet .

Luopumiseläkkeen alaikärajaksi pantiin 55 vuotta, vaikka samaan aikaan valmis-
telussa olleeseen työttömyyseläkkeeseen tuli viisi vuotta korkeampi ikäraja . Korkeam-
man alaikärajan arveltiin johtavan siihen, että uusi eläke olisi jäänyt merkityksettö-
mäksi . Yläikärajaa ei ollut, joten luopumiseläkkeen saattoi saada – tosin vähennettynä 
– vielä vanhuuseläkeiän, eli 65 vuoden jälkeenkin . Koska ikärajat koskivat vain isäntiä, 
luopujan vaimo saattoi saada eläkkeen hyvinkin nuorena . Vuonna 1977 todettiin, että 
”yksi oli saanut eläkkeen 29-vuotiaana” .37 Laajamittaisesta sosiaaliturvalla keinotte-
lusta ei kuitenkaan liene ollut kyse .

Samoihin aikoihin nousi keskusteluun myös toinen maataloudenharjoittajien eläk-
keitä koskeva esitys, sukupolvenvaihdoseläke . Se oli tarkoitettu niitä tilanteita varten, 
kun tila siirtyi yhtenä kokonaisuutena isännältä lähisukulaiselle . Melassa siitä oli tehty 
jo alustavia suunnitelmia . Tasavallan presidentti Urho Kekkosen aloitteesta keskusjär-
jestöt sopivat elokuussa 1972 niin sanotun kansaneläkepommin purkamisesta . Annet-
tuna tehtävänään SAK:n Matti Savola, STK:n Tapani Kahri ja MTK:n Heimo Tuomarla 
esittivät, että samalla kun eläkepommi kohtuullistetaan, toteutetaan sukupolvenvaih-
doseläke mahdollisimman pikaisesti .38

Luopumiseläkkeen kustannusten arvioitiin olevan lain voimaantulosta kolmen 
vuoden jälkeen 38 miljoonaa markkaa (toteutui 12 milj .) ja sukupolvenvaihdoseläk-
keen 10 miljoonaa markkaa (toteutui 18,5 miljoonaa) . Eduskunnan aikaisemmin esit-
tämiin kansaneläkkeiden korotuksiin (yli 600 miljoonaa markkaa) verrattuna uusien 
maatalouseläkkeiden kustannukset jäivät siten lähestulkoon olemattomiksi . Luopu-
miseläkkeestä tulikin varsin edullinen väline sitoa keskustapuolueen kannattajia ja 
MTK:n jäseniä työeläkejärjestelmään .39

Sukupolvenvaihdoseläkettä alettiin valmistella lokakuussa 1972 Melan toimitus-
johtaja Martti Rahnaston johdolla . Pietiläinen valittiin myös tämän etujärjestöistä ja 
ministeriöistä kootun toimikunnan sihteeriksi . Toimikunta työskenteli luopumiselä-
kekomiteaakin rivakammin, sillä se sai työnsä valmiiksi vielä ennen vuoden loppua . 
Sukupolvikierron nopeuttaminen nähtiin komiteassa perustelluksi, koska nuori isän-
tä joutui toisinaan kauankin odottelemaan vanhempiensa eläköitymistä . Ongelmaksi 
muodostui tällöin, ettei elinkelpoisillekaan tiloille jäänyt välttämättä ketään tai aina-
kaan kyvykästä perillistä jatkamaan tilanpitoa . Nuoren isännän voitiin ajatella myös 
edistävän tilan ja kansantalouden tuottavuuden kasvua .40 Silti sukupolvenvaihdos-
eläkkeen synnyn ajoittuminen eläkepommin purkamisen yhteyteen viittaa keskusta-
puolueelle ja maataloustuottajille annettuun hyvitykseen . Mietinnöstä välittyvät myös 
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varovaisuus, pitäytyminen vuosisatojen takaa periytyviin toimintatapoihin ja haluun 
pitää maaseutu asuttuna:

Jotta sukupolvenvaihdoseläkkeen saaja voisi niin halutessaan rakentaa itselleen 
erillisen eläkeläisasunnon, olisi hänelle varattava oikeus pidättää itselleen asun-
totontti . Luopumiseläkelakiehdotuksessa esitettyä mahdollisuutta pidättää alue 
perunan ja puutarhatuotteiden viljelyä varten ei tässä yhteydessä tarvittaisi, 
koska vastaavat seikat voidaan järjestää tyydyttävästi syytinkisopimuksessa .”41

Luopumiseläkkeiden yksityiskohdista sovittiin kevään 1973 maataloustuloratkai-
sun yhteydessä . Sukupolvenvaihdoseläkkeestä ei säädetty luopumiseläkkeen tapaan 
omaa lakia, vaan sitä koskevat säännökset lisättiin MYEL:iin . Eduskunta hyväksyi la-
kiesitykset vuoden 1973 lopulla, ja ne tulivat voimaan seuraavan vuoden alussa . En-
simmäisen kolmen vuoden aikana luopumiseläke myönnettiin vain vajaalle kolmelle 
tuhannelle henkilölle . Eläkkeiden toimeenpanosta huolehtivat Mela ja maatilahallitus, 
joka antoi lausunnon eläkkeen maatalouspoliittisista edellytyksistä .42
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Alkujaan sukupolvenvaihdoseläkettä maksettiin tilastaan luopuville 60–64-vuoti-
aille isännille . Naispuolinen luopuja saattoi saada eläkkeen jo 55-vuotiaana . Mukaan 
otettiin vain ne maatilat, joiden viljelyn jatkamista voitiin pitää tarkoituksenmukaise-
na, ja tilat tuli myydä lähisukulaiselle . Sukupolvenvaihdoseläke muistutti siten mies-
ten osalta ikärajoiltaan työeläkkeisiin vastikään liitettyä työttömyyseläkettä . Työeläke-
järjestelmän periaatteesta poiketen luopumiseläkkeet sidottiin elinkustannusindeksiin 
eikä tuolloin vielä ansiotasoindeksin mukaan määräytyvään TEL-indeksiin . Samaan 
aikaan säädetyn luopumiseläkkeen tavoin valtio pääasiassa vastasi sukupolvenvaih-
doseläkkeen kustannuksista . Vähämerkitykselliseksi jäänyt erityinen luopumiskor-
vaus oli kertasuoritus, johon ei liittynyt ikärajoja .43

Luopumiseläkejärjestelmät säädettiin kolmen vuoden määräajaksi, mutta niiden 
toimintaa jatkettiin useaan otteeseen 1970- ja 1980-luvuilla .44 Samalla eläkkeiden saa-
misehtoja lievennettiin, tilasta luopuminen tehtiin joustavammaksi ja eläkkeen tasoa 
parannettiin . Ikärajojen osalta suunta oli alaspäin . Luopumiseläkkeen kohdalla nais-
leskien eläkeikäraja laski 55 vuodesta 45 vuoteen 1980, ja sukupolvenvaihdoseläk-
keessä emännille lisättiin samana vuonna niin sanottu uinuva eläkeoikeus . Se tarkoitti 
mahdollisuutta tehdä tilakauppa jo ennen 55-vuotiaana alkavaa eläkeikää, jolloin eläk-
keen maksu kuitenkin alkoi . Miehet saivat vastaavan oikeuden 1985 . Miesten kohdalla 
sukupolvenvaihdoseläkkeen ikärajaa laskettiin 1978 väliaikaisesti – työttömyyseläk-
keen tavoin – 58 vuoteen ja vuodesta 1981 lähtien 55 vuoteen .45 Sukupolvenvaihdos-
eläkkeen ikärajasta tuli 1980-luvun puolivälin eläkeneuvotteluissa sosiaalidemokraat-
tien ja keskustan ”kauppatavara” ja kompromissin osanen, jolla edistettiin ratkaisua 
joustavasta eläkeiästä .

Sukupolvenvaihdoseläke sisältyi MYEL:iin, mutta siitä säädettiin oma lakinsa 
1990 .46 Suomen liittyessä Euroopan yhteisöön siirrettiin sukupolvenvaihdos yhteiseen 
luopumistukilakiin . Siinä otettiin huomioon yhteisölainsäädäntö, joka asetti maatalous-
poliittiset tavoitteet etusijalle . Alkuvaiheessa EU tuki järjestelmää myös taloudellisesti . 
Luopumistukilait ovat olleet määräaikaisia, ja niistä viimeksi säädetty jatkuu vuoteen 
2015 saakka . Myös vanhojen lakien mukaisia eläkkeitä on maksussa vielä pitkään .47

RINTAMAMIESTEN VARHAISELÄKKEET

Toiseen maailmansotaan (1939–1945) osallistuneita tuli 1960-luvulla siihen ikään, 
että eläkekysymys alkoi ajankohtaistua heidän kohdallaan . Osalla sota näkyi heiken-
tyneenä terveytenä ja työkykynä, vaikka vanhuuseläkeikään oli vielä vuosia jäljellä . 
Tehtaiden, kaivosten, satamien sekä rakennus- ja metsätyömaiden raskaat työt eivät 
ainakaan helpottaneet jaksamista . Veteraanien aseman esiintuominen sopi myös pro-
pagandavälineeksi, arvosteluksi valtaa pitäviä kohtaan .

Eduskunnassa vaadittiin sotapalveluksen huomioon ottamista eläkejärjestelmissä 
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ja erityisesti rintamamiesten eläkeiän alentamista . Maalaisliitosta eronnut Vennamo 
esitti rintamamiesten kansaneläkeikärajan alentamista 50 vuoteen jo vuoden 1961 
valtiopäivillä, ennen työeläkelakien säätämistä . Vennamon mielestä 50 vuoden iässä 
”myöhemmin sotarasituksesta ilmenneet näkymättömät sairaudet tulevat asianmu-
kaisesti huomioiduksi” .48 Seuraavina vuosina kansanedustajat vaativat sotaveteraa-
nien kansaneläkeiän alentamista esimerkiksi 55 vuoteen49 tai aivan erillistä sotavete-
raanien eläkelakia .50

SKDL:n kansanedustajan Paavo Lagerroosin ensimmäisenä allekirjoittamassa toi-
vomusaloitteessa esitettiin 1966 rintamapalveluajan lisäämistä eläkkeeseen oikeutta-
vaan aikaan . Aloitteen mukaan työeläkkeissä yksi rintamapalveluvuosi laskettaisiin 
kahdeksi normaaliksi työvuodeksi .51 Samantyyppinen ajanliittämisperiaate liittyi mui-
hinkin rintamamiesten eläkkeitä koskeviin kansanedustajien aloitteisiin . Vaatimuksil-
le antoi pontta se, että vastikään voimaan tulleissa julkisen sektorin eläkelakien lisä-
eläketurvassa rintama-aika luettiin eläkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi . Julkisella sekto-
rilla vanhuuseläkeiät olivat muutoinkin alhaisempia kuin yksityisellä sektorilla .52

Valtioneuvoston asettaman komitean ehdotuksesta heikossa taloudellisessa ase-
massa oleville rintamamiehille myönnettiin niin sanottuja ylimääräisiä sotaeläkkeitä 
1968–1971 .53 Pysyvämpää järjestelyä merkitsi syyskuussa 1971 voimaan tullut rintama-
sotilaseläkelaki (REL), jonka toimeenpano kuului Kansaneläkelaitokselle . Laki koski 
55 vuotta täyttäneitä taloudellisen tuen tarpeessa olleita rintamasotilastunnuksen hal-
tijoita, jotka eivät saaneet muita kansaneläkelain mukaisia etuuksia . Rintamasotilas-
eläkelaki uudistettiin 1977, jolloin se erotettiin kansaneläkelaista . Lisäksi ylimääräisiä 
sotaeläkkeitä alettiin myöntää uudelleen rintamasotilaseläkelain ohessa vuodesta 1974 
lähtien tarveharkinnan mukaan niille alle 55-vuotiaille rintamasotilaille, joiden työkyky 
oli alentunut eivätkä he saaneet kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä .54

Tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun liittyi 1974 myös selvityksen teettäminen siitä, 
pitäisikö työeläkelakeihin sisällyttää säännös rintamapalveluajan huomioon ottami-
sesta työeläkettä määrättäessä .55 Asiaa selvittäneen toimikunnan mielestä rintamapal-
veluksen huomioiminen työeläkkeissä oli teknisesti mahdollista, mutta sen käyttöön 
ottoon katsottiin liittyvän periaatteellisia esteitä:

–  Kolmannes rintamasotilaista jäisi tällaisen etuuden ulkopuolelle joko ikänsä tai 
ennen työeläkelakien voimaantuloa alkaneen työkyvyttömyyden vuoksi .

–  Työeläkkeen määrään suhteutettu etuus johtaisi siihen, että ne, joilla oli muu-
toinkin korkein työeläketurva, saisivat myös korkeimman korotuksen työeläk-
keeseensä . Tätä ei voitu perustella ainakaan ”sotasaavutuksilla tai -menetyksil-
lä”, vaan tilanne saattoi itse asiassa olla juuri päinvastoin . Ne, jotka olivat sodasta 
kaikkein vähiten kärsineet, saisivat suurimman korotuksen eläkkeisiinsä .

–  Voitiin myös kysyä, miksi työnantajien pitäisi yksin kustantaa veteraaneihin koh-
distuvat erityistoimenpiteet . Eikö olisi perustellumpaa maksaa ne kokonaisuu-
dessaan julkisista varoista?56
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Sekä veteraanijärjestöjen, työnantajien että MTK:n edustajat esittivät työryhmän 
mietintöön omat eriävät mielipiteensä . Eläketurvakeskuksen hallituksessa SAK:n Hau-
tala totesi, että ”työeläkelaitosten ei tulisi väistää vastuutaan tyydyttävän rintamamies-
eläkejärjestelmän luomiseksi viivyttelemättä maahamme” . Kaikilla rintamapalveluun 
osallistuneilla pitäisi olla tasavertainen oikeus eläkkeeseen riippumatta siitä, sattuiko 
olemaan julkisen vai yksityisen työnantajan palveluksessa .57 Toimikunnan työnantaja-
edustajien Erkki Oinaksen ja Mauri Morenin mielestä ”sotapalvelun kokonaisvaltai-
sen yhteiskunnallisen merkityksen johdosta rintamapalvelun huomioon ottaminen 
rintamapalveluksessa olleiden eläkkeiden kartuttamiseksi olisi suoritettava julkisista 
varoista” .58 Eläketurvakeskuksen hallitus pidättyi kannanotosta, oliko eläkepolitiikan 
kokonaisuutta ajatellen tarkoituksenmukaista liittää rintamapalveluetuutta työeläke-
järjestelmään .59

Asia nousi uudelleen selvityksen kohteeksi, kun seuraavassa luvussa tarkemmin 
käsiteltävä eläkeikäkomitea aloitti 1978 työskentelynsä selvittämällä rintamamiesten 
eläkekysymystä .60 Selvitysten kestäessä ja veteraanijärjestöjen painostaessa aloite 
siirtyi maan hallitukselle . Se ilmoitti vuoden 1981 valtion tulo- ja menoarvioesityk-
sessä täydentävänsä heinäkuun alkuun 1981 mennessä eläkeikää koskevan selvityk-
sen niin, että sodassa saatujen rasitteiden perusteella rintamaveteraaneille luodaan 
paremmat mahdollisuudet siirtyä vapaaehtoisesti eläkkeelle . Eläkeikäkomitea esitti 
sodassa vammautuneille rintamaveteraaneille eläkkeelle pääsyä normaalia eläkeikää 
aikaisemmin .61

Hallitus teki lokakuussa 1981 eduskunnalle rintamaveteraanien varhaiseläkkeitä 
koskevan esityksen .62 Eduskuntakäsittelyssä syntyi kuitenkin varsin poikkeuksellinen 
eduskuntaryhmien yksimielinen rinnakkainen esitys, jossa noudatettiin samoihin ai-
koihin työnsä päättäneen rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan esitystä . Siinä 
mm . ehdotettiin varhaiseläkkeen alaikärajaksi 58 vuotta, kun se hallituksen esitykses-
sä oli 60 vuotta paitsi pahiten sodassa vammautuneille, joille hallitus esitti 58 vuo-
den eläkeikää . Eduskuntaryhmien esityksessä myös yksinkertaistettiin ja lievennettiin 
eläkkeen saamisen ehtoja .63 Eduskunta hyväksyi lain rintamaveteraanien varhaiseläk-
keestä joulukuussa 1981, ja laki tuli voimaan heinäkuussa 1982 .64

Laissa rintamaveteraanilla tarkoitettiin henkilöä, jolle oli annettu rintamasotilas-
tunnus . Sotapalvelukseen osallistuneille naisille myönnetty rintamapalvelustunnus 
ei siis oikeuttanut varhaiseläkkeeseen . Eläkkeen saanti edellytti joko sodassa vam-
mautumista tai sotavankeutta . Myös veteraani, joka oli ollut pitkään rasittavassa 
työssä, saattoi saada eläkkeen . Muilta kuin vaikeimmin sodassa vammautuneilta 
edellytettiin 58 vuoden ikää, työkyvyn alentumista ja kahden vuoden rintamapal-
veluaikaa . Varhaiseläkkeen määrä oli sama kuin olisi rintamaveteraanille myönnet-
tävä täysi työeläkelakien mukainen työkyvyttömyyseläke . Varhaiseläkejärjestelmän 
käytännön hoito säädettiin työeläkelaitosten tehtäväksi, mutta eläkkeet maksettiin 
valtion varoista .65
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Uusi laki herätti kuitenkin tyytymättömyyttä etenkin veteraanien keskuudessa . 
Syynä olivat lakiin sisältyneet ikärajat ja erityisesti rintamapalvelusaikavaatimukset . 
Arkistotyössä pitikin numeroiden ja sotahistorian kanssa olla tarkkana . Tietämys his-
toriasta lisääntyi, kun sotatieteen laitos julkaisi luettelon, jossa ilmeni sodanaikais-
ten joukkojen ja yksiköiden rintamavastuussaoloaika . Tämän luettelon ja veteraanien 
henkilöasiakirjojen huolellisen vertailun tuloksena sotilaspiirien esikunnissa laadittiin 
kullekin eläkkeen hakijalle palvelusaikatodistus .66

Sotainvalidien ja sotavankien eläkkeelle pääsyä helpotettiin muutamaa kuukaut-
ta ennen eduskuntavaaleja vuoden 1982 lopulla poistamalla ikärajat ja vaatimukset 
rintamapalvelusajasta . Muita rintamaveteraaneja koskeva rintamapalvelusaika lyhen-
nettiin yhteen vuoteen ja se poistettiin kokonaan 63 vuotta täyttäneiltä . Varhaiseläke-
järjestelmä ulotettiin koskemaan myös 1939–1945 sotiin osallistuneita rintamapalve-
lustunnuksen saaneita naisia, jotka olivat täyttäneet 63 vuotta tai olivat sotainvalideja . 
Nämä muutokset tulivat voimaan heinäkuussa 1983 .67

Tulkinnanvaraisesta rintamapalvelusajan laskemisesta päästiin eroon, kun eläk-
keelle pääsyn ehtona poistettiin 1986 vaatimus vuoden rintamapalvelusajasta . Var-
haiseläkkeelle pääsyn edellytyksenä ei myöskään enää vaadittu työkykyä alentavaa 
sairautta, vikaa tai vammaa, joka olennaisesti haittaisi ansiotyötä . Rasittavan työn vaa-
timus eläkkeen saamisen edellytyksenä niin ikään poistettiin ja sotiin osallistuneiden 
naisten eläkkeeseen oikeuttava ikäraja alennettiin 60 vuoteen .68

Rintamamiesten varhaiseläkkeiden lukumäärä jäi kaikkiaan melko pieneksi . Enim-
milläänkin eläkkeiden saajia oli yhdellä kertaa alle kymmenen tuhatta . Monille sotaan 

Rintamaveteraanien varhaiseläkkeiden lukumäärä 1982−1998.

Lähde: ETK .
Kaavio 5.2. Rintamaveteraanien varhaiseläkkeiden lukumäärä 1982–1998.
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osallistuneille mahdollisuus päästä varhaiseläkkeelle tuli tarpeeseen, toisille taas liian 
myöhään . Rintamamiesten varhaiseläkkeet voidaan myös liittää yhdeksi eleeksi yh-
teiskunnassa voimistuvassa ilmiössä, jossa haluttiin osoittaa arvostusta sotaveteraa-
neja kohtaan .

AMMATILLINEN VAI YKSILÖLLINEN ELÄKEIKÄ?

Eläkeikää koskevat vaatimukset eivät koskeneet pelkästään sotaveteraaneja . Raken-
nusliiton puheenjohtajan ja SKDL:n kansanedustajan Aarne Saarisen johdolla tehdys-
sä toivomusaloitteessa esitettiin reilu puoli vuotta työeläkelakien voimaantulon jälkeen 
helmikuussa 1963 vanhuuseläkeikärajan alentamista 63 vuoteen .69 Paria vuotta myö-
hemmin SDP:n Sulo Hostilan johtamassa lakialoitteessa vaadittiin täyden eläkkeen 
kohottamista virkamieseläkkeiden tasolle 66 prosenttiin sekä täyden eläkkeen ansain-
ta-ajan lyhentämistä 30 vuoteen, johon myös ”yleinen kansainvälinen kehitys kulkee” . 
Ansainta-ajan lyhentäminen helpottaisi aloitteen tekijöiden mukaan myös 65 vuotta 
alhaisemman eläkeiän soveltamista ”eräillä erityisen raskailla, terveydelle vaarallisilla 
tai muuten tavallista kuluttavammilla työaloilla” . Eläkkeen suuruus ei saanut alentua 
alhaisemman eläkeiän vuoksi silloin kun se työn luonteen vuoksi oli perusteltavissa .70

Eläketurvakeskuksen teettämässä ensimmäisessä mielipidetutkimuksessa 1964 
kolme neljäsosaa TEL- ja LEL-alojen työntekijöistä piti 65 vuotta liian korkeana eläke-
ikänä .71 Kansalaisten ja ammattiyhdistysliikkeen vaatimukset, joita vasemmistopuolu-
eet ja niiden eri ryhmittymät käyttivät myös keskinäisessä kilpailussaan hyväksi, loivat 
lisäpainetta eläkeikien muuttamiseen . Sekä SDP:n että SKDL:n kansanedustajat teki-
vät talvella 1969 eduskunnassa aloitteet, jotka koskivat eläkkeelle siirtymistä säädet-
tyä eläkeikää aikaisemmin, erityisesti fyysisesti raskaissa ammateissa .72 Metalliliiton 
puheenjohtaja Sulo Penttilä esitti samoihin aikoihin, että vanhuuseläkkeen alaikäraja 
laskettaisiin vaarallisissa ammateissa 60 vuoteen ja rintamavuodet otettaisiin kolmin-
kertaisina huomioon eläkevuosia laskettaessa .73

UKK-sopimuksen jälkeisissä työmarkkinajärjestöjen eläkeneuvotteluissa loka-
kuussa 1971 Aavarannassa käytiin myös keskustelua ammatillisesta eläkeiästä . (ks . 
edellä s . 158) Paperiliiton Ahtola toi esiin ajatuksen, että puunjalostusteollisuudessa 
voitaisiin säätiöt lopettaa ja tilalle muodostettaisiin LEL-eläkkeitä hoitaneiden työelä-
kekassojen mukaisia kassoja, joissa työntekijät olisivat mukana katsomassa, ”milloin 
itse kukin henkilö olisi päästävä eläkkeelle” . SAK:n Hautala oli samaa mieltä viitaten 
siihen, että

vanhat työntekijät ovat jo aika tehottomia työssään . On järjetöntä pitää saman-
aikaisesti nuoria työttöminä . Pitäisi päästä siihen, että vanhat päästettäisiin 
eläkkeelle ja nuoret tekisivät työnsä tehokkaammin . Se tulisi kansantaloudel-
le halvemmaksi kuin kaikenlaisten työttömyystöiden ja työttömyyskorvausten 
kustantaminen .74
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Vaikka Pentikäinen ja Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Markku Kaikkonen se-
lostivat ”teknillisiä vaikeuksia”, joita liittyi ammatilliseen eläkeikään, Ahtola pysyi kan-
nassaan . Pentikäisen kuuleman mukaan Ahtola ”mutisi myös jotain sellaista, että jos 
kerran vakuutusyhtiöitten tekniikat eivät pysty tätä hoitamaan ja aina vain vedotaan 
siihen, ettei rahaa ole, asia sitten hoidetaan muilla linjoilla” . Pentikäinen huolestui ja 
pohdiskeli jälkikäteen, että ”Ahtolan viittaamat kassat ilmeisesti sotkisivat totaalisesti 
koko työeläkejärjestelmän” . Pentikäisen mukaan ammatillisen eläkeiän kysymys oli ay-
liikkeen keskuudessa ”kypsynyt sellaiseen pisteeseen, että jotain tulee tapahtumaan, 
tahdotaan tai ei” . Asian hoitamiseksi oli ”kiireellisesti konstruoitava ratkaisu” .75

Eläkeikää koskevat vaatimukset siirtyivät myös puolueohjelmiin . Perusteellisim-
min eläkeikää käsiteltiin SDP:n vuoden 1972 puoluekokouksen hyväksymässä eläke-
poliittisessa ohjelmassa . Puolueen eläkepoliittisen työryhmän ehdotuksessa tuotiin jo 
edellisvuonna esiin ”erilaisia valikoivia eläkeiän alentamisen perusteita” . Niissä piti 
ottaa huomioon ammattien väliset erot ja ihmisten henkilökohtainen valinta . Menet-
telytapa tällaisen tavoitteen saavuttamiseksi oli selvillä: ”Mitkä työt mihinkin ryhmään 
kuuluvat, on tutkimuksin ja neuvotteluin selvitettävä .” Työryhmän mielestä oli myös 
luotava järjestelmä, joka

työttömyysvakuutukseen niveltyen ottaa huomioon myös ns . sosiaalisen työky-
vyttömyyden ja antaa ennenaikaisen eläkkeen sellaisille 55 vuotta täyttäneille 
henkilöille, jotka eivät ole lääketieteellisessä mielessä työkyvyttömiä siinä mää-
rin, että saisivat työkyvyttömyyseläkkeen mutta jotka ikänsä ja kuntonsa vuoksi 
ovat jo joutumassa aktiivisen työelämän ulkopuolelle .76 [Kursivointi MH .]

Eläkepoliittisen työryhmän ehdotukseen perustuen SDP:n puoluekokouksessa hy-
väksyttiin kesäkuussa 1972 eläkepoliittinen ohjelma, jonka mukaan työkyvyttömyys-
eläkkeen käsitettä piti määrätietoisesti laajentaa kohti ”ennenaikaiseläkettä”:

Vanhenevan henkilön kohdalla ei vaikeuksien kohdatessa ole kohtuullista eikä 
usein mahdollistakaan edellyttää siirtymistä uuteen ammattiin tai muuttamis-
ta toiselle paikkakunnalle, vaan oikeana ratkaisuna on pidettävä ennenaikais-
eläkkeen myöntämistä . Tällainen ratkaisu on tehtävä mahdolliseksi ainakin 55 
vuoden iästä alkaen .77

Eläkeiän yleiseen alentamiseen voitiin pyrkiä sikäli kun taloudellinen kehitys antoi 
siihen mahdollisuuden . Puolueen eläkepoliittisen työryhmän suositusten mukaisesti 
puoluekokous hyväksyi kuitenkin ohjelmassaan, että ”ensi tilassa on pyrittävä otta-
maan käyttöön erilaisia valikoivia eläkeiän alentamisen perusteita” .78 Suurin eläkepo-
liittinen huomio kohdistui seuraavina vuosina edellisessä luvussa kuvattuun työeläk-
keiden tasokorotukseen ja kansaneläkkeisiin . Huono taloudellinen tilanne 1970-luvun 
puolivälin jälkeen ei myöskään luonut juuri liikkumavaraa eläkeiän alentamisen suun-
taan . Sitä koskevat pyrkimykset eivät kuitenkaan kadonneet .
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Valtioneuvosto asetti vuoden 1977 lopussa kaikkiaan 20 jäsentä käsittäneen eläke-
ikäkomitean . Sen johtamisessa luotettiin kokemukseen, kun puheenjohtajaksi valittiin 
Ilmarisen toimitusjohtajan pestistä 60-vuotiaana ”hiukan asteittain” eläkkeelle siirty-
nyt Pentikäinen . Hän ei halunnut aiheuttaa ”vahinkoa” johtamalleen yhtiölle ja päätti 
lähteä ”ajoissa eläkkeelle” .79 Komitean tehtävänannossa ennakoitiin toivottua loppu-
tulosta . Komitean tuli selvittää:

–  ne eläkemuodot ja eläkkeen saamisen edellytykset, joiden avulla on mahdollista 
olennaisesti eläkemenoja lisäämättä tehdä eläkkeelle siirtyminen eläkeikää lä-
hestyville henkilöille nykyistä joustavammaksi ja heidän yksilölliset eroavaisuu-
det huomioon ottavaksi,

–  rintamaolosuhteissa palvelleiden henkilöiden erityistarpeet sekä
–  muidenkin työntekijäryhmien mahdollisuus väliaikaiseen eläkeiän alentamiseen 

ilman, että pyrkimys joustavaan yksilölliseen eläkeikään vaarantuisi tai syntyisi 
uusia etuoikeutettuun asemaan nousevia ryhmiä .80

Pentikäinen muisteli myöhemmin, että yksityisen sektorin eläkeikien osalta oli 
perusteltua pelätä joutumista ”kaaoksenomaiseen taisteluun” ja tuloksena ”saattaisi 
olla suoranainen kansallinen katastrofi”.81 Työeläkejärjestelmän näkökulmasta tilanne 
näyttikin huolestuttavalta, kun tärkeimmän asian eli joustavan eläkeiän kohdalla ei 
näkynyt edistystä . Vaarana olisi lipeäminen ammatillisten eläkeikien järjestelmään . 
Vahvojen ammattiliittojen, kuten Metalliliiton, arveltiin ryhtyvän itse toimiin työeh-
tosopimusneuvottelujen yhteydessä ja myös SAK:n puheenjohtaja Pekka Oivio puhui 
SAK:n valtuustossa syksyllä 1980 ”joustavan eläkeikäkäytännön rakentamisesta” .82

Pentikäinen valmistautui syksyllä 1980 jättämään joustavia eläkeikiä koskevan 
periaatemietinnön, vaikka työnantajapuolen vastustus oli tiedossa . Työeläkelaitos-
ten Liiton toimitusjohtaja Pentti Kostamo arveli Pentikäiselle, että ”pakkotilanteessa 
työnantajapuoli kyllä valitsee esittämäsi mallin ennen kuin yleisen tai ammatillisen 
eläkeiän alentamisen” . Ensin tuli kuitenkin odotella, saavutettaisiinko kevään 1981 
työmarkkinaneuvotteluissa ratkaisua eläkeiän osalta .83 Kun järjestöt eivät sopineet 
asiasta, oli komitean vuoro toimia .

Eläkeikäkomitea jätti kesäkuussa 1981 sosiaali- ja terveysministeriölle periaate-
mietinnön . Siinä esitettiin, osin Ruotsin kokemuksia seuraillen, kolmea uutta eläke-
muotoa: ammatillista varhaiseläkettä, varhennettua tai lykättyä vanhuuseläkettä ja 
osa-aikaeläkettä . Niiden avulla voitiin ottaa komitean mielestä huomioon työntekijöi-
den yksilölliset erot ja ammateissa tapahtuva kehitys . Kaikille sama tai ammateittain 
määriteltävä eläkeikä johti toisten osalta liian myöhäiseen ja toisten osalta taas tar-
peettoman aikaiseen eläkkeelle siirtymiseen . Komitea rajasi julkisen sektorin mietin-
nön ulkopuolelle .84

Mietintöön sisältyi STK:n Seppo Riskin ja LTK:n Pekka Merenheimon eriävä mie-
lipide, jossa pidettiin komitean eläkemenokaavailuja sekä sosiaali- että talouspoliit-
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tisesti virheellisenä . Työnantajat pitivät käyttökelpoisena ainoastaan varhennettua 
vanhuuseläkettä, mikäli se toteutettaisiin ilman lisäkustannuksia .85 Työnantajat saivat 
näkemyksilleen tukea . Taloudellisen suunnittelukeskuksen johtaja Eero Tuomainen 
(SDP) pohdiskeli samoihin aikoihin lehtikolumnissaan:

Asiantuntijoiden mukaan suuriin eläkeuudistuksiin ei maassamme enää ole 
varaa . Mutta entä jos uudistuksia tarvitaan, jotta eläkkeisiin olisi varaa? On 
jännittävää nähdä kuka vastuuntuntoisista politiikoista ensimmäisenä ehdot-
taa eläkeikärajan nostamista 65 vuodesta 68 vuoteen . Milloin tämä tapahtuu? 
Miten tämä poliitikko menestyy?86

Tuomainen otti eläkepoliittisen keskusteluun kantaa myös kaksi vuotta myö-
hemmin, toukokuussa 1983 . Silloin hän kommentoi Kalevi Sorsan (SDP) neljännen 
hallituksen juuri julkaistua hallitusohjelmaa, jossa hallitus ilmoitti tekevänsä esityk-
sen joustavasta eläkkeellesiirtymisestä .87 Tuomaisen mielestä eläkeiän korottaminen 
osoittaisi arvostusta sitä ammattitaitoa kohtaan, jonka pitkään työelämässä mukana 
olleet ihmiset ovat itselleen hankkineet . Yleisen eläkeiän alentaminen sopi hänen mu-
kaansa huonosti niihin yhteiskuntapolitiikan pyrkimyksiin, jotka tähtäsivät ihmisten 
kuntoisuuden parantamiseen ja aktiivisuuden lisäämiseen . Sen sijaan yksilöllisen 
joustavuuden lisäämiseen olivat hyviä perusteita esimerkiksi työn rasittavuuden tai 
heikentyneen terveyden takia .88

Vasemmistossa häkellyttiin tällaisista aatoksista . SAK:n puheenjohtaja Pertti Vii-
nanen, joka joutui lehdestä lukemaan Tuomaisen näkemykset ”oikein kahteen ker-
taan”, tyrmäsi puheet . Viinasen mielestä ”päinvastoin nyt pitäisi puhua eläkeikärajan 
alentamisesta 50–55 vuoteen”, mihin liittyisi valinnanvapaus työskennellä myös pi-
dempään . Suurimman ammatillisen keskusjärjestön puheenjohtajan mielestä työkyky 
oli yksilöllistä ja joillekin riitti työnteko 55 vuoteen saakka: ”Ihminen saattaa silloin 
olla ’loppu’, vaikka ei olisikaan varsinaisesti sairas tai kyvytön .”89 SKDL:n Kansan 
Uutiset piti Tuomaisen esitystä ”omalaatuisena koepallona” ja uskoi, että ”Tuomaisen 
lennokas esitys ei löytäne tukijoita ainakaan työväenliikkeen piiristä” .90

Viinasen esiin nostama yksilöllisyys sai tukea tutkimuksista . Työterveyslaitos 
julkisti keväällä 1983 alustavan raportin kunnallisten ammattien eläkeiän määräy-
tymisperusteita koskevasta tutkimuksesta . Dosentti Juhani Ilmarisen vetämä tutki-
mushanke aloitettiin jo 1979 ja tehtiin Kunnallisen eläkelaitoksen toimeksiannosta . 
Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli etsiä sellaisia perusteita, joiden pohjalta elä-
keikien määräytymistä voidaan kehittää . Ammatillinen työkyky ja siihen vaikuttavat 
tekijät asetettiin keskeisiksi tutkimuskohteiksi . Laajoilla aineistoilla hankittujen tut-
kimustulosten mukaan yhtä ja samaa eläkeikää ei voitu pitää kaikille saman ammatti-
ryhmän jäsenille perusteltuna . Yksilölliset erovaisuudet olivat löydösten mukaan niin 
huomattavia, että työn sisältö ja yksilölliset tekijät pitäisi ottaa huomioon eläkeiän pe-
rusteina .91 Työterveyslaitoksen tutkimuksen on arvioitu vaikuttaneen osaltaan siihen, 
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että yksityisen sektorin SAK:laisessa ammattiyhdistysliikkeessä luovuttiin vaatimasta 
ammattinimikkeiden mukaan määräytyviä eläkeikiä .92 

Eläkeikäkomitea esitti loppumietinnössään alkukesästä 1983 yksityisen sektorin 
työntekijöiden ja yrittäjien valintamahdollisuuksien lisäämistä eläkkeelle siirtymises-
sä . Ehdotus koostui aikaisemman periaatemietinnön tavoin kolmesta toisiaan täyden-
tävästä eläkemuodosta93:

–  Ammatilliseen varhaiseläkkeeseen olisi oikeutettu 60 vuotta täyttänyt työntekijä 
tai yrittäjä, jonka työkyky sairauden tai ikääntymisen seurauksena oli siinä mää-
rin alentunut, ettei ammatin rasittavuus ja muut työolosuhteet huomioon ottaen 
ollut kohtuullista edellyttää työn jatkamista .

–  Varhennetun vanhuuseläkkeen myötä eläkkeelle voisi siirtyä jo ennen 65 vuoden 
eläkeikää, mutta eläke olisi tällöin pysyvästi alennettu kultakin varhentamisvuo-
delta .

–  Osa-aikaeläkettä maksettaisiin silloin kun henkilö vähensi työaikaansa 25–60 
prosentilla .94

–  Jo olemassa olevan lainsäädännön tapaan eläkkeen alkamista voisi myös lykätä 
yli 65 vuoden iän .

Uudet eläkemuodot koskivat 60 vuotta täyttänyttä työntekijää . Ehdoton oikeus 
vanhuuseläkkeelle säilyi entisellään 65 vuoden iässä . Komitea ei ottanut uudessa-
kaan mietinnössä kantaa uusien eläkemuotojen voimaantulon ajankohtaan . Julkisen 
sektorin eläkejärjestelmien osalta tarvittiin komitean mielestä lisäselvityksiä, vaikka 
sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Luja-Penttilä (SDP) oli kaksi vuotta aikaisemmin 
periaatemietinnön julkaisemisen jälkeen toivonut komitean paneutuvan jatkotyössään 
julkisen ja yksityisen sektorin eläkeikien yhteen niveltämiseen .95

Eläkeikäkomitean mielestä myös työllisyystilanne perusteli eläkeuudistuksen kii-
reellistä toteuttamista . Uusien eläkemuotojen myötä vapautuvien työpaikkojen arvel-
tiin tosin jäävän vähäiseksi, parhaassakin tapauksessa alle 10 000:n . Tuotantomene-
telmien muuttumisen vuoksi edessä oli itse asiassa ”todennäköisesti vielä pitkään jat-
kuva työvoiman liikatarjonta” .96 Jos taas tulevaisuudessa kohdattaisiin työvoimapula, 
komitean mielestä hyväkuntoisten eläkkeelle siirtymisen myöhentäminen saattoi olla 
osaltaan lisäämässä työvoiman tarjontaa . Mahdollisen kustannuskriisin kohdatessa 
tulevaisuudessa ikärajoja voitaisiin kohottaa, mitä puolsivat myös ennusteet ikäänty-
vän väestön terveydentilan paranemisesta .97 Mietinnön julkistamistilaisuudessa Pen-
tikäinen kertoi vaihtoehdoksi tulevaisuudessa mahdollisesti uhkaavaan eläkemaksu-
kriisin yleisen eläkeiän nostamista 65 vuodesta yhdellä vuodella .98

Komitea ei ollut yksimielinen . Työnantajien edustajien mielestä kustannuksia li-
sääviin eläkeuudistuksiin ei ollut varaa ja tehtävillä ratkaisuilla piti välttää ”eläkeha-
kuisuutta” . He hyväksyivät vain varhennetun ja lykätyn vanhuuseläkkeen, koska niistä 
ei aiheutunut lisäkustannuksia . Uudistuksen kustannukset oli mietinnössä alimitoitet-
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Eläkeiän alentamiseen painetta 
muiden maiden kokemuksista

Samoihin aikoihin kun eläkeikäkomitea jätti mietintönsä, eläkeikä puhutti 

myös muissa maissa. Työeläke-lehdessä julkaistiin runsaasti tätä kos-

kevia uutisia. Eniten huomiota sai Ruotsissa tehty osa-aikaeläkeuudistus. 

Ruotsin kansaneläke ja lisäeläkejärjestelmissä eläkeikä oli liukuva. Mikäli 

henkilö jäi eläkkeelle ennen yleistä eläkeikää, eläkettä pienennettiin ja sitä 

korotettiin, jos myöhensi eläkkeelle jäämistään yli yleisen eläkeiän. Alun 

perin liukuma oli 1960-luvun alusta lähtien 63−70 vuotta yleisen eläkeiän 

ollessa 67 vuotta. Heinäkuussa 1976 yleinen eläkeikä aleni 65 vuoteen ja 

liukumaväliksi tuli 60−70 vuotta. Samaan aikaan tuli voimaan myös osa-

eläkejärjestelmä, mikä mahdollisti 60 vuotta täyttäneillä osapäivätyön ja 

eläkkeen yhdistämisen. (ks. s. 340−341)

Merkittävin eläkeiän lasku toteutettiin François Mitterrandin sosialisti-

puolueen hallitsemassa Ranskassa, jossa eläkeikää tosiasiallisesti lasket-

tiin 1983 viidellä vuodella 60:een. Ranskassa oli aikaisemminkin käytössä 

60−70 vuoden liukuva eläkeikä, mutta 60 vuoden iässä eläke oli vain puolet 

65 vuoden iässä saadusta täydestä eläkkeestä. Uudistuksen jälkeen 60 

vuoden iässä sai sen eläkkeen, jonka aikaisemmin sai vasta viisi vuotta 

vanhempana. Lisäksi Ranskassa otettiin 1982 käyttöön uusi varhaiseläke-

järjestely, jonka puitteissa maan hallitus ja yksityiset yritykset solmivat 

ns. solidaarisuussopimuksia. Niissä yritysten työntekijöille annettiin mah-

dollisuus jäädä alennetulle varhaiseläkkeelle 55 vuoden iästä. Eläkkeelle 

jäänyt oli korvattava työttömällä henkilöllä.

Itävallassa alettiin 1984 maksaa varhennettua vanhuuseläkettä niille 

55-vuotiaille, jotka olivat maksaneet vakuutusmaksua vähintään 15 vuodelta 

ja jotka eivät terveydentilan huonontumisen vuoksi yltäneet kuin puoleen 

samassa työssä olevien ansioista.  Naisilla yleinen eläkeikä oli 60 ja miehillä 

65 vuotta. Jos vakuutusvuosia oli vähintään 35, vanhuuseläke voitiin ottaa 

viisi vuotta aikaisemmin. Sama koski vuoden työttömänä olleita. Kanadassa, 

jossa Quebecin provinssilla ja Kanadan muilla provinsseilla oli omat lisä-

eläkejärjestelmänsä − Quebecin lisäeläkejärjestelmässä oli vuodesta 1984 

alkaen mahdollisuus jäädä alennetulle vanhuuseläkkeelle 60 vuoden iässä 

normaalin eläkeiän ollessa 65 vuotta.

Norjassa tehdyn mielipidetutkimuksen mukaan 80 prosenttia halusi 

olemassa olevaa joustavampaa eläkeikää. Norjassa oli yleinen 67 vuoden 

eläkeikä, ja komitea oli ehdottanut Ruotsin mallin mukaista osa-aikaelä-

kettä.103
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tu ja ehdotettujen eläkemuotojen työllisyysvaikutuksia he pitivät ”lähinnä toiveajatte-
luna” . Keskimääräinen elinikä oli nousussa ja suorituskyvyn heikkeneminen oli siirty-
mässä entistä vanhempiin ikäluokkiin, mikä puolsi pikemminkin eläkeiän nostamista 
kuin sen laskemista . Ammatillinen varhaiseläke ja osa-aikaeläke merkitsivät sen sijaan 
”vakavaa askelta yleisen eläkeiän alentamiseksi” . STK:n ja LTK:n mielestä komitean 
olisi pitänyt käsitellä myös julkisen sektorin alhaisia eläkeikiä ja esittää niiden yhden-
mukaistamista yksityisen puolen kanssa .99 Varhaiseläkkeen ikärajoista komitean jä-
senet olivat ylipäänsä hyvin erimielisiä toisten kannattaessa korkeampaa ja komitean 
kahden kommunistijäsenen 55 vuotta .

Helsingin Sanomat ennusti tuoreeltaan, että komiteassa vallinneet erimielisyydet 
ennakoivat pitkää kiistelyä uudistusten toteuttamisessa .100 Mietinnön vastaanottanut 
sosiaali- ja terveysministeri Vappu Taipale (SDP) linjasi, että kireissäkin taloudelli-
sissa olosuhteissa oli kuitenkin huomattava, että juuri hyväksytty hallitusohjelma vel-
voitti etenemään ripeästi komitean suuntaviivojen mukaisesti .101 Taipale kertoi Työ-
eläke-lehden haastattelussa vuoden 1983 lopulla, että työttömyysturvan uudistaminen 
oli sosiaalivakuutuksen kiireellisin uudistuskohde . Parhaillaan lausuntokierroksella 
ollutta joustavaa eläkeikää ei toteutettaisi ainakaan seuraavan vuoden aikana .102

TYÖMARKKINAKAUSI  
VAAKALAUDALLA

Kaksivuotiseen tulopoliittiseen sopimukseen päädyttiin selvitysmiehen tehtyä paikal-
laan junnaavien neuvottelujen jälkeen sovintoesityksen maaliskuussa 1984 . Työmark-
kinajärjestöt sopivat siitä, että työttömyyseläkkeen ikäraja nousee vähitellen 60 vuo-
teen . SAK:n tammikuussa päättämiin neuvottelutavoitteisiin kuului myös joustavan 
eläkeikäjärjestelmän toteuttaminen vuoden 1985 alusta järjestön eläkeikäkomitean 
mietinnöstä antaman lausunnon suuntaviivojen mukaisesti . Sitä tärkeämpi tavoite oli 
kuitenkin työttömien toimeentuloturvan kokonaisuudistus ja työajan lyhentäminen . 
SAK:n hallituksessa joustavaa eläkeikää koskeva kysymys jäikin näiden tärkeämpien 
tavoitteiden varjoon .104

Profiilin nostoa tavoitellut SAK tiukensi kuitenkin tavoitteitaan ammatillisen var-
haiseläkkeen osalta . Kesäkuussa päivättyyn muistioon alaikärajaksi oli merkitty 55 
vuotta . Elokuun lopulla 1984 SAK lähetti hallitukselle seuraavan vuoden budjettia 
koskevan kirjeen, jossa korostettiin joustavan eläkeikäjärjestelmän toteuttamisen tär-
keyttä . Järjestö oli keväällä sopinut työnantajien kanssa työttömyyseläkkeen ikärajan 
palauttamisesta 60 vuoteen, joten merkittävää edistystä piti joustavan eläkeiän osalta 
saada viimein aikaan .105

SAK sai näkemyksilleen tukea johtavasta hallituspuolueesta SDP:sta, joka vaati 
työttömyyseläkeikärajan korottamisen vastapainoksi joustavan eläkeikäjärjestelmän 
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toteuttamista . Hallitus sopikin syksyn budjettineuvotteluissa, että 1986 tulisi vaiheit-
tain voimaan uudistus joustavasta eläkeiästä ja samalla työttömyyseläkeikäraja noste-
taan asteittain 60 vuoteen . SDP:n puoluetoimikunta edellytti, että tämä budjettiriihes-
sä tehty päätös vietiin viipymättä eduskunnan käsiteltäväksi .106

Hallituksen ja erityisesti sosiaalidemokraattien toimet raivostuttivat työnantajia . 
STK:n laki- ja sosiaaliasioiden osaston uuden johtajan Lasse Laatusen mielestä oli 
”järjetöntä kehittää enää uusia eläkemuotoja, kun entisten ylläpitämisessäkin on jo 
vaikeuksia” .107 Hieman myöhemmin Laatunen muistutti, että työeläkejärjestelmä oli 
syntynyt työmarkkinajärjestöjen aloitteesta ja työnantajapuoli lähti edelleen siitä, että 
järjestelmän muutoksista on työmarkkinajärjestöjen oltava yksimielisiä . Hän nosti 
vaakakuppiin koko ”periaatteen”:

Joustava eläkeikä on selvä koetinkivi siitä, kunnioitetaanko järjestelmän peri-
aatteita vai ei [– –] . Jos joustavaa eläkeikää lähdetään poliittisella tasolla – ay-
liikkeen tuella – toteuttamaan vastoin työnantajapuolen näkemyksiä, on työn-
antajien vedettävä siitä omat johtopäätöksensä jatkoa ajatellen .108

Jatkon suhteen työnantajilla oli esittää myös vaihtoehtoja . STK:n johtajan Seppo 
Riskin mielestä ”työntekijöiden mukaantulo rahoituksessa voi osoittautua keinoksi to-
teuttaa joustavia ratkaisuja” .109

Eläkeasioiden kompromisseja ja konsensusta parikymmentä vuotta työmarkkina-
järjestöjen kesken muotoilemassa ollut Työeläkelaitosten Liiton puheenjohtaja ja Il-
marisen toimitusjohtaja Juhani Salminen piti tilannetta uhkaavana . Lokakuussa 1984 
hän lähetti järjestöjohtajille ja sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikölle Kari 
Purolle osapuolten yhteisymmärrystä tavoittelevan kirjeen, jossa hän pyysi heitä Ilma-
riseen ”epäviralliseen keskusteluun”:

Tämän johdosta olemme työeläkejärjestelmän historiassa ensimmäisen kerran 
tilanteessa, jossa järjestelmään liittyvä uudistus ei perustu työmarkkinaosa-
puolten yksimielisyyteen . Käsitykseni mukaan työmarkkinaosapuolten yksi-
mielinen myötävaikutus on ollut työeläkejärjestelmän kehitystä tasapainottava 
tekijä . Jos nyt ensimmäisen kerran uudistus toteutetaan ilman työmarkkina-
osapuolten tukea, voi tämä ehkä merkitä työmarkkinajärjestöjen aikakauden 
päättymistä työeläketurvan kehittäjänä ja tukijana .110

Osapuolet suostuivat neuvotteluun, jossa sovittiin Salmisen johtaman epävirallisen 
työryhmän perustamisesta . Eläkeikäkomitean puheenjohtajana toiminut Pentikäinen 
sai yllätyksekseen lukea ryhmän perustamisesta lehdestä . Salmisen ylikävelemäksi 
joutuneen Pentikäisen pettymys näkyi vielä yli kymmenen vuotta myöhemmin, kun 
hän oli muisteluissaan edelleen ”siinä uskossa”, että olisi saanut asian suotuisaan pää-
tökseen, jos vain olisi saanut siihen tilaisuuden .111

Työmarkkinajärjestöjen välisen kompromissin löytymistä ei helpottanut, että SAK 
esitti nyt myös julkisesti ammatillisen varhaiseläkkeen alaikärajaksi 55 vuotta . Kes-
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kusjärjestön hallitus hyväksyi lokakuussa 1984 ”Siirtyminen joustavaan eläkeikään” 
-nimisen sosiaalipoliittisen kannanoton . Siinä ammatillisen varhaiseläkkeen alaikä-
raja oli 55 vuotta ja samalla hyväksyttiin linjaus, ettei yksityisen sektorin eläkeikää 
koskevaa ratkaisua tarvitse kytkeä julkiseen sektoriin, jottei koko hanke enempää vii-
västyisi . Ikärajaa perusteltiin sillä, että ”tällöin uudella eläkemuodolla olisi todellista 
merkitystä myös raskaitten työalojen työntekijöiden eläkkeelle siirtymiseen liittyvien 
epäkohtien korjaamisessa” . SAK ei myöskään hyväksynyt sitä, että ”työttömyyseläk-
keen ikärajaa koskevat ratkaisut tehtäisiin irrallaan ammatillista varhaiseläkettä kos-
kevista päätöksistä”, koska ”55–59-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden vaikeuksia 
ei saa enää lisätä” .112

Salminen kertoi myös julkisuuteen näkemyksistään työmarkkinajärjestöjen välisen 
konsensuksen rakoilusta . Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton Ivalossa järjestämässä tilai-
suudessa hän kärjisti, että ”nyt Eteläranta kymppi ei sovi mistään, ja SAK vaatii liikaa” . 
Salmisen mielestä ei ollut pelkästään myönteistä, että poliitikot päättävät sosiaalitur-
vasta ja hän nosti esiin SDP:n vähemmistöhallituksen 1972 tekemän kansaneläkkeiden 
korotusesityksen ja sen kohtalon eduskunnassa, niin sanotun kansaneläkepommin .113

Työmarkkinajärjestöjen neuvottelut kuitenkin jatkuivat, ja Salminen luonnosteli 
niistä kirjoittamissaan muistiossa sekä työnantaja- että työntekijäpuolen hyväksyttä-
vissä olevaa ratkaisua . Jo neuvottelujen alkuvaiheessa hän teki ehdotuksen, jossa osa-
aikaeläkkeen toimeenpano siirrettäisiin vuoden 1986 alusta vuodella eteenpäin, jotta 
tämän eläkemuodon valmistelutyölle jäisi riittävästi aikaa .114

Neuvottelujen ulkopuolella ollut hallitus teki omia päätöksiään tai jätti tekemät-
tä . Sosiaalidemokraattien tahdon mukaisesti hallitus päätti vuoden 1985 osalta jatkaa 
työttömyyseläkkeen ikärajan tilapäistä alennusta, koska työmarkkinajärjestöt eivät 
päässeet sopimukseen joustavan eläkeiän toteuttamista . Sosiaali- ja terveysministe-
riössä valmisteltiin myös ehdotus joustavasta eläkeiästä noudattaen tarkoin eläke-
ikäkomitean 1983 tekemää ehdotusta . Siinä varhaiseläkkeiden ikäraja oli 60 vuotta . 
Ehdotus jäi kuitenkin työmarkkinajärjestöjen ja puolueiden erimielisyyden ja valtion-
varainministeriön nihkeän suhtautumisen vuoksi hallituksessa pöydälle, mutta samal-
la oli päätetty antaa esitys siitä eduskunnalle ennen kuin se palaa talvilomaltaan ja 
saattaa uudistus voimaan vuoden 1986 alusta . Samaan aikaan ministeriössä valmis-
teltiin ja hallituksessa käsiteltiin edelliskeväänä työmarkkinaneuvotteluissa sovittua 
työttömyysturvauudistusta, jonka toteuttamistavasta SAK ja STK olivat niin ikään eri-
mielisiä .115

Jälleen työnantajajärjestöt kimpaantuivat hallituksen toimista, kun hallitus päät-
tikin vastoin edelliskevään työehtosopimusta jatkaa työttömyyseläkkeen ikärajan pi-
tämistä 55 vuodessa . STK ja LTK kertoivat yhteisessä kannanotossaan, että ”tällainen 
kaksinaamaisuus osoittaa, että hallituksen luotettavuus sopimuskumppanina on ala-
arvoista” .116 Myöskään ammattiyhdistysliike ei välttynyt tuomiolta . STK:n Riski kertoi 
uudenvuodenterveisinään, että työnantajien luottamus sopimuksiin oli huvennut .117
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Kovista lausunnoista huolimatta järjestöjen väliset eläkeneuvottelut jatkuivat . 
Kompromissi alkoi häämöttää, kun ammatillista varhaiseläkettä vietiin vielä eläkeikä-
komitean ehdotusta enemmän työkyvyttömyyseläkkeen laajennuksen ja yksilöllisten 
olosuhteiden arvioinnin suuntaan . Lääketieteellisten seikkojen ohella työkyvyttömyyt-
tä määriteltäessä otettaisiin yhdenvertaisena huomioon ”sosiaalis-taloudelliset teki-
jät” . Salmisen mukaan uuden eläkemuodon nimen, ”yksilöllinen varhaiseläke”, keksi 
työryhmän jäsen, STTK:n sosiaalisihteeri Veikko Simpanen .118

Ryhmä sai esityksensä valmiiksi tammikuussa 1985, ja ehdotus jätettiin sosiaali- ja 
terveysministeri Matti Puhakalle (SDP) .119 Oman värinsä asian tulevalle käsittelylle toi-
kin se, että asiaa valmistellut ministeri vaihtui edellisvuoden lopussa Vappu Taipaleen 
(SDP) siirryttyä sosiaalihallituksen pääjohtajaksi . Työmarkkinajärjestöjen esityksen 
keskeinen sisältö oli:

1 .  Ammatillisen varhaiseläkkeen sijasta uudeksi eläkemuodoksi ehdotettiin yksi-
löllistä varhaiseläkettä, joka kytkettäisiin työkyvyttömyyseläkejärjestelmään . 
Uudistus tulisi voimaan vuoden 1986 alusta .

2 .  Varhennettu ja lykätty vanhuuseläke toteutetaan suunnilleen eläkeikäkomitean 
esittämällä tavalla, ja se tulisi niin ikään voimaan vuoden 1986 alusta . Varhen-
nuksen alaikäraja oli 60 vuotta .

3 .  Osa-aikaeläkejärjestelmää lykätään vuoden 1987 alkuun ja sitä valmistelemaan 
asetetaan työmarkkinajärjestöjen työryhmä .

4 .  Ehdotus tarkoitettiin kokonaisratkaisuksi .120

Salmisen ryhmässä ei päästy yksimielisyyteen yksilöllisen varhaiseläkkeen alaikä-
rajasta . Neuvotteluissa SAK esitti 55 vuotta, muut työntekijäjärjestöt sekä Salminen 60 
ja työnantajajärjestöt 63 vuotta . Monien – myös sosiaali- ja terveysministeriön ylim-
pien virkamiesten – odotuksissa oli, että poliittinen ratkaisu tulisi olemaan näiden 
kompromissi .121 SAK:n sosiaalisihteeri Lauri Kaarisalo perusteli tammikuun lopulla 
järjestön lehdessä, Palkkatyöläisessä, 55 vuoden tarpeellisuutta mutta arveli, että val-
tioneuvosto panee riidan kahtia ja esittää ikärajaksi 60 vuotta .122

YKSILÖLLINEN VARHAISELÄKE JA  
VARHENNETTU VANHUUSELÄKE

Sosiaali- ja terveysministeri Matti Puhakka raportoi tammikuussa 1985 SDP:n puolue-
toimikunnalle varhaiseläkeuudistuksesta . Hänen mielestään piti tyytyä ainakin siihen, 
että osa-aikaeläke lykätään työmarkkinajärjestöjen ratkaisun mukaisesti vuoden 1987 
alkuun . Muutoin oltaisiin siinä tilanteessa, että työnantajapuoli voi kieltäytyä järjes-
tämästä osa-aikatyötä ja koko järjestelmän toimeenpano tulisi näin mahdottomaksi . 
Järjestelmä piti toteuttaa ”hyvässä yhteistyössä työntekijä- ja työnantajajärjestöjen 
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kanssa” .123 Puhakka kaavaili, että SDP määrittelisi eläkeiän osapuolten näkemysten 
välimaastoon 57 vuoteen:

Jos kepu sitten pakottaa meidät nostamaan tätä eläkeikää ylemmäksi, niin se 
on kompromissiasia, mutta luulen, että me kyllä pärjäämme siinä keskustelus-
sa, vaikka me asetettaisiinkin 57 vuoden eläkeikä tavoitteeksi .124

SDP:n puoluetoimikunnassa käytiin laaja keskustelu työmarkkinajärjestöjen teke-
mästä sopimuksesta. Eläkepolitiikka tarjosi mahdollisuuden myös puolueen profiilin 
kohottamiseen . Pertti Paasion mielestä

tämä olisi nyt se sauma pitkästä aikaa, jolloin sosiaalipolitiikan sektorilla olisi 
SDP:llä ikään kuin etuote . Se myös edellyttäisi sitä, että SDP puolueena lähtisi 
ajamaan alempaa ikärajaa kuin mitä joku komitea esittää tietyn kompromissin 
kompromissina . Jos me otamme niin kuin omaksi kannaksemme aina sen, mitä 
komiteassa on jo valmiiksi kompromissattu, niin me emme koskaan pääse irti 
siitä valtionhoitajan kaavusta .
Tuo 57 vuotta tuntuisi tässä vaiheessa aika lailla realistiselta, mutta pitäisi 
katsoa, että olisiko mahdollisuuksia tietyin edellytyksin, vähän niin kuin Jus-
si [Ranta] viittasi, heittää tiettyä ikärajaa 55 vuotta johonkin rakoon, jotta se 
tangeeraisi tätä työttömyyseläkesysteemiä, johon me olemme sen systemaattis-
eesti halunneet poliittisesti kytkeä . Meillä tulee poliittisia vaikeuksia, ellei niillä 
ole mitään yhteyttä .125

Puhakka jatkoi neuvotteluja keskustapuolueen, SAK:n ja STK:n kanssa . STK oli il-
maissut Puhakalle valmiuden joustaa 63 vuoden ikärajasta esimerkiksi 60 vuoteen, 
”jos muilta osin löytyy yhteisymmärrystä” . Puhakan mielestä tällaisen yhteisymmär-
ryksen löytyminen näytti vaikealta .126 

Maaliskuussa Puhakka oli päätynyt siihen, että yksilöllisen varhaiseläkkeen koh-
dalla SDP:n piti ottaa SAK:ta myötäilevä kanta, eli ikäraja tuli asettaa 55 vuoteen . Sa-
maan ratkaisuun tuli kytkeä työttömyys- ja maatalouden sukupolvenvaihdoseläkkei-
den ikärajojen nostaminen 55 vuodesta 60 vuoteen .127 Eläkeiän yleiseen alentamiseen 
ei ollut mahdollisuutta, ja julkisuuteen saatetussa ministeriön tiedotteessa kerrottiin, 
että ”yksilöllinen varhaiseläke on yleinen, kaikkiin kansalaisryhmiin tasapuolisesti 
kohdistuva eläkejärjestelmä, jossa eläkkeelle siirtyminen tapahtuu työntekijän eikä 
työnantajan ehdoin” . Kyseessä oli ”viimeinen suurista eläkepoliittisista uudistuksista”, 
jonka kustannukset olivat 5–6 vuoden kuluttua alle 500 miljoonaa markkaa ja ”säästö-
vaikutukset huomioon ottaen nettokustannukset vielä huomattavasti alhaisemmat” .128 
Puhakka totesi, että ”jos esitykset eivät sosiaalipoliittisessa ministerivaliokunnassa 
näytä etenevän, vien ne sitten hallitukseen omina esityksinäni” .129

Työnantajat jatkoivat jyrähtelyään hallituksen suuntaan . STK:n ja LTK:n yhteises-
sä tiedotteessa varoitettiin maaliskuun puolivälissä 1985 ”eläkepommista”:
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Työeläkejärjestelmän tulevaisuudesta vastuuta kantavat eivät voi tukea sel-
laisia eläkepoliittisia ratkaisuja, joiden rahoittaminen vaarantaa pahimmassa 
tapauksessa annettujen eläkelupausten toteuttamisen sekä työmarkkinajärjes-
töjen yhteistyön työeläkejärjestelmän kehittämisessä .130

STK:n Laatusen mukaan järjestö ei voinut tukea sellaista eläkepolitiikkaa, joka ei 
”sen enempää lyhyellä kuin pidemmälläkään aikavälillä tunnusta taloudellisia tosi-
asioita . Koko kansa ei voi olla eläkkeellä, ei edes yksilöllisellä eläkkeellä” .131

SDP:n puoluetoimikunnalle huhtikuussa tekemässään selonteossa Puhakka oli 
mielestään esittämällään uudistuksella nimenomaan purkanut tikittävän pommin, 
koska ei

poliittisesti löydy edellytyksiä nostaa työttömyyseläkeikärajaa 60 vuoteen, 
jolloinka meillä on sylissämme sen tyyppinen eläkepommi, jossa rakenteel-
lisella perusteella on ihmisiä työnnetty eläkkeelle, samanaikaisesti meiltä on 
viety edellytykset terveyspoliittisilla perusteilla myöntää jopa työkyvyttömyys-
eläkkeitä, jonka seurausvaikutuksena on se, että meillä on terveet ihmiset eläk-
keellä siellä, missä on saneeraustarvetta ja siellä missä ei ole saneeraustarvetta, 
sairaat ihmiset joutuvat työskentelemään 65 vuoteen saakka . Tämä on tällainen 
poliittinen johtopäätös asiasta .132

Puhakka sai toimilleen puoluetovereidensa tuen . Puoluesihteeri Erkki Liikasen mie-
lestä ”Matti Puhakan linja on erittäin hyvä ja hyvin perusteltu kokonaisuus” . Myös Paa-

Sosiaali- ja terveysministeri Matti Pu-

hakka (SDP) sai hankalan päätöksen 

tehtäväkseen, kun työmarkkinajärjestöt 

eivät kyenneet sopimaan yksilöllisen var-

haiseläkkeen alaikärajaa. Puhakka, ”40, 

korjausmies Pohjois-Karjalasta”, kuvasi 

toimintatapaansa toukokuussa 1985: ”Minä 

olen tottunut siihen, että kun jätkälle an-

netaan homma, hän pyrkii hoitamaan sen 

parhaansa mukaan. Muut arvioikoot tulok-

sia” (”Korjausmies Puhakka kaksi vuotta 

liituraidassa. ’Jätkälle annettiin homma’”, 

Itä-Savo 16.5.1985). Kuva Työeläkejärjestel-

män 25-vuotistilaisuudesta vuodelta 1987. 

Kuva TELA.
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sio ”lämpimästi” yhtyi ”siihen harvinaisen tyylikkääseen poliittiseen analyysiin, jonka 
Matti Puhakka tuossa teki” . Paasion mielestä eläkepolitiikassa oli ”siirryttävä tämmöi-
sestä rakennepolitiikasta tarvepolitiikkaan tavalla, jonka hän tuossa hyvin esitti” .133 Pu-
heenjohtaja ja pääministeri Kalevi Sorsaa ärsytti työnantajien toiminta eläkeasiassa . 

Siellä ei ole mitään kokonaisnäkemystä . Vastustetaan vain kaikkea periaattees-
sa . Välillä tuntee sellaista kyllästymistä niin kuin tämän työttömyyseläkeikära-
jan nostamisen suhteen, joka olisi asiallista . Sitten tulee mieleen, että jos kerran 
työnantajat kusee toisiaan kintuille, niin minkä takia meidän pitää mennä sii-
hen väliin vielä, ja saadaan haukut palkaksi?134

Sorsa kummasteli myös Puhakan perusteluja, joiden mukaan SDP saattaisi joutua 
joustamaan keskustapuolueen kanssa neuvoteltaessa sukupolvenvaihdoseläkkeen 60 
vuoden ikärajasta . Puhakan mielestä asiasta oli syntymässä ”helvetinmoinen ongelma” .

Sorsa: ”Millä logiikalla sinä irrotat, jos irrotat, tämän sukupolvenvaihdoseläk-
keen työttömyyseläkkeen ikärajasta, koska nehän ovat molemmat elinkeinon 
vaatimuksesta lähteviä?”
Puhakka: ”Siihen ei ole mitään logiikkaa, siinä on vain politiikkaa .”135

Keskustapuolue ei aikonut luopua sukupolvenvaihdoseläkkeen 55 vuoden ikärajas-
ta . Ne olivat Väyrysen mukaan ”lujia päätöksiä”, joista ei voinut joustaa .136

Joustavasta eläkeiästä alkoikin kehkeytyä hallituskriisiä SDP:n ja keskustan välille . 
Hallituspuolueiden puheenjohtajien sekä sosiaali- ja terveysministeriön kansliapääl-
likkö Puron tapaamisessa toukokuussa 1985 sovittiin kuitenkin noin ”puolentoista 
tunnin neuvottelun jälkeen” sosiaaliturvaan tehtävistä uudistuksista .137 Ikärajoista 
tehtiin Puhakan SDP:n puoluetoimikunnassa ennakoimaa ”politiikkaa” eli päädyttiin 
kompromissiin: yksilöllisen varhaiseläkkeen ikärajassa noudatettiin Puhakan esitystä 
ja sukupolvenvaihdoseläkkeen kohdalla keskustapuolueen kantaa .

Hallituspuolueet pääsivät joustavan eläkeiän toteuttamisesta sopimukseen, kun 
ratkaisuun liitettiin keskustapuolueen vaatima hammashuollon laajentaminen . Vaa-
sassa ilmestynyt Pohjalainen yhdisti kaksi uudistusta: ”Hampaat suussa eläkkeelle” .139 
Suomen Sosialidemokraatti nimitti päätöstä ”sosiaalikompromissiksi” .140 

Eläkepäätöksen seuraukset olivat alkaneet kuitenkin arveluttaa . Kertoessaan halli-
tuspuolueiden sopimuksesta SDP:n puoluetoimikunnassa Puhakka totesi, että uudis-
tuksesta oli syntymässä liian paljon odotuksia:

Ihmiset olettavat, että tämän myötä syntyy yleinen 55 vuoden eläkeikä . Näin ei 
tule tapahtumaan ja tästä syystä itse olen puheenvuoroissa, joita olen käyttänyt, 
korostanut, että edellytyksenä yksilölliseen varhaiseläkkeeseen on työkyvyn alene-
minen, työssä olon pitkäaikaisuus ja vasta siltä perustalta syntyy eläkeoikeus .141
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Puhakan mielestä positiivista ratkaisussa oli kuitenkin se, että joustava eläkeikä-
uudistus saatiin toteutetuksi niin kuin puolue oli edellyttänyt .

SAK:n hallituksessa oltiin pääosin tyytyväisiä . Keskusjärjestön sosiaalisihteeri 
Lauri Kaarisalo tiivisti asian: ”Pitkään ammattiyhdistysliikkeessä ollut tavoite on siis 
vihdoin toteutumassa .”142 Järjestön hallitusta kuitenkin arvelutti siirtyminen ”yksi-
löllisen” myötä lähelle työkyvyttömyyseläkettä . Tavoitteenahan oli aikoinaan ollut 
ammatillisen eläkeikäjärjestelmän luominen myös yksityiselle sektorille . SAK:n hal-
lituksen rakennusliittolainen varajäsen Matti Ojala kuvasi eläkeiän alentamistarpeen 
olemassaoloa:

Tuossa on hyvä esimerkki tuossa vieressä tuo Hakan nosturitorni . Toi kaveri, 
joka menee tuonne torniin, niin se menee viisi kertaa päivässä: aamulla, kahvi-
tunti, ruokatunti, kahvitunti ja pois . Minä luulen, että meistä ei moni pystyisi 
väliltä putoamatta edes menemään tuonne paria kertaa . Siinä on 65 vuotta elä-
keikä ja sen täytyy tarkasti ajaa tuota murikkaa . Jos se vispais vaikka tänne hei-
jaamalla yhden kaivonrenkaan vahingossa tai sitten tuolla oleville ihmisille .143

Eduskunnassa oltiin pääosin tyytyväisiä kansalle mieluisaan eläkepäätökseen . To-
sin täysistunnoissa asia kiinnosti lähinnä vain sosiaalivaliokunnan jäseniä, jotka olivat 
mietinnössään korostaneet uudistuksen kustannusvaikutusten seuraamista ja uudis-
tuksen sisällöstä tiedottamisen tärkeyttä .144 Säröittä ei esitys kuitenkaan mennyt läpi, 
sillä oppositiossa ollut SKDL lyttäsi hallituksen toimet . Marjatta Stenius-Kaukosen 
mielestä hallituksen esitys joustavista eläkejärjestelyistä ”tulee varmasti olemaan suu-

Varhaiseläkeuudistus

• Vuoden 1986 alusta tuli voimaan yksilöllinen varhaiseläke ja varhennettu 

vanhuuseläke.

•  Yksilöllinen varhaiseläke sijoitettiin lainsäädännössä työkyvyttömyyseläk-

keen alalajiksi täyden työkyvyttömyyseläkkeen ja osaeläkkeen rinnalle.

• Yksilöllisen varhaiseläkkeen ikärajaksi tuli 55 vuotta ja varhennetun van-

huuseläkkeen sekä osa-aikaeläkkeen 60 vuotta.

• Vuoden 1987 alusta toteutui osa-aikaeläke työmarkkinajärjestöjen myö-

hemmin sopimien periaatteiden pohjalta.

• Työttömyyseläkkeen ikärajan vuosittain tehdyistä määräaikaisista varhen-

nuksista luovuttiin, eli ikäraja palautui asteittain 60 vuoteen.

• Sukupolvenvaihdoseläkkeen ikäraja säilyi seuraavat kolme vuotta 55 vuo-

tena, mutta sen myöhemmästä jatkosta ei sovittu.138
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ri pettymys vuosikymmeniä raskasta ja kuluttavaa työtä 
tehneille 55 vuotta täyttäneille työntekijöille” . Hän arveli, 
että eläkkeelle pääsy tulisi olemaan hankalaa, ja uudistus 
olisi pitänyt ulottaa myös kuntien ja valtion työntekijöihin . 
Puolueen eduskuntaryhmä ei myöskään hyväksynyt työttö-
myyseläkkeiden ikärajan korottamista vaan esitti 55 vuoden 
ikärajan säätämistä pysyväksi niin työttömyys- kuin suku-
polvenvaihdoseläkkeissä . Yleinen eläkeikä piti alentaa 60 
vuoteen .145

Epäilyä kuultiin myös suurimmasta oppositiopuoluees-
ta kokoomuksesta . Saara Mikkolan mielestä oli ”pieni mutta 
sitä vakavampi epäily, onko tuo 55 vuotta eläkeikänä sittenkin 
liian alhainen, olisiko sen pitänyt olla 60 vuotta, kuten asiaa 
vuodesta 1977 valmistellut eläkeikäkomitea ehdotti” . Peruste-
luina tällaiselle mielipiteelle oli väestön terveyden parantumi-
nen, väestörakenteen tuleva muutos ja järjestelmästä koituvat 
kustannukset . Täysin päinvastoin kuin Stenius-Kaukonen esitti 
eläkkeelle pääsyn ehtojen tuli olla ”riittävän ankaria” . Piti koros-
taa, että ”tässä eläkeuudistuksessa ei suinkaan ole kysymys ylei-
sen eläkeiän alentamisesta” .146

Mutta ei hallituspuolueissakaan oltu täysin tyytyväisiä vallit-
sevaan linjaan . Ensimmäisen kauden kansanedustajan ja sosiaalivalio-
kunnan jäsenen Paavo Lipposen (SDP) mielestä eläkejärjestelmän uudistaminen oli 
”näiden lakien hyväksymisen jälkeen jo varsin pitkällä ja lähellä täydellistä järjestel-
mää” . Yksilöllisen varhaiseläkkeen ikäraja olisi kuitenkin hänen mielestään pitänyt 
asettaa 60 vuoteen, ”josta sitten olisi voitu saada kokemuksia, ja jatkaa ikärajan alen-
tamista” .147 Eduskunta hyväksyi yksilöllistä varhaiseläkettä ja varhennettua vanhuus-
eläkettä koskevat lait kesäkuussa 1985, ja lait tulivat voimaan vuoden 1986 alusta .

Merimiesten eläkelakiin joustava eläkeikäjärjestely tuli voimaan vuoden 1987 
alussa . Uusiksi eläkemuodoiksi säädettiin yksilöllinen varhaiseläke ja varhennettu 
vanhuuseläke . Merenkulun työaika- ja vuorottelujärjestelmän takia osa-aikaeläke ei 
soveltunut merimieseläkejärjestelmään . Samassa yhteydessä muutettiin merimiesten 
eläkeikää koskevia säännöksiä siten, että yleinen eläkeikä nousi asteittain 65 vuoteen . 
Pitkään merenkulun palveluksessa olleilla säilyi kuitenkin oikeus eläkeiän alentami-
seen palvelusajan perusteella .148

Hallituksen joustavaa eläkeikää koskevassa esityksessä oletettiin 1985, että 3–5 
vuoden kuluessa järjestelmän voimaantulosta yksilöllistä varhaiseläkettä saavien lu-
kumäärä olisi yksityisellä sektorilla noin 11 000, mikä tarkoitti 55–64-vuotiaiden työ-
kyvyttömyyseläkkeiden lisäystä noin kymmenellä prosentilla .149 Kun järjestelmä oli 
ollut viisi vuotta toiminnassa, yksilöllisellä varhaiseläkkeellä oli 35 683 henkilöä . Vuo-
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den 1995 lopussa, laman vähentäessä entisestään iäkkäämpien ihmisten kysyntää työ-
markkinoilla, määrä oli noussut yli 52 000:een . Samaan aikaan työttömyyseläkkeellä 
olevien määrät olivat uudelleen kasvaneet . 65 vuoden vanhuuseläkeikä oli menettänyt 
käyttäytymistä normittavan merkityksen .

OSA-AIKAELÄKE JA  
JULKISEN SEKTORIN ELÄKEUUDISTUS

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti elokuussa 1985 ministeriön virkamiehistä ja työ-
markkinajärjestöjen edustajista työryhmän . Siihen kuului myös aikaisemmissa neu-
votteluissa keskeisessä asemassa toiminut Työeläkelaitosten Liiton puheenjohtaja Ju-
hani Salminen . Työryhmän puheenjohtajaksi tuli ministeriön ylijohtaja Jukka Rantala . 
Työryhmän tehtävänä oli selvittää osa-aikaeläkejärjestelmän toteuttamista eläkeikä-
komitean mietinnön, työmarkkinajärjestöjen tammikuussa 1985 tekemän sopimuksen 
ja hallituksen toukokuussa tekemän esityksen pohjalta .150

Uudistus valmisteltiin sovitussa aikataulussa, kun työryhmä sai työnsä valmiiksi 
maaliskuussa 1986 . Uudistusta valmisteltaessa otettiin huomioon yksilöllisen varhais-
eläkkeen valmistelusta ja toteutuksen ensivaiheista saadut kokemukset . Suuria eri-
mielisyyksiä ei työryhmässä ollut .151 Osa-aikaeläke mahdollisti asteittaisen siirtymisen 
työstä eläkkeelle 60 vuoden iästä lähtien . Uusi eläke korvasi ansioiden vähentymistä ja 
sen saamisen edellytyksenä oli osa-aikatyöhön siirtyminen kokoaikatyöstä . Osa-aika-
eläke oli iästä riippuen 44–64 prosenttia ansion alenemasta . Prosentti oli sitä suurem-
pi mitä lähempänä yleistä eläkeikää (65 vuotta) osa-aikaeläkkeelle lähtevä henkilö oli . 
Eläke oli korkeintaan 75 prosenttia siihen mennessä ansaitusta vanhuuseläkkeestä . 
Eläkkeen myöntämisen edellytyksenä oli pitkähkö työhistoria, sillä eläkkeeseen oikeut-
tavaa aikaa piti edeltävän 15 kalenterivuoden aikana kertyä vähintään viisi vuotta .152

Osa-aikaeläkettä koskevat muutokset vahvistettiin TEL:iin, LEL:iin, MYEL:iin ja 
YEL:iin elokuussa 1986, ja ne tulivat voimaan vuoden 1987 alussa . Yksityisen sek-
torin työntekijöiden lisäksi myös yrittäjät saattoivat siten siirtyä osa-aikaeläkkeelle 
joko vähentämällä yrittäjäntyötään tai siirtymällä toisen palvelukseen osa-aikatyö-
hön . Osa-aikaeläkkeellä arvioitiin vuoden 1987 lopussa olevan noin 3 500 ja noin 
5 000 henkilöä 1991, jolloin kustannukset olisivat noin 85 miljoonaa markkaa, alle 
viidennes yksilöllisen ja varhennetun varhaiseläkkeen arvioiduista kustannuksista .153 
Osa-aikaeläke jäi kuitenkin pitkäksi aikaa lähestulkoon merkityksettömäksi, kun yk-
sityiseltä sektorilta sille siirtyi ensimmäisten vuosien aikana vain muutama sata hen-
kilöä . Lamavuonna 1994 osa-aikaeläkkeellä olevien lukumäärä ylitti ensimmäisen 
kerran tuhat henkilöä .

Joustava eläkeikä ulotettiin 1980-luvun lopussa myös julkiselle sektorille . Julkis-
hallinnon eläkeikäkomitea perustettiin tammikuussa 1985, samoihin aikoihin kun Sal-
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misen vetämä työmarkkinaryhmä jätti esityksensä . Valmistelua ei etenkään julkisen 
sektorin virkamiesjärjestöissä haluttu antaa Pentikäisen johtamalle laajapohjaiselle 
eläkeikäkomitealle . Ilmarisen toimitusjohtajan toimiin oltiin sen sijaan ilmeisesti tyy-
tyväisiä, kun Salminen valittiin myös tämän komitean puheenjohtajaksi, ”puolueetto-
mana asiantuntijana” .154 Neuvottelut olivat vähintään yhtä vaikeita kuin yksityisellä 
sektorilla, koska julkisen sektorin eläketurva sisälsi lukuisia ammattikohtaisia erityis-
eläkeikiä, jotka koettiin jopa työtaisteluin saavutetuiksi palkanlisäksi . Mietintönsä ko-
mitea luovutti kolmen vuoden työskentelyn jälkeen huhtikuussa 1988 .155

Julkisella sektorilla yksilöllisen varhaiseläkkeen alaikärajaksi tuli 55 vuotta, eli 
sama kuin yksityisellä sektorilla ja sama kuin mikä oli alin ammatillinen eläkeikä val-
tiolla . Varhennetun vanhuuseläkkeen ja osa-aikaeläkkeen ikärajaksi tuli sen sijaan 58 
vuotta, kaksi vuotta yksityistä puolta alempi ikä . Tähän päädyttiin osittain siksi, että 
näiden eläkkeiden ajallinen ulottuvuus olisi sama kuin yksityisellä sektorilla eli vii-
si vuotta alle yleisen eläkeiän . Julkisella sektorilla lähes kaikki olivat lisäeläketurvan 
piirissä, jolloin eläkeikä oli 63 vuotta . Yksityistä sektoria alemmalla eläkeiällä halut-
tiin myös kompensoida ammatillisesta eläkeikäjärjestelmästä luopumista . Uudistus ei 
koskenut julkisen sektorin eroamisikäjärjestelmää eikä puolustusvoimien ja rajavar-
tiolaitoksen sotilaseläkejärjestelmiä . Upseerit ja toimiupseerit pääsivät edelleen van-
huuseläkkeelle palveltuaan sotilasvirassa 20 tai 25 vuotta .

Työeläkejärjestelmän 

25-vuotispaneeli 1987. 

Vasemmalta TELAn 

toimitusjohtaja Pentti 

Kostamo, Eläke-Varman 

toimitusjohtaja Juhani 

Kolehmainen, sosiaali- 

ja terveysministeriön 

ylijohtaja Jukka Rantala 

ja ETK:n toimitusjohtaja 

Matti Uimonen. Kuva 

TELA. 
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Julkisen sektorin eläkeuudistus tuli voimaan vuoden 1989 puolivälistä . Välittö-
mästi se koski niitä, jotka eivät olleet ammatillisen erityiseläkeiän piirissä . Ammat-
tikohtaisen eläkeiän tehtävissä toimineilla oli sen sijaan valintaoikeus . He saattoivat 
valita joko vanhan eläkeikäjärjestelmän mukaisen alemman eläkeiän tai joustavan 
eläkeikäjärjestelmän ja siihen kuuluvat varhaiseläkkeet . Tällä turvattiin saavutettu-
jen ja sovittujen etujen loukkaamattomuus . Työntekijän piti tehdä valinta kymmenen 
vuoden kuluessa järjestelmän voimaantulosta eikä sitä voinut muuttaa . Uudistuksen 
arvioitiin ensimmäisen kymmenen vuoden aikana lisäävän merkittävästi eläkkeistä 
koituvia kustannuksia . Eläkemenon uusi kasvuvaihe oli odotettavissa vuoden 2010 
jälkeen, jolloin julkisen sektorin työntekijäkunnan ikärakenteen arvioitiin muuttuvan 
selvästi vanhemmaksi .

Julkisella sektorilla saavutetulla ratkaisulla oli koko eläkejärjestelmän kannalta 
huomattava merkitys . Joustavaan eläkeikään siirtyminen tarkoitti vähittäistä siirty-
mistä pois ammattikuntakohtaisten eläkeikien linjalta ja askelta kohti julkisen ja yk-
sityisen sektorien eläkejärjestelmien yhdenmukaistamista . Muutos näkyi myös yksi-
tyisen sektorin työeläkkeiden määrässä, koska kunnista ja valtiolta siirtyi eläkkeelle 

Tamperelaisen koulun 

keittäjiä 1983. Kuva Työ-

väenmuseo Werstas.
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työntekijöitä, joille ryhdyttiin maksamaan myös yksityisen puolen varhaiseläkettä 
aiemman työsuhteen perusteella . Uudistuksen lykkäytyminen julkisella sektorilla oli 
synnyttänyt patoutuman, joten yksilölliselle varhaiseläkkeelle lähestulkoon rynnättiin, 
kun siihen tarjoutui mahdollisuus .156 Samasta ilmiöstä oli saatu kokemuksia yksityisen 
sektorin osalta jo muutaman vuoden ajan .
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Jos lakisääteisen työeläketurvan toista neljännesvuosisataa pitäisi kuvata yhdellä 
sanalla, se olisi kaiketi sopeutuminen . Työeläketurvan laajentumiskauden päätty-
minen voidaan sijoittaa 1990-luvun vaihteeseen, vaikka monet muutoksen merkit 

löytyvät jo edeltäviltä vuosilta . Niin suomalaisten kuin eläkejärjestelmän tehtäväksi tuli 
– jos ei nyt aivan nöyrtyä – niin ainakin mukautua suurempien voimien viitoittamaan 
kehitykseen .

Tähän globalisaatioksi kutsuttuun muutokseen liittyi raha- ja valuuttamarkkinoi-
den liberalisointi ja sääntelyn purkaminen, Itä-Euroopan sosialistisen järjestelmän 
romahtaminen, Euroopan integraation laajeneminen ja syveneminen, informaatiotek-
nologian läpimurto ja niin kutsuttu Kiina-ilmiö, jossa tavaratuotantoa siirtyi ennen-
näkemättömässä laajuudessa länsimaista Aasiaan . Tulevaisuutta koskevaan kuvaan 
vaikuttivat myös väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen heikentyminen . Ennusteiden 
mukaan eläkeläisiä olisi 2000-luvulla suhteellisesti selvästi aikaisempaa enemmän ja 
työikäistä väestöä vähemmän .

Ensimmäinen ja välittömin uhka tuli kuitenkin lyhyen aikavälin suhdannevaihte-
lusta . Suomi ajautui 1990-luvun alussa päättymäisillään olleen vuosisadan syvimpään 
rauhanajan lamakauteen . Se näytti kertaheitolla mitätöivän eläke- ja muiden ennus-
teiden lisäksi myös kansan vaurastumista ja elämäntapaa koskevat unelmat . Uuteen 
tilanteeseen päädyttiin juuri silloin kun hyvinvointivaltio alkoi tuottaa tulosta: yhä 
useampi pysyi hengissä entistä pidempään ja terveenä ja saattoi viettää ainakin jossain 
määrin taloudellisesti turvattuja vanhuuden päiviä .

KOHTI TASA-ARVOA JA KUSTANNUSTEN LASKUA 
− PERHE-ELÄKEUUDISTUS 1990

Lesken oikeudellisesta asemasta Helsingin yliopistossa 1982 väitelleen Urpo Kankaan 
näkemykset eivät seuraavan vuoden Työeläke-lehdessä juuri mairitelleet perhe-elä-
kejärjestelmiä eikä suomalaista yhteiskuntaa . Kankaan mielestä miehiä ja naisia sekä 
erilaisissa parisuhdemuodoissa eläviä ihmisiä tuli kohdella tasavertaisesti, ja kaikki 
avioliittoon kytketyt perhe- ja huoltoeläkkeet tuli mitoittaa taloudellisen tuen tarpeen 
mukaan . Lapseneläkettä voitiin edelleen maksaa ”huoletta” siihen asti, kunnes lapsi 
tuli täysi-ikäiseksi .1 

Kangas ei ollut ensimmäinen, joka arvosteli voimassa ollutta perhe-eläkejärjestel-
mää . Teivo Pentikäinen sanoi Työeläke-lehden haastattelussa jo 1977, että ”perhe-elä-
kejärjestelmä ei nykyisellään ole enää tarkoitustaan vastaava, se kun antaa eläkkeitä 
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sellaisillekin leskille, jotka ovat täysin tyydyttävässä ansiotyössä, tai voisivat ilman 
suuria vaikeuksia sellaiseen päästä” .2

Kun perhe-eläkkeiden oikeudenmukaisuudesta käytiin vilkasta keskustelua ja per-
he-eläkkeitä uudistettiin myös muissa maissa, valtioneuvosto asetti huhtikuussa 1983 
komitean selvittämään perhe-eläkejärjestelmän tarkoituksenmukaisuutta . Komitean 
piti myös laatia ehdotus perhe-eläkkeen tasoksi ja jakautumiseksi eri edunsaajien kes-
ken . Komiteaa johti sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Altti Aurela, jonka lisäksi 
siihen kuului 21 jäsentä ja kolme sihteeriä . Eläketurvakeskuksen tutkimusohjelmaan 
kirjattiin jo edellisenä vuonna tarve selvittää vakuutetun kuoleman taloudellisia vaiku-
tuksia ja muita perheelle koituvia muutoksia .3 Eläketurvakeskuksen tutkija Eila Tuo-
minen laati komiteanmietintöön perhe-eläketutkimusta käsitelleen osuuden ja saman 
organisaation Jouko Janhunen kansainvälisen tarkastelun . Heidän lisäkseen komitea 
kuuli vielä yhdeksää asiantuntijaa mutta ei kuitenkaan perhe-eläkkeistä väitellyttä 
Kangasta .4

Leskiä kohdeltiin eri tavoin eri eläkejärjestelmissä . Miesleski ei ollut oikeutettu les-
keneläkkeeseen valtaosassa yksityisen sektorin eläkejärjestelmissä (TEL, LEL, MYEL, 
TaEL) eikä Kansaneläkelaitoksen hoitaman yleisen perhe-eläkkeen perusteella . Meri-
mieseläkelain ja kunnallisten viranhaltijain ja työntekijöiden eläkelain mukaan mies-
leski saattoi saada leskeneläkettä, jos puoliso oli ollut lesken pääasiallinen elättäjä . 
Evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain, tapaturmavakuutuslain ja sotilasvam-
malain mukaan varattomalla ja työkyvyttömällä miesleskellä oli mahdollisuus lesken-
eläkkeeseen . Miehillä ja naisilla oli yhtäläiset oikeudet perhe-eläkkeeseen vain valtion 
eläkejärjestelmässä ja liikennevakuutuksessa .5

Yhteiskunta palkkatyöläistyi ja tasa-arvoistui 1960-luvulta lähtien . Maataloudes-
sa työskentelevien määrä väheni nopeasti, koulutustaso parani ja naisten ansiotyö 
yleistyi, vaikka palkkaero miesten hyväksi oli edelleen olemassa . Myös perhekäsityk-
set muuttuivat . Lasten lukumäärä pieneni, ja avioerot lisääntyivät . Susipareja alettiin 
niiden yleistyessä kutsua avoliitoiksi . Perhe-eläkelainsäädäntö vaikutti ristiriitaisesti 
tähän kehitykseen . Avoliitossa puoliso ei ollut oikeutettu leskeneläkkeeseen, mutta 
avioliitosta leskeksi jääneen leskeneläke ei kuitenkaan lakannut hänen mentyään avo-
liittoon . Sen sijaan leskeneläke lakkasi, jos leski solmi uuden avioliiton . Tämän arvel-
tiin johtavan siihen, että lesket valitsivat avioliiton sijasta mieluummin avoliiton .6

Naisille leskeneläkkeillä oli Eläketurvakeskuksessa tehdyn tutkimuksen mukaan 
useimmissa tapauksissa selvää tarvetta, kun taas miesten kohdalla kulutustason säily-
misen perusteella arvioitu tarve koski vain joka kymmenettä leskeksi jäänyttä miestä . 
Noin viidesosalla naisleskistä ei ollut lainkaan tarvetta leskeneläkkeeseen eli miehen 
kuolema laskettiin parantavan toimeentuloa . Mikäli muutoksia ei tehtäisi, perhe-eläk-
keen ylikompensoivuus tulevaisuudessa edelleen lisääntyisi . Perhe-eläkkeiden talou-
dellista ja yhteiskunnallista merkitystä selvittänyt Tuominen kuvasi 1988 vallinnutta 
tilannetta:
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Leskeneläke perustuu perhekäsitykselle, jossa avioliitto nähdään elatussuhtee-
na . Tämän mukaisesti miehen kuolema aiheuttaa sen, että vaimo on toimeen-
tuloturvan tarpeessa, kun taas vaimon kuollessa leskeksi jäänyt ei ole erityisen 
tuen tarpeessa .7

Pyrkimys tasa-arvoon näkyi lainsäädännössä monin tavoin . Siitä olivat esimerk-
keinä mm . puolisoiden erillisverotus (voimaan 1976), isyyslomajärjestelmä (1978), 
tasa-arvolaki (1987) ja avioliittolain uudistus (1988) . Muutoksia tehtiin myös eläke-
lainsäädäntöön . Perheenäidin työkyvyttömyysturvaa parannettiin maaliskuusta 1979 
alkaen, kansaneläkelaitoksen maksama rintamasotilaseläke myönnettiin myös naisille 
syyskuusta 1982 ja samana vuonna työeläkejärjestelmään tullut rintamamiesten var-
haiseläke ulotettiin koskemaan myös 1939–1945 sotiin osallistuneita rintamapalvelus-
tunnuksen saaneita naisia, jotka olivat täyttäneet 63 vuotta tai olivat sotainvalideja . 
Maatalousyrittäjien eläkelaissa työtulo isännän ja emännän kesken jaettiin vuodesta 
1983 lähtien siinä suhteessa kuin he olivat ottaneet osaa tilan töihin . Kansaneläkeuu-
distuksessa puolisoiden eläkkeet eriytettiin toisistaan 1984 .8

Tasa-arvoistuminen näkyi myös muiden maiden eläkejärjestelmissä . Huomiota 
kiinnitettiin juuri sukupuolten tasa-arvoon, avoliiton asemaan ja lesken omiin tuloi-
hin . Pohjoismaista leskeneläke oli sukupuolesta riippumaton Norjassa ja Tanskassa, 
samoin kuin Islannin kansaneläkejärjestelmässä . Saksan Liittotasavallassa miehet ja 
naiset saivat yhtäläiset edellytykset leskeneläkkeeseen 1986 ja Itävallassa siirtymäkau-
den 1981–1995 aikana .9 

Ruotsissa hallitus esitti 1983 uudistusta, jossa leskelle ei olisi tullut pysyvää eläket-
tä vaan ainoastaan siirtymäkauden avustusta . Pysyvän eläkkeen tarve olisi kussakin 
tapauksessa selvitetty erikseen . Aikaisemmin naiset olivat (tietyin ehdoin) oikeutettuja 
leskeneläkkeeseen . Hallitus veti esityksensä kuitenkin takaisin havaittuaan, ettei sille 
ollut riittävää kannatusta . Uuden valmistelun jälkeen Ruotsissa tuli kuitenkin 1990 
voimaan perhe-eläkeuudistus, jossa mies- ja naislesket saivat samat oikeudet . Uudis-
tuksen myötä useimmilta leskiltä poistui jatkuva leskeneläke pitkän, noin 50 vuotta 
kestävän siirtymäkauden kuluessa . Niin sanotun alkueläkkeen jälkeen sai jatkoeläkettä 
vain jos lesken mahdollisuudet elättää itseään omalla ansiotyöllä olivat heikentyneet . 
Lapseneläkettä maksettiin 18 vuoden ikään saakka . Uudistus ei koskenut jo voimassa 
olleita eläkkeitä .10

Olemassa olevan tilanteen muuttaminen oli niin Suomessa kuin muissakin maissa 
hankalaa . Miesleskien aseman parantaminen lisäisi kustannuksia, joihin työeläkejär-
jestelmän vähittäisen voimaantulon, uusien varhaiseläke-etuuksien ja väestön ikään-
tymisen vuoksi kohdistui muutoinkin nousupaineita . Jos taas miesleskien aseman pa-
rantamiseen siirrettäisiin varoja naisten etuuksia heikentämällä, sekin toisi mukanaan 
omat vaikeutensa . Muutos merkitsisi tulevien eläke-etuuksien huonontamista . Suurin 
merkitys sillä oli valtion eläkejärjestelmässä, jossa miesleskillä jo oli yhtäläinen oikeus 
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leskeneläkkeeseen . Toisaalta tarveharkinnan mukaan ottaminen sopi huonosti ansain-
taperiaatteelle rakentuneisiin työeläkejärjestelmiin .  

Tasa-arvon näkökulmasta paine muutokseen kuitenkin jatkuvasti kasvoi . Eläke-
turvakeskuksen toimitusjohtaja Matti Uimonen näki 1987 tilanteessa vaaran koko elä-
kejärjestelmälle:

Täysin tarpeettomien leskeneläkkeiden maksaminen jäytää koko järjestelmän 
perusteita . Nämä vievät yleisen mielipiteen harhaan ja aletaan pitää tarpeelli-
siakin eläkkeitä tarpeettomina . Muutos pitää tehdä hyvissä ajoin, että eläkejär-
jestelmän perusta säilyy terveenä .11

Neljän vuoden työskentelyn jälkeen erimielinen perhe-eläkekomitea luovutti mie-
tintönsä marraskuussa 1987 . Komitea päätyi siihen, että leskeneläke oli edelleen tar-
peen . Lapseneläkettä ei kyseenalaistettu . Mietinnön keskeiset ehdotukset olivat seu-
raavat:

–  Miehille ja naisille tuli tasa-arvoinen oikeus leskeneläkkeeseen kaikissa eläke-
laeissa .

–  Leskeneläke ja lapseneläke erotettiin toisistaan ja lapseneläkettä parannettiin . 
Yleisessä perhe-eläkkeessä lapseneläkkeen yläikäraja korotettiin 16:sta 18 vuo-
teen eli samaksi kuin ansioeläkelaeissa . 

–  Lesken omat tulot otettiin huomioon eläkkeen määrää mitoitettaessa toteutta-
malla niin sanottu eläkesovitus, jossa lesken ansioeläke tai eläkekertymä otetaan 
huomioon leskeneläkettä mitoitettaessa .

–  Leskeneläkeoikeus annettiin edunjättäjän entiselle puolisolle silloin kun edun-
jättäjä oli avioerossa tuomittu maksamaan hänelle elatusapua .

–  Yli 50-vuotiaana uudelleen avioituvat eivät menettäneet leskeneläkettä .
–  Lapsettoman lesken eläkeoikeuden alaikäraja nostettiin 40:stä 50 vuoteen .
–  Sopeutumisaikaisena erityistukena maksettiin myös ansioeläkelakien mukaan 

leskelle ns . alkueläkettä kuudelta kuukaudelta .
–  Perhe-eläkkeestä tuli veronalaista tuloa .

Uudistukset koskivat lain voimaantulon jälkeisiä kuolemantapauksia . Voimassa 
olleet perhe-eläkkeet jäivät entiselleen . Avoliiton perusteella komitea ei edelleenkään 
esittänyt leskeneläkettä . Komitean mielestä avoliitto perustui taloudellisilta sidonnai-
suuksiltaan henkilöiden vapaaehtoisiin valintoihin . Puolisoiden taloudellisia siteitä 
korostava perhe-eläketurva ei näin ollen soveltunut avoliitossa olevien aikuisten hen-
kilöiden taloudelliseksi turvaksi . Avoliitto ei ollut myöskään riittävän selkeästi mää-
riteltävissä .12 Eriävässä mielipiteessään SAK:n Kaija Kallinen ja Matti Koskinen eivät 
pitäneet komitean kantaa perusteltuna, koska sosiaalivakuutuksessa avo- ja avioparit 
yleisesti rinnastettiin toisiinsa . He esittivät avopareille leskeneläkeoikeutta silloin kun 
avoparilla oli yhteinen lapsi .13 
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Komiteassa olleiden ammattiyhdistysliikkeen (SAK, TVK, Akava, STTK) edusta-
jien mielestä säästötavoite korostui liiaksi komitean esityksessä . Erityisesti valtion 

työntekijöiden kohdalla esitys oli selvä heikennys, koska miesleskillä oli 
jo perhe-eläke aikaisemmin . Tavoite lapsiperheiden taloudellisen aseman 
parantamisesta ei myöskään toteutuisi uudistuksessa, vaan useimpien 
lapsiperheiden tulot laskisivat uudistuksen jälkeen . SAK:n Kallinen ja 
Koskinen esittivätkin, ettei tulojen perusteella tehtävää niin sanottua elä-
kesovitusta tehtäisi leskeneläkkeeseen silloin kun perheessä oli perhe-
eläkkeeseen oikeutettu yksi tai useampi lapsi . Tämä myös toteutettiin 
hallituksen esityksessä ja lainsäädännössä, eli eläkesovitusta ei tehty jos 
perheessä oli edunjättäjän kuollessa alle 18-vuotias perhe-eläkkeeseen 
oikeutettu lapsi . Eläkesovitus tehtiin leskeneläkkeeseen vasta sitten 
kun nuorin lapsi täyttää 18 vuotta .14    

Uudistuksen laskettiin viitenä ensimmäisenä vuonna nostavan 
perhe-eläkemenoa mutta sen jälkeen kustannukset olisivat pienem-
mät kuin voimassa olleessa laissa . Lapseneläkemeno kasvaisi kaikissa 
eläkelaeissa samoin kuin leskeneläkemeno Kansaneläkkeeseen kuu-
luneessa yleisessä perhe-eläkkeessä . Ansioeläkejärjestelmissä les-
keneläkkeestä aiheutuvat kustannukset sen sijaan laskisivat eläke-
sovituksen vuoksi, vaikka mieslesket tulivat eläkeoikeuden piiriin .15

Mietinnöstä annettujen lausuntojen jälkeen hallitus antoi perhe-
eläkkeitä koskevat esitykset lokakuussa 1989 ja eduskunta hyväksyi 
lait joulukuussa 1989 . Ne tulivat voimaan heinäkuussa 1990 . Muu-
tokset koskivat sekä työ- että kansaneläkejärjestelmää .16 Eläketur-
vakeskuksen Uimonen perusteli Työeläke-lehdessä 1990 jälleen 
kerran monimutkaistuvaa eläkejärjestelmää:

On muistettava, että perhe-eläkeuudistuksen linjaa valittaessa oli tarjolla kol-
me tietä sukupuolten tasa-arvoon . Näitä teitä voisi luonnehtia määritelmillä: 
– annetaan suurelle joukolle leskiä tarpeettomia etuuksia; – otetaan suurelta 
joukolta leskiä tarpeellisetkin etuudet pois; – annetaan tarvitseville, mutta tek-
nisesti mutkikkaalla tavalla .
Me valitsimme mutkikkaan tien, mutta sen ainoan, joka vie oikeaan maaliin .17

KASINOTALOUDESTA LAMAAN

Työeläkejärjestelmän 25-vuotisjuhlallisuuksien aikoihin 1987 arvioitiin mennyttä ja 
ennakoitiin tulevaa . Kriittisimmät sanat kuultiin työnantajien taholta, kun STK:n toi-
mitusjohtaja Pentti Somerto varoitteli helmikuussa Korpilammella etuisuuksien kas-
vattamisesta ja ”eläkehakuisuudesta”:
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Eläketurvan perustuksiin on rakennettu pommi, jonka räjähtäminen pahim-
massa tapauksessa vaarantaa annettujen eläkelupausten toteuttamisen sekä 
työmarkkinajärjestöjen yhteistyön työeläkejärjestelmän ylläpitämisessä ja ke-
hittämisessä .18

Finlandia-talossa toukokuussa pidetyssä pääjuhlassa sosiaali- ja terveysministe-
riön kansliapäällikkö Kari Puro piti työeläkejärjestelmää perusteiltaan kestävänä ja 
rahoitusrasitukseltaan vertailukelpoisena tärkeimpiin kilpailijamaihin verrattuna . 
Tällainen näkymä edellytti kuitenkin onnistumista:

Onnistunut talouspolitiikka ja kilpailukykyinen teollisuus ovat kuitenkin vält-
tämättömiä perusteita sekä kaikelle yhteiskunnalliselle kehitykselle että myös 
työeläkkeiden kasvavasta rahoitustaakasta selviämiselle .19

Työeläke-lehden 25-vuotisjuhlanumeron etukannessa liehui pilvetöntä taivasta 
vasten siniristilippu . Takakannessa pilviä oli kerääntynyt taivaalle mutta edelleen kul-
jettiin ”myötätuulessa tulevaisuuteen” .20 Neuvostoliitossakin puhalsivat glasnostin ja 
perestroikan nimissä muutoksen tuulet . Suomessa talous kasvoi ja bensa oli halpaa . 
Puheet Pohjolan Japanista imartelivat . Kun tuuli kääntyi ja yltyi myrskyksi 1990-lu-
vun alussa, edellisen vuosikymmenen jälkipuolta alettiin kutsua kasinotaloudeksi ja 
kulutusjuhlaksi .

Eläketiedotustoimiston seminaa-

rissa syyskuussa 1987 Eläke-

turvakeskuksen toimitusjohtaja 

(1974−2001) Matti Uimonen uskoi 

korporatismiin ja työmarkkina-

järjestöjen yhteisymmärrykseen: 

”Varsinkin sellaiset muutokset, 

jotka kaventavat lakiin kirjattuja 

etuuksia, voidaan tehdä vain sillä 

edellytyksellä, että työmarkkina-

järjestöt niistä yhteisesti sopivat.” 

(Työeläke 5/1987, 23) Kuva TELA.
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Rahoituksen liberalisointi sai aikaan luotonannon ja investointien nopean kasvun, 
johon yhdistyi hallitsematonta riskinottoa . Rahoitusmarkkinoiden säännöstelyn pur-
ku muiden maiden tavoin oli pitkähkö prosessi . Sen ratkaiseva vaihe ajoittui vuoteen 
1986, jolloin yrityksille sallittiin pitkät ulkomaiset luotot ja pankkien keskikorkosään-
nöstely lopetettiin . Pankit kasvattivat luotonantoaan, jolloin investoinnit lisääntyivät 
ja osakkeiden, kiinteistöjen ja asuntojen arvot nousivat . Nousua kiihdytti vielä se, että 
vienti- ja tuontihintojen suhde muodostui Suomelle edulliseksi kansainvälisen korkea-
suhdanteen ja öljyn hinnan laskun vuoksi . Talous ylikuumeni, kun korkeasuhdannetta 
ja velkaantumista ei oikea-aikaisesti ja riittävästi hillitty . Suhdannenousu ja varalli-
suushinnat saavuttivat huippunsa vuoden 1989 alkupuolella .21

Uudenlainen kansallinen itsetunto ja uusien toimintatapojen omaksuminen näkyi-
vät myös valuuttakurssipolitiikassa, vakaan ja vahvan markan opissa . Kokoomuslaisen 
Harri Holkerin johtaman sinipunahallituksen (SDP, kokoomus, RKP, SMP, 30 .4 .1987–
26 .4 .1991) ohjelmaan sisältyi viesti: ”tämä hallitus ei devalvoisi”, kuten Sakari Heikki-
nen ja Seppo Tiihonen talouspoliittisen linjauksen tiivistävät valtiovarainministeriön 
historiassaan .22 Kun poliittinen ja taloudellinen johto vakuuttivat, ettei devalvaatiota 
tulisi, ja markka oli muihin valuuttoihin verrattuna vahva, ulkomainen lainanotto tuli 
alhaisemman korkotason vuoksi houkuttelevaksi .

Vakaan markan linja perustui siihen ajatukseen ja havaintoon, että devalvaatioiden 
hyödyt katoavat muutamassa vuodessa ja tuloksena oli lopulta vain muita maita no-
peampi inflaatio. Devalvaatioilla oli toisen maailmansodan jälkeen useaan otteeseen 
korjattu inflaation heikentämää kilpailukykyä sekä parannettu yritysten ja erityisesti 

Bruttokansantuotteen volyymi 1960−2010, 1990=100.

Lähde: Historialliset sarjat, kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus .
Kaavio 6.1. Bruttokansantuotteen volyymi 1960-2010.
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metsäteollisuuden kannattavuutta . Tavoitteeksi tuli irrottautua aikaisempien vuosi-
kymmenten toimintatavasta, niin sanotusta devalvaatiosyklistä . Erityisesti Suomen 
Pankin kannattamalle uudelle linjalle saatiin tukea eurooppalaisesta keskustelusta ja 
taloustieteen niistä suuntauksista, joissa korostettiin inflaation torjunnan lisäksi po-
litiikan uskottavuutta ja pitäviä normeja . Myös suomalaisten ekonomistien keskuu-
dessa tällaiset opit omaksuttiin laajasti, varsinkin Ruotsin perässä 1982 tehdyn pak-
kodevalvaation jälkeen . Vakaan markan omaksumisessa on Suomessa arvioitu olleen 
kyse myös siitä, että sillä haluttiin osoittaa kuulumista Länsi-Eurooppaan ja samalla 
valmistautua syvenevään taloudelliseen ja poliittiseen integraatioon .23

Varoittavia ääniä kuului, mutta konkreettiset talouden ylikuumenemista hidasta-
vat toimet jäivät vähäisiksi . Valtiovarainministeriön kansantalousosasto kertoi vuoden 
1987 lopulla huolensa talouden ylikuumenemisesta ja taloudellisten tutkimuslaitos-
ten johtajat varoittivat puoli vuotta myöhemmin kasvun murenemisesta ja uhkaavasta 
kriisistä . Jälkimmäisiä alettiin kutsua ”suhdannehaukoiksi” . Talousneuvoston asetta-
ma ryhmä kiinnitti keväällä 1989 huomionsa pahenevaan vaihtotaseongelmaan .24

Merkittävin toimi oli markan revalvaatio keväällä 1989 . Talouspolitiikkaa ja 
1990-luvun lamavuosia tutkinut Jaakko Kiander arvioi toimenpidettä myöhemmin 
”omituiseksi” . Yritysten kilpailukyky heikkeni ja kotimarkkinoiden ostovoima parani 
entisestään . Revalvaatio nakersi myös talouspolitiikan keskeisen kulmakiven, vakaan 
markan politiikan, uskottavuutta ja loi odotuksia uusista valuuttakurssimuutoksis-
ta . Jos kerran voitiin revalvoida, miksei voitu myös devalvoida . Korot lähtivät nou-
suun . Talouden ajautumista lamaan vauhditti Neuvostoliiton kaupan supistuminen, 

Työttömyysaste 1965−2010, prosenttia.

Lähde: Työvoimatutkimukset, Tilastokeskus .
Kaavio 6.2. Työttömyysaste 1965–2010.
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 vientihintojen lasku ja kansainvälisen korkotason nousu, mikä lisäsi ulkomaisen velan 
 kustannuksia .25

Talous ajautui syöksyyn vuoden 1991 aikana. Samaan aikaan finanssipolitiikkaa 
kiristettiin, kun päätösperäisiä menoja supistettiin ja verotusta kiristettiin . Viennin 
tyrehtyessä yrityksiä ajautui vaikeuksiin ja työttömyys kasvoi . Seuraava vaihe koski 
erityisesti julkista taloutta, kun työttömyyden kasvaessa verotulot vähenivät, työttö-
myys- ja toimeentulomenot kasvoivat ja pankkituki rasitti valtion taloutta . Työpaik-
kansa tai yrityksensä menettäneet joutuivat myymään omaisuuttaan alhaisin hinnoin . 
Silti tuhannet velalliset ja heidän takaajansa kohtasivat henkilökohtaisen konkurssin 
ja inhimillisen katastrofin.26

Reaalitaloudessa laman syvyys ja pituus näkyivät monilla mittareilla . Reaalinen 
kansantuote laski kolmen vuoden ajan 1991–1993, yhteensä yli 10 prosenttia . Vienti sen 
sijaan laski vain 1991, kun taas kotimainen kysyntä aleni neljänä vuotena, 1990–1993 . 
Yksityiset investoinnit puolittuivat . Yksityinen kulutus aleni kymmenen prosenttia sa-
moin kuin julkinen kysyntä . Jälkimmäinen johtui valtion ja kuntien säästötoimista . 
Valtion velka kasvoi räjähdysmäisesti: 1990 velkaa oli 11 prosenttia kansantuotteesta 
mutta 1994 jo 63 prosenttia . Yksi laman olennainen piirre olikin, pankkikriisin lisäksi, 
julkisen talouden kriisi .

Työttömyys nousi ennätyslukemiin . Työministeriön tilastojen mukaan työttömiä oli 
enimmillään 1994 yli 500 000 . Tilastokeskuksen mukaan työttömiä oli samana vuonna 
keskimäärin 17 prosenttia työvoimasta . Uudenlaiselta ilmiöltä näytti se, että laajamittai-
nen työttömyys kosketti rakennusalan ja teollisuuden lisäksi myös toimihenkilöitä . La-
man jälkeen työttömyydessä jäätiin aikaisempaa korkeammalle tasolle . Kun työttömyys 
vähitellen laski, pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä säilyi korkeana .

Suomen 1990-luvun lamaa on jälkikäteen nimitetty ”klassiseksi finanssikriisiksi”, 
joita koettiin Ruotsissa ja Norjassa, Chilessä ja Meksikossa sekä monissa Aasian mais-
sa 1980- ja 1990-luvuilla .27 Lamavuodet myös muistuttivat huomattavasti 1920-luvun 
jälkipuolen korkeasuhdannetta ja sitä seurannutta 1930-luvun lamakautta . Kummas-
sakin lamassa – niin 1930-luvulla kuin 1990-luvulla – päädyttiin velkadeflaatioon. 
Tämä amerikkalaisen taloustieteilijän Irving Fisherin jo 1930-luvulla esittämä lama-
selitys tarkoitti varallisuushintojen alenevaa kierrettä ja siihen yhdistynyttä velallisten 
taseiden heikkenemistä . Tällöin velkojen vakuutena olleen reaaliomaisuuden arvo laski 
samaan aikaan kun reaalikorkotaso nousi ja tulot vähenivät . Kun velkojen vakuutena 
olevien osakkeiden ja kiinteistöjen arvot laskivat, velalliset ja niitä lainoittaneet rahoi-
tuslaitokset joutuivat ahdinkoon (Ks . myös luku Työeläkkeiden rahoitus) . Kianderin 
mukaan useimmat asiantuntijat ja talouspoliittiset päättäjät eivät kuitenkaan osan-
neet 1990-luvun alussa arvioida oikein korkeiden korkojen ja alenevien varallisuus-
hintojen yhteisvaikutusta kulutukseen ja investointeihin .28

Suuriin lamoihin liittyi Suomessa myös toinen silmiinpistävä yhtäläisyys . Kum-
massakin lamassa vienti elpyi ensimmäisenä markan devalvoitumisen jälkeen, syksyl-
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lä 1931 ja 1991 . Molemmilla kerroilla devalvaatioihin ajauduttiin vastoin poliittisen ja 
talouspoliittisen johdon pyrkimyksiä . Kotimarkkinoilla lama kesti pidempään . Kolmas 
yhteinen piirre liittyy toipumiseen . Niin 1930- kuin 1990-luvun jälkipuolella lamoja 
seurasivat nopean kasvun vuodet .

Puheissa ja mentaalisella tasolla 1990-luvun lama yhdistyi myös muihin kuin ta-
loudellisiin kriiseihin . 1900-luvun talouskriisejä tutkineet Helena Blomberg, Matti 
Hannikainen ja Pauli Kettunen ovat sijoittaneet 1990-luvun laman ”uutena vaiheena 
kansallisten koettelemusten pitkään linjaan . Jo laman aikaisessa ja sen jälkeisessä jul-
kisessa keskustelussa siitä tuli myös osa kansallisen selviytymisen kertomusta .”29

PORVARIHALLITUS JA SISÄINEN SOPEUTUMINEN

Kalevi Sorsalle tarjottiin pääroolia tammikuussa 1991 SDP:n eduskuntavaalikampan-
jan avaustilaisuudessa . Eduskunnan puhemies, tuore Suomen Pankin johtokunnan 
jäsen, entinen pääministeri ja presidenttiehdokkuudesta kiinnostunut Sorsa vetosi 
kansaa kohdanneiden koettelemusten ja niistä selviytymisen pitkään linjaan30:

Sosiaalidemokraattien on jälleen vedettävä Suomi nousuun, ylös siitä talou-
dellisen taantuman mäentöyräästä, jossa ei aikaisemminkaan juuri kukaan ole 
meitä auttanut . Palkansaajaäänestäjä ja kansakunnan etua ymmärtävä elin-
keinoelämäkin ottavat linjan kyllä omakseen, helppoheikkien hyökkäyksistä 
huolimatta . Lähtökohdat menestykselliselle vaalitaistelulle ovat hyvät, sillä 
Suomen mietiskeleväinen kansa tajuaa, mistä on kysymys . Totuuden näkijät, 
totuuden tunnustajat, toden sanojat, todelliset tekijät voittavat – sillä heidän 
on elätettävä muutkin .31

”Hikeä ja hampaiden kiristystä” vaativan ohjelman toteuttamiseen tarvittiin Sor-
san mielestä samanlaista ennakkoluulottomuutta kuin 1970-luvun jälkipuolen taantu-
massa ja Korpilammen hengessä tehdyissä ratkaisuissa . Silloinkin Sorsan ja sosiaali-
demokraattien johdolla ”suurin osa kansasta tuntui sittenkin ymmärtävän ettemme 
’Huittisten hullun miehen’ lailla voi syödä enemmän kuin tienaamme” . Maailma oli 
kuitenkin muuttunut, eikä aikaisemmilla opeilla enää pärjännyt vaan oli ”eväiden 
vaihdon aika” . Yhteistä oli kuitenkin se, että myös tulevan hallituksen piti toteuttaa 
uutta talouspolitiikkaa ensimmäisestä päivästä lähtien ”määrätietoisesti ja sivuilleen 
vilkuilematta” . Sorsan mukaan oli päästävä ”sveitsiläistyyppiseen rahanarvon vakau-
teen”, jotta voitiin turvata pohjoismainen hyvinvointivaltio . Hinta- ja kustannustaso 
oli saatava kuriin ja julkisten menojen kasvua oli hillittävä .

Vaikka SDP:ssä oli joukko tunnettuja ekonomisteja ja yritysjohtajia, jotka esittivät 
säästöjen ja palkkojen jäädyttämisen lisäksi myös devalvaatiota, puoluejohto ankkuroi-
tui vakaaseen ja vahvaan markkaan . Sillä tiedettiin olevan myös tasavallan presidentti 
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Mauno Koiviston tuki .32 Kevään vaalikamppailussa SDP vaati myös muita puolueita 
ja erityisesti oppositiossa ollutta keskustaa sitoutumaan vakaan markan politiikkaan 
myös vaalien jälkeen .33 Keskustan kannattajakunnan ydin, viljelijä- ja maanomista-
javäestö, ei kärsinyt palkansaajien tavoin devalvaatioita seuranneista inflaatioista, ja 
metsäteollisuus pystyi devalvaatioiden jälkeen maksamaan parempia kantohintoja 
metsänomistajille .

SAK tuki niin ikään devalvaation vastaista linjaa, jolla haluttiin eroon palkansaa-
jien ostovoimaa alentavasta devalvaatio–inflaatio-kierteestä.34 Devalvaation vastaisen 
linjan uskottavuus tosin kärsi siitä, että keskusjärjestön vahvojen vientiliittojen, pape-
rin ja metallin, tiedettiin tukevan devalvaatiota ajavien teollisuuden vuorineuvosten 
kantoja . Silti käsitellessään valtion seuraavien vuosien talouspolitiikkaa SAK:n hallitus 
linjasi tammikuussa 1991 uuden puheenjohtajansa Lauri Ihalaisen esittämänä, ettei 
devalvaatio soveltunut talouden perustan tasapainottamiseen .35 Ihalainen perusteli 
hieman aikaisemmin kantaansa SAK:n budjettiseminaarissa:

SAK ei ole devalvaation kannalla . Devalvaatiokeskustelu vain ylläpitää korkeita 
markkinakorkoja ja heikentää taloudenhoitokykymme uskottavuutta . Deval-
vaatio merkitsee aina tulonsiirtoa palkansaajilta vientiteollisuudelle, kiihdyttää 
inflaatiota ja alentaa reaalipalkkoja markan arvon huonontuessa. Suomen on 
kansainvälistymisen myötä sopeuduttava muilla keinoin kuin devalvaatiolla 
huolehtimaan kilpailukyvystään .”36

Yli vuosikymmenen yhtäjaksoisesti hallitusvastuussa olleet sosiaalidemokraatit 
eivät päässeet Sorsan tai kenenkään muun johdolla toteuttamaan tavoitteitaan . Kes-
kusta voitti maaliskuussa 1991 pidetyt eduskuntavaalit saaden 15 lisäpaikkaa . Hallitus-
puolueet – kokoomus ja SDP – kärsivät suurtappion jälkimmäisen menettäessä suu-
rimman puolueen asemansa . Jatkuvasti heikkenevän taloudellisen tilanteen synnyttä-
mä tyytymättömyys Holkerin johtamaa niin sanottua sinipunahallitusta kohtaan näkyi 
siten ”veret seisauttavalla” tavalla, kuten vaalitulosta keskustan itsensä lanseeraaman 
iskulauseen pohjalta kuvattiin .

Vaalien jälkeen muodostettiin keskustan, kokoomuksen, RKP:n ja kristillisten 
porvarihallitus (26 .4 .1991–13 .4 .1995) . Edellisvuonna keskustan puheenjohtajaksi va-
litusta Esko Ahosta tuli hieman alle 37-vuotiaana kautta aikain Suomen nuorin pää-
ministeri . Hallituspolitiikkaa alettiin toteuttaa vähintään yhtä suurin tavoittein kuin 
mitä Sorsa oli muutamaa kuukautta aikaisemmin lupaillut . Aho vaati jo vaalikamppai-
lun aikaan talouden tervehdyttämisohjelmaa .37 Sitä perusteli talouden syöksykierre . 
Toisaalta ainakaan eduskunnasta ei löytynyt ennen vaaleja juuri viitteitä kriisitietoi-
suudesta, kun puolueet kilvan kävelivät valtiovarainministeri Matti Louekosken (SDP) 
johdolla laaditun talousarvion yli ja kasvattivat sinipunahallituksen esittämää, jo läh-
tökohtaisesti anteliaaksi luonnehdittua budjettia .38

Uhkaavasta kehityksestä varoitellut valtiovarainministeriön virkamiesjohto – val-
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tiosihteeri Eino Keinänen, budjettipäällikkö Raimo Sailas, kansantalousosaston ylijoh-
taja Sixten Korkman ja vero-osaston ylijohtaja Lasse Arvela – tuli muutamaa päivää 
vaalien jälkeen julkisuuteen ehdotuksellaan ”kansantalouden tervehdyttämistoimen-
piteiksi” . Tämän kuusisivuisen paperin lisäksi he julkaisivat huhtikuun alussa yli sata-
sivuisen muistion . Kyse oli poikkeuksellisesta kannanotosta, sillä koskaan aikaisem-
min valtiovarainministeriön ylin johto ei ollut esittänyt vastaavanlaista ohjelmaa .39

Virkamiesnelikon keskeinen viesti oli, etteivät talouden ongelmat olleet vain suh-
danneluonteisia vaan myös rakenteellisia . Siksi ongelmat eivät myöskään ratkenneet 
elvyttämällä, koska se lisäisi ulkomaista velkaantumista ja julkisen sektorin rahoitus-
alijäämiä . Kotimarkkinoiden elvyttämisen sijaan talouspolitiikassa etusijalle piti aset-
taa kansainvälisessä kilpailussa toimiva avoin sektori . Julkisten menojen kasvuvauh-
tia piti hidastaa ja julkisen sektorin tuottavuutta kohottaa . Tulopolitiikassa tuli edis-
tää kustannustason alenemista kilpailijamaihin verrattuna, mikä edellytti maltillista 
palkkapolitiikkaa ja työmarkkinoiden joustavuuden lisäämistä . Julkista ja yksityistä 
säästämistä piti kasvattaa . Tarvittiin vuosia kestävää rakennepoliittista sopeutumis-
ohjelmaa . Myös Ahon johtama porvarihallitus yhtyi näihin näkemyksiin . Kotimaiseen 
sopeuttamiseen tähtäävät linjaukset näkyivät huhtikuun loppupuolella julkistetussa 
hallitusohjelmassa .40

Valtiovarainministeriön julkaiseman muistion mukaan devalvointi parantaisi yri-
tysten ja kansantalouden hintakilpailukykyä mutta johtaisi kotimaiseen hinta-palkka-
kierteeseen ja hidastaisi välttämättömiä rakenteellisia uudistuksia .41 Markka sidottiin 
kesäkuussa 1991 eurooppalaiseen laskennalliseen valuuttayksikköön ecuun alentamat-
ta valuutan ulkoista arvoa . Päätöstä ajoi valtiovarainministeri Iiro Viinasen (Kok .) li-
säksi Suomen Pankki, jossa haluttiin luopua devalvaatioiden pitkästä linjasta ja hoitaa 
kilpailukykyongelmat kotimaisen sopeutuksen voimalla, laskemalla kustannustasoa . 
Hallituksessa valuuttakurssiratkaisu tehtiin Ahon ja Viinasen kannan mukaisesti .42

Devalvaation kannattajiin kuului merkittäviä työnantajavaikuttajia . Heidän kär-
kihahmonaan esiintyi Teollisuuden Keskusliiton (TKL) puheenjohtaja Casimir Ehrn-
rooth, joka oli keväällä ennen eduskuntavaaleja julkisuudessa esittänyt maltillista de-
valvaatiota osana talouden tervehdyttämispakettia .43 Jo aikaisemmin talvella TKL:n 
pienessä ydinryhmässä oli päädytty devalvaation kannalle . Toukokuussa keskusliiton 
toimitusjohtaja Timo Relander esitti näkemyksenään, että kansantalouden ongelmat 
johtuivat sitoutumisesta ylivahvan markan politiikkaan . TKL oli tuolloin päättänyt jul-
kisesti lähteä ajamaan 5–10 prosentin suuruista devalvaatiota . Hallituksen ja Suomen 
Pankin tekemän ecu-päätöksen jälkeen Ehrnrooth erosi protestiksi puheenjohtajan 
paikaltaan .44

Talouspoliittisen linjan arvostelijoihin kuului myös kansantaloustieteen professo-
reita, ensimmäisinä Helsingin yliopiston Jouko Paunio ja Jyväskylän yliopiston Antti 
Tanskanen .45 Paunio tuomitsi heinäkuun 1991 Helsingin Sanomissa hallituksen teke-
män ecu-päätöksen valuutan ulkoista arvoa muuttamatta:
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Tällä päätöksellä vahvistettiin jyrkän suhdannelaskun jatkuminen . Suomen ta-
loudessa onkin mitä todennäköisimmin syntymässä kestoltaan ja syvyydeltään 
vuosisadan pahin suhdannelama .

Arvio perustui siihen, ettei Paunio uskonut kotimaisten hintojen ja palkkojen jous-
tavan niin paljon, että kansantalouden riittävä kilpailukyky voitaisiin palauttaa eikä 
Suomen talous ollut myöskään integroitunut päätöksen edellyttämällä tavalla Länsi-
Eurooppaan . Hän ei myöskään uskonut laman tervehdyttävään vaikutukseen:

Syntymässä olevan laman kielteiset vaikutukset ulottuvat vuosiksi eteenpäin, 
ja ajatellut mahdolliset hyödyt sijoittuvat kauas tulevaisuuteen taloudellisessa 
mielessä järkeväksi katsottavan aikahorisontin tuolle puolen .

Paunion mielestä hallitus oli kokemattomuuttaan antautunut valuuttakurssipää-
töksessään täysin Suomen Pankin kannalle ja ennakoi hallituksen joutuvan koetuksel-
le kansantalouden kriisitilanteen pahentuessa . Reaalitaloudellisen kriisin lisäksi edes-
sä oli myös pankkijärjestelmän kriisi: ”pankkien saatavat alkavat sulaa kuin lumihan-
get kevätauringossa” ennusti Paunio ja kysyi, ”onko keskuspankki riittävästi kantanut 
huolta pankkijärjestelmästä makroekonomista rahapolitiikkaa harjoittaessaan” . Hän 
ounasteli tehdyn päätöksen järkkyvän pian:

Hallitus ja Suomen Pankki joutuvat silloin harkitsemaan uudelleen valuutta-
kurssipäätöstään . Siitä tilanteesta ne eivät enää selviydy uskottavuutensa täy-
sin säilyttäen .46
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ELÄKEMAKSU JA 
TUOTANTOKUSTANNUSTEN ALENTAMINEN

Hallitus halusi kohentaa vaikeuksissa kamppailevien yritysten toimintaedelly-
tyksiä työeläkemaksua alentamalla . Jo vaalikamppailun aikana Aho esitti, että pika-
lääkkeenä työnantajan maksamia työeläke- ja sosiaaliturvamaksuja pitäisi tilapäisesti 
alentaa, jotta talous saadaan ”terveelle pohjalle” .47 Keskustelu eläkkeistä vain kiihtyi 
vaalien jälkeen .

Työeläkejärjestelmässä oli jo Sorsan johdolla 1977 tehdystä elvytyspaketista lähtien 
vastustettu työeläkemaksun alentamista suhdannesyistä . Sen enempää sosiaali- ja ter-
veysministeriössä kuin työeläkeyhtiöissä ei silloin eikä 1990-luvun alussa innostuttu työ-
eläkemaksujen alentamiskaavailuista . Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtajan Jukka 
Rantalan mielestä työeläkemaksujen alentaminen oli poliittisesti houkutteleva vaihtoeh-
to, koska ”sitä ei näennäisesti maksa kukaan” . Maksun alentaminen kelpasi korkeintaan 
hätätoimenpiteenä mutta tuli myöhemmin vastaan suurempina maksujen korotuksina .48

Ilmarisen toimitusjohtaja Kari Puro ei myöskään pitänyt eläkemaksun alentamis-
ta perusteltuna . Eläkemaksuja voitiin alentaa yhdestä kahteen prosenttiyksikköä noin 
vuoden ajaksi, mutta sitä suurempi tai pidempiaikaisempi alennus edellytti muutoksia 
eläkejärjestelmään .49 Eläkemaksuja ei pitänyt käyttää suhdannepolitiikan välineenä . 
Edellisenä kesänä sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön paikalta Ilmariseen 
siirtymässä ollut Puro oli lehtihaastattelussa todennut, että työeläkemaksun tarkoitus 
oli rahoittaa työeläkkeet ja muut tavoitteet olivat toissijaisia . Tuolloin hän varoitti ko-
rottamasta lähivuosina liikaa työeläkkeiden rahastointiastetta työeläkemaksua nosta-
malla . Rahastointia piti sen sijaan lisätä pidemmällä aikavälillä:

Kun rahastointiastetta nostetaan, työeläkemaksu nousee . Me olemme jo muu-
tenkin hinnoittelemassa itseämme ulos Euroopan markkinoilta, joten päätöstä 
rahastoinnin lisäämisestä ei voi noin vain tehdä .50

Ammattiyhdistysliikkeessä tyrmättiin hallituksen kaavailemat – jopa neljän pro-
senttiyksikön – työnantajan työeläkemaksun alennukset . Retoriikassa siirryttiin suo-
raan 1960- ja 1970-lukujen eläkekiistojen tunnelmiin . STTK:n sosiaalisihteeri Veikko 
Simpanen kyseli vaalien jälkeen maaliskuussa, onko ”vanha maalaisliiton luuranko 
alkanut kolista Kansaneläkelaitoksen kaapissa” . Hän arvioi, että Ahon ehdotus osoitti 
joko täydellistä asiantuntemattomuutta tai se oli ”harkittu hyökkäys työeläkkeen saajia 
ja työeläkevakuutettuja vastaan” .51 Yhteisessä kirjelmässään SAK, TVK, Akava ja STTK 
vaativat huhtikuun 1991 puolivälissä eläkkeiden rahoituksen turvaamista .52

SAK:n puheenjohtaja Ihalainen oppi nopeasti edeltäjiensä tavat ja sanaston . Hän 
kaivoi esiin Pekka Oivion varoituksen vuodelta 1975: ”Sanoisinkin keskustalle ja kai-
kille muillekin puolueille, että pitäkää näppinne irti TEL-eläkejärjestelmästä .”53 Järjes-
töjohtajan kelpoisuusvaatimuksiin näytti perinteen jatkamisen lisäksi kuuluvan myös 
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omien kielikuvien kehittely . Kun toimintaansa aloitteleva hallitus aikoi vastustuksesta 
huolimatta toteuttaa kaavaillut työeläkemaksun alentamiset, hallitus tarttui Ihalaisen 
mukaan ”palkansaajien ojentamaan käteen lähinnä puremalla” .54 SAK ei aikonut odo-
tella sitä toimettomana vaan uhkasi vastatoimilla mutta tarjosi samalla yhteistyötä ta-
lousongelmien ratkaisemiseksi .55

Hallituksella ei ollut kuitenkaan aikomusta päästää palkansaajia kuin ”koiraa veräjäs-
tä” . Aho ilmoitti olevansa valmis kuulemaan etujärjestöjen mielipiteitä ja ottamaan vas-
taan niiden ehdotuksia talouden tervehdyttämisessä .56 Hallitus teki periaatepäätöksen 
tulevista säästöistä heti hallitusohjelman julkaisemisen jälkeen huhtikuun lopulla 1991 .57

Eläkkeiden osalta hallituksen suunnitelmissa oli nostaa yksilöllinen varhaiseläke-
ikäraja 60 vuoteen ja laskea osa-aikaeläkkeen alaikäraja 58 vuoteen sekä säätää kan-
saneläkevakuutusmaksu niille, jotka siirtyvät vanhuuseläkkeelle vuoden 1992 alusta 
tai sen jälkeen . SAK:ssa arveltiin tuoreeltaan, että hallituksen tekemä yksilöllisen 
varhaiseläkkeen ikärajalinjaus romutti mahdollisuudet eläkejärjestelmän tasapainoi-
seen kokonaisremonttiin, joka oli esillä jäljempänä tarkemmin käsiteltävässä eläke-
komiteassa . Erityisen pulmallisena pidettiin yksilöllisen varhaiseläkkeen ikärajan 
nostamista julkisella sektorilla, koska siellä oli muutama vuosi aikaisemmin päätetty 
yksilöllisen varhaiseläkejärjestelmän ja ammatillisten erityiseläkeikien poistamisesta 
siirtymäkauden jälkeen .58

Hallitus teki toukokuussa 1991 periaatepäätöksen elinkeinoelämän tukemisesta 
noin seitsemällä miljardilla markalla . Siitä kolme miljardia koostui työeläkemaksun 
alentamisesta, kun työnantajan maksamaa työeläkemaksua päätettiin laskea 2,5 pro-
senttiyksikköä 14,4:ään . Ahon mukaan talouden vahvistuminen turvasi myös työ-
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eläkkeet: ”nykyinen kehitys, jossa kasvu on miinusmerkkinen, on todella vakava uhka 
myös työeläkejärjestelmän toiminnalle .” Valtiovarainministeri Viinasen mielestä, 
hallituksen toimet eivät vielä ratkaisseet teollisuuden kriisiä mutta ne pelastivat ”sen 
elinkelpoisen osan” .59 Ahon mukaan valtion toimesta tehty talouden elvytys olisi kuin 
”krapularyyppy, joka johtaisi ennen pitkää katkaisuhoitoon” .60 Itävaltalais-yhdysvalta-
laisen taloustieteilijän Joseph Schumpeterin ajatus kapitalismiin keskeisesti liittyvästä 
luovasta tuhosta sai siten jo laman alkuvaiheessa ministeritason hyväksynnän ja kan-
sanomaisen muotoilun .

Myös työnantajat vaativat suunnanmuutosta ellei peräti täyskäännöstä . Elokuun 
puolivälissä STK:n toimitusjohtaja Tapani Kahri mykisti lomaltaan palailevat ammat-
tiyhdistysjohtajat 14-kohtaisella luettelollaan . STK:n johtokunnan vaatimassa listas-
sa esitettiin mm . ohjepalkkojen alentamista viidellä prosentilla, lomaltapaluurahojen 
poistamista, palkansaajien työeläkemaksua, työnantajien kansaneläkemaksun poista-
mista ja sairausvakuutusmaksun alentamista, työnantajien työttömyysvakuutusmak-
suosuuden laskemista ja palkansaajien korottamista, vuosityöajan kasvattamista 50 
tunnilla ilman palkkakompensaatiota, sosiaaliturvaetuuksien indeksikorotuksista luo-
pumista seuraavana vuonna ja työehtosopimusten yleissitovuuden poistamista . Myö-
hemmin luetteloon lisättiin Kymmene OY:n toimitusjohtajan Vesa Vainion vaatimuk-
sesta vielä avainryhmien lakko-oikeuden rajoittaminen ja pakkosovittelu . Tuotanto-
kustannusten alentamistavoite nousi kymmenestä kahteenkymmeneen prosenttiin .61

Kahrin esittämää listaa alettiin kutsua ”saatanallisiksi säkeiksi” . Nimitys tuli in-
tialaissyntyisen Salman Rushdien muutamaa vuotta aikaisemmin julkaistusta romaa-
nista, joka sai aikaan voimakkaita protesteja islamilaisessa maailmassa . Myös Kahrin 
esittämä luettelo herätti vastalauseita, kunhan ammattiyhdistysliikkeessä toivuttiin 
useita päiviä kestäneestä järkytyksestä .62

STK:n vaatimukset synnyttivät jännitteitä myös työnantajien keskuudessa . LTK:n 
toimitusjohtaja Jarmo Pellikka syytti STK:ta neuvottelujen vaikeuttamisesta, ja myös 
STK:n sisällä oli toimitusjohtaja Kahrin ja hallituksen välillä erilaisia näkemyksiä sii-
tä, miten tulisi edetä . Vuorineuvos Krister Ahlströmin johtaman hallituksen mielestä 
otollisena hetkenä ei kannattanut peräytyä vaatimuksista ja tavoitella kompromissia . 
Toimitusjohtajan tehtäväksi tuli kertoa ay-miehille isäntien kanta .63

Ahon hallitus tarvitsi eduskunnassa monien säästöpäätösten läpiviemiseen op-
position tukea . Siksi Aho kaavaili kesällä 1991 kaksivuotista ”yhteiskuntasopimusta” 
hallituksen ja työmarkkinaosapuolten kesken . Sen tavoitteena oli alentaa tuntuvasti 
teollisuuden työvoimakustannuksia kilpailukyvyn palauttamiseksi . Esillä olivat niin 
palkkojen alentaminen, lomapalkan poistaminen, työnantajan sosiaaliturvamaksujen 
alentaminen, palkansaajien sosiaaliturvamaksujen korottaminen, jo keväällä esitetty 
varhaiseläkeikärajojen korottaminen ja eläkkeiden indeksitarkistusten jäädyttäminen . 
Kansaa kauhistuttamaan keksittiin vielä terveyskeskusmaksu ja matkustusvero . Kat-
tavien tulosopimusten malliin sopimukseen oli tarkoitus sisällyttää myös maatalous-
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tuloa ja puun hintaa koskevat ratkaisut . Valtiovarainministeri Viinanen kertoi elokuun 
lopulla kovien aikojen olevan edessä: ”Tämä budjetti ei siedä löysiä tuloratkaisuja ja 
sen tulee näkemään jokainen palkansaaja nahoissaan .”64

Vaikka palkansaajajärjestöissä oltiinkin valmiita neuvotteluihin, SAK tuomitsi halli-
tuksen toimet . STK:n toimintaa SAK piti ”poliittisena seikkailuna, jonka seuraukset voi-
vat olla arvaamattoman vakavia myös työnantajan kannalta” .65 Jotain oli kuitenkin teh-
tävä, ja ammattiyhdistysliikkeessä katse suuntautui palkansaajien työeläkemaksuun .

PALKANSAAJAN TYÖELÄKEMAKSU ASIALISTALLE

Työeläkejärjestelmää suunnitellut eläkekomitea päätyi 1960 siihen, että työnantaja 
vastaa yksin eläkkeiden rahoituksesta . Komitea totesi, että eläkeoikeus oli Suomessa 
yleensä katsottu ”työsuhteesta johtuvaksi työntekijän sosiaaliseksi eduksi”, mikä puol-
si sitä, että ”pakolliseksi säädettävien vähimmäisetujen kustannuksista olisi työnan-
tajien yksin vastattava” . Samaa johtopäätöstä tuki myös se, että etenkin vanhimpien 
työntekijöiden kohdalla uudistus ei merkinnyt aina eläke-etujen parantumista vaan 
ennen kaikkea eläkkeeseen oikeutettujen piirin laajentumista . Kaiken kaikkiaan ko-
mitean perustelut rahoitustavan osalta eivät olleet kuitenkaan yksiselitteisiä . Kyse oli 
paljolti kompromissista, jossa soviteltiin erilaisia näkemyksiä: työnantajat suostuivat 
rahoittamaan toimeenpanoltaan hajautetun järjestelmän, jossa he saivat takaisinlai-
nauksen myötä rahastoitavat eläkevarat automaattisesti käyttöönsä .66

Vaikka palkansaajien työeläkemaksu nousi myöhemminkin aika ajoin keskuste-
luun, aktiivisesti siitä ei neuvoteltu . Esimerkiksi Paperiliiton puheenjohtaja Veikko 
Ahtola pohdiskeli 1971 työeläkkeiden korotukseen liittyneissä neuvottelussa mahdolli-
suutta prosenttiyksikön suuruiseen työntekijöiden työeläkemaksuun . Sen myötä olisi 
myös voinut vaatia palkansaajien edustuksen lisäämistä eläkelaitosten hallinnossa .67

Työnantajatkaan eivät olleet aktiivisia palkansaajien työeläkemaksun suhteen, vaan 
sitä esitettiin 1980-luvulla ajoittain ”koepallona” . STK:n ja myöhemmin EK:n eläkeneu-
vottelijan Lasse Laatusen mukaan (2011) työntekijöiden maksuosuuden uskottiin lisää-
vän työntekijöiden kustannustietoisuutta, saataisiin ”löysät pois” työeläkejärjestelmäs-
tä, mutta toisaalta maksuosuus saattoi purkautua korkeampana ”palkkapaineena” . Kyse 
oli myös Ahtolan mainitsemasta valtapolitiikasta, sillä työntekijöiden maksuosuuden 
myötä ammattiyhdistysliike vaatisi eläkeyhtiöiden hallinnosta tukevampaa roolia .68

Ponnekkaimmin palkansaajien työeläkemaksua esitettiin valtiovarainministeriön 
taholta, ja myös työmarkkinajärjestöjen ekonomistien puheissa tuotiin esiin maksun 
suotuisia vaikutuksia .69 Työeläkemaksujen takaisinlainausta pohtinut ministeriön työ-
ryhmä esitti 1988 työntekijöiden työeläkemaksua . Väestörakenne muuttuisi tulevina 
vuosikymmeninä epäedullisemmaksi, ja työeläkejärjestelmän rahastointiasteen nosto 
lisäisi kansantalouden säästämisastetta . Tämän tulisi ministeriön raportin mukaan 
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tapahtua niin, etteivät inflaatio- ja kustannuspaineet kohoaisi. Tällöin keinona olisi 
kytkeä palkanmuodostus kiinteämmin eläkerahastojen kasvattamiseen . Se voitaisiin 
toteuttaa vakuutettujen työeläkemaksun avulla . Maksun pitäisi koskea yksityisen sek-
torin lisäksi myös julkisen sektorin työeläkejärjestelmiä .70

Korkeasuhdanteen aikana keskustelu työntekijämaksusta ei juuri edennyt, mut-
ta taloudellisen tilanteen synkistyessä pohdinnat etenivät kohti konkreettisia toimia . 
Ilmarisen aktuaarijohtaja Jaakko Tuomikoski luonnosteli loppuvuodesta 1990 tek-
niikkaa työntekijän maksuosuuden liittämiseksi TEL-järjestelmään . Hänen kirjoitta-
massaan muistiossa työntekijöiden maksua perusteltiin kahdesta näkökulmasta: työn-
antajan TEL-maksun nousuvauhdin kiihtymisen estämisellä ja nykylainsäädännön 
mukaisten etuuksien paremmalla turvaamisella .71 Työeläkkeiden rahastointia pohti-
nutta komiteaa johtanut Rantala totesi lehtihaastattelussa huhtikuussa 1991, että ”jos 
tällaisia ratkaisuja tehdään, ne pitäisi tehdä aika pian . Ei tässä enää monta vuotta voi 
mennä eteenpäin .”72

Valtiovarainministeriön virkamiesjohto esitti edellä kerrotussa raportissaan edus-
kuntavaalien jälkeen keväällä 1991 harkittavaksi palkansaajien työeläkemaksua . Tule-
vaisuudessa kasvaviin eläkemenoihin piti varautua myös huonompina aikoina, vaikka 
lyhyellä aikavälillä työeläkemaksujen alentaminen saattaisikin olla suhdannepoliitti-
sesti perusteltua . Koska eläkkeiden rahoituksen turvaaminen keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä tuli ottaa entistä enemmän huomioon työeläkemaksua määrättäessä, rahas-
toinnin lisäämisestä aiheutunut työeläkemaksun korotuspaine supisti palkankorotus-
mahdollisuuksia . Tämän yhteyden selkeyttämiseksi palkansaajien työeläkemaksu olisi 
perusteltu . Valtiovarainministeriö myös arvioi, että yhteisesti hoidettu eläketurva oli 
heikentänyt kotitalouksien säästämishalukkuutta ja poistanut yksilöltä keskeisen sääs-
tämismotiivin . Rahastointiasteen kohottaminen tuki siksi myös yleisempää tavoitetta, 
kansantalouden säästämisasteen kohottamista .73

Työntekijän maksuosuus nousi entistä voimallisemmin harkintaan elo–syyskuussa 
1991, kun hallitus esitti säästötoimiaan ja STK säkeitään . Ammattiyhdistysliikkeessä ei 
kyseenalaistettu hallituksen ja valtiovarainministeriön keskeistä näkemystä siitä, että 
tuotannon kääntämisessä kasvuun avainasemassa oli vientiteollisuus ja kotimaisten 
tuotteiden hintakilpailukyvyn parantaminen . Tämän tavoitteen saavuttamiseksi SAK:n 
hallitus oli jo talvella rajannut devalvaation keinovalikoiman ulkopuolelle ja samoilla 
linjoilla oltiin edelleen . SAK:n johtajan Raimo Kantolan vetämän palkansaajakeskus-
järjestöjen valmisteluryhmän muistioluonnoksessa todettiin elokuussa 1991, ettei de-
valvaatio näyttänyt mahdolliselta ja devalvoinnin haitat arvioitiin etuja suuremmiksi . 
Myöskään nimellispalkkojen alentamiseen ei suostuttu .74

Tässä tilanteessa ammattiyhdistysliikkeessä kypsyttiin ajatukseen palkansaajien 
työeläkemaksusta . Kantolan ryhmän muistiossa arvioitiin, että työeläkejärjestelmän 
rahoitus oli joutumassa kriisiin . Järjestöjen asemaa mutkisti se, ettei niillä ollut ”pu-
hevaltaa TEL-maksuista ja koroista päätettäessä” . SAK:ssa laaditussa sosiaalipoliitti-
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sessa muistiossa yritysten tukemisen lisäksi työeläkemaksun alentamissuunnitelmissa 
nähtiin ”poliittinen tarkoituksenmukaisuus työeläkejärjestelmän nakertamiseksi” .75

Huolestumista herättivät myös kaavailut indeksitarkistusten jäädyttämisestä vuo-
den 1992 osalta . Palkansaajajärjestöjen mielestä indeksitarkistukset olivat osa siir-
rettyä palkkaa, joka vain maksettiin eläkkeen muodossa . Hitaampi palkkojen nousu 
ja jopa mahdollinen reaalipalkkojen lasku näkyisivät joka tapauksessa myöhemmin 
pienempinä eläkkeiden indeksikorotuksina . Tämä indeksikorotuksiin liittyvä viive 
oli kuitenkin nyt synnyttämässä ongelmia, sillä vuoden 1992 alusta työeläkkeisiin ar-
vioitiin tulevan toteutuneen palkka- ja hintakehityksen perusteella yli viiden ja kan-
saneläkkeisiin neljän prosentin korotus . Samaan aikaan tuotanto laski ja palkkoihin 
kaavailtiin korkeintaan ”nolla-korotuksia” . Jos hallituksen kaavailema TEL-maksun 
alennus toteutettaisiin samaan aikaan kun indeksitarkistukset säilyvät, ”työeläkera-
hastot imetään kuiviin jo 1990-luvulla” . Toisaalta indeksikorotusten poisjättäminen 
yhdenkin vuoden kohdalla heijastuisi pitkälle aikavälille pienempinä eläkkeinä .76

Työeläkemaksua voitiin perustella myös valtapoliittisista syistä . Työntekijöiden 
keskusjärjestöissä tulkittiin, että TEL-järjestelmä oli joutunut pankki- ja vakuutus-
maailmassa tapahtuneiden muutosten vuoksi myös hallinnolliseen kriisiin . Näitä ns . 
finanssitavarataloihin liittyviä kysymyksiä käsitellään tarkemmin luvussa Yhteistyö ja 
kilpailu . Työeläkelaitosten emoyhtiöiden ja niiden taustalla toimivien pankkien vallan 
rajoittamiseksi työeläkelaitosten hallinto ja omistus piti palkansaajajärjestöjen mie-
lestä järjestää uudelleen, ja työntekijäjärjestöt halusivat itselleen lisää päätösvaltaa 
työeläkeyhtiöissä . Tästäkin syystä työntekijöiden työeläkemaksu piti ottaa harkintaan: 
maksun avulla voitiin vaatia entistä ponnekkaammin osallistumista työeläkeyhtiöiden 
hallintoon .77 Paperiliiton Ahtola oli pohtinut samaa jo 20 vuotta aikaisemmin .

SAK:n sosiaalipoliittinen sihteeri Markku Hyvärinen kypsytteli syyskuun alussa 
SAK:n hallitusta pohtimaan työeläkemaksua vakavasti otettavana vaihtoehtona . Hy-
värinen oli käynyt STK:n edustajien kanssa ”alustavasti ja korostan nyt tätä sanaa alus-
tavasti” keskusteluja siitä, ”mitä asioita tässä työeläkkeiden rahoituksessa voitaisiin 
käsitellä silloin kun yhtenä osasena puhutaan myös työntekijän TEL-maksusta” . Hy-
värinen vakuutteli SAK:n hallitusta siitä, että

kaikki kansantalouden ekspertit ja vaikuttajat ovat sitä mieltä, että on aivan 
sama, kumpi osapuoli muodollisesti maksaa tämän työeläkkeiden kustannuk-
sen . Kansantalouden kannalta ei merkitse mitään muutosta, vaikka siirryttäi-
siin työntekijän kustantamaan eläkemaksuun .

Hyvärisen mukaan oli 
selvää, että mikäli keskusteluissa johonkin lopputulokseen tultaisiin, niin lop-
putuloksen pitäisi olla sen tyyppinen, että meillä säilyisi tehostettu määräysval-
ta koko työeläkejärjestelmään . Toisaalta tuosta meidän omaan palkkakuittiim-
me merkittävästä maksusta voisimme itse päättää .78



257

Hyvärinen arveli, että vuoden 1985 varhaiseläkettä koskevasta päätöksestä – jossa 
hallitus päätyi SAK:n kannan mukaisesti yksilöllisen varhaiseläkkeen alarajan osal-
ta 55 vuoteen – ”näytti jäävän vamma sieluun työnantajapuolelle” . Tukea ei siis ollut 
työnantajilta odotettavissa hallitusta vastaan varhaiseläkettä koskevassa asiassa . Hal-
lituksen esitys yksilöllisen varhaiseläkkeen nostamisesta 55:stä 60 vuoteen oli SAK:n 
hallituksessa käsitellyn sosiaalipoliittisen muistion mukaan ”todella häkellyttävä” . 
Hallitus ei ratkaissut ikärajojen nostolla ”mitään enempää taloudellisia kuin työlli-
syysongelmiakaan” . Mikäli tavoitteena oli keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän nos-
taminen, tulisi panostaa kuntoutukseen ja työkyvyn ylläpitoon . Hallituksen toimien 
tarkoituksenmukaisuus näkyi muistion mukaan myös siinä, että ikärajan nosto koski 
vain yksilöllistä varhaiseläkettä – ei maatalouden luopumiseläkkeitä eikä sukupolven-
vaihdoseläkkeitä .79 Agraarisen ja teollisen vastakkainasetteluun liittynyt tulonjako-
kamppailun perinteinen railo piirtyi kirkkaana .

SAK ja STK jatkoivat työeläkemaksuun liittyviä neuvottelujaan . Syyskuun puoli-
väliin mennessä Hyvärinen ja Laatunen saivat keskustelut siihen vaiheeseen, että he 
päätyivät yhteiseen muistioon työeläkemaksun osalta . Siinä luetteloitiin niitä työelä-
kemaksun käytännön toteutukseen liittyviä kysymyksiä, joihin pitäisi ottaa kantaa: 
maksutapa, työntekijäin eläkemaksun perusteena olevan palkan määrittäminen, ve-
rotuskohtelu, maksun juridinen säännöstäminen (laki), maksuneuvottelut ja maksun 
vahvistusmenettely vuosittain, maksun rahastointi tai rahastoimattomuus ja kerty-
neiden varojen käyttö sekä voimaantuloaikataulu . Yhtä mieltä oltiin siitä, että työn-
tekijäin työeläkemaksujärjestelmän tulisi toteutustavaltaan olla mahdollisimman yk-
sinkertainen .80 Hyvärinen ja Laatunen esittelivät syyskuun loppupuolella paperiaan 
järjestöjohtajille . STK:n Kahrille tilanne näytti siltä, että palkansaajien työeläkemaksu 
oli ”tulollaan” .81

Hyvärisen ja Laatusen esittämiin kysymyksiin piti löytää myös toteuttamiskelpoiset 
ratkaisut . Kun palkansaajien työeläkemaksu nousi keskusteluun ja eläkekomitea 1990 
(ks . s . 263) oli jäämässä erimieliseksi lähestulkoon kaikista toimenpide-ehdotuksista, 
alettiin pohdiskella komiteaa epämuodollisempaa ryhmää ja sille vetäjää . Työmark-
kinajohtajat päätyivät keskinäisessä palaverissaan Ilmarisen toimitusjohtajaan Kari 
Puroon . Järjestöistä tiedusteltiinkin, olisiko kahta viimeistä eläkekomiteaa johtaneella 
ja sosiaali- ja terveysministeriön entisellä kansliapäälliköllä kiinnostusta auttaa työ-
eläkemaksun liittyvien teknisten kysymysten selvittelyssä ja myös johdatella työmark-
kinajärjestöjen välisiä eläkekeskusteluja . Puron valintaan vaikutti asiantuntemuksen 
lisäksi hänen kokemuksensa komiteoiden vetäjänä ja Ilmarisessa ollut valmisteluka-
pasiteetti . Ryhmää ei siten varsinaisesti tai ainakaan muodollisesti perustettu .82 Myös 
Ilmarisen aiemmat toimitusjohtajat – Teivo Pentikäinen ja Juhani Salminen – olivat 
aktiivisesti osallistuneet eläkejärjestelmän uudistamiseen .

Palkansaajien työeläkemaksun toteuttamista alettiin pohtia Tuomikosken johta-
massa työeläkeyhtiöiden niin sanotussa tekniikkaryhmässä . Syyskuun 1991 puolenvä-
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lin jälkeen laaditun ensimmäisen muistion mukaan tuli ensinnäkin pyrkiä siihen, että 
maksu olisi verotuksessa vähennyskelpoinen ja että työnantajan piti hoitaa maksun 
periminen ja ottaa myös vastuu maksun suorittamisesta . Olisi myös pyrittävä mini-
moimaan ne ongelmat, joita syntyisi työntekijöiden halutessa lisätä osallistumistaan 
sijoituspäätöksiin . Varojen sijoittamiseen liittyen piti torjua myös kaikki sellaiset rat-
kaisut, jotka veivät kohti keskitettyä järjestelmää, yksilökohtaista rahastojen seuran-
taa ja työntekijäosapuolen päätösvaltaa eläkelaitoksen valinnassa . Ongelmaksi nähtiin 
se, miten voitaisiin minimoida eläkevarojen sijoituspuolelle tulevat vaikeudet, jotka 
syntyivät työntekijämaksun myötä:

– Riittääkö työntekijäpuolelle nykyisen tasoinen osallistuminen hallintoon?
–  Tuleeko järjestelmän kannalta vieraita sijoituspolitiikkavaatimuksia (asunnot, 

halpakorkoiset asuntolainat)?
–  Olisiko tällöin helpointa eristää nämä sijoituspäätökset tehtäviksi omassa insti-

tuutiossa, joka laskisi liikkeelle jvk-lainoja, joita laitokset merkitsisivät kumuloi-
tuneen tt-maksuosuuden verran?

–  Olisiko tämä askel kohti kokonaisuudessaan keskitettyä järjestelmää?83

Viimeistä vaaraa perusteltiin tarkemmin ryhmän myöhemmässä muistiossa loka-
kuun alussa . Työntekijän oman TEL-maksun – tai ”omon” niin kuin ryhmä maksua 
nimitti – erillisen rahastoinnin pelättiin johtavan sijoitustoimintaa koskevan vallan 
luisumiseen eläkeyhtiöiden ulkopuolelle:

Vaarana olisi myös, että yhtiökohtaiset omorahastot jossain vaiheessa päätet-
täisiin yhdistää, jolloin koko hajautettu järjestelmä olisi uhattuna .84

Työntekijöiden maksuosuuteen liittyi myös toinen ongelma . ”Omo” vähensi vakuu-
tettujen käytettävissä olevaa tuloa aktiiviaikana, jolloin maksun myötä nettotulojen 
lasku eläkkeelle siirryttäessä pienenisi . Siksi pitäisi ottaa harkintaan myös eläkkeiden 
alentaminen . Ryhmässä pohdittiin, että ratkaisu voisi olla se, että tulevaisuudessa elä-
kepalkkana käytettäisiin ”omoilla vähennettyä palkkaa” . Siihen liittyi niin periaatteel-
lisia kuin teknisiä ongelmia ja erityisesti se, että esitys olisi vaikeasti myytävissä:

On myös selvää, että työntekijäjärjestöt eivät niele samalla kertaa sekä oman 
maksuosuuden tuloa että eläkepalkan laskusäännön heikennystä .
Mahdollisen eläkkeen tason tarkistus voitaisiin siis jättää suosiolla toistaiseksi 
tekemättä ja miettiä asiaa uudelleen myöhemmin .85

Kansainvälinen vertailu puolsi muutosta . Työntekijöiden maksuosuuden todettiin 
eri maiden eläkejärjestelmissä olevan pikemminkin sääntö kuin poikkeus .86 Valmistelu 
ja neuvottelu etenivät . Lokakuun puolivälissä pääministeri Aho ja valtiovarainministe-
ri Viinanen kutsuivat järjestöjohtajat neuvotteluun, kun luottamus Suomen talouteen 
hupeni ja valuuttapako kiihtyi .87
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TYÖELÄKEMAKSU OSAKSI TULOSOPIMUSTA

Palkansaajien työeläkemaksun kohtalo yhdistyi syksyllä 1991 isompaan myllerrykseen . 
Kun hallitus ei saanut oppositiolta tarvittavaa tukea säästölaeilleen ja työmarkkina-
järjestöjen tuloneuvottelut eivät edenneet sopimukseen saakka, ratkaisua yritettiin 
markkaan kohdistuneiden paineiden vuoksi välittäjän avulla .88 Pääministeri Aho antoi 
lokakuussa tehtävän Suomen Pankin johtaja Sorsalle . Nopealla sopimuksen saavutta-
misella yritettiin välttää devalvaatio, johon oltiin joutumassa valuuttapaon jatkuessa 
yhä kiivaampana . Johtavan oppositiopuolueen entinen puheenjohtaja ja entinen pää-
ministeri saatiin siten edistämään porvarihallituksen tavoitteita . Erityisen yllättävää 
se ei ollut, sillä olihan myös SDP ja erityisesti Sorsa sitoutunut vahvan ja vakaan mar-
kan linjaan . Sopimus olisi myös merkinnyt sosiaalidemokraattien ja ammattiyhdistys-
liikkeen vaaliman sopimusyhteiskunnan uskottavuuden pelastamista . Kolmikantai-
nen järjestelmä näyttäisi toimivuutensa myös kriisioloissa . Aluksi tulosta näytti myös 
syntyvän .

Tulosopimuksella yritettiin vähentää työvoimakustannuksia noin seitsemän pro-
senttia . Siinä kaavailtiin varsin poikkeuksellisesta palkkojen leikkaamisesta kolmella 
prosentilla ja lisäksi luovuttaisiin ikälisien ja muiden vastaavien korotusten maksusta . 
Työnantajien vaatimat ja tuloneuvotteluja pitkään hiertäneet tekstikysymykset siirret-
tiin myöhemmin perustettavien työryhmien selvitettäväksi . Sorsan johdolla neuvotel-
tu tulosopimus olisi ollut voimassa vuoden 1992 alusta lokakuun 1993 loppuun .89

Sopimusehdotukseen sisältyi palkansaajille bruttopalkasta laskettu neljän prosent-
tiyksikön työeläkemaksu ja työnantajille vastaavan suuruinen alennus . Työnantajien 
maksama työeläkemaksu vähenisi siten 16,9 prosenttiyksiköstä 12,9:ään . Palkansaa-
jien työeläkemaksu olisi kaavailujen mukaan vähennyskelpoinen verotuksessa . Alen-
nettujen palkkojen ostovoima turvattaisiin indeksiehdolla, jossa otettaisiin huomioon 
sekä kuluttajahintojen nousu että vienti- ja tuontihintojen kehitys .

Työvoimakustannuksia alentavan tulosopimuksen vastapainoksi devalvaation vas-
taiseen linjaan ankkuroitunut ja uskottavuuskriisin partaalla heilunut hallitus lupasi 
tulla palkansaajajärjestöjä vastaan perumalla kaavailtuja työehtoja ja sosiaaliturvaa hei-
kentäviä lakiesityksiä . Niitä olivat esimerkiksi virkamiesten pakkolomien peruuttami-
nen, ja palkansaajien osuus työttömyysturvan rahoituksesta nousisi vain puoli prosent-
tiyksikköä ehdotetun kymmenen prosenttiyksikön sijasta . Työttömyyspäiväraha alenisi 
aiottua vähemmän, ja 55 vuotta täyttäneet saisivat edelleen työttömyyspäivärahaa 500 
päivän jälkeenkin . Eläketurvan osalta hallitus lupasi, ettei yksilöllisen varhaiseläkkeen 
ikärajaa nostettaisi 55 vuodesta, vaan asia ratkaistaisiin Puron johtaman komiteatyön 
valmistuttua . Hallitus myös ilmoitti noudattavansa kolmikantayhteistyötä .90

SAK:n hallitus ei kuitenkaan hyväksynyt ratkaisua määräaikaan mennessä vaan 
vaati muutoksia sopimusesitykseen . SAK:n vasemmistoryhmässä suhtauduttiin kriit-
tisesti palkkojen alennukseen ja koko sopimukseen, mutta sopimuksen hyväksymisen 
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kannalta olennaisempaa oli se, että myös sosiaalidemokraattiset järjestöjohtajat – Me-
talliliiton puheenjohtaja Per-Erik Lundh ja Paperiliiton puheenjohtaja Antero Mäki 
– suhtautuivat Sorsan sopimusesitykseen kriittisesti . SAK:n hallitus taipui lopulta hy-
väksymään sopimuksen sosiaalidemokraattien äänten turvin . Lopullisesti ratkaisun 
kohtalo oli kuitenkin liitoissa, joiden piti hyväksyä sopimus omissa hallintoelimissään 
marraskuun loppupuolelle mennessä .91 Tämä pitkä takaraja koitui lopulta myös so-
pimuksen kohtaloksi . Edessä olivat marraskuiset metallin liittovaalit, ja Paperiliitto 
puolestaan taktikoi sitoessaan oman ratkaisunsa metallin kantaan .

Uskottavuus vakaata ja vahvaa markkaa kohtaan rapistui syksyn edetessä . Halli-
tuksen ja Suomen Pankin devalvaation vastaiset linjat kokivat täydellisen haaksirikon 
ja päättyivät kaaokseen . Epäluottamus ja siitä seurannut mahdollisuus saavuttaa huo-
mattavia voittoja valuuttakeinottelun avulla johti jatkuvaan valuutan siirtymiseen pois 
Suomesta ja valuuttavarannon heikkenemiseen . Keskuspankki päästi markan kellu-
maan 14 . marraskuuta 1991, eli valuutan annettiin vapaasti heiketä . Seuraavana päivä-
nä markka devalvoitiin 14 prosentilla . Suomen Pankin johto olisi tyytynyt pienempään 
devalvaatioon, mutta hallitus käytännössä käveli pankin johdon yli . Devalvointia tiu-
kasti vastustanut ja vahvan markan politiikan arkkitehtina tunnettu Markku Puntila 
ilmoitti eroavansa Suomen Pankin johtokunnan jäsenyydestä työskenneltyään pankis-
sa yli 30 vuotta . Myös tulopoliittista sopimusta neuvotellut Sorsa jätti eronpyyntönsä 
mutta jatkoi presidentti Koiviston taivuttelun jälkeen tehtävässään .92

Hallitus sen sijaan päätti jatkaa, vaikka oli puolen vuoden ajan toistuvasti ilmoitta-
nut sitoutuvansa vakaan markan ja devalvaation vastaiseen linjaan . Aho perusteli hal-
lituksen jatkamista sillä, ettei hallituksen talouspoliittisen linjan kaatuminen ollut ”hal-

Lauri Ihalainen joutui 

SAK:n uutena puheenjoh-

tajana 1990-luvun alussa 

kovien haasteiden eteen. 

Jo heti laman alussa 

sovittiin palkansaajan 

työeläkemaksusta. Iha-

laisesta tuli SAK:n pitkä-

aikaisin puheenjohtaja 

(1990−2009). Kuva TELA.



261

lituksen syy” . Valtiovarainministeri Viinanen – joka oli useaan otteeseen ilmoittanut 
eroavansa, mikäli markka devalvoidaan – jatkoi niin ikään tehtävässään . Aikaisemmat 
lausunnot olivat hänen mukaansa kuuluneet ”valtiovarainministerin toimenkuvaan” .93

Devalvaation jälkeen valuuttaa alkoi palata Suomeen . Epätietoisuus tulosopimuk-
sesta jäyti kuitenkin edelleen luottamusta Suomen kykyyn selvitä ongelmistaan . Työ-
markkinajärjestöjen yhteistyön merkitys ei vähentynyt, sillä vaarana oli, että devalvaa-
tion vientiteollisuudelle tuomat hyödyt häviäisivät kiihtyvän inflaation myötä. Olihan 
koko tulopoliittinen järjestelmä saanut alkunsa 1968 juuri devalvaation jälkitunnel-
missa . Työmarkkinajärjestöt jatkoivat neuvotteluja niin keskenään kuin hallituksen 
kanssa . Devalvaation jälkeen työntekijäjärjestöille eivät enää palkkojen alennus eivät-
kä työttömyysturvan heikennykset kelvanneet . SAK:n hallituksessa käydyn keskuste-
lun jälkeen puheenjohtaja Ihalainen linjasi:

Sorsan sovintoehdotuksen pohjalta ei voida jatkaa neuvotteluja, mutta keski-
tetty sopimus tarvitaan . Palkkojen alentamiseen tai jäädyttämiseen ei voida 
suostua, mutta uudesta sopimuksesta ollaan valmiita neuvottelemaan .94

Julkisuuteen saatetusta kannanotossa todettiin, että SAK oli valmis aloittamaan 
neuvottelut uuteen taloustilanteeseen soveltuvasta keskitetystä tuloratkaisusta .95 
Muutamaa päivää myöhemmin SAK otti neuvottelutavoitteekseen, ettei palkojen ko-
rottamista vaadita, jos ratkaisuun sisältyy ”kohtuullisen tiukka indeksiehto ja että val-
tiovalta tehostaa kilpailupolitiikkaa, purkaa ulkomaankaupan esteitä ja luopuu maa-
taloustulon sidonnaisuuksista .” SAK:n hallitus torjui vuodelle 1992 kaavaillun pal-
kansaajien työeläkemaksun ja oli valmis hyväksymään sen vasta vuodelle 1993, koska 
devalvaation arveltiin kiihdyttävän hintojen nousua ja siten leikkaavan palkansaajien 
ostovoimaa .96

Työmarkkinaneuvotteluihin liittyi ammattiyhdistysliikkeen sisäisiä jännitteitä ja 
valtataistelua . Ennen marraskuun 1991 loppupuolella pidettyjä Metalliliiton vaaleja 
puheenjohtaja Lundh vakuutti julkisuudessa, ettei liitto tule hyväksymään seuraavalle 
vuodelle kaavailtua palkansaajien neljän prosentin työeläkemaksua, joka devalvaation 
jälkeen alkoi näyttää liian korkealta .97 Metallin vaalien tuloksen selvittyä tulosopimus-
ta yritettiin saada aikaan todenteolla . SDP säilytti suurimman puolueen aseman suu-
rimmassa vientiliitossa, ja Lundh ilmoitti antavansa keskusjärjestölle täyden tukensa 
neuvotteluissa .98 Palkansaajien keskusjärjestöjen yhteisissä neuvottelutavoitteissa to-
dettiin, että vuoden 1993 alusta voimaantulevalla työeläkemaksulla turvataan eläkkei-
den rahoitus ja samalla varmistetaan työeläkelaitosten itsenäisyys .99

Palkansaajien työeläkemaksusta sovittiin lopulta osana tulopoliittista ratkaisua . 
Maksun taso hiersi neuvotteluissa . Viime vaiheessa STK esitti 2,5 prosentin maksua 
vuodelle 1992 ja valtiovarainministeri Viinanen kahden prosentin maksua, jota olisi 
alettu periä heinäkuusta 1992 . Kumpikaan ei kelvannut SAK:lle, jonka hallitus linjasi 
sopimusta edeltävänä päivänä, ettei palkansaajien työeläkemaksua sovita seuraaval-
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le vuodelle ja uudelleen yön neuvottelujen jälkeen seuraavana aamuna, että vuoden 
1993 TEL-vakuutusmaksuksi voitiin sopia korkeintaan 3,5 prosenttia .100 STK:n Kahrin 
muistelmien mukaan ”eläkemaksun toteuttamistavasta päästiin yksimielisyyteen aa-
mukahdelta, mutta sen määrästä vasta nelisen tuntia myöhemmin” .101

Tulopoliittiseen sopimukseen (29 .11 .1991, neuvottelutulos 28 .11 .1991) tuli työnte-
kijän kolmen prosentin työeläkemaksu vuoden 1993 alusta . Siitä kohdistettiin 2,5 pro-
senttiyksikköä työeläkemaksun tasausosaan ja 0,5 prosenttiyksikköä vanhuuseläkkeiden 
rahastointiin (ks . luku Työeläkkeiden rahoitus) . Muulta kuin 0,5 prosenttiyksikön osalta 
työntekijämaksu alensi työnantajamaksua . Lisäksi sovittiin, että vuodesta 1994 eteenpäin 
työntekijän eläkemaksun muutos on vuosittain vähintään 50 prosenttia koko työeläke-
maksun muutoksesta . Järjestöt esittivät, että pakollinen työeläkemaksu säilyisi verotuk-
sessa vähennyskelpoisena . Työntekijän eläkemaksulla ei ollut tarkoitus muuttaa palkan 
antaman toimeentulon ja eläkkeen antaman toimeentulon keskinäistä suhdetta .102

Palkansaajien työeläkemaksusta sovittiin työmarkkinahistoriassa poikkeukselli-
sissa oloissa ja tavalla . Palkankorotusten osalta päätettiin, että ensimmäisenä vuonna 
palkkoihin ei tule korotuksia ja toisen vuoden osalta siitä sovitaan erikseen . Sopimuk-
seen sisältyi kuitenkin työntekijäjärjestöjen vaatima indeksiehto . Suuren devalvaation 
jälkeen tehtiin siten tuloratkaisu, jossa ei ollut palkankorotusta ja samalla sovittiin kak-
sivuotisen ratkaisun jälkimmäisen vuoden osalta, että työnantajien yksin kolme vuosi-
kymmentä maksamasta työeläkemaksusta osa siirtyi palkansaajien vastattavaksi .

Sopimuksessa ilmeni kompromissihenkeä ja keskeisten neuvottelijoiden mielissä 
ainakin hitusen tyytyväisyyttä . STK:n Kahri totesi sopimuksen syntymisen jälkeen, että 
kyse oli sotien jälkeen ensimmäisestä sopimuksesta, johon ei sisältynyt palkankorotuk-
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sia . SAK:n Ihalainen tulkitsi sopimuksen vielä suurempien heikennysesitysten torjun-
naksi .103 Joulukuussa metallin liittovaltuuston kokouksessa Lundh kertoi liittonsa torju-
neen palkansaajien työeläkemaksun vuodelle 1992, mutta maksun tuleminen myöhem-
min oli tosiasia, jos haluttiin pitää kiinni ansiosidonnaisen työeläketurvan 60 prosentin 
tavoitteesta: ”tämän tosiasian edessä meidän ei pidä laittaa päätämme pensaaseen .”104 
SAK:n ekonomisti Pertti Parmanne piti jälkikäteen (2011) SAK:n kannalta hyvänä, että 
”tilanne karkasi käsistä”: ensin devalvoitiin ja vasta sitten alennettiin ostovoimaa .105

Työeläkemaksun ”myymistapaa” jäsenistölleen pohdiskellut STTK:n puheenjoh-
taja Swanljung tiivisti Työeläke-lehdessä vielä tuolloin tulollaan olleen palkansaajien 
työeläkemaksun myönteiset puolet:

Kun palkkakustannuksia on laskettava, tämä ratkaisu tuntuu motivoivammal-
ta . Eli nyt kun palkansaajat keräävät näin itsellensä rahaa, kukaan ei voi laittaa 
kiistanalaiseksi heidän oikeuttaan työeläkkeeseen . Työeläke on selkeästi osa 
palkkaa . Se on myös selvää, että palkansaajilla on nyt entistä selkeämmät int-
ressit työeläkerahojen käyttöön ja eläkelaitosten toimintaan .
Ilman muuta myönteisenä on kirjattava sekin seikka, että palkansaajapuoli on 
jatkossa konkreettinen neuvotteluosapuoli vuosittaisissa TEL-maksuneuvotte-
luissa .106

ELÄKEKOMITEA 1990

Eläkepolitiikan pitkän aikavälin haasteista valmistui perusteellinen selvitys keskelle 
lamaa, kun Eläkekomitea 1990 jätti mietintönsä joulukuussa 1991 . Komitean vetovas-
tuu oli aluksi sosiaali- ja terveysministeriössä . Puheenjohtajana toimi kansliapäällikkö 
Kari Puro, joka siirtyi työskentelyn aikana Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitus-
johtajaksi . Varapuheenjohtajana toimi ministeriön vakuutusosaston ylijohtaja Jukka 
Rantala ja sihteerinä erikoistutkija Matti Toiviainen niin ikään samasta ministeriös-
tä . Jäseniä komiteassa oli muista ministeriöistä, eläkejärjestelmistä ja etujärjestöistä . 
Komitea perusti selvityksiä tekemään kuusi alaryhmää . Päätöksenteon pohjaksi tietoa 
kertyi lähes 400 sivua .107

Komiteanmietinnön valko-harmaassa niteessä oli yksi värikuva, joka oli kannessa . 
Siinä kuvattiin, miksi eläkeremonttiin pitäisi ryhtyä . Takana piirtyi suotuisan ikära-
kenteen ja työvoiman määrän kasvukausi . Edessä näkyi ennemmin tai myöhemmin 
alamäki . Se aukesi kuitenkin värikkäänä viuhkana, joka loi mielikuvaa vaihtoehtoisista 
urista . Vihreälle uralle päästäisiin, jos keskimääräistä eläkkeellesiirtymistä lykättäisiin 
muutaman vuosikymmenen kuuluessa kolmella vuodella . Tätä viivaa kulkien työvoi-
man määrä olisi 2030 suunnilleen samalla tasolla kuin se oli 1970-luvun lopulla . Jos 
päädyttäisiin violetille keskitielle ja lykkäystä saataisiin pari vuotta, työvoimassa jää-
täisiin vuoden 1970 tasolle . Jos nykymeno jatkuisi sinisellä uralla, pitkä ja syvyyksiin 
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ulottuva alamäki alkaisi jo kymmenen vuoden kuluttua . Työvoimaa olisi 2030 noin 
150 000 vähemmän kuin 1970 . Jo nopealla vilkaisulla viesti oli selvä: väestön ikäänty-

minen oli joka tapauksessa edessä, mutta sen seurauksiin voitiin vaikuttaa 
ryhtymällä nopeisiin ja tuntuviin toimenpiteisiin .

Komitean tekemillä ehdotuksilla tavoiteltiin keskimääräisen eläkkeel-
lesiirtymisiän myöhentämistä . Se oli laskenut noin 58 vuoteen, jota ha-
luttiin nostaa yhdellä vuodella vuoteen 2000 mennessä, noin kahdella 
vuodella vuoteen 2010 mennessä ja noin kolmella vuodella vuoteen 2020 
mennessä . Eli tavoitteena oli päästä kannessa esitetylle vihreälle uralle . 
Koko väestöä koskevien ja keskeisesti ihmisten elämänkulkuun vaikut-
tavien muutosten aikaansaaminen ei kuitenkaan käynyt hetkessä . Siksi 
järjestelmän remontointiin tuli ryhtyä heti . Toimenpiteet tulisi pääosil-
taan toteuttaa vuoden 1993 alusta ja niitä koskevat lakiesitykset antaa jo 
seuraavan kevään aikana . Mikäli ne eivät johtaisi toivottuun tulokseen, 
varastosta löytyisi uusia lääkkeitä:
Jos toteutettavat toimenpiteet eivät johda toivottuun tulokseen ja jos 
työvoiman kysyntä ja taloudellinen tilanne sitä edellyttävät, on myö-
hemmin harkittava myös tarvetta yleisen vanhuuseläkeiän korottami-
seen kaikissa eläkejärjestelmissä esim . 67 vuoteen .108

Komitean esittämissä välittömissäkin toimenpiteissä riitti niel-
tävää listan ollessa neljätoista sivua . Niihin kuului pienempiä ja suu-

rempia muutoksia, ja osa vaikutti suorastaan suunnanmuutokselta aikaisempaan 
eläkepolitiikkaan . Komitea esitti muutoksia eläkkeen karttumiseen koulutusajalta, työ-
kyvyttömyyseläkkeisiin, työttömyysturvaan sekä eläkkeiden verotukseen . Kuntoutusta 
piti tehostaa, ehkäisevää terveydenhuoltoa parantaa ja osa-aikatyötä kehittää . Komi-
tea pohti vielä varsinaisen toimeksiantonsa ulkopuolella myös sapattivapaata . Merkit-
tävimmät esitykset koskivat kuitenkin eläkepalkan laskentaa, eläkkeiden karttumis-
ta, varhaiseläkkeiden ikärajoja, työttömyyseläkettä, julkisen sektorin eläke-etuuksia, 
eläkkeiden indeksointia ja kansaneläkkeitä .

Eläkkeen määräytymiseen vaikuttavassa eläkepalkan laskennassa tuli vähentää 
työuran viimeisten vuosien vaikutusta ja ottaa aikaisempaa paremmin huomioon va-
kiintunut ansiotaso . Neljän viimeisen vuoden ansioiden perusteella (suuruudeltaan 
kaksi keskimmäistä) määräytyvästä laskennasta tuli komitean mielestä siirtyä työ-
suhteen kymmeneen viimeiseen vuoteen . Niistä otettaisiin huomioon kolmanneksi, 
neljänneksi, viidenneksi sekä kuudenneksi paras ja laskettaisiin näiden keskiarvo . 
Komitea esitti myös työkyvyttömyyseläkkeen tavoin määräytyvää niin sanottua takuu-
eläkettä, jolla varmistettaisiin, ettei varsinkaan iäkkäämpien työntekijöiden työnteon 
jatkaminen ammatillisen kuntoutuksen tai aikuiskoulutuksen jälkeen alentaisi tulevaa 
eläketasoa . Työnteon jatkamiseen kannustettiin myös esityksellä, jolla yksityisen sek-
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torin työeläkkeen karttumisnopeus nostettaisiin 55 ikävuoden jälkeen 1,5 prosentista 
2:een ja 60 vuoden kohdalla 2,5 prosenttiin vuodessa .

Samoin kuin Ahon hallitus aiemmin komitea esitti yksilöllisen varhaiseläkkeen 
ikärajan korottamista siirtymällä asteittain 55:stä 61 vuoteen . Osa-aikaeläkkeen ikä-
rajaa laskettaisiin puolestaan yksityisellä sektorilla 60:stä 58:aan . Näiden eläkelajien 
kohdalla kyse oli kuitenkin aivan eri mittakaavan ilmiöistä: vuoden 1990 lopussa yksi-
löllisellä varhaiseläkkeellä oli yksityisen sektorin eläkejärjestelmissä yli 35 000 ja osa-
aikaeläkkeellä reilut 200 henkilöä .

Komitea ehdotti työttömyyseläkejärjestelmän lakkauttamista . Ehdotus vei ikärajan 
korottamistakin enemmän uuteen suuntaan, sillä työeläkejärjestelmän 30-vuotisen 
historian aikana olemassa olevaa eläkelajia ei ollut poistettu . Pääsuuntana oli päin-
vastoin ollut eläkelajikirjon lisääminen ja etuuksien parantaminen . Merkittävyyttä 
ei ainakaan vähentänyt se, että mietinnön julkaisemisen aikoihin työttömyys kasvoi 
nopeammin kuin kertaakaan aikaisemmin Suomen historiassa . Kun edeltävinä työvoi-
man kysynnän laskukausina oli luotu työttömyyseläkejärjestelmä ja sen ikärajoja oli 
laskettu, nyt ehdotettiin koko järjestelmän lopettamista . Ehdotusta lievennettiin niin, 
että oikeus työttömyyseläkkeeseen säilyisi jo työttömyyseläkkeellä olevilla ja niillä, jot-
ka olivat muutoksen voimaan tulleessa työttömänä .

Kaikkein rajuimmat esitykset koskivat julkisen sektorin eläkejärjestelmiä . Komitea 
esitti, että niissä eläkkeen saamisen ehdot ja eläkkeen määräytyminen muutettaisiin 
yhdenmukaisiksi yksityisen sektorin TEL:n vähimmäisehtojen kanssa . Eläkkeen kart-
tuminen laskisi 2,2 prosentista 1,5:een ja siten tavoitetasoinen eläke 66:sta 60 pro-
senttiin . Eläkeikä nousisi 65 vuoteen, kun se kunnan ja valtion lisäturvan mukaisissa 
eläkkeissä oli 63 vuotta . Toisaalta yksityisen sektorin eläkkeisiin ehdotetut karttuman 
parannukset koskisivat muutoksen jälkeen myös julkisen sektorin eläkkeitä . Vain rei-
lu pari vuotta aikaisemmin julkisella sektorilla oli sovittu ammatillisen eläkeikäjär-
jestelmän asteittaisesta lopettamisesta ja siirtymisestä yksityisen sektorin mukaiseen 
varhaiseläkejärjestelmään, johon nyt myös esitettiin heikennyksiä . Uusia eläke-ehtoja 
sovellettaisiin niihin työ- ja virkasuhteisiin, jotka alkoivat vuoden 1993 alusta tai sen 
jälkeen . Muiden osalta siirtymisaikataulu selvitettäisiin myöhemmin .

Komitea ehdotti myös muutoksia, joiden vaikutukset eläkkeissä ja eläkemenoissa 
alkaisivat olennaisemmin näkyä vasta pidemmällä aikavälillä, vuosien ja vuosikym-
menten kuluttua . Maksussa olleiden eläkkeiden tarkistamisessa siirryttäisiin 65 vuot-
ta täyttäneiden kohdalla TEL-indeksistä – josta puolet määräytyi ansiotason muutos-
ten ja puolet kuluttajahintojen muutosten perusteella – pelkästään kuluttajahintojen 
muutosten perusteella tapahtuvaan indeksointiin . Eläkepalkan ja vapaakirjojen las-
kemisessa sekä alle 65-vuotiaille maksettavien eläkkeiden tarkistuksissa käytettäisiin 
edelleen TEL-indeksiä . Reaalipalkkojen noustessa ehdotettu indeksin muutos tarkoitti 
maksussa olleiden eläkkeiden nousuvauhdin hidastumista . Eläkkeiden indeksointi oli-
si yhdenmukaistunut, kun komitea ehdotti kansaneläkkeissä siirtymistä alle 65-vuoti-
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aiden kohdalla kuluttajahintojen mukaan tapahtuvasta indeksoinnista TEL-indeksiin . 
Ehdotuksen myötä 65 vuotta täyttäneillä kaikkia eläkkeitä olisi siten tulevaisuudessa 
korotettu hintojen nousun huomioon ottavalla kuluttajahintaindeksillä .

Kansaneläkkeiden indeksoinnin osittainen parannus rahoitettaisiin muuttamalla 
kansaneläkkeen pohjaosa eläkevähenteiseksi . Muutos oli periaatteellisesti merkittä-
vä, koska tulevaisuudessa kasvava osa työeläkkeensaajista ei saisi enää kansaneläkettä 
lainkaan . Maksussa olevia eläkkeitä muutos ei olisi koskenut . Käytössä olleessa jär-
jestelmässä kaikki saivat muista tuloista riippumatta kansaneläkkeenä tietyn markka-
määrän ja sen päälle tulevat etuudet määräytyivät muiden tulojen mukaan . Uudesta 
ideasta ei ollut kyse, sillä sama ehdotus kansaneläkkeen täydestä työeläkevähentei-
syydestä sisältyi jo 1971 laadittuun niin sanottuun Kuusen–Pajulan–Pentikäisen pa-
periin . Silloin ehdotus ei toteutunut eikä myöskään työeläkkeiden tasokorotuksen ja 
eläkkeiden ensisijaisuusjärjestyksen kääntämisen yhteydessä 1975 eikä 1980-luvun 
alusta lähtien toteutetussa kansaneläkeuudistuksessa . Muutosta luonnosteltiin myös 
edellisessä ja pari vuotta aikaisemmin mietintönsä jättäneessä ja niin ikään Puron joh-
tamassa Eläkekomitea 1987:n mietinnössä . Nyt eläkejärjestelmien yhteen niveltämi-
nen haluttiin viedä loppuun saakka .

Komitea oli oikeastaan kaikista merkittävistä muutosesityksistään erimielinen . 
Kansaneläkelaitoksen edustaja ylilääkäri Antti Huunan-Seppälä arvosteli ennen kaik-
kea kansaneläkkeen pohjaosan muuttamista eläkevähenteiseksi . Hän myös kritisoi 
sitä, että komiteassa ”käytettiin paljon aikaa teknistenkin tai muutoin käytännössä 
vähämerkitykselliseksi jäävien yksityiskohtien selvittelyyn”: ”Tarkastelutapa on tek-
ninen ja matemaattinen, asioita käsitellään ensisijaisesti teoreettisten, ylipitkän aika-
välin kustannuslaskelmien valossa .”109

Komiteassa olleet palkansaajajärjestöjen edustajat – Markku Hyvärinen (SAK), 
Eija Lehto-Kannisto (KTV), Jukka Vainio (TVK), Kai Libäck (Akava) ja Veikko Simpa-
nen (STTK) – eivät hyväksyneet yhtäkään komitean esittämää eläkeheikennystä: ”Jär-
jestelmien perinpohjainen muuttaminen ei voi vallitsevan taloudellisen laman varjolla 
tapahtua yhdellä huitaisulla komitean ehdottamassa ajassa .” Työntekijäjärjestöjen 
mielestä komitean kannanotot olivat myös ”eräin osin asenteellisia ja tarkoituksen-
hakuisia”:

Mietinnön lukijalle luodaan käsitys, että työntekijä mukavuudenhalustaan ja 
työhön kyllästyttyään mieluummin valitsee eläkkeelle siirtymisen sen sijaan, 
että jatkaisi edelleen työntekoa .110

Palkansaajajärjestöt edellyttivät ehdotusten vaatiman jatkovalmistelun tapahtumista 
kolmikantaisesti ja muutosten tekemistä yhteisymmärryksessä työntekijäjärjestöjen kanssa .

Kompromissi saati konsensus eivät edes siintäneet näköpiirissä . Työnantajien kes-
kusjärjestöjen edustajat – Lasse Laatunen (STK) ja Pekka Merenheimo (LTK) – pitivät 
kolmen vuoden eläkkeellesiirtymisiän nostamista vuoteen 2020 mennessä tavoitteel-
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taan liian alhaisena ja aikataulua liian hitaana . Myös toimenpiteiden vaikuttavuuden 
arviointi oli osittain ”kokonaan arvailujen varassa” .111 Työnantajat eivät hyväksyneet 
ehdotettua eläkkeen karttumisnopeuden nostamista yli 55-vuotialla, ja yksilöllisen 
varhaiseläkkeen ikäraja piti jo vuoden 1993 alusta nostaa 60 vuoteen . Mikäli näin teh-
täisiin, osa-aikaeläkkeen ikärajan alentaminen oli työnantajien edustajien mielestä pe-
rusteltua . Ehdotetut indeksimuutokset olivat oikeansuuntaisia mutta riittämättömiä . 
Työmarkkinajärjestöjen edustajat tuntuivat siten olevan napit tai pikemminkin selät 
vastakkain . Helsingin Sanomat kirjoitti joulun alla 1991:

Asenteet ovat vaarallisella tavalla jyrkentyneet: työnantajain keskusjärjestöt 
eivät enää hyväksy mitään porkkanoita eikä vastapuoli suostu kepin edessä ka-
ventamaan yhtään saavutettua eläke-etua .112

Vastakkainasettelua oli toki esiintynyt aikaisemminkin, mutta neuvottelujärjestel-
mä oli silti pysynyt pystyssä . Uutta oli sen sijaan, että nyt esitettiin etujen paranta-
misen sijaan merkittäviä ja monia eläkeheikennyksiä ja vielä yhtä aikaa . Yhtä lailla 
uudenlaiselta näytti se, että komitean enemmistöä olivat muodostamassa ja eläke-
etuuksia heikentämässä työntekijäjärjestöjen kantojen vastaisesti valtionhallinnon ja 
työeläkejärjestelmän keskeiset johtohenkilöt . Komitean varapuheenjohtaja ja sosiaali- 
ja terveysministeriöstä vakuutusyhtiö Pohjolan toimitusjohtajaksi siirtymässä ollut 
Rantala puolusti seuraavana vuonna Työeläke-lehdessä mittavia ja ay-liikettä ärsyt-
täneitä uudistusesityksiä . Kysymys sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta ei 
ollut kuitenkaan yksinkertainen:

Jos tavoitteissa ei onnistuta, niin silloin joku voi osoittaa meitä sormella maksu-
taakan siirtämisestä tuleville sukupolville . Mielestäni eläkkeitä ei voi kuitenkaan 
tarkastella tässä katsannossa yksinään ja erillisinä, sillä meillä on muutakin tu-
lonsiirtoa sukupolvien välillä, on valmiiksi rakennettua infrastruktuuria ym .113

HALLITUKSEN HÄTÄOHJELMA

Erimieliseksi jääneen eläkekomitean esitykset ennakoivat, että uudistusten aikaansaa-
minen tulisi olemaan vaikeaa . Työttömyyden kasvun ja verotulojen laskun vuoksi val-
tiontalous muuttui koko ajan alijäämäisemmäksi . Pankkijärjestelmä oli ajautumassa 
kriisiin, kun kaikkein eniten 1980-luvun sääntelyn purkamisesta innostunut ja kasino-
talouden syövereihin sukeltanut SKOP otettiin Suomen Pankin holhoukseen syyskuus-
sa 1991 . Hallitus teki ensimmäisen päätöksen pankkituesta keväällä 1992 ja eduskunta 
hyväksyi lain valtion vakuusrahastosta, jonka tehtävänä oli talletuspankkien vakaan 
toiminnan turvaaminen ja pankkikriisin hoito .114

Hallituksessa ja valtiovarainministeriössä laadittiin useaan otteeseen menojen su-
pistamiseen ja luottamuksen palauttamiseen tähtääviä leikkauslistoja . Niissä eläkkeet 
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olivat työttömyysturvan ohella tärkeässä asemassa . Ammattiyhdistysliikkeessä raivos-
tuttiin hallituksen yksipuolisista päätöksistä ja uhattiin vastatoimilla . Hallitus joutui 
perääntymään monista päätöksistään, mutta eläkejärjestelmä ei säilynyt muuttumatto-
mana . Päinvastoin, eläketurvan kehityksen osalta tapahtui suunnanmuutos; etuuksien 
parantamisesta siirryttiin heikennysten, sopeuttamisen ja yhdenmukaistamisen tielle .

Hallituksen toimet eläkejärjestelmään tehtävien muutosten osalta saivat vauhtia 
huhtikuussa 1992 . Syynä olivat jälleen raha- ja valuuttamarkkinoilla syntynyt epä-
luottamus ja spekulaatiot uudesta devalvaatiosta . Hieman aikaisemmin kansainväli-
nen valuuttarahasto IMF oli vaatinut menojen leikkauksia ja rakenteisiin kohdistu-
via uudistuksia .115 Pääministeri Ahon ja Suomen Pankin pääjohtajan Rolf Kullbergin 
erimielisyydet ja julkinen sanasota päättyivät jälkimmäisen eroon huhtikuun alussa . 
Kullbergin tilalle keskuspankkiin pääjohtajaksi valittiin Sirkka Hämäläinen . Vaihdos 
ei merkinnyt valuutta- tai finanssipoliittisen linjan muutosta. Valintansa julkistamisen 
yhteydessä Hämäläinen kertoi, että

Suomen Pankki pitää kiinni kiinteästä valuuttakurssista ja riittävästä valuutta-
varannosta ja taistelee korkeilla koroilla, hyvinkin korkeilla koroilla . Koroille ei 
ole asetettu ylärajaa, taivas on kattona .116

Tällä linjalla oli tasavallan presidentti Koiviston tuki samoin kuin hallituksen teke-
millä säästöpäätöksillä . Koivisto toivoi niiden totuttamiseen hallituksen, opposition ja 
etujärjestöjen yhteistyötä lainaamalla kansanperinteestä:

On sellainen vanha sanonta, että ”jos ei ole rahaa, niin ei ole rahaa, vaikka olisi 
kuinka rikkaan talon poika” .117

Markkinoita rauhoitellakseen ja luottamuksen palauttamiseksi hallitus ja valtiova-
rainministeriö laativat huhtikuun 1992 alussa kymmenen miljardin markan säästöpa-
ketin . Se oli lähes kuusi prosenttia valtion menoista . Tässä hätäohjelmassa puututtiin 
niin työttömyys- ja muuhun sosiaaliturvaan, opetukseen kuin valtion ja kuntien hen-
kilöstömenoihin . Myös asuntolainoitusta ja kehitysyhteistyömenoja päätettiin supis-
taa .118 Säästöpaketin jälkeen valuuttapako Suomesta väheni ja varsinkin sen jälkeen 
kun Saksan keskuspankki ilmoitti tarvittaessa tukevansa Suomen Pankkia valuuttakei-
nottelua vastaan . ”Otto tuli markkinoille”, niin kuin valuuttasaleissa hihkuttiin .119 Se 
tarkoitti Saksan keskuspankin tukea yrityksissä lopettaa keinottelu markkaa vastaan .

Hallituksen säästöohjelmassa esitettiin huomattavia muutoksia eläke-etuuksiin:
–  Julkisen sektorin uusien palvelussuhteiden osalta siirrytään vuoden 1993 alusta 

yksityisen sektorin TEL-tasoiseen eläketurvaan . Uusi järjestelmä ulotetaan as-
teittain myös olemassa oleviin palvelussuhteisiin .

–  Varhaiseläkejärjestelmä uudistetaan eläkekomitea 1990:n ehdotusten pohjalta . Yk-
silöllisen varhaiseläkkeen alaikäraja nostetaan asteittain 55 vuodesta 60 vuoteen 
ja osa-aikaeläkkeen ikärajaksi säädetään kaikissa eläkejärjestelmissä 58 vuotta .

Työttömyys nousi ennä-

tyslukemiin 1990-luvun 

laman aikana. Kun työt-

tömyys laski, erityisesti 

iäkkäämmillä oli vaikeuk-

sia työllistyä ja pitkä-

aikaistyöttömyys pysyi 

korkeana. Kuva Työ-

väenmuseo Werstas.



KASVUSTA SOPEUTUKSEEN

270

–  Hallitus esitti ”suurten eläkkeiden tasaamista” niin, että 1993 alkavissa uusissa 
palvelusuhteissa niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla eläkkeen kertymä elä-
kepalkan 12 000 markkaa kuukaudessa ylittävältä osalta olisi 55 prosenttia .

–  Sotilaseläkejärjestelmä uudistettaisiin tehdyn valmistelun pohjalta .
–  Työntekijän työeläkevakuutusmaksun 1993 tapahtuvan käyttöönoton johdosta 

hallitus esitti eläkepalkan ja työeläkeindeksin laskentaperusteen muuttamista 
siten, että vakuutetun työeläkemaksua ei lueta palkaksi . Tavoitteena oli pienen-
tää eläkkeiden indeksikorotuksia vuoden 1994 alusta lukien .120

Eläkemuutokset olivat osa niistä keinoista, joilla hallitus yritti lisätä luottamusta 
sen kykyyn hoitaa talouskriisiä ja työttömyysongelmaa . Ainakaan ammattiyhdistys-
liikkeessä hallituksen toimet eivät herättäneet luottamusta, sillä SAK reagoi vielä sa-
mana päivänä:

Hallituksen tänään tekemät talouspoliittiset päätökset ovat yksipuolisesti pal-
kansaajiin kohdistuvia ja epäoikeudenmukaisia . SAK ei hyväksy varsinkaan 
palkansaajien eläketurvan huononnusesityksiä eikä työttömyysturvan romut-
tamista . Hallitus aikoo tehdä leikkaukset samanaikaisesti kun maatalouden yli-
tuotannon tukemista jatketaan entiseen tahtiin .121

Ainoana myönteisenä asiana hallituksen toimissa pidettiin pakkodevalvaation tor-
jumista .122 Seuraavana päivänä Eläketurvakeskuksessa vierailulla ollut SAK:n hallitus 
jyrkensi viestiään hallituksen suuntaan myös eläkepäätösten osalta . Heikennysten li-
säksi SAK:n mielestä kyse oli myös neuvottelujärjestelmän romuttamisesta:

Työeläkkeitä koskevia linjauksia SAK ei hyväksy ja mm . työeläkemaksua on kä-
sitelty tulopoliittisen sopimuksen vastaisesti . Julkisen sektorin eläkeleikkauk-
set herättävät erityistä suuttumusta . [– –] Hallitus on osaltaan rikkonut tulo-
poliittista sopimusta tavalla, joka ei voi jäädä vaille jälkiseurauksia .123

Hallituksen tekemien eläke-esitysten nähtiin vaikeuttavan käynnissä olevia eläke-
neuvotteluja, joita käytiin eläkekomitea 1990:n erimieliseksi jääneen mietinnön poh-
jalta Puron vetämänä ja edellissyksyn tupo-ratkaisussa sovitun palkansaajien työelä-
kemaksun soveltamisesta useammassakin työryhmässä . Myös julkisella sektorilla oli-
vat käynnissä sekä kunnan että valtion puolella omat valmisteluryhmät . Palkansaajien 
keskusjärjestöt ja ammattiliitot päättivätkin tiivistää yhteistoimintaansa hallituksen 
esitysten muuttamiseksi ja ”kolmikantaisuuden palauttamiseksi” . Ne aikoivat laatia 
myös oman vaihtoehtoisen kriisipaketin, ja ammattiyhdistysliikkeessä päädyttiin mie-
lenosoitusten järjestämiseen eri paikkakunnilla .124

Tilanne huolestutti myös työnantajia . Kahrin mukaan ”ensimmäisen kerran vuo-
sikymmeniin rakenteet uhkaavat sortua hallitsemattomasti” . Hän varoitti järjestön-
sä johtokuntaa yksipuolisista päätöksistä, joilla ”emme saa aikaan muuta kuin sodan, 
joka päättyy tappioomme” . STK:n ja TKL:n yhteinen johtokunta oli samaa mieltä ja 
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voimassa olleita sopimuksia päätettiin noudattaa . Järjestöt jatkoivat neuvottelujaan, 
ja työnantajat päättivät niissä ottaa esiin niin lomaltapaluurahan kuin työajan piden-
tämisenkin .125

Hallituksen rivit eivät pysyneet yhtenäisinä . Kriisipaketin aikaiset näyttävät eroa-
miset eivät jääneet Suomen Pankin pääjohtaja Kullbergiin . Muutamaa viikkoa myö-
hemmin keskustalainen sosiaali- ja terveysministeri Eeva Kuuskoski ilmoitti jättävänsä 
hallituksen . Pääministeri Aholle osoittamassaan julkisessa kirjeessä hän kertoi, ”että 
sosiaaliministerillä ei hallituksessasi ole mitään virkaa . Valtiovarainministeri tuntuu 
tietävän aina kaiken paremmin .” Kuuskoski olisi hallituksessa halunnut avata keskus-
telua ”sosiaalipolitiikan uudesta suunnasta” . Hän ei hyväksynyt perusturvallisuuden 
tukipilareiden romuttamista ja säästötoimien painopisteen kohdistamista sosiaalitur-
vaan . Suomalaisten elintaso oli Kuuskosken mukaan kuitenkin ”viritetty liian korkeal-
le”, ja sitä oli ”väistämättä nyt laskettava” . Hallituksen, opposition ja etujärjestöjen 
yhteistyötä vaatineella Kuuskoskella oli esittää ”rohkeampi ja oikeudenmukaisempi 
tie” talouden saattamiseksi kasvuun:

Nyt tarvitsemme toimenpideohjelman, joka leikkaa olennaisesti tavara- ja pal-
velutuotantomme kustannuksia . Käytännössä tämä tarkoittaa mm . voimassa 
olevien tuloratkaisujen avaamista sekä palkkojen, hintojen, vuokrien, korkojen, 
osinkojen ja muiden tulojen leikkaamista .126

Pääministeri Aho saikin aiheen kysyä, ”miten yhteistyö mahtaisi sujua, jos palkan-
saajajärjestöille nyt tarjottaisiin palkanalennuksia?” .127 Kirjeensä lopuksi Kuuskoski il-
moitti, ettei tavoittele keskustan presidenttiehdokkuutta . Kuuskosken ero olikin juuri 
tämän vuoksi kiusallinen vuoden ajan toimineelle hallitukselle ja etenkin keskustalle . 
Erokirjeessään ”vähäosaisimpien” puolestapuhujaksi ilmoittautunut Kuuskoski oli 
hallituksen suosituimpia ministereitä, mistä tuorein esimerkki oli se, että hän oli juuri 
ennen eroilmoitustaan ensimmäistä kertaa suoralla kansanvaalilla 1994 pidettävien 
presidentinvaalien mielipidemittausten kärkinimi .128

Kansanedustaja Jorma Huuhtasesta tuli huhtikuussa 1992 uusi sosiaali- ja terveys-
ministeri . Ministerin vaihdoksesta huolimatta pääministeri lupasi hallituksen jatka-
van entisellä linjallaan . Nimityksensä jälkeen keskustalainen Huuhtanen puolestaan 
lupasi hoitaa ministerin postiaan niin, ”ettei mitään sekamelskaa syntyisi” .129

Hallituksen huhtikuussa tekemään esitykseen liittyi eläkepolitiikan osalta kohta, 
joka aikaansai huolta enemmän muualla kuin työmarkkinajärjestöissä . Se koski hal-
lituksen esitystä, että se osa palkasta, joka ylittää 12 000 markkaa kuukaudessa, kar-
tuttaa eläkettä vain 55 prosenttia 60 sijaan . Tämä hieman epämääräiseltä tuntunut 
esitys tarkoitti suurempien tulojen kohdalla eläkkeiden tavoitetason laskemista . Voi-
massa olleen järjestelmän mukaan yksityisen sektorin eläkkeiden tavoitetaso oli 60 ja 
julkisen sektorin 66 prosenttia . SAK:n tuoreeltaan tekemän arvion mukaan hallituk-
sen esityksen tämän kohdan ei lähitulevaisuudessa katsottu merkitsevän kovinkaan 
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paljoa, mutta ”jatkossa ja periaatteena on vastoin kaikkia niitä sopimuksia, joita työ-
eläkejärjestelmän puitteissa on tehty” . Suurimmassa keskusjärjestössä pelättiin, että 
toteutuessaan esitys johtaisi todennäköisesti myös siihen, että johtavien toimihenki-
löiden osalta tehtäisiin yksilöllisiä ratkaisuja, jotka eivät ulottuisi työntekijöihin . Siksi 
ehdotusta ei ollut syytä kannattaa .130

Suurempaa huolta karttuman leikkaaminen herätti työeläkejärjestelmässä ja sosi-
aali- ja terveysministeriössä . Faksit liikkuivatkin tämän ”degressiivisen karttuman”, 
”liukukarttuman”, ”taitetun karttuman” ja ”viistokaton” vuoksi huhtikuun aikana 
tiuhaan Eläketurvakeskuksen, Työeläkelaitosten Liiton (TELA) ja sosiaali- ja ter-
veysministeriön välillä .131 Niissä huolestuttiin tällaisesta ”suuresta periaatteellisesta 
muutoksesta”, kuten TELAn työmarkkinajohtajille lähettämässä muistiossa esitys-
tä kuvattiin . Kyse ei ollut ”pikku jutusta”, vaan se oli ”ensimmäinen harppaus kohti 
eläkekattoa” . TELAssa pelättiin sitä, ettei SAK:ssa asetuttaisi vastustamaan esitys-
tä, koska se näytti aluksi koskevan vain suuria eläkkeitä . Hallituksen esityksellä olisi 
merkittävämpiä säästövaikutuksia ”aikaisintaan puolen vuosisadan kuluttua” . Taite-
kohtaa ja tavoitetasoa olisi kuitenkin myöhemmin helppo muuttaa, jolloin se kos-
kisi suurinta osaa palkansaajista . TELAn mielestä suurten eläkkeiden leikkaaminen 
johtaisi itse asiassa eläke-erojen kasvuun, koska ”vahvassa asemassa olevat” voisivat 
joka tapauksessa neuvotella itselleen paremmat edut . Kaiken lisäksi esityksen kerrot-
tiin kasvattavan miesten ja naisten eläke-eroja . Muistion saatesanoihin kiteytettiin 
keskeinen viesti:

Hallituksen kriisipaketin työeläkesektoria koskevista kohdista taitettu karttu-
ma on kaikkein vaarallisin . Se johtaa pitkällä aikavälillä ennakkotapauksena 
järjestelmän perusteiden murtamiseen ja vaikuttaa olennaisesti suuren enem-
mistön eläketurvaa sitä heikentävästi .132

Eläkeheikennysten näkökulmasta esitys ei välittömästi useimpien kohdalla olisi 
merkinnyt kovin paljoa, mutta juuri periaatteellisella tasolla sitä pidettiin merkittä-
vänä ja siksi ehdottomasti vastustettavana toimenpiteenä . TELAssa ehdotus tulkittiin 
askeleeksi kohti eläkekattoa .

Reilun kuukauden kuluttua hallituksen hätäohjelman julkistamisesta palattiin 
neuvottelupöytään . Hallitus lupasi ammattiyhdistysjohtajille noudattaa työttömyys-
turvaa koskevissa neuvotteluissa kolmikantaperiaatetta ja eläkekysymyksistä sovittiin 
siitä, mistä neuvoteltaisiin:

–  Palkansaajien TEL-maksun kohtelusta eläkepalkkaa ja eläkeindeksiä määritel-
täessä,

–  yksilöllisen varhaiseläkkeen ikärajasta,
–  eläkekertymään liittyvistä ongelmista alle 40 vuoden työurissa ja
–  julkisen sektorin eläkejärjestelmän uudistamisesta .133
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Neuvottelut piti saada päätökseen kolmen viikon kuluessa . Päivää ennen määrä-
päivää neuvotteluissa todettiin, ettei yksimielisyyteen päästy . Syynä oli ennen kaikkea 
yksilöllisen varhaiseläkkeen ikärajan korottaminen 60 vuoteen, jota palkansaajajär-
jestöt eivät hyväksyneet . Neuvottelijat kuitenkin totesivat, että keväällä aikaisemmin 
saavutettu osittainen yksimielisyys Eläkekomitea 1990:n ehdotuksien kehittämisestä 
oli edelleen voimassa .134 Hallitus tyytyi tässä vaiheessa tilanteeseen, ja työryhmät jat-
koivat toimintaansa, vaikka palkansaajajärjestöjen väliset puheenjohtajatason eläke-
neuvottelut päättyivätkin .

SUUNNANMUUTOS

Taloudellinen tilanne ei osoittanut merkkejä paremmasta . Työttömyys kasvoi, ja pank-
kikriisi paheni . Kansantaloustieteen professorit Bengt Holmström, Seppo Honkapoh-
ja, Erkki Koskela, Jouko Paunio ja Pertti Haaparanta esittivät elo–syyskuun vaihteessa 
1992 yhtenä vaihtoehtona markan devalvointia 20 prosentilla . Valtiovarainministeri 
Viinanen piti vastuuttomana ”näitten professoriryhmien [– –] käsittämättömiä deval-
vaatiopuheita” . Syyskuun 8 . päivä ajauduttiin valuutan niin sanottuun pakkokellutuk-
seen . Se tarkoitti, että markan arvon annettiin määräytyä vapaasti markkinoilla . Suo-
men markan kohtalo oli osa eurooppalaista valuuttakriisiä, jossa järjestelmän heikoin 
lenkki kaatui ensimmäisenä .135

Lamavuosien yhdeksi muistetuimmaksi kannanotoksi muodostui valtiovarainmi-
nisteriön budjettipäällikön Raimo Sailaksen nimellä syyskuun puolivälissä 1992 julkis-
tettu paperi . Tässä valtiovarainministeriössä talousneuvostolle laaditussa säästölistassa 
puututtiin osapuilleen kaikkiin julkisen talouden menoihin ja paperin perusteluissa esi-
tettiin julkisen sektorin tehtävien perusteellista uudelleenarviointia .136 Viinanen lupasi 
jo etukäteen, että hallitus toteuttaa ohjelman .137 Hallitus tekikin lokakuun puolivälissä 
uuden säästöesityksen, jonka tavoitteena oli parantaa valtiontalouden tasapainoa .138

Eläkkeisiin Sailas ehdotti useita muutoksia . Jo vuoden 1993 osalta piti luopua 
indeksikorotuksista, täyden eläkkeen tavoitetaso piti muuttaa 60:stä 50 prosenttiin 
palkasta, yksilöllisen varhaiseläkkeen alaikäraja nostaa asteittain 60:een ja osa-aika-
eläkkeen alaikäraja laskea 58 vuoteen . Julkisen sektorin eläkejärjestelmä tuli muuttaa 
vastaamaan eduiltaan yksityistä sektoria . Työeläkkeiden piti leikata kansaneläkkeen 
pohjaosaa ja kansaneläkkeen neljännen vaiheen toteuttamisen pitkään jatkunut ja siir-
tynyt valmistelu lopettaa .

Suurimpien eläkeyhtiöiden johtajat eivät kannattaneet Sailaksen ehdotusta eläk-
keiden tavoitetason alentamisesta . Eläke-Varman toimitusjohtajan Juhani Kolehmai-
sen mukaan eläketason muutoksilla ei ollut mitään merkitystä valtion lähivuosien 
budjettiin ja ne vain huononsivat ilmapiiriä entisestään . Sen sijaan eläkeikään liittyviä 
muutoksia hän kannatti:
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Eläkeikä on ratkaisevan tärkeä ajatus, koska se vaikuttaa yhtä aikaa eläke-
läisikäluokkien ja aktiivien määrään . Sitä kautta tulevat säästöt ovat myös 
isompia kuin tason leikkauksesta saataisiin .

Kolehmaisen mukaan kyse oli myös oikeudenmukaisuudesta . Hän uskoi, että laki-
sääteisen järjestelmään tehdyt eläketason leikkaukset synnyttäisivät ”korvaavia järjes-
telyjä etuoikeutetuille ryhmille” . Puron mukaan tavoitetason laskemisella olisi pitkällä 
aikavälillä dramaattiset vaikutukset:

Käytännössä keskimääräinen eläketaso on 55 prosenttia . Jos eläketasoa alen-
nettaisiin 50 prosenttiin, se pudottaisi faktisen eläketason keskimäärin 45 pro-
senttiin . Ansioeläkejärjestelmissä olemme jo nyt Euroopan keskitason alapuo-
lella, ja 45 prosenttia olisi jo banaanivaltion tasoa .139

Sailas puolusti kritiikin jälkeenkin esitystään, koska ”muuhun ei näillä näkymin ole 
varaa” . Hän myös arvosteli eläkejohtajien puuttumista tavoitetason määrittelyyn:

He eivät oikeastaan ole niitä henkilöitä, joiden pitäisi ottaa kovin pontevasti 
kantaa eläketason mitoitukseen, vaan se keskustelu pitäisi käydä akselilla edus-
kunta – hallitus – puolueet .140

Kauppalehden haastattelusta ei selvinnyt, mihin akselin osaan Sailas sijoitti itsen-
sä . Puro sen sijaan puolusti näkemystään samassa lehdessä muutaman viikon kuluttua 
marraskuun loppupuolella:

60 prosentilla on varsin maagisia ominaisuuksia, kun katsoo eri maiden eläke-
järjestelmiä . Teollistuneessa maailmassa elävä palkkatyöläinen haluaa vähin-
tään 60 prosentin eläkkeen, vaikka hänen tulotasonsa olisi kuinka korkea . Hän 
ei katso muuten tulevansa toimeen vanhuuden ja köyhyyden aikana .

Puroa ärsyttivät myös hallituksen ja valtiovarainministeriön menettelytavat:
Minusta ei ole oikea tapa tyytyä vain ilmoittamaan, että nyt täytyy pudottaa 
tavoitetaso 50 prosenttiin .
Nämä asiat ovat monimutkaisia ja hyvin tärkeitä eri etupiirien tulonjaon kan-
nalta ja ne vaikuttavat hyvin pitkällä aikavälillä .
Tällaisia neuvottelukysymyksiä ei ole ennen ratkaistu tällä tavalla, eikä niitä 
onnistuta ratkaisemaan nytkään .
Viisainta olisi selvittää kaikessa rauhassa vaihtoehtoja ja saada eri osapuolet 
vakuuttumaan siitä, että se mitä tehdään, on järkevää .141

Jännittyneistä tunnelmista huolimatta hallitus ja työmarkkinajärjestöt tähtäsivät 
tulopoliittisen sopimuksen jatkamiseen eli käytännössä palkoista sopimiseen . Suu-
rinta kiistaa käytiin työttömyysturvasta, mutta myös eläkkeet olivat näkyvästi esillä . 
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Palkansaajajärjestöt eivät suostuneet tulopoliittiseen sopimukseen ennen kuin halli-
tus peruisi työttömyysturvaa ja työeläkkeiden tavoitetasoa koskevat esityksensä . Vaa-
timuksia tehostettiin yleislakkouhalla .142

Hallitus perääntyi useimmista vaatimuksistaan . Palkansaajajärjestöt sopivat halli-
tuksen kanssa etenkin työttömyysturvaa koskevat erimielisyydet pääosin ammattiyh-
distysliikkeen toivomalla tavalla, minkä jälkeen työmarkkinajärjestöt saattoivat sopia 
tulopoliittisen sopimuksen jatkosta . SAK:n Ihalainen esitteli järjestönsä hallitukselle 
ratkaisua helpottuneena: ”Työttömyysturvan osalta ratkaisu on hyvä ja kokonaisuute-
nakin kohtuullinen .”143

Hallituksen kaavailemien työttömyysturvan leikkausten sijaan vakuutetuille tuli 
työttömyysvakuutusmaksu . Enemmän maitolinjan miehenä tunnetun Ihalaisen mie-
lestä ”tuoppi kuussa” ei ollut kuitenkaan suuri uhraus työttömien puolesta . Palkansaa-
jien nettotulojen arvioitiin kuitenkin tippuvan moninkertaisesti palkansaajien TEL-
maksun ja valtion keräämän niin sanotun pakkolainan vuoksi .144 Silti kiistan ratkaisu 
tulkittiin ammattiyhdistysliikkeen jos ei nyt aivan selkä- niin vähintään reiluksi piste-
voitoksi hallituksesta . Pääministeri Aho myönsi tappionsa: ”Joskus on tapana sanoa, 
että viisas väistyy .” Ay-liikkeen torjumiin säästöihin hän kuitenkin lupasi hallituksen 
palaavan myöhemmin .145

Huomattava osa vuoden 1992 tulosopimusta (30 .11 .1992, neuvottelutulos 25 .11 . 
1992,) koski eläkkeitä . Jo edellisvuonna oli sovittu vuoden 1993 alusta voimaan tule-
vasta työntekijän kolmen prosentin eläkemaksusta . Hallitus antoi keväällä 1993 työ-
markkinajärjestöjen sopimukseen perustuvan esityksen työeläkejärjestelmään tehtä-
vistä uudistuksista ja ne tulivat voimaan vuoden 1994 alusta .

Sopimukseen päästiin myös vuoden jatkuneessa erimielisyydessä, joka koski työn-
tekijöiden eläkemaksuun liittyviä seikkoja . Kyse oli maksun pysyvyydestä, työntekijän 
työeläkemaksun kohteena olevan palkan määräytymisestä sekä eläkepalkan ja työeläke-
indeksin määräytymisestä . Näitä oli edellisen tulopoliittisen sopimuksen syntymisestä 
lähtien syksystä 1991 pohdittu useammassakin työryhmässä niin työeläkejärjestelmäs-
sä kuin sosiaali- ja terveysministeriön vetämänä .147 Työeläkemaksusta sovittiin, että

palkansaajien maksuosuus on pysyvä osa työeläkejärjestelmän rahoitusta vuo-
desta 1994 alkaen . Työntekijän eläkemaksun muutos on vuosittain 50 % TEL-
maksun muutoksesta, ellei toisin sovita [– –] .
Järjestöt edellyttävät, että pakollinen työeläkemaksu säilyy verotuksessa vä-
hennyskelpoisena .

Neuvotteluissa suurimmat erimielisyydet liittyivät edellisvuoden sopimuksen sii-
hen kohtaan, jossa todettiin, että ”työntekijän eläkemaksulla ei ole tarkoitus muuttaa 
työaikaisen palkan antaman toimeentulon ja eläkkeen antaman toimeentulon suh-
detta” . Kun palkansaajien eläkemaksu vähensi työaikaista käytettävissä olevaa tuloa, 
palkan antaman toimeentulon ja eläkkeen antaman toimeentulon välinen ero pieneni . 
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Sopimus 1992

•  Yksilöllisen varhaiseläkkeen ikäraja nostettiin 55:stä 58 vuoteen hallituksen 

vaatiman 60:n sijasta. Vuonna 1938 tai sitä ennen syntyneet (55 vuotta tai 

enemmän 1993 täyttävät) säilyttivät kuitenkin oikeutensa entiseen ikärajaan. 

Syyskuun loppuun 1995 mennessä osapuolet sopivat selvittävänsä, onko 

tarpeen jatkaa edelleen eläkeiän nostoa.

•  Osa-aikaeläkkeen alaikärajaksi säädettiin entisen 60 sijasta 58 vuotta kai-

kissa yksityisalojen eläkejärjestelmissä.

•  Yli 60-vuotiaiden eläkkeen karttuma korotettiin prosenttiyksiköllä 2,5 pro-

senttiin eli niin kuin Eläkekomitea 1990 oli esittänyt. Korkeammasta karttu-

masta tuli ensimmäinen askel kohti niin sanottua elinkaarikarttumaa, jossa 

työnteon jatkamista kannustettiin työuran viimeisten vuosien korkeammalla 

karttumalla.

•  Työttömyyseläkkeen saamisen ehdoksi tuli ”historiavaatimus”, eli että henkilö 

oli 15 viimeisen vuoden aikana ollut mukana työelämässä ennen eläkkee-

seen oikeuttavan työttömyyden alkua vähintään viiden vuoden ajan. Lisäksi 

edellytettiin, että eläkkeeseen voitiin soveltaa tulevan ajan sääntöä. Tämän 

uudistuksen tavoitteena oli, että voimakkaasti kasvaneen työttömyyden vuoksi 

työttömyyseläkettä myönnettäisiin niille, jotka ovat olleet ennen työttömyyttä 

aktiivisesti työelämässä.

•  Iäkkäämmille työntekijöille tuli eräänlainen takuueläke, jotta työssä jatkaminen 

ei pienentäisi tulevaa eläkettä. Se toteutettiin 55−62-vuotiaiden yli kymmenen 

vuotta jatkuneissa työsuhteissa niin sanotun teknisen katkaisun avulla. Jos 

työntekijän ansiotaso viimeisinä vuosina alenisi, paremmalla palkalla ansaittua 

eläketurvaa ei menettäisi. Alentuneen ansiotason mukaan laskettaisiin vain 

teknisen katkaisun jälkeiset vuodet.146

Palkansaajajärjestöissä ei kuitenkaan innostuttu ehdotuksista, että työntekijän eläke-
maksu vähennettäisiin siitä palkasta, josta eläke lasketaan ja että samainen maksu 
otettaisiin huomioon myös TEL-indeksiä laskettaessa . Kun hallitus esitti sitä keväällä 
1992, SAK:ssa kimpaannuttiin tästä neuvottelujen alla olevasta asiasta:

Tämä kohta ei vastaa lainkaan niitä sopimuksia, joita työmarkkinajärjestöjen 
välillä marraskuussa 1991 sovittiin . Ajatuksena on ollut koko ajan, että työnte-
kijöiden kokonaiseläketurva ei heikkene työntekijöiden työeläkevakuutusmak-
sun voimaantulon johdosta .148

Metalliliiton Lundh tulkitsi tilannetta kansantajuisesti sanomalla, että mitä suu-
rempi työntekijän oma TEL-maksu on, sitä pienempi eläke hänelle tulisi .149 Sopimuksen 
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muotoilusta tuli monimutkainen ja vaikeasti ymmärrettävä, mutta se näytti kuitenkin 
työntekijäjärjestöjen perääntymiseltä aikaisemmista kannoista . Syksyn 1992 tulosopi-
muksessa eläkepalkan ja työntekijän eläkemaksun yhteydestä sovittiin seuraavasti:

Työntekijän eläkemaksulla ei ole tarkoitus muuttaa työaikaisen palkan anta-
man toimeentulon ja eläkkeen antaman toimeentulon keskinäistä suhdetta .
Tämän periaatteen toteuttamiseksi muutetaan vuoden 1994 alusta lukien eläke-
palkan laskusääntöä työntekijän maksuosuuden johdosta . Muutos toteutetaan 
siten, että laskennan pohjana olevista eri vuosien palkoista ensin vähennetään 
ko . vuonna sovellettu työntekijän maksuosuus . Vähennys rajoitetaan kuitenkin 
korkeintaan siihen prosenttimäärään, jolla palkansaajan reaaliansiot ovat työn-
tekijän työeläkemaksun voimassaoloaikana nousseet . Tätä nousua mitataan 
yleisen ansiotasoindeksin ja kuluttajahintaindeksin avulla . Mahdolliset reaali-
ansioiden laskut jätetään ottamatta huomioon eläkepalkkaa määriteltäessä .

Asiaan palattiin vielä vuosikymmen myöhemmin eläkeuudistusten yhteydessä .
Työntekijän eläkemaksun vuoksi TEL-indeksin määräytymistapaa muutettiin 1993 

ja 1994 siten, että indeksiä alennettiin 1,5 prosenttia . Vuoden 1993 loppuun mennessä 
neuvoteltaisiin, miten työntekijän eläkemaksun vaikutus otetaan myöhemmin huo-
mioon TEL-indeksissä . Sopimukseen sisältyi myös jatkossa tarkemmin käsiteltäviä 
eläkkeiden rahoitukseen ja työeläkejärjestelmän hallintoon liittyviä kysymyksiä sekä 
tavallaan ennakoitiin myös tulevaa, eläkejärjestelmän suurempaa uudistamista:

Työntekijäin ja työnantajain yhteenlaskettu työeläkemaksu mitoitetaan eläke-
meno, sijoitusten tuotto ja kansantalouden kilpailukyky huomioon ottaen pyr-
kien eläkkeiden rahoituksen turvaavaan mahdollisimman tasaiseen maksuke-
hitykseen .150

Laman keskellä tehtyihin sopimuksiin liittyi kaiken kaikkiaan monia merkittäviä 
muutoksia . Jo yksinomaan se, että marraskuun 1991 devalvaation ja syyskuussa 1992 
alkaneen markan devalvoitumisen jälkeen kyse oli jo toisesta peräkkäisestä sopimuk-
sesta, jossa palkkoja ei korotettu lainkaan . Verojen korotusten ja uusien maksujen 
myötä palkansaajien käytettävissä olevat tulot päinvastoin laskivat . Devalvaatioiden 
jälkeiseen palkkainflaatioon tottuneessa kansantaloudessa tämä oli merkittävä muu-
tos aikaisempaan verrattuna . Myös eläkejärjestelmiin tehtiin parin vuoden aikana 
useita periaatteellisen tason muutoksia:

–  Rahoitusjärjestelmän muutos: palkansaajien työeläkemaksusta tuli pysyvä osa 
eläkkeiden rahoitusta .

–  Etujen heikennys: eläkettä korottavaa indeksiä huononnettiin, yksilöllisen varhais-
eläkkeen ikärajaa korotettiin ja työttömyyseläkkeen saantiehtoja tiukennettiin .

–  Eläkejärjestelmien yhdenmukaistaminen: julkisen sektorin eläkejärjestelmät 
muutettiin eduiltaan vastaamaan yksityisen sektorin eläkejärjestelmää .
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INDEKSEILLÄ SÄÄSTÖJÄ,  
VASTUUVAJAUKSELLA AIKAA

Eläkevakuutuksen ja yleisemmin sosiaalivakuutuksen valmistelussa työväenvakuu-
tusta selvittämään asetetusta komiteasta (1889) alkanut ja sata vuotta jatkunut komi-
teatyöskentely natisi liitoksissaan . Viimeisiä laajapohjaisia eläkekomiteoita johtaneen 
Kari Puron jälkikäteisarvioinnin mukaan komiteoiden erimielisyydet heijastivat koko 
komiteajärjestelmän ajautumista umpikujaan . Työmarkkina- ja varsinkin työntekijä-
järjestöissä haluttiin ”ulkopuoliset” pois valmistelemasta työeläkeuudistuksia ja siir-
tää valmistelu palkka- ja työsuhdeasioiden tavoin työmarkkinajärjestöjen keskinäisiin 
neuvotteluihin .153 Tällaisen jo pidemmällä aikavälillä kehkeytyneen ajatuksen vahvis-
tumista lisäsi se, etteivät Harri Holkerin sinipunahallituksen toimet 1980-luvun lopul-
la herättäneet luottamusta työnantajien keskuudessa eivätkä Esko Ahon porvarihalli-
tuksen toimet 1990-luvun lamavuosina ammattiyhdistysliikkeessä .154

Julkisen sektorin erityisetujen poistaminen

Julkisen ja yksityisen sektorin eläkkeet olivat lähentyneet vuosikymmenten kuluessa useaan 

otteeseen. Uudistusten suunta kuitenkin muuttui lamavuosina. Aikaisemmin yksityisen sektorin 

eläkkeitä parannettiin kohti julkisen sektorin eläkkeitä, mutta lamavuosina yhdenmukaistuminen, 

konvergoituminen, tapahtui kansainvälisestikin poikkeuksellisella tavalla niin, että virkamiesten 

eläkeoikeudet heikennettiin yksityisen sektorin tasolle.

Julkisen sektorin eläkelakeihin tuli 1960-luvulla yksityisen sektorin TEL:in kaltaisia elementtejä 

ja kunnallisen puolen peruseläketurva sidottiin TEL:in muutoksiin. Yksityisen sektorin eläkkeiden 

tasokorotus 1975 nosti niiden tavoitetasoa lähes virkamieseläkkeiden tasolle. Varhaiseläkkeiden 

osalta tehtiin kummallakin puolella samankaltaisia uudistuksia 1980-luvulla. Silti julkisen sektorin 

eläke-edut olivat vielä 1990-luvun alussa paremmat kuin yksityisellä puolella.

Hallitus vaati 1991 eläkejärjestelmien yhdenmukaistamista ja sitä oli esitetty myös eläke-

komitea 1990:n mietinnössä. Lama ajoi niin valtion kuin kuntien talouden ahdinkoon, ja toisaalta 

voitiin perustellusti kysyä, mitkä olivat edellisvuosisadalta juontuneiden erityisetujen perus-

teet 2000-lukua lähestyessä. Koska kyse oli kuitenkin tulevien eläke-etujen heikennyksestä, 

asia oli erityisen vaikea palkansaajajärjestöille. Valtiokonttorin eläkeosaston päällikkö Heikki 

Kammonen tiivisti ongelman keväällä 1992:

 On selvää, että työ kangertelee alusta alkaen. Järjestöille esitetään pelkästään huonoja 

vaihtoehtoja. Siinä tilanteessa ajan voittaminen on heille jo voittoa.151

Neuvotteluja käytiin 1992 erikseen niin kuntien kuin valtion osalta. Kuntapuolen neu-

votteluja johti I lmarisesta eläköitynyt ja aiemmin julkisen puolen varhaiseläkkeitä koskevia 
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Työeläkejärjestelmän uudistamista koskevien neuvottelujen osalta oli vuosikym-
menten kuluessa sovellettu erilaisia käytäntöjä . Työeläkelait valmisteltiin komiteassa, 
jossa oli etujärjestöjen edustus . TELAn perustamisen jälkeen 1960-luvun puolivälis-
tä lähtien työmarkkinajärjestöjen eläkeneuvotteluja käytiin TELAn Juhani Salmisen 
koolle kutsumana . Vuonna 1970 voimaantulleet yrittäjien eläkelait neuvoteltiin eri-
mielisen komiteatyöskentelyn jälkeen TELAn puheenjohtaja ja Ilmarisen toimitusjoh-
taja Teivo Pentikäisen ja Salmisen vetämissä etujärjestöjen neuvotteluissa . Niin ikään 
Pentikäisen johdolla SAK ja STK neuvottelivat 1975 voimaan tulleen työeläkkeiden 
tasokorotuksen . Pentikäinen johti vuosia eläkeikäkomiteaa, ja erimielisen komitean-
mietinnön jälkeen Salminen johti 1980-luvun puolivälissä työmarkkinajärjestöjen 
neuvotteluja varhaiseläkeuudistuksesta .

Palkansaajan työeläkemaksun valmistelun yhteydessä työmarkkinajärjestöt pää-
tyivät Puron apuun maksun yksityiskohtien selvittämisessä . Vähitellen vuoden 1992 
aikana Puron ryhmän toiminta vakiintui, ja kun vuoden 1992 lopulla solmittuun tulo-

neuvotteluja johtanut Juhani Salminen ja valtion neuvotteluja valtiovarainministeriön Teuvo 

Metsäpelto. Näitä neuvotteluja käytiin samaan aikaan Kari Puron johtamien yksityisen puolen 

neuvottelujen kanssa.

Julkisen sektorin osalta osittaiseen sopimukseen päästiin syksyn 1992 tulopoliittisten neuvot-

telujen yhteydessä. Julkisella sektorilla karttuma muutettiin 1,5 prosentiksi, eläkkeiden tavoitetaso 

60 prosentiksi ja vanhuuseläkeikä 65 vuodeksi eli samoiksi, mitä oli yksityisen sektorin TEL-järjes-

telmässä. Muutokset koskivat kuitenkin vain vuoden 1993 alusta ja sen jälkeen palvelussuhteeseen 

tulleita, joten uudistuksen välitön taloudellinen vaikutus jäi vähäiseksi. Periaatteellisesti kyse oli 

silti merkittävästä muutoksesta.

Suurempi taloudellinen merkitys oli palvelussuhteessa jo olleiden eläketurvan muuttami-

sella. Hallitus oli tehnyt tämän linjauksen keväällä 1992, mutta palkansaajajärjestöt vastustivat 

tällaisia muutoksia. Kuntapuolella asiaa valmistelleessa komiteassa uudistukset hyväksyttiin 

puheenjohtaja Salmisen äänen turvin. Vuoden 1995 alusta uudistus koski kaikkia kunta-alan 

palvelussuhteessa olevia kuitenkin niin, että vuoden 1995 alkuun mennessä karttunut eläke 

turvattaisiin ja sen jälkeen siirryttäisiin TEL-tasoiseen eläkkeeseen.

Eläkeiän osalta uudistus oli niin ikään merkittävä, sillä vanhat erityiseläkeiät siirtyivät 

historiaan, tosin siirtymäaikojen jälkeen. 55 vuotta täyttäneiden eläkkeet suojattiin eli he 

säilyttivät entiset etunsa. Erityisesti terveydenhuoltohenkilöstö ja palomiehet närkästyivät 

siirtymisestä 65 vuoden eläkeikään. Eduskunnassa julkisen sektorin uudistukset hyväksyttiin 

1993 enemmistönä olleen keskustan ja oikeiston äänien turvin.152
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poliittisen sopimuksen eläkkeitä koskevaan osaan liittyi vielä erityisiä toimeksiantoja 
ja selvitystehtäviä, Puro alkoi seuraavan vuoden alusta systemaattisesti tehdä kokous-
muistioita . Sosiaali- ja terveysministeriön edustaja päätettiin kutsua neuvotteluihin 
silloin kun ryhmässä oli esillä asioita, ”joista olisi tarpeen informoida ministeriötä tai 
kuulla ministeriön näkökantoja” .155 Työeläkkeitä koskevat neuvottelut päätettiin siten 
pitää työmarkkinajärjestöjen ja kahden suurimman työeläkevakuutusyhtiön, Ilmari-
sen ja Eläke-Varman, johdon käsissä . Tammikuun 1993 lopulla sovittiin, että neuvot-
telut seuraavan vuoden työeläkevakuutusmaksusta käytäisiin tässä ryhmässä .156 Edel-
lisvuoden marraskuussa kaksivuotisen tulosopimuksen tarkistamisneuvotteluissa oli 
jo muutoin viitoitettu, mistä jatkossa neuvoteltaisiin . 

Hallitus ja valtiovarainministeriö aikoivat kuitenkin pitää suuntaviitat omissa kä-
sissään . Aho oli jo edellissyksyn kiistan päättyessä kertonut, että hallitus palaa vielä 
säästötoimineen . Maaliskuun lopussa 1993 hallitus ilmoitti iltakoulunsa jälkeen toi-
mista, miten korkotasoa saataisiin laskettua, työllisyyttä parannettua ja talouskehitys 
turvattua .157 Yritystoiminnan edistämisen ohella siihen tarvittaisiin työmarkkinoiden 
joustavuuden lisäämistä ja välillisten työvoimakustannusten alentamista, mikä edel-
lytti myös etuuksien heikentämistä . Joustoilla tarkoitettiin muun muassa työaikoi-
hin ja sopimusten yleissitovuuteen liittyvien lakien uudistamista . Kyse oli seuraaville 
vuosille tehtävästä mittavasta, parinkymmenen miljardin markan säästöohjelmasta, 

Työmarkkinajärjestöjen eläkeneuvotteluryhmä  
”Puron porukka”

Ilmarisen toimitusjohtajan Kari Puron vetämään ryhmään kuuluivat vuo-

desta 1993 lähtien Seppo Junttila STTK:sta, Raimo Kantola SAK:sta, Juhani 

Kolehmainen Eläke-Varmasta, Lasse Laatunen STK:sta, Pekka Merenheimo 

LTK:sta ja Risto Piekka Akavasta. Kolehmaisen jäätyä eläkkeelle hänen 

tilalleen tuli toimitusjohtaja Paavo Pitkänen vuoden 1994 alusta ja Pertti 

Parmanne tuli Kantolan tilalle syksyllä 1996. Markku Koponen tuli Meren-

heimon tilalle keväällä 1998 ja Markku Lemmetty Piekan tilalle syksyllä 1999. 

Pitkäsen jäätyä eläkkeelle hänen tilalleen neuvotteluryhmään tuli syksyllä 

2004 Varman uusi toimitusjohtaja Matti Vuoria. I lmarisen johtaja Jaakko 

Tuomikoski toimi Puron apuna asiantuntijana koko ryhmän toiminnan ajan. 

Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Rantala osallistui asiantuntijana 

ryhmän toimintaan vuoden 2002 alusta lähtien. Puron jäätyä eläkkeelle 

vuoden 2006 lopussa Rantala jatkoi ryhmän johdossa. Sen jälkeen ryhmän 

kokoonpano on muuttunut.
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johon kuului mm . työttömyysturvan perusteellinen uudistaminen ja kaikista sosiaali-
etuuksien indeksikorotuksista luopuminen lähivuosien ajaksi . Eläketurvaan tehtäviä 
muutoksia yksilöitiin tällä kertaa seuraavasti:

–  Työeläkkeiden indeksitarkistuksissa siirrytään kuluttajahintaindeksin käyt-
töön,

–  indeksitarkistuksia ei toteuteta 1994 eläkkeissä eikä muissa sosiaalietuuksissa,
–  ansioeläkejärjestelmissä poistetaan karttuma 1994 kokonaan, ja karttuma alen-

netaan 1,5 prosentista 1 prosenttiin 1995 ja 1996,
–  eläkepalkan laskentasääntöä muutetaan ansioeläkkeissä siten, että eläkepalkka 

vastaa  koko työhistorian keskiansioita,
–  kansaneläkkeen pohjaosa muutetaan eläkevähenteiseksi,
–  työeläkkeiden tulevan ajan oikeutta rajoitetaan siten, että tuleva aika poistetaan 

55 ikävuoden jälkeen ja
–  työeläkkeiden työttömyyslisien karttumaa poistetaan tai rajoitetaan 6 kuukau-

teen .158

Pääministeri Ahon mukaan työeläkkeitä korotetaan tulevaisuudessa – sen jälkeen 
kun indeksikorotusten usean vuoden jäädytys on päättynyt – kuten kansaneläkkeitä-
kin kuluttajahintaindeksin mukaan . Hallitus ei aikonut kauan odotella työmarkkina-

Kari Puron johtamassa työ-

markkinajärjestöjen eläkeryh-

mässä neuvoteltiin yksityisalo-

jen työeläkeuudistukset 1990-lu-

vun alusta vuoteen 2007. Lää-

ketieteen ja kirurgian tohtori, 

valtiotieteen maisteri Puro toimi 

sosiaali- ja terveysministeriön 

kansliapäällikkönä 1972−1990 

ja Ilmarisen toimitusjohtajana 

1991−2006. Kuva TELA.
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järjestöjen tai muiden tahojen toimia tai toimettomuutta vaan päätti ryhtyä toimen-
piteisiin tarvittavan lainsäädännön valmistelemiseksi siten, että uudistusohjelmaan 
liittyvät esitykset voitaisiin antaa eduskunnalle viimeistään alkusyksystä 1993 . Val-
tiovarainministeri Viinanen kertoi, että työmarkkinajärjestöjen kanssa neuvotellaan 
työelämän joustoista pari viikkoa, mutta jos sopua ei synny, ”sitten täytyy hallituksen 
toimia” .159 Todellisuudessa seuraavien kuukausien tapahtumat olivat kuin toisintoa 
edellisvuodesta .

Arvioidessaan tuoreeltaan hallituksen esitystä Puro muistutti, että edellissyksyn 
tulopoliittisessa ratkaisussa oli tehty nopealla aikataululla ratkaisuja, jotka leikkasivat 
eläke-menoja . Hän ei kuitenkaan lehtihaastattelussa ”uskaltanut vastata” siihen, riit-
tivätkö jo tehdyt päätökset vai tarvitaanko uusia heikennyksiä .160 Ilmarisessa oli tosin 
tehty vain hieman aikaisemmin omia laskelmia eläkkeisiin tehtävien säästökohteiden 
kustannusvaikutuksista .161 Indeksimuutosten ja työkyvyttömyyseläkkeen laskutavan 
uudistamisten lisäksi Puro piti hallituksen kaavailuissa erityisen merkittävänä esitys-
tä, jonka mukaan eläkepalkkaa ei tulevaisuudessa laskettaisi työsuhteittain vaan koko 
työuran perusteella:

Kuvitellaan, että joku on edennyt samassa yrityksessä juoksupojasta toimitus-
johtajaksi . Jos hän jää nyt eläkkeelle, eläke on 60 prosenttia toimitusjohtajan 
palkasta . Hallituksen esityksen mukaan myös juoksupojan palkka painaisi elä-
kettä laskettaessa .

Puro veikkasi, että erilaisia näkemyksiä jouduttaisiin arvioimaan hankalilla riidoilla 
pitkin kevättä ja syksyä .162 Ilmarisessa päätettiin siksi analysoida hallituksen kaavaile-
mia eläkkeiden leikkaussuunnitelmia tarkemmin . Purolle kirjoittamassaan muistiossa 
varatoimitusjohtaja Heikki Varho pohdiskeli, että esitetyissä leikkaussuunnitelmissa 
pitäisi ensisijaisesti kiinnittää huomio siihen,

–  miten haitallinen ehdotus on koko TEL-järjestelmän kehitystä ja sen perusperi-
aatteita ajatellen,

–  mikä on työntekijäpuolen reaktio asianomaiseen leikkausehdotukseen ja miten 
muutos vaikuttaa työntekijän työeläkemaksuun sekä

–  mikä vaikutus muutoksella on nykyisessä lamatilanteessa .163

Varhon mukaan perustelluimmalta hallituksen ehdotukselta näytti indeksitarkis-
tusten toteuttamatta jättäminen 1994, koska se ei yksittäisenä toimenpiteenä ollut 
eläkepoliittisesti kovin ongelmallinen . Varho myös arveli, että ”indeksileikkaus on kai 
jo hiljaisesti hyväksytty” . Kansaneläkkeen pohjaosan muuttaminen eläkevähenteiseksi 
myös pienensi nopeasti eläkemenoa ja ”on sosiaalipoliittisesti järkevä toimenpide” . 
Ongelmallisempana Varho piti karttuman väliaikaista poistamista, koska se ”raunioit-
taa järjestelmän perusperiaatteita ja on helposti uusittavissa myöhemmin vaikeissa 
suhdannetilanteissa” . Kaikkiin karttuman alentamista koskeviin ehdotuksiin piti Var-
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hon mukaan suhtautua ”äärimmäisen torjuvasti” . Vielä voimakkaampaa kieltä karttu-
man poistamista vastaan käytti Ilmarisen matemaattisen osaston Erkki Nokelainen, 
jonka mielestä se oli ”mahdollisimman pöhkö toimenpide”, koska

–  säästövaikutus ei kohdistuisi lama-aikaan,
–  viimeinenkin uskottavuus menisi työeläkejärjestelmältä, koska vakuutusmaksua 

pitäisi maksaa, vaikka vakuutusta ei karttuisi,
–  karttuman tilapäinen poistaminen tai pienentäminen vaikuttaisi eläkemenoon 

ainakin seuraavien 40 vuoden ajan ja mitä kauemmaksi 1994 jäisi, sitä käsittä-
mättömämmältä poikkeama normaalista karttumasäännöstä tuntuisi ja

–  vakuutetut joutuisivat keskenään eriarvoiseen asemaan sen mukaan, sattuivatko 
työskentelemään 1994–1996 vai eivät .164 

Varho myös ehdotti TEL-maksun tilapäistä alennusta niin, että sitouduttaisiin syn-
tyneen vajeen takaisinmaksuun .

Hallituksen ja ammattiyhdistysliikkeen välistä jännitettä lisäsi se, että myös työt-
tömyysturvaan esitettiin heikennyksiä . Palkansaajajärjestöjen mielestä työttömyys-
turvasta esityksen jättäneen toimikunnan ehdottama kaikille pakollinen työttömyys-
vakuutusmaksu oli ideologinen hyökkäys kassajärjestelmää vastaan . Lähestulkoon 
raivon partaalle ay-liikkeessä tultiin hallituksen kaavailuista heikentää työehtoso-
pimusten yleissitovuutta ja esityksestä niin sanottuun pakkosovintolakiin . STTK:n 
Swanljungin mielestä hallituksesta itsestään oli tullut tulosovun este:

Hallitus ei ilmiselvästi ymmärrä, mitä sen valitsema politiikka merkitsee ja mi-
hin se johtaa . Umpikujasta on nyt vain yksi ulospääsyn tie: pikainen eronpyyn-
tö . Se olisi hallituksen ensimmäinen päätös, jota ay-liike kiittelisi vilpittömästi 
– ilman sarvia ja hampaita .165

SAK:n Kantola halusi vielä uskoa, että neuvotellen voitaisiin päästä eteenpäin, 
mutta ”jos hallitukselle ja työnantajille kelpaa vain lakitie, tulee joustomme päätty-
mään” .166 Eläkkeiden osalta Puron vetämä ryhmä halusi toukokuun 1993 alussa säilyt-
tää päätösvallan asiasta omissa käsissään .167

Keskustalainen sosiaali- ja terveysministeri Huuhtanen esiintyi työttömyysturvaa 
ja eläkkeitä koskevissa asioissa aktiivisena hallituksen ja ammattiyhdistysliikkeen vä-
lisen kiistan aikana . Huuhtasen mielestä oli realistista lähteä siitä, että työnantajien 
sosiaaliturvamaksujen kokonaismäärä ei seuraavana vuonna noussut eikä laskenut 
nykytasosta . Yhteiskuntarauhan säilyminen ei Huuhtasen mukaan sallinut suuria leik-
kauksia sosiaaliturvaan ja hän toivoi lähiviikkoina ”kolmikantaista talousratkaisua” .168

Huuhtanen antoi toukokuussa 1993 keskustelupaperin työmarkkinajärjestöille kiis-
tan ratkaisemiksi välillisten työvoimakustannusten osalta . Yhteys työeläkejärjestelmään 
oli olemassa, sillä Puro sai muutamaa päivää aikaisemmin luottamuksellisen asiaa kos-
kevan selonteon .169 Eläkkeiden rahoituksesta Huuhtanen esitti, että työeläkemaksujen 
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seuraavalle vuodelle arvioitu kolmen prosenttiyksikön korotus jätettäisiin tekemättä tai 
sitä hillittäisiin ja näin syntyvä eläkevastuuseen syntynyt vajaus katettaisiin myöhem-
min useamman vuoden aikana . Ministeri myös esitti, että työntekijät maksaisivat nel-
jänneksen niistä kustannuksista, joita koituu työeläkkeen karttumisesta työttömyyden 
aikana . Olemassa olevan käytännön mukaan työnantaja maksoi sen kokonaan .

Konkreettinen leikkausesitys oli se, ettei työeläkkeisiin tehtäisi 1994 lainkaan in-
deksikorotuksia . Se oli sisältynyt jo hallituksen aikaisemmin maaliskuussa tekemään 
esitykseen . Eläkemaksuun syntyvä helpotus jakautuisi puoliksi työnantajien ja työn-
tekijöiden kesken . Suurimman kiista-aiheen eli työttömyysturvan osalta Huuhtanen 
esitti, että aikaisempaa huomattavasti suurempi osa kustannuksista siirtyisi työnanta-
jilta työntekijöiden maksettavaksi . Kaikkiaan Huuhtasen esityksen mukaan työnanta-
jien sosiaaliturvamaksut säilyisivät suurista korotuspaineista huolimatta suunnilleen 
entisellään, kun taas palkansaajien veroaste nousisi noin 1,5 prosenttiyksikköä, mikä 
vastasi palkansaajien TEL-maksuun tulevaa tilapäistä alennusta .170

Hallituksen ja palkansaajajärjestöjen välisestä työelämää ja sosiaaliturvaa kos-
kevasta kiistasta tuli jälleen kerran hankala . Hallitus taipui neuvotteluihin keskus-
järjestöjen kanssa, mutta samalla se ilmoitti antavansa asiaa koskevia lakiesityksiä 
eduskunnalle pikavauhtia, jos neuvottelut eivät tuottaneet tulosta .171 Muutaman vii-
kon jatkuneen hallituksen ja ay-liikkeen välisen uhittelun jälkeen neuvottelut johtivat 
sopimukseen juuri ennen vientialoja uhanneen lakon alkamista .

Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen väliseen ratkaisuun sisältyi kompromissi, 
kun uudistuksista ja varsinkin sopimusten yleissitovuudesta poikkeamisesta sovittiin 
lainsäädännön sijaan ammattiyhdistysliikkeen vaatimilla keskusjärjestösopimuksilla . 
Hallitus taas sai ainakin liikkeelle joitakin kaavailemiaan uudistuksia . Työttömyystur-
van osalta tuli merkittävä muutos, kun palkansaajien työttömyysvakuutusmaksu lä-
hes kymmenkertaistui ja työttömyysetuuksia heikennettiin .172 SAK:n Ihalainen ei enää 
käyttänyt edellissyksyn vertailuja työttömyysvakuutusmaksusta oluttuoppien määriin . 
Kun edellisenä syksynä pääministeri Ahon mukaan ”viisas oli väistynyt”, nyt hänen 
mielestään ”terve järki voitti” . Työeläkejärjestelmän rahoitusongelmien osalta ei pää-
ministerin mukaan ollut kuitenkaan aihetta suurempaan tyytyväisyyteen:

On rehellisesti myönnettävä, että tältä kannalta eläkkeitä koskeva ratkaisu on 
osittain ongelman sysäämistä eteenpäin .173

Aho olikin siinä oikeassa, että työeläkejärjestelmää uudistettiin lähinnä rahoitus-
tekniikkaa muuttamalla eikä parantamalla pidemmän aikavälin rahoitustasapainoa . 
Kiistan ratkaisuun liittyen Puron ryhmässä päästiin sopimukseen vuoden 1994 TEL-
maksusta . Siinä sovittiin, että kokonaismaksu – työnantajien ja työntekijöiden yhteen-
laskettu osuus – säilyi kuluvan vuoden tasolla eli keskimäärin 18,2 prosentissa . Tehtä-
vä oli vaativa, sillä se edellytti noin 3–3,5 prosenttiyksikön korotuspaineen hoitamista 
muilla keinoin .174
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TEL-maksun ennallaan pitäminen edellytti toimenpiteitä, koska korkea työttö-
myys vähensi maksusta saatavaa tuloa ja lisääntyneet työttömyyseläkkeet kasvattivat 
eläkemenoa . Maksussa olevissa eläkkeissä päätettiin vuoden 1994 osalta esittää halli-
tukselle indeksikorotuksista luopumista .175 Tätä päätöstä tehdessään työmarkkinajär-
jestöt myös ottivat kantaa siihen, että samalla olisi perusteltua luopua myös kansan-
eläkkeiden indeksikorotuksista . Näin myös tehtiin . Indeksipäätös oli periaatteellisesti 
merkittävä, koska jos eläkkeiden ajateltiin olevan siirrettyä palkkaa, indeksikorotuk-
sista luopumisen – vaikkakin vain yhdeltä vuodelta – voitiin tulkita myös palkkojen 
alennukseksi . Paria vuotta aikaisemmin indeksikorotuksista luopumista pidettiin am-
mattiyhdistysliikkeessä lähestulkoon mahdottomana ajatuksena . Lisäksi perhe-eläk-
keiden rahastointi lopetettiin . (ks . luku ”Työeläkkeiden rahoitus”)

Koska indeksijäädytyksen ja perhe-eläkerahastojen purkamisen ei arvioitu riittävän, 
neuvottelijat päättivät sallia TEL-järjestelmässä vastuuvajauksen 1994 . Se tarkoitti, 
 ettei eläkevaroja rahastoitaisi niin paljon kuin vakuutusmatemaattiset laskelmat edel-
lyttivät . Etenkin työntekijäjärjestöt olivat vastuuvajauksen kannalla, kun taas työnanta-
jat vaativat eläke-etujen pienentämistä, lähinnä työkyvyttömyyseläkkeisiin vaikuttavan 
niin sanotun tulevan ajan laskentasäännön kiristämistä ja vuoden 1994 eläkekarttuman 
alentamista . Palkansaajien edustajat vastustivat eläke-etujen leikkaamista .176

Pysyvää vajetta ei kuitenkaan ollut tarkoitus synnyttää, vaan syntynyt vastuuvajaus 
sovittiin katettavaksi vuodesta 1995 alkaen työeläkemaksua korottamalla tai toteut-
tamalla eläkemenoja säästäviä toimenpiteitä . Osapuolet päättivätkin jatkaa sellaisten 
säästötoimenpiteiden valmistelua, joilla eläkemeno pitkällä aikavälillä sopeutetaan 
kansantalouden kantokykyyn . Käytännössä siis sovittiin, että jatkossa neuvotellaan 
myös eläke-etujen heikennyksistä .177

Viimeistään syksyllä 1993 tuli selväksi, ettei keväällä sovittu keskimääräinen TEL-
maksutaso riitä, vaan sen pitäisi olla korkeampi . Kahden prosenttiyksikön ero päätet-
tiin edelleen rahoittaa puoleksi purkamalla perhe-eläkerahastoa ja puoleksi vastuuva-
jauksen avulla . Syynä korkeampaan maksuun oli se, ettei työttömyydessä enää arvioitu 
tapahtuvan seuraavana vuonna käännettä parempaan suuntaan .

SAK:n Kantola ehdotti kevään 1994 eläkeneuvotteluissa, että indeksimuutokset 
saattaisi olla tarpeen säätää yksivuotisena lakina poliittisista ja lainsäädäntöteknisistä 
syistä .178 Toukokuussa sovittiin, että palkansaajien työeläkemaksu otettiin vähentävä-
nä tekijänä huomioon vuoden 1995 työeläkeindeksissä . Kantolan viittaamat poliittiset 
syyt tarkoittivat sitä, että työmarkkinajärjestöissä alettiin odotella vuoden 1995 edus-
kuntavaaleja ja hallituksen vaihdosta . Varsinkin työntekijäjärjestöt olivat haluttomia 
enää sitoutumaan muihin päätöksiin, vaikka hallitus ja valtiovarainministeriö esittivät 
edelleen vaatimuksia eläkejärjestelmiin tehtävistä muutoksista . Metalliliiton Lundh 
varoitti siitä, mitä seuraisi, jos hallitus puuttuisi työeläkkeisiin: ”päättäjien käsiin lau-
keaa todellinen pommi eduskuntavaaleissa” .179





ELÄKEUUDISTUKSET 
1995−2007

Matti Hannikainen

Globalisaatio. Maahanmuuttajataustainen 

siivousyrityksessä työskentelevä nainen. 

Kuva Työväenmuseo Werstas.



ELÄKEUUDISTUKSET 1995-2007

288

Pitkä lamakausi 1990-luvun alussa ja väestörakenteen odotettavissa oleva muu-
tos johtivat laajamittaisiin eläkeuudistuksiin . Väestö ikääntyi, koska nuoremmat 
ikäluokat olivat pienempiä kuin ennen ja yhä useampi eli aiempaa pidempään . 

Tavoitteeksi tuli siirtää osa pidentyneestä elinajasta työssäkäyntiin . Eläkkeelle jääntiä 
yritettiin myöhentää pitkän aikavälin kuluessa kahdella kolmella vuodella .

Taloudellisilta vaikutuksiltaan merkittävimmät uudistukset tehtiin heti alkajaisik-
si, kun eläkkeiden indeksointia muutettiin ja tulevia työkyvyttömyys- ja työttömyys-
eläkkeitä leikattiin . Sen jälkeen katse kohdistui edellisillä vuosikymmenillä luotuihin 
varhaiseläke-etuuksiin ja monimutkaiseksi käyneen eläkejärjestelmän selkiyttämi-
seen . Yksityisalojen työntekijöitä koskevat eläkelait yhdistettiin yhdeksi laiksi . Se edel-
lytti eläkkeiden määräytymisperusteiden yhdenmukaistamista, mistä syntyikin koko 
uudistuskauden suurin erimielisyys: tuliko eläkkeiden perustua loppupalkkaan vai 
koko työuran keskipalkkaan? Tämä kiista pitkitti uudistuksia ja uhkasi lopulta työ-
markkinajärjestöjen keskinäistä yhteistyötä .

Eläkeiän osalta siirryttiin uuteen aikakauteen . Työeläkejärjestelmän ensimmäisinä 
vuosikymmeninä eläkejärjestelmiin luotiin joustavuutta ja yksilöllisyyttä, joilla yritet-
tiin vastata niin elinkeinorakenteessa kuin ajatustavoissa tapahtuneisiin muutoksiin . 
Joustava ja yksilöllinen nähtiin tuolloin eläkeikien osalta vastauksena kaavamaiselle ja 
ammattiin perustuville järjestelmille .

Suunta kääntyi 1990-luvulla, kun työurien pidentämisestä tuli keskeinen yhteis-
kuntapoliittinen tavoite . Varhaiseläke-etuuksia karsittiin . Vuoden 1937 kansaneläke-
laista asti voimassa olleesta 65 vuoden vanhuuseläkeiästä luovuttiin, kun työeläkejär-
jestelmiin tuli joustava 63–68 vuoden vanhuuseläkeikä . Silläkin tavoiteltiin yksilöl-
listen tekijöiden huomioon ottamista . Kansaneläkejärjestelmässä vanhuuseläkeikänä 
säilyi 65 vuotta .

Eläkereformien aikajänne on pitkä, kun monet uudistusten vaikutuksista näkyvät 
täydellä voimallaan vasta vuosikymmenten kuluttua . Eläkeindeksien lisäksi pitkän ai-
kavälin uudistuksista merkittävimpiä on 2010 ensimmäisen kerran vaikuttava elinai-
kakerroin . Se johtaa tulevien eläkkeiden automaattiseen leikkautumiseen odotettavis-
sa olevan elinajan pidentyessä, elleivät työurat samanaikaisesti pitene .

Kaikki yksityisalojen eläkereformit valmisteltiin Ilmarisen toimitusjohtajan Kari 
Puron johtamassa työmarkkinajärjestöjen eläkeneuvotteluryhmässä . Toisin kuin edel-
tävinä lamavuosina työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen välillä ei ollut merkittäviä 
ristiriitoja . SDP:n Paavo Lipposen johtamat laajapohjaiset hallitukset antoivat neu-
vottelijoille toimintavapauden, kunhan tulokset tukivat hallituksen lyhyemmän ja pi-
demmän aikavälin talous- ja yhteiskuntapoliittisia tavoitteita . Eläkereformien myötä 
työmarkkinajärjestöjen ote työeläkejärjestelmästä vankistui .
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Suomalainen kehitys ei poikennut muista maista, sillä eläkejärjestelmiä reformoi-
tiin useimmissa länsimaissa taloudellisen kehityksen pakottamana ja ikärakenteen 
odotettavissa olevan muutoksen vuoksi . Suomessa niin kuin muissakin maissa uudis-
tuksiin ja niiden toteuttamistapaan vaikuttivat demografisen muutoksen ajoittuminen, 
poliittiset ja taloudelliset olosuhteet sekä institutionaaliset rakenteet ja aikaisemmat 
toimintatavat .1

KONSENSUKSEN TURVIN SÄÄSTÖJEN TIELLE

Jään nyt vielä luottavaisena odottamaan, että vakuuttajien ja vakuutettujen 
edusmiehet yhteisissä työryhmissään päätyvät rakentaviin esityksiin työelä-
kejärjestelmämme kestävyyden vahvistamiseksi ja pitkän ajan uskottavuuden 
lisäämiseksi [– –] .
Eläkeläisiä haluaisin rauhoittaa siten, että totean heidän perusoikeuksiensa 
olevan suojattu, mutta lisäetujen odottelussa tai tuntuvien indeksihyvitysten 
saannissa tulee osoittaa mitä suurinta pidättyvyyttä .2

Ensimmäisellä suoralla kansanvaalilla tasavallan presidentiksi talvella 1994 valittu 
Martti Ahtisaari suositteli ”vaatimatonta elämää” myös muille kuin eläkeläisille . Elä-
mänohjeiden esittelyyn ja ”todella merkittäviin säästöihin” kannustavaan puheenvuo-
roon tarjoutui tilaisuus, kun Ahtisaaren aloitteesta koottu ja Suomen Metsäteollisuu-
den Keskusliiton entisen toimitusjohtajan Matti Pekkasen vetämä työllisyystyöryhmä 
esitteli toimenpideohjelmansa lokakuussa 1994 . Pääministeri Esko Ahon hallitus tart-
tui ryhmän esityksiin ja halusi vielä ennen keväällä 1995 pidettäviä eduskuntavaaleja 
päätöksiä uusista säästötoimista . Ammattiyhdistysliikkeessä ja oppositiossa päätettiin 
kuitenkin odottaa jo seuraavaa hallitusta .3 Puro kirjasi ennen Pekkasen ryhmän esityk-
siä lokakuussa muistioonsa:

Palkansaajajärjestöt eivät ole valmiita mihinkään tänä syksynä tehtäviin lain-
muutoksiin .
Palkansaajajärjestöt eivät myöskään ole valmiita sopimaan jatkotyön sisällöstä 
kevään neuvotteluja silmälläpitäen .4

Oppositiossa olleet sosiaalidemokraatit voittivat maaliskuussa 1995 pidetyt edus-
kuntavaalit . SDP sai yli 28 prosentin kannatuksen ja 15 lisäpaikkaa . Tyytymättömyys 
hallitusta kohtaan näkyi etenkin Ahon johtaman keskustan tappiona . Se menetti suu-
rimman osan edellisissä vaaleissa saadusta kannatuksen nousustaan ääniosuuden 
pudotessa viisi prosenttiyksikköä ja alle 20 prosentin . Sen sijaan jo edellisvaaleissa 
tappion kärsineen ja valtiovarainministerin säästöpolitiikalla profiloituneen kokoo-
muksen kannatus laski nyt vähemmän, reilun prosenttiyksikön .
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Lipposen johtamaan niin sanottuun sateenkaarihallitukseen tulivat sosiaalidemo-
kraattien lisäksi kokoomus, vasemmistoliitto, vihreät ja RKP . Kokoomus jatkoi siten jo 
kolmatta vaalikautta peräkkäin hallituksessa . Vasemmistoliitto ja sen edeltäjä SKDL 
eivät aikaisemmin olleet kuuluneet kokoomuksen kanssa samaan hallitukseen, ja vih-
reistä tuli ensimmäistä kertaa hallituspuolue .

Hallitus aikoi panna talouden kuntoon . Se asetti tavoitteekseen laman jäljiltä 
korkealla olleen työttömyyden puolittamisen hallituskauden aikana . Siihen tarvittiin 
ripeää talouskasvua, jonka saavuttaminen edellytti kilpailukyvyn kohottamista ja al-
haista korkotasoa . Valtion menoja piti supistaa, jotta valtionvelka saataisiin laskuun . 
Suomen tuli täyttää EU:n talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen vaatimukset, jotta 
rahaliittoon voitaisiin tarpeen tullen liittyä . Jo edellisen hallituksen päättämiä 12 mil-
jardin säästöjen lisäksi hallitusohjelmaan kirjattiin vielä 20 miljardin markan lisäsääs-
töt, joista puolet tehtäisiin jo 1996 . Näin Lipponen sitoi oman puolueensa ja hallitus-
kumppanit hallitusohjelmassa julkisten menojen supistuksiin .5

Suhteessaan työmarkkinajärjestöihin uusi hallitus päätti toimia toisin kuin edeltä-
jänsä, joka kamppaili koko hallituskauden työmarkkinakriisistä toiseen . Hallituksen 
vaihdos merkitsikin konsensuksen paluuta . Tämä ”yhteissietäminen”, kuten Helsingin 
Sanomien toimittaja Unto Hämäläinen konsensusta kuvasi6, näkyi myös hallitusohjel-
massa . Siinä uuden hallituksen kerrottiin olevan työllisyyden ja yhteisvastuun hallitus . 
Luottamus ja yhteistyö olivat kilpailukyvyn lisäksi ohjelman avainsanoja . Ne kiedottiin 
hallitusohjelmassa menestyksen hyväksi kehäksi:

Ihmisten osaaminen, toimivat työmarkkinat ja hyvät työmarkkinasuhteet ovat 
tärkeitä kansallisia menestystekijöitä .
Hallitus kunnioittaa työelämän perusoikeuksia, kehittää työelämää vakiintu-
nutta kolmikantaperiaatetta noudattaen ja pitää lähtökohtanaan hyvää yhteis-
työtä työmarkkinajärjestöjen kanssa .

Tyylinmuutos edellisen hallituksen ajoilta näkyi eläkevalmistelussa . Helsingin 
Sanomat tiesi kertoa, että hallitusneuvotteluissa ”valtakunnan johtava työeläke-eks-
pertti, Ilmarisen toimitusjohtaja Kari Puro päivysti lauantaina kokouspaikalla” .7 Halli-
tuksen ehdotukset eivät enää edellisvuosien tapaan tulleet työmarkkinajärjestöille yl-
lätyksinä, vaan hallitusohjelmaan kirjattiin niitä asioita, joista työmarkkinajärjestöjen 
kesken oli jo pidemmän aikaa neuvoteltu .8 Hallitusohjelmassa ennakoitiin muutoksia 
työeläkejärjestelmään:

Uudistusten kohteina ovat mm . eläkepalkan laskenta-ajan pidentäminen, tu-
levan ajan oikeuksien vähentäminen ja indeksijärjestelmien tarkistaminen . 
Lisäksi selvitetään lyhyiden työsuhteiden vakuuttaminen . Yksivuotisilla laeilla 
toteutettuja indeksileikkauksia ei palauteta .
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Hallitus päätti ohjelmassaan myös eläkejärjestelmien välisen työnjaon loppuun 
viemisestä . Jo Pekka Kuusen, Teivo Pentikäisen ja Jaakko Pajulan niin sanotusta 
KPP-sopimuksesta (1971) lähtien esillä ollut kansaneläkkeiden täysi eläkevähenteisyys 
päätettiin toteuttaa asteittain vuodesta 1996 lähtien . Se tarkoitti, että tulevaisuudes-
sa työeläkkeiden kohotessa yhä useampi saisi ainoastaan työeläkettä eikä lainkaan 
kansaneläkettä . Hallitus päätti myös poistaa sekä palkansaajien että eläkeläisten kan-
saneläkemaksun . Kansaneläkkeen pohjaosa oli jo menettänyt merkitystään, joten ta-
loudellisesti se ei ollut kovin merkittävä asia . Periaatteellinen ja poliittinen merkitys 
oli kuitenkin suuri, ei vähiten siksi, että aikoinaan ”luvattua” kansaneläkettä ei enää 
kaikille maksettu .9

Kansaneläkeuudistus sai myös aikaan vuosia kestäneen mielipidevyöryn ja kiistan 
siitä, leikattiinko joiltakin pohjaosa tavallaan kahteen kertaan . Vasta 2001 ja 2002 
ratkaistu kiista niin sanotusta kaksinkertaisesta leikkauksesta koski ennen 1996 uu-
distusta eläkepäätöksen saaneita . Heidän työeläkkeestään oli jo vähennetty yhteen-
sovituksessa kansaneläkkeen pohjaosa joko kokonaan tai osittain . Pohjaosan leik-
kaukset pienensivät toistamiseen jo näitä aikoinaan yhteensovitettuja eläkkeitä . Asia 
koski 2000-luvun alussa noin 115 000 eli noin kymmentä prosenttia eläkkeensaajista . 
Suurin osa työskenteli kunnissa, ja heitä oli siivoojista opettajiin . Aikaisemmin tehtyjä 
yhteensovitusleikkauksia ei palautettu kokonaan vaan osittain . Työeläkkeiden koro-
tuksia, 5–50 euroon kuukaudessa, alettiin maksaa vuoden 2003 loppupuolella .10

ELÄKELEIKKAUKSIA

Työmarkkinajärjestöt sopivat toukokuussa 1995 – reilun kuukauden kuluttua hallitus-
ohjelman valmistumisesta – huomattavista eläkeleikkauksista . Uudistuksia perustel-
tiin taloudellisin argumentein ja järjestelmän säilymisen turvaamisena . Toimenpiteillä 
tavoiteltiin maksujen ja etujen välistä tasapainoa 1990-luvun loppuvuosiksi ja samalla 
yritettiin huolehtia järjestelmän rahoituksen pidemmän aikavälin tasapainosta . Jär-
jestöjen yhdessä neuvottelemia uudistuksia kerrottiin tarvittavan myös jatkossa . Näin 
osapuolet kykenisivät ”turvaamaan perusteiltaan ja peruseduiltaan nykyisenkaltaisen 
työeläkejärjestelmän säilymisen ja kehittämisen” .11 Sopimukseen sisältyi useita talou-
dellisesti merkittäviä uudistuksia .

Eläkepalkan laskennassa siirryttiin neljään viimeiseen vuoteen (ansioiltaan kak-
si keskimmäistä) perustuvan säännön sijasta kymmenen viimeiseen vuoteen . Eläke-
palkka laskettiin edelleen kustakin työsuhteesta erikseen .12 Uudistukseen sisältyi kah-
deksan vuoden siirtymäkausi13, jonka aikana päätettiin selvittää saatujen kokemusten 
perusteella kaikkien työsuhdevuosien perusteella laskettavan eläkepalkan laskenta-
säännön edut ja haitat . Tämän arvioinnin perusteella päätettäisiin myöhemmin, mitä 
laskentasääntöä jatkossa käytettäisiin .
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Eläkepalkan laskentakauden pidennystä oli esitetty useaan otteeseen . Puron johta-
ma eläkekomitea esitti vuoden 1991 lopulla laskentakauden pidentämistä juuri kym-
meneen vuoteen ja Ahon hallitus 1993 koko työuraan . Tilanne oli vielä syyskuussa 
1994 melko lailla auki . Puro kirjasi silloin muistioonsa:

Palkansaajajärjestöissä on selvää halukkuutta kehittää eläkepalkan laskenta-
sääntöä ensisijaisesti 10 vuoden vaihtoehdon pohjalta . Myös koko työhistorian 
pituinen eläkepalkan laskentasääntö saattaa tulla kysymykseen .14

Reilu puoli vuotta myöhemmin asetelma oli selkiytynyt, kun järjestöjen kesken 
vallitsi kevään 1995 eduskuntavaalien aikoihin yhteisymmärrys siitä, että eläkepalkka 
lasketaan vähintään kymmenen viimeisen työsuhdevuoden ajalta olemassa olleen nel-
jään viimeiseen vuoteen perustuvan säännön sijasta .15 Huhtikuussa hallitusohjelman 
julkistamisen jälkeen näytti todennäköisimmältä, että päädyttäisiin kymmeneen vuo-
teen, vaikka työnantajat ja SAK pitivät vielä koko työhistoriaan perustuvaa mallia esil-
lä .16 Hieman ennen neuvottelutuloksen syntyä toukokuussa 1995 Puro kertoi Helsin-
gin Sanomissa, että ”kaikki ovat sitä mieltä, että kyllä se kymmenen vuotta vähintään 
on” .17 SAK:n eläkeneuvottelija Raimo Kantola totesi toukokuussa 1995 työmarkkina-
järjestöjen eläkesopimuksen julkistamisen yhteydessä, että ”koko työhistoria on lopul-
linen päämäärä” .18 Sen saavuttaminen osoittautui 2000-luvun alun eläkeuudistuksen 
hankalimmaksi tehtäväksi .

Eläkepalkan laskentaa koskevan kauden pidennykseen sisältyi myös kysymys pal-
kattomista jaksoista ja sukupuolten tasa-arvosta . Kun eläkepalkan laskentaa koskevaa 

Sopimus 1995

•  Eläkepalkan laskentakautta pidennettiin 10 vuoteen (aikaisemmin 4), 

•  työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeisiin liittyvää tulevan ajan eläke-

 oikeutta heikennettiin ja

•  kuntoutusta tehostettiin.

Lisäksi tehtiin muutoksia indeksiin:

•  Aktiiviajan indeksinä säilyi aikaisempi työeläkeindeksi, jossa ansiotasoin-

deksin paino oli 50 % ja kuluttajahintaindeksin 50 %.

•  65 vuotta täyttäneiden indeksiä heikennettiin: Aikaisemman 50−50-indeksin 

sijaan tuli indeksi, jossa ansiotasoindeksin paino oli 20 % ja kuluttajahinta-

indeksin 80 %.

•  TEL-indeksiä laskettaessa otettiin huomioon palkansaajan työeläkemaksun 

nousu.

•  Vuonna 1994 toteutettua (toukokuussa 1993 sovittua) ylimääräistä 1,3 pro-

sentin leikkausta ei palautettu TEL-indeksiin.
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ajanjaksoa venytettiin, kasvoi myös todennäköisyys sille, että tarkasteltavaan ajan-
jaksoon sisältyi työelämästä poissaolojaksoja erityisesti lastenhoidon vuoksi .19 Asia 
oli tärkeä varsinkin STTK:lle . Järjestöön liittyi TVK:n konkurssin jälkeen naisvaltaisia 
liittoja terveys- ja hoiva-aloilta . STTK:n piti osoittaa uusille jäsenliitoilleen, että se ha-
lusi ja kykeni ajamaan heidän etujaan .20

STTK tavoitteli vuoden 1995 neuvotteluissa mallia, jossa lastenhoitoaika ei olisi 
alentanut TEL-palkkaa .21 Lastenhoidon aiheuttamien poissaolojen mahdolliset muu-
tostarpeet päätettiin tuolloin selvittää erikseen . Asiaa valmistellut työryhmä jäi kui-
tenkin erimieliseksi, joten se ei tehnyt myöskään ehdotusta ratkaisuksi . Yhtä mieltä 
oltiin siitä, että ongelma koski TEL:n puolella melko pientä joukkoa .22 Vuoden 1995 
uudistukseen sisältyi kuitenkin sääntö, jonka mukaan ne vuodet (enintään kolmasosa 
valintavuosista), joissa ansiot jäivät alle 50 prosenttiin tarkasteluun tulevien vuosien 
keskimääräisistä ansioista, jätettiin automaattisesti pois . Palkattomien aikojen karttu-
mat jäivät ratkaistaviksi tulevina vuosina .

Indeksiturva määriteltiin erikseen niin sanotulle aktiiviajalle ja erikseen eläkkeil-
le 65 vuoden täyttämisen jälkeen . Vuodesta 1977 lähtien niihin oli sovellettu samaa 
TEL-indeksiä, jossa sekä ansiotaso-indeksin että kuluttajahintaindeksin painottuivat 
kertoimella 0,5 . Aktiiviajan indeksiin – jota käytettiin eläkepalkan perusteena olevien 
palkkojen tarkistamiseen, vapaakirjojen ja ennen 65 vuoden ikää maksettujen eläkkei-
den tarkistamiseen – ei tullut vuoden 1995 sopimuksen myötä muutoksia, vaan siihen 
sovellettiin edelleen TEL-indeksiä .

Vanhuuseläkkeiden indeksointi sen sijaan muuttui, mikä on siitä lähtien kirvoitta-
nut mielipidekirjoittelua . Jatkossa eläkkeitä korotettiin indeksillä, jossa ansiotasoin-
deksin paino oli 0,2 ja kuluttajahintaindeksin 0,8 . Reaaliansioiden noustessa muutos 
tarkoitti sitä, että työeläkkeet nousivat palkkoja hitaammin . Eläkkeiden nousuvauhti 
jäi siten jälkeen palkkatason kehityksestä . Uudistuksen keskeinen tavoite oli keventää 
eläkemenon tulevaa kasvua, ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi indeksin muuttami-
nen oli helpompi vaihtoehto kuin esimerkiksi lamavuosina esillä ollut eläkkeiden ta-
voitetason alentaminen 50 prosenttiin . Muutos tarkoitettiin pysyväksi .

Yli 65-vuotiaiden indeksimuutoksessa kyse oli myös kompromissista tai palkan-
saajajärjestöjen näkökulmasta vielä huonomman vaihtoehdon välttämisestä . Neu-
votteluissa oli esillä myös siirtyminen työeläkkeiden korotuksissa kansaneläkkeiden 
tavoin kuluttajahintaindeksiin . STK esitti sitä, ja kuluttajahintaindeksi oli myös Puron 
sopimusluonnoksissa vielä kuukautta ennen sopimuksen solmimista .23 Kuluttajahin-
taindeksiin perustuvaa kaikkien eläkkeiden korottamista olivat esittäneet myös Elä-
kekomitea 1990 ja Ahon hallitus . Samoin se oli yhtenä vaihtoehtona esillä sosiaali-
menotoimikunnan mietinnössä 1994 (ks . s . 473), jossa pohdittiin myös niin sanottua 
sopeutusindeksiä . Se tarkoitti puolestaan ansiotasoindeksistä laskettavaa indeksiä .24 

Neuvottelujen viime vaiheissa huhtikuussa 1995 nousi esiin kuluttajahintaindek-
siin liittyviä ongelmia . Eläketurvakeskuksen suunnittelujohtajan Markku Hännisen 
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mielestä kuluttajahintaindeksi vanhuuseläkkeissä oli riittämätön ja siihen tarvittaisiin 
jokin pieni ”reaaliosa” . Tilalle hän esitti juuri sopeutusindeksiä, jossa reaaliosa olisi ol-
lut pienempi kuin voimassa olleen 50–50-indeksissä .25 Ilmarisen Jaakko Tuomikoski 
kertoi Purolle, että Hännisen kannalle löytyi perusteita .26 Toukokuun alussa Puron so-
pimusluonnoksiin nostettiin kuluttajahintaindeksin rinnalle toinen vaihtoehto, jossa 
myös 65 vuotta täyttäneiden indeksissä oli pieni ”reaaliosa” .27

Indeksiratkaisuun liittyi myös se, että neuvotteluissa käytiin selvästi enemmän 
huomiota herättänyttä kamppailua eläkepalkan laskentasäännöstä . Jos eläkepalkan 
osalta olisi päädytty koko työuraan, aktiiviajan indeksissä ansiotasoindeksin painoa 
olisi todennäköisesti korotettu siitä, mitä se oli voimassa olleessa TEL-indeksissä .28 
Kun eläkepalkan laskennassa päädyttiin toimihenkilöjärjestöjen kannan vuoksi kym-
meneen vuoteen, myös puoliväli-indeksi säilyi aktiiviajan indeksinä . Yli 65-vuotiaiden 
indeksiksi tuli lopulta kansaneläkkeitä korottavaa kuluttajahintaindeksiä parempi 
20–80 mutta huonompi kuin aikaisemmin käytetty 50–50-indeksi .

Hallituksen esityksessä syksyllä 1995 perusteltiin myöhemmin paljon arvostelua 
herättänyttä indeksimuutoksen tarpeellisuutta niin eläkeläisten kulutuksen, työeläke-
järjestelmän voimaantulon kuin säästöjen näkökulmasta:

Suhteellisesti tarkasteltuna paras indeksiturva on eläkeiän täyttäneillä . Heidän 
kulutuksensa ei selvitysten mukaan enää täysimääräisesti seuraa työssä olevien 
kulutustottumusten muutoksia, jotka puolestaan määräytyvät palkkatason ke-
hityksen mukaan .
Joillakin eläkeiän täyttäneillä henkilöillä jo nyt indeksitarkistukset voivat jopa 
ylittää sellaisen reaalitason, joka vastaa muutosta heidän kulutustottumuksis-
saan . Kun työeläkkeet vastaisuudessa enenevässä määrin saavuttavat täysi-
määräisen tason, joka eläkkeen alkaessa samalla vastaa työeläkkeen avulla ka-

Ilmarisen aktuaarijohta-

jan ja myöhemmin vara-

toimitusjohtajan Jaakko 

Tuomikosken kädenjälki 

näkyi eläkeuudistusten 

valmistelussa parin-

kymmenen vuoden ajan 

1990-luvun alusta lähtien. 

Kuva Ilmarinen, valo-

 kuvaaja Arto Jousi. 
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tettavaksi tarkoitettua tasoa, niukkojen taloudellisten mahdollisuuksien rajoit-
tamissa olosuhteissa ei ole tarkoituksenmukaista sitoa eläkkeisiin käytettävissä 
olevia varoja liiallisiin automaattisiin indeksitarkistuksiin .
Toisaalta työeläkemaksujen korotuspaineiden vähentämiseksi on löydettävä 
menojen kasvua jo 1990-luvulla hidastavia säästöjä .29

Nopeimmin säästöjä saatiin aikaan juuri indeksimuutoksella, josta syntyi myös 
eläkeuudistuksen eduskuntakäsittelyssä syksyllä 1995 eniten keskustelua . Useissa pu-
heenvuoroissa tätä uutta ”taitettua indeksiä” – 65 vuotta täyttäneiden erilaista kohtelua 
nuorempiin verrattuna – pidettiin epäoikeudenmukaisena ja ikäsyrjintänä .30 Eduskun-
ta liittikin lakiesitykseen kaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan esittämää lausumaa: 

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää mahdollisuudet ottaa huomioon 
eläkkeen karttumassa muun muassa 23 vuotta nuorempana työskentely ja 
useimmiten naisten eläketasoa alentavien tekijöiden korjaaminen .
Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa kahdesta erillisestä indeksistä mah-
dollisesti aiheutuvia ongelmia ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin ongelmien 
ratkaisemiseksi .31

Eläkkeiden indeksointiin tehtiin muitakin tulevia eläkemenoja alentavia päätök-
siä . TEL-indeksiä laskettaessa palkansaajan eläkemaksuosuus otettiin jatkossa huo-
mioon siten, että laskettaessa TEL-indeksin muutosta ansiotasoindeksin muutoksesta 
ensin vähennettiin palkansaajan maksuosuuden nousu . Lisäksi 1994 toteutettua (ja 
toukokuussa 1993 sovittua) ylimääräistä 1,3 prosentin leikkausta ei palautettu indek-
siin . Indeksipäätösten arvioitiin vähentävän heti seuraavana vuonna eläkemenoa 700 
miljoonalla markalla ja 2030 lähes kahdella miljardilla markalla . Käytännössä säästöt 
riippuisivat kuitenkin siitä, miten nopeasti reaaliansiot kohoaisivat .

Myös niin sanotun tulevan ajan eläkeoikeutta heikennettiin . Tulevalla ajalla tar-
koitetaan sitä aikaa, joka kestää työkyvyttömyyden tai työttömyyden alkamisesta van-
huuseläkeikään . Tulevalta ajalta lasketaan laskennallinen eläkekertymä, joka lisätään 
jo karttuneeseen eläkkeeseen . Muutoksissa piti Tuomikosken mukaan ottaa huomioon 
erityisesti kolme kriteeriä:

Kun säästöjä tavoitellaan, on säästövaikutus luonnollisesti tärkeä kriteeri .
Eläkepoliittisesti ottaen tärkeää on, että malli kannustaa jatkamaan työntekoa 
eläkkeellelähdön sijasta silloin, kun on vaihtoehtoja . Vaihtoehtoja on nimen-
omaan YVE:lle [yksilöllinen varhaiseläke] lähtijöillä, jolloin kannustinvaiku-
tusten pitäisi pääasiassa ajoittua YVE-ikäalueelle .
Toisaalta leikkausten pitäisi tapahtua sen verran kohtuullisina, että kulutustason 
säilyttämisen periaatteen voi vielä katsoa toteutuvan . Erityisen kriittinen tilanne 
on tällöin nuorilla työkyvyttömillä, sitä suuremmalla syyllä kun työkyvyttömyys-
riski ei ole kunnolla vakuutettavissa muualla kuin pakollisessa järjestelmässä .32
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Pätkätöiden vakuuttaminen

Työelämän muutos näkyi työsuhteiden pituuksissa ja määräaikaisuuksien yleis-

tymisenä. Lyhyet ja usein toistuvat niin sanotut pätkätyösuhteet lisääntyivät, ja 

työsuhteiden pituudet eri aloilla lähentyivät toisiaan. Työnantajat myös yrittivät 

välttää työeläkemaksuja teettämällä alle kuukauden mittaisia työsuhteita ja 

kierrättämällä työntekijöitä eri yritysten palveluksessa. Riittävää eläketurvaa ei 

siten onnistuttu turvaamaan niille, jotka tekivät töitä eri työnantajille lyhyissä 

ja vaihtelevissa työsuhteissa. Eläketurvan puuttumisen lisäksi myös yritysten 

välinen kilpailu vääristyi.35

Työeläkejärjestelmässä yritettiin vastata työelämän muutoksiin. TEL:n karens-

siaikaa, eli sitä aikaa, jonka jälkeen eläketurva alkoi karttua, lyhennettiin vuoden 

1965 alusta kuudesta kuukaudesta neljään ja heinäkuusta 1971 yhteen kuukauteen. 

Lisäksi 1980- ja 1990-luvuilla tehtiin erityisiä ketjutussääntöjä, joilla parannettiin 

eläketurvaa toistuvissa, alle kuukauden pituisissa työsuhteissa. 

Yksityisen sektorin TEL-järjestelmässä työnantaja oli 1990-luvun puolivälissä 

velvollinen järjestämään työntekijälleen eläketurvan, kun työsuhde oli vähintään 

kuukauden pituinen ja palkka ylitti tietyn rajamäärän. Ongelma oli myös se, ettei 

edes pitkien TEL-työsuhteiden vajailta kuukausilta karttunut eläkettä, ja sama koski 

myös yrittäjien eläkelakeja. Julkisella sektorilla TEL-työsuhdetta vastaavat ehdot 

täyttävä palvelussuhde kartutti valtion eläkelain tai kunnallisten viranhaltijain ja 

työntekijäin eläkelain mukaisesti eläkettä.

Työeläkejärjestelmässä oli myös kaksi erityislakia. LEL:n mukaan työsuhde 

vakuutettiin silloin, kun työ oli rakennus-, metsä-, maatalous- tai satama-alalla 

tehtävää työtä. Näiden alojen ulkopuolelle jäi kuitenkin kasvava määrä lyhytaikaisia 

työsuhteita. Kyse oli niin sanotuista freelance-työntekijöistä, joiden eläketurva 

parantamista vaadittiin kyseisten alojen järjestöjen toimesta useaan otteeseen. 

Muusikot, näyttelijät, toimittajat, kielenkääntäjät ja tulkit, oppaat tai elokuvan 

tekijät saattoivat kerrallaan työskennellä yhdenjaksoisesti muutamasta päivästä 

muutamiin viikkoihin, ja he jäivät siten TEL:n ulkopuolelle. Toki näillä aloilla oli myös 

työntekijöitä, joiden työsuhteet olivat kiinteitä ja pitkäaikaisia. He kuuluivat siten 

ansiosidonnaisen työeläketurvan piiriin. Mikäli työsuhteet olivat kuitenkin lyhyt-

aikaisia ja eri työnantajilla, jatkuvasti työelämän palveluksessa olleet saattoivat 

jäädä kokonaan työeläketurvan ulkopuolelle.

Selvityksiä tehtiin 1970- ja 1980-luvulla, mutta vasta helmikuussa 1984 mietin-

tönsä jättäneen sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän mietintö johti tulokseen. 

Eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelaki (TaEL) annettiin 

heinäkuussa 1985 ja se tuli voimaan seuraavan vuoden alusta. Eläkelain piiriin 

kuuluivat laissa erikseen lueteltuihin ammattiryhmiin kuuluvien työntekijöiden työt, 

jotka oli tarkoitettu kestämään alle vuoden ajan ja joissa luovan taiteellisen tai 
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esityksellisen työn osuus oli ratkaiseva. Näitä lakeja sovellettiin riippumatta siitä, 

oliko työntekijä julkisen vai yksityisen työnantajan palveluksessa. Vakuuttamis-

velvollisuus oli myös riippumaton työsuhteen pituudesta ja palkan määrästä. Uutta 

eläkejärjestelyä hoitamaan perustettiin Esiintyvien taiteilijoiden eläkekassa, joka 

toimi LEL Työeläkekassan yhteydessä.36

Paavo Lipposen (SDP) johtaman ensimmäisen hallituksen ohjelmassa 1995 

päätettiin selvittää lyhyiden työsuhteiden vakuuttaminen. Eläketurvakeskuksessa 

keväällä 1996 tehdyn tutkimuksen mukaan 166 000 henkilöllä oli 1995 vähintään 

yksi TEL:n karenssirajojen ulkopuolelle jäänyt työsuhde. Heistä noin 60 prosenttia 

oli naisia ja 30 prosenttia alle 23-vuotiaita.37

Puron johtama työmarkkinajärjestöjen eläkeneuvotteluryhmä sopi alle kuukau-

den kestävien työsuhteiden vakuuttamisesta marraskuussa 1996 samaan aikaan 

kun ne päättivät vuoden 1997 alussa voimaan tulleesta sijoitusuudistuksesta (ks. 

s. 427).38 Lyhyiden työsuhteiden vakuuttamista valmistelemaan asetettiin niin sa-

notut LYHTY-työryhmät, jotka tekivät esityksen toukokuussa 1997. Hallitus antoi 

eduskunnalle esityksen lokakuussa 1997 ja eduskunta hyväksyi lait marraskuussa 

ja ne tulivat voimaan 1998.39

Uudistuksen myötä alle kuukauden pituiset ja alle aikaisemman vakuuttamis-

velvollisuuden ansiorajan alle jääneet TEL-alojen työsuhteet vakuutettiin TaEL:n 

mukaisesti. Koska TaEL:n soveltamisala näin laajeni, lain nimike muutettiin taiteilijoiden 

Kaikki pätkätyöt eivät 

kartuttaneet ansiosi-

donnaista eläketurvaa. 

Mainoskuvausta 1960-lu-

vulla. Kuva Työväenmu-

seo Werstas.
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ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaiksi. Kotitalouden 

teettämä työ tuli useimmissa tapauksissa TaEL:n piiriin paitsi silloin kun 

työ kuului LEL:n soveltamisalaan. Myös pitkien TEL-työsuhteiden vajaat 

työkuukaudet kartuttivat jatkossa eläkettä.

Uudistus ei kuitenkaan ratkaissut pätkätöiden vakuuttamiseen liitty-

viä ongelmia. Tätä mieltä oltiin myös eläkeneuvottelijoiden keskuudessa. 

Puro katsoi taaksepäin 2011 ja arvioi, että uudistus oli ”huono ja keino-

tekoinen” ja meni ”pahasti pieleen”. Se loi lisäkannusteen uudistaa koko 

järjestelmää.40

Tutkijat ja heidän etujärjestönsä kartoittivat apurahalla työskentelevien 

eläke- ja muun sosiaaliturvan parantamista 1990-luvun alusta lähtien. Yli-

opistoihin lähetettiin tiedusteluja apurahansaajien asemasta. Apurahalla 

työskentelevät olivat lyhyt- ja pitkäaikaisen sairauden, raskauden, vanhuuden 

ja perhe-eläketurvan osalta ainoastaan lakisääteisen vähimmäisturvan pii-

rissä. Selvitykset ja vaatimukset saivat uutta vauhtia, kun Tieteentekijöiden 

liitto esitti 2001 opetusministeriölle toimikunnan asettamista kartoittamaan 

apurahatutkijoiden sosioekonomista asemaa ja tekemään ehdotuksia 

sen parantamiseksi. Myös taiteilijajärjestöt olivat aktiivisia. Seuraavana 

vuonna eduskunnan valtiovarainvaliokunta piti välttämättömänä apurahalla 

työskentelevien tutkijoiden sosiaaliturvan selvittämistä ja ongelmien pois-

tamista ja Suomen Kulttuurirahasto esitti sosiaali- ja terveysministeriölle 

selvityksen tekemistä ongelmien ratkaisemiseksi.41 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti maaliskuussa 2003 ylijohtaja Tarmo 

Pukkilan johtaman työryhmän, joka luovutti loppuraporttinsa kesäkuussa 

2004. Siinä esitettiin, että apurahansaajille järjestettäisiin pakollinen eläke-

vakuutus, jonka rahoittamiseen osallistuisivat apurahansaaja ja valtio.42 

Tarvittiin kuitenkin vielä neljä vuotta järjestöjen aktiivisuutta ja lisäselvi-

tyksiä ennen kuin hanke eteni lainsäädännöksi saakka. 

Matti Vanhasen (Kesk.) toinen hallitus antoi hallitusohjelmansa mukaisesti 

kesäkuussa 2008 esityksen apurahansaajien sosiaaliturvan parantamiseksi. 

Eduskunta hyväksyi uudistuksen marraskuussa ja se tuli voimaan vuoden 

2009 alusta. Vähintään neljän kuukauden ajan (lisäksi vuotuisen työtulon 

vähimmäismäärä) yhtäjaksoisesti apurahalla työskentelevät (tieteellinen 

tai taiteellinen toiminta) liitettiin maatalousyrittäjän eläkelain mukaisen laki-

sääteisen ja pakollisen työeläketurvan ja maatalousyrittäjien tapaturmava-

kuutuslain piiriin. Vakuutukseen liittyy myös ryhmähenkivakuutus ja oikeus 

sairauspäivärahaan (mukaan lukien äitiys- ja vanhempainraha). Järjestelmän 

toimeenpanosta huolehtii Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela.43
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Tulevan ajan eläkettä kartuttavaa prosenttia laskettiin 50 vuodesta lukien 1,5:stä 
1,2:een ja 60 vuodesta lukien 0,8:aan . Lisäksi edellytettiin vähintään yhden vuoden 
työskentelyä ansioeläkelakien piiriin kuuluvassa työsuhteessa viimeisen kymmenen 
vuoden aikana ennen eläketapahtumaa . Tällä työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeitä 
heikentävällä muutoksella arvioitiin niin ikään olevan huomattava eläkemenoa alentava 
vaikutus: 2030 eläkemaksu olisi 1,6 prosenttiyksikköä korkeampi ilman muutosta . Se 
olisi 40 prosenttia koko uudistuksella aikaansaatavista säästöistä . Uudistuksessa päätet-
tiin myös tehostaa kuntoutusta . (Ks . tarkemmin ”Ammatillinen kuntoutus” s . 463)

Uudistuksen taloudelliset vaikutukset arvioitiin suuriksi . Työeläkemaksua olisi ko-
rotettava seuraavana vuonna 0,6 prosenttiyksikköä, mutta ilman uusia toimenpitei-
tä korotustarve olisi ollut nelinkertainen . Työeläkemaksu voitaisiin 1997–2000 pitää 
suurin piirtein samalla tasolla . Pitkän aikavälin vaikutusten arvioitiin olevan niin ikään 
huomattavia: 2030 työeläkemaksu olisi ilman toimenpiteitä noin 29 prosenttia ja uu-
distusten seurauksena noin 25 prosenttia . Järjestöt sopivat alustavasti myös vuonna 
1994 syntyneen työeläkerahastojen vastuuvajauksen kuolettamisesta 1996–2000 . Mil-
jardiluokan eläkeleikkauksista huolimatta tai juuri siksi ainakin SAK:ssa oltiin tyyty-
väisiä saavutettuun tulokseen . Puheenjohtaja Lauri Ihalainen kehui neuvottelutulos-
ta: ”Se purkaa eläkepommin ja turvaa tulevaisuudessakin palkansaajien työeläkkeet . 
Maksussa olevia eläkkeitä ei alenneta .”33

Hallitus antoi syyskuussa 1995 työmarkkinaosapuolten sopimuksen mukaisen esi-
tyksen eduskunnalle työeläkejärjestelmän uudistamisesta . Myös se perusteli uudistus-
ta työeläkejärjestelmän rahoituksen kestävyyden turvaamisena erityisesti silloin kun 
”suuret ikäluokat tulevat vanhuuseläkeikään vuoden 2010 tienoilla” .34 Eduskunta hy-
väksyi työeläkkeitä koskevat lakiesitykset marraskuussa 1995 ja lait tulivat voimaan 
seuraavan vuoden alusta .

MYÖHEMMIN, OIKEUDENMUKAISEMMIN, SELKEÄMMIN 

Työeläkelainsäädäntöön tehtiin vuosikymmenten mittaan pienempiä ja suurempia 
muutoksia . Ne monimutkaistivat järjestelmää ja tekivät siitä vaikeasti hallittavan ja 
ymmärrettävän . Eläketurvakeskuksen varatoimitusjohtaja, varatuomari Seppo Pieti-
läinen kirjoitti 1997 Eläkepolitiikka 2000-luvulle -kirjassa:

Äkkiseltään voisi tuntua siltä, että noin perusteellisesti säädettyjen etuuksien 
lainsäädännöllisen suojan täytyy olla kunnossa . Tosiasia kuitenkin on, että lait 
lukemalla jää eläketurvan sisältö epäselväksi niin tavalliselle ihmiselle kuin ny-
kyään jo asiantuntijallekin .44

Pietiläinen sai alkuperäistä työeläkelakia suunnitelleelta ja Eläkepolitiikka-kirjan 
juhlinnan kohteelta, Teivo Pentikäiseltä, kirjan julkistamisen jälkeen kirjeen, jossa ih-
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meteltiin sellaista eläkeasiantuntijaa, joka ei ymmärrä TEL:n säännöksiä . Pentikäinen 
kehotti siirtymään pankkimaailman palvelukseen .45

Eläkepolitiikka-kirjan päätösartikkelissa keskeiset eläkejohtajat luotasivat 
eläkejärjestelmien uudistustarpeita . Jo yhteisartikkelimuoto välitti lukijalle mie-
likuvan, että ainakin eläkejohtajat katsoivat samaan suuntaan ja näkivät vielä sa-
moja asioita .46 He arvioivat, että teollisuusyhteiskunnasta oltiin siirtymässä pal-
velu- ja tietoyhteiskuntaan ja ”globaaliin talousajatteluun” . Siksi oli syytä myös 
pohtia, miten eläketurva pitäisi tulevaisuudessa järjestää . Eläkejärjestelmien 
valintaa ei tulisi kuitenkaan ensisijaisesti perustella kansantaloudellisin argu-
mentein, vaan eläkepoliittisesta näkökulmasta päämääränä tuli olla oikea ja oi-
keudenmukaiseksi koettu eläketaso . Kaikille pakollista järjestelmää puolsivat 
niin pohjoismaisen hyvinvointivaltion ideologia, riskin jakaantuminen yksilön 
sijasta kollektiivisesti kuin kustannustehokkuuteen liittyvät näkökohdat .47

Eläkejärjestelmien taloudellista perustaa pidettiin vakaana . Edellisinä 
vuosina tehtyjen uudistusten ansiosta eläkemenot eivät kansainvälisesti ver-
taillen kasvaisi liian suuriksi ja eläkkeetkin olisivat korkeintaan keskitasoa . 
Suurempiin muutoksiin saattoi silti olla tarvetta . Eläkejohtajien artikkelissa 
kysyttiin, ”onko liian monimutkainen turva enää kuitenkaan turvallinen ja 
oikeudenmukainen” . Vastaus löytyi seuraavasta virkkeestä: ”työeläketurvaa 

tulisi kehittää olennaisesti nykyistä yksinkertaisempaa suuntaan .”
Tehtävä ei ollut kuitenkaan helppo, sillä järjestelmän monimutkaisuuden ohella 

epävarmuutta aiheuttivat myös eläketurvan muutokset, erityisesti eläkeleikkaukset . 
Uskottavuuden kannalta oli myös tärkeää, ettei järjestelmää muuteltu ”tempoilevasti” . 
Oli myös syytä pitää mielessä, että sukupolvien välistä konfliktia piti välttää: ”Mikäli 
turvajärjestelmän toimivuudesta on pitkän tähtäimen luottamus, nuorille ikäluokille 
pystytään perustelemaan järjestelmän rahoittamisen mielekkyys .”

Eläkejärjestelmän oli kuitenkin sopeuduttava yhteiskunnan muuhun kehitykseen . 
Eläkeikä nousi tällöin tärkeään asemaan: ”Kun keskimääräinen elinaika pitenee, saa-
tetaan ennen pitkää olla tilanteessa, jossa vanhuuseläkeikää on syytä nostaa .”48 Artik-
keliin sisältyi myös yksityiskohtaisia muutosesityksiä, jotka piti ottaa huomioon eläke-
järjestelmää kehitettäessä .

Eläkejärjestelmää koskevat pohdinnat eivät jääneet pelkästään juhlakirjan sivuille 
odottamaan mahdollista lukijaansa . Työmarkkinajärjestöjen eläkeneuvotteluryhmäs-
sä pidettiin lokakuussa 1997 tarpeellisena aikaansaada muistio, jossa käytäisiin läpi 
työeläkejärjestelmän keskeisiä pitkän aikavälin kysymyksiä .49 Tässä talvella 1998 kä-
sitellyssä Eläke-Varman tutkimusjohtajan Esko Kivisaaren ja Ilmarisen varatoimitus-
johtajan Jaakko Tuomikosken kirjoittamassa muutaman sivun paperissa50 esitettiin 
tiiviimmässä muodossa samoja ajatuksia, joita oli sisältynyt jo Eläkepolitiikka-kirjan 
päätösartikkeliin . Keskeisenä nousi esiin vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeiden ”var-
jeleminen”, mikä saattoi edellyttää muiden etuisuuksien heikentämistä ja karsimista . 

Pekka Varoman toimit-

tamassa Eläkepolitiikka 

2000-luvulle -kirjassa  

juhlistettiin 80-vuotiasta 

Teivo Pentikäistä, joka 

muisteli yli 700-sivuisen 

kirjan aluksi työeläke-

järjestelmän vaiheita. 
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Muistioon sisältyi muutama houkutin, joilla yritettiin lisätä ”varhaiseläke-
palettiin” tehtävien muutosten vuoksi työntekijäjärjestöjen kiinnostusta uu-
distuksia kohtaan:

–  Mikäli siirrytään koko työhistorian perusteella laskettavaan eläkepalk-
kaan, voitaisiin samalla tehdä mahdolliseksi eläkkeen karttuminen yli 
40 vuoden, ts . 60 % enimmäistaso voisi ylittyä,

–  myöhemmän eläkkeellesiirtymisen kannustimia tehostetaan (riittävällä 
karttumalla voisi puhkaista 60 prosentin tason),

–  vanhuuseläkettä karttuu myös nuorille ja
–  lyhyiden työsuhteiden vakuuttaminen voidaan ottaa uudelleen työn alle 

mietittäessä edellä mainittua eri eläkelakien välistä työnjakoa . 

Viimeisellä sivulla korostettiin uudistusten ja yhteisymmärryksen merkitystä 
myös päätösvallan näkökulmasta:

Koska työeläkejärjestelmä on katsottava osaksi työsuhteen ehtoja ja eläke jat-
kopalkaksi niin sekä työnantaja- että työntekijäpuolen intressissä on säilyttää 
vaikutusvaltansa TEL-järjestelmän suhteen . Tämän onnistuminen edellyttää, 
että järjestelmä pystytään pitämään sekä kustannuksiltaan että rakenteeltaan 
hallinnassa .
Järjestelmän lukeminen osaksi julkista taloutta antaa perusteen sille, että val-
tiovarainministeriö ja Suomen Pankki katsovat kansantalouden edellyttävän 
järjestelmän radikaaliakin muuttamista . Niin kauan kuin järjestelmän keskei-
set intressentit ovat yhtä mieltä asioista, muutoksista, ainakaan negatiivisista, 
ei ole välitöntä pelkoa .51

Työmarkkinajärjestöjen eläkeneuvottelijat päättivät helmikuussa 1998 käynnistää 
valmistelut . Selvittelyn kohteeksi otettiin työeläkkeen karttuminen ja eläkepalkan mää-
räytymisen yhdenmukaistaminen koko yksityisessä työeläkejärjestelmässä . Samassa 
yhteydessä tutkittaisiin lainsäädännön ja organisaatioiden yhtenäistämismahdolli-
suuksia . Selvitystä tehtäisiin alkuvaiheessa ETK:n, LEL-kassan ja yhtiöiden toimes-
ta .52 Työn koordinoinnista vastasivat muistion kirjoittaneet Kivisaari ja Tuomikoski . 
Valmistelutyön osana neuvotteluryhmä asetti syyskuussa 1998 kaksi työryhmää, joissa 
olivat mukana myös työmarkkinajärjestöjen edustajat . Toinen työryhmä käsitteli var-
haiseläkkeitä ja omavastuuta, toinen työkykyä ja kuntoutusta .53
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Eläkeuudistuksen etenemissuunnitelma

Eläke-Varman Esko Kivisaari ja I lmarisen Jaakko Tuomikoski luonnostelivat 

huhtikuussa 1998 eläkeneuvottelijoille kolmivaiheisen etenemissuunnitelman 

eläkeuudistuksen osalta. Ensimmäiseksi tehtäisiin tarvittavat tekniset esisel-

vitykset, sen jälkeen otettaisiin mukaan ”eläkepoliittinen harkinta” ja lopuksi 

arvioitaisiin kokonaisuutta, jonka osalta selvitettävää oli riittämiin. Seuraavat 

kohdat kuuluivat työeläkejärjestelmän tekemiin teknisiin esiselvityksiin (suluis-

sa Tuomikosken myöhemmin tekemä tiivistys muistiossa kuvatusta ryhmän 

työn sisällöstä)54:

 1. Varhaiseläkemuotojen edullisuusvertailu (marginaalituottotyyppinen tar-

kastelu).

 2.   Työvoiman rakenteen tarkastelu (ikärakenne, koulutus jne. lähivuosikym-

meninä).

 3. Eläkeikään liittyvät tekniset kysymykset (mm. jakolukutekniikka).55

 4. Työkyvyttömyysalkavuus (matemaattinen analyysi).

 5.  Työttömyysputki (rajanveto työttömyysturvaan, työttömyys-eläkkeen 

saamisehdot ja määräytyminen, tariff irakenne).

 6.  Työkyvyn arviointi, työkyvyttömyysmääritelmä ja kuntoutus (lääkärin-

lausuntojen arviointi, kuntoutus- ja työkykyarviointi-verkoston tar-

ve, kansainväliset vertailut määritelmistä).

 7.  Indeksijärjestelmä (eläkepoliittiset ja kansantaloudelliset näkökohdat, 

kansainvälinen vertailu).

 8.  Eläkemeno- ja maksulaskelmat (ovathan ennustemallit kunnossa? miten 

laskea ”keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä”?).

 9. Yksityisen puolen työeläkelakien yhdenmukaistaminen (esiselvitys).

KOMPROMISSI VARHAISELÄKKEISTÄ

Eläkeuudistuksissa asetettiin aluksi etusijalle varhaiseläkkeisiin liittyvä valmistelu . Eri 
varhaiseläkemuotojen käyttöön liittyvien kysymysten selvittelystä ja muutostarpeiden 
kartoittamisesta sovittiin syksyn 1997 tupo-sopimuksessa, jossa yritettiin parantaa 
ikääntyvien työntekijöiden asemaa työmarkkinoilla ja myöhentää heidän siirtymis-
tään kokonaan työvoiman ulkopuolelle . Yhtenä keinona pidettiin osa-aikatyön edelly-
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tysten parantamista . Sopimukseen kuului sekä yksityistä että julkista sektoria koskeva 
määräaikainen – heinäkuusta 1998 vuoden 2000 loppuun voimassa oleva – erillislaki, 
jonka mukaan osa-aikaeläkkeen alaikäraja säädettiin 58:n sijasta 56 vuodeksi . Vuoden 
1998 loppuun mennessä järjestöjen tuli selvittää yhdessä työeläkelaitosten kanssa eri 
varhaiseläkemuotoihin ja niiden rahoitukseen tarvittavia muutoksia .56

Palkansaajajärjestöissä ei ollut halukkuutta muutoksiin, eivätkä neuvottelut eden-
neet . Siihen taas vaikuttivat osaltaan lähestyvät eduskuntavaalit keväällä 1999 . SDP 

Eläkepoliittiset työryhmät, joissa myös työmarkkinajärjestöt olivat mukana:

 10.  Vanhuuseläke (eläkepoliittiset näkökohdat/kiinteän eläkeiän malli vai 

jakolukumalli, eläkepalkan määräytymissääntö, yhteensovitus).

 11.  Tulevan ajan karttuma eri eläkelajeissa (eläkepoliittiset näkökohdat tule-

van ajan karttuman eriyttämisen tai eriyttämättä jättämisen osalta).

 12.  Työttömyysputki (eläkepoliittiset näkökohdat työryhmän 5 työn pohjalta).

 13.  Työkyvyn arviointi (työkyvyttömyysmääritelmä ja kuntoutus: etsitään 

keinoja työkyvyn ylläpitoon ja kuntoutukseen esiselvityksen 6 poh-

jalta).

 14.  Yksityisen puolen työeläkelakien yhdenmukaistaminen (työryhmän 9 

työn pohjalta).

Keväällä 1998 olivat jo valmiina tai jatkovalmistelussa:

 15.  Omavastuutariff in vaihtoehdot.

 16.  Sijoitusuudistuksen 1997 tavoitteiden toteutuminen.

 17. Laskuperustekoron määräytymismekanismin uudistaminen.

 18. Sijoitussidonnainen TEL-vakuutus (sijoitussidonnaisuus heijastuisi mak-

suun, ei etuuteen).

 19. Vakavaraisuussäännöstön kehittäminen (STM:n työryhmä).

 20. Rekisteröidyn lisäedun tulevaisuus (periaatteet, maksutaso).

 21. Kilpailu (vain eläkelaitosväkeä).

 22.  Viestintä (nykyisen osittain rahastoivan eläkejärjestelmän oikeudenmu-

kaisuus myös sukupolvinäkökulmasta, ETK, TELA).

 23.  Yksilölliset eläketilit (kv. seuranta erityisesti Ruotsissa ja Englannissa; 

työnantajan ja työntekijän valinnanmahdollisuudet eri maissa).

 24.  Verotus (vapaaehtoisten eläkevakuutusten verovähennysoikeuden ja 

lakisääteisen eläkevakuutuksen väliset suhteet).
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kärsi niissä vaalitappion mutta säilytti kuitenkin niukasti suurimman puolueen ase-
man ennen edelliset vaalit hävinnyttä keskustaa . Toinen hallituspuolue kokoomus oli 
suurin voittaja . Vaalien jälkeen muodostettiin Lipposen johtama toinen enemmistö-
hallitus (15 .4 .1999–17 .4 .2003), johon tulivat mukaan samat puolueet kuin edellisen: 
SDP, kokoomus, vasemmistoliitto, vihreät ja RKP .

Työmarkkinajärjestöjen eläkeneuvotteluryhmässä kirjoitettiin eläkejärjestelmää 
koskevat tavoitteet hallitukselle .57 Ne siirtyivät lähes sellaisenaan myös hallitusohjel-
maan, jossa korostettiin edellisen hallitusohjelman tavoin tiivistä yhteistyötä työmark-
kinajärjestöjen kanssa ja nostettiin tavoitteeksi työssä olevien osuuden lisääminen 
työikäisestä väestöstä . Konkreettisena pyrkimyksenä oli myöhentää pitkällä aikavälil-
lä keskimääräistä työmarkkinoilta poistumisikää 2–3 vuodella, lähemmäs 65 vuoden 
vanhuuseläkeikää .58 Pitkää aikaväliä ei täsmennetty . Hallitusohjelmassa suunnattiin 
myös muutoin tulevaa eläkevalmistelua:

Selvitetään työeläkelainsäädännön yksinkertaistamismahdollisuuksia, alle 
23-vuotiaiden työeläkekarttumaa, vanhempain- ja hoitorahakauden laskemista 
eläkekarttumaan, indeksijärjestelmän kehittämistarpeita sekä keskimääräisen 
eliniän kasvuun varautumista .

Varhaiseläkkeitä koskevien uudistusten aikaansaaminen oli silti hankalaa . Työn-
antajat vaativat niin sanotun työttömyyseläkeputken sulkemista . Eläkeputki tarkoitti 
sitä, että jos työtön täytti 500 päivän työttömyyspäivärahakaudella 57 vuotta eikä so-
pivia töitä ollut näkyvissä, päivärahat jatkuivat 60 vuoteen, jolloin oli mahdollisuus 
päästä työttömyyseläkkeelle . Sillä taas saattoi pysyä 65 vuoden vanhuuseläkeikään 
saakka . Eläke- ja työttömyysturvajärjestelmät tarjosivat siten välineet siihen, että 
55-vuotiaana alkanut työttömyys johti ”uloslyöntiin työelämästä”, kuten Eläketurva-
keskuksen toimitusjohtaja Matti Uimonen kuvasi työttömyyseläkkeen vaikutuksia jo 
viitisentoista vuotta aikaisemmin .59

Työntekijäjärjestöt vastustivat työttömyyseläkeputkeen kajoamista, ellei tilalle tu-
lisi korvaavia järjestelyitä, joilla ikääntyvien työntekijöiden asema voitaisiin turvata . 
Niitä olivat pitkään työssä olleiden työntekijöiden irtisanomisten hankaloittaminen 
sekä heidän uudelleenkouluttamisensa ja työllistämisensä .60 Kun palkansaajajärjes-
töistä ei löytynyt halukkuutta puuttua varhaiseläkejärjestelmiin, työnantajat eivät 
puolestaan olleet valmiita joustamaan muissa neuvoteltavissa asioissa . Puro tiivisti 
muistiossaan toukokuussa 1999 neuvottelutilanteen: ”Yhteisymmärryksen alue on siis 
äärimmäisen pieni .”61

Työmarkkinajärjestöt päätyivät kuitenkin heinäkuun alussa muiden ja hieman 
myös omaksi yllätyksekseen uuteen eläkesopimukseen .62 Vielä juhannuksen edel-
lä osapuolet olivat todenneet, ettei yhteistä neuvottelupohjaa ollut . Silloin kuitenkin 
sovittiin, että neuvotteluryhmän puheenjohtaja vielä selvittelee sopimuksen mahdol-
lisuutta . Seuraavana päivänä (22 .6 .1999) Puro jätti välitysehdotuksen . Neuvottelijat 
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hyväksyivät sen kesäkuun lopulla, ja sopimus allekirjoitettiin 2 . heinäkuuta 1999 .63 
Vielä samana aamuna, kun sopimus allekirjoitettiin ja julkistettiin, Helsingin Sano-
mat kirjoitti: ”Puron työryhmän olisi korkea aika tehdä omat esityksensä lähiviikkoina 
tai viimeistään ennen syksyä .”64 Sopimuksessa nostettiin esiin kolme tavoitetta:

–  Pyritään lisäämään ikääntyneiden työntekijöiden jatkamista työelämässä aikai-
sempaa pidempään,

–  vähentämään varhaiseläkkeiden käyttöä ja
–  tekemään ikääntyneiden henkilöiden työllistäminen työnantajan kannalta aikai-

sempaa houkuttelevammaksi .

Uudistuksella yritettiin vähentää työttömyyseläkkeiden määriä . Siihen pyrittiin 
yhtenäistämällä työnantajien omavastuut työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeiden 
osalta . 

Ikääntyneiden työntekijöiden irtisanominen ja siirtäminen ensin työttömyyspäivä-
rahalle ja sen jälkeen eläkkeensaajiksi oli erityisesti suurempien työnantajien kannal-
ta ollut edullisempaa kuin oli saman henkilön siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeelle . 
Vaikka työntekijä oli työskennellyt vasta suhteellisen lyhyen ajan uuden työnantajan 
palveluksessa, mahdollisesta työkyvyttömyydestä johtuva kustannus saattoi kohdistua 
kokonaan tälle niin sanotulle omavastuiselle työnantajalle . Uudistuksen myötä työn-
antajien omavastuuta työttömyyseläkkeissä lisättiin ja työkyvyttömyys- ja työttömyys-
eläkkeiden omavastuut yhtenäistettiin vuoden 2000 alusta .66 (ks . tarkemmin luku 
Työeläkkeiden rahoitus s . 402)

Työttömyyseläkkeen saamiseen oli vuodesta 1994 lähtien edellytetty, että eläkettä 
määrättäessä voitiin ottaa huomioon niin sanottu tuleva aika . Sillä tarkoitettiin aikaa 
työttömyyseläkkeen alkamisesta vanhuuseläkkeeseen . Työttömyyseläkkeiden saanti-

Lasse Laatusesta tuli 

STK:n eläkeasioista vas-

taava johtaja syksyllä 

1984, jolloin neuvoteltiin 

varhaiseläkeuudis-

tuksesta. Sen jälkeen 

Laatunen on edustanut 

työnantajia kaikissa 

eläkeneuvotteluissa. 

Kuva TELA.



ELÄKEUUDISTUKSET 1995-2007

306

oikeutta yksinkertaistettiin, kun tulevan ajan oikeutta koskeva edellytys poistettiin . 
Tätä muutosta sovellettiin – lainsäädännössä poikkeuksellisella tavalla – taannehti-
vasti myös niihin eläkkeisiin, joissa eläketapahtuma oli sattunut vuoden 1994 alusta 
lain voimaantuloon . Aikoinaan hylkäävän päätöksen saaneiden oli siten mahdollisuus 
hakea uudelleen työttömyyseläkettä ja sama koski myös niitä, jotka eivät olleet edes 
kyseistä eläkettä aikaisemmin hakeneet . Vuodesta 1994 lähtien tulevan ajan vaati-
mus oli aiheuttanut noin 3 000 henkilölle työttömyyseläkkeen menetyksen . He olivat 
useimmiten saaneet työmarkkinatukea .

Uudistuksessa työttömyyseläkkeen tulevan ajan eläkekarttuma jätettiin pois . Työt-
tömyyseläke myönnettiin jatkossa ainoastaan jo karttuneen eläketurvan mukaisena, 
eli uudistus tarkoitti tulevien työttömyyseläkkeiden pienentämistä . Enimmillään, 
60-vuotiaana työttömyyseläkkeelle siirtyvillä, heikennys vastasi neljän prosentin eläk-
keen karttumaa ja oli sitä pienempi, mikäli työttömyyseläke alkoi vanhempana . Tule-
van ajan karttuman poistaminen koski myös työttömyyseläkkeen jälkeen maksettavaa 
työkyvyttömyyseläkettä .

Vanhuus- tai perhe-eläkkeiden tasoa uudistus ei heikentänyt . Uudistus ei koskenut 
myöskään jo voimassa olevia työttömyyseläkkeitä eikä niitä ennen vuotta 1945 synty-
neitä (eli täyttivät 56 tai enemmän lain voimaantulovuonna 2000), jotka olivat lain 
voimaan tullessa työttömiä tai olivat olleet pitkään työttömänä vuoden 1999 aikana . 
Jälkimmäisellä kohdalla estettiin lainmuutoksen julkitulosta mahdollisesti seuraa-

Sopimus 1999 

Työmarkkinajärjestöt päättivät:

•  Nostaa yksilöllisen varhaiseläkkeen ikärajaa 58:sta 60 vuoteen. Korotus koski 

sekä työeläke- että kansaneläkejärjestelmää. Muutos ei koskenut 1943 tai sitä 

ennen syntyneitä työntekijöitä, joilla ikäraja säilyi edelleen 58 vuodessa.

•  Tehostaa varhaista kuntoutusta. 58- ja 59-vuotiailla olisi jatkossa yksilöllisen 

varhaiseläkkeen sijasta oikeus varhaisen kuntoutuksen selvittelyyn. Samaa 

mahdollisuutta aiottiin myöhemmin tarjota mahdollisuuksien mukaan myös 

nuoremmille ikäluokille.

•  Pitää osa-aikaeläkkeen alaikäraja 56 vuodessa vuoden 2002 loppuun asti. 

Siihen mennessä selvitettäisiin osa-aikaeläkkeelle pysyvä ikäraja.

•  Muuttaa työttömyyseläkkeen määräytymistä.

•  Uudistaa työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeiden rahastointia.

•  Käynnistää työmarkkinajärjestöjen ja työeläkelaitosten yhteisen ohjelman, 

jolla tuettiin jo käynnissä olevia kansallista ikäohjelmaa ja työelämän kehit-

tämisohjelmaa.65
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vat perusteettomat työsuhteiden irtisanomiset . Koska työttömyyseläkkeen ikäraja oli 
60 vuotta, tulevan ajan poistaminen työttömyyseläkkeissä alkoi siten vaikuttaa vasta 
2004 tai sen jälkeen alkavissa eläkkeissä .

Uudistuksessa muutettiin myös eläkkeiden varhennus- ja lykkäyskertoimia . Ne oli 
laskettu 1980-luvun alkupuolella, jonka jälkeen työeläkejärjestelmässä sovellettavat 
vakuutusmatemaattiset perusteet olivat muuttuneet erityisesti odotettavissa olevan 
eliniän kasvun ja eläkkeelle siirtymiskäytännön muuttumisen seurauksena . Sekä var-
hennusvähennystä että lykkäyskorotusta pienennettiin . Varhennusvähennys laski 0,5 
prosentista 0,4 prosenttiin jokaiselta varhennuskuukaudelta, ja lykkäyskorotus laski 
yhdestä prosentista 0,6 prosenttiin jokaiselta kuukaudelta, jolla eläkkeen alkaminen 
lykkääntyi 65 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta . Eli varhennettu 
vanhuuseläke olisi aikaisempaa suurempi, ja eläkkeen lykkääminen puolestaan ko-
rottaisi eläkettä aikaisempaa vähemmän . Kertoimia koskenut uudistus ei siten kan-
nustanut työurien pidentämiseen vaan sen tavoitteena oli kustannusneutraalisuuden 
säilyttäminen .

Jos koko uudistuksen aiheuttamat käyttäytymismuutokset jätettiin huomioimatta, 
yksilöllisen varhaiseläkkeen ikärajan korotuksen ja työttömyyseläkkeiden tulevan ajan 
poiston arvioitiin hallituksen esityksessä vähentävän vuosittain eläkemenoa 400–520 
miljoonaa markkaa . Se oli 0,2 prosenttia palkkasummasta . Kun työttömyyseläkkeis-
sä tulevan ajan vaatimuksesta luopumisen arvioitiin lisäävän puolestaan eläkemenoa, 
yhteisvaikutus jäi puoleen eli 0,1 prosenttiin palkkasummasta . Toisaalta uudistuksella 
nimenomaan haettiin näistä laskelmista puuttuvia käyttäytymismuutoksia .

Uudistuksen poliittinen käsittely sujui nopeasti . Hallitus antoi työeläkelainsää-
dännön muuttamista koskevan esityksen eduskunnalle lokakuussa 1999, eduskunta 
hyväksyi lait joulukuussa ja ne tulivat voimaan seuraavana vuonna . Kansaneläkelaki 
muutettiin vastaamaan työeläkelakeja, ja julkisen sektorin eläkejärjestelmiin tehtiin 
soveltuvin osin vastaavat muutokset .67

Eläketurvakeskuksen vuosittain järjestämillä työeläkepäivillä marraskuussa 1999 
Puro totesi, ettei järjestöjen kesällä saavuttama kompromissi työeläkeputken kaven-
tamisesta ollut pitkällä aikavälillä kestävä .68 Puro halusi lopettaa työttömyyseläkkeen . 
Hänen mielestään työeläkejärjestelmän suurin ongelma oli varhaiseläkkeiden suuri 
käyttö, ja niiden vähentäminen tuli olemaan seuraavan 10–20 vuoden ”kehitystyön 
painopiste” . Purolla oli myös näkökulma ”kauas tulevaisuuteen”: ”Jossakin vaiheessa 
tullaan tilanteeseen, jossa on myös korotettava varsinaista virallista vanhuuseläke-
ikää .”69 Tuolloin vanhuuseläkeikä oli 65 vuotta .

STTK:ssa hermostuttiin Puron kommenteista . Sosiaalisihteeri Veikko Simpasen 
mielestä oli kummallista, että eläkeneuvotteluryhmän vetäjä antoi tällaisen lausun-
non samaan aikaan kun uudistusten eduskuntakäsittely oli vielä kesken . Simpasen 
mielessä heräsi kysymys, oliko Puro ”väsynyt raskaaseen eläkepolitiikan sovittelijan 
tehtävään” .70
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ELÄKEVIIDAKON SELKIYTTÄMINEN 
− KESKI- VAI LOPPUPALKKAMALLI?

Eläkejärjestelmän uudistamistyön yhtenä tärkeimmistä tavoitteena pidettiin eläke-
lainsäädännön selkiinnyttämistä . Voimassa olevia eläkelakeja oli useita:

–  TEL (voimaan 1 .7 .1962): työntekijäin eläkelaki, työeläkejärjestelmän yleislaki .
–  LEL (1 .7 .1962): lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaki, maa-

talous-, metsä-, rakennus- ja satama-alat, ei kuitenkaan näiden alojen toimihen-
kilöt .

–  TaEL (1 .1 .1986), ”pätkätyöt” (1998): taiteilijoiden ja eräiden erillisryhmiin kuu-
luvien työntekijäin eläkelaki, taiteilijat ja muut freelancer-luonteiset työt, alle 1 
kk:n työsuhteet sekä kotitaloudet .

–  MYEL (1 .1 .1970): maatalousyrittäjien eläkelaki, maatalousyrittäjät ja heidän per-
heenjäsenensä .

–  YEL (1 .1 .1970): yrittäjien eläkelaki, muut yrittäjät .
–  MEL (1 .6 .1956): merimieseläkelaki, merimiehet .
–  KVTEL (1 .7 .1964): kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelaki, kuntien 

palveluksessa olevat .
–  VEL (1 .1 .1967): valtion eläkelaki, valtion palveluksessa olevat .

Lisäksi evankelis-luterilaisen kirkon, ortodoksisen kirkon, Suomen Pankin ja Kan-
saneläkelaitoksen henkilöstöllä oli kullakin omat eläkejärjestelmänsä .

Eläkelakien runsaus ei ollut tärkein syy uudistuksiin . Lakien rakenteesta ja niihin 
sisältyvästä viittaussäännöstöstä oli vuosien kuluessa tullut niin monimutkainen koko-
naisuus, että eläkelaitosten asiantuntijoidenkin oli vaikea niitä hallita . Lain soveltajien 
piti hallita jopa kymmenien vuosien takaiset lainsäädännön yksityiskohdat . Monimut-
kaistumiseen oli johtanut se, että yhä useammat väestöryhmät oli yritetty saada eläke-
turvan piiriin ja heille taata mahdollisimman yhdenvertainen kohtelu .71 Työsuhdekoh-
tainen eläkepalkan laskentatapa oli merkittävin monimutkaisuutta aiheuttanut tekijä . 
Eläketurvakeskuksen johtaja Riitta Korpiluoma kuvasi tilannetta syksyllä 2000:

On teknistä katkaisua, automaattista teknistä katkaisua, harkinnanvaraista 
palkkaa, vanhempainvapaa-ajan palkkaa, tasoituspalkkaa ja sääntöjä työsuh-
teiden katsomisesta yhdenjaksoisiksi tai erillisiksi .
Kaikki säännöt ovat tarpeen TEL:ssä sen vuoksi, että eläkepalkka nykysäännöin 
lasketaan viimeisten vuosien ansioiden perusteella . Jos ansiot syystä tai toises-
ta vääristyvät, tarvitaan korjausliike . Ja niitähän on kehitetty lähes kaikkien 
tilanteiden varalle .72

Myös työelämän ja yhteiskunnan muutos perusteli uudistusta . Määräaikaiset ja 
lyhyet työsuhteet olivat yleistyneet ja työsuhteen ja yrittäjätoiminnan erot olivat hä-
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märtyneet ja liudentuneet . Olemassa olevaan lainsäädännön vuoksi vakuutettujen 
yhdenvertainen kohtelu oli vaarassa . Puro kuvasi tilannetta Helsingin Sanomien haas-
tattelussa lokakuussa 2000:

Kun tämä on niin kovin mutkikkaaksi muodostunut . On lelliläisiä ja taellilaisia 
ja pätkätyöläisiä ja pitkätyöläisiä ja yrittäjiä . Tästähän eivät saa kohta vakuu-
tetut eivätkä oikein työnantajatkaan selvää, että minne näitä maksuja pitäisi 
maksaa ja kenestä ja koska ja milloin ja miten se eläke karttuu . Tämähän on 
aika toivoton sekasotku .73

Lainsäädännön uudistustyötä valmisteltiin 1990-luvun lopulta lähtien LEL Työelä-
kekassan toimitusjohtajan Lauri Koivusalon vetämässä eläkelaitosten ja Eläketurva-
keskuksen asiantuntijatyöryhmässä . Uudistustyön lähtökohdaksi otettiin se, että jako 
yksityiseen ja julkiseen sektoriin säilyy myös jatkossa . Siten VEL- ja KVTEL-järjes-
telmät sekä kirkon ym . eläkejärjestelmät jäivät heti alussa selvitystyön ulkopuolelle . 
Myös merimiesten MEL- ja maatalouden MYEL-järjestelmiin liittyi niin paljon erityis-
piirteitä, että ne päätettiin jättää myöhemmän selvittelyn kohteeksi . Yrittäjien YEL-
järjestelmäänkin liittyi lakien yhdistämisen kannalta ongelmia, mutta se päätettiin pi-
tää kuitenkin mukana . Näin ollen tavoitteeksi asetettiin vuoden 1999 alkupuolella, että 
TEL, LEL, TaEL ja YEL yhdistetään . Uutta lakia nimitettiin työeläkelaiksi .74

Kommentoidessaan Purolle työryhmän muistiota Tuomikoski esitti YEL:in jättä-
mistä pois uudistushankkeesta . Se toisi muun muassa YEL:in sisältyvän valtion osuu-
den vuoksi ”enemmän ongelmia kuin raportissa on haluttu tuoda esille” . Tuomikoski 
epäili myös sitä, haluaisivatko työnantaja- ja työntekijäjärjestöt ”ottaa kantaakseen 
tätä uutta taakkaa” . YEL:in vakuutustekniikan lähentäminen TEL:iin toisi mukanaan 
myös ennakkorahastoinnin ja sitä kautta maksutulon lisäämistarpeen eli yrittäjien 
työeläkemaksun kohottamisen .75 Yrittäjien eläkelain mukaan ottamiseen sisältyi työ-
eläkeyhtiöiden näkökulmasta myös se vaara, että YEL:iin sisältyvän valtion osuuden 
myötä valtio saisi tavallaan uuden vaikutuskanavan koko yksityisen sektorin työeläke-
järjestelmään, mikäli lait yhdistettäisiin yhdeksi laiksi .76

Koivusalon ryhmä asetti tavoitteeksi lähestyä ”asiaa ensisijaisesti lainsäädännön 
selkiinnyttämisenä eli muodollisjuridiselta pohjalta” . Se oli kuitenkin hankalaa, kos-
ka ”kohdittain törmätään ns . substanssikysymyksiin, joissa on otettava kantaa itse 
eläketurvan sisällöllisiin kysymyksiin” . Tässä kohden nousi esiin koko eläkeuudistus-
hankkeen vaikein ja eniten erimielisyyttä synnyttänyt kysymys, karttuiko eläketurva 
tulevaisuudessa erikseen kunkin työsuhteen palkasta vai LEL:n tapaan elinaikaisista 
palkoista . Tämän osalta Koivusalon ryhmä linjasi helmikuussa 1999 tavoitteen:

Eläkkeen määrää laskettaessa otettaisiin, toisin kuin TEL:ssä nykyisin huomi-
oon elinikäiset ansiotulot . Menetelmä muistuttaisi läheisesti LEL:n mukaista 
laskentatapaa .77
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Eläkeyhtiöissä haluttiin luopua kuhunkin työsuhteeseen perustuvasta laskennasta 
jo yksinomaan sen vuoksi, että työelämän muutos oli tekemässä työsuhteiden kirjaa-
misesta ja niiden perusteella tapahtuvasta eläkkeiden laskennasta työlästä ja resursseja 
kuluttavaa . Tulevaisuudessa tämän ongelman ajateltiin entisestään korostuvan .78 Al-
kuperäiseen TEL-järjestelmään sisältyi kyllä työvoiman liikkuvuuden ja rakennemuu-
toksen huomioon ottavia elementtejä . Niistä tärkein oli eläkkeen koskemattomuus, 
eli työntekijä ei menettänyt ansaitsemaansa eläkeoikeutta vaihtaessaan työpaikkaa . 
Jako TEL- ja LEL-järjestelmiin liittyi kuitenkin juuri siihen, että kohtuullisen pitkät 
työsuhteet ajateltiin pääsäännöksi . Työelämän pirstaloituminen ja epätyypillisten työ-
suhteiden yleistyminen sekä niin sanottu projektiyhteiskunta toivat ongelman entistä 
enemmän myös loppupalkkaan perustuvaan TEL-järjestelmään .

Työsuhteittain laskettuun loppupalkkaperiaatteeseen liittyi muitakin ja ainakin 
eläkkeensaajan kannalta merkityksellisempiä ongelmia kuin työsuhteiden kirjaami-

Monissa töissä työuran 

viimeisten vuosien an-

sioihin perustuva eläke-

palkan laskentasääntö 

oli epäsuosiollinen. Kuva 

Työväenmuseo Werstas.
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nen . Varsinkin fyysisesti raskaissa töissä ansiot saattoivat laskea iän karttuessa, mikä 
johti työuraan loppuun perustuvassa laskennassa alhaisempaan eläketasoon . Kultakin 
kalenterivuodelta laskettavaa niin sanottua keskipalkkamallia voitiin pitää oikeuden-
mukaisempana sen vuoksi, että siinä maksujen ja saatujen etuuksien vastaavuus oli 
suurempi kuin voimassa olleessa loppupalkkamallissa . Mikäli työuran loppupuolella 
ansiot nousivat voimakkaasti, etujen vastaamattomuus maksuihin nähden muodostui 
erityisen suureksi . Ilmarisessa keväällä 1994 laaditun muistion yhteenveto ei erityises-
ti imarrellut loppupalkkaperiaatetta tai ylipäätänsä TEL-järjestelmää: ”Loppupalkka-
periaate yhdistyneenä pitkään työsuhteeseen saattaa johtaa sattumanvaraisuuteen ja 
jopa keinotteluun .”79

Työsuhteen viimeisiin vuosiin perustuvaan loppupalkkaperiaatteeseen sisältyi vie-
lä yksi erityisen vaikeasti perusteltavissa oleva ominaisuus . Järjestelmä johti kahdella 
henkilöllä erisuuruiseen eläkkeeseen sen perusteella, kuinka monesta työsuhteesta työ-
ura koostui, vaikka palkkataso olisi kummallakin ollut koko työuran täsmälleen sama . 
Jos henkilö oli samassa työsuhteessa koko ajan, hänen eläkkeestään tuli korkeampi 
kuin sellaisella, jonka työura koostui useammasta työsuhteesta . Tämä johtui siitä, että 
työeläkeindeksi nosti useamman työsuhteen henkilöllä aikaisempien työsuhteiden elä-
kepalkkaa vähemmän kuin keskimääräinen ansiotaso nousi . Vuonna 1977 voimaantul-
leessa niin sanotussa puoliväli-indeksisissä puolet korotuksista perustui ansiotason ja 
puolet kuluttajahintojen muutoksiin . Mikäli ansiotaso nousi selvästi nopeammin kuin 
hinnat, varsinkin työuran alkupuolelle osuneet ansioiden taso ja merkitys eläkkeelle 
jäämisen hetkellä muodostui pieneksi . Jos henkilö taas oli samassa työsuhteessa koko 
työuransa, hänen eläkepalkkansa laskettiin viimeisten vuosien (ja tavallaan ansiotaso-
indeksillä korjatun) palkan mukaan .

Työmarkkinajärjestöt eivät suoraan osallistuneet Koivusalon työryhmän työsken-
telyyn . Puron vetämä eläkeneuvotteluryhmä käsitteli kuitenkin työryhmän raporttia 
keväällä 1999 . TEL- ja LEL-lakeja yhdistettäessä SAK:n eläkeneuvottelijaa Pertti Par-
mannetta arvelutti erityisesti se, miten järjestölle tärkeä LEL-kassasta perustettava va-
kuutusyhtiö voisi toimia ilman omaa kenttäorganisaatiota . Koivusalon työryhmän toi-
vottiin olevan erityisesti tätä koskevien kaavailujen osalta yhteydessä sekä palkansaa-
ja- että työnantajajärjestöihin ”mielipiteiden muokkaamiseksi” . Työryhmän haluttiin 
kuulevan myös muiden työmarkkinajärjestöjen edustajia, sillä toimihenkilöjärjestöt 
suhtautuvat varauksellisesti työryhmän siihen ehdotukseen, jonka mukaan eläkkeet 
laskettaisiin jatkossa koko työhistorian ansioiden perusteella .80

Keskustelu eläkelakien yhdistämisen osalta vilkastui, kun Koivusalon työryhmä sai 
vuotta myöhemmin keväällä 2000 valmiiksi ensimmäisen, Eläketurvakeskuksen Kor-
piluoman ja Pietiläisen laatiman lakiluonnoksen uudesta yksityisalojen työeläkelaista 
TyEL:istä . Yhdistäminen koskisi aikaisemman muistion mukaisesti TEL:iä, LEL:iä, 
TaEL:ia ja YEL:iä . Edelleen ehdotettiin koko työuraan perustuvaa eläkkeen lasken-
taa . Vanhuuseläkkeiden 1,5 prosentin karttuminen vuodessa alkaisi 23 vuoden sijaan 
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jo 18-vuotiaana ja jatkuisi myös 65 vuoden jälkeen . Koska eläkkeiden kartunta-aika 
pitenisi, vuonna 1994 voimaantulleesta 60 vuotta täyttäneiden 2,5 prosentin karttu-
masta voitaisiin luopua . Sitä tuki myös koko eläkeuudistuksen keskeinen periaate, että 
kaikkien ansioiden tuli kartuttaa eläkettä samalla tavoin . Työryhmä myös totesi, ettei 
”superkarttumalla” näyttäisi olleen ”kovinkaan suurta vaikutusta siihen, että asian-
omaiset pysyisivät työelämässä 65 vuoden ikään saakka” .81

Muutoksia ehdotettiin työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeiden laskentaan liit-
tyvään niin sanottuun tulevaan aikaan, joka ehdotettiin muutettavaksi ”riskiosaksi” . 
Myös palkattomien jaksojen eläkekarttumaa tulisi uudistaa ja eläkkeiden yhteensovi-
tuksesta luopua yksityisellä sektorilla paitsi sotilas-, liikenne- ja tapaturmavakuutus-
ten osalta . Se tarkoitti, että palkkaan suhteutettu eläkkeiden tavoitetaso voisi ylittää 60 
prosenttia . Yhteensovitusta tarvittaisiin silloin kun eläkettä saisi sekä yksityiseltä että 
julkiselta sektorilta .

Valmistelun yhteydessä laadittiin myös laskelmia uudistuksen kustannuksista . Pit-
källä aikavälillä 2030–2040 uudistus vähentäisi kustannuksia 5–6 prosenttia eläkeme-
nosta ja 1,6–1,9 prosenttia palkkasummasta laskettuna . Eläkepalkan laskentasäännön 
muutoksen vähentävää vaikutusta eläkemenoon voitiin kuitenkin kompensoida indek-
siä muuttamalla . Koska koko työuraan perustuvassa eläkkeiden laskennassa otettaisiin 
huomioon ansiot monen vuosikymmenen ajalta, voitaisiin varhaisempia ansioita ko-
rottaa enemmän kuin käytössä olleen niin sanotun puoliväli-indeksin mukaan . Laskel-

Toimihenkilöjärjestöjen 
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palkkaan perustuva 

eläkepalkan laskenta-

sääntö oli epäedullinen 

pidemmälle koulutetuille 

ja etenkin naisille. Kuva 

Tieteentekijöiden liitto. 



313

mat viittasivat siihen, että ansiotasoindeksin osuuden nostaminen aktiiviajan indek-
sissä 50:stä 80 prosenttiin tekisi uudistuksesta jotakuinkin kustannusneutraalin .

Kun Koivusalon työryhmän raporttia käsiteltiin tuoreeltaan eläkeneuvotteluryh-
mässä huhtikuussa 2000, STTK:n Seppo Junttila ja Akavan Markku Lemmetty suh-
tautuivat siihen kriittisesti .82 Toimihenkilöammateissa ja pidemmälle koulutetuilla an-
siot tavallisesti nousivat – varsinkin julkisella sektorilla – urakehityksen ja ikälisäjär-
jestelmän vuoksi työuran loppua kohden . Viimeisiin vuosiin perustuvan eläkepalkan 
laskentasäännön uskottiin tuottavan Akavan ja STTK:n jäsenille usein korkeamman 
eläkkeen kuin pidempi tarkastelujakso . Pidempään opiskelevilla työuran alkupäähän 
sisältyi myös alhaisen ansiotason tai kokonaan palkattomia jaksoja .

Uudistuksen arveltiin toimihenkilöjärjestöissä olevan epäoikeudenmukainen myös 
naisille, joiden työuran alkupuoliskolle sisältyi usein lastenhoitoon liittyviä palkatto-
mia jaksoja . Ne näkyisivät koko työuraan perustuvassa keskipalkkamallissa myös eläk-
keissä . Voitiin ajatella, että eläke ei siten enää turvaisi työuran jälkipuolella saavutet-
tua kulutustasoa . Koko hanke näytti toimihenkilöjärjestöjen mielestä koulutettujen ja 
naisten eläkkeiden leikkaukselta, joka oli vain puettu ”yksinkertaistamisen kaapuun” 
tai suorastaan ”salajuonelta” .83

SAK:ssa oltiin päinvastaisella kannalla . Loppupalkkaan perustuvia ongelmia oli 
tuotu esiin jo 1960-luvun lopulta lähtien ja vuoden 1995 eläkeneuvottelujen yhtey-
dessä SAK ajoi yhdessä työnantajien kanssa koko työuraan perustuvaa eläkepalkan 
laskentaperustetta . SAK:n jäsenkunta hyötyisikin monella tapaa uudistuksesta . Fyy-
sisesti raskaissa töissä palkkataso ei tavallisesti ollut loppua kohden nouseva ja myös 
työura alkoi usein jo suhteellisen nuorena, joten vanhuuseläkkeen kertymisen 23 vuo-
den kynnysikä näytti epäoikeudenmukaiselta . Neljänkymmenen vuoden työura saattoi 
olla jo takana 60 vuoden iässä, jolloin 2,5 prosentin korkeampi eläkkeiden karttuma 
vasta alkoi . SAK:n sosiaalipoliittisen sihteerin Kaija Kallisen mukaan ”itsekkyyttä” pit-
kin välttää ja ottaa kaikki ansaitut palkat samalla tavoin työeläkkeen pohjaksi .84

Vaikka eläkeneuvottelut koskivat yksityisen sektorin eläkejärjestelmää, muutosten 
uskottiin ulottuvan myös julkiselle sektorille . Opettajien lisäksi julkisuudessa nostet-
tiin esiin erityisesti poliisi ja armeija, joissa nouseva ura ja palkkataso olivat tyypillisiä . 
Puro kiteytti vuoden 2000 lopulla keskipalkkamalliin siirtymisen ”ikävän sivutuot-
teen”: ”Hyvin yksinkertaistettuna kenraali saisi majurin eläkkeen .” Tähän ”peruson-
gelmaan” piti Puron mukaan löytyä ratkaisu puolen vuoden kuluessa .85

Eläkepalkan laskennasta kehkeytyi yhdellä tapaa myös yhteiskunnan luokkajakoon 
liittyvä kiista: työntekijät vastaan toimihenkilöt . Eläkekeskustelun jaot heijastivat koko 
yhteiskunnan muutosta . Nimenomaan SAK:laisessa puheessa korostettiin työelämän 
rakenteiden muutosta, kun taas toimihenkilöjärjestöjen perustelut näyttivät enem-
mänkin viittaavan vanhaan, pitkien työurien yhteiskuntaan . Samalla Akava ja STTK 
toivat esiin pienipalkkaisten, korkeasti koulutettujen ja naisten työuriin liittyvät ongel-
mat . Kummatkin vetosivat oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon . Jakoa korosti vielä 
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se, että juuri toimihenkilöjärjestöjen aseman voitiin niin eläke- kuin työmarkkina-
neuvotteluissa arvella yhteiskunnan rakennemuutoksen myötä vahvistuvan . Tällä oli 
erityistä merkitystä, koska tekeillä oli eläkeuudistus, joka vaikutti täydellä voimallaan 
vasta vuosikymmenten kuluttua . Yksioikoista herrat–rahvas-jakoa rikkoi myös se, että 
etelärannan ja eläkeyhtiöiden herrat tuntuivat olevan kiistassa työväestön puolella .

KOHTI SUURTA ELÄKEUUDISTUSTA

Sosiaali- ja terveysministeriö valmisteli keväällä 2001 vuosikymmenen loppuun ulot-
tuvassa strategiassaan työttömyyseläkkeen ja yksilöllisen varhaiseläkkeen lopettamis-
ta .86 Ammattiyhdistysliike tyrmäsi ministeriön varhaiseläkkeitä koskevat esitykset . 
Niiden mielestä ministeriön esitys häiritsi muutenkin vaikeita eläkeneuvotteluja .87 
Ministeriön kansliapäällikkö Markku Lehto puolusti ulostuloa . Sosiaalipolitiikan 
suunnittelussa oli kyse vuosikymmenten mittaisista sitoumuksista .88 Suurta kiistaa ei 
kuitenkaan päässyt syntymään, kun sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho (Kok .) 
kertoi, että eläkeasiat piti ratkaista yhdessä työmarkkinajärjestöjen, siis rahoittajien 
edustajien kanssa . Hän ilmoitti kannattavansa liukuvaa 60–70-vuoden eläkeikää .89

Työmarkkinajärjestöjen neuvottelut jatkuivat . Eläkeneuvottelijat hyväksyivät tou-
kokuussa 2001 muistion, joka viitoitti eläkeuudistuksen suuntaa . Siinä määriteltiin 
perustavoitteeksi työeläkejärjestelmän säilyttäminen etuusperusteisena ansiosidon-
naisena eläkejärjestelmänä,

–  joka on tavoitetasoltaan riittävä kattaakseen valtaosalle ansiotyötä tekevästä 
väestöstä koko ansiosidonnaisen eläketurvan tarpeen vanhuuden, aidon työky-
vyttömyyden ja perheen pääasiallisen elättäjän kuoleman varalle, ja

–  jonka ennustetun maksukehityksen voidaan arvioida säilyvän hyvin kansanta-
louden kantokyvyn rajoissa .

Työeläkkeen tavoitetaso oli riittävä, jos se turvasi kulutustason kohtuullisen säily-
misen . Kohtuullinen taso määriteltiin vanhuuseläkkeissä 60 prosentiksi ja työkyvyttö-
myyseläkkeissä ”kannustinsyistä jonkin verran matalammaksi” .90

Tavoitteena oli kanavoida osa eliniän kasvusta työurien pidentämiseen . Siihen 
päästäisiin eläkeikiä ja eläkekarttumia muuttamalla, ja samalla pyrittäisiin yksin-
kertaistamaan yksityisen sektorin työeläkejärjestelmää kokoamalla olemassa oleva 
hajanainen lainsäädäntö yhdeksi kokonaisuudeksi . Karttuneiden eläkeosien indeksi-
tarkistuksia päätettiin myös selvittää ja tarkastella eläketurvan karttumista opiskelun, 
lastenhoidon ja sairauden ajalta . Tavoitteena ei ollut eläketasojen nostaminen tai las-
keminen, vaikka työurien pidentyminen voisikin johtaa tulevaisuudessa eläkemenon 
alenemiseen . Järjestöt yrittivät sopia kaikki vireillä olevat yksityisalojen työeläkkeitä 
koskevat asiat yhtenä kokonaisuutena syksyyn 2002 mennessä .
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Eläkeneuvotteluryhmä käsitteli kesäkuussa 2001 useamman vuoden eläkeuudis-
tusta valmistelleiden Tuomikosken ja Kivisaaren laatimaa yksityiskohtaisempaa muis-
tiota jatkovalmistelun organisoimisesta . ”Kehittämistarpeet” jaettiin kolmeen osaan:

–  Eliniän odotteen pitenemisen edellyttämät muutokset,
–  varhaiseläkejärjestelmän kehittämistarpeet ja
–  yksinkertaistamiseen ja oikeudenmukaisuuteen liittyvät kehittämistarpeet .

Kolmeen toisiinsa liittyvään osaan vaikuttivat ”ne periaatteet, joilla työntekoon 
jatkamista toisaalta tuetaan, toisaalta käytetään välineenä halutun eläketason saa-
vuttamiseen” .91 Työmarkkinajärjestöjen erimielisyydet tulivat jälleen esiin, kun eläke-
neuvottelijat eivät halunneet ottaa yksityiskohtaista kantaa jatkovalmisteluun . Eni-
ten hiersi eläkepalkan tuleva laskentaperuste . Uudistusta oli varsinkin eläkelakien 
selkeyttämisen osalta vaikea viedä eteenpäin ennen kuin eläkkeen laskentatapa olisi 
ratkaistu . Eläkeyhtiöiden edustajat Ilmarisen Puro ja Varma-Sammon Paavo Pitkänen 
totesivat kuitenkin neuvotteluissa, että valmistelua jatkettaisiin muistioiden pohjalta . 
Kesälomien jälkeiseen elokuun kokoukseen pyydettiin Tuomikoskea kokoamaan tilan-
nearvio . Puro kirjasi neuvottelumuistioonsa: ”Jatkovalmistelun yhteydessä ei vedota 
toistaiseksi neuvotteluryhmän sopimuksiin asiaan liittyvistä menettelytapa- ja sisältö-
kysymyksistä .”92

Kesän aikana paineet eläkeneuvotteluita kohtaan kasvoivat . Valtiovarainministeri 
Sauli Niinistö (Kok .) hoputti varhaiseläkkeitä koskeviin uudistuksiin . Ensimmäinen 
niin sanotuista suurista ikäluokista, vuonna 1945 syntyneet, saavutti kuluvan vuoden 
aikana osa-aikaeläkkeen alaikärajan . Parhaillaan oli käynnissä 2002 loppuun saakka 
ulottuva kokeilujakso, jolloin osa-aikaeläkkeen ikäraja oli laskettu 58:sta 56 vuoteen . 
Myös työttömyyseläkeputkea haluttiin tukkia .93

Sopiessaan seuraavan vuoden talousarvioesityksestä hallitus kiirehti elokuussa 
2001 eläkeneuvottelijoiden työtä . Hitaasti etenevien neuvottelujen lisäksi tähän oli syy-
nä suhdanteiden muuttuminen huonompaan suuntaan maailmantalouden näkymien 
vuoksi . Pidemmän aikavälin luottamuksen lisäämiseksi hallitus toivoi, että eläke-esi-
tykset olisivat käytettävissä vielä syksyn aikana, jotta tarvittavat lainsäädäntömuutok-
set voitaisiin tehdä seuraavan kevään aikana . Riittävä työpanos ja tuottavuuden kasvu 
nousivat väestön ikääntyessä julkisen talouden kestävyyden kannalta avainasemaan . 
Kun puolet Lipposen johtaman toisen hallituksen kaudesta oli takana, eläkeneuvotte-
lijoilta odotettiin tuloksia . Hallitusohjelmassa oli keväällä 1999 asetettu tavoitteeksi, 
että työura pitenee 2–3 vuotta .94 Se ei ollut kuitenkaan helppoa . Eläketurvakeskuksen 
johtaja Hannu Uusitalo piti tavoitetta kunnianhimoisena: ”Kymmenessä vuodessa sii-
hen ei päästä millään . Silloin pitäisi pari vuotta olla päästämättä ketään eläkkeelle .”95

Hallituksen painostuksen vuoksi eläkeneuvotteluryhmässä todettiin elokuun lo-
pussa, että ratkaisuun pyrittäisiin vielä syksyn aikana . Aikataulu oli siten kiristynyt 
kesäkuusta vuodella . Uudistuksen elementeiksi sovittiin mm . parannettu karttuma, 
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lykkäyskorotus ja eläkeiän liukuma . Niillä tavoiteltiin työurien pidentämistä . Eläkkei-
tä koskevien ikärajojen todettiin olevan neuvottelukysymys, mutta samalla kuitenkin 
selvitettäisiin, millaisin olettamuksin uudistuksesta saataisiin kustannusneutraali . 
Laskelmiin vaikuttaisi se, kuinka paljon eläkkeellesiirtymisen arvioitiin uudistuksen 
myötä lykkäytyvän . Palkattomien aikojen osalta järjestöt totesivat yksimielisesti, että 
eläkekarttumasta koituvan kustannuksen maksaa kulloisenkin etuuden rahoittaja . Pu-
rolle ja kokouksessa mukana olleelle Tuomikoskelle jäi kuitenkin epäselväksi, saivatko 
he ”eksplisiittisesti” järjestöiltä valtuutusta valmistella uudistusta esitetyltä pohjalta .96

Jos eläkkeen laskennan osalta neuvottelut eivät edenneetkään, vanhuuseläkeiästä 
yhteisen näkemyksen löytyminen näytti helpommalta . Varma-Sammon Pitkänen hah-
motteli STT:n lehtihaastattelussa syyskuussa 2001 joustavaa eläkeikää, jonka haaruk-
ka olisi 61–68 vuotta . Mitä kauemmin työelämässä sinnittelisi, sitä korkeampi olisi 
eläke . Alimpien vuosien kohdalla taas eläke pienenisi . Pitkänen kuitenkin korosti, ettei 
mistään ole sovittu ja toi esiin myös eläke- ja yleisemminkin työmarkkinaneuvotte-
luiden pitkän perinteen: ”Tämän työn luonteeseen kuuluu, että kaikki osat liikkuvat, 
kunnes kaikesta on sovittu .”97

Viikkoa myöhemmin Teollisuuden ja Työnantajien TT:n toimitusjohtaja Johannes 
Koroma esitti vanhuuseläkkeissä siirtymistä joustavaan 63–67 vuoden eläkeikään . 
Eläkejärjestelmä oli hänen mukaansa ”epäjohdonmukainen, rönsyilevä ja eräiltä osin 
alkuperäisen tarkoituksensa kadottanut” . Hän sai palkansaajajärjestöt tiukasti vastan-
sa esittämällä, että varhaiseläkkeet – yksilöllinen varhaiseläke, osa-aikaeläke ja työttö-
myyseläke – rahoitettaisiin erillään vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeistä vapaaehtoi-
sin maksuin ja pidemmällä aikavälillä niistä tulisi luopua kokonaan .98

Uudistuksen etenemismalli alkoi hahmottua . Eläkeneuvotteluryhmässä löytyi yk-
simielisyys siitä, että keskipitkällä aikavälillä (10–15 vuotta) väestön koulutusrakenne 
edellytti pitkän aikavälin tavoitteesta poikkeavaa etuusrakennetta . Tällä tarkoitettiin 
varhaiseläkejärjestelmiä . Yhtä mieltä oltiin myös siitä, että järjestelmää uudistettaessa 
oli tarpeen ulottaa vanhuuseläkkeiden karttuminen sekä alle 23-vuotiaana tehtyyn että 
muodollisen vanhuuseläkeiän jälkeiseen työhön . Joustavan vanhuuseläkeiän tarpees-
ta alkoi niin ikään muotoutua yhteinen näkemys .99 SAK:n Ihalainen esitti lokakuun 
alussa joustavaa eläkeikää 62–67 vuotta siten, että lisähoukuttimena jatkaa pidem-
pään työelämässä olisi suurempi eläkekertymä .100

STTK:n puheenjohtaja Mikko Mäenpää toivoi syyskuun loppupuolella, että eläke-
palkan laskentasääntöä koskeva kiista siirrettäisiin toistaiseksi syrjään ja keskityttäi-
siin eläkeuudistuksen muihin osa-alueisiin . Tällaiseen menettelytapaan ajoi pelko, 
että hallitus tekee oman päätöksensä eläkkeistä, mikäli järjestöt eivät kykene sopi-
maan uudistuksesta .101 Mäenpään mainitsemia eläkeuudistuksen muita osa-alueita 
näyttivät olevan juuri vanhuuseläkeikä ja eläkekertymät . Työttömyyseläkkeen osalta 
kaavailtiin vastaavantyyppisen turvan siirtämistä työttömyysturvajärjestelmään . Sitä 
valmisteltiin Puron ryhmän kanssa samaan aikaan työskennelleessä sosiaali- ja ter-



317

veysministeriön apulaisosastopäällikön Matti Toiviaisen vetämässä kolmikantaisessa 
työryhmässä .102

Hallitus antoi marraskuun 2001 alkuun saakka aikaa valmistella eläkkeitä koskevia 
esityksiä . Aikaraja johtui siitä, että muutoin esitykset eivät ehtisi eduskuntaan seu-
raavan vuoden budjettikäsittelyä varten .103 Huoli hallituksen väliintulosta ei näyttänyt 
turhalta . Valtiovarainministeriön valtiosihteeri Raimo Sailas väläytti lokakuun alussa 
hallituksen väliintuloa ja päätöksiä, mikäli järjestöt eivät pääse eläkekiistassa ratkai-
suun: ”Jos hallitus joutuu ottamaan asian käsiinsä, sillä voi olla pitkäaikaisia vaikutuk-
sia siihen, miten eläkepolitiikkaa yleensä valmistellaan .”104

STTK:n puheenjohtajan paikalta Työeläkevakuuttajat TELAn toimitusjohtajaksi 
siirtynyt Esa Swanljung piti hallituksen mahdollista väliintuloa ”outona”: ”Yleensä 
näistä asioista on sovittu työmarkkinajärjestöjen kesken . Hallituksen puuttuminen 
asiaan olisi viimeinen vaihtoehto .”105 Järjestöjen eläkeneuvotteluita kymmenen vuotta 
vetänyt Puro oli pragmaattisempi:

Hallitus tekee niin kuin hallituksen mielestä on viisasta tehdä .
Tällaisten työmarkkinaneuvottelujen lopputuloksen ennustaminen on mahdo-
tonta . Toki ratkaisuihin voidaan päästä, jos niin halutaan .106

Muutamaa päivää myöhemmin Puro arveli, että kuluvan syksyn aikana oli järjestö-
jen kesken eläkkeistä saavutettavissa vain osaratkaisuja, jotka koskisivat työttömyys- 
ja osa-aikaeläkettä .107 Hallitus patisteli kuitenkin edelleen laajempaan ratkaisuun . 
STTK:n liittokokouksessa puhunut pääministeri Lipponen yritti rohkaisemalla: ”Kun 
tarvittava tieto on koossa, täytyy löytyä riittävä tarmo ja rohkeus johtopäätösten teke-
miseen .”108

SAK:n Ihalainen tuli toimihenkilöjärjestöjä vastaan ehdottamalla uuteen eläke-
palkan laskentaan liittyen siirtymäaikoja .109 Valmistelussa oli myös järjestelmää pi-
kemminkin monimutkaistava kuin yksinkertaistava niin sanottu valintamalli, jossa 
eläkettä laskettaisiin sekä parhaiden työvuosien että koko työuran perusteella . Siitä 
haettiin kompromissia, jonka toimihenkilöjärjestöt voisivat hyväksyä . SAK ja työn-
antajat tavoittelivat kuitenkin koko työuraan perustuvaa laskentaa eivätkä suostuneet 
sekavalta tuntuvaan malliin .110 Hallitus antoi lisäaikaa, ja eläkeneuvottelijoiden lisäksi 
myös SAK:n, STTK:n ja Akavan puheenjohtajat yrittivät keskinäisissä neuvotteluis-
saan ratkoa kiistaa .111

Eläkeneuvottelijat pääsivät tulokseen maanantain aamutunneilla 12 . joulukuuta 
2001 läpi viikonlopun jatkuneiden neuvotteluiden . Järjestöjen hallitukset hyväksyivät 
neuvottelutuloksen vielä samana päivänä, joka oli myös hallituksen antama viimeinen 
takaraja .112

Ensimmäisissä kommenteissa sopimusta pidettiin pääosin hyvänä tai ainakin ta-
voitteiltaan oikeansuuntaisena . SAK:n Parmanne intoutui pitkään jatkuneiden neu-
vottelujen jälkeen pitämään saavutettua ratkaisua suurimpana uudistuksena työelä-
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kejärjestelmän koko 40-vuotisen historian aikana .113 Sanomalehtien pääkirjoitusten 
otsikointi oli sopimusta seuranneena päivänä (13 .11 .2001) varovaisempaa:

”Hallitus ja eduskunta saavat siunata eläkeuudistuksen”, Helsingin Sanomat
”Rutistus tuotti eläkeratkaisun”, Aamulehti
”Viidakkoon selkeyttä”, Kauppalehti
” Eläke- ja työttömyysturvan ratkaisu kohtuullinen kompromissi”, Uutispäivä De-
mari

”Paketissa paljon hyvääkin”, Kansan Uutiset
”Sopu syntyi riitaa lykkäämällä”, Ilta-Sanomat
”Aikalisä eläkeriitaan”, Iltalehti
”Time-out i pensionsspelet”, Hufvudstadsbladet
”Eläkepalkasta nahkapäätös”, Etelä-Suomen Sanomat
” Suomen eläkeuudistuksen tekijät toimivat liian lyhyellä tähtäyksellä”, Turun Sa-
nomat

”Eläkeratkaisut löysässä paketissa”, Keskisuomalainen

Neuvotteluja useaan otteeseen kiirehtinyt pääministeri Lipponen oli helpottunut, 
kun järjestöt pääsivät neuvotellen sopimukseen . Saavutettu kompromissi kannusti 
työurien pidentymiseen:

Kysymys ei ole eläkkeiden leikkaamisesta, vaan pikemminkin voidaan todeta, 
että eläkkeen saajien asema paranee .
Jos työelämässä pysytään, niin eläke paranee varsin tuntuvasti .114

Valtiovarainministeri Niinistö ei ollut yhtä innostunut: ”Monia kysymysmerkkejä 
jää siitä, miltä eläkejärjestelmä näyttää 15–20 vuoden kuluttua .”115 Niinistön tavoin 
varhaiseläkejärjestelmien karsimista esittänyt sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja 
Tarmo Pukkila piti sitä oikeansuuntaisena: ”Siinä on paljon sellaisia elementtejä, jotka 
helpottavat tilannetta .”116 Eläkelakien yhdistämishanketta vetänyt Koivusalo vaikutti 
pettyneeltä, kun yhteistä eläkkeiden laskentatapaa ei löydetty: ”Paperilta luettuna se 
(eläkeratkaisu) on sekava . Siitä on vaikea löytää yhtenäistä juonta .”117

Eläketurvakeskuksen tuore toimitusjohtaja Jukka Rantala piti uudistuksen suun-
taa niin ikään oikeana . Siihen liittyi myös vastaus kysymykseen, oliko kyseessä suuri 
eläkeuudistus: ”On se suuri siinä mielessä, että sen tavoitteet ovat korkealla ja niitä 
tukemaan tarvitaan mittavia toimenpiteitä .”118

Suurin osa uudistuksista tuli voimaan 2005, eivätkä ne koskeneet jo eläkkeellä ole-
vien etuuksia eivätkä ennen lain voimaantulovuotta ansaittua eläkeoikeutta . Sopimuk-
sen merkittävin muutos koski vanhuuseläkeikää . Koko lakisääteisen eläkehistorian 
ajan voimassa olleesta 65 vuoden vanhuuseläkeiästä luovuttiin, ja tilalle tuli joustava 
63–68 vuoden vanhuuseläkeikä . Muutos oli periaatteellisesti suuri, mutta välitön to-
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delliseen eläkkeelle jäämiseen liittynyt merkitys oli kuitenkin vähäisempi: vain joka 
kymmenes jatkoi enää työelämässä 65 vuoteen saakka . Voitiin ajatella, että useimmil-
la 63-vuotiailla oli jo sen verran työkyky huonontunut, että työkyvyttömyyseläkkeelle 
pääsi, jos henkilö sitä tosissaan halusi . Oli siis oikeastaan turha työllistää eläkkeen-

Sopimus 2001

Työmarkkinajärjestöjen neuvottelemaan sopimukseen marraskuussa 2001 

sisältyi uudistuksia lähes kaikilta eläketurvan osa-alueilta:

• vanhuuseläkeiäksi 63−68 vuotta (aikaisemmin 65),

•  varhennetun vanhuuseläkkeen alaikärajaksi 62 vuotta (aikaisemmin 60),

•  yksilöllinen varhaiseläke poistettiin,

•  työttömyyseläkkeen tilalle parannettu työttömyysturva,

•  osa-aikaeläkkeen ikärajaksi 58 (voimassa oli 2002 loppuun saakka oleva 

kokeilu 56 vuotta),

•  eläke karttumaan 1,5 prosenttia vuodessa 18 ikävuodesta lähtien (aikai-

semmin 23 vuodesta lähtien). Samalla työnantajan vakuuttamisvelvolli-

suuden alkaminen myöhentyi 14 vuoden iästä 18 vuoteen eli samaan ikään, 

jossa eläkkeen karttuminen alkoi,

•  4,5 % ”kannustinkarttuma” 63−67-vuotiaille, yli 60-vuotiaiden 2,5 % ”su-

perkarttuma” poistettiin,

•  kaikille eläkkeensaajille asetettiin sama indeksi, jossa ansiotasoindeksin 

paino oli 20 % ja kuluttajahintaindeksin 80 % (aikaisemmin 20−80-indeksi 

yli 65-vuotiailla ja 50−50-indeksi alle 65-vuotiailla),

•  kuntoutusta tehostettiin,

•  työkyvyttömyyseläkkeiden ehtoja muutettiin,

•  palkattomien jaksojen eläketurvaa parannettiin,

•  vanhuuseläkkeiden rahastointiastetta korotettiin jo vuodesta 2002,

•  jatkossa selvitettäisiin eliniän pitenemiseen varautumista ja eläkkeiden ra-

hoitusta,

•  eläkepalkkaa laskettaisiin 2005−2010 sekä 10 viimeiseen vuoteen perustu-

van loppupalkan että koko työuran perusteella, mutta neuvotteluja jatket-

taisiin välittömästi ja

•  yksityisen sektorin työeläkkeissä pyrittiin luopumaan eläkepalkan lasken-

tauudistuksen yhteydessä yhteensovituksesta lukuun ottamatta sotilas-

vamma-, liikenne- ja tapaturmaeläkkeitä, eli eläkkeiden 60 % tavoitetaso 

palkoista laskettuna sai ylittyä.
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hakijoita ja eläkejärjestelmää työkyvyttömyysanomuksin ja yhtä hyvin heidät voitiin 
päästää suoraan eläkkeelle .119

Vanhuuseläkkeen alaikärajan laskeminen 65:stä tarjosi väylän karsia varhaiselä-
kemuotoja, joita pidettiin varhaisen eläköitymisen keskeisenä syynä ja joiden poista-
mista palkansaajajärjestöt tiukasti vastustivat ilman korvaavia toimenpiteitä . Varhen-
netun vanhuuseläkkeen alaikäraja nousi 60 vuodesta 62 vuoteen . Myös osa-aikaeläk-
keen alaikärajaa nostettiin kahdella vuodella . Vuonna 1946 ja sitä ennen syntyneillä 
säilyi edelleen mahdollisuus siirtyä osa-aikaeläkkeelle 56 vuotta täytettyään, mutta 
sitä nuoremmilla ikärajaksi tuli 58 vuotta . Vanhuuseläkettä karttui uudistuksen tultua 
voimaan osa-aikaeläkkeestä vain puolet voimassa olleeseen järjestelmään verrattuna . 
Työn jatkaminen 68 vuoden täyttämisen jälkeen edellytti puolestaan työnantajan ja 
työntekijän välistä sopimusta ja tämä kirjattiin 2004 myös työsopimuslakiin . Aikai-
semmin työnteon jatkamisesta 65 vuoden jälkeen ei ollut yksityisellä sektorilla yksi-
selitteistä tulkintaa . Julkisella sektorilla oli jo entuudestaan eläkeikään perustuvaa 
eroamisikää koskevat säännökset .120

Ikääntyneitä henkilöitä koskeva pitkäaikainen työttömyysturva siirrettiin työ-
eläkejärjestelmästä työttömyysturvajärjestelmään . Työttömyyseläke lakkautettiin 
1950 ja sen jälkeen syntyneiltä henkilöiltä eli niiltä, jotka eivät päässeet niin sanot-
tuun työttömyyseläkeputkeen ennen uudistuksen voimaantulovuotta 2005 . Työttö-
myyseläke korvattiin oikeudella ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan vanhuus-
eläkeikään saakka . Ehtona oli viiden vuoden työhistoria 15 vuoden aikana . Uudistus 
tehtiin työttömyysturvaan niin sanottujen lisäpäivien avulla, joiden rahoittamisessa 
otettiin käyttöön eläkejärjestelmään jo kuulunut suurtyönantajien omavastuu . Uuden 
”putken” alaikäraja korotettiin 57 vuoteen eli samoin kahdella vuodella kuin tehtiin 
osa-aikaeläkkeen ja varhennetun vanhuuseläkkeen kohdalla . Työttömyysturvan lisä-
päiviin oikeutetulle tuli mahdollisuus jäädä 62 vuoden iästä alkaen alentamattomalle 
vanhuuseläkkeelle . Henkilö saattoi tällöin valita joko vanhuuseläkkeen tai työttömyys-
turvajärjestelmässä pysymisen välillä .121

Yksilöllinen varhaiseläke poistettiin kokonaan . Se kuitenkin säilyi ennen vuotta 
1944 syntyneillä eli niillä, jotka täyttivät uudistuksen voimaantulovuonna 61 vuotta 
tai enemmän . Jatkossa 60 vuotta täyttäneillä painotettiin, aikaisemman yksilöllisen 
varhaiseläkkeen tavoin, työkyvyttömyysoikeuden arvioinnissa työkyvyttömyyden am-
matillista luonnetta .

Uudistuksen myötä eläkettä karttui 1,5 prosenttia vuodessa 18 ikävuodesta läh-
tien . Työeläke oli osa työpanoksesta saatavaa kokonaiskorvausta, joten työeläkkeen 
tuli karttua tehdystä ansiotyöstä . Tästä periaatteesta lähtien oli vaikea perustella aikai-
sempaa säännöstä, jossa vanhuuseläkkeen karttuminen alkoi vasta 23-vuotiaana . Sa-
malla vakuuttamisvelvollisuuden alkaminen myöhentyi 14 vuoden iästä 18 vuoteen eli 
samaan ikään, jossa eläkkeen karttuminen alkoi . Alun perin vakuuttamisvelvollisuu-
den alaikä oli juuri 18 vuotta, mutta se poistettiin heinäkuun 1971 alusta lähtien . Kun 
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erilaisissa esiintymistehtävissä työskenteli hyvinkin nuoria, vakuuttamisen alaikäraja 
nostettiin 14 vuoteen 1989 . Ongelma oli noussut esiin 1986 voimaan tulleen TaEL:n 
myötä; eläkejärjestelmän sisällä puhuttiin vaippaikäisten eläkevakuuttamisesta .122

Vanhimpia työntekijöitä houkuteltiin työnteon jatkamiseen merkittävästi aikai-
sempaa paremmalla 4,5 prosentin ”kannustinkarttumalla” . Tätä 63–67-ikävuoteen 
sijoittuvaa korkeampaa karttumaa voitiin perustella ja toimihenkilöjärjestöjä houku-
tella mukaan sopimukseen muutoinkin kuin työurien pidentämisen näkökulmasta . 
Pidemmällä työssäololla voitiin kompensoida aikaisempia puutteita eläkekertymässä . 
”Kannustinkarttuma” korvasi vuodesta 1994 voimassa olleen 60 vuotta täyttäneiden 
2,5 prosentin ”superkarttuman” .

Maksussa olevia eläkkeitä korottava indeksi yhdenmukaistettiin kaikkien eläkkeen-
saajien osalta samaksi ja työkyvyttömyyseläkkeiden laskentaa uudistettiin . Jatkossa 
kaikkiin maksussa oleviin eläkkeisiin sovellettiin indeksiä, jossa ansiotasoindeksin 
osuus olisi 20 ja kuluttajahintaindeksin 80 prosenttia . Vuodesta 1996 lähtien oli kysei-
nen indeksi ollut käytössä 65 vuotta täyttäneiden vanhuuseläkkeissä . Nyt tämä TEL-
indeksiä vähemmän eläkkeitä korottava indeksi ulotettiin kaikkiin maksussa oleviin 
eläkkeisiin . Jotta nuorina työkyvyttömäksi tulevien asema ei muutoksen myötä heikke-
nisi liikaa, työkyvyttömyyseläkkeiden eläketaso päätettiin ”varmistaa” ikään sidotulla 
kertoimella . Työkyvyttömyyseläkkeiden tulevan ajan karttumaan tehtiin myös muutok-
sia . Tavoitteena oli, että työkyvyttömyysmenot säilyisivät suunnilleen olemassa oleval-
la tasolla . Työkyvyttömyysmenoihin taas vaikutti olennaisella tavalla kuntoutus, jota 
päätettiin laajentaa ja tehostaa .

Palkattomien jaksojen eläkekertymän osalta sovittiin, että sairaus- ja vanhempain-
rahakausilta sekä ajalta, jolta sai kotihoidon tukea, eläkkeiden karttumista tulisi laa-
jentaa . Loppututkinnon suorittaneille eläkettä karttuisi jatkossa opintorahan perus-
teella, kuitenkin enintään viideltä vuodelta . Muita palkattomia jaksoja selvitettäisiin 
hallituksen ja eläkeyhtiöiden toimesta . Palkattomien jaksojen eläkekertymästä koitu-
via kustannuksia ei sopimuksen mukaan saanut ohjata ”kansaneläkemaksun kautta 
työmarkkinaosapuolten maksettaviksi” .

Varautuminen elinajan odotteen kasvuun jäi avoimeksi, mutta sopimuksessa vii-
tattiin myöhemmin toteutettuun elinaikakertoimeen: ”Jatkoselvittelyssä tutkitaan tä-
män ilmiön hallitsemista myös tekniikalla, jossa alkavan eläkkeen määrä riippuu elin-
ajan odotteen kehityksestä .” Neuvottelujen aikana sopimusluonnoksissa esiintyi aivan 
loppuvaiheisiin saakka myös vanhuuseläkeiän nostoon liittynyt malli, josta Puro kertoi 
myös julkisuuteen:123

Liukuvan vanhuuseläkkeelle siirtymisen ikärajoja nostetaan 1 .1 .2005 alkaen 
vähitellen siten, että ¾ elinajan odotteen kasvusta ohjautuu aktiivivuosiin ja 
¼ vanhuuseläkeaikaan . Varhaiseläkkeiden ikärajat nousevat vastaavasti . Eri-
tasoisten karttumien ikärajat kohoavat vastaavasti .124
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Puro kommentoi kohdan poisjäämistä lopullisesta sopimuksesta:
Ruotsissa väestön aikaisempaa pitempi elinkaari on jo huomioitu eläkkeiden 
ikärajoissa .
Myös meillä työmarkkinaosapuolet tunnustavat sen tosiasian, että ennen pit-
kää jotain pitää tehdä, vaikkei tässä sopimuksessa vielä päästykään hyvää aja-
tusta pidemmälle .125

Eniten huomiota ja kiistaa neuvotteluissa herättänyt eläkepalkan laskentasääntö 
jäi avoimeksi, mutta eläkepalkkaa koskevia neuvotteluja päätettiin kuitenkin jatkaa . 
Tavoitteena oli, että uusi eläkepalkan laskentasääntö voitaisiin liittää osaksi jo vuo-
den 2005 alusta voimaan tulevaa uudistusta . Jos neuvottelut eivät johtaisi tulokseen, 
turvauduttaisiin siirtymäaikaan 2005–2010, jolloin eläkepalkka laskettaisiin kahdella 
tavalla: työsuhteen kymmeneen viimeiseen vuoteen sekä koko työhistoriaan perus-
tuvan mallin mukaan . Niistä valittaisiin eläkkeensaajan kannalta parempi . Uudesta 
eläkepalkan laskentamallista piti kuitenkin sopia viimeistään vuoden 2008 loppuun 
mennessä, ja uusi laskentamalli tulisi voimaan viimeistään vuoden 2011 alusta . Uu-
delle laskentamallille asetettiin sopimuksessa ehdoksi, ettei työpaikan vaihtaminen 
saanut heikentää eläkettä . Sopimuksessa otettiin tulkinnoille avoimella tavalla kantaa 
myös tulevan laskentaperusteen oikeudenmukaisuuteen: ”Eläkepalkan laskusääntöä 
pyritään kehittämään siten, että se antaa mahdollisimman oikeudenmukaisen eläke-
turvan erilaisilla työhistorioilla .”

ELÄKEPALKAN LASKENTAMALLIEN  
VOITTAJAT JA HÄVIÄJÄT

Hallitus halusi ensi kommenteissaan sopimuksen jälkeen kiirehtiä päätöstä myös elä-
kepalkan laskentasäännön osalta, jotta sitä voitaisiin soveltaa jo vuoden 2005 alusta 
lähtien niin kuin uudistuksen muitakin osia .126 Sosiaali- ja terveysministeri Maija Per-
hon mukaan juuri solmitussa sopimuksessa oli olennaista se, ettei työsuhteiden pituu-
della ollut jatkossa vaikutusta tulevaan eläkekertymään: ”Mielestäni tämä ratkaisee ja 
rajaa tulevaa mallia jo aika tavalla .”127

Neuvotteluissa koko työuraan perustuvaa mallia ajaneet SAK ja työnantajat olivat 
samoilla linjoilla . SAK:n puheenjohtajan Lauri Ihalaisen mielestä nyt oltiin ”lähdössä 
marssille, josta ei enää palata nykymuotoiseen eläkepalkan laskentaan” .128 Teollisuu-
den ja Työnantajien TT:n Lasse Laatusen mukaan sopimukseen kirjattujen sanamuo-
tojen lisäksi koko työuraan perustuvaa laskentaa tukivat myös ”aihetodisteet”:

Kun koko työhistoria otetaan uutuutena laskuperusteeksi kymmenen viime 
vuoden palkan rinnalle eläkeajan palkkaa määrättäessä, se ennakoi millainen 
tuleva ratkaisu tulee olemaan .129



ELÄKEUUDISTUKSET 1995-2007

324

Puron mukaan tällaista johtopäätöstä ei kuitenkaan voinut tehdä:
Teknisesti tämä ydinkysymys on täysin neutraali . Voimme valita jommankum-
man mallin tai niiden yhdistelmän ja mainitut reunaehdot voidaan joka tapauk-
sessa täyttää .130

Toimihenkilöjärjestöissä paperia luettiin samalla tavoin . STTK:n puheenjohtajan 
Mikko Mäenpään mielestä oli ”ihan selvää, että asia jäi nyt täysin auki” . Akavan pu-
heenjohtajan Risto Piekan mukaan ratkaisu ”jäi täysin auki”, mutta samalla hän tuli 
ennakoineeksi myös tulevaa:

Uuden mallin päättämiseen on nyt riittävästi aikaa, jotta voidaan etsiä myös 
kompensaatiomahdollisuuksia, joihin nyt käytetyn ajan puitteissa ei ollut mi-
tään mahdollisuuksia .131

Akavasta löytyivät sopimuksen kiivaimmat arvostelijat . Ylempien toimihenkilöi-
den neuvottelujärjestön YTN:n puheenjohtaja Heikki Kauppi ei juuri antanut pisteitä 
eläkeuudistukselle . Päinvastoin, hänen mielestään Suomessa harjoitettiin ”koulutusvi-
hamielistä eläkepolitiikkaa” . Syynä oli eläkekarttuman aloittaminen 18 vuodesta, mikä 
oli epäoikeudenmukaista pidempään opiskelevia kohtaan . ”Kauaskatseisen opiskeli-
jan” kannattikin opiskella ja tehdä työtä samanaikaisesti . Tuloksena oli Kaupin mu-
kaan opiskeluaikojen pidentyminen eikä lyhentyminen niin kuin oli yhteiskunnassa 
muutoin asetettu tavoitteeksi . Ongelmia liittyi myös työuran loppupäähän . Kaupin 
mielestä eläkeiän muuttaminen 65:stä liukuvaksi oli ”tosiasiallinen eläkeiän alennus”, 
joka yhdessä korkeamman eläkekarttuman alkamisen myöhennyksen kanssa vähensi 
akateemisen loppututkinnon suorittaneiden mahdollisuutta hankkia aikaisemman ta-
soista eläketurvaa .132

Akavaan kuuluvan Opetusalan Ammattijärjestön OAJ:n ja julkisen sektorin työn-
tekijöitä edustavan Akava-JS:n puheenjohtaja Erkki Kangasniemi piti eläkeratkaisua 
niin epäoikeudenmukaisena, että se vaaransi myös seuraavat tuloneuvottelut . Sormi 
osoitti SAK:n suuntaan:

SAK ei hakenut kompromisseja, koska se oletti pystyvänsä jyräämään mallinsa 
läpi poliitikkojen ja työeläkelaitosten painostuksella . Poliitikkojen kantti ei kui-
tenkaan riittänyt tähän .133

SAK:n jäsenpalveluosaston johtaja Eero Heinäluoma syytti toimihenkilöjärjestöjä 
sellaisen järjestelmän puolustamisesta, mikä ei vastannut muuttuvaa työelämää . Yh-
den työpaikan maailma työuran aikana ei enää koskenut suurta osaa palkansaajia:

Kyse on työeläkkeestä ja sitä karttuu, kun tekee työtä . Olisihan se irvokas jär-
jestelmä, jos sen takia, että lääkäri menee töihin vasta 27-vuotiaana, ei muille 
saisi kertyä eläketurvaa . Nurinkurista ja elitististä ajattelua . Aivan kuin toisten 
pitäisi pidättää hengitystä siihen asti, kun lääkäri valmistuu .134
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Yhtä eläkepalkan laskentamallia voitiin perustella myös toimeenpanon ja kustan-
nusten näkökulmasta . Palvelutyönantajien toimitusjohtajan Arto Ojalan mielestä siir-
tymäkauden kahden vaihtoehdon malli oli hallinnollisesti raskas ja teki eläkejärjestel-
mästä siirtymäajaksi entistäkin monimutkaisemman .135 Rakennusliiton puheenjohtaja 
Pekka Hynönen tiesi tämän vaihtoehdon voittajat:

Taitaa olla niin, että suurimman voiton asiassa keräävät eläkelaitosten atk-jär-
jestelmiä suunnittelevat yritykset .136

Työeläkejärjestelmässä toivottiinkin kahden ja kalliin eläkepalkkamallin välttä-
mistä . STTK:n entinen puheenjohtaja ja TELAn toimitusjohtaja Swanljung kiteytti ti-
lanteen mutkikkuuden: ”Ongelma on pikemminkin se, että toiset voittavat enemmän 
kuin toiset, mikä on järjestöpoliittisesti hankala juttu .”137

Kiistanalaisessa eläkepalkkakysymyksessä päätettiin luottaa tutkimustietoon . Elä-
keturvakeskuksessa tehtiin selvitys eläkepalkan laskusäännön vaikutuksista . Tutki-
mushanketta arvioimaan ja ohjaamaan perustettiin työeläkealalta koottu niin sanottu 
eläkepalkkaryhmä, jonka puheenjohtajana oli Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja 
Rantala . Ryhmään kuului myös julkisen sektorin edustus, mikä viittasi siihen, että yk-
sityisen sektorin eläkeratkaisu oli aikaisempien uudistusten tapaan tarkoitus ulottaa 
jossain muodossa myös julkiselle puolelle . Myös tutkimusaineistoon kuului julkinen 
sektori .138

Tutkimuksen ennakkoraportti julkaistiin kesäkuussa 2002 . Selvitys perustui 1998 
eläkkeelle siirtyneiden yli 35 000 henkilön työhistoriaan 1971–1998 . Laskelmien mu-
kaan työeläkkeet nousisivat uuden, koko työuraan perustuvan keskipalkkamallin mu-
kaan keskimäärin kymmenen prosenttia korkeammaksi kuin olemassa olevassa järjes-
telmässä . Eläke paranisi enemmän kuin viisi prosenttia kolmella henkilöllä neljästä, 
kun taas yli viiden prosentin eläkemenetys olisi hyvin harvinaista .139

Eläkkeiden nousu selittyi edellissyksynä tehdyllä sopimuksella ja sen mukanaan 
tuomilla oletetuilla käyttäytymismuutoksilla . Eläkkeitä nostaisi työuran pidentymi-
nen, eläkepalkan laskutavan muutos ja palkattomien jaksojen karttuman parantumi-
nen . Työuraa pidensi varhaiseläkkeiden lakkauttaminen ja entistä myöhempi eläk-
keelle siirtyminen . Siihen kannustivat myös eläkekarttumaan tehdyt parannukset, jot-
ka myös itsessään nostivat tulevaa eläketasoa . Eläkepalkan laskentasäännön muutos 
kymmenestä viimeisestä vuodesta koko työuraan perustuvaksi kyllä sinällään laskisi 
keskimääräistä eläketasoa, mutta tämän vähennyksen kompensoisi ja myös ylittäisi 
edellä mainittujen muutosten lisäksi aikaisempaa enemmän eläkepalkkaa korottava 
indeksi, niin sanottu palkkakerroin . Siinä ansiotasoindeksin paino olisi 80 prosenttia 
voimassa olevan työeläkeindeksin 50 prosentin sijaan . Sen sijaan jatkossa tarkemmin 
käsiteltävä ja eläketasoa alentava elinaikakerroin ei ollut mukana laskelmissa . Kun 
elinaikakertoimesta myöhemmin sovittiin, se lisättiin kiireellä raporttiin omaksi eril-
liseksi luvukseen .140
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Tulokset yllättivät . Keskeinen johtopäätös tiivistyi siihen, että juuri tiettyihin am-
mattiryhmiin keskittyvä nouseva ura ja palkkataso näyttivät olevan taakse jäänyttä 
aikaa . Selvitys osoitti, että keskipalkkamalli hyödyttäisi melko tasaisesti kaikkia am-
mattiryhmiä eikä yksityisen ja julkisen sektorin tai miesten ja naisten välillä ollut niin 
suuria eroja kuin oli kuviteltu . Myöskään SAK:n ja STTK:n jäsenten välillä ei ollut 
odotusten mukaisia eroja . Kaikissa tutkituissa ammateissa oli enemmän voittajia kuin 
häviäjiä, ja myös palkkakehitys 40 ikävuodesta eteenpäin oli selvästi tasaisempaa kuin 
oli odotettu . Nousevia uria oli toki edelleen, mutta ammattiryhmien sisällä oli suuria 
eroja .

Tulosten samankaltaisuus julkisella ja yksityisellä sektorilla johtui pitkälti julkisel-
la sektorilla jo 1980-luvun lopulta lähtien tehdyistä uudistuksista . Valtiolla siirryttiin 
loppupalkalla määräytyvästä eläkepalkasta palvelusuhdekohtaiseen eläkepalkkaan 
1987 ja kunnallisessa eläkejärjestelmässä kaksi vuotta myöhemmin . Aikaisemmista 
palvelussuhteista muodostettiin niin sanottu pohjavapaakirja ja sen jälkeen jokainen 
palvelussuhde tuotti oman vapaakirjansa, jotka sitten yksityisen sektorin tavoin sidot-
tiin indeksiin odottamaan eläketapahtumaa .141 Rantalan mukaan (2010) ”myytti eläk-
keen määräytymisestä viimeisten työvuosien palkan perusteella oli kuitenkin niin vah-
va”, että Eläketurvakeskuksen tekemän selvityksen tuloksia oli työntekijäjärjestöissä 
vaikea uskoa . Käytännössä aikaisemmin tehdyt uudistukset eivät näkyneet vielä kovin 
paljon, koska myönnetyt eläkkeet pohjautuivat vanhaan laskentaan .142

Eläketurvakeskuksen selvitys ei vakuuttanut toimihenkilöjärjestöjä . STTK:n Seppo 
Junttila arvosteli eläkeneuvotteluryhmässä toukokuussa 2002 laskelmia . Vertailut ei-
vät olleet hänen mielestään relevantteja, koska niissä verrattiin fiktiivistä nykymallia 
keskipalkkamalliin, johon yhdisteltiin uudistuksen muita elementtejä . Vertailussa olisi 
mm . pitänyt käyttää samanlaista indeksiä molemmissa malleissa, ja 1990-luvun la-
manaikaiset palkkajaksot olisi pitänyt kompensoida . LEL-alat olisi pitänyt jättää pois, 
ja sotilaat, rajavartijat ja poliisit olisi pitänyt ottaa mukaan tarkasteluun . Työttömyys-
eläkkeelle siirtyneet olisi taas pitänyt jättää pois laskelmista . Palkansaajien TEL-mak-
sun ja palkattomien jaksojen käsittelyyn laskelmissa sisältyi ongelmia .143 Junttila ja 
Rantala selvittelivät tämän jälkeen laskelmista syntynyttä erimielisyyttä, ja esimerkik-
si sotilaista, rajavartijoista ja poliiseista tehtiinkin erillinen selvitys .144

Ennakkoraportin julkistamisen jälkeen arvostelu jatkui . OAJ:n Kangasniemen 
mielestä ”uudistuksen kannattajat pyrkivät kaikin tavoin osoittamaan, että voittajia 
ovat lähes kaikki, kenenkään menettämättä tulevia etujaan” .145 Uutispäivä Demarin 
haastattelussa Akavan eläkeneuvottelija Lemmetyn mielestä suurin ongelma Eläketur-
vakeskuksen selvityksessä sisältyi käytettyyn vertailuasetelmaan:

Siinä vertaillaan keskenään tilannetta, joka on nykyjärjestelmän mukainen ja 
sitten keskipalkkajärjestelmää järjestelmään, joka on noin 30–40 vuoden ku-
luttua . Eihän siinä ole päätä eikä häntää .146
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Laskelmia pitikin osata Lemmetyn mukaan tulkita oikein: ”Ei niissä varmaan mitään 
vikaa ole, mutta pitää vaan tietää, että niillä on reunaehtoja .” Samassa lehdessä haas-
tatellun STTK:n Mäenpäätä laskelmat eivät myöskään vakuuttaneet eivätkä antaneet 
riittävän selkeää kuvaa . Hän myös ihmetteli sitä, kuinka vähän uudistuksessa oli menet-
täjiä, kun samaan aikaan edellytettiin, etteivät kokonaiskustannukset saaneet kohota .

Toimihenkilöjärjestöt saivat tukea työeläkejärjestelmän entiseltä sisäpiiriläiseltä, 
kun eläkeuudistuksen ja Eläketurvakeskuksen selvityksen arvostelijoihin liittyi myös 
Teivo Pentikäinen . Työeläkelait aikanaan suunnitelleen komitean puheenjohtaja – 
jota titteliä hän käytti asian tiimoilta julkaisemissaan lehtikirjoituksissa – ja jo vuosi-
kymmeniä eläkkeellä olleen 85-vuotiaan Pentikäisen faksit tulostuivat tiuhaan tahtiin 
useammankin eläkelain valmisteluun osallistuneen henkilön työpöydälle . Hän arvos-
teli kärkevästi niin ehdotettua keskipalkkamallia kuin Eläketurvakeskuksen laskel-
miakin, mikä pakotti myös uudistuksen valmistelijat pohtimaan omia perusteluitaan . 
Niitä lähetettiin Pentikäiselle takaisin .147

Kulutustason säilyttävään loppupalkkamalliin uskoneen Pentikäisen mielestä kes-
kipalkkamalliin oli laskelmissa liitetty sellaisia oletuksia, jotka olisivat voineet toteu-
tua myös loppupalkkamallissa . Perheen kulutustason kohtuullinen säilyttäminen oli 
”eläkkeiden perimmäinen tarkoitus” . Siihen olisi hänen mukaansa päästy, jos eri työ-
suhteet olisi ”liimattu” katkeamattomaksi ketjuksi ja eläkepalkka olisi edelleen lasket-
tu viimeisten vuosien perusteella . Tällä olisi voitu välttää se tilanne, että kahden henki-
lön, joilla oli yhtä pitkä työura ja sama palkkataso, eläkkeet vaihtelivat sen perusteella, 
kuinka monta työsuhdetta työuraan sisältyi . Tässä Pentikäisellä saattoi olla mielessään 
julkisella sektorilla aikaisemmin käytössä ollut malli, jossa kunnissa ja valtiolla eri työ-
suhteet tulkittiin yhdeksi työsuhteeksi eläkepalkkaa laskettaessa .148

Puron mukaan Pentikäisen esittämä kaikkien työsuhteiden ketjuttaminen yhdeksi 
työsuhteeksi olisi kallis ratkaisu, jos samalla säilyisi kymmeneen viimeiseen vuoteen pe-
rustuva eläkkeen laskenta . Tällainen malli antaisi iän myötä nousevan palkkatason ih-
misille ”kohtuuttoman hyvän eläkkeen” eikä se korjaisi niiden asemaa, joilla palkkataso 
laskee iän myötä .149 Puro ihmetteli kommentteja laskelmien tarkoitushakuisuudesta:

Olen ymmärtänyt, että ne on tehty niin hyvin kuin mahdollista . Kyse voi olla 
siitä, miten itse kukin haluaa laskelmia tulkita .150

KOKO TYÖURA JA KANNUSTINKARTTUMAT

Neuvottelut jatkuivat eläkepalkkaa koskevasta kiistelystä huolimatta . Puro jätti ke-
säkuussa 2002 eläkeneuvottelijoille kaksi sopimusluonnosta . Ensimmäisen mukaan 
vuodesta 2005 olisi kaikilla yksityisaloilla merimieseläkelain mukaista työtä lukuun 
ottamatta laskettu eläke kaikkien työsuhdevuosien perusteella . Ansiot olisi saatettu 
eläketapahtumavuoden tasoon aikaisempaa paremmalla kertoimella, jossa ansiotaso-
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indeksin paino olisi 80 prosenttia ja kuluttajahintaindeksin 20 prosenttia . Samaa ker-
rointa oli käytetty myös Eläketurvakeskuksen selvityksessä . Voimassa olleessa laissa 
kertoimet olivat 50 ja 50 .

Sopimusluonnoksen mukaan julkisella sektorilla sovellettavan eläkepalkan muu-
tokset neuvoteltaisiin erikseen . Yksityisen sektorin sopimuksessa olisi kuitenkin to-
dettu, että niillä julkisen sektorin aloilla, joilla koko työuran mittainen palvelu samalla 
alalla olisi pääsääntö, yksityisen sektorin eläkepalkan laskentasääntö ei ”ehkä sellaise-
naan ole sovellettavissa” . Tällaisista aloista esimerkkeinä mainittiin sotilaat ja poliisi . 
Toimihenkilöjärjestöjen eläkeneuvottelijat Junttila ja Lemmetty totesivat suoralta kä-
sin, ettei luonnoksen pohjalta ollut mahdollista tehdä sopimusta .151

Pari päivää myöhemmin Puro palasi edellissyksyn sopimuksen mukaiseen niin 
sanotun kahden raiteen malliin . Tämän esityksen mukaan eläkepalkka laskettaisiin 
siirtymäaikana 2005–2010 sekä olemassa olevan kymmenen viimeisen vuoden loppu-
palkkasäännön että koko työuraan perustuvan keskipalkkasäännön mukaan . Näistä 
valittaisiin kunkin kohdalla parempi . Lopullista eläkepalkan laskentaa ei ratkaistu . 
Esitykseen jäi edelleen avoimia kohtia mutta neuvottelijat totesivat, että hallituksen 
eläkeuudistusta koskevia esityksiä valmistellaan kahden laskentamallin pohjalta .152

Työeläkejärjestelmään vuosikymmenten kuluessa kehkeytyneestä ja järjestelmää 
ylläpitävästä kovimmasta ytimestä – neuvotteluin saavutettavasta kaikkien hyväksyt-
tävissä olevasta kompromissista – yritettiin pitää kiinni . Puron mielestä kannatti vielä 
myös tutkia, löytyisikö vielä jokin muu malli kiistan ratkaisemiseksi . Suuria toiveita ei 
kannattanut elätellä:

Ratkaisua on nyt yritetty aika pitkään, mutta toimihenkilöpuolen kannat näyt-
tävät olevan aika tiukkoja . Jos niihin ei voida vaikuttaa, niin ei tässä hirveän 
toiveikas voi olla .153

Palvelutyönantajien eläkeneuvottelija Markku Koponen esitti elokuussa kahden 
laskentamallin välimuotoa:

Näyttää siltä, että kumpikaan esillä ollut eläkepalkan laskentamalli ei tule kysy-
mykseen . Näin ollen pitäisi hakea kompromissia, jotta siirtymäkautena vältyt-
täisiin kahden laskentatavan järjestelmästä .154

Määräajan lähestyessä myös toimihenkilöjärjestöt tekivät uusia esityksiä . Akavan 
yksityistä sektoria edustanut Kauppi oli valmis kompromissiin ”nykymallin ja puh-
taan keskipalkkamallin välimaastossa” . Samalla hän kuitenkin korosti, että ”YTN ei 
tietenkään neuvottele asiasta Akavan ohi” . STTK:laisen Toimihenkilöunionin puheen-
johtaja Ilkka Joenpalo arveli, että Kaupin ”linjakas ehdotus” tuli liian myöhään .155 
SAK:n Parmanteen mukaan uusia malleja voitiin harkita, jos ne perustuisivat koko-
naan ansiotasoon perustuvaan laskentaan . Työnantajien Laatunen piti uuden mallin 
löytymistä kuitenkin epärealistisena: ”Kuinka voisi löytyä muutamassa viikossa uusi 
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kaikkia tyydyttävä eläkepalkan käsite, kun sitä ei löytynyt viime syksynäkään .”156

Puro teki elokuussa työmarkkinajärjestöille vielä uuden kompromissiesityksen . 
Sen mukaan eläke määräytyisi vuoden 2005 alusta lähtien koko työuraan perustuvien 
ansioiden perusteella . Kuitenkin pitkässä työsuhteessa olevien eläkkeisiin voitaisiin 
liittää vuoteen 2015 saakka ulottuva suojasäännös, jossa eläkkeet laskettaisiin olemas-
sa olevan kymmenen viimeiseen vuoteen perustuvan mallin mukaan . Kahdesta mallis-
ta valittaisiin se, joka tuottaisi paremman eläkkeen . Pitkällä työsuhteella tarkoitettiin 
sitä, että 2005–2014 eläkkeelle siirtyvän tuli olla samassa työsuhteessa vuoden 2005 
alusta lähtien . Hallitus oli valmis panostamaan lastenhoito- ja opiskeluajoilta kerty-
vään vanhuuseläketurvan rahoittamiseen vain jos neuvotteluissa päädyttäisiin yhteen 
uuteen eläkepalkan laskentamalliin . Siihen voisi kuitenkin sisältyä Puron hahmottele-
ma suojasäännös . Ehdotus koski vain yksityistä sektoria, ja julkisella puolella neuvo-
teltaisiin sen omista lähtökohdista käsin .157

Parmanne, Laatunen ja Koponen hyväksyivät Puron esityksen mutta Junttila ja 
Lemmetty eivät . Se painottui toimihenkilöjärjestöjen neuvottelijoiden mielestä liiaksi 
keskipalkkamalliin eikä siten ollut käyttökelpoinen . Lisäksi lastenhoitoaikojen eläke-
palkka ei ollut esityksessä riittävä . STTK:n Junttila esitti vielä, että eläkepalkan las-
kentaa voitaisiin tutkia esimerkiksi 15 parhaan vuoden pohjalta .158 Eläkekeskustelussa 
Akavan linjoja määritelleen ja yksityisen sektorin työntekijöitä edustaneen Kaupin 
mielestä Puron ”viime hetken kompromissi ei ollut kompromissi lainkaan” ja koko 
työuraan kohdistunut eläkkeiden laskenta oli myös ristiriidassa työuran pidentämis-
tavoitteiden kanssa:

Loogisesti ajatellen on kai niin, että mitä enemmän eläkkeen karttuminen pai-
nottuu uran loppupäähän, sitä enemmän järjestelmä kannustaa (tai pakottaa) 
työnteon jatkamiseen .159

Laskentamallin osalta ei päästy yksimielisyyteen . Puron ryhmä päätyi elokuussa 
2002 tiedottamaan, että se tukee edelleen sellaisen hallituksen esityksen valmistelua, 
jossa eläkepalkka lasketaan 2005–2011 sekä nykyisellä että uudella todellisiin ansioi-
hin perustuvalla tavalla ja niistä valitaan parempi . Yhteen eläkepalkan laskentasään-
töön tähtääviä neuvotteluja päätettiin kuitenkin edelleen jatkaa .160

Neuvotteluryhmässä alkoi usko kuitenkin loppua . SAK:n Parmanteen mukaan 
”kompromissin kaatajat ottavat suuren vastuun” .161 Hän ja työnantajien Laatunen ja 
Koponen esittivät työeläkehistoriassa harvoin nähdyllä tavalla, että asia siirrettäisiin 
hallituksen ratkaistavaksi . Hallituksen oletettu kanta sai toimihenkilöjärjestöt vastus-
tamaan tätäkin esitystä . Puro kirjasi neuvottelumuistioonsa: ”Todettiin, että hallitus 
voi tietysti koska tahansa ottaa asian käsiteltäväkseen, jos niin haluaa, mutta yhteistä 
suositusta asiasta ei tehdä .”162

Puro ei enää uskonut uuden kompromissiesityksen tuovan ratkaisua kuluvan syk-
syn aikana . Pääministeri Lipponen ilmoitti, että hallitus joutuisi miettimään omaa 
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aloitteellisuuttaan, jos järjestöt eivät kykenisi päätöksiin . Sosiaali- ja terveysministeri 
Perho kertoi vievänsä eläkekiistan budjettiriiheen .163 Pääministeri antoi työmarkkina-
järjestöjen puheenjohtajien kanssa käymiensä keskustelujen jälkeen neuvottelijoille 
kuitenkin vielä lisäaikaa 5 . syyskuuta saakka mutta ilmoitti hallituksen tekevän pää-
töksiä, mikäli ratkaisua ei syntyisi .164 Puro ei halunnut arvioida, auttaisiko lisäaika: ”Se 
nyt on kiinni tahdon ja käsityksen muodostamisesta eikä tekniikasta .”165

Vuosia jatkunut eläkepalkkakiista uhkasi työmarkkinajärjestöjen asemaa eläke-
neuvotteluluissa . SAK:n Ihalainen tulkitsi tilanteen historiallisuutta ja päätöksenteon 
marssijärjestystä:

Koko työeläkejärjestelmän historian aikana on kaikki pienet ja isot uudistuk-
set valmisteltu kolmikantaisesti . Siihen nähden on huono asia, jos ison paketin 
yksi osaratkaisu jäisi tekemättä .
Siitä voisi tulla kuhmuja tulevaisuuden kolmikantavalmisteluun eläkepolitii-
kassa . Asia voi myös ruveta rispaamaan eduskunnassa toisella tavalla .166

Sitä Ihalainen ei maininnut, että 1985 järjestöt eivät päässeet varhaiseläkeuudis-
tuksen kohdalla yksimielisyyteen yksilöllisen varhaiseläkkeen alaikärajasta . Silloin 
sosiaalidemokraatit päätyivät hallituksessa SAK:n kannan mukaisesti ja työnantajien 
kannan vastaisesti 55 vuoteen . Nyt käsillä olleen eläkeuudistuksen yksi keskeinen ta-
voite oli vähentää varhaiseläkkeitä ja aikaista työelämästä poistumista .

Neuvottelut liikahtivat eteenpäin, kun järjestöjen eläkeneuvottelijat hyväksyivät 
elinaikakertoimen . Tällä tarkemmin jatkossa käsiteltävällä kertoimella oli tarkoitus 
luoda mekanismi, joka automaattisesti reagoisi odotettavissa olevan elinajan muutok-
seen . Toimihenkilöjärjestöjen taholta viestitettiin, että ne olivat nyt valmiita kompro-
missiin . Kauppi ilmoitti, että koko työuraan perustuva laskenta kelpaisi, kunhan uu-
distuksen kielteisiä, useimmiten naisiin kohdistuvia vaikutuksia lievennettäisiin . Se 
tarkoitti eläkkeen karttuman porrastamista työntekijän iän mukaan . Akavan puheen-
johtaja Piekan mukaan ratkaisun oli kuitenkin oltava sellainen, että ”jokainen neuvot-
televista järjestöistä pystyy kertomaan siitä rinta rottingilla” . STTK:n puheenjohtaja 
Mäenpää toivoi vastaantuloa myös muilta: ”On aika toistenkin katsoa, missä asioissa 
voidaan liikkua .”167

Suurimmassa palkansaajajärjestössä SAK:ssa ja työnantajien TT:ssä oltiin kuiten-
kin nyt tosissaan ja sillä kannalla, että neuvottelut oli käyty . Koko työuraan perustuva 
eläkepalkan laskentamalli päätettiin viedä läpi . Tällainen ”momentum” ei välttämät-
tä toistuisi, kuten Parmanne on jälkikäteen (2011) todennut . Hallitukselle piti antaa 
selkeä viesti järjestöjen tahdosta, jotta yllätyksiä ei myöhemmin tulisi . SAK:ssa oltiin 
valmiita muut työntekijäjärjestöt sivuuttavaan erillisratkaisuun .168

SAK:n puheenjohtaja Ihalainen, SAK:n eläkeneuvottelija Parmanne ja TT:n eläke-
neuvottelija Laatunen pitivät syyskuun alussa palaverin . Ihalainen ja Parmanne eivät 
enää uskoneet, että Puron ryhmässä päästäisiin ratkaisuun . Laatunen oli samaa miel-
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tä . Keskustelussa sovittiin, että jos sopimukseen ei seuraavassa neuvottelussa päästä, 
SAK ja TT tekevät keskenään oman sopimuksen . Päätös ei kuitenkaan ollut sellainen, 
ettei mistään asioista enää neuvoteltaisi . Parmanne muisteli varautuneensa ”hirveään 
riitaan, että palkansaajajärjestöt ovat hajallaan” .169

Neuvottelut jatkuivat Ilmarisen huvilalla Helsingin Eirassa 4 . syyskuuta 2002 . 
Edellisenä päivänä Puro oli jakanut neuvottelijoille uusia laskelmia eläkepalkasta ja 
eläkekarttumista .170 Sopimusta haettiin nyt tosissaan . Neuvottelijat vetäytyivät eri huo-
neisiin, ja Puro kysyi järjestöjen kantoja . Menettelytapa sopi toimintalinjoista keske-
nään sopineille Laatuselle ja Parmanteelle .171 Hallituksen asettaman takarajan vuoksi 
neuvotteluja jatkettiin edellissyksyn tapaan aamutunneille saakka . Tiiviisti jatkuneet 
neuvottelut päättyivät neuvottelutuloksen allekirjoitukseen 5 . syyskuuta 2002 varhain 
aamulla klo 5 .00 .172

Eläke karttuisi vuodesta 2005 lähtien koko työuran ansioiden mukaan . Akavan elä-
keneuvottelija Lemmetty jätti sopimuksen allekirjoittamatta ennen kuin siihen saatiin 
Akavan hallituksen kanta . Puro oli kuitenkin toiveikas sen suhteen, että kaikki järjes-
töt hyväksyisivät saavutetun sopimuksen . Akavan tiukka vastustus sai kuitenkin poh-
timaan, että järjestön hallitus saattaisi hylätä sopimuksen . Puro oli kuitenkin varma 
siitä, että sopimus etenisi maan hallituksessa .173 Neuvotteluissa mukana ollut Eläke-
turvakeskuksen Rantala uskoi neuvotteluista poistuessaan, että sopimus olisi kaikkien 
hyväksyttävissä . Erityisesti eläkepalkkatutkimusta neuvotteluosapuolille selostaneen 
Rantalan mielestä sopimukseen tullut korkeampi 1,9 prosentin karttuma jo 53 vuodes-
ta lähtien oli juuri toimihenkilöjärjestöjen toivoma ”melkoinen vastaantulo” .174

SAK:n johtaja Pertti Parmanne oli syys-

kuussa 2002 yhdessä järjestönsä puheen-

johtajan Lauri Ihalaisen kanssa valmis 

tekemään sopimuksen ilman toimihenkilö-

järjestöjä, mikäli työmarkkinajärjestöjen 

eläkeneuvotteluryhmä ei saavuttaisi yh-

teisymmärrystä eläkepalkkaa koskevassa 

kiistassa. Kuva TELA.
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Akavan puheenjohtaja Piekka suositteli järjestönsä hallitukselle sopimuksen hy-
väksymistä, mutta hallitus hylkäsi sen koeäänestyksessä . Helsingin Sanomien mukaan 
”kovaäänisimmät moitteet kuuluivat kokoussalin ovien läpi pitkän matkaa käytävälle 
asti” . Piekan mukaan hylkäämisen kannalla oli reilusti yli puolet järjestön hallituk-
sesta . Hylkäämisen syyksi kerrottiin julkisuuteen se, että ratkaisu kohteli koulutettu-
ja huonommin kuin muita . Korkeamman karttuman olisi pitänyt alkaa 53 ikävuotta 
aikaisemmin . Tuloksen selvittyä Piekka uskoi, että hallitus etenee Akavan kannasta 
huolimatta sopimuksen mukaisesti ja toivoi, ettei ratkaisu heikentänyt Akavan asemaa 
osana työmarkkinoiden kolmikantaa .175 OAJ:n Kangasniemen mukaan tehdyllä päätök-
sellä ei ollut mitään tekemistä Piekan aseman kanssa vaan syylliset löytyivät muualta:

Ulkopuoliselle saattaa näyttää siltä, että Akavan puheenjohtaja olisi saanut 
jäsenliitoiltaan epäluottamuslauseen, kun jäi tappiolle . Asia ei kuitenkaan ole 
näin yksinkertainen .
Kompromisseissa ei oteta koulutettuja huomioon .
Asiat näyttävät etenevän SAK:n pillin mukaan . STTK puhuu kylläkin koulutet-
tujen aseman parantamisesta, mutta ei käytännössä tee mitään asian edistämi-
seksi . STTK tyytyy SAK:n linjaan .
Akava ei hylännyt eläkeratkaisua siksi, että se olisi saanut jotain pientä extraa 
jäsenkunnalleen . Tämä on isompi juttu . Liian monessa ratkaisussa koulutettu-
jen asemaa on heikennetty . Me tulimme sen tien päähän .176

Myös Akavan yksityisen sektorin järjestöistä kuultiin samaa viestiä . Insinööriliiton 
Matti Viljanen tuki Piekkaa ja tuomitsi eläkeuudistuksen:

Piekka on diplomaatti, joka haki sopua eläkekiistassa . Hän otti kantaa, mutta 
se kanta oli virheellinen .
En minä ole kuullut mitään syytöksiä Risto Piekkaa kohti siksi, että hän olisi 
toiminut väärin .
Nyt tehtiin eläkekupla . Me Akavassa emme halua olla mukana sopimassa höl-
möjä ratkaisuja .177

Muut työmarkkinajärjestöt pettyivät Akavaan . SAK:n Ihalainen ammensi agraaris-
ta työmarkkinasanastoa: ”Myös akateemisten iltalypsyjen aika on ohi .” Työnantajien 
Laatunen oli hieman modernimpi: ”Jossain vaiheessa puodin ovi on pantava kiinni .”178 
STTK:n varapuheenjohtaja Joenpalon mielestä Akava oli ajautumassa tilanteeseen, 
ettei se enää ollut luotettava neuvottelukumppani . SAK:n varapuheenjohtajaa Pekka 
Ahmavaaraa kävi ”Akavaa lähinnä sääliksi” .179

Etenkin vasemmistolehdissä oltiin tylyinä . Uutispäivä Demarin mukaan ”Akava 
ajoi taas miinaan” . Otsikolla viitattiin siihen, että Akava oli vuonna 2000 keskusjär-
jestönä jättäytynyt myös edellisen tuloratkaisun ulkopuolelle, vaikka sen jäsenliitot 
hyväksyivät sen myöhemmin Lääkäriliittoa lukuun ottamatta . Lehden mukaan ”Aka-
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va eli muissa maailmoissa” eikä muiden järjestöjen pitänyt alistua ”häirikön pompot-
teluun” .180 Vasemmistoliiton Kansan Uutisten mielestä ”Akava on jossakin mielessä 
myös johdonmukainen, jäihän se ulkopuoliseksi myös viime tuloratkaisussa” . Akavan 
hajoaminen ei ollut ”kokonaan poissuljettu vaihtoehto” .181 Sanoma-konsernin Talous-
sanomat oli harvoja lehtiä, joista löytyi ymmärrystä Akavan kannalle:

Hallituksen kannattaisi vielä kuunnella herkällä korvalla Akavan näkemyksiä . 
Suomeen on syntymässä omalaatuinen tilanne, jossa monissa työelämään liit-
tyvissä kysymyksissä korkeasti koulutettujen työntekijöiden vaatimukset pää-
tyvät vahvojen teollisuusliittojen jyräämiksi .182

Eläkekarttumien nostaminen ikävuosien perusteella tarkoitti keskipalkkamallin 
liu’uttamista loppupalkkamallin suuntaan . Uudistuksessa viimeisten työvuosien kart-
tumia lisättiin ja korotettiin, kun LEL Työeläkekassan toimitusjohtajan Lauri Koivu-
salon työryhmä oli 2000 esittänyt niistä luopumista . Tällaiseen ratkaisuun päädyttiin, 
kun neuvotteluissa haettiin kaikkien hyväksyttävissä olevaa kompromissia .

Eläkkeiden karttumista käyty keskustelu velloi neuvottelujen viime vaiheissa, sa-
moin kuin edellissyksynä . Työuran viimeisiin vuosiin sijoittuneiden korkeampien 
karttumien avulla yritettiin saada toimihenkilöjärjestöt hyväksymään koko työuraan 
perustuvan eläkepalkan laskentamalli . Nousevan työuran työntekijöillä korkeimmat 
palkat sijoittuivat 50 ja 60 ikävuoden välille . Toimihenkilöjärjestöihin kuului myös 
paljon naisvaltaisia liittoja ja niissä katsottiin, että nuorempien ikävuosien palkatto-
mien jaksojen synnyttämää vajausta eläketurvassa voitiin kompensoida myöhempien 
ikävuosien korkeammalla karttumalla .

Lopulta toteutuneen 1,9 prosentin eläkekarttuman määräytymisessä ikävälillä 
53–62 oli kyse kaupankäynnistä, jossa toimihenkilöjärjestöt vaativat viime vaihees-
sa kahta ja työnantajat tarjosivat 1,8 prosenttia .184 Tästä päädyttiin kompromissiin . 
SAK:lle keskipalkkaperiaate oli keskeinen tavoite, kun taas kannustinkarttumat olivat 
heidän jäsentensä kannalta toissijaisia . Parmanne on jälkikäteen (2011) todennut, että 
neuvotteluissa hän ajatteli niin, että 63-vuotiaana lähes kaikki heidän jäsenensä ovat 
joko työkyvyttömyyseläkkeellä tai muutoin poissa työelämästä tai sitten uuden lain 
mukaan jäävät joka tapauksessa tuossa iässä vanhuuseläkkeelle . Kannustinkarttumien 
hyväksymistä helpotti SAK:n näkökulmasta se, että työntekijän työeläkemaksu olisi 53 
vuodesta lähtien korkeampi kuin sitä nuoremmilla .185 Eläkeuudistuksen valmisteluun 
alusta lähtien osallistuneen Ilmarisen varatoimitusjohtaja Tuomikosken jälkikäteis-
kommentin mukaan 1,9 prosentin karttuma oli ”sellainen yksityiskohta, joka rikkoo 
koko himmelin logiikkaa aika tavalla” .186

Neuvotteluissa oli esillä myös palkansaajien työeläkemaksun vähentäminen eläke-
palkkaa laskettaessa . Kun työntekijöiden eläkemaksusta sovittiin 1991, samalla päätet-
tiin, ettei tarkoitus ollut muuttaa palkan ja eläkkeen välistä suhdetta . Asia ratkaistiin 
vuoden 1992 tupo-sopimuksessa niin, että eläkepalkkaa laskettaessa työntekijän brutto-
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palkasta vähennetään ensin työntekijöiden työeläkemaksu . Monimutkaisuutta lisäsi vie-
lä se, että työntekijän eläkemaksu oli verovähennyskelpoinen, mutta se vähensi kuiten-
kin eläkepalkkaa . Näin syntyi järjestelmälle hankala tilanne, joka voitiin yksinkertaistaa 
vähemmän mairittelevaan muotoon: ”mitä suurempi maksu, sitä pienempi eläke .” Par-
manteen mielestä (2011) toteutus oli 1990-luvun alussa ”harvinaisen epäonnistunut” .187

Eläkemaksun noustessa ja siirryttäessä yhä kauemmaksi 1990-luvun alusta, mak-

Sopimus 2002

Työmarkkinajärjestöjen eläkeneuvottelijoiden syyskuussa 2002 tekemässä 

sopimuksessa täydennettiin edellissyksynä tehtyjä päätöksiä:183

•  Vuoden 2005 alusta siirryttiin eläkkeen laskusääntöön, jonka mukaan siitä 

lähtien karttuva eläke lasketaan kunkin vuoden palkan ja karttumaprosentin 

perusteella koko työuralta 18 ikävuodesta lähtien. Vuoden 2004 lopussa kart-

tuneen eläkkeen määrä laskettiin kaikista tuona ajankohtana jatkuvista työ- ja 

palvelussuhteista sekä yrittäjätoiminnasta, ja niistä muodostettiin vapaakirja. 

Eläkkeet voitiin laskea vanhoilla säännöillä vuoteen 2012 asti, mikäli työsuhde 

oli alkanut ennen vuotta 2005.

•  Eläkkeen laskentaa varten kunkin vuoden palkka tarkistetaan eläkkeen 

alkamishetken tasoon palkkakertoimella, jossa ansiotasoindeksin paino on 

80 % ja kuluttajahintaindeksin 20 %.

•  Eläke voi jatkossa nousta yli 60 prosentin (palkoista laskettuna), kun yksityis-

alojen työeläkkeiden osalta luovuttiin eläkkeiden yhteensovituksesta lukuun 

ottamatta liikenne- ja tapaturmaeläkkeitä.

•  Eläkettä karttuu 1,5 % ikävuosina 18−52, 1,9 % 53−62, 4,5 % 63−67. Eläkettä 

ei enää kartu 68 ikävuoden täyttämisen jälkeen.

•  Eläkkeessä säilyivät varhennusvähennys ja lykkäyskorotus.

•  53 vuotta täyttäneiden työeläkemaksua korotettiin eli he maksoivat itse osan 

korkeammasta karttumasta.

•  Palkattomien jaksojen eläketurvaa parannettiin. Opiskelusta ja alle 3-vuotiaan 

lapsen hoidosta kertyy eläkettä.

•  Odotettavissa olevan elinajan pitenemiseen varaudutaan elinaikakertoimella, 

joka vaikuttaa vuodesta 2010 lähtien. 

•  Muutokset mahdollistivat yksityisen sektorin työntekijöitä koskevien eläkelakien 

yhdistämisen ja LEL Työeläkekassan muuttamisen työeläkeyhtiöksi (Etera). 
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sun vähentämisen ymmärtäminen tulisi entistä hankalammaksi . Erityisesti työnteki-
jäjärjestöissä haluttiin muutosta tähän vaikeasti ymmärrettävään käytäntöön, ja asia 
nostettiin esiin marraskuun 2001 eläkesopimuksen jälkeen . SAK:laisen Kunta-alan 
ammattiliiton puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuoren mukaan kyse oli myös eläke-
järjestelmän hyväksyttävyydestä kansalaisten keskuudessa:

Ihmiset hyväksyvät sellaisen järjestelmän, jonka he pystyvät ymmärtämään . 
Ihmiset eivät pysty ymmärtämään sitä, että mitä enemmän he itse maksavat 
omaa työeläkemaksuaan, sitä pienemmäksi heidän oma työeläkkeensä muo-
dostuu . 
Jos siihen karttumaprosenttiin kajotaan, ihmisillä saattaa syntyä mielikuva sii-
tä, että nyt jälleen heikennetään jotakin . 188

Karttumaprosentin alentaminen nousi uudelleen esiin syyskesän 2002 neuvotte-
luissa . Eläkepalkan ja työeläkemaksun hankala yhteys olisi voitu korjata kompensoi-
malla vähentämisestä luopuminen esimerkiksi juuri alentamalla eläkkeen kertymäpro-
sentteja 1,5:stä 1,4 prosenttiin . Parmanteen mielestä kertymän alentaminen tulkittai-
siin kuitenkin eläkeheikennykseksi ja hankkeesta päätettiin luopua .189 Työntekijöiden 
eläkemaksu vähennettiin myös jatkossa bruttopalkasta eläkepalkkaa laskettaessa .

Sopimuksessa muutettiin työkyvyttömyyseläkkeisiin liittynyttä tulevan ajan määrit-
telyä . Tulevalla ajalla tarkoitettiin työkyvyttömyyden alkamisen ja vanhuuseläkkeen 
alkamisen välistä aikaa ja sillä hyvitettiin sitä eläkekertymää, joka työkyvyttömyyden 
takia jäi saamatta . Tulevaa aikaa ei alun perin saanut, jos työsuhde oli kestänyt alle 
vuoden ja työntekijä oli ollut selvästi sairas työsuhteen alkaessa . Tämä niin sanottu 
rajoitussäännös aiheutti paljon päänvaivaa työkyvyttömyysratkaisujen tekijöille 
1960–1980-luvuilla ja ratkaisuja vietiin Eläketurvakeskuksen työkyvyttömyysasian 
neuvottelukuntaan . Tulkintaa monimutkaisti se, että yksityisen ja julkisen sektorin 
käytännöt poikkesivat toisistaan .190

Alkuperäinen idea tulevan ajan käsitteessä oli se, että poisjäänyt eläkekertymä 
haluttiin antaa vain niille, jotka ilman työkyvyttömyyttä olisivat olleet töissä . Tätä 
mitattiin sillä, kuinka pitkä aika oli kulunut työnteon päättymisestä ennen työkyvyt-
tömyyden alkamista . Ensin enimmäisaika oli yksi vuosi ilman mitään helpotuksia . Vä-
hitellen tätä alettiin kuitenkin pitää kohtuuttomana, jos katko oli pidempi esimerkiksi 
työttömyyden vuoksi . Näin työttömyyspäivärahan saanti hyväksyttiin pidentämään 
tarkastelujaksoa . Myöhemmin pidentäjäksi tuli muitakin hyväksyttyjä syitä kuten esi-
merkiksi lastenhoito . Lopulta tulevan ajan käsite monimutkaistui niin paljon, ettei sitä 
enää oikein kukaan hallinnut . Tulevan ajan käsitettä käytettiin Eläketurvakeskuksen 
Rantalan mukaan (2010) ”erilaisissa juristien tilaisuuksissa mm . valtionhallinnon 
lainvalmistelukursseilla varoittavana esimerkkinä (eläke)lainsäädännön monimutkai-
suudesta” . Uudistuksessa siirryttiin huomattavasti yksinkertaisempaan malliin, jossa 
tuleva aika on aina mukana ja tulevan ajan palkka lasketaan viiden edeltävän vuoden 
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ansioiden perusteella . Rantalan mukaan työkyvyttömyyseläkkeeseen liittynyt tulevan 
ajan määrittelyn muutos olikin keskipalkkamallin ohella eläkeuudistuksen merkittä-
vimpiä kohtia työeläkelainsäädännön selkiyttämisen näkökulmasta .191

Eläkeuudistukseen sisältyi myös palkattomien kausien eläketurvaa koskeva muu-
tos . Äitiys-, isyys-, erityisäitiys- ja vanhempainrahakauden ajalta alkoi vuoden 2005 
alusta karttua eläkettä kaikille vanhemmille, jotka jäivät työstä hoitamaan lasta, 1,5 
prosenttia vuotta kohden etuuden perustana olevasta ansiosta . Eläkettä voidaan kar-
tuttaa enintään 12 kuukautta lasta kohden . Vuoteen 2005 saakka, jos äitiysloma, lap-
sen hoitovapaa tai muu palkaton jakso kesti työsuhteen edelleen jatkuessa enintään 
vuoden, eläketurva karttui näiltä jaksoilta . Jos äiti ei palannut saman työnantajan pal-
velukseen tai työhön ollenkaan, ei eläkettä kertynyt lainkaan . Yli vuoden kestäneiltä 
palkattomilta jaksoilta eläketurva ei karttunut eikä LEL:ssä lainkaan edes pidemmistä 
työsuhteista .

Lastenhoitoajalta maksettavan eläkkeen kustannukset siirtyivät pitkälle tulevai-
suuteen, koska useimmat ensimmäisistäkin uudistuksesta hyötyjistä alkavat saada elä-
kettä vasta vuosikymmenten kuluttua ja merkittävämmin ne aiheuttavat kustannuksia 
vasta kuluvan vuosisadan jälkimmäisellä puoliskolla . Koska uudistuksen maksaa val-
tio, siitä koituvat kustannukset siirtyvät tulevien sukupolvien maksettavaksi .192

Kokoomuslainen Maija 

Perho oli sosiaali- ja 

terveysministeri, kun 

työmarkkinajärjestöt 

sopivat marraskuussa 

2001 ja syyskuussa 

2002 suuresta eläke-

uudistuksesta, joka tuli 

voimaan 2005. Kuva 

Työeläke 1/2003, valo-

kuvaaja Uzi Varon.
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Sopimus koski yksityisalojen eläkkeitä ja julkisen sektorin eläkkeistä neuvoteltiin 
erikseen . Valtiolla neuvottelut käytiin valtion eläkeneuvottelukunnassa ja kuntapuo-
lella Kuntien eläkevakuutuksen työryhmässä . Kummassakin oli työntekijäjärjestöjen 
edustus . Julkiselle sektorille ei tullut siirtymäaikaa, niin sanottua ”kahden raiteen 
mallia”, vaan eläke laskettiin vuodesta 2005 lähtien ainoastaan uuden laskusäännön 
mukaan . Vuoden 2004 lopussa jatkuvat palvelussuhteet vapaakirjattiin . Erilaisen elä-
kejärjestelmän ja siihen tehtyjen muutosten vuoksi ”kahden raiteen mallista” olisi tul-
lut monimutkainen ja hankalasti toteutettava eivätkä työntekijäjärjestöt vaatineet sitä 
neuvotteluissa .193

Akavan poisjäännistä huolimatta yksityisaloja koskevan sopimuksen eteneminen 
oli selvää eikä Akava myöhemmin juuri vastustanut uudistuksen etenemistä . STTK:n 
puheenjohtaja Mäenpää oli jo heti sopimuksen hyväksymisen jälkeen ilmoittanut, että 
sopimuksen muuttaminen johtaisi siihen, että myös STTK:n kanta siihen muuttuisi .194 
Muutoksista ei ollut huolta . Pääministeri Lipponen kertoi heti tuoreeltaan, ettei jatko-
aikaa ollut luvassa: ”Hallitus tekee omat esityksensä . Ei tätä voi enää kaataa yksittäisen 
osapuolen erityisongelmiin .”195 Lainsäädäntöprosessi eteni vauhdilla . Sosiaali- ja ter-
veysministeriö esitti jo sopimusta seuranneena päivänä hallituksen talouspoliittiselle 
ministerivaliokunnalle, että sopimus hyväksytään lainsäädännön pohjaksi ja annetaan 
sitä koskeva lakiesitys .196

Lokakuun lopulla 2002 lakiesitys siirtyi eduskunnan käsittelyyn .197 Eduskuntakes-
kustelussa talvella 2003 näkyivät lähestyvät eduskuntavaalit ja myös se, etteivät kan-
sanedustajat itsekään uskoneet, että he voisivat muuttaa olennaisilta osin työmarkki-
najärjestöjen tekemää sopimusta ja hallituksen siihen pohjautuvaa esitystä . Edustajat 
puhuivat kuitenkin paljon: eläkeindekseistä, pienistä kansaneläkkeistä ja myös siitä, 
miksei 63 vuoden vanhuuseläkeikä tullut myös kansaneläkkeeseen . Myös elinaikaker-
roin ihmetytti osaa kansanedustajista ja kirvoitti värikkäitä mielipiteitä . Vanhempien 
ikävuosien superkarttumaa arvosteltiin vasemmiston puheenvuoroissa ja työmarkki-
najärjestöjen valtaa ja toimia etenkin keskustan mutta myös vasemmistoliiton edusta-
jien kommenteissa . Neuvotteluja vuosia hiertänyt eläkepalkan laskentatapa ei edus-
kuntaa puhuttanut juuri lainkaan .198

Eduskunta hyväksyi eläkeuudistusta koskevan lakiesityksen 18 . helmikuuta 2003, 
mutta lain vahvistaminen siirtyi vaalien jälkeen valitulle uudelle eduskunnalle .199 Vaa-
lit päättyivät keskustan niukkaan voittoon, vaikka myös johtava hallituspuolue SDP 
lisäsi kannatustaan . Vaalien jälkeen keskusta ja SDP tulivat samaan hallitukseen en-
simmäistä kertaa sitten vuoden 1987 .

Uusi eduskunta antoi vastauksensa hallituksen työeläkelainsäädännön uudistusta 
koskeneeseen lakiesitykseen 17 . kesäkuuta 2003 . Hyväksyessään työeläkelainsäädän-
nön muutokset eduskunta edellytti, että ”hallitus ryhtyy toimenpiteisiin kansaneläk-
keen tason jälkeenjääneisyyden korjaamiseksi” .200 Työeläkehistorian mittavin uudis-
tus sitten lain synnyn tuli voimaan vuoden 2005 alusta .
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ELINAIKAKERROIN

Eläkeuudistukseen sisältyi kauaskantoinen mekanismi, jolla varauduttiin eliniän pite-
nemiseen . Elinaikakertoimen tarkoituksena on sopeuttaa alkavien työeläkkeiden tasoa 
ja eläkemenoa sen mukaan, miten ihmisten odotettavissa oleva keskimääräinen elin-
ikä muuttuu . Mikäli elinikä jatkaa nousuaan, elinaikakerroin pienentää automaattises-
ti eläkkeitä . Keskeinen idea elinaikakertoimessa on, että elinaikana nautitun eläkkeen 
kokonaismäärä pysyy keskimäärin aikaisemmalla tasolla, mutta pidentyneen elinajan 
vuoksi kuukausieläkkeestä tulee pienempi . Tarkoituksena on, että työntekijät korvai-
sivat elinaikakertoimen eläkettä pienentävää vaikutusta olemalla työelämässä nykyistä 
pidempään . Se vaikuttaa vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeisiin lukuun otta-
matta lapseneläkettä .

Elinaikakerroin määritellään erikseen kullekin ikäluokalle 62 vuoden iässä käyt-
täen – vuositasolla tapahtuvien heilahtelujen välttämiseksi – edeltävän viiden vuoden 
kuolevuustilastoja . Saadulla luvulla kerrotaan alkava vanhuuseläke riippumatta siitä, 
missä iässä henkilö siirtyy vanhuuseläkkeelle . Jos vanhuuseläke alkaa alle 62-vuotiaa-
na, käytetään eläkkeen alkamisvuoden kerrointa . Elinaikakerroin koskee 1948 ja sen 
jälkeen syntyneitä, ja kerroin on sama sekä miehille että naisille . Se laskettiin ensim-
mäisen kerran vuodelle 2009, joka on kertoimen perusvuosi . Elinaikakerrointa sovel-
lettiin ensimmäisen kerran 2010, jolloin kertoimeksi tuli 0,99170 . Se tarkoittaa 0,83 
prosentin pienennystä siitä, mitä myönnettävä vanhuuseläkkeen määrä olisi ilman 
elinaikakerrointa .201

Elinaikakertoimeen saatiin vaikutteita Ruotsin 1990-luvulla tehdystä eläkeuudis-
tuksesta (ks . s . 340) . Ruotsissa käyttöön otetun niin sanotun jakoluvun taustalla oli 
ajatus, että mikäli eläke näyttää jäävän toivottua matalammaksi, vaje on korjattavissa 
työnteon jatkamisella . Eläkeuudistuksen valmisteluvaiheessa Tuomikoski pohdiskeli, 
että samaa periaatetta tulisi soveltaa myös Suomessa . Jakoluku ei kuitenkaan suoraan 
soveltunut täkäläisiin oloihin, koska Suomen työeläkejärjestelmä rakentui karttuma-
prosenttien varaan eikä eläkepääomaan niin kuin Ruotsissa .202

Eläkekarttumaan perustuvaan järjestelmään soveltui erityinen elinaikakerroin . 
Eläketurvakeskuksen Christina Lindellin 1999 kirjoittama muistio perustui Tuomi-
kosken vetämän eläkeikätyöryhmän työhön .203 Elinaikakertoimen ydin oli sama kuin 
Ruotsissa sovellettavassa jakoluvussa: kuolevuuden aleneminen eli elinajanodot-
teen kasvu näkyi elinaikakertoimen pienenemisenä . Eläkeneuvottelijoille esitettiin 
elo–syyskuussa 2002 seuraavat Kansaneläkelaitoksen ja Tilastokeskuksen vuoden 
1997 tilanteeseen perustuvat elinajanodotteet ja sitä edellyttävät lisätyöskentelykuu-
kaudet, jotta 65-vuotias saavuttaisi 60 prosentin eläkkeen:
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Vuosi KELAn ennuste (Eurostat) Tilastokeskuksen ennuste
Odotteen kasvu lisätyöskentely Odotteen kasvu lisätyöskentely

 kk kk kk kk 

2010 16 10 15 10

2020 24 15 25 16

2030 30 18 36 22

2040 34 20 44 27

2050 36 21 53 32

Laskelmassa elinaikakertoimet olivat 62 vuoden iässä ja vuoden 1997 tilanteesta 
laskettuna seuraavat:

Vuosi KELA Tilastokeskus

2010 0,946 0,946

2020 0,923 0,914

2030 0,907 0,888

2040 0,897 0,864

2050 0,891 0,845

Tuomikoski havainnollisti eläkeneuvottelijoille kertoimen vaikutusta:
Mikäli maailma noudattaa Tilastokeskuksen ennustetta, vuonna 2050 alkavat 
eläkkeet siis kerrottaisiin luvulla 0,845 eli ne olisivat yli 15 % pienempiä kuin 
lähtötilanteessa . Tämä kompensoituisi kannustinkarttuman turvin 32 kuukau-
den eli 2 vuoden ja 8 kuukauden lisätyöskentelyllä, vaikka elinajan odote on 
kasvanut 53 kuukautta eli siis 4 vuotta ja 5 kuukautta .204

Elinaikakertoimesta esitetyt laskelmat perustuivat siihen, kuinka paljon tarvittiin 
lisätyöskentelyä 65 ikävuoden jälkeen . Ne kertoivat sen, että eliniän pidentymiseen 
oli jollakin aikavälillä välttämätöntä reagoida, ellei ”eläkekustannusten annettu koho-
ta merkittävästi” . Jos henkilö ei syystä tai toisesta pidentäisi työuraansa, edessä olisi 
ennen pitkää huomattava eläketason lasku . Sekin kerrottiin, että ennusteet saattoivat 
muuttua:

Kokemuksen mukaan elinajan odotteen kasvu on toistuvasti aliarvioitu . Toi-
saalta on olemassa maita, joissa elinajan odotteen kasvu on pysähtynyt ja kään-
tynyt jopa laskuun, ja tällaisia kokemuksia on muualtakin kuin kehittymättö-
mistä maista ja siirtymätalouksista .

SAK:n eläkeneuvottelija Parmanne oli elokuussa 2002 aloitteellinen elinaikaker-
toimen suhteen . Hänen kantaansa vaikutti erityisesti ETLAn tutkijoiden Jukka Las-
silan ja Tarmo Valkosen kirjoitukset elinajan pidentymisestä .205 Parmanteen mielestä 
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Ruotsin eläkeuudistukset 

Kattavuudeltaan ja rahoitukseltaan erityyppisiä työkyvyttömyys- ja vanhuuseläkejärjestel-

miä luotiin eri maihin 1800-luvun loppupuolelta lähtien. Niitä on käsitelty tarkemmin tämän 

kirjan ensimmäisessä luvussa Teollistuvan agraariyhteiskunnan sosiaaliturva. Ruotsissa 

tuli 1913 voimaan koko väestöä koskeva kansaneläkejärjestelmä, johon kuuluivat vanhuus- 

ja työkyvyttömyyseläke. Se rahoitettiin vakuutusmaksuin ja pienituloisille tarkoitetut 

lisäeläkkeet valtion ja kuntien kustantamana. Kansaneläkejärjestelmä (AFP) uudistettiin 

1946 (voimaan 1948). Kansaneläkkeenä maksettiin tämän jälkeen tasasuuruisia vanhuus-, 

työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä.

Kiivaan kamppailun ja tiukkojen äänestysten jälkeen Ruotsiin tuli 1960 yleinen lisäelä-

kejärjestelmä (ATP), johon kuuluivat kaikki 16 vuotta täyttäneet palkansaajat ja yrittäjät. 

Siinä täysi vanhuuseläke oli 60 prosenttia keskimääräisestä eläkkeen perusteena olevasta 

tulosta, joka laskettiin 15 parhaalta vuodelta. Eläketurvaan sisältyi eläkekatto, eli tietyn rajan 

ylittävistä ansioista ei muodostunut eläkeoikeutta. Ne, joilla kansaneläke oli pääasiallinen 

eläke, saivat niin sanottua eläkelisää. Niin AFP- kuin ATP-eläkkeitä korotettiin vuosittain 

kuluttajahintaindeksin muutosten perusteella. Eläkeikä oli liukuva. Mikäli henkilö jäi eläkkeelle 

ennen yleistä eläkeikää, eläkettä pienennettiin ja sitä korotettiin, jos myöhensi eläkkeelle 

jäämistään yli yleisen eläkeiän. Alun perin liukuma oli 63−70 vuotta yleisen eläkeiän ollessa 

67 vuotta. Heinäkuussa 1976 yleinen eläkeikä aleni 65 vuoteen ja liukumaväliksi tuli 60−70 

vuotta. Samaan aikaan tuli voimaan myös osaeläkejärjestelmä, mikä mahdollisti 60 vuotta 

täyttäneillä osapäivätyön ja eläkkeen yhdistämisen.

Kansaneläkkeet rahoitettiin työnantajamaksuin ja verovaroin, ja työnantajat rahoitti-

vat yksin yleisen lisäeläkejärjestelmän. Yrittäjät rahoittivat oman eläketurvansa. Julkiseen 

hallintoon kuuluva sosiaalivakuutuslaitos (Riksförsäkringsverket) vastasi niin kansaneläke- 

kuin lisäeläkejärjestelmän keskushallinnosta ja kussakin läänissä oli yksi vakuutuskassa. 

Lakisääteisiä AFP- ja ATP-eläkkeitä täydentävät kollektiivisiin työmarkkinasopimuksiin 

perustuvat lisäeläkkeet, joiden kattavuus oli laaja. Niiden hallinto oli hajautettu yksityisen 

sektorin hoidettavaksi. Lisäksi oli vielä erilaisia vapaaehtoisia eläkejärjestelmiä.222

Ruotsin valtiopäivät päätti 1994 lakisääteisen vanhuuseläkejärjestelmän uudistamises-

ta.223 Uusi lakisääteinen vanhuuseläkejärjestelmä koostuu tuloperusteisesta eläkkeestä ja 

asumisperusteisesta takuueläkkeestä. Takuueläkettä (garantipension) saavat ne, joiden 

tuloperusteinen eläke jäi tietyn rajan alapuolelle. Takuueläke korvasi aikaisemman kansan-

eläkkeen ja eläkelisän, ja se on huomattavasti korkeampi kuin aikaisempi kansaneläke mutta 

samalla myös veronalaista tuloa. Työkyvyttömyyseläkkeet yhdistettiin sairausvakuutukseen. 

Lakisääteisen eläketurvan lisäksi säilyivät työmarkkinasopimuksiin perustuvat lisäeläke-

vakuutukset, joiden piiriin kuuluvat edelleen lähes kaikki palkansaajat.224 

Tuloperusteisissa eläkkeissä on kaksi osaa, ansaintaeläke (inkomstpension) ja rahas-

toeläke (premiepension). Eläkettä karttuu tulojen perusteella 16 vuoden iästä lähtien ilman 

yläikärajaa. Eläkemaksu on kiinteä 18,5 prosenttia eläkkeen perusteena olevasta tulosta. 

Maksu jakaantuu työnantajan ja työntekijän kesken niin, että työnantajat maksavat noin 
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60 ja työntekijät 40 prosenttia. Eläkkeen perusteena olevaa tuloa laskettaessa vähenne-

tään työntekijän eläkemaksu. Järjestelmään sisältyy ansaintakatto, joka sidotaan eläkkeen 

perusteena oleviin tuloihin. Eläkettä karttuu myös sosiaalivakuutusetuuksista sekä pienten 

lasten hoito-, asevelvollisuus- ja opiskeluajalta, ja ne valtio kustantaa kokonaan.

Sekä ansaintaeläke että rahastoeläke ovat maksuperusteisia, eli eläke määräytyy 

maksujen mukaan. Kiinteästä 18,5 prosenttiyksikön maksusta 16 prosenttiyksikköä kartut-

taa ansaintaeläkettä ja 2,5 prosenttiyksikköä rahastoeläkettä. Ansaintaeläke rahoitetaan 

jakojärjestelmästä. Se tarkoittaa, että 16 prosenttiyksikön maksu käytetään maksussa 

oleviin eläkkeisiin ja mahdollinen ylijäävä osa muodostaa puskurirahastoa myöhempää 

käyttöä varten.

Ansaintaeläkkeessä jokaisella on yksilöllinen laskennallinen eläketili, joka korkoutetaan 

nimellisansioiden kasvun mukaisella laskennallisella tuottoprosentilla, niin sanotulla tulo-

indeksillä. Siihen eläkkeelle siirryttäessä kertynyt laskennallinen eläkepääoma jaetaan 

niin kutsutulla jakoluvulla, joka määrätään erikseen kullekin syntymävuosiluokalle sen 

odotettavissa olevan elinajan mukaan. Jakoluku tuo eläkejärjestelmään automaattisen 

sopeutumisen elinajan muutoksiin.

Rahastoeläkkeen osalta työntekijät saavat itse valita sen, sijoittavatko yksityiset yhtiöt 

vai oletusrahastona toimiva valtiollinen rahastoyhtiö varat. Kun valintamahdollisuus tuli 

noususuhdanteessa 2000, noin kaksi kolmasosaa valitsi yksityisen rahastoyhtiön. Sen 

jälkeen nuorista työelämään tulleista jopa reilusti alle 10 prosenttia on tehnyt valinnan. 

Kaikista uuteen järjestelmään kuuluvista alle 60 prosenttia on vuoden 2010 tilanteen mukaan 

tehnyt niin sanotusti aktiivisen valinnan, eli valinnut muun kuin valtiollisen rahastoyhtiön. 

Valtion rahastoyhtiön ja yksityisten sijoitusyhtiöiden välillä ei ole ollut merkittäviä eroja 

sijoituskohteissa tai -tuotoissa.225    

Rahastoeläkkeelle ei taata vähimmäismäärää, vaan se määräytyy sijoitustuottojen 

mukaan. Uuden lain hyväksymisen aikoihin arvioitiin, että uuden järjestelmän mukainen 

tuloperusteinen eläke olisi kokonaisuudessaan keskimäärin 50−55 prosenttia loppupal-

kasta ja jos rahastoeläkkeen tuotto olisi taloudellista kasvua suurempi, eläke olisi tätä 

korkeampi.

Ruotsin uuteen eläkejärjestelmään kuuluu edelleen joustava eläkeikä. Takuueläkkeen 

saa 65 vuoden iässä, mutta tuloperusteisen eläkkeen voi ottaa 61-vuotiaana, joko an-

saintaeläkkeen, rahastoeläkkeen tai molemmat tai kummastakin vain osan. Yläikärajaa 

tuloperusteisen eläkkeen alkamiselle ei ole.

Uusi järjestelmä tuli asteittain voimaan. Vuonna 1937 ja aikaisemmin syntyneet saivat 

eläkkeensä vanhan järjestelmän mukaan, 1938−1953 syntyneiden eläke määräytyy osittain 

vanhojen ja osittain uusien sääntöjen mukaan ja 1954 ja sen jälkeen syntyneet siirtyvät 

kokonaan uuteen järjestelmään. Uudet eläkkeen karttumissäännöt astuivat voimaan 1999 

ja ensimmäiset uuden järjestelmän mukaiset eläkkeet maksettiin 2001.
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asia piti ratkaista samalla kertaa muiden uudistusten kanssa, muuten neuvottelupöy-
tään palattaisiin muutaman vuoden kuluttua uudelleen . Pitäessään neuvottelujen vii-
me vaiheessa kokousta Puron ja Ihalaisen kanssa Parmanne esitti elinaikakertoimen 
liittämistä sopimukseen . Puro ja Ihalainen eivät vastustaneet Parmanteen ehdotus-
ta .206 Puron mukaan (2011) ilman Parmanteen aloitteellisuutta elinaikakerroin ei olisi 
tuolloin toteutunut .207

Puron esitellessä Tuomikosken laatimaa muistioita elinaikakertoimesta työmark-
kinajärjestöille elokuun lopulla 2002 järjestöjen eläkeneuvottelijat näyttivät kertoi-
melle ”vihreää valoa” . Tällä oli merkittävä vaikutus neuvottelujen kulkuun, koska se 
avasi taloudellista liikkumavaraa tulla vastaan toimihenkilöjärjestöjen vaatimuksia 
korkeampien eläkekarttumien osalta työuran loppupuolella .208 Kun Puro kertoi Tuo-
mikoskelle työmarkkinajärjestöjen hyväksyneen elinaikakertoimen, aamuinen puhelu 
löi elinaikakerrointa ideoimassa olleen Tuomikosken ”aika lailla ällikällä”: ”Oli viisas 
päätös, mutta en odottanut, että siihen oltaisiin vielä kypsiä .”209

Hallituksen esityksessä elinaikakertoimen vaikutusta eläkkeeseen kuvattiin kah-
della tavalla210:

–  tavoite-eläke säilyy, mutta eläkeikä muuttuu elinajan muutoksen vuoksi ja
–  eläkkeellesiirtymisikä säilyy muuttumattomana, mutta eläkkeen määrä muuttuu 

elinajan odotuksen mukaan .

Ensimmäisellä tavalla kuvattuna elinaikakerroin sitoi ”eläkeiän automaattisesti 
elinajan muutokseen vastaavalla tavalla kuin TEL-indeksi automaattisesti määräytyy 
taloudellisen kehityksen mukaan” . Sekä elinaikakertoimen että indeksin määräytymis-
säännöt olivat ennalta tiedossa ja elinaikakertoimen vaikutukset lyhyellä aikavälillä 
olisivat vähäiset . Pidemmän aikavälin muutokset selviäisivät vasta myöhemmin, ja sa-
moin kuin indeksien kohdalla muutokset näkyisivät vähitellen . Joidenkin indeksimuu-
tosten vaikutus kertyneeseen eläkkeeseen oli jo ollut suurempi kuin nyt ehdotettavan 
elinaikakertoimen . Hallitus viittasi esityksessään myös aikaisempaa työeläkeindeksiä 
parempaan palkkakertoimeen, joka siten tavallaan kompensoi elinaikakertoimen vai-
kutusta .

Hallitus kertoi myös tarkemmin työmarkkinajärjestöjen sopimuksessa mainitun 
”mekanismin, jossa eläketurva sopeutuu eliniän odotteen muutokseen” . Hallituksen 
esityksen mukaan ”jos elinaika ei kasvaisikaan, vähennystä ei tehdä ja jos elinaika ly-
henisi, eläkkeen määrää korotetaan” . Perusteluissa käytettiin elinaikakertoimen vai-
kutuksia kuvaamaan nimenomaan Kelan ennustetta, jossa elinajanodotteen kasvu oli 
pienempi kuin Tilastokeskuksen ennusteessa . Eläketurvakeskuksessa tukeuduttiin 
tuolloin niin ikään Kelan ennusteeseen .211

Hallituksen esityksessä pohdittiin elinaikakerrointa myös perustuslain kannalta, 
koska kerroin vaikuttaa myös jo ennen vuotta 2005 kertyneeseen eläkkeeseen . Siinä 
viitattiin kolmeen perustuslakivaliokunnan lausuntoon 1990-luvulta . Elinaikaker-
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toimen vaihtoehdoksi mainittiin vanhuuseläkeiän nostaminen asteittain pitenevää 
elinaikaa vastaavasti . Perustuslakivaliokunnan aikaisempiin lausuntoihin nojautuen 
tällainen muutos voitiin toteuttaa tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, kunhan 
muutoksen voimaantuloon varattiin riittävästi aikaa . Johtopäätöksenään hallitus to-
tesi, että ”elinaikakerrointa koskeva muutos voidaan toteuttaa tavallisessa lainsäätä-
misjärjestyksessä, koska siinä on kysymys eläkejärjestelmään tehtävästä muutoksesta, 
joka koskee vasta usean vuoden päästä eläkkeelle siirtyviä ikäluokkia” . Eduskunnan 
perustuslakivaliokunnan lausunnossa puolestaan todettiin:

Oleellisinta valtiosääntöoikeudellisesti valiokunnan mielestä on, että kertoimen 
käyttöönotto ei kohdistu esimerkiksi vain johonkin eläkeläisryhmään vaan se 
on yleinen ja pysyväisluonteiseksi tarkoitettu koko eläkejärjestelmän muutos . 
Elinaikakertoimen käyttöönotto ei näin ollen ole valtiosääntöoikeudellisesti 
ongelmallista perustuslain omaisuudensuojasäännösten kannalta .212

Eduskunnassa elinaikakerroin ihmetytti joitakin kansanedustajia eläkeuudistuk-
sen käsittelyn yhteydessä talvella 2003 . Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja 
Marjatta Vehkaojalle (SDP), joka oli valiokunnassa kuullut Pentikäisen kriittisiä kom-
mentteja, elinaikakerroin oli ”sellainen kysymysmerkki” .213 Eläkejärjestelmää aikoi-
naan suunnitellut Pentikäinen oli tehnyt vaikutuksen myös vasemmistoliiton Marjatta 
Stenius-Kaukoseen:

Elinaikakertoimen poistaminen on täysin perusteltua viitaten esimerkiksi Teivo 
Pentikäisen lausuntoihin . Tässä vaiheessa, kun ei ole mitään varmuutta, mikä 
tulevaisuus on, ei pitäisi näin merkittävää muutosta tehdä, varsinkin kun tämä 
on nyt täysin kaavamainen .214

Keskustan Juha Rehula ihmetteli, miten uudistuksessa, johon sisältyy esimerkiksi 
elinaikakerroin, voi olla pelkkiä voittajia . Ihmettelijöihin kuului myös vasemmistolii-
ton Mikko Kuoppa, joka ei ymmärtänyt lainkaan elinaikakertoimen tausta-ajatusta:

Tämä elinaikakerroin kyllä ihmetyttää, että tämmöinen lähdetään tekemään, 
kun kumminkin pyritään siihen, että ihmiset eläisivät mahdollisimman kauan 
ja mahdollisimman terveesti .215

Saman puolueen Jaakko Laakson mielestä ”yksi kaikkein huonoimpia ratkaisuja 
on tämän elinaikakertoimen käyttöönotto” .216 Kokoomuksen Eero Akaan-Penttilältä 
sen sijaan ymmärsi ”leikkurin” filosofian ja ”koeluonteisuuden”:

Tämä elinaikakerroin on uusi moderni asia, johon jo viittasin . Saksassa sitä ny-
kyisin kutsutaan nimellä demografialeikkuri eli elinaikaleikkuri, ei elinaikaker-
roin. Ymmärrän sen filosofian ja ymmärrän sen koeluonteisuuden ja sen takia 
olen sitä kyllä kannattamassa .217
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Myönteisin kommentti kuultiin kokoomuksen Sari Sarkomaalta, johon ikänsä puo-
lesta elinaikakerroin vaikuttaisi enemmän kuin muihin siitä näkemyksiä esittäneisiin: 
”On erinomaista, että tähän esitykseen liittyy elinaikakerroin, jolla todellakin varaudu-
taan jatkuvaan keskimääräisen eliniän kasvuun .”218 Ennen täysistuntokäsittelyä edus-
kunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta totesi mietinnössään:

Valiokunta pitää välttämättömänä, että ennen elinaikakertoimen soveltamisen 
alkamista erikseen tarkastellaan, ovatko ne tekijät, jotka nyt puoltavat kertoi-
men käyttöönottoa, oletusten mukaisesti toteutuneet ja onko kertoimen käytöl-
le siten riittävät perusteet .219

Elinajanodote kasvoikin jatkuvasti lain säätämisen jälkeen, ja kasvu painottui van-
himpiin ikäluokkiin . Eläkemenojen ja työurien pidentämisen kannalta tällainen kehi-
tys perusteli elinaikakertoimen käyttöä, mutta samalla näytti entistä enemmän siltä, 
että elinaikakerroin luo myös ongelmia eläkkeiden tulevaa tasoa ajatellen . Erityinen 
ongelma näytti tulevan varsinkin nuorena työkyvyttömyyseläkkeelle joutuneiden eläk-
keiden osalta, koska elinaikakerrointa sovelletaan vanhuuseläkkeiden lisäksi myös 
työkyvyttömyyseläkkeisiin .

Työkyvyttömyyseläkkeisiin sovellettaisiin elinaikakerrointa sen muuttuessa van-
huuseläkkeeksi 63-vuotiaana . Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että henkilön eläketaso 
laskee työkyvyttömyyseläkkeen muuttuessa vanhuuseläkkeeksi . Elinaikakertoimella 
on hankala kannustaa työkyvyttömiä pidentämään työuraansa, mutta heitä ei voitu 
toisaalta jättää myöskään kertoimen ulkopuolelle . Varsinkin lähellä vanhuuseläkeikää 
alkavasta työkyvyttömyyseläkkeestä tulisi vanhuuseläkettä parempi, mikä kannustaisi 
pyrkimään työkyvyttömyyseläkkeelle .

Työmarkkinajärjestöjen solmimassa niin sanotussa sosiaalitupossa tammikuus-
sa 2009 työkyvyttömyyseläkkeen saajien asemaa parannettiin lieventämällä elinai-
kakertoimen eläketasoa alentavaa vaikutusta . Valmistelussa päädyttiin ratkaisuun, 
jossa elinaikakerrointa sovelletaan jo työkyvyttömyyseläkkeen alkaessa ja vain eläk-
keen ansaittuun osaan, eikä lainkaan tulevan ajan eläkkeen osaan . Näin ollen elin-
aikakertoimen vaikutus eläkkeeseen on sitä pienempi mitä nuorempana eläkkeelle 
siirtyy . Työkyvyttömyyseläkkeen tasoa parannettiin myös korottamalla tulevan ajan 
karttumisprosenttia 1,3:sta 1,5 prosenttiin 50–63-vuotiailla, mikä oli alle 50-vuotiailla 
jo ennestään . Samalla nostettiin työkyvyttömyyseläkkeisiin tehtävän kertakorotuksen 
määrää .220

Työeläkepäivillä lokakuussa 2010 Eläketurvakeskuksen Rantalan perusteluissa 
työurien pidentämisen tarpeellisuudesta yhtenä kohtana oli elinaikakerroin . Ilman 
pidempiä työuria elinaikakertoimen vuoksi eläkkeet uhkaisivat muutaman vuosikym-
menen kuluttua jäädä selvästi odotettua alhaisemmaksi . Elinikää koskevat ennusteet 
olivat muuttuneet: ihmisten ennustettiin elävän vielä aikaisemmin ennustettua pi-
dempään .221
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Kun eläkeneuvottelujen julkinen mielenkiinto kohdistui 2000-luvun alussa elä-
kepalkkaan ja eläkekarttumiin, sopimukseen liitettiin paljon pienemmällä huomiolla 
mekanismi, jonka tehokkuuden vain harvat tuolloin oivalsivat . Mitä pidemmälle aika 
kuluisi, sitä helpompi päättäjien olisi viitata joskus kauan sitten tehtyihin ratkaisuihin 
ja toimijoihin . Eläkkeelle jäämisen myöhentämisen voitiin myös todeta viime kädessä 
säilyvän kullakin yksilöllä itsellään: kukin tekisi valinnan rahan ja vapaa-ajan välillä . 
Työurien pidentäjät saivat tuekseen keppiä ja porkkanaa modernimman ja kasvotto-
man välineen .

TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAKI TYEL

Kun eläkeuudistusta alettiin valmistella 1990-luvun loppupuolella, lainsäädännön sel-
keyttämistä ja yhdistämistä pidettiin koko uudistamisen keskeisenä tavoitteena . Työ 
oli kuitenkin hankalaa ennen kuin eläkeuudistuksen sisällöstä oli sovittu . Eläketurvaa 
koskevan sisällöllisen uudistuksen saatua syyskuussa 2002 ratkaisunsa työeläkelain-
säädännön kodifiointihanke selkeytyi huomattavasti. Lakien yhdistämisen ei enää aja-
teltu olevan vaikea toteuttaa, koska se ei samalla tavalla ollut ”poliittisesti” hankala .226

Eläketurvakeskuksessa lainsäädäntötyötä johtanut Riitta Korpiluoma muisteli 
jälkikäteen (2011) eläkeneuvotteluja vetäneen Puron kysyneen häneltä, voitaisiinko 
uudistukset toteuttaa samanaikaisesti niin, että kumpikin tulisi voimaan 2005 alusta . 
Korpiluoma oli vastannut: ”ei mitään mahdollisuutta .”227 Järjestöjen syyskuussa 2002 
tekemän sopimuksen mukaan työeläkelakien yhdistäminen pyrittiin toteuttamaan 
”niin pian kuin mahdollista” .228

Työeläketurvan sisällöllinen muutos merkitsi kuitenkin niin suuria tietojärjestel-
mäuudistuksia, etteivät työeläkelaitosten ja Eläketurvakeskuksen rahkeet riittäneet 
samanaikaiseen eläkelakien yhdistämishankkeen läpiviemiseen . Eläkelakien yhdistä-
minen edellytti yhteisen ansiorekisterijärjestelmän rakentamista . Maaliskuussa 2003 
näytti jo ilmeiseltä, ettei uutta eläkelakia ja sen edellyttämää infrastruktuuria saataisi 
valmiiksi edes vuoden 2006 alkuun mennessä . Yhteisen järjestelmän toteuttamisen 
työmääräksi arvioitiin 45 000 henkilötyöpäivää, mikä edellytti noin sadan henkilön 
työllistämistä . Tällaisen joukon ja osaamisen rekrytointi ei näyttänyt mahdolliselta, 
koska toimialan resurssit piti seuraavien kahden vuoden aikana suunnata vuoden 
2005 eläkeuudistuksen toteuttamiseen . Realistiseksi vaihtoehdoksi arvioitiin vuoden 
2007 alku ja riskittömämpi ajankohta vielä vuotta myöhemmäksi .229

Työmarkkinajärjestöt ottivat lopulta kantaa myös siihen, tuliko yrittäjien eläkelaki 
liittää uuteen eläkelakiin . Ilmarisen varatoimitusjohtaja Tuomikoski oli esittänyt jo uu-
distuksen valmistelun alkuvaiheessa talvella 1999, että yrittäjien eläkelaki jätettäisiin 
ulkopuolelle . Valtion osuuden vuoksi yrittäjien eläkelaki toisi Tuomikosken mielestä 
mukanaan ”enemmän ongelmia kuin raportissa on haluttu tuoda esille” .230 Työmark-
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kinajärjestöt eivät tuolloin ottaneet asiaan lopullista kantaa ja YEL pysyi valmistelussa 
mukana . Keväällä 2003 Puron ryhmässä päätettiin, että yrittäjien eläkelaki jää omaksi 
laikseen ja valmistelun ulkopuolelle . Puro kirjasi muistioonsa:

Koska YEL:n liittäminen TyEL:iin on vain lähinnä muotoasia ja kun yhteinen 
laki voi joskus johtaa YEL:n ja TyEL:n välillä käsittelytapaongelmiin eduskun-
nassa, on parempi, että lait pidetään erillään .231

Ilmarisen aikaisempi toimitusjohtaja Pentikäinen pohdiskeli jo 1970-luvun alussa 
eläkelakien yhdistämiseen liittyvää poliittista riskiä ja eduskunnan voimasuhteiden 
muutosten mahdollisesti mukanaan tuomia ongelmia työeläkejärjestelmään .

Valmistelutyö eteni, ja Puron ryhmässä käsiteltiin lokakuussa 2004 Korpiluoman 
kirjoittamaa muistiota TyEL:n valmistelusta . Siinä todettiin, että sosiaali- ja terveys-
ministeriön tavoitteena oli antaa lakiesitys eduskunnalle vielä saman vuoden aikana . 
TyEL:iä valmisteltiin ministeriössä hallitusneuvos Tuulikki Haikaraisen johdolla . Kor-
piluoman muistiossa todettiin lukuisia auki olevia asioita, vaikka muutoin lakiteksti ja 
yksityiskohtaiset perustelut olikin käyty ”kahteen kertaan ja voimaanpanolaki perus-
teluineen kerran läpi yksityiskohtaisesti” . Puron ryhmässä päätettiin pitää kiinni eh-
dotetusta aikataulusta, ja keskeneräiset asiat tuli käsitellä lakiesitystä valmistelevassa 
ryhmässä, ei työmarkkinajärjestöjen neuvotteluryhmässä .232
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Aikataulussa ei pysytty eikä lakiesitystä ehditty loppuun saakka huolellisesti val-
mistella . Tai oikeastaan ongelma oli siinä, että TyEL:n valmisteluajasta tuli niin pitkä, 
että siihen jäi muun lainsäädännön muuttumisen vuoksi huomattavan paljon virheitä . 
Lain pituus (219 pykälää) ja pitkä valmisteluaika olisivat edellyttäneet, että lakiesitys 
olisi huolellisesti tarkistettu . Sosiaali- ja terveysministeriö päätti kuitenkin lähettää la-
kipaketin eduskuntaan ennen oikeusministeriön laintarkistusta, kun oikeusministeriö 
ilmoitti pitkän tarkastusajan .233

Työntekijän eläkelaki annettiin eduskunnalle huhtikuussa 2005 . Eduskunnan va-
liokunnat eivät aluksi esittäneet paljon muutoksia . Perustuslakivaliokunnan lausun-
toon liittyi joitakin suurempia periaatteellisia muutosesityksiä, jotka koskivat työelä-
kemaksujen valvontatyöhön liittyvää kotirauhan rikkomista ja Eläketurvakeskuksen 
asemaa . Suurin muutosehdotus koski kuntoutukseen liittyvää muutoksenhakukiellon 
poistamista .234 Kun eläkelain käsittely jatkui sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, oikeus-
ministeriön edustaja jätti valiokunnalle 30 sivua pitkän muistion lakiin tehtävistä 
muutoksista . Oikeusministeriö oli jo aikaisemmin lähettänyt sosiaali- ja terveysminis-
teriöön lausuntoluonnoksen, jossa oli samoja teknisiä korjauksia .235

Suuri korjausten lukumäärä synnytti mielikuvan huonosti valmistellusta laista . 
Teknisten virheiden lisäksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan mielestä selkeyden ja ym-
märrettävyyden parantamisessa ei muutoinkaan kaikin puolin onnistuttu ja lain kir-
joitustapa sisäisten viittausten suuren määrän vuoksi heikensi lain ymmärrettävyyttä . 
Käytetyn käsitteistön ja kielen ymmärrettävyyttä pidettiin valiokunnassa erityisen tär-
keänä, koska ”työeläkelainsäädäntö on sääntelyä, joka koskettaa suurinta osaa kansa-
laisista” . Jatkossa sosiaali- ja terveysministeriössä tuli ”paremmin varmistua siitä, että 
ehdotettava sääntely on keskeiset lainvalmistelun laatuvaatimukset täyttävää” .236

Eläketurvakeskuksessa virheet harmittivat, sillä lain valmistelussa oli tehty paljon 
työtä ja lain rakennetta pidettiin hyvänä . Suurimmassa osassa korjausesityksistä kyse 
oli teknisiä muutoksista tai sanamuodollisista täsmennyksistä, ”pienestä teknises-
tä piperryksestä”, kuten Korpiluoma asian on myöhemmin (2011) ilmaissut . Ne olisi 
huomattu, jos esitys olisi ennen eduskunnalle antamista käynyt läpi oikeusministeriön 
normaalin laintarkastuksen . Eläketurvakeskuksen lainvalmistelijoiden keskuudessa 
koettiin, että työmarkkinajärjestöjen taholta tuli painetta lain saattamiseksi viimein 
eduskunnankäsittelyyn . Myös uuden yhteisen ansaintarekisterin Arekin rakentamisen 
takia uutta lakia kiirehdittiin .237

Eduskunta hyväksyi työntekijän eläkelain huhtikuussa 2006, vuoden kuluttua lain 
antamisesta .238 Työntekijän eläkelaki TyEL korvasi vuoden 2007 alusta aikaisemmat 
TEL:n, LEL:n ja TaEL:n . Uuden lain mukaan kaikki yksityisalojen työntekijät vakuu-
tettiin saman lain mukaan ansioista, toimialasta ja työsuhteen kestosta riippumatta . 
Myös yrittäjien ja merimiesten eläkelait kirjoitettiin uudelleen, samoin kuin julkisen 
sektorin eläkelait . Pitkään valmisteltu eläkeuudistus oli saatu päätökseen .
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Työeläkejärjestelmässä sekä yhteistyöllä että kilpailulla on oma tärkeä merkityk-
sensä . Toimeenpanoltaan hajautetun eläkejärjestelmän eräänä etuna pidetään 
eläkevakuuttajien keskinäisen kilpailun tuomia tehokkuushyötyjä . Toisaalta toi-

mijoiden yhteistyö järjestelmän infrastruktuurin ylläpidossa ja kehittämisessä tuo mitta-
kaavaetuja .

Kilpailu on vakuutusalalla ollut perinteisesti erilaista kuin monilla muilla liiketoi-
minnan aloilla . Vakuutusyhtiöiden tuotteiden erot ovat olleet varsin pieniä, mikä on 
seurausta sekä yhteisestä tuotekehityksestä että tuotteiden helposta kopioitavuudesta . 
Koska vakuutuksen sisältöä ohjaa hyvin vahvasti vakuutettava riski, on tuotteiden sa-
mankaltaisuus osin myös seurausta itse vakuutustoiminnan luonteesta .1

Työeläkevakuutuksen kohdalla vakuutustoiminnan erityispiirteet vain voimistuvat 
sekä kilpailun että yhteistyön näkökulmasta . Voidaan sanoa, että työeläkkeen tapauk-
sessa vakuutuslaitos ei voi päättää myymänsä tuotteen sisällöstä eikä hinnasta eikä 
itse asiassa edes valita asiakkaitaan . Kilpailun keinoiksi jäävät asiakaspalvelun laatu 
ja asiakashyvitykset . Viimeksi mainittuja työeläkelaitos voi antaa asiakkailleen hoito-
kulujensa ylijäämästä ja sijoitustoimintansa tuotoista silloin, kun tuotot ylittävät hal-
linnollisesti määrätyn tuotto-odotuksen eli ns . perustekoron .

Tässä luvussa tarkastellaan työeläkejärjestelmää näiden kahden piirteen kannalta . 
Luvun keskiössä on työeläkejärjestelmän toimeenpano ja toimeenpanijoista etenkin 
työeläkevakuutusyhtiöt . Työeläketurvan kehittämiseen ja lainsäädäntöön liittyvää po-
liittista kilpailua ja työeläkejärjestelmän toimijoiden yhteistyötä käsitellään toisaalla .

HAJAUTETUN JÄRJESTELMÄN KÄYNNISTÄMINEN

Työeläkelait pantiin toimeen nopeasti . Työeläkelaki vahvistettiin heinäkuussa 1961 ja 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työeläkelaki helmikuussa 1962, ja molemmat sää-
dettiin tulemaan voimaan 1 .7 .1962 . Tuolloin piti olla olemassa valmius rekisteröidä 
työsuhteita ja palkkoja luotettavalla tavalla . Eläkesäätiöitä ja eläkekassoja oli jo ole-
massa, mutta vakuutusyhtiöiden oli luotava pakollisen eläkevakuutuksen toiminta-
muodot alusta asti . Ainoa poikkeus oli Eläke-Varma, jolla oli valmis infrastruktuuri 
ja asiakaskunta . Myös laissa säädetty eläketurvakeskus – tuolloin vielä pienellä kirjai-
mella – oli perustettava .

Työeläkelain 14 . pykälä sääti, että eläketurvakeskuksella on edustajisto ja hallitus, 
joihin kumpaankin oli kuuluttava työmarkkinajärjestöjen edustajia sekä vakuutusalan 
asiantuntijoita .2 Hallituksen jäsenistä oli lain mukaan yhden oltava vakuutuslakimies, 
yhden vakuutuslääkäri ja yhden vakuutusmatemaatikko . Puheenjohtajan ja varapu-



351

heenjohtajan määräsi sosiaaliministeriö, mutta muut jäsenet valitsi eläketurvakeskuk-
sen edustajisto . Hallituksen puheenjohtajaksi ministeriö nimitti Teivo Pentikäisen ja 
varapuheenjohtajaksi tämän edeltäjän sosiaaliministeriön vakuutusosaston johdossa, 
henkivakuutusyhtiö Salaman toimitusjohtaja Juho E . Mäntylän . Työnantajapuolta hal-
lituksessa edustivat toimitusjohtaja Päiviö Hetemäki ja apulaisjohtaja Nils Svartström 
STK:sta sekä toimitusjohtaja Veikko Pesonius Liiketyönantajain Keskusliitosta (LTK) . 
Työntekijäpuolelta mukaan tulivat SAK:n sihteeri Uuno Hiironen, Paperiliiton (SAK) 
puheenjohtaja Veikko Ahtola sekä Toimihenkilö- ja virkamiesjärjestöjen keskusliiton 
edustajana Karl-Johan Halsas . Asiantuntijajäseniksi nimitettiin Eläke-Varman toimi-
tusjohtaja, varatuomari C . G . Aminoff, Kansa-yhtymän lääkäri Olli Heinivaara sekä 
pankinjohtaja Esko K . Leinonen Suomen Pankista, viimeksi mainittu säätiö- ja kassa-
kentän edustajana . Pentikäisen tultua maaliskuussa 1962 nimitetyksi työeläkevakuu-
tusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtajaksi vaihtui myös ETK:n hallituksen puheenjohtaja 
Pentikäisen seuraajaan ministeriössä, Erkki Pesoseen . Pentikäinen itse peri varapu-
heenjohtajan paikan Salaman Mäntylältä .

Eläketurvakeskuksen hallitus kokoontui ensimmäisen kerran 5 . lokakuuta 1961 . 
Hallituksen kiireellisin tehtävä oli palkata järjestelmän keskuselimen välttämättömät 
toimihenkilöt. Toimitusjohtajaksi päätettiin kutsua vakuutusmatemaatikko, filoso-
fian maisteri Tauno Jylhä ja lainopilliseksi johtajaksi varatuomari Heimer Sundberg, 
molemmat Kansaneläkelaitoksesta .3 Lakimiehiä tuntui olevan kovasti tarjolla, mutta 
toisen matemaatikon palkkaamisessa oli työtä ja tuskaa . Kahden jo valitun peruttua 
tulonsa hallitus päätti nostaa palkkatarjouksen niin korkealle, että joku varmasti saa-
taisiin .4 Hallitus katsoi myös, että alusta asti olisi saatava mukaan ”tiedotusmies”, kun 
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oltiin tekemässä kokonaan uutta järjestelmää . Tällaiseksi löytyikin Rosenlewin sosiaa-
lipäällikkö Matti Karjalainen .

Eläketurvakeskuksen hallituksesta tuli itse asiassa lain toimeenpanon koordinoin-
tikeskus, ja se kokoontui vuoden 1961 lopulla jo viikoittain . Järjestelmää valmistelivat 
kymmenet ihmiset kaikkiaan kahdessakymmenessä eri työryhmässä tai työryhmän 
alaryhmässä . Oli päätettävä mm . vakuutusmuodoista, työkyvyttömyyden määritelmis-
tä, mitä erilaisimmista siirtymäajan säännöistä, yhteisesti kustannettavien etuuksien 
tasauksesta laitosten välillä ja luottovakuutuksen käynnistämisestä . Joulukuun alussa 
hallituksen työtaakkaa oli pakko ryhtyä keventämään ja niin päätettiin perustaa hal-
lituksen alaisuuteen koordinaatioryhmä, jolle työryhmät raportoisivat . Koordinaatio-
ryhmässä järjestöjä edustivat Tapani Virkkunen STK:sta ja Ahtola SAK:sta sekä TVK:n 
edustajana aloittanut Halsas, josta pian tuli rakennusalan työeläkekassan toimitusjoh-
taja . Vakuutusalan asiantuntijoina mukana olivat Mäntylä ja Aminoff . Puheenjohtaja-
na oli Pentikäinen .5

Työeläketurvan toimeenpanon hankaluudet olivat käytännöllistä laatua, minkä 
myös järjestelmän toimihenkilöt saivat kokea . Ensimmäiset tilitykset metsätyömailta, 
rakennuksilta, satamista ja muista LEL-alojen työpaikoista saapuivat elokuussa 1962 
asianomaisille kassoille . Tilityksiä tehtiin yhteensä noin 200 000, ja Eläketurvakeskus 
sai heti aiheen huomauttaa, että tilitysten täsmällisyydessä oli kovasti parantamisen 
varaa . Suurimmat ongelmat olivat puuttuvat syntymäajat, lukukelvottomasti kirjoite-
tut nimet ja osoite-epäselvyydet . Tuhansien työntekijöiden kohdalla kassojen oli lähe-
tettävä täsmentävä kysely työnantajille .6 Kulttuurierotkin olivat vaikuttamassa: ”Sa-
vossa ollut tietää, miten siellä nimitetään henkilöä, oikealla nimellä ei eräitä tunnettu 
ollenkaan”, Halsas valitteli .7

Eläketurvakeskuksen keskeisin tehtävä ja olemassaolon syy heti alusta asti oli 
rakentaa hajautetun työeläkejärjestelmän edellyttämät tietovarannot eli rekisterit ja 
suunnitella niiden sisältämän tiedon sujuva ja tarkoituksenmukainen liikkuminen 
työeläkelaitosten välillä . Työeläkejärjestelmä tarvitsi ennen muuta kahdenlaista tie-
toa: tietoa vakuutussuhteista ja tietoa eläkkeistä . Vakuutussuhteisiin liittyvien tietojen 
perusteella laskettiin eläke ja päätettiin, missä suhteessa kunkin työeläkelaitoksen oli 
osallistuttava maksuun tulevan eläkkeen kustannuksiin . Tätä viimeksi mainittua toi-
menpidettä alettiin kutsua vastuunjaoksi . Varsinaisen eläkkeen laskemisen kukin työ-
eläkelaitos teki aina 2000-luvun alkuun asti omalla tekniikallaan .

Rekistereiden rakentamisen kannalta keskeinen toimija oli heti Eläketurvakeskuk-
sen jälkeen perustettu Tietokonepalvelu Oy, josta kerrotaan enemmän tuonnempana .

Vakuutusyhtiöiden asiamiehet olivat yhteydessä vakuutusten ottajiin eli työnan-
tajiin mutta saattoivat neuvoa myös vakuutettuja eläkkeiden hakemiseen liittyvissä 
asioissa . Suuremmat työnantajat olivat myös järjestäneet itse neuvontaa työntekijöil-
leen, yleensä tehtaan huoltokonttorin tai vastaavan yhteyteen . Pian kävi kuitenkin sel-
väksi, että neuvonta oli riittämätöntä – erilaisten hakemuslomakkeiden täyttäminen ei 
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ollut 1960-luvun alkupuolen kansalaiselle aivan jokapäiväistä . Vuoden 1965 keväällä 
Eläketurvakeskus sopi useimpien pankkien ja Postin kanssa siitä, että näiden kontto-
reissa oli tarjolla eläkehakemuslomakkeita ja että virkailijat neuvoivat niiden täytössä . 
Näin saavutettiin jopa 4000 toimipaikan verkosto .8

Työntekijäin eläkelaki salli työnantajille kahden vuoden järjestelyajan, jonka ku-
luessa uuden lain mukaiset vakuutukset piti olla kunnossa .9 Työeläketurvan sai lain 
mukaan järjestää perustamalla eläkesäätiön tai -kassan tahi ostamalla vakuutuksen 
työeläkevakuutusyhtiöstä . Lain säätämisen hetkellä ei ollut olemassa vielä ensimäistä-
kään työeläkeyhtiötä, vaan mahdollisuus hakea toimilupaa annettiin henkivakuutus-
yhtiöille, jotka saattoivat laajentaa vanhaa toimilupaansa . Mahdollista oli myös perus-
taa kokonaan uusi vakuutusyhtiö työeläkevakuuttamista varten .

Luvan harjoittaa työeläkelain mukaista vakuutusliikettä sai yhdeksän vakuutus-
yhtiötä . Eläke-Varma (per . 1947) harjoitti vapaaehtoista eläkevakuuttamista jo van-
hastaan eikä sen juuri tarvinnut muuttaa organisaatiotaan . Keskinäiset yhtiöt Kansa 
(1923), Pohja (1922) ja Aura (1934) sekä osakeyhtiöt Patria (1888) ja Verdandi (1932) 
laajensivat vanhaa henkivakuutustoimilupaansa perustamalla eläkeosaston . Keskinäi-
nen yhtiö Kalervo sekä osakeyhtiöt Ilmarinen ja Liv-Alandia perustettiin 1961 työelä-
kevakuuttamista varten .10

Työeläkeyhtiöt asettuivat yhteistoimintaan muita vakuutuslajeja tarjoavien yhtiöi-
den kanssa eivätkä perustaneet omia myynti- ja markkinointiorganisaatioitaan eli ajan 
kielellä kenttäjärjestöjään . Vielä 1960-luvun alussa vakuutusten myyminen oli hyvin 
paikallista ja henkilökohtaista ja perustui pääasiassa sivutoimisten asiamiesten käyt-
töön . Nämä hoitivat nyt myös työeläkevakuutusten myynnin .11 Yhteistoiminta perus-
tui joko osakeomistukseen tai – keskinäisen yhtiön tapauksessa – ns . takuupääoman 
omistamiseen tai pelkkään yhteistyösopimukseen vailla keskinäisiä omistussuhteita .12

Työeläkeyhtiö Kalervon perustivat henkivakuutusyhtiö Kaleva ja vahinkovakuutus-
yhtiöt Tarmo, Yrittäjäin Vakuutus ja Autoilijain Vakuutus yhdessä kahdenkymmenen 
pienemmän yhtiön kanssa . Ilmarisen perustivat henkivakuutusyhtiöt Suomi ja Salama 
sekä vahinkovakuutusyhtiöt Pohjola ja Sampo . Liv-Alandian perusti ahvenanmaalai-
nen merivakuuttamiseen erikoistunut Alandia-vakuutusyhtiö .13

Eläke-Varma oli muodostettu 1926 vakuutusyhtiö Varman eläkeosastoksi . Keski-
näiseksi henkivakuutusyhtiöksi se oli itsenäistynyt 1947 tarjoten pääasiassa ryhmä-
eläkevakuutuksia . Eläke-Varmalla oli perinteisesti läheiset suhteet teollisuuteen ja 
erityisesti suurteollisuuteen . Suuremmilla teollisuusyrityksillä oli ollut jo 1800-luvun 
lopulta asti omia vakuutuslaitoksia, joiden kanssa Eläke-Varma ryhtyi yhteistyöhön . 
Yhtiöt olivat Teollisuus-Palo, Saha-Palo, Teollisuus-Tapaturma ja Teollisuuden Auto- 
ja vastuuvakuutus .14

Perinteikäs henkivakuutusyhtiö Patria laajeni työeläkeyhtiöksi ja ryhtyi palvele-
maan omistajansa, vahinkovakuutusyhtiö Fennian asiakkaita . Osuustoiminnallisen 
liikkeen piirissä toimivat jakautuivat kahteen vakuutusyhtiöiden leiriin aivan kuten 



YHTEISTYÖ JA KILPAILU

354

koko liike muutoinkin: työväenhenkinen osuustoiminta eli E-liike otti vakuutuksensa 
Kansa-yhtiöistä kun taas porvarillinen – SOK:lainen – liike turvasi Pohja-yhtiöihin . 
Vakuutusyhtiö Aura keräsi asiakkaansa ensi sijassa maatalousyrittäjien ja Metsäliiton 
piirissä toimivien yritysten joukosta eli pellervolaisesta osuustoiminnasta . Alandia 
ja Verdandi puolestaan palvelivat pääasiallisesti ruotsinkielistä asiakaskuntaa, ensin 
mainittu Ahvenanmaalla osana meriliikenteeseen keskittynyttä yhtiöryhmää .15

Vakuutettujen lukumäärällä mitattuna Ilmarinen ja Eläke-Varma ”syntyivät suu-
riksi”16, sillä niiden taustalla olleet vahinko- ja henkiyhtiöt hallitsivat huomattavaa 
enemmistöä vakuutusmarkkinoista . Keskisuurista suurin oli Kalervo perässään lähes 
samankokoinen Pohja, kun taas Patria ja Aura jäivät selvästi pienemmiksi . Kansa, 
Alandia ja Verdandi taas jakoivat yhdessä pienemmän markkinaosuuden kuin Aura 
yksin .17

Työeläkeyhtiöt kilpailivat paitsi keskenään myös eläkesäätiöiden ja eläkekassojen 
kanssa . Eläkekassoilla – tai laajemmin avustuskassoilla – on sosiaalivakuutuksen maa-
ilmassa pitkä historia, ja sitä on käsitelty ensimmäisessä luvussa . Kassoilla oli myös 
ollut vuodesta 1943 yhteistoimintaelimenään Avustuskassojen yhdistys .18 Eläkesäätiöt 
taas olivat 1950-luvun innovaatio, josta on ollut puhetta toisessa luvussa . Säätiöiden ja 
kassojen vapaaehtoisten eläke-etuuksien piirissä oli 1960-luvun alussa yhteensä noin 
200 000 työntekijää ja toimihenkilöä . Säätiöitä oli noin 450 ja kassoja noin 40 .

Vanhastaan säätiöitä olivat perustaneet erityisesti suuret yritykset niin teollisuu-
dessa kuin palvelualoilla . Ne tarjosivat yleensä turvaa toimihenkilöille tai muuten raja-
tulle joukolle yrityksen palveluksessa olleista . Avustuskassoja oli perustettu erityisesti 
kaupan alan, pankkien ja vakuutuslaitosten työntekijöiden ja toimihenkilöiden turvak-
si . Maan vanhin eläkekassa, Apteekkien eläkekassa, perustettiin jo 1864 .

Eläkesäätiön perustaneet työnantajat ja avustuskassan osakkaat joutuivat työelä-
kelain myötä valintatilanteeseen: mukauttaako vanhan laitoksen toiminta uuden lain 
säädöksiin vai ottaako uusi vakuutus työeläkeyhtiöstä? Säätiön tai kassan toiminnan 
mukauttaminen uuteen lakiin merkitsi koskemattomuuden ulottamista eläke-etuuk-
siin samoin kuin vakavaraisuus- ja takaussäädöksien noudattamista . STK:n piirissä 
ajateltiin tuolloin, että eläkesäätiöistä tulisi työeläkevakuutuksen perustyyppi . Ajatus 
oli, että työeläkelain mukaiset perusetuudet otettaisiin säätiöiden hoitoon ja mahdolli-
set lisäedut vakuutettaisiin Eläke-Varmassa, jolle valikoivat etuudet olivat vanhastaan 
liiketoiminnan ydintä . Eläke-Varman toimitusjohtaja Aminoff oli toiminut STK:n joh-
don konsulttina työeläkelain valmistelun aikana .19

Ilmarisen toimitusjohtajaksi maaliskuussa 1962 siirtynyt Pentikäinen päätyi kui-
tenkin päinvastaiseen strategiaan . Ilmarisen kenttämiehet ryhtyivät tarjoamaan mal-
lia, jossa säätiö halkaistaisiin siten, että lisäedut jäisivät säätiöön, mutta perus-TEL 
tulisi Ilmarisen kantaan . Myyntiargumenttina menestykseksi osoittautui myös kyky 
tarjota lainarahoitusta vähän toisia yhtiöitä rohkeammilla ehdoilla . Korkeahkon inf-
laation ja niukkojen rahamarkkinoiden oloissa lainan määrä oli sittenkin ratkaisevam-
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pi tekijä kuin sen korko, ja Ilmarisen johdolla oli – Pohjolan, Suomi-yhtiön ja Salaman 
tuella – mahdollisuus runsaampaan lainoittamiseen kuin toisilla .20

Eläkesäätiöiden piirissä paheksuttiin vakuutusyhtiöiden toimeliaisuutta ja eten-
kin aggressiiviseksi koettua Ilmarisen markkinointia .21 Säätiöitä korostavan linjansa 
mukaisesti STK teki aloitteen yhteistoiminnan lisäämisestä, ja kutsui eläkesäätiöyh-
distyksen perustavan kokouksen koolle elokuussa 1962 .22 Säätiöiden yhteistyö ei kui-
tenkaan ratkaissut markkinaosuustaistelua . Laajimman asiamiesverkoston omannut 
Ilmarinen nousi ylivoimaiseksi markkinajohtajaksi vakuutettujen määrällä mitaten . 
Vanhaan asiakaskuntaansa panostanut Eläke-Varma puolestaan menestyi suhteel-
lisen hyvin suurtyönantajien (yli 50 työntekijää) parissa ja myi lisäeläkevakuutuksia 
enemmän kuin toiset yhteensä . Työeläkevakuutusten myymisessä tarvittavien taitojen 
ja ominaisuuksien luonteesta kertonee omalla tavallaan se, että kahden suurimman 
yhtiön hankintaa johtivat everstiluutnantit evp ., Ilmarisessa U . S . Haahti ja Eläke-Var-
massa W . H . Halsti . Eläke-Varma palkkasi myyntimiehikseen vielä kolme muutakin 
vakinaisen väen jättänyttä Halstin upseeritoveria .23

Eläkesäätiöiden ja kassojen lukumäärä pieneni parin ensimmäisen vuoden aikana 
ja oli vuoden lopussa 1964 noin 160 eläkesäätiötä ja kymmenen kassaa . Työntekijöitä 
näiden laitosten piirissä oli suunnilleen sama määrä kuin ennen työeläkelakien voi-

Työeläkeyhtiöissä vakuutetut työntekijät työnantajan koon ja lisäeläketurvan lajin mukaan 1965.

Markkinaosuudet vuonna 1965 vakuutettujen lukumäärän mukaan

TEL peruseläketurva TEL lisäeläketurva

pientyönantajat suurtyönantajat yhteensä VE TKE PE HA

Ilmarinen 86 368 123 324 209 692 2 542 2 525 1 284 266

E-Varma 14 352 97 566 111 918 13 880 13 880 14 100 5 270

Kalervo 44 502 19 130 63 632 295 294 211 244

Pohja 17 706 37 287 54 993 155 155 35 4

Patria 16 080 18 458 34 538 258 258 128 19

H-Aura 17 875 14 447 32 322 47 47 28 45

Verdandi 5 123 7 453 12 576 111 111 18 76

H-Kansa 4 370 1 042 5 412 0 0 0 0

L-Alandia 1 563 540 2 103 25 25 17 25

Yhteensä 207 939 319 247 527 186 17 313 17 295 15 821 5 949

VE = vanhuuseläke, TKE = työkyvyttömyyseläke, PE = perhe-eläke, HA = hautausavustus

Pientyönantaja < 50 työntekijää

HUOM! Lisäeläketurvan saajat ovat osin päällekkäisiä joukkoja .

Lähde: SVT 22 A . Vakuutusyhtiöt 1965 . Helsinki 1966 .
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maantuloakin eli noin kaksisataatuhatta . Toimihenkilöihin vanhastaan keskittyneiden 
säätiöiden toiminnan jatkuvuudesta kertoo, että eläkesäätiöissä vakuutettujen palkka 
oli yli kaksikymmentä prosenttia korkeampi kuin vakuutusyhtiöissä vakuutettujen . 
Eläkekassojen jäsenillä taas keskipalkka jäi lähes kymmenyksen alemmas kuin vakuu-
tusyhtiöissä vakuutettujen työntekijöiden . Kassojen jäsenistä 60 prosenttia oli tuolloin 
naisia, säätiöissä vakuutetuista 34 prosenttia .24

Säätiöiden erityisalueeksi muodostui työeläkkeen lisäturva, ja osa säätiöistä jatkoi 
myös ns . vapaamuotoisen lisäeläketurvan tarjoamista . Vapaamuotoista turvaa ei tarvin-
nut rekisteröidä Eläketurvakeskukseen, eivätkä sitä tarjoavat säätiöt siksi näy työeläke-
laitosten lukumäärässä .25 Lisäturvan osalta työeläkeyhtiöt jäivät joka tapauksessa pie-
niksi toimijoiksi . Vuonna 1970 noin 240 000 yksityisten alojen työntekijää oli lisäeläke-
turvan piirissä . Näistä 160 000 oli vakuutettu eläkesäätiössä ja 62 000 eläkekassoissa .26

TYÖELÄKETURVA TOTEUTETTIIN TIETOTEKNIIKALLA

Työeläkejärjestelmä perustui olennaiselta osin automaattiseen tietojenkäsittelyyn . 
Työeläkejärjestelmä edellytti laajaa vakuutettuja koskevien tietojen rekisteröintiä ja 
näiden tietojen käsittelyä . Samoin eläkkeiden täsmällinen laskeminen ja maksatus 
edellyttivät huomattavaa tietojenkäsittelykapasiteettia .

Automaattinen tietojenkäsittely perustui ennen tietokoneita reikäkorttikoneisiin, 
jollaiset olivat vakuutusyhtiöissä arkipäivää 1950-luvulla . Vuonna 1953 Suomeen 
perustettiin Reikäkorttiyhdistys alan ammatilliseksi yhteenliittymäksi . Sen jäseniksi 
tulivat mm . Kansaneläkelaitos ja vakuutusyhtiöt Suomi, Salama ja Pohjola sekä Posti-
pankki .27 Vakuutusyhtiöt olivat muutoinkin läheisessä yhteydessä valtionhallinnon ja 
tiedemaailman tietotekniikkahankkeisiin . Tämä johtui osin siitä, että vakuutusyhtiöt 
olivat reikäkorttikoneistojen asiantuntijoita, toisaalta siitä, että varhaiset tietokoneet 
olivat ennen muuta laskukoneita, ja asiasta kiinnostuneet johtavat matemaatikot oli-
vat tavalla tai toisella vakuutusyhtiöiden palveluksessa tai vaikutuspiirissä . Suomalais-
ta tietokonetta 1950-luvun jälkipuoliskolla valmistelleen Valtion matematiikkakone-
komitean jäseninä olivat mm . matemaatikot Kari Karhunen (vakuutusyhtiö Suomi) 
ja Erkki Pale (vakuutusyhtiö Salama), joilla oli joitain vuosia myöhemmin tärkeä rooli 
myös työeläkejärjestelmän tietojärjestelmien rakentamisessa .28

Matematiikkakonekomitea rakensi suomalaista tietokonetta vahvasti kansallisin 
tunnuksin . Riippumattomuus ulkomaisista järjestelmätoimittajista koettiin välttämät-
tömäksi . Työeläkejärjestelmän toimeenpano osui kuitenkin vuosiin, jolloin isänmaalli-
sen innostuksen kausi tässä suhteessa alkoi olla ohi ja alan kansainvälinen kärkiyhtiö 
IBM oli ottanut markkinajohtajuuden myös Suomessa .29

Suomi-yhtiön ja Salaman läheinen yhteys 1950-luvun tietokonehankkeisiin näkyi 
myös siinä, että ne ryhtyivät ensimmäisenä vakuutusyhtiöinä hankkimaan omia tie-
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tokoneita . Tilaus päädyttiin tekemään juuri IBM-yhtiöltä . Työeläkejärjestelmän synty 
muutti kuitenkin ajatuksia ja näiden kahden yhtiön tilaus siirrettiin lokakuussa 1961 
perustetun Tietokonepalvelu Oy:n (TKP) nimiin . TKP:n perustajiksi tulivat myös työ-
eläkeyhtiöt Ilmarinen ja Eläke-Varma . Eläketurvakeskus liittyi osakkaisiin seuraavana 
vuonna .30 Eläkesäätiöt ja -kassat eivät liittyneet TKP:n asiakaskuntaan, vaan perusti-
vat 1967 yhteiseksi palveluiden tuottajakseen Porasto Osakeyhtiön . Porasto hoiti va-
kuutustekniikan lisäksi myös muita eläketurvan järjestämiseen liittyviä asioita ja oli 
siten eräänlainen säätiöiden ja kassojen yhteinen toimisto .31

Eläketurvakeskuksen rooli rekisterien ylläpitäjänä oli tietotekniikan kannalta kes-
keinen, eikä sitä ainakaan heikentänyt se seikka, että toimitusjohtajaksi nimitetyn 
Tauno Jylhän keskeinen työsarka Kansaneläkelaitoksessa oli ollut juuri reikäkortti-
tekniikan modernisointi . Vuoden 1956 kansaneläkelaki oli asettanut uudenlaisia vaa-
timuksia laitoksen vakuutustekniikalle, ja siirtyminen kuukausittaiseen eläkkeiden 

Työeläkejärjestelmän 

toimeenpanossa hyö-

dynnettiin alusta lähtien 

tietotekniikkaa ja nais-

ten työpanosta. Kuva 

ETK.
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maksamiseen vuoden 1957 alusta loi tehokkuusvaatimuksia, joihin reikäkortein ei 
kyetty vastaamaan . Kansaneläkelaitos sai ensimmäisen tietokoneensa 1960; merkil-
tään tämäkin kone oli IBM kuten Postipankin kaksi vuotta aiemmin hankkima Suomen 
ensimmäinen tietokone . Reikäkorttien ja varhaisten tietokoneiden tuottavuuserosta 
kertoo se, että Kansaneläkelaitoksen hankkima IBM 650 -laitteisto korvasi sadan hen-
kilön työpanoksen laitoksen vakuutusteknillisellä osastolla .32

Yhteiset tietojärjestelmät liittyvät ennen muuta työeläketurvan tarjoamisen edel-
lyttämiin tietovarantoihin eli rekistereihin . Näiden keskittämistä perusteli kustannus-
säästön ohella tietojen yhdenmukaisuus (joka tietysti puolestaan alentaa transaktio-
kustannuksia) ja osaamisen siirtymisen varmistaminen . Vuonna 1961 kenellekään 
ei ollut kokemusta työeläkejärjestelmän vaatimista tietoteknisistä ratkaisuista, vaan 
kaikki oli rakennettava alusta itse . Laitetoimittaja IBM antoi työhön mukaan muuta-
mia asiantuntijoitaan, mutta keskeinen kehittely tapahtui Tietokonepalvelu Oy:ssä .33

Järjestelmän teknisen toteuttamisen kannalta etusijan sai lyhytaikaisten työn-
tekijöiden eläkelaki . LEL-järjestelmän oli oltava heti toimintakunnossa, sillä laki ei 
suonut LEL-alojen työnantajille kahden vuoden järjestelyaikaa kuten TEL soi sen 

Rekisteröintiä Tieto-

 konepalvelun (TKP) 

 tiloissa 1970-luvun 

 alussa. Kuva ETK.
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piirissä olleiden työntekijöiden kohdalla . Syksyllä 1962 työsuhdeilmoituksia tuli jo 
300 000–400 000 kappaletta kuukaudessa mutta tietokoneohjelmat saatiin valmiiksi 
marraskuussa 1962, mihin saakka saapuneet tilitystiedot pantiin vain pinoon odotta-
maan käsittelyä . Kun ohjelmat oli saatu kuntoon, ajan tasalle rekisteröinneissä pääs-
tiin alkuvuodesta 1963 .34

Rekisteröinti tapahtui tätä tarkoitusta varten luodun työeläkenumeron varassa (ks . 
oheinen tietolaatikko) . Ongelmana oli, ettei ensimmäistä kertaa saapuvissa ilmoituk-
sissa ollut vielä numeroa, koska numeroita annettiin sitä mukaa kuin ilmoituksia tuli . 
Sen selvittämiseksi, puuttuiko numero epähuomiossa vai oliko kyseessä todella uusi 
työntekijä rekisteriin merkittäväksi, rakennettiin erityinen vertailujärjestelmä . Sen 
avulla saapuneita tietoja verrattiin jo rekisterissä oleviin antamalla eri henkilötiedoil-
le pisteitä sen mukaan, kuinka täsmällisesti ne vastasivat toisiaan . Jos vastaavuuksia 
ei ollut, tulkittiin tapaus uudeksi ja merkittiin rekisteriin uudella työeläkenumerolla . 
Osassa ilmoituksia varmuutta ei näinkään saavutettu, vaan rekisterinhoitajan oli koe-
tettava selvittää vaikka puhelimitse, kenen eläketurvaa oli tarkoitus kartuttaa .35

Työeläkejärjestelmän käytössä oli 1963 Suomen tehokkain tietokone . Järjestelmän 
ensimmäisiä julkisuustempauksia oli kutsua tiedotusvälineiden edustajat tutustu-
maan koneen tekemään työhön . Suurimman vaikutuksen läsnäolijoihin teki koneen 
huikea kapasiteetti: se kykeni lukemaan 62 500 merkkiä sekunnissa . Tietotekniikan 
myöhempää kehitystä kuvaa se, että samaan vauhtiin kykeni kaksikymmentä vuotta 
myöhemmin alkeellinen mikrotietokone Commodore 64, jonka ulkomitat olivat mur-
to-osa kokonaisen huoneen täyttäneestä 1960-luvun tietokoneesta .36

TKP Oy:ssä kiteytyy osaltaan työeläkealalle ominainen kilpailun ja yhteistyön jän-
nite . Tietotekniikan yhteiskäytön perusajatus oli jakaa kustannuksia ja keskittää osaa-
mista . Niin 1950-luvun matematiikkakonekomitea kuin vakuutusyhtiöiden yhteishan-
kinnatkin pitivät keskeisenä ongelmanaan sitä, löytyisikö koneille korkeaan hankinta-
hintaan nähden riittävästi käyttöä .37 Tekniikan kehittyminen ja työeläkejärjestelmän 
luomat uudet tarpeet muuttivat kuitenkin asetelman päinvastaiseksi ja kysymys kuu-
lui, riittääkö tietojenkäsittelyn kapasiteetti .38

Tietojärjestelmäyhteistyön yleishyödyllisyyttä kuvastaen Eläketurvakeskus nousi 
TKP:n suurimmaksi osakkeenomistajaksi 1970-luvun alussa . Mukaan tulivat myös 
omien alojensa monopolilaitokset Merimieseläkekassa ja Maatalousyrittäjien eläkelai-
tos (Mela) sekä maatalousalan ja rakennusalan työeläkekassat . Vakuutusyhtiöt Suomi 
ja Salama sen sijaan vähensivät omistustaan, ja Eläke-Varma irtautui yhteistyöstä ko-
konaan 1970 . Eläke-Varma perusti tuolloin yhdessä työeläkeyhtiöiden Kalervo ja Pat-
ria kanssa oman atk-yhteiskäyttöyrityksen nimeltä Eläkesysteemi (ESY) . Vuonna 1974 
työeläkeyhtiöt Aura ja Pohja yhdessä Kansan kanssa perustivat oman atk-yhtiönsä, 
josta sittemmin rakentui Tieto-Tapiola . Nämä muutokset liittyivät koko vakuutusalan 
keskittymiskehitykseen, jota käsitellään seuraavaksi .
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Työeläkekortti 1962−1976

Työeläketurva muodostuu laskemalla yhteen työntekijän uransa 

eri vaiheissa ansaitsemat eläkeoikeudet. Ansaitut eläkeoikeudet 

merkitään työeläkejärjestelmän keskusrekisteriin sitä mukaa kuin 

niitä karttuu. Järjestelmän toiminta edellyttää tietenkin varmuutta 

siitä, että eläkkeen palaset on rekisteröity oikealle henkilölle.

Vuonna 1960 henkilöiden tunnistaminen esimerkiksi verotuk-

sessa tai muussa viranomaistoiminnassa perustui nimeen, syn-

tymäaikaan, kotipaikkaan ja muihin sen tapaisiin henkilötietoihin. 

Työeläkejärjestelmän kannalta oli olennaista voida varmistua siitä, 

että samannimiset henkilöt eivät mene sekaisin rekisterissä. Siksi 

oli kehitettävä nimeä tai muita henkilötietoja yksilöllisempi tunniste. 

Sellaisen kehittämisen sai tehtäväkseen Tietokonepalvelun suunnit-

telupäällikkönä työskennellyt vakuutusyhtiö Salaman matemaatikko 

Erkki Pale työryhmineen.

Entinen päämajan tiedustelu-upseeri Pale oli katsonut viisaimmaksi siirtyä sodan 

jälkeen Ruotsiin. Työskentely Ruotsissa osoittautui työeläkejärjestelmän kannalta 

hedelmälliseksi, sillä palattuaan kotimaahan Pale toi mukanaan ruotsalaisen, lääni-

kohtaisen henkilönumeron idean. Ruotsissa numero muodostettiin syntymäajasta 

ja kolminumeroisesta järjestysluvusta. Pale täydensi ideaa tarkistusmerkillä, jonka 

avulla oli mahdollista eliminoida henkilönumeron kirjoittamisessa mahdollisesti 

tapahtunut kirjoitusvirhe.

Työeläkenumero ja nyttemmin henkilötunnus kootaan siis syntymäajasta, jota 

seuraa kolminumeroinen yksilönumero ja tarkistusmerkki. Yksilönumero on naisilla 

parillinen ja miehillä pariton. Tarkistusmerkki puolestaan saadaan laskutoimituksella: 

syntymäajan ja yksilönumeron muodostama luku jaetaan luvulla 31 ja jakojään-

nöksestä tulee tarkistusmerkki. Jos jakojäännös saa arvon 10−30, merkitään sitä 

aakkosjärjestyksessä vastaava kirjain.

Näin saatu työeläkenumero ilmoitettiin työntekijälle työeläkekortilla, ja kortti 

VAKUUTUSALAN KESKITTYMINEN  
JA TYÖELÄKEYHTIÖT 

Työeläkeyhtiöt olivat alusta asti yhteistoiminnassa henki- ja vahinkovakuutusyhtiöit-
ten kanssa . Työeläkeyhtiöille erityisesti tapaturmayhtiöt olivat välttämättömiä asia-
kaskanavia, sillä niillä oli jo kokemusta lakisääteisten vakuutusten markkinoimisesta 
yrityksille . Vahinko- ja henkiyhtiöille taas työeläkeyhtiöistä muodostui tärkeitä pää-
omavarantoja . Erityisesti yritysten vahinkovakuutuksista kilpailtaessa luotonanto oli 
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ja siihen merkitty numero tuli esittää työnan-

tajalle aina uuteen työsuhteeseen mentäessä. 

Ensimmäiset työeläkekortit lähetettiin vuoden 

1962 marraskuun viimeisenä päivänä.

Sairausvakuutuslain voimaantulo 1964 edel-

lytti yksilöintitunnuksen käyttöönottoa myös 

Kansaneläkelaitoksessa. Kansaneläkelaitos 

päätyi muodostamaan henkilökohtaisen sosi-

aaliturvatunnuksen samalla periaatteella kuin 

työeläkekortin numero oli muodostettu. Ennen 

sairausvakuutuksen voimaantuloa työeläkeva-

kuutettujen sosiaaliturvatunnukseksi tuli heille 

jo annettu työeläkekortin numero. Järjestelmät 

eivät kuitenkaan kyenneet sovittamaan yhteen omia toimiaan vielä 1960-luvun 

puolella, vaan uusien numerojen antaminen yhtenäistettiin vasta 1970-luvun alussa 

siten, että Eläketurvakeskus sai Kansaneläkelaitokselta käyttöönsä sairausvakuu-

tusnumerot ja merkitsi ne sitten työeläkekorttiin.

Väestörekisteriasetuksessa vuodelta 1970 säädettiin, että jokaiselle väestö-

rekisteriin merkitylle henkilölle on annettava henkilötunnus. Väestörekisterikeskus 

perusti rekisterinsä Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvatunnusrekisterin henkilö-

tietojen pohjalle, jolloin sosiaaliturvatunnuksesta tuli henkilön henkilötunnus. Kun 

henkilötunnus otettiin käyttöön myös verotuksessa, jäi erillinen työeläkekortti 

tarpeettomaksi, sillä työnantaja sai henkilötunnuksen riittävällä varmuudella työn-

tekijän verokortistakin. Viimeiset työeläkekortit lähetettiin vakuutetuille 1976.

Työeläkekortilla oli ollut merkitystä myös työntekijälle annettavana merkkinä 

siitä, että hänet oli merkitty Eläketurvakeskuksen rekistereihin ja että hänen työ-

eläketurvansa oli alkanut karttua. Tätä tehtävää täyttämään kehitettiin työeläke-

kortin jälkeen työntekijöille säännönmukaisesti lähetettävä rekisteriote.39

Henkilönumeron 

kehittäjä, vakuutus-

yhtiö Salaman mate-

maatikko Erkki Pale 

1980-luvulla. Kuva 

Työeläke 3/1982. 

keskeinen kilpailutekijä, ja työeläkeyhtiöillä oli varsin pian enemmän varoja sijoitetta-
vana kuin vahinkovakuutusyhtiöllä .40

Vakuutusalaa leimasi koko 1900-luvun ajan toiminnan keskittyminen . Vakuutus-
yhtiöitä perustettiin Suomessa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa niin suomalai-
suusliikkeen, työväenliikkeen kuin nousevan teollisuudenkin inspiroimana, ja vuosi-
sadan puolivälissä vakuutusala oli sirpaloitunut lukuisiin pieniin yksiköihin . Keskit-
tyminen tapahtui kolmessa aallossa . Ensimmäisessä aallossa pienet vakuutusyhtiöt 
hakeutuivat isommiksi fuusioitumalla ja toisessa aallossa vahinko- ja henkivakuu-
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tusyhtiöt perustivat yhteenliittymiä, jotka rakentuivat konserneiksi tai vapaammiksi 
yhteenliittymiksi . Nämä aallot olivat ohi 1980-luvun puolenvälin tienoilla, jolloin va-
kuutuskenttä jakautui viiden keskittymän ympärille . Kolmas aalto nousi seuraavalla 
vuosikymmenellä, kun vakuutustavarataloista siirryttiin kohti finanssitavarataloja eli 
pankkien ja vakuutuslaitosten kiinteitä yhteenliittymiä .

Ensimmäinen työeläkeyhtiöihin vaikuttanut uudelleenorganisoituminen käynnis-
tyi 1960-luvun lopulla, kun viiden kilpailevan vakuutusyhtiöryhmän tai -leirin ase-
telma alkoi muotoutua . Uudelleenorganisoitumisen taustalla olivat elinkeinoelämän 
yleisen rakennemuutoksen ohella kaksi vain vakuutusalaa koskettanutta trendiä . Nuo 
trendit olivat vakuutusten myynnin ja markkinoinnin muutos ja vahinkovakuutuksen 
heikentynyt kannattavuus .41

Myynnissä ja markkinoinnissa sivutoimisten asiamiesten aika alkoi olla ohi, ja 
vakuutusyhtiöt perustivat pankkien tavoin palvelukonttoreita ympäri maata . Maan-
laajuisen kokopäivätoimisen myyntiverkoston ylläpitäminen olisi edellyttänyt myyn-
nin kasvua, mikä ei kuitenkaan ankarasti kilpailtuja erillisiä vakuutuslajeja myymällä 
tahtonut onnistua . Tarvittava tehostuminen oli saavutettavissa oikeastaan vain siir-
tymällä tuote- eli vakuutuslajikohtaisesta organisoitumisesta asiakaskeskeisempään 
toimintatapaan .

Kannattavuuden heikkenemisen taustalla olivat yhtäältä toiminnan tehottomuus, 
toisaalta melko satunnaiset tekijät kuten liikenneturvallisuuden heikkeneminen ja 
autojen varaosien kallistuminen . 1960-luvun lopulla syttynyt vakuutustoiminnan so-
sialisoimiskeskustelu ei ollut omiaan houkuttelemaan yhtiöitä vakuutusten hintojen 

Työeläkeyhtiöiden vaiheet 1962–2010

Henki-Aura (per. 1934)

Pohja (per. 1922)

Liv-Alandia (per. 1961)

Verdandi (per. 1932)

Ilmarinen (per. 1961)

Kalervo (per. 1961)

Eläke-Sampo (per. 1983)

Eläke-Varma (per. 1947)

Patria (per. 1888)

Henki-Kansa (per. 1923)

1960 1965 1970 1975

1984 luopui toimiluvasta

lopusta Eläke-Fennia

2003 Varma

1988 osa kannasta
Eläke-Sammolle

1975 Nimenmuutos: Eläke-Kansa

nimenmuutos: Pensions-Alandia

1982 fuusio, uusi nimi: Eläke-Tapio

1983 Sampo irtautui Ilmarisesta

1985 osa Kalervon kannasta siirtyi Ilmariseen

1984 Kalervo sulautui Eläke-Sampoon

2003 nimenmuutos: 
Eläke-Veritas

1998 nimen-
muutos: 
Varma-Sampo

1995 konkurssi, kanta jaettiin muille
yhtiöille markkinaosuuksien suhteessa

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
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korotuksiin, eikä siitä ennen vuotta 1973 ollut innostunut lakisääteisten vakuutusten 
hintoja säännöstelevä sosiaali- ja terveysministeriökään . Muiden kuin lakisääteisten 
vakuutusten osalta taas yhtiöiden hintakilpailua hillitsi merkittävästi aina 1970-luvun 
lopulle saakka Vahinkovakuutusyhdistyksen hintakartelli .42

Henkivakuutuksen puolella säästöhenkivakuutukset eivät olleet koskaan toipuneet 
sodanjälkeisen inflaation aiheuttamasta lamasta. Henkivakuutuksessa oli siksi suun-
tauduttu enemmän riskivakuutuksiin, mutta niiden osalta toimintaympäristö muut-
tui sitä mukaa kuin riskejä katettiin lakisääteisin vakuutuksin . Erityisongelmaksi tuli 
1960-luvulla kuitenkin henkivakuutuksiin liitettyjen sairausvakuutusten työkyvyttö-
myysmääritelmä . Se oli nimittäin vakuutusehtojen mukaan ankarampi kuin lakisää-
teisten vakuutusten, mutta ankaramman myöntämiskäytännön ylläpitäminen oli po-
liittinen mahdottomuus, kun vakuutusyhtiöt kokivat jo valmiiksi olevansa puolustus-
kannalla julkisessa keskustelussa . Vakuutusmaksujen perusteissa myöntämiskäytän-
nön lieventämistä ei kuitenkaan ollut otettu huomioon, mikä johti tulojen ja menojen 
niin pahaan epäsuhtaan, että sosiaali- ja terveysministeriö valvovana viranomaisena 
kielsi uusien työkyvyttömyysvakuutusten myymisen syksyllä 1968 . Maksuperusteet ja 
vastuuvelka saatiin kohdalleen vasta 1970-luvun puolella ja toiminta saattoi alkaa uu-
delta pohjalta .43

Vakuutusalan muutos kohti viittä keskittymää alkoi teollisuuden vakuutusyhtiöi-
den piiristä . Teollisuus-Palo (1902), Saha-Palo (1890), Teollisuus-Tapaturma (1897) 
ja Teollisuuden Auto- ja vastuuvakuutus (1925) oli perustettu jakamaan suurten teol-
lisuuslaitosten riskejä . Yhtiöillä oli paljon yhteistä toimintaa mutta vielä 1960-luvun 
alkupuolella ne toimivat itsenäisinä yhtiöinä . Yhtiöt ryhtyivät tavoittelemaan tiiviim-
pää yhteistyötä muuttuvilla vakuutusmarkkinoilla ja fuusioituivat keskinäinen yhtiö 
Teollisuusvakuutukseksi 1965 .44 Ratkaisevan kimmokkeen tähän suuntaan tarjosi va-
kuutusyhtiö Fennia, jonka osake-enemmistö siirtyi vaikeuksiin joutuneelta liikemie-
heltä teollisuuden vakuutusyhtiöille viittä vuotta aiemmin . Fennia omisti henkivakuu-
tusyhtiö Patrian, jonka työeläkekanta siirrettiin Eläke-Varmaan, joka puolestaan tuli 
osakkaaksi Fenniaan yhdessä Yhdyspankin kanssa . Vuonna 1971 valmiiksi saatujen 
järjestelyjen tuloksena oli vakuutuskeskittymä, jonka kenttätoiminnot olivat Fennian 
nimissä ja oman alansa erityisvakuutukset hoitivat Eläke-Varma ja Teollisuusvakuu-
tus . Asiakkaina oli erityisesti Yhdyspankin rahoittamia teollisuusyrityksiä .45

Keskinäiset henkivakuutusyhtiöt Suomi (1890) ja Salama (1910) ja vahinkovakuu-
tusosakeyhtiö Pohjola (1891) olivat suomenkielisen pääoman piirissä keskeisiä toimi-
joita . Salaman perustamiseen johtaneet fennomaanien keskinäiset kiistat olivat me-
nettäneet jo hyvän aikaa sitten merkityksensä, ja kahden henkiyhtiön fuusio oli ollut 
esillä ensimmäisen kerran jo 1930-luvulla . 1960-luvun lopun vakavaraisuusongelmat 
antoivat suunnitelmille kuitenkin riittävää pontta, ja fuusio toteutui 1970 . Viisi vuotta 
myöhemmin henkiyhtiöt muodostivat osin omistamansa vahinkovakuutusosakeyhtiö 
Pohjolan kanssa Pohjola-yhtiöt -nimisen ryhmän . Pohjola-yhtiöiden useilla asiakkailla 
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oli läheinen yhteys Kansallisosakepankkiin, jota Pohjola omisti jo vanhastaan huomat-
tavalla osuudella .46

Kolmas suuri vakuutusalan keskittymä rakentui turkulaisen vahinkovakuutusyhtiö 
Sammon ympärille . Kannattavuuskriisistä pahoin kärsinyt vahinkovakuuttaja Tarmo 
joutui hakemaan vahvemman kumppanin ja löysi sellaisen Sammosta 1970 . Fuusioitu-
nut Sampo-Tarmo (nimi lyheni jälleen Sammoksi 1976) perusti oman henkivakuutus-
yhtiönsä Henki-Tarmon 1976, mutta sai lisäksi uuden otteen henkivakuutuksen maa-
ilmasta, kun maan vanhin henkivakuuttaja, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, joutui 
pahoihin vaikeuksiin .

Kaleva oli omaksunut 1970-luvun alkuvuosina uudenlaisen strategian tarkoituk-
senaan avata säästämiseen ja sijoittamiseen painottuvien henkivakuutustuotteitten 
markkinoita . Rohkeiden tuottolupaustensa katteeksi yhtiö oli valinnut erittäin ras-
kaasti kiinteistöihin painottuvan sijoitusstrategian, jonka ajatteli olevan turvassa inf-
laatiolta . Strategia osoittautui kuitenkin kestämättömäksi 1970-luvun öljykriisien lau-
kaiseman laman ja inflaation yhdistelmän myötä. Kalevan pelasti konkurssilta Sampo, 
joka osti alan sisäisten neuvottelujen tuloksena joulukuussa 1977 kaksi isoa kiinteistöä 
Kalevalta . Kauppahinta turvasi Kalevan maksukyvyn . Sampo myös asetti yhdessä Y-
Vakuutuksen kanssa Kalevaan takuupääoman ja sai samalla määräysvallan yhtiössä . 
Näin syntynyt Sampo-ryhmä oli pankkien suhteen neutraali .47

Kolme keskittymää oli siis valmiina 1970-luvun lopulla . Näissä järjestelyissä ala 
ei kuitenkaan ollut vielä järjestynyt kovin selväpiirteiseksi, sillä esimerkiksi Yrittäjäin 
vakuutus (Y-vakuutus) etsi vielä kumppania . 1980-luvun uudelleenjärjestelyjen sarjan 
avasi osuustoimintaliikkeen piiristä syntyneiden Auran ja Pohjan fuusio . Nämä kaksi 
yhtiötä olivat jo vanhastaan vakuutustavarataloja sikäli, että ne tarjosivat niin hen-
ki- kuin vahinkovakuutusta yhteisen johdon alla . Auran ja Pohjan syvenevä yhteistyö 
johti 1982 kokonaan uuden vakuutusyhtiön, Tapiolan perustamiseen . Uuden yhtiön 
työeläkevakuuttajaksi tuli Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Eläke-Tapiola . Osuustoi-
mintaliikkeen työväenhenkistä haaraa lähellä taas oli vakuutusyhtiö Kansa ja sen tytär 
Eläke-Kansa . Nämä jäivät jatkamaan omin voimin työväenliikkeen omana vakuutus-
yhtiönä . Sampo-ryhmän kanssa aiemmin neuvotellut Y-vakuutus puolestaan teki rat-
kaisunsa 1983 liittymällä yhteen Teollisuusvakuutuksen ja Eläke-Varman kanssa . Tätä 
yhteenliittymää oli koko ajan vaivannut Fennian heikohko markkina-asema . Ongelma 
ratkesi fuusiolla; uuden keskinäisen vakuutusyhtiön Yrittäjäin-Fennian takuupää-
oman maksoivat Eläke-Varma ja Teollisuusvakuutus .48

Fuusiot ja liittoutumiset 1970-luvulla ja 1980-luvun alussa johtivat näin tilantee-
seen, jossa maassa oli viisi vakuutusalan keskittymää: Pohjola-yhtiöt, Sampo-ryhmä, 
Tapiola-yhtiöt, Kansa-yhtiöt sekä Yrittäjäin-Fennian, Teollisuusvakuutuksen ja Elä-
ke-Varman yhteenliittymä . Työeläkeyhtiöt eivät kuitenkaan jakautuneet näihin viit-
teen ryhmään, joten oli vain ajan kysymys, milloin niiden omistuspohjassa ja yhteis-
työsuhteissa alkaisi tapahtua muutoksia . Uudelleenjärjestelyjen seurauksena vuoteen 
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1983 tultaessa sekä Ilmarinen että Kalervo olivat ongelmallisella tavalla risteyskohtana 
muuten kilpailevien vakuutusyhtiöiden toiminnoille .

Pohjola-ryhmästä oli tullut 1980-luvun alkuun mennessä Ilmarisen ylivoimainen 
enemmistöomistaja ja Sampo oli jäänyt vähemmistöosakkaaksi . Ilmarisen ohella 
Sampo oli kuitenkin nyt mukana myös työeläkeyhtiö Kalervossa, sillä Sampo-ryhmään 
päätyneet Tarmo ja henkiyhtiö Kaleva olivat Kalervon perustajia . Kalervon keskeinen 
asiakaskanava taas oli Yrittäjäin Vakuutus, joka puolestaan oli nyt muuttunut Yrittä-
jäin-Fenniaksi – ja siis Eläke-Varman kumppaniksi . Julkisuudessa veikkailtiin Y-Va-
kuutuksen ja Sammon löytävän toisensa ja Kalervosta tulevan Sammon ”eläkehaaran” . 
Toisena vaihtoehtona väläyteltiin Ilmarisen osakepääoman korottamista suunnatulla 
annilla, jolla Sampo voisi palauttaa aiemman omistusosuutensa .49

Samaan yhtiöön Sampo ja Pohjola eivät kuitenkaan enää mahtuneet, ja keskinäisen 
Kalervon omistusjärjestelyt taas eivät olisi olleet kovin yksinkertaisia, mikä varmaan-
kin teki uuden yhtiön perustamisen Sammolle houkuttelevammaksi . Sampo päättikin 
alkuvuodesta 1983 perustaa oman eläkeyhtiönsä ja irtautua Ilmarisesta .50 Kilpailun 
lisäämisen sijasta Sampo perusteli liikettään päinvastoin markkinoiden rauhoittami-
sella ja ”asiattoman kilpailun” estämisellä .51 Viesti oli kenties suunnattu Fennian toi-
mitusjohtajalle, joka uhosi Sammon ratkaisusta alkavan sodan markkinaosuuksista .52 
Ammattiyhdistysliikkeessä uuden eläkeyhtiön perustamista ei tervehditty pelkästään 
ilolla . SAK:n sosiaalisihteeri Lauri Kaarisalo valitteli Helsingin Sanomissa, että yhtiöi-
tä oli jo valmiiksi liikaa, ja TVK:ssa pelättiin yhtiöiden varojen haaskaamista markki-
naosuustaisteluun .53

Työeläkeyhtiöiden lukumäärä ei kuitenkaan lopulta kasvanut, sillä tilanne ratkesi 
jakamalla Ilmarinen ja lakkauttamalla Kalervo . Ilmarisen jakamiseen oli haluja Sam-
mon ohella suuromistaja Pohjolalla, joka teki Ilmarisesta oman tytäryhtiönsä yhtiön 
toimitusjohtajan Juhani Salmisen vastustuksesta huolimatta .54 Eläke-Sampo-niminen 
uusi työeläkeyhtiö sai valtioneuvostolta toimiluvan toukokuussa 1983 . Sammon toi-
mitusjohtaja Antti Kataja vakuutteli, että Kalervo ei liity Pohjolan ja Sammon välisiin 
järjestelyihin mitenkään ja että Sammon toiminta suuntautuisi jatkossa vain Eläke-
Sampoon .55 Työeläkeyhtiö Kalervo sulautui Eläke-Sampoon seuraavana vuonna .

Koska ei vain Sammon vaan myös muiden mukana olleiden yhtiöiden myyntior-
ganisaatiot olivat hankkineet työeläkevakuutuksia sekä Ilmariseen että Kalervoon 20 
vuoden ajan, oli olemassa olevat vakuutuskannat jaettava jollain periaatteella uusille 
yhtiöille . Kun vakuutusyhtiön kantaa siirretään, siirretään sekä velkoja (vastuuvelkaa 
eli tulevat vakuutuskorvaukset) että niiden katteena olevia varoja (eli sijoitusomai-
suutta, toimintapääomaa, lisävakuutusrahastoa jne .) . Menojen katteeksi vakuutusyh-
tiöllä on vakuutusmaksutulojen lisäksi sijoitusomaisuutta, jonka jakaminen on myös 
ratkaistava . Omaisuuden jakoon liittyi merkittävä periaatteellinen kysymys vakuutus-
yhtiön omaisuuden arvoista . Alalla oli käyty keskustelua ns . piilovarausten oikeaoppi-
sesta käsittelystä omistusjärjestelyjen yhteydessä . Piilovaraus merkitsee omaisuuden 
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kirjanpitoarvon ja käyvän arvon välistä eroa . Pohjimmiltaan kysymys oli siitä, kenelle 
vakuutusyhtiön tuottama ylijäämä kuuluu ja minkälaiset ja kuinka suuret varat vastaa-
vat luovutettavaksi aiottua vastuuvelkaa .

Ilmarisen suuromistaja Pohjola lähti liikkeelle siitä, että mahdollisten piilova-
rausten tuottama ylijäämä kuuluu omistajalle kuten tavanomaisestikin osakeyhtiön 
tapauksessa . Kannansiirron hyväksyvä viranomainen, sosiaali- ja terveysministeriö 
päätyi kuitenkin toiselle kannalle: oli sovellettava henkivakuutustoiminnan periaattei-
ta . Noiden periaatteiden mukaan ylijäämä on palautettava vakuutuksenottajille, kun 
osakkaille on maksettu kohtuullinen tuotto näiden sijoittamalle pääomalle .56

Kun kysymys piilovarauksista oli saatu ratkaistua, valittiin Ilmarisen kannan jaon 
perusteeksi tapaturmavakuutus: työeläkevakuutus siirrettäisiin siihen työeläkeyhti-
öön, jonka yhteistoimintayhtiössä asiakkaalla oli lakisääteinen tapaturmavakuutus . 

Eläketurvakeskuksen 

uuden kirjanpitokoneen 

esittelyä 1970-luvulla 

kuuntelemassa pää-

kirjanpitäjä Annikki 

Turtiainen ja sihteeri Aila 

Lehtinen. Kuva ETK.
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Niinpä Autoilijain vakuutuksen asiakkaat siirtyivät Ilmariseen ja entisen Tarmon 
asiakkaat Eläke-Sampoon . Yrittäjäin-Fennian asiakkaat puolestaan siirtyivät Eläke-
Varman asiakkaiksi . Kilpailevat Sampo ja Pohjola-yhtiöt olivat tehneet sopimuksen, 
että siirtymäkautta kannanjakamisen aikana ei yritetä käyttää asiakkaiden kalaste-
luun . Asetelma oli kuitenkin vaikea, eikä erkaantuminen omille teille onnistunut täy-
sin sopuisasti, mutta vuoden 1985 päättyessä kaikki toimet oli saatu päätökseen, ja Il-
marisen ja Eläke-Sammon asiakaskunnat olivat eriytyneet . Täysin erilleen eivät yhtiöt 
tämän jälkeenkään jääneet, sillä Eläke-Sampo liittyi Tietokonepalvelu Oy:n asiakas- ja 
osakaskuntaan, jossa Ilmarinen jo ennestään oli .57

Työeläkeyhtiöt jakautuivat siten 1980-luvun puolivälissä viiden vakuutuskeskit-
tymän kesken siten, että Eläke-Kansa, Eläke-Tapiola ja Eläke-Sampo olivat nimiensä 
osoittamien yhtiöryhmien jäseniä . Pohjolan leiriä palveli Ilmarinen ja Teollisuusvakuu-
tus-liittymää Eläke-Varma . Ainoa varsinainen konsernimuotoinen vakuutusyhtiö oli 
Kansa . Muiden yhteistyön muodollinen perusta oli ristiinomistus tai yhteistoimintaso-
pimus . Maksutulolla mitaten Ilmarinen oli suurin, Eläke-Varma heti perässään . Keski-
ryhmän muodostivat Eläke-Sampo ja Eläke-Tapiola sekä näitä puolet pienempi Eläke-
Kansa . Liv-Alandia ja Verdandi jatkoivat niin kuin ennenkin pienimpinä yhtiöinä .58

TYÖELÄKEYHTIÖT PANKKIEN JA 
VAKUUTUSYHTIÖIDEN VÄLISSÄ

Työeläkeyhtiöt olivat aloittaneet taipaleensa 1960-luvulla enemmän tai vähemmän 
itsenäisinä vakuutusyhtiöinä . Ilmarisen, Eläke-Varman ja Kalervon etäisyys omista-
jiinsa oli tuolloin pisin ja muiden jonkun verran läheisempi jo siitäkin syystä, että ne 
olivat lähinnä toimilupaansa laajentaneita henkivakuutusyhtiöitä . Seuraavien kahden 
vuosikymmenen aikana muu vakuutusala ja lopulta myös pankit kiinnostuivat työ-
eläkeyhtiöistä yhä enemmän ja ne liukuivat eri järjestelyjen seurauksena osaksi viittä 
vakuutusyhtiökeskittymää . Eläkeyhtiöiden kiinnostavuutta selittää se, että yli puolet 
kaikesta vakuutusmaksutulosta virtasi lakisääteiseen eläkejärjestelmään . Oli selvää, 
että työeläkeyhtiöistä tulisi ajan myötä todella suuren omaisuuden haltijoita .

Kehitys ei suinkaan miellyttänyt kaikkia asianosaisia: erityisesti ammattiyhdistys-
liikkeessä vierastettiin työeläkeyhtiöiden osallistumista eri pääomapiirien keskinäisiin 
kahinoihin . Vakuutusalalla muutoinkin oli perinteisesti suhtauduttu hiukan epäillen 
pankkeihin yhteistyökumppaneina, saati omistajina . Erityisesti liikepankkien intres-
sien arveltiin olevan vakuutustoiminnan kannalta ongelmallisia .59

Pankkien ja vakuutusyhtiöiden pyrkimykset ottaa työeläkeyhtiöt kiinteäksi osaksi 
omia leirejään huipentui 1980-luvun lopulla ns . kasinotalouden vuosina . Taustalla oli 
erityisesti kahden suurimman liikepankin Kansallis-Osake-Pankin ja Suomen Yhdys-
pankin kiristynyt kilpailu, johon olivat vaikuttamassa sekä rahamarkkinoiden muutos 
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säännöstelyn purkamisen myötä että kyseisten pankkien ylimpien johtajien henkilö-
kohtaiset ambitiot . Hallitus- ja hallintoneuvostojäsenyyksien sekä osakeomistuksien 
monimutkainen verkosto keskitti 1980-luvun viimeisinä vuosina taloudellisen vallan 
vain muutamien miesten käsiin tavalla, jossa pankkien, vakuutusyhtiöiden ja suurim-
pien teollisuusyritysten kohtalot kietoutuivat tiukasti yhteen . Suomalaista elinkeino-
elämää 1800-luvun lopulta asti leimannut leirimentaliteetti eli viimeisiä mutta sitäkin 
kiihkeämpiä vuosiaan, kun muutamat johtajat ryhtyivät rakentamaan jopa kansain-
välisiä mittoja tavoitellen finanssi-imperiumeja.60

Työeläkeyhtiöiden asema finanssitavarataloihin liittyneissä suunnitelmissa herätti 
1980-luvun lopulla huolta sekä vakuutusvalvonnasta vastaavissa viranomaisissa että 
osassa työmarkkinajärjestöjä ja poliitikkoja .61 Kiinnostus kasvaviin työeläkerahastoihin 
oli ilmeisessä kasvussa niin finanssisijoittajien, elinkeinoelämän kuin valtiovarainmi-
nisteriön ja Suomen Pankin suunnalla, ja erityisesti sijoittajat olivat alkaneet nimitellä 
työeläkerahastoja laiskaksi pääomaksi, joka oli saatava liikkeelle ja hyötykäyttöön .62 
Yltyvää arvostelua työeläkevakuuttamista kohtaan alkoi 1980-luvun alussa kuulua 
myös omista joukoista, kun vapaaehtoisen henkivakuutuksen heikkoon kehitykseen 
turhautuneet vakuutusjohtajat pyrkivät hyödyntämään vuoden 1983 eduskuntavaali-
taistelussa kiihtynyttä keskustelua sosiaalimenojen tulevasta kasvusta . Pohja-yhtymän 
toimitusjohtaja Jukka Syrjänen maalasi keväällä 1983 henkivakuutusten markkinoin-
nin tulevaisuudenkuvan selvänäköisesti: ”Eläkepommi myy vakuutuksia .”63

Keskustelu työeläkeyhtiöiden suhteesta toisiin vakuutusyhtiöihin liittyi laajem-
paan keskusteluun pankkien ja vakuutusyhtiöiden yhteistyöstä eli finanssiryhmistä 

Vakuutusmaksutulon jakauma 1990.

Lähde: KM 1991:36, 38 .
Kaavio 8.1. Vakuutusmaksutulon jakauma 1990.
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tai -tavarataloista samoin kuin keskusteluun työeläkevakuutusyhtiön varojen oikeasta 
omistajasta . Vakuutusyhtiöiden keskinäisiä suhteita säädeltiin muuttamalla vakuutus-
yhtiölakia 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun alussa .

Lain muutoksella 1987 rajattiin työeläkeyhtiöiden hallitusten kokoonpanoa ja 
säädeltiin vakuutuskonsernin tilinpäätösten rakentamista . Uusien pykälien mukaan 
työeläkeyhtiön toimitusjohtaja ei saanut olla pankin tai toisen vakuutusyhtiön taikka 
sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa . Tällaiset henkilöt eivät 
myöskään voineet enää muodostaa työeläkeyhtiön hallituksen enemmistöä . Tilinpää-
tösten osalta muutettiin säädöksiä niin, että työeläkeyhtiötä ei voinut enää sisällyttää 
osaksi toisen vakuutusyhtiön tai konsernin tasetta .64 Samassa yhteydessä vakuutus-
yhtiön pääomien käytön kontrollia parannettiin tekemällä yli viidenneksen omistus-
osuus muusta kuin toisesta vakuutusyhtiöstä ministeriön luvan varaiseksi . Aiemmin 
raja oli ollut 50 prosenttia .65

Vakuutusyhtiölain muutokset olivat osa Kalevi Sorsan IV hallituksen 1986 tekemiä 
lakiesityksiä, joiden tarkoituksena oli hillitä rahoitusmarkkinoiden välityksellä käytä-
vää valtataistelua elinkeinoelämässä . Eduskunta ehti vielä helmikuussa 1987 viime töi-
nään ennen vaaleja käsitellä pankkilakeihinkin tehtäviä muutoksia, joiden tarkoituk-
sena oli rajoittaa entisestään pankkien mahdollisuutta omistaa muita kuin toisia raha-
laitoksia . Eduskunnan enemmistö ajatteli tuolloin, että pankkien keskeinen tehtävä oli 
toimia rahan välittäjänä eli luotonantajana ja että sitoutuminen muuhun elinkeinon-
harjoittamiseen saattaisi heikentää tässä tehtävässä vaadittavaa objektiivisuutta .66

Neljä vuotta myöhemmin vakuutusvalvonnan toimintakykyä lisättiin ottamalla la-
kiin säädökset siitä, että vakuutusyhtiön osakkeita tai takuuosuuksia (eli äänivaltaa 
keskinäisessä yhtiössä) hankkivan oli ilmoitettava aikeestaan sosiaali- ja terveysminis-
teriölle tiettyjen kynnysarvojen ylittyessä . Hallituksen esitys perusteli muutosta viit-
taamalla siihen mahdollisuuteen, että vakuutusyhtiön uusi omistaja käyttäisi yhtiön 
varoja vakuutustoiminnalle vieraalla tai vakuutuksenottajien, vakuutettujen ja yleisen 
edun vastaisella tavalla ja viittasi erityisesti tarpeeseen estää työeläkejärjestelmän lii-
allinen keskittyminen . Ministeriö sai lainmuutoksella mahdollisuuden kieltää hankin-
ta tai asettaa sille erityisiä ehtoja .67

Hallintoneuvos Pekka Hallbergin johdolla 1990 työskennellyt finanssiryhmäko-
mitea sai tehtäväkseen tutkia, millaisia uudistuksia suomalainen lainsäädäntö kai-
pasi muuttuneiden rahoitusmarkkinoiden sääntelemiseksi . Komitea selvitti tarkoin 
muiden maiden lainsäädäntöä samoin kuin ylikansallisia sopimuksia tai säädöksiä ja 
totesi paineiden finanssiryhmien rakentamiseen olevan kansainvälisiä. Suomessa yh-
teenliittymien houkuttelevuutta lisäsi olennaisesti pankkien kannattavuusongelmien 
paljastuminen rahamarkkinoiden sääntelyn vapauttamisen myötä . 68 Aina 1980-luvul-
le saakka suomalaisia rahamarkkinoita luonnehtivat tiukka rahan hinnan ja määrän 
säännöstely sekä negatiivinen reaalikorko . Tämä yhdistettynä talletusten verovapau-
teen ja rahamarkkinainstrumenttien yleiseen kehittymättömyyteen pani pankit kilpai-
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lemaan pääasiassa konttoriverkoston laajuudella . Siirtyminen markkinakorkoiseen 
varainhankintaan 1980-luvulla sääntelyn purkamisen myötä johti pankkien korkokat-
teen – so . rahan myynti- ja ostohintojen eron – kapenemiseen ja paineisiin rationali-
soida toimintaa .69

Komitea tarkasteli finanssiryhmien yhteistyötä markkinakilpailun, kuluttajansuo-
jan ja valvonnan näkökulmista . Voimassa ollutta lainsäädäntöä komitea piti puutteel-
lisena, sillä se mahdollisti pankkien ja vakuutusyhtiöiden kuulumisen samaan kon-
serniin holding-yhtiön välityksellä, mutta ei ottanut lainkaan huomioon yhteistyöhön 
liittyviä vakavaraisuus- tai riskinhallintakysymyksiä. Komitea katsoi, että ”[finanssi]
ryhmien valvonta ei ole tällä hetkellä käytännössä lainkaan mahdollista eri valvontavi-
ranomaisten välistä tietojen vaihtoa koskevien rajoitusten takia .” Koska komitea näki 
pankkien ja vakuutusyhtiöiden yhteistyön joka tapauksessa myös Suomessa syvenevän 
– niin tapahtui kaikissa Euroopan talousalueen maissa – ehdotti se valvonnan tehosta-
mista, uudelleenorganisoimista ja niiden edellyttämää lainsäädäntötyötä .70

Palkansaajajärjestöille vakuutusalan keskittyminen ja finanssiryhmät olivat vaikea 
pala . Niiden näkökulmasta suurin uhka oli työeläketurvan tarkoituksiin kerättyjen 
varojen valuminen vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden tai jopa pankkien käyttöön . 
Tukea ajatuksilleen palkansaajajärjestöt saivat mm . kilpailuvirastolta, joka alkoi kiin-
nittää vakuutusalan ja erityisesti työeläkejärjestelmän kilpailutilanteeseen kasvavaa 
huomiota .71 Vakuutustoiminta otettiin 1988 kilpailunrajoituslain piiriin ja muutosta 
vastaten myös vakuutusyhtiölakiin lisättiin 1991 kilpailunrajoitusta koskeva luku .72

Työmarkkinaosapuolilla oli 1980-luvun alussa yhteensä kolmannes työeläkeyhtiöi-
den hallituspaikoista . Ensimmäinen sopimus hallituspaikoista tehtiin 1975 ja se perus-
tui vuoden 1974 tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun, jossa osapuolet totesivat olevan 
tarpeen kehittää työmarkkinaosapuolten osallistumista työeläkeyhtiöiden hallintoon . 
Sopimus uudistettiin 1988, jolloin työntekijöitä ja työnantajia edustavien hallituksen 
jäsenten enimmäislukumäärät nostettiin neljästä kuuteen (3+3) ja hallintoneuvostos-
sa kahdeksasta 14:ään (7+7) . Yhtiöt saattoivat kuitenkin edelleen valita itse, kuinka 
suuret hallintoelimet niissä oli . Hallitusten koot vaihtelivat, mikä merkitsi, että myös 
järjestöjen osuus äänivallasta vaihteli yhtiöiden välillä . Syksyllä 1991 tehdyssä tulopo-
liittisessa sopimuksessa vuodelle 1992 työmarkkinajärjestöt sopivat, että työeläkeyh-
tiöiden hallintoa selvitetään, sillä palkansaajajärjestöt halusivat lisää vaikutusmahdol-
lisuuksia yhtiöissä, kun palkansaajan työeläkemaksun myötä joutuivat myös maksajan 
asemaan järjestelmässä .73 Suomen ETA- ja EY-ratkaisuista aiheutui myös paineita 
muuttaa työeläkeyhtiöiden hallintoa tavalla, joka turvaisi niiden itsenäisyyden suh-
teessa muihin vakuutusyhtiöihin .

Tupo-sopimuksen kirjausta ryhtyi toteuttamaan työmarkkinakeskusjärjestöjen 
neuvotteluryhmä, jota ryhdyttiin sittemmin kutsumaan puheenjohtajansa, Ilmarisen 
toimitusjohtaja Kari Puron mukaan Puron porukaksi . Puron porukassa olivat mukana 
työnantajapuolelta Lasse Laatunen (STK) ja Pekka Merenheimo (PT), työntekijäpuo-
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lelta Raimo Kantola (SAK), Seppo Junttila (STTK) ja Risto Piekka (Akava) sekä yhtiöi-
den edustajana Eläke-Varman toimitusjohtaja Juhani Kolehmainen .74

Palkansaajajärjestöjen mielestä työeläkevakuutusyhtiöiden toiminnasta oli säädet-
tävä oma lakinsa, jolla yhtiöiden itsenäisyys ja työeläkevarojen tarkoituksenmukainen 
käyttö varmistettaisiin . Lisäksi järjestöt katsoivat, että työeläkeyhtiöiden olisi oltava 
muodoltaan keskinäisiä .75 Kun työnantajapuoli ja yhtiöiden edustajat olivat ilmaisseet 
vastustavansa jyrkästi kaikkien yhtiöiden keskinäistämistä, koska katsoivat sen puut-
tuvan järjestelmän keskeiseen piirteeseen, palkansaajajärjestöt ilmoittivat tyytyvänsä 
muihinkin ratkaisuihin . Palkansaajille olennaista kuitenkin oli, että työntekijöiden 
vaikutusmahdollisuudet yhtiöiden hallinnossa kasvaisivat ja että työeläkeyhtiöitä ei 
voisi myydä ja ostaa niin kuin mitä tahansa yhtiötä . Työnantajapuolen edustajat eivät 
nähneet olemassa olevassa järjestelmässä ongelmia .76

Koko syksyn 1993 kestäneiden neuvottelujen jälkeen Puro onnistui tekemään so-
pimusehdotuksen, jonka kaikki osapuolet hyväksyivät . Ainoastaan STTK ei sitä al-
lekirjoittanut, vaikka ”ei vastusta[nut] hallintosopimukseen sisältyviä esityksiä” .77 
Hallintosopimuksen mukaisesti työeläkeyhtiöiden yhtiöjärjestyksiä muutettiin siten, 
että kummankin työmarkkinaosapuolen edustus oli kolmasosa eläkeyhtiön hallituk-
sen jäsenten lukumäärästä . Tällä varmistettiin, että järjestöjen painoa hallituksissa ei 
voinut vähentää kasvattamalla hallituksen kokoa järjestöistä riippumattomilla jäse-
nillä . Samalla sovittiin myös, että jäsenet nimetään järjestöjen esitysten mukaisesti . 
Tärkeimmät yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat piti valmistella yhtiöiden hallituksis-
sa ja lisäksi eräisiin, yhtiön aseman ja varallisuuden kannalta keskeisiin, päätöksiin 
vaadittiin nyt 2/3 määräenemmistö .78 ”Näin työmarkkinajärjestöt voivat estää sellaiset 
päätökset, joita ne eivät halua”, totesi Puro .79

Työeläkejärjestelmän  

tunnuksia 1975, 1987 ja 

2008. Kuvat ETK.
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Myös sosiaali- ja terveysministeriö näki työeläkelainsäädännössä uudistamistar-
peita ja asetti joulukuussa 1994 ylijohtaja Tarmo Pukkilan selvittämän niitä . Työeläke-
yhtiöiden hallinto otettiin selvityksen asialistalle, mutta keskeisimmiksi kysymyksiksi 
ministeriö ja selvitysmies nostivat työeläkeyhtiöiden suhteen muihin vakuutusyh-
tiöihin, yhtiöiden sijoitustoiminnan ja kysymyksen työeläkevarojen omistajuudesta . 
Agendan muotoiluun vaikutti olennaisesti lokakuussa 1994 alkanut Eläke-Kansan sel-
vitystila (tästä enemmän seuraavassa luvussa) .80

Selvitysmies teki laajan kyselyn työeläkejärjestelmän toimijoille ja sidosryhmille . 
Laman vuosina ilmassa oli varsin monenlaista ajatusta työeläkejärjestelmän tulevasta 
suunnasta, mikä näkyi myös selvitysmiehen saamissa vastauksissa . Pisimmälle uu-
distamisehdotuksissaan meni valtionvarainministeriö, jonka näkemyksen mukaan 
työeläkejärjestelmään oli liitettävä henkilökohtaiset eläketilit .81 Osin ristiriitaisten 
näkemysten vuoksi, osin tehtävän alun alkaenkin ylimitoitetun laajuuden vuoksi sel-
vitysmies Pukkila päätyi tekemään vain ehdotuksia jatkotoimenpiteistä, ei varsinaisia 
lainsäädäntöesityksiä . Hän kuitenkin esitti, että työeläkeyhtiöitä oli jatkossa säädeltä-
vä omalla laillaan eikä enää vain vakuutusyhtiölakiin kirjatuin erityissäädöksin .82

Valtiovarainministeriön eläketiliehdotus oli julkisuudessa esillä huhtikuussa 1995 
hallitusneuvottelujen aikaan .83 Työmarkkinajärjestöjen neuvotteluryhmä piti ehdotus-
ta huonona . Ryhmä sopi pyrkivänsä vaikuttamaan hallitusneuvottelijoihin niin, että 
”valtiovarainministeriön ehdotusta ei ryhdytä vakavasti käsittelemään” .84 Paavo Lip-
posen johdolla aloittanut SDP:n ja kokoomuksen vetämä sateenkaarihallitus kirjasikin 
ohjelmaansa, että työeläkejärjestelmän muutokset valmistellaan yhteistyössä työmark-
kinajärjestöjen kanssa .85 Valtiovarainministeriön ehdotuksiin myönteisesti suhtautu-
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neen86 Pukkilan sijaan jatkokehittelyt sai vastuulleen eduskunnan varapuhemies Matti 
Louekoski (SDP), jonka sosiaali- ja terveysministeriö asetti syyskuussa 1995 selvitys-
mieheksi valmistelemaan hallituksen esitystä Pukkilan selvitystyön pohjalta .

Louekoski tiivisti Pukkilan työn jatkotoimet kolmeen osa-alueeseen . Ensimmäinen 
osa-alue oli työeläkeyhtiöitä koskeva uusi lainsäädäntö . Toisena alueena oli työeläke-
varojen sijoitustoiminta, jota oli kehitettävä ”elinkeinoelämän tukemiseksi ja työlli-
syyden parantamiseksi” . 87 Kolmantena osa-alueena Louekoski totesi olevan työeläke-
yhtiöiden valvonnan kehittämisen . Louekoski otti vielä Pukkilaakin selvemmin teh-
tävänsä lähtökohdaksi edeltävien viiden vuoden kokemukset yhtäältä Eläke-Kansan 
selvitystilasta ja konkurssista sekä toisaalta Eläke-Varman ja Eläke-Sammon fuusio-
hankkeesta . Kummassakin tapauksessa keskeiseksi kysymykseksi näytti nousevan työ-
eläkeyhtiöiden päätöksenteon riippumattomuus niin sijoitustoiminnan kuin yrityksen 
yleisen kehittämisenkin kannalta . Perimmäisenä kysymyksenä näinä vuosina oli aina 
kysymys siitä, kuka omistaa työeläkevarat .88

Riippumattomuuden lisäämistä edellytti myös ETA-sopimus, jonka mukaan la-
kisääteistä työeläkevakuutusta ei saanut hoitaa tavanomaisen henkivakuutusyhtiön 
osana eikä työeläkeyhtiö saanut tarjota vapaaehtoisia vakuutuksia . Louekoski huomioi 
muistiossaan sen palkansaajakeskusjärjestöjen vaatimuksen, että kaikista työeläkeyh-
tiöistä olisi tehtävä keskinäisiä, mutta piti sitä kuitenkin oikeudellisesti ongelmallise-
na vaatimuksena . Sitä vastoin Louekoski päätyi ehdottamaan, että työeläkeyhtiöiden 
omalaatuisuutta vahvistettaisiin säätämällä niiden toiminnasta oma lakinsa, jolla ko-
difioitaisiin hallintoelinten kokoonpanoon ja muihin päätöksenteon kannalta keskei-
siin seikkoihin liittyvät työmarkkinasopimukset ja estettäisiin muiden vakuutusyhtiöi-
den pääsy työeläkeyhtiöiden päätöksenteon ytimeen . Riippumattomuuden lisäämistä 
ja yhtiöiden vakavaraisuuden lisäämistä Louekoski piti välttämättömänä ehtona myös 
sijoitusriskien kasvattamiselle, mutta totesi sijoituskysymyksiä käsiteltävän toisessa 
selvitystyössä, jota johti Ilmarisen toimitusjohtaja Puro . Kuitenkin jo tässä yhteydessä 
todettiin, että sijoitustoiminta oli välttämättä hoidettava työeläkeyhtiön omalla orga-
nisaatiolla . Muutamissa yhtiöissä ainakin operatiivinen sijoitustoiminta oli annettu 
yhteistyökumppanin hoitoon .89

Louekosken luonnostelema laki työeläkeyhtiöistä eteni hallituksen esitykseksi, 
joka annettiin eduskunnalle vuoden 1996 lopussa . Uudella lakiesityksellä haluttiin li-
sätä yhtiöiden itsenäisyyttä pankkeihin ja henki- ja vahinkovakuutusyhtiöihin nähden 
samoin kuin korostaa palkansaajien eli vakuutettujen asemaa yhtiöiden hallinnossa . 
Eläke-Kansasta saadut kokemukset näkyivät siinä, että toimitusjohtajan asemaa ha-
luttiin nyt vahvistaa . Toimitusjohtajan nimittämiseen tai erottamiseen säädettiin kah-
den kolmasosan määräenemmistö yhtiön hallituksesta .90

Sosiaali- ja terveysvaliokunta piti esitystä tarpeellisena ja teki siihen lähinnä muo-
dollisia muutoksia . Ponsissaan valiokunta halusi kuitenkin muistuttaa valvonnan 
tarpeellisuudesta myös silloin, kun kyseessä oli holding-yhtiö, ja pienyrittäjien edus-
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tuksen tarpeellisuudesta työnantajakiintiössä .91 Viimeksi mainittua asiaa keskustan 
edustajat pitivät esillä vielä täysistunnoissakin . Keskustan mielestä pienyrittäjien etu 
olisi vaatinut Suomen Yrittäjät ry:n mainitsemista nimeltä eduskunnan vastauksessa . 
Eduskunnan enemmistö piti kuitenkin riittävänä yleistä viittaamista pieniin ja keski-
suuriin yrityksiin .92

Työeläkejärjestelmää muutettiin – hallitusohjelman mukaisesti – yhteisymmär-
ryksessä työmarkkinajärjestöjen kanssa: sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohta-
ja Jouko Skinnari kuvasi varmasti asioiden oikean laidan, kun hän avasi täysistunto-
puheenvuoronsa viittaamalla Louekosken – ei suinkaan selvitykseen vaan – ”neuvot-
telemaan ehdotukseen viime keväältä”93 . Laki työeläkevakuutusyhtiöistä tuli voimaan 
sisällöltään Louekosken ehdotusten mukaisena toukokuun alussa 1997 .94 ”Suuret va-
kuutuskonsernit eivät enää ole kiinnostuneita eläkeyhtiöstä entiseen tapaan, sillä lain-
muutosten jälkeen niiden vaikutusvalta eläkemiljardeihin on vähentynyt”, arvelivat 
Helsingin Sanomien toimittajat tuoreeltaan .95

KANSAN KONKURSSI

Suurin ja varmasti julkisuudessa näkyvin muutos työeläkeyhtiöiden kentässä 1990-lu-
vulla oli Kansan konkurssi . Sen taustalla oli 1970-luvulla alkanut kehitys, jossa suoma-
laiset vakuutusyhtiöt pyrkivät saamaan uusia tuottoja kansainvälisestä jälleenvakuutus-
toiminnasta .96 Uudet markkinat kiinnostivat kaikki yhtiöitä, mutta pisimmälle asiassa 
eteni Kansa . Seuraavassa käsitellään Kansan tapahtumat yksityiskohtaisesti, koska ta-
pahtumat asettivat työeläkejärjestelmään olennaisesti kuuluvan yhteisvastuun ensim-
mäistä kertaa testiin – ja toivat myös työeläkejärjestelmälle paljon kielteistä julkisuutta .

Keskinäinen vakuutusyhtiö Kansa muuttui osakeyhtiöksi 1978 . Samassa yhteydes-
sä muodostettiin holding-yhtiö Kansa-yhtymä Oy ja sille tytäryhtiöiksi osakeyhtiöt 
Vahinko-Kansa, Eläke-Kansa ja Henki-Kansa . Osakkaiksi yhtymään tulivat E-osuus-
liikkeen eri yhtiöt sekä SAK . Muutoksen taustalla olivat yhtymän johtoon 1973 tulleen 
Erkki Pesosen kunnianhimoiset suunnitelmat Kansan nostamisesta suomalaisen va-
kuutusmaailman kärkeen . Suunnitelmien mukaan Kansasta oli tarkoitus tehdä maan 
ensimmäinen finanssitavaratalo. Sellaisen rakentamiseen tarvittiin pääomia, joita oli 
mahdollista hankkia osakeannilla ja ottamalla käyttöön ennen muuta Henki-Kansan 
mutta myös Eläke-Kansan varallisuutta . Vanhalla keskinäisellä rakenteella Henki-
Kansan ja Eläke-Kansan miljoonat olisivat olleet konsernin ulottumattomissa .97

Pesonen tunnettiin lahjakkaana matemaatikkona, jonka Pentikäinen oli nostanut 
seuraajakseen sosiaaliministeriön vakuutusosaston päällikkönä . Kymmenen minis-
teriövuoden jälkeen Pesonen siirtyi – edeltäjiensä tapaan – vakuutusyhtiön johtoon . 
Luottamus Pesosen kykyihin oli 1980-luvun alussa korkealla ainakin vakuutusalan vuo-
sikirjassa, jossa Suomi-Salaman varatoimitusjohtaja Aimo Näräkkä ja Pesosen seuraaja 
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vakuutusosaston päällikkönä Altti Aurela ylistivät kollegansa innovatiivisuutta ja arve-
livat Kansan muuttuvan Pesosen johdolla vanhasta työväen vakuutuslaitoksesta ”mo-
neen suuntaan laajenevaksi, hetkessä muotoaan muuttavaksi punaiseksi pantteriksi” .98

Todellinen pantterinloikka oli tarkoitus tehdä maan rajojen ulkopuolelle . Kansa-
yhtymän neljänneksi tytäryhtiöksi perustettiin 1978 Jälleenvakuutusyhtiö Kansa, jon-
ka tehtävänä oli harjoittaa kotimaisen jälleenvakuutuksen ohella kaikkea ulkomaista 
vakuutusliikettä . Jälleenvakuutus tarvitsi pääomaa, jota uusi yhtiö sai myymällä osak-
keitaan Henki-Kansalle . Näin Jälleen-Kansan omistajina olivat Kansa-yhtymä ja sen 
tytäryhtiö Henki-Kansa . Ristiinomistukset vain lisääntyivät lähivuosina, ja vuoden 
1982 päättyessä konserni käsitti kuusi vakuutusyhtiötä – mukaan oli tullut kaksi ulko-
maista – joista kaikkien osakkaina oli emoyhtiön lisäksi myös joku toisista konserni-
yhtiöistä .99

Pesosen johdolla Kansa lähti hakemaan uusia tuottoja Yhdysvaltain markkinoil-
ta . Yhtiö osti osuuden amerikkalaisesta Clarendon-konsernista, joka harjoitti luotto-
vakuuttamisen ohella jälleenvakuutusta ja sijoitustoimintaa . Clarendonin tytäryhtiön 
Atlantic Capitalin toimintaideana oli kerätä pääomaa amerikkalaisilta kunnilta ja si-
joittaa sitä korkealla riskillä – ja korkealla tuotolla – eteenpäin . Atlantic Capitalin lii-
ketoiminnan ydin oli velkakirjojen keston eroon liittyvän riskin hallinta: Atlantic otti 
kunnilta rahaa lainaksi lyhyellä maksuajalla ja lainasi sitä eteenpäin pitkällä takaisin-
maksuajalla . Riski katettiin Kansalta otetulla luottovakuutuksella .

Atlantic Capital epäonnistui riskinhallinnassaan . Ulkomaantoimintojen kasaantu-
vat riskit pysyivät kuitenkin piilossa aina vuoteen 1987 saakka . Vuosikymmenen puoli-
välissä Kansan ongelmana pidettiin yleisesti kotimaan vahinkovakuutuksen heikkoa 
kannattavuutta ja ennen muuta kohtuuttoman korkeita liikekuluja . Toimitusjohtaja 
Pesonen kertoi joulukuussa 1985 yhtymän omistajaa edustaneelle Ekan pääjohtaja 
Eero Rantalalle Kansan tarvitsevan uutta johtajaa saneeraamaan vakuutusyhtiö taas 
tuloskuntoiseksi . Itselleen ammatillisesti sopivan haasteen ja mahdollisuuden henki-
lökohtaisen varallisuuden luomiseen Pesonen kertoi löytyvän amerikkalaisen osak-
kuusyhtiön palveluksesta .100

Pesonen siirtyi Clarendonin hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi ja diplomi-
insinööri Matti Packalén Kansa-yhtymän toimitusjohtajaksi lokakuussa 1986 . Saman 
vuoden keväällä Eläke-Kansan johdossa oli aloittanut aiempi vakuutusosaston pääl-
likkö Aurela . Uusi johto aloitti yhtiön uudistamisen101, mutta jo seuraavana vuonna 
pörssikurssien notkahdus Yhdysvalloissa räjäytti ulkomaantoiminnoissa piilleen aika-
pommin . Omaisuusarvojen aleneminen vei ensin Atlantic Capitalin toiminnalta pohjan 
pois . Velkojen lankeaminen maksettavaksi tyhjensi Clarendon-konsernin kassan, kun 
omaisuuden realisoiminen ei käynyt nopeasti tai myynneillä ei päästy likikään aiem-
piin arvoihin . Clarendonilta loppuivat yksinkertaisesti käteisvarat, mikä ajoi Kansan 
kaksinkertaiseen ahdinkoon: Clarendonista saatavat tuotot (luottovakuutusmaksut ja 
osingot) katosivat ja sen vastuut lankesivat luottovakuutuksen myötä Kansan makset-
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taviksi . Likviditeettivajaus oli keväällä 1988 sadoissa miljoonissa markoissa, mutta Cla-
rendonin ajautuminen konkurssiin olisi merkinnyt jopa 14 miljardin markan suuruista 
laskua . Kansa-yhtymän kaatamiseen olisi riittänyt murto-osa tästä summasta .102

Kansa ei kaatunut 1988, koska apuun tuli sen omistaja Eka-yhtymä .103 Eka-yhtymä 
oli muodostettu 1983 fuusioimalla edistysmielisen eli E-osuusliikkeen eri toimijat yh-
deksi suureksi konserniksi . Fuusio oli työväenliikkeen osuustoiminnan vastaus koko 
1970-luvun jatkuneeseen tappiokierteeseen . Konsernin emoksi tuli E-osuuskunta Eka, 
jonka toimialoja olivat vähittäiskauppaa harjoittava Eka-ryhmä, rakennusliike Haka 
sekä vakuutuskonserni Kansa . Eka-yhtymä oli suurten lukujen konserni: se koostui 
250 yrityksestä, joiden palveluksessa oli 27 000 työntekijää ja joiden liikevaihto oli 
16 miljardia markkaa .104 Osuuskunta Ekan omistivat sen liki puoli miljoonaa jäsentä, 
mutta liiketoimintaa harjoittavia Haka- ja Kansa-konserneja omistivat osuuskunnan 
ohella myös SAK, helsinkiläinen osuuskauppa Elanto, Suomen Työväen Säästöpankki 
STS ja hyvin pienellä osuudella myös Suomen Työväen Urheiluliitto (TUL) .105

Ekan rahoituksella Kansa saattoi ottaa koko Clarendon-ryhmän haltuunsa joulu-
kuussa 1988 ja vahvistaa yhtiön likviditeettiä noin 300 miljoonalla markalla . Seuraa-
vana vuonna rahaa kuitenkin tarvittiin lisää, sillä sosiaali- ja terveysministeriön va-
kuutusosasto vaati Kansaa – niin kuin muitakin yhtiöitä – varautumaan muiden ulko-
maisten jälleenvakuutusten korvausvastuisiin paremmin kuin se oli tehnyt . Tarvittava 
raha siirtyi Ekalta Kansalle korottamalla jälkimmäisen osakepääomaa ja suuntaamalla 
anti Ekalle . Näissä operaatioissa Eka sijoitti Kansaan noin miljardi markkaa . Samalla 
Kansan ja Ekankin organisaatioita muutettiin, ja SAK, Elanto ja muut vähemmistö-
osakkaat ostettiin ulos Kansasta . Tällä kaikella oli kolme seurausta: (1) Kansa vältti 
konkurssin, (2) Kansan riskejä kantamaan jäi vain Eka ja (3) Kansa imeytyi tiukasti 
kiinni Ekan tuleviin kohtaloihin .106

Ekan johdon ajatuksena lienee ollut 1980-luvun lopulla rakentaa Kansasta osa työ-
väenliikkeen omaa finanssiryhmittymää. Eka ja sen tytäryhtiöt perustivatkin yhdessä 
SAK:n kanssa sijoitusyhtiön . Suunnitelmiin sisältyi myös yhteistyö STS-pankin kanssa 
ja ryhmittymien joidenkin osien vieminen pörssiin, kenties myös Kansan myyminen 
kokonaan . Ekassa oltiin ajan hermolla: sijoitustoimintaa pidettiin rahamarkkinoiden 
vapauttamisen oloissa ainoana varmasti kasvavana liiketoiminta-alueena . Finanssita-
varatalot olivat tulossa muotiin ja pörssiosakkeet innostivat jo piensäästäjiäkin . Työ-
väenliikkeen varoja oli perinteisesti sijoitettu kiinteistöihin, ja juuri kiinteistömarkki-
nat näyttivät tarjoavan lupaavia mahdollisuuksia kerätä nopeasti ennennäkemättömiä 
omaisuuksia . Ns . punapääoman liikkeellelähtö rahoitusmarkkinoilla ajoittui kuitenkin 
onnettomasti: omaisuusarvot saavuttivat huippunsa 1988–1989, ja suunta oli jatkossa 
alaspäin .107

Vakuutuskonserni Kansan ongelmien alkujuuri oli kuitenkin sen itsensä 1970-lu-
vulla ja 1980-luvulla tekemissä ulkomaanliiketoimintaa ja jälleenvakuutusta koskevis-
sa ratkaisuissa . 1990-luvun alussa ulkomaantoiminnan aiheuttama velkaantuminen 
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laajeni konsernin kotimaisten yhtiöiden ongelmaksi konsernin yhteisen kassan vuoksi . 
Kansassa oli käytössä ns . henkilötilien järjestelmä, jonka alkuperäisenä tavoitteena oli 
helpottaa ja yksinkertaistaa vakuutusmaksujen maksamista . Yhtiön sisällä maksut oh-
jattiin yhdelle tilille, jolta konsernin yhtiöt sitten vuosittain tasasivat omat saatavansa . 
Konsernin yhtiöille muodostui vuoden aikana joko saatavaa tai velkaa tuolle yhteiselle 
tilille . Kun keskinäisten vakuutusyhtiöiden yhteenliittymän rakenne 1978 muutettiin 
holding-yhtiön omistamaksi osakeyhtiöiden konserniksi, syntyi tilanne, jossa yhtei-
sellä kassalla oli myös vakuutusvalvonnan piiriin lukeutumaton emoyhtiö, joka myös 
huolehti kassan maksuliikenteestä ja varojen sijoittamisesta . Ulkomaantappioiden 
peittämisestä alkanut sisäinen velkaantuminen johti vuoteen 1993 mennessä tilantee-
seen, jossa konsernin sisäiset velat olivat jo 2,6 miljardia markkaa .108

Kansan ulkomaanseikkailujen rahoittamisen ohella konsernin muiden liiketoimien, 
ennen muuta rakennustoiminnan, surkea tulos pakotti Ekan lainaamaan rahaa, mistä 
sitä suinkin sai . Ekan velkaongelma olisi voitu ratkaista myymällä Kansa . Myyntisuun-
nitelmat konkretisoituivat jo 1990 .109 Ostajaa etsittiin ulkomailta, mihin myös vakuu-
tusvalvonta suhtautui hyvin myönteisesti . Olisihan ulkomaisen toimijan tulo Suomen 
yhä keskittyneemmille vakuutusmarkkinoille tuonut uutta kilpailua . Vakavin ostaja-
ehdokas oli saksalainen vakuutusjätti Allianz, joka teki koko Kansasta tarjouksen ke-
väällä 1991 . Kauppa ei kuitenkaan toteutunut . Selityksiä on kaksi . Vakuutusvalvontaa 
vuoden 1992 vappuun asti johtanut Jukka Rantala muistaa Ekan tyrmänneen kaupan, 
koska Allianzin Kansasta tarjoama summa oli vähemmän kuin Kansan kirjanpitoarvo 
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Ekan konsernitaseessa . Se tarkoitti, että kauppa olisi toteutuessaan pakottanut Ekan 
kirjaamaan tappiota .110 Ekan historian kirjoittanut Jorma Kallenautio taas tukeutuu 
Ekan pääjohtaja Eero Rantalan kertomaan, jonka mukaan kaupasta vetäytyi Allianz 
itse ennen kuin Eka edes pääsi tekemään asiassa päätöstä . Syynä olivat saksalaisyhtiön 
epäonnistuneet investoinnit entiseen Itä-Saksaan ja Unkariin .111

Kaupan toteutuminen olisi joka tapauksessa ollut sangen merkityksellistä myö-
hemmän kehityksen kannalta . Se olisi pelastanut Kansan konkurssilta mutta ehkä 
myös kohentanut Ekan rahoitusasemaa tavalla, joka olisi saattanut auttaa Ekan lama-
vuosien ylitse . Kun koko vakuutuskonsernin myyminen osoittautui mahdottomaksi, 
hahmoteltiin Ekan ja Kansan piirissä erilaisia yhteistyökuvioita mm . Pohjolan kanssa . 
Lopulta ainoa toteuttamiskelpoinen vaihtoehto oli pelkän Vahinko-Kansan myyminen 
Sammolle . Kauppa toteutui keväällä 1994 .112

Eläke-Kansan kannalta pelkän Vahinko-Kansan myyminen sulki yhden ratkaisu-
vaihtoehdon pois . Konsernin sisäisten saatavien suurin ongelma oli nimittäin niiden 
vakuudettomuus . Osalle ns . henkilötilisaatavista oli kyllä annettu vakuus, tyypillisesti 
kiinteistöjä, mutta niiden arvot laskivat nopeasti 1990–1992 . Vahinko-Kansan osak-
keet olisivat kelvanneet velkojen vakuudeksi, mutta silloin yhtiötä ei olisi voitu myydä 
Ekan likviditeetin parantamiseksi .

Vakuutusvalvonta huolestui Eläke-Kansan vastuiden kattamattomuudesta ja lä-
hestyi yhtymän johtoa 1992–1993 useamman kerran . Ministeriön otteiden määrätie-
toisuuteen saattoi kuitenkin vaikuttaa se, että valvonnasta vastaava vakuutusosasto 
oli ilman virkaan nimitettyä päällikköä sen jälkeen kun Jukka Rantala nimitettiin 
toukokuussa 1992 Pohjolan toimitusjohtajaksi . Ministeriö löysi Rantalalle seuraajan 
vasta yli vuotta myöhemmin, ja ylijohtajana elokuussa 1993 aloittanut Pukkila sai liki 
konkurssikypsän yhtiön syliinsä kuin tervetulotoivotuksena .113 Tilanne ilmeisesti yllät-
ti uuden ylijohtajan, sillä vielä keväällä 1993 Pukkila arvioi Vakuutussanomissa, että 
”vakuutusalalla riskienhallinta on toteutettu tavalla, josta esimerkiksi pankkitarkas-
tuksen olisi syytä ottaa oppia” .114

Kansassa toivottiin, että Clarendon-yhtiöiden omistusjärjestelyillä voitaisiin kat-
taa kotimaisten vakuutusyhtiöiden vastuut . Ministeriö ei kuitenkaan voinut hyväksyä 
toisen vakuutusyhtiön osakkeita vastuun katteeksi . Kansa haettiin lokakuussa 1994 
selvitystilaan, ja vakuutusosasto kutsui Työeläkelaitosten liiton johdon ja Kansan sel-
vityspesän asiamiehet neuvonpitoon ministeriöön . Tilaisuudessa todettiin, että Eläke-
Kansan likviditeetti oli siinä määrin hyvä, että maksussa olevien eläkkeiden puolesta 
ei tarvinnut olla välittömästi huolissaan .115 Selvitystilasta ei kuitenkaan ollut enää tietä 
eteenpäin, vaan kaikki Kansa-yhtiöt julistettiin konkurssiin joulukuussa 1994 . Kaikki 
Eläke-Kansan vastuulla olleet vakuutukset ja omaisuus siirrettiin erityiseen selvitys-
pesään .116

Vakuutusyhtiön konkurssin toteutuessa vaihtoehtoja oli periaatteessa kaksi: yh-
tiön vakuutuskanta voitiin jakaa toisille yhtiöille tai siitä voitiin muodostaa ns . run 
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off -yhtiö eli vakuutusyhtiö, joka ei myönnä enää uusia vakuutuksia mutta vastaa ai-
emmin myöntämistään niistä kertyvillä vakuutusmaksuilla ja omaisuutensa tuotoilla . 
Pentikäinen seurasi eläkkeellä tarkoin työeläkejärjestelmää kohdannutta iskua ja lä-
hestyi muiden muassa TELAn toimitusjohtaja Pentti Kostamoa kirjeitse . Pentikäinen 
suosi run off -vaihtoehtoa, koska katsoi sen olevan ainakin aluksi kannan jakamista 
edullisempi vaihtoehto . Pentikäistä huolestutti julkisuudessa esiintyneet tiedot työelä-
kemaksuun Kansan konkurssin vuoksi tulevasta korotuksesta . Hän katsoi, että Eläke-
turvakeskus olisi voinut hoitaa run off -yhtiötä, mitä taas työeläkeyhtiöiden johtajat 
pitivät epätarkoituksenmukaisena ratkaisuna .117

Ratkaisuksi tuli kannan jakaminen toisille työeläkeyhtiöille . Eläke-Kansan erityi-
nen selvityspesä jakoi vakuutukset vuoden 1997 alusta viidelle suurimmalle työelä-
keyhtiölle siten, että vakuutusten vastuuvelkojen yhteismäärä jakautui samassa suh-
teessa kuin vastaanottavien yhtiöitten vastuuvelat olivat jakautuneet 1994 .118 Pääosan 
kannasta saivat Eläke-Varma ja Ilmarinen .119 Yhtiöille siirrettiin vastuuvelkaa runsaan 
5 miljardin markan arvosta ja omaisuutta runsaalla miljardilla . Vakuutuskantaa vas-
taanottaneille yhtiöille muodostui siten ns . kannansiirtosaamista sekä Eläke-Kansan 
selvityspesältä että eläkelaitosten yhteisvastuusta . Saaminen selvityspesältä tarkoitti 
sitä omaisuutta, joka oli selvityspesän hallussa . Selvityspesä realisoi omaisuuden ja 
siirsi varat vakuutuskantaa vastaanottaneille yhtiöille vastuun katteeksi . Eläkelaitos-
ten yhteisvastuu taas tarkoitti niitä eläkevastuusta aiheutuvia menoja, joiden katteeksi 
selvityspesältä saadut varat eivät riittäneet . Nämä menot katettiin korottamalla työ-
eläkemaksua 1999–2003 . Korotus oli enimmillään 0,2 prosenttiyksikköä 1999–2001 . 
Vuodesta 2005 erityisen selvityspesän omaisuuden realisoinnista saatavilla varoilla on 
voitu hyvittää työeläkelaitosten yhteisvastuusta maksettuja eriä .120

Eläke-Kansan konkurssi merkitsi työeläkejärjestelmälle imagohaittaa tilanteessa, 
jossa järjestelmä tuntui olevan muutoinkin uhattuna . Eläketurvakeskuksen toimitus-
johtaja Matti Uimonen luonnehti tuoreeltaan vuotta 1993 työeläkejärjestelmän mus-
taksi vuodeksi, kun Kansan syvenevän alamäen lisäksi tuona vuonna todistettiin myös 
hyvin pienen Vammalan seudun eläkekassan konkurssia . Eläke-Kansan tapaus oli 
myös laajasti esillä julkisuudessa . Syytöksiä työeläkevarojen ”kuppaamisesta” milloin 
Ekan, milloin jonkin muun intressitahon hyväksi sinkoili erityisesti toimitusjohtaja 
Aurelaa vastaan .121 Aurela oli jäänyt eläkkeelle jo ennen pahinta syöksyä 1993, mutta 
joutui vastaamaan syytteisiin myös oikeudessa . Konkurssipesä nosti Aurelaa ja Eläke-
Kansan hallituksen jäseniä vastaan kanteen holtittomasta luotonannosta, millä tar-
koitettiin juuri konsernin sisäisiä velkasuhteita . Aurela koki joutuneensa syntipukik-
si: ensin yhtymän omistaja oli vienyt rahat hänen johtamaltaan yhtiöltä ja sitten pani 
konkurssipesän hakemaan niitä häneltä henkilökohtaisesti .122 Oikeusjuttu viivästyi 
useilla vuosilla, sillä konkurssipesällä oli vaikeuksia yksilöidä kannettaan . Juttu käsi-
teltiin loppuvuodesta 1999 Helsingin käräjäoikeudessa . Tuomioistuin vapautti toimi-
tusjohtaja Aurelan ja muun johdon vastuusta .123
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SAMPO, ILMARINEN JA FINANSSITAVARATALOT

Kansan konkurssin ohella myös toinen työeläkeyhtiöiden kenttään merkittävästi vai-
kuttanut muutosprosessi sai alkunsa 1980-luvun pörssipeleissä . Sampo-yhtiöt ja Elä-
ke-Varman ja Teollisuusvakuutuksen ympärille kehittynyt yhteistyöryhmä ajautuivat 
lähemmäs toisiaan 1989 . Silloin Suomen Yhdyspankki (SYP) ja vahinkoyhtiöt Sampo, 
Teollisuusvakuutus ja Yrittäjäin Fennia, henkiyhtiöt Kaleva ja Nova sekä työeläkeyh-
tiöt Eläke-Varma ja Eläke-Sampo tulivat omistajiksi Finanssilaitos Oy:öön . Finans-
silaitoksen tehtävä oli pelastaa SYP:n ja Sammon huomattavat osake-erät Kansallis-
Osake-Pankin (KOP) käsistä . Osakkeet olivat päätyneet kilpailevan liikepankin mää-
räysvaltaan sijoittaja Pentti Kourin nimissä kulkeneissa monimutkaisissa kaupoissa 
1988 ja 1989 . Finanssilaitos osti noin kolmen miljardin markan arvoisissa omistusten 
järjestelyissä osake-erät, jotka vastasivat noin 10 prosentin äänivaltaa SYP:sta ja 25 
prosentin äänivaltaa Sammosta .124

Osakekauppojen ohella Finanssilaitos-operaatiolla oli toinenkin tarkoitusperä . 
SYP:n tavoitteena oli rakentaa sen johtama finanssitavaratalo, ja Finanssilaitoksen 
omistusjärjestelyt olisivat mahdollistaneet Sammon haltuunoton .125 Finanssilaitoksen 
pohjalle muodostettu yhteenliittymä olisi ollut pankille houkutteleva siirto pankkilei-
rien välisessä kilpailussa, sillä SYP oli sekä taseen loppusummalla että luottokannan 
koolla mitaten kilpailijaansa KOP:a pienempi . Sampo-yhtiöt taas olivat markkina-
osuudella mitaten KOP-leiriin kuuluvien Pohjola-yhtiöiden jälkeen toiseksi suurin 
vakuutusyhtiöryhmä ja Teollisuusvakuutuksen ja muiden yhteistyöryhmä puoles-
taan kolmannella sijalla . Finanssilaitoksen vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu 
markkinaosuus oli kuitenkin ylivoimaisesti suurin, noin 43 prosenttia .126

SYP-vetoinen finanssitavaratalon rakentaminen pysähtyi kuitenkin melkein välit-
tömästi . Syitä oli kaksi . Ensinnäkään Finanssilaitokseen mukaan tulleet vakuutusyh-
tiöt eivät olleet innokkaita asettumaan pankin johdettavaksi . Toiseksi pörssikurssien 
sukeltaminen 1991–1992 ajoi itse Finanssilaitos Oy:n huomattaviin vaikeuksiin, sillä 
yhtiön toiminnan ainoa tarkoitushan oli omistaa toisten yhtiöiden osakkeita .

Konkurssia ei tullut, koska vakuutusyhtiöt suostuivat pääomittamaan Finanssilai-
tosta, jotta SYP:n emoyhtiö Unitas ei olisi ottanut yhtiötä ja sen osakepotteja haltuunsa . 
Tämä merkitsi, että pankkivetoisen tavaratalon sijasta ryhmittymän vahvimmat osa-
puolet Eläke-Varma ja Teollisuusvakuutus pyrkivät muodostamaan pankeista riippu-
mattoman vakuutusyhtiöiden ryhmän, jonka sisällä markkinat ja asiakkaat jaettaisiin 
uudestaan . Teollisuusvakuutuksen motivaatio perustui sen asiakas- ja omistajakun-
nan eli suomalaisen suurteollisuuden toiminnan voimakkaaseen kansainvälistymiseen 
1980-luvulla . Teollisuusvakuutus pelkäsi olevansa liian pieni toimija kasvaneisiin tar-
peisiin nähden ja haki volyymin kasvua fuusion avulla . Eläke-Varmalla taas oli lähin-
nä kaksi intressiä: itsenäistyminen vahinkoyhtiöiden (eli myyntikanavien) ikeestä ja 
kasvu työeläkevakuutuksen ykköseksi ohi Ilmarisen .127
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Teollisuusvakuutuksen ja Eläke-Varman tavoitteisiin oli hahmoteltu vastaus jo lo-
kakuussa 1990 salaisella sopimuksella, mutta julkisuuteen asia tuli vasta kesällä 1992 
tehdyn aiesopimuksen myötä . Aiesopimuksen ydin oli fuusioida vahinkoyhtiöt Sampo 
ja Teollisuusvakuutus ja eläkeyhtiöt Eläke-Varma ja Eläke-Sampo . Näistä Sampo ja 
Eläke-Sampo olivat osakeyhtiöitä, Eläke-Varma ja Teollisuusvakuutus taas keskinäisiä 
yhtiöitä . Vuonna 1990 suunnitelmaan oli sisältynyt myös kenttäverkostojen yhdistä-
misiä ja pitkälle menevää yhteistyötä Yhdyspankin kanssa, mutta 1992 pankkiyhteis-
työ ei näyttänyt enää ollenkaan yhtä kiinnostavalta . Lisäksi Yrittäjäin Fennia suhtau-
tui erittäin kielteisesti pyrkimyksiin rajoittaa sen itsenäisyyttä pienten ja keskisuurten 
yrittäjien keskinäisenä vakuutusyhtiönä .128 Kesän 1992 aiesopimuksesta toteutui vain 
Teollisuusvakuutusta ja Sampoa koskeva osa: ne fuusioituivat vuoden 1994 alusta . Elä-
keyhtiöiden osalta sen sijaan alkoi yli viisi vuotta kestänyt taistelu .

Eläke-Varman aikeena oli yksinkertaisesti ostaa Eläke-Sammon osakkeet ja fuu-
sioida yhtiö itseensä .129 Tämä olisi – paitsi nostanut fuusioituneen kokonaisuuden sel-
västi suurimmaksi työeläkevakuutusyhtiöksi – ratkaissut ristikkäisten myyntikanavien 
tilanteen, joka oli syntynyt Finanssilaitos-yhteistyön myötä ja pahenisi Sampo–Teol-
lisuusvakuutus-fuusion toteutuessa . Fuusioitunut vahinkoyhtiö myi nimittäin sekä 
Eläke-Varman että Eläke-Sammon työeläkevakuutuksia, minkä lisäksi Eläke-Varman 
vakuutukset kuuluivat Yrittäjäin Fennian valikoimaan . Eläke-Sampo oli perustettu 
kymmenen vuotta aiemmin ratkaisemaan vahinkoyhtiöiden rakennejärjestelyjen tuot-
tama ristikkäisten myyntiverkostojen ongelma, mutta nyt se itse oli osa yhtä ongelmal-
lista verkostoa .

Fuusion tuloksena syntyvän työeläkeyhtiön suuri koko houkutteli Eläke-Varmaa 
mutta kauhistutti valvovaa viranomaista . Sosiaali- ja terveysministeriö kielsi suunni-
tellun fuusion lokakuussa 1992 . Ministeriö perusteli kieltoaan laajasti myös julkisuu-
dessa . Kansliapäällikkö Heikki S . von Hertzen katsoi, että markkinoiden keskittymi-
nen käytännössä kahden yhtiön – fuusiolla suurimmaksi kasvaneen Eläke-Varman ja 
entisen ykkösen Ilmarisen – haltuun olisi työeläkejärjestelmän hajautetun luonteen 
vastaista . Tällaisen salliminen olisi von Hertzenin mukaan vienyt pohjan Suomen sa-
manaikaisesti Euroopan yhteisöjen kanssa käydyissä neuvotteluissa esittämältä vaa-
timukselta sulkea työeläkevakuutusyhtiöt henkivakuutusdirektiivien soveltamispiirin 
ulkopuolelle . Von Hertzen jopa katsoi, että jos työeläkevakuutusten tarjonta ajautuisi 
duopolistiseksi, olisi parempi keskittää koko toiminta yhteen julkiseen eläkelaitok-
seen .130

Ministeriön kielto ei saanut Eläke-Varmaa luopumaan aikeistaan . Keskinäinen 
Vakuutusyhtiö Kaleva omisti liki puolet Eläke-Sammon osakkeista . Finanssilaitoksen 
omistusjärjestelyissä tehdyn sopimuksen mukaisesti SYP, Postipankki ja muutamat 
teollisuusyritykset ryhtyivät ostamaan Eläke-Sammon osakkeita Kalevalta, kukin alle 
10 prosentin osuuden .131 Maaliskuussa 1993 nämä ostajat vetäytyivät välistä ja Eläke-
Varmasta tuli avoimesti yli kolmanneksen osuudella Eläke-Sammon omistaja . Minis-
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teriö hyväksyi tämän, kun yhtiöt tekivät yhteistoimintasopimuksen, jonka mukaan ne 
pidättäytyivät kahden vuoden ajan omistusjärjestelyistä .132

Ministeriön vastustuksen Eläke-Varma oli näin onnistunut kiertämään, mutta sa-
malla se oli saanut vastaansa Eläke-Sammon itsenäisyyttä puolustamaan heränneet 
palkansaajajärjestöt . Järjestöjen edustajat ryhtyivät yhteistyöhön Eläke-Sammon itse-
näisyyttä vaalineen toimitusjohtaja Risto Kauston kanssa . Eläke-Sammon piirissä kaa-
vailtiin ensin yhtiön keskinäistämistä, jotta valtaushankkeet kävisivät mahdottomik-
si133, mutta omistajat Sampo ja Eläke-Varma eivät tällaisesta halunneet kuullakaan . 
Julkinen sanasota vakuutusyhtiöiden ja osin ministeriönkin välillä ei kuitenkaan voinut 
jatkua kovin pitkään . Asioita edistämään tuli uusi johto . Eläkkelle jäävän Kolehmaisen 
tilalle Eläke-Varman johtoon nimitettiin vuoden 1994 alusta Teollisuusvakuutuksen 
varatoimitusjohtaja Paavo Pitkänen . Kauston asema Eläke-Sammon johdossa oli niin 
vaikea, että keväällä 1993 yhtiön hallitus oli jo erottamassa häntä, mutta palkansaaja-
järjestöjen tuki piti hänet tuolillaan . Huhtikuussa 1996 tilanne oli kypsynyt siihen, että 
hallitus erotti Kauston ja nimitti tilalle SDP:n puoluesihteerin Markku Hyvärisen .134

Pitkänen ja Hyvärinen ryhtyivät hahmottelemaan uudelta pohjalta yhtiöiden tu-
levaisuutta . Vuoteen 1996 tultaessa oli käynyt selväksi, että Eläke-Sammon sulaut-
taminen Eläke-Varmaan ei tulisi onnistumaan . Alkuperäinen ongelma oli kuitenkin 
jäljellä: yhtiöiden keskinäiset suhteet olivat ongelmalliset ja eläkeyhtiöiden riippuvuus 
vahinkoyhtiöiden myyntiverkostoista antoi vahinkoyhtiöille aivan liian hyvät mahdol-
lisuudet sanella eläkeyhtiöiden toimintaa . Ratkaisu löytyi lopulta Yrittäjäin-Fennian 
suunnalta . Yrittäjäin-Fennian tavoitteena oli saada oma työeläkeyhtiö ja oma henki-
vakuutusyhtiö . Eläke-Varman Pitkänen ja Yrittäjäin Fennian palvelukseen siirtynyt 
Kausto päätyivät ehdottamaan Eläke-Varman ja Eläke-Sammon kantojen jakamista 

Uudet miehet tehtävis-

sään toukokuussa 1994. 

Tarmo Pukkila (vasem-

malla) toimi sosiaali- ja 

terveysministeriön 

ylijohtajana 1993−2009. 

Sitä ennen Pukkila oli 

Tampereen yliopiston 

rehtori ja tilastotieteen 

professori. Paavo Pitkä-

nen oli Eläke-Varman ja 

myöhemmin Varman toi-

mitusjohtaja 1994−2004 

ja TELAn puheenjohtaja 

1995−2004. Hän kuului 

myös eläkeuudistuksia 

valmistelleeseen työ-

markkinaryhmään. 

Pitkänen aloitti työ-

uransa Aura-yhtiöiden 

eläkevakuutusosastolla 

kesäapulaisena 1963. 

Kuva TELA.    



383

siten, että Yrittäjäin-Fennian ja Sammon kautta hankitut vakuutukset erotettaisiin 
omiksi yhtiöikseen .135

Suunnitelma kannanjakoineen oli teknisesti valmis kesällä 1997 . Mukaan oli kui-
tenkin vielä taivuteltava STTK:n Swanljung ja SAK:n Pertti Parmanne . Käytännössä 
kysymys oli siitä, millä ehdoin palkansaajajärjestöt suostuvat yhtiöiden rakennejär-
jestelyihin . Järjestöjen ensisijaisena tavoitteena oli estää työeläkevarojen liukuminen 
finanssimarkkinapeleihin. Varojen käytön lukoksi ay-johtajat vaativat muutoksia yh-
tiöiden hallintoon ja saivat tässä yhteydessä läpi myös keskinäisen yhtiömuodon, jota 
työnantajat ja eläkeyhtiöt olivat vastustaneet Lex Louekosken valmistelussa . Marras-
kuussa 1997 tehdyn sopimuksen ehdot olivat:

– Molemmista eläkeyhtiöistä oli tehtävä keskinäisiä .
– Palkansaajille oli yhtiöjärjestyksellä turvattava äänivalta yhtiökokouksessa .
– Hallituksen varapuheenjohtajuus oli annettava palkansaajajärjestön edustajalle .
–  Eläkeyhtiöt sitoutuivat olemaan vastustamatta, jos alan keskittyminen entises-

tään vaatisi diffuusiolainsäädännön valmistelemista .136

Keskinäinen yhtiö Varma-Sampo – nimeään ja yhtiömuotoaan vaihtanut Eläke-
Sampo – aloitti 1998 Pitkäsen johdolla . Hyvärinen nimitettiin varatoimitusjohtajaksi . 
Yhtiön hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin STTK:n Swanljung . Varma-Sammon 
hoitoon tullut vakuutuskanta käsitti noin 400 000 vakuutettua, joten sen markkina-
osuus työeläkevakuutuksista oli runsas kolmannes ja se nousi selvästi suurimmaksi 
työeläkeyhtiöksi . Eläke-Varman nimi muuttui Eläke-Fenniaksi ja sen toimitusjohta-
jaksi nimitettiin Kausto . Palkansaajajärjestöille luvatun hallituksen varapuheenjohta-
juuden otti SAK:n Parmanne . Eläke-Fennian erikoistumiskohteeksi tulivat pienet ja 
keskisuuret yritykset . Sen vakuutuskanta käsitti noin 70 000 vakuutettua .

Tehtyjä ratkaisuja voi luonnehtia ”Sampo-ryhmän suurremontiksi”137, mutta niillä 
oli vaikutuksia koko työeläkealalle . Myös Ilmarinen muuttui osakeyhtiöstä keskinäi-
seksi 1998 . Taustalla oli juuri kilpailijoiden yhtiömuodon muutos: Varma-Sammon 
tultua keskinäiseksi yhtiöksi Ilmarinen olisi ollut markkinoiden ainoa osakeyhtiö pie-
nen Verdandin ohella .138 Ilmarisen keskinäistyminen oli kuitenkin myös siirto Pohjola-
ryhmän remontissa, jossa työeläkeyhtiö Ilmarinen nousi tytäryhtiöstä omistajaksi .139 
Pohjola oli ajautunut syvälle mukaan Kansallispankin kriisiin 1990-luvun lamavuosi-
na . Pankki ei kriisistä enää entisenlaisena noussut, vaan fuusioitui ensin SYP:n kanssa 
Meritaksi, joka puolestaan fuusioitui ruotsalaisen Nordbankenin kanssa 1997 . Kolme 
vuotta myöhemmin mukaan liittyi tanskalainen Unidanmark, minkä fuusion tulokse-
na syntyi pohjoismainen pankkijätti Nordea .

Pohjolan vaikeudet olivat kuitenkin suurelta osin omaa tekoa . 1980-luvun jälki-
puoli käytettiin yhtiössä valtataisteluun, jonka voittajaksi selviytyi Yrjö Niskanen . Hä-
viäjien joukossa oli myös työeläkealalla näkyvästi toiminut Ilmarisen toimitusjohtaja 
Salminen, joka jätti tehtävänsä 1991 . Seuraajaksi nimitettiin sosiaali- ja terveysminis-
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teriön kansliapäällikkö Puro . Niskasen jäätyä eläkkeelle Pohjolan johtoon tuli entinen 
valtiovarainministeri Iiro Viinanen 1997 .140

Valtataistelussa oli osin kysymys vahinkoyhtiö Pohjolan (osakeyhtiö) ja henkiyhtiö 
Suomen (keskinäinen) kamppailusta ryhmän johtavan yhtiön asemasta . Aina 1970-lu-
vulle saakka Pohjola oli selvästi henkiyhtiöiden Suomi ja Salama omistama vahinkoyh-
tiö . Suomella oli kuitenkin myös yhteistyötä Sammon kanssa, minkä myötä työeläke-
yhtiö Ilmarisen alkuperäisiin osakkaisiin kuului myös muutoin Pohjolan kanssa kilpai-
leva Sampo . Pohjola-yhtymän rakentamisesta 1970-luvulla ja Ilmarisen jakamisesta 
1980-luvulla on kerrottu edellä tässä luvussa .

Pohjola-ryhmän rakenneuudistuksessa oli yhtymän johdossa 1996–1999 toiminei-
den pääjohtaja Viinasen ja varatoimitusjohtaja Pirkko Alitalon näkökulmasta kysymys 
vanhanaikaiseksi koetun vakuutusyhtiöryhmän modernisoimisesta parempaa tuottoa 
osakkaille tahkoavaksi finanssitoimijaksi. Tässä pyrkimyksessä heillä oli pääomista-
jien, ennen muuta Meritan, tuki . Pankissa koettiin, että suurikaan osakas ei päässyt 
vaikuttamaan vakuutusjohtajien kansoittamien yhtiöiden hallitusten päätöksiin riit-
tävästi . Viinasen tehtäväksi tuli rakentaa Pohjolasta selvästi omistamiseen keskittyvä 
pörssiyhtiö, jolle tytäryhtiöinä toimivat vakuutusyhtiöt tuottaisivat lisäarvoa .141 Vakuu-
tusalan perinteitä ja periaatteita kantaneille toimijoille tällainen ajattelu oli koko lailla 
vierasta . Heille kysymys oli vakuutustoiminnan ja muun liiketoiminnan perimmältään 
erilaisesta luonteesta, mitä kuvasti myös juridisten yhtiömuotojen erityisyys .142

Työeläkeyhtiö Ilmarisen kannalta Pohjola-ryhmän rakennemuutoksissa oli kaksi 
keskeistä ulottuvuutta . Yhtäältä sen asema Pohjolan tytäryhtiönä oli ongelmallinen 
samoista syistä kuin Eläke-Sampo ja Eläke-Varma olivat kokeneet asemansa vaikeaksi 
vahinkoyhtiöiden talutusnuorassa . Toisaalta 1990-luvun alussa esiin nousi uusi uhka: 
suunnitelma Pohjolan ja Sammon fuusiosta .

Pohjolan ja Sammon fuusio oli esillä jo 1989 osana edellä selostettua sijoittaja 
Pentti Kourin osakekauppojen sarjaa, jolloin mukana oli vielä myös KOP . Taustalla 
oli ajatus suomalaisen (tai suomenkielisen) pääomaleirin rakentamisesta ulkomaisia 
vakuutusyhtiöitä ja osin myös ruotsinkielistä pääomaa vastaan .143 Vuonna 1989 suun-
nitelmasta ei tullut mitään, mutta 1990-luvun puolivälin jälkeen vahvistunut Sampo 
elvytti ajatuksen vakuutusfuusiosta, ja saman tien finanssitavaratalosta, jonka pankki-
siiveksi olisi tullut Leoniaksi muuttunut entinen Postipankki .144 Pankkikriisin ja teol-
lisuuden jättifuusioiden oloissa ja punapääoman sortuessa mikään ei enää tuntunut 
olevan pyhää, ja niinpä kahden vanhan kilpailijan liitto yhdessä entisen valtionpankin 
kanssa näytti vakavasti otettavalta mahdollisuudelta . Lisäksi Pohjola oli kiinnostava 
kohde, sillä yhtiöllä oli huomattava omaisuus, mutta sen pörssikurssi ei vastannut yh-
tiön arvoa .145

Pohjola ei kuitenkaan pyrkinyt liittoon Sammon kanssa vaan ruotsalaisen Skandian 
ja norjalaisen Storebrandin kanssa . Alkuvaiheessa vahinkovakuutusliikettä koskenut 
fuusiohanke julkistettiin kesällä 1999 Newco-nimisenä yhtiönä . Sittemmin uuden yh-
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tiön nimeksi tuli If . Pohjoismaisen fuusiohankkeen taustalla oli tavallaan samanlainen 
pankkifuusio . KOP:n ja SYP:n fuusiosta syntynyt Merita fuusioitui 1997 ruotsalaisen 
Nordbankenin kanssa, ja uusi pankki myi oman liiketoimintastrategiansa mukaisesti 
vanhoja ”sinivalkoisen linnakkeen” omistuksia pois . Huomattava erä Pohjolan osak-
keita myytiin juuri Skandialle, jolla oli jo vanhastaan Pohjola-omistusta .146 Suomalai-
suuden tukipilariksi tunnetun Pohjolan sulautuminen osaksi pohjoismaista konsernia 
ei kuitenkaan herättänyt yksinomaan myönteisiä tunteita Pohjolan taustalla toimivissa 
yritysjohtajissa ja poliitikoissa, ja Sampo-Leoniassa olisi ollut kotimainen vaihtoehto 
Pohjolan isännäksi .147 Sampo-vaihtoehdossa kilpailuoikeudellisesti mahdollista olisi 
tosin ollut vain henkivakuutustoiminnan fuusio, vahinkopuolella tuloksena olisi ollut 
liian määräävä markkina-asema .148

Sammon ja Leonian fuusio toteutui lokakuussa 1999, ja samana päivänä kuin Suo-
men ensimmäisen finanssitavaratalon perustaminen tuli julkisuuteen Skandia myi 
Pohjola-omistuksensa Sammolle, Leonialle ja muutamille muille ostajille . Pohjolan ja 
Sammon fuusio olisi uhannut vakavasti Ilmarisen olemassaoloa; Sammon pääjohtaja 
Jouko K . Leskinen ehti ilmoittaa jo lokakuussa 1999 yhtiönsä olevan valmis katkaise-
maan Ilmarisen ja Pohjolan kytköksen . Ilmarisessa haluttiin estää Sammon pyrkimyk-
set, ja tähän tehtävään löytyi kumppaniksi henkivakuutusyhtiö Suomi ja osuuspankki-
ryhmä . Yhdessä nämä yhtiöt ostivat Pohjolan osake-enemmistön . Koska tavoitteena 
oli vain estää Pohjolan joutuminen muiden käsiin, sovittiin ryhmässä muilta osin kes-
kityttävän vain kukin omaan liiketoimintaansa . Pidemmän päälle sopimus osoittautui 
ongelmalliseksi, sillä osuuspankkien omistamalla henkiyhtiö Aurumilla ja Suomi-yh-
tiöllä oli kilpailevaa liiketoimintaa . Yhteistoiminnan jatkaminen olisi edellyttänyt täl-
tä osin työnjakoa, johon ei kuitenkaan löydetty toimivaa ratkaisua, ja yhteistoiminta 
raukesi 2001 . Suomi-yhtiö osti osuuspankit ulos Pohjolasta, ja pankkien tilalle Pohjola 
taas osti rahastoyhtiö Conventumin .149

Ilmarisen Puro elvytti kuitenkin neuvottelut osuuspankkiryhmän kanssa heti kun 
Pohjolan omistus oli saatu Ilmarisen ja Suomen käsiin . Puron silmämääränä oli Pohjo-
lan jakelutien pitäminen avoimena ja vakaumus siitä, että Pohjolan pitäminen elinkel-
poisena edellytti finanssitavaratalon rakentamista. Pankkisiipeä rakenneltiin hetken 
aikaa myös säästöpankkiryhmän kanssa, mutta Aktian jääminen pois heikensi mer-
kittävästi tuota yhdistelmää . Ilmarisen ja Suomen näkökulmasta osuuspankkiryhmän 
teki houkuttelevaksi Pohjolan omistajaksi se, että osuuspankit eivät yhtiömuotonsa 
vuoksi olisi missään oloissa kaupan . Tällä kertaa myyjä ja ostaja vaihtoivat paikkaa: 
osuuspankit ostivat syyskuussa 2005 Pohjolan osake-enemmistön ja vakuutusyhtiöstä 
tuli pankin tytäryhtiö . Työeläkeyhtiö Ilmarinen ja henkiyhtiö Suomi jäivät Pohjolan 
vähemmistöomistajiksi .150
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EUROOPAN INTEGRAATIO JA 
SUOMEN TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄ

Suomen kansainvälinen asema muuttui radikaalisti, kun kylmä sota päättyi 1980-lu-
vun lopulla . Toiveet syvenevästä länsi-integraatiosta saivat nyt uusia toteutumisen 
mahdollisuuksia . Ensimmäinen osoitus tästä oli Suomen liittyminen 23 . eurooppalai-
sena maana Euroopan neuvoston täysjäseneksi 1989 . Jäsenyys Euroopan neuvostossa 
toi mukanaan vain hyvin vähän sosiaalipoliittista sisältöä .151

Lainsäädännön kannalta merkittävämpi integraatioratkaisu oli liittyminen Eu-
roopan talousalueeseen (ETA) . Euroopan talousalue käsitti Euroopan Yhteisön (EY) 
jäsenmaat ja Euroopan vapaakauppasopimukseen yhtyneet (EFTA) valtiot . EFTA-so-
pimuksen allekirjoittivat 1960 Iso-Britannia, Itävalta, Norja, Tanska, Ruotsi, Portu-
gal ja Sveitsi rakentaakseen Benelux-maiden, Ranskan ja Saksan muodostaman EY:n 
vastapainoksi vapaakauppa-alueen, mutta Tanska ja Iso-Britannia liittyivät EY:öön jo 
1970-luvulla . Vuonna 1961 liitännäisjäseneksi tullut Suomi liittyi EFTA:n täysjäsenek-
si 1986, jolloin EFTA-alue käsitti Suomen lisäksi Islannin, Itävallan, Norjan, Ruotsin 
ja Sveitsin .

EY:n ja EFTA-maiden yhteistyön syveneminen alkoi 1984 ns . Luxemburgin julis-
tuksesta . Tuolloin pääpaino oli teollisuustuotteiden vapaakaupassa, mutta viimeistään 
vuoden 1989 alussa agendalle tuli paljon monitahoisempi yhteistyön syventäminen . 
Tavoitteeksi otettiin toteuttaa neljä vapautta eli tavaroiden, henkilöiden, palvelujen 
ja pääomien vapaa liikkuvuus koko alueella samantasoisesti kuin niitä toteutettiin ja 
aiottiin toteuttaa EY:n jäsenvaltioiden kesken . Suomen hallitus antoi marraskuussa 
1988 eduskunnalle selonteon, jonka mukaan Suomi toimi Euroopan talousalueen to-
teuttamiseksi . Vielä tuolloin hallitus katsoi, että jäsenyys EY:ssä ei sopinut yhteen Suo-
men puolueettomuuspolitiikan kanssa .152

Euroopan talousalue toteutui 1992 . Tuolloin ulkopoliittiset esteet Suomen EY-jä-
senyydelle olivat kuitenkin kadonneet Neuvostoliiton myötä, ja maan hallitus valmis-
tautui jo yhteisöjen jäsenyyden hakemiseen . ETA-sopimuksen mukaan EFTA-valtiot 
sisällyttivät kukin omaan lainsäädäntöönsä Euroopan yhteisön asianomaiset säädök-
set . ETA-sopimuksen tarkoituksena oli luoda yhdenvertaiset kilpailun edellytykset 
sopimuspuolten kesken . Vuosisataisia perinteitään noudattaen Sveitsi jäi tämänkin 
sopimuksen ulkopuolelle .153

EY:n toiminta kosketti sosiaalipolitiikan piiriin kuuluvia asioita vain vähän, sillä 
Euroopan yhteisöllä, vuoden 1992 Maastrichtin sopimuksen jälkeen Euroopan Unio-
nilla154, ei ennen vuoden 1999 Amsterdamin sopimusta ollut juuri minkäänlaista toi-
mivaltaa sosiaalipolitiikassa .155 Sosiaalinen ulottuvuus ilmaantui EY:n käsitteistöön 
1980-luvun lopulla perinteisen vapaakauppakäsitteistön oheen . Sosiaalisen ulottu-
vuuden merkitys oli kuitenkin jonkin verran toinen kuin suomalaisen tai pohjoismai-
sen sosiaalipolitiikka-käsitteen, sillä sosiaalisen ulottuvuuden keskeisiä tekijöitä olivat 
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lähinnä työmarkkinoihin liittyvät säädökset ja käytännöt . Niinpä varsinaisen sosiaali-
politiikan osalta mukaan tulivat vain selvästi työsuhteen perusteella karttuvat sosiaali-
set etuudet, eivät asumisperusteiset etuudet .156

Suomen kohdalla asia ei kuitenkaan ollut aivan yksinkertainen, sillä työeläkejär-
jestelmä on toki työsuhteeseen perustuva sosiaalivakuutuksen muoto, mutta se voitiin 
lukea myös vakuutustoiminnaksi siinä mielessä kuin vakuutusliiketoimintaa säätelevät 
direktiivit tarkoittivat . Vakuutustoiminta puolestaan kuului vanhastaan eurooppalais-
ten sisämarkkinoiden alaan ja siten ylikansallisen sääntelyn piiriin . Tuon sääntelyn ta-
voitteena oli purkaa kaikkinaiset esteet jäsenmaiden yritysten keskinäiseltä kilpailulta .

Neuvottelut Euroopan talousalueesta alkoivat 1990 . Tuossa vaiheessa integraatio 
oli edennyt jo varsin pitkälle erilaisten erillissopimusten varassa . Sosiaalipolitiikan 
alalla monet maat olivat solmineet kahdenvälisiä sosiaaliturvasopimuksia, joilla mah-
dollistettiin siirtyminen maasta toiseen sosiaaliturvaansa menettämättä . ETA-neuvot-
telujen taustalla oli ainakin EY:n puolella pyrkimys nostaa integraatiota myös poliitti-
selle tasolle perustamalla yhteisiä päätöksentekoelimiä . Suomessa neuvotteluprosessi 
näyttäytyi luonteeltaan kuitenkin lähinnä jatkona aiemmille vapaakaupparatkaisuil-
le .157

Työeläkejärjestelmän kannalta neuvotteluissa oli kuitenkin kysymys koko järjestel-
män perusperiaatteiden jatkuvuudesta . Samat neuvottelut käytiin itse asiassa kahteen 
kertaan, kun työeläkkeen ominaisuuksia avattiin 1990–1991 EFTAn ja EY:n välisissä 
talousalueneuvotteluissa ja kaksi vuotta myöhemmin neuvoteltaessa Suomen EU-jä-
senyydestä .158

Keskeisin rajanveto oli tehtävä sen suhteen, määritelläänkö työeläkevakuutus osaksi 
henkivakuutusliikettä . Henkivakuutustoiminta oli ETA-sopimusvaltioissa avattava toi-
sista jäsenmaista tulevalle kilpailulle EY:ssä 1979 ja 1990 hyväksyttyjen ensimmäisen 
ja toisen henkivakuutusdirektiivin mukaisesti .159 Työeläkealalle olennaista taas oli, että 
mahdollisten ulkomaisten kilpailijoiden piti toimia samoin ehdoin kuin suomalaisten, 
mikä käytännössä tarkoitti yhtiön perustamista Suomeen ja Suomen vakuutusvalvon-
nan toimivallan alle . Toinen merkittävä rajanveto liittyi kilpailupolitiikkaan . Kilpailun 
vapauden kulmakiveksi ymmärrettiin EY:ssä kaikenlaisten hintakartellien vastustami-
nen . Työeläkevakuutusten hinta ei suinkaan määräytynyt avoimesti kilpailuilla mark-
kinoilla, vaan EY:lle vaikeasti ymmärrettävällä tavalla sosiaaliministeriön, työeläkelai-
tosten ja työmarkkinajärjestöjen yhteisen päätöksentekomenettelyn tuloksena .160

EY:n komissio lähti siitä, että työeläkevakuutus kuului henkivakuutusdirektiivien 
soveltamisalaan . Suomen neuvottelijat taas väittivät päinvastaista . Suomen esittämis-
tä perusteluista tärkeimpiä olivat:

–  Työeläkejärjestelmä on erillislainsäädännöllä järjestettyä kansallista sosiaalitur-
vaa .

–  Järjestelmä on luonteeltaan pääosin jakojärjestelmä, sillä vakuutusmaksutulosta 
rahastoidaan vain noin neljännes .
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–  Työeläkejärjestelmää hoitavat pääsoin voittoa tuottamattomat toimijat, jotka 
ovat konkurssiyhteisvastuussa .

–  Työeläkeyhtiöiden omistajat saavat vain rajoitetun tuoton sijoitukselleen .
–  Vakuutusmaksut asettaa sosiaali- ja terveysministeriö .

Neuvottelijat vetosivat myös siihen, että työeläkkeessä on vakuuttamispakko, työ-
markkinajärjestöt osallistuvat työeläkelaitosten hallintoon, viimeisen laitoksen peri-
aatteeseen sekä työnantajan takaisinlainausoikeuteen . Suomen kanta oli, että työ-
eläkejärjestelmä ei täyttänyt keskeisiä henkivakuutusdirektiivin tarkoittamia tunnus-
merkkejä, vapaata riskinvalintaa ja vapaata hinnoittelua .161

Komissio puolestaan korosti jäsenyysneuvotteluissa, että EU:n perusvapauksiin 
kuuluu palvelujen vapaa liikkuvuus . Tässä suhteessa komission kanta oli tiukentunut, 
kun Suomi ryhtyi neuvottelemaan EU-jäsenyydestä . Kannan tiukkeneminen johtui 
osaltaan henkivakuutusdirektiivien kodifioimisesta yhdeksi uudeksi direktiiviksi, joka 
sisälsi oikeuden tarjota vapaasti rajat ylittäviä palveluja .162

Komission kanta neuvotteluissa oli, että vapaan liikkuvuuden periaatteesta ei tule 
poiketa millään perusteella . Komissio katsoi, että työeläkejärjestelmän erityispiirteet 
eivät olleet ainutlaatuisia, vaan järjestelmä oli harmaalla alueella yksityisen ja julkisen 
välillä . Avainkohdaksi komission mielestä nousi se, että työeläkevakuuttajat toimivat 
ainakin osittain omalla riskillään ja voivat tuottaa ainakin jossain määrin voittoa omis-
tajille .163 Tästä käytiin kova kädenvääntö EU-jäsenyysneuvotteluissa, sillä juuri oman 
riskin käsite oli keskeinen kriteeri henkivakuutusdirektiivin soveltamisalan rajaami-
sessa . Neuvottelupöydässä istunut sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Jor-
ma Heikkilä raportoi kotimaahan, että komission virkamiehet olivat lopulta marssia 
ulos kokoussalista, kun suomalaiset vain tivasivat täsmällistä määrittelyä direktiivin 
tekstille .164

Juridiikka ei kuitenkaan asiassa auttanut kummallakaan neuvottelukerralla . ETA-
sopimuksessa tehtiin kompromissi, jonka mukaan työeläkejärjestelmä suljettiin hen-
kivakuutusdirektiivien ulkopuolelle edellyttäen, että lakisääteinen vakuutus eriytettiin 
tyystin muusta vakuutustoiminnasta . Tämä merkitsi, että sama yhtiö ei voinut myydä 
sekä pakollisia työeläkevakuutuksia että vapaaehtoisia eläke- tai muitakaan henkiva-
kuutuksia . EY:n komissio tyytyi ETA-sopimuksessa siihen, että työeläkevakuuttami-
seen voi ryhtyä vain Suomeen perustettu yhtiö, joskin myös ulkomainen yhtiö voi tuol-
laisen yhtiön perustaa . Tämä periaate kesti myös Suomen liittyessä Euroopan Unionin 
jäseneksi .165

Sisämarkkinoiden rakentamiseen liittyvä asiakiista sai myös kotimaisen nokitte-
lun sävyä, kun sosiaali- ja terveysministeriön tuore kansliapäällikkö von Hertzen liitti 
kysymyksen ulkomaisen kilpailun sallimisesta työeläkeyhtiöiden keskittymispyrki-
myksiin . Kansliapäällikkö von Hertzen uhkasi tammikuussa 1993 Nykypäivä-lehdes-
sä, että työeläkejärjestelmä joko avataan ulkomaiselle kilpailulle tai valtiollistetaan, 
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mikäli hankkeilla olevat vakuutusalan fuusiot ja niihin tähtäävät osakekaupat luovat 
duopolisen markkinan . Duopolilla von Hertzen viittasi tilanteeseen, jossa markkinat 
käytännössä jakaisivat vain Eläke-Varma ja Ilmarinen .166

Työeläkejärjestelmän hajautettua toimeenpanoa arvosteleviin puheenvuoroihin oli 
kotimaisessa keskustelussa yleensä vastattu vetoamalla laitosten keskinäisen kilpai-
lun tuomiin hyötyihin, mutta nyt kysymys asettui hieman uuteen valoon . Euroopan 
Unioniin nähden keskeiseksi argumentiksi muodostui järjestelmän yhteistyö, ennen 
kaikkea työeläkelaitosten yhteisvastuu eläkelupauksesta . Kansliapäällikkö von Hertze-
nin suuntaan tämä ei kuitenkaan toiminut, sillä hänen arvostelunsa kohteena oli liian 
vähäinen kilpailu . Ilmeisesti työeläkealalla kuitenkin von Hertzenin ajatuksia pidettiin 
pienempänä uhkana, sillä Vakuutusyhtiöiden keskusliitto ja Työeläkelaitosten liitto 
ryhtyivät puolustamaan näkyvästi yhteisvastuullista työeläkejärjestelmää EU-komis-
sion näkemyksiä vastaan . Kotimaisessa lehdistössä käydyn kampanjan tarkoituksena 
lienee ollut rohkaista Suomen neuvottelijoita ja hillitä työeläkkeeseen kohdistuneesta 
uhasta mahdollisesti innostuneita kotimaisia voimia .167

Liittymissopimuksen ja sen mukaisesti henkivakuutusdirektiiviin tehdyn kir-
jauksen pysyvyys on aiheuttanut sittemmin tulkintaerimielisyyksiä, kun yhteisöjen 
perustamissopimuksia on 2000-luvulla muokattu yhtenäiseksi perussopimukseksi 
tai perustuslaiksi . Kysymys on jatkuvasti ollut rajankäynnistä kilpailun vapauden ja 
sosiaaliturvan tarkoituksenmukaisen hoitamisen (yleishyödyllisyyden) välillä .168 Kär-
jistäen voi sanoa, että jos työeläkejärjestelmään lisätään markkinakilpailun elementte-
jä, kyseenalaistuu sen poikkeusasema suhteessa henkivakuutusdirektiiviin, ja jos taas 
korostetaan työeläkelaitosten yhteisvastuuta ja järjestelmän piirissä tehtävää yhteis-
työtä, herää epäilys epätarkoituksenmukaisesta kilpailun rajoittamisesta hajautetussa 
sosiaalivakuutusjärjestelmässä .
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Eläkejärjestelmien rahoitus voidaan rakentaa joko jakojärjestelmän, rahastoivan 
järjestelmän tai niiden välimuotojen varaan . Jakojärjestelmässä vakuutusmak-
suja kerätään kunakin vuonna suunnilleen sen verran kuin tarvitaan kyseisenä 

vuonna maksettaviin eläkkeisiin ja järjestelmän hallintokuluihin . Täysin rahastoivassa 
järjestelmässä vakuutusmaksuja kootaan puolestaan vuosittain rahastoon se määrä, joka 
aikanaan tarvitaan kyseisen vuoden ajalta karttuneen eläketurvan kustantamiseen .

Eläkkeiden rahastoinnille on esitetty useita perusteita . Yhtenä perusteena on ol-
lut turvata eläkkeiden jatkuva maksaminen maksupohjassa tapahtuvien äkillisten 
muutosten varalta . Tällaisen ”eläkelupauksen” täyttäminen ei välttämättä kuitenkaan 
edellytä rahastointia, koska lupaus voidaan täyttää myös lakisääteisesti jakojärjestel-
mässä .1 Rahastoiva järjestelmä myös kohdistaa eläkkeiden muodostaman tuotanto-
kustannuksen jakojärjestelmää paremmin oikealle sukupolvelle . Sukupolvinäkökul-
maan liittyy myös se rahastoinnin etu, että rahastoja voidaan etukäteen koota tulevaa 
eläkemenon kasvua silmälläpitäen ja purkaa silloin kun väestöllisten tekijöiden vuoksi 
eläkemeno on suurimmillaan . Yksilötasolla tarkastellen rahastoinnilla varoja kerätään 
eli säästetään vanhuuden turvaksi silloin kun tulot ovat tavallisesti korkeimmillaan . 
Rahastoista voidaan saada myös sijoitustuottoja, joilla eläkemaksujen nousupainetta 
voidaan alentaa . Eläkerahastoja voidaan kohdistaa yritystoiminnan ja kansantalouden 
kannalta tarpeellisiin investointeihin .2

Lakisääteiset eläkejärjestelmät toimivat yleensä joko jakojärjestelminä tai osittain 
rahastoivina järjestelminä . Jakojärjestelmä soveltuu parhaiten sellaisten sosiaali-
etuuksien rahoitukseen, joita ei kartuteta yksilöllisesti työpanoksen ja palkan suuruu-
den mukaan .3 Kansaneläkkeiden rahoitus järjestettiin vuodesta 1957 pääasiallisesti 
jakojärjestelmään perustuen . Myös julkisen sektorin ansioeläkelait toimivat pitkään 
jakojärjestelmän pohjalta, mutta tulevaa eläkemenon kasvua koskevien ennusteiden 
vuoksi rahastointi aloitettiin 1980-luvun lopulta lähtien .4 Eläkkeet kustannetaan kui-
tenkin pääasiassa jakojärjestelmän mukaisesti . Julkisella sektorilla käytössä olevalla 
niin sanotulla puskurirahastoinnilla tasataan kasvavaa eläkemaksua pidemmälle aika-
välille ja samalla tavoitellaan rahastoista saatavaa tuottoa .

Yksityisen sektorin TEL- ja LEL-järjestelmissä sovellettiin osittaista rahastointia 
järjestelmän voimaantulosta eli vuodesta 1962 lähtien . Myös 1956 voimaantulleen me-
rimiesten eläkelain (MEL) ja 1986 voimaantulleen taiteilijoita ja toimittajia vakuut-
taneen TaEL:n mukaisten eläkkeiden rahoittamiseen käytettiin rahastointia . Osittai-
nen rahastointi kuuluu myös 2007 voimaantulleeseen uuteen työntekijän eläkelakiin 
(TyEL) . Käytännössä suuri osa maksetuista eläkkeistä kustannetaan kuitenkin jakojär-
jestelmän mukaisesti: 2009 TyEL:in ja MEL:in mukaan maksetuista eläkkeistä jako-
järjestelmän mukainen yhteisesti kustannettava osa oli 7,8 miljardia euroa (77,2 %) ja 
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rahastoitu osa 2,3 miljardia euroa (22,8 %) .5 Yrittäjäeläkelakien (YEL ja MYEL) mu-
kaiset eläkkeet kustannetaan jakojärjestelmän mukaisesti, vaikka niissä muodostuu 
myös pientä rahastoa .

Eläkkeiden rahoitukseen on sisältynyt jännitteitä, joiden painotukset ovat vaihdel-
leet eri aikoina . Lakisääteisen työeläkejärjestelmän ensi vuosikymmeninä keskustel-
tiin etenkin inflaation vaaroista, kun taas 1990- ja 2000-lukujen sijoitusuudistusten 
ja finanssikriisien myötä korkeammat tuotot ja niiden tavoitteluun liittyvät riskit ovat 
nousseet yhä enemmän esille . Säästämisen näkökulmasta on keskusteltu eläkkeiden 
rahoituksen kohdistamisesta ihmisen elinkaaren oikeaan kohtaan ja oikealle suku-
polvelle sekä eläkejärjestelmien vaikutuksesta yhteiskunnassa tapahtuvaan kokonais-
säästämiseen . Väestörakenteen muutokseen varautuminen nousi selvemmin esiin 
1980-luvun alussa ja yhä voimallisemmin 1990-luvulla . Yrityksille koituva maksurasi-
tus ja eläkevarojen kohdentuminen yritysten investointeihin – ja  kilpailukyky yleisem-
minkin – ovat puolestaan olleet kestoteema eläkkeiden rahoitusta koskevassa keskus-
telussa koko järjestelmän olemassaolon ajan . Tähän ovat liittyneet myös vaatimukset 
sijoittamisesta infrastruktuurin rakentamiseen ja kysymys sinivalkoisesta pääomasta, 
kotimaisten yritysten suosimisesta työeläkelaitosten sijoitustoiminnassa .

OSITTAIN RAHASTOIVA TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄ

Eläkerahastojen laskenta voidaan yksinkertaistettuna tehdä kahdella vaihtoehtoisel-
la tekniikalla . Niin sanotussa taaksepäin katsovassa, retrospektiivisessa, tekniikassa 
rahasto määräytyy saatujen maksujen ja maksettujen eläkkeiden sekä hallintokulujen 
erotuksena . Tällaisessa rahastointitekniikassa puuttuu yhteys myöhemmin maksetta-
vaksi lankeavan eläkemenon ja kertyneen rahaston välillä, joten maksujen mahdolli-
nen riittämättömyys selviää vasta kun rahastot aikanaan alkavat loppua .

Niin sanotussa eteenpäin katsovassa eli prospektiivisessa tekniikassa rahaston las-
kenta perustuu siihen etuuteen, jonka maksamiseen eläkelaitos on sitoutunut . Rahasto 
lasketaan tällöin määrittelemällä ne varat, jotka etuuden maksamiseen tulevaisuudes-
sa tarvitaan . Rahastoa mitoitettaessa otetaan huomioon, että rahastoiduille varoille 
saadaan tuottoa sinä aikana, joka kuluu ennen kuin varat maksetaan vakuutetulle 
eläkkeinä . Samalla voidaan ottaa huomioon myös se, että vakuutetut (työntekijät ja 
heidän edunsaajansa) saavat tulevaisuudessa eläkkeitä eripituisen ajan tai eivät saa 
ennen eläkeikää sattuneen kuoleman vuoksi niitä ollenkaan . Eteenpäin katsovassa 
tekniikassa rahastoa luontevampi termi onkin vastuuvelka tai eläkevastuu . Maksun 
mahdollinen riittämättömyys paljastuu siinä, ettei maksu riitä lisääntyneen ja tulevai-
suudessa lankeavan eläkevastuun kattamiseen .6

Suomen työeläkejärjestelmä perustuu prospektiiviseen eli eteenpäin katsovaan 
tekniikkaan . Rahastoidusta eläkkeen osasta vastaa yksin se eläkelaitos, jossa työnteki-
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jä on vakuutettu . Eläkelaitoksen vastuu kirjataan vastuuvelaksi . Tämä eläkevastuu on 
se rahamäärä, joka keskimäärin riittää kyseisen eläkkeen rahastoidun osan kustanta-
miseen tulevan eläkkeen alkamishetkestä tai jo maksussa olevan eläkkeen osalta eläke-
vastuun laskentahetkestä eläkkeen maksamisen loppuun asti . Määrä lasketaan vakuu-
tusmatemaattisesti ottaen huomioon vakuutetun tai eläkkeensaajan sukupuoli ja ikä . 
Eläkelaitoksissa yksilötasolla rahastoidut varat purkautuvat eläkettä maksettaessa .7

Työeläkejärjestelmän rahoituksen periaatteet muotoiltiin Teivo Pentikäisen johta-
massa eläkekomiteassa (1960) . Sen työskentely ja TEL:n säätämiseen johtanut kehitys 
kuvattiin edellä luvussa Kansaneläkeuudistus ja työeläkelain synty . Pentikäinen on 
itse myöhemmin kuvannut järjestelmän rakentamista ”suureksi palapeliksi” .8 Nimitys 
epäilemättä kuvaa huomioon otettavien tekijöiden runsautta ja tehtävän haastavuutta . 
Eläkekomiteassa myös tasapainoiltiin erilaisten ehtojen ja tavoitteiden välillä ja raken-
nettiin synteesiä, jossa tehdyt linjaukset perustelivat mietinnössä esitettyä järjestel-
mää . Alun perin käyttöön otettu laskentatekniikka perustui klassiseen henkivakuutus-
matematiikkaan .9

Eläkekomitean mielestä eläkevarojen rahastointi merkitsi kansantalouden näkö-
kulmasta säästämistä . Rahastoitu määrä ei kuitenkaan tarkoittanut kokonaisuudes-
saan ”uutta säästämistä, jota ei tapahtuisi ilman eläkejärjestelmää” .10 Säästämiseen 
vaikuttivat myös kulutuksessa tapahtuneet muutokset, ja eläkejärjestelmän asteittai-
sella voimaantulolla voitiin vaimentaa eläkejärjestelmän aiheuttamia muutoksia niin 
yksilöille, yrityksille kuin kansantaloudelle . Kaiken kaikkiaan epävarmuus uuden jär-
jestelmän taloudellisista vaikutuksista tuki varovaista liikkeellelähtöä sekä etuuksien 
tasossa että rahoitustavassa .

Komitean ehdottamassa, osittain rahastoivassa eläkejärjestelmässä osa maksettavas-
ta eläkkeestä rahastoitaisiin ennakkoon ja osa kustannettaisiin eläkkeen maksuvuoden 
työeläkemaksusta . Kyse oli siten ”sekajärjestelmästä” tai ”sekajärjestelmän ja jaotusjär-
jestelmän välimuodosta” . Monimutkainen ilmaus liittyi siihen tulkintaan, että komitea 
piti jo olemassa olevia eläkesäätiöitä jakojärjestelmän mukaisina, koska niissä ”pakolli-
nen siirto eläkesäätiöön voidaan rajoittaa peittämään vain säätiön juoksevat menot” .11

Jakojärjestelmässä eläkemaksut saattoivat aluksi olla alhaiset, koska maksettavia 
eläkkeitä oli vähän ja ne olivat järjestelmän asteittaisen voimaantulon vuoksi pieniä . 
Myöhemmin maksut nousisivat komitean arvioiden mukaan tässä ”jaotusjärjestelmäs-
sä” huomattavasti . Täysin rahastoivassa järjestelmässä maksut olisivat sen sijaan alus-
sa korkeammat kuin jakojärjestelmässä ja suunnilleen uudistuksen myöhemmin edel-
lyttämällä tasolla . Investointien osalta tilanne olisi täysin rahastoivassa järjestelmässä 
kaksisuuntainen: korkeampien eläkemaksujen vuoksi yrityksille jäi vähemmän varoja 
investointeihin, mutta eläkejärjestelmällä oli puolestaan tarjota enemmän varoja sijoi-
tettavaksi yritysten investointeihin .12

Rahastoimaton eläkemeno katetaan kunkin vuoden vakuutusmaksulla . Sitä osaa 
eläkkeestä kutsutaan tasausosaksi, jota ei ole ennakkoon rahastoitu . Eläkelaitokset 
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kustantavat yhteisesti jakojärjestelmää soveltaen eläkkeiden rahastoimattomat osat 
vakuutusmaksuun sisältyvästä tasausosasta . Kaikki eläkkeisiin työssäoloaikana ja 
eläkeaikana tulevat indeksitarkistukset ovat eläkelaitosten yhteisesti kustannettavia . 
Yhteisesti kustannettaviin jakojärjestelmän mukaisiin eläkkeenosiin kuuluvat indek-
siturvan lisäksi myös yli 55-vuotiaana karttuneet vanhuuseläkkeet . Osa-aikaeläke on 
voimaantulostaan vuodesta 1987 lähtien ollut kokonaan yhteisesti kustannettavaa 
eläkettä .

Rahastoidut eläkkeen osat ovat vaihdelleet . Vanhuuseläke, joka ansaitaan ennen 55 
ikävuotta, on rahastoitua eläkkeen osaa . Aluksi rahastointi oli yhden prosentin kart-
tuman mukainen, vuoden 1975 tasokorotuksen jälkeen 1,5 prosenttia ja vuodesta 1997 
lähtien 0,5 prosentin karttumaa vastaava osuus . Markka- tai euromääräisesti kyse ei 
ollut 1997 kuitenkaan rahastoinnin alentamisesta vaan koko tuolloin tehty sijoitusuu-
distus huomioon ottaen pikemminkin päinvastoin . Työkyvyttömyyseläkkeestä, jossa 
eläkkeeseen oikeuttavaksi on luettu myös aika työkyvyttömyyden alkamisesta eläke-
ikään, vastaa eläkelaitos kokonaan eläkkeen alkamisajankohdan mukaisessa tasossa . 
Eläkkeen alkamisen jälkeen eläkkeeseen tulevat indeksikorotukset sekä muut työky-
vyttömyyseläkkeet eläkelaitokset kustantavat yhteisesti . Vuodesta 2005 alkaen on jos-
sain määrin ennakkoon rahastoitu tulevia työkyvyttömyyseläkkeitä . Rahastointia on 
lisätty myös työttömyyseläkkeen osalta . Työttömyyseläke oli aluksi vuodesta 1971 läh-
tien kokonaan jakojärjestelmän mukaan rahoitettavaa eläkettä, mutta vuodesta 1989 
osa siitä on ollut rahastoitua . Muutos liittyi osaltaan suurille työnantajille tulleeseen 
työttömyyseläkkeen omavastuuosuuteen .13 

Perhe-eläkkeiden rahoituksessa tapahtui 1990-luvun lamavuosina muutos, kun 
työeläkemaksun nousupaineen hillitsemiseksi luovuttiin perhe-eläkkeiden rahastoin-
nista . Perhe-eläkettä rahastoitiin etuuden voimaantulovuodesta 1967 alkaen vuoteen 
1993 saakka . Käytäntö oli tällöin se, että perhe-eläke oli kunkin eläkelaitoksen vas-
tuulla eläkkeen alkumäärän suuruiselta osalta siihen saakka, kunnes edunjättäjä (siis 
vainaja, jonka perusteella perhe-eläkettä maksettiin) olisi täyttänyt vanhuuseläkeiän . 
Muilta osin perhe-eläkkeet olivat yhteisesti kustannettavia .

Perhe-eläkkeiden rahastoinnista luopuminen oli ollut keskusteluissa jo vuoden 
1990 perhe-eläkeuudistuksen yhteydessä, mutta silloin vastustajia oli ollut enemmän 
kuin kannattajia . Laman synkistäessä näkymiä perhe-eläkerahastoinnin purkamisella 
helpotettiin akuuttia maksukriisiä . Vuodesta 1994 alkaen siirryttiin järjestelmään, jos-
sa perhe-eläkerahasto siirrettiin tasausrahastoon ja perhe-eläkkeet jakojärjestelmän 
mukaisesti yhteisesti kustannettavaksi eli kunkin vuoden perhe-eläkkeet maksettiin 
kyseisen vuoden maksutulosta . Rahastoa ei kuitenkaan purettu yhdellä kertaa, vaan se 
jaksotettiin kahdelle vuodelle .14

Rahastointia on perusteltu sillä, että osa tulevista eläkkeistä voidaan maksaa ra-
hastojen tuotoilla . Eteenpäin katsovan prospektiivisen tekniikan seurauksena vastuu-
velan laskennassa käytettävä laskuperustekorko määrää eläkevakuutusyhtiön sijoitus-
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toiminnalle pitkällä aikavälillä vaadittavan tuoton vähimmäismäärän . Työeläkevakuu-
tuksessa tätä diskonttokorkoa kutsutaan nykyään rahastokoroksi .

Laskuperustekorko oli tekninen korko, jonka mukaisen tuoton mukaan laskettiin 
eläkkeiden maksamiseen tarvittava alkupääoma, ja joka samalla määritteli työeläkeyh-
tiöiden vastuuvelan tuottovaatimuksen . Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että mitä kor-
keammaksi laskuperustekorko asetettiin, sitä pienemmällä alkupääomalla selvittiin . 
Koron tuli olla vakuutustoimintaan liittyvän turvaavuusperiaatteen mukaisesti niin 
alhainen, että ”se kestää kaikissa kuviteltavissa olevissa tilanteissa”, kuten mietintönsä 
1991 jättänyt sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtajan Jukka Rantalan johtama työ-
eläkerahastotoimikunta periaatteen muotoili .15

Eläketurvakeskuksen perusteryhmä piti ennen työeläkelakien voimaantuloa ke-
väällä 1962 vallinnutta 7–8 prosentin käypää korkotasoa ”poikkeusilmiönä, jolle ei 
voida antaa ensisijaista merkitystä päätettäessä erittäin pitkää ajanjaksoa koskevien 
eläkevakuutussitoumusten korkokysymyksestä” .16 Ruotsissa todettiin eläkevakuutuk-
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sen maksujen ja eläkesäätiöiden vastuun laskennassa sovelletun korkokannan olevan 
kolme prosenttia . Perusteryhmä uskoi, että 10–20 vuoden aikana Suomen korko-olo-
jen voitiin otaksua olevan lähellä pohjoismaista tasoa . Laskuperustekoron – jota käy-
tettiin myös yrityksille lainattavien rahastoitujen eläkevarojen takaisinlainauskorkona 
– suuruuden valinnassa piti ottaa huomioon se, ettei uudesta eläkejärjestelmästä muo-
dostunut yrityksille taloudellisesti liian raskasta:

Jos perustekorko valitaan niin korkeaksi, että sitä kaiken todennäköisyyden 
mukaan on jo lähiaikoina alennettava, on tästä edellä olevan mukaan seurauk-
sena, että eläkejärjestelystä itse asiassa muodostuu työnantajalle raskaampi 
kuin alempaa laskukorkoa käyttäen .17

Korko ei saanut olla kuitenkaan liian alhainen, sillä rahastojen tuotoilla oli tarkoi-
tus kattaa osa eläkemenosta . Johtopäätöksenään ryhmä päätyi varovaiseen kompro-
missiin:

Edellä mainittujen, osittain vastakkaisiin suuntiin vaikuttavien seikkojen pe-
rusteella on tultu siihen, että laskuperustekorko voidaan valita jossakin määrin 
nykyistä korkeammaksi, kuitenkin niin varovasti, että sillä on edes jotensakin 
todennäköiset mahdollisuudet osoittautua kestäväksi seuraavien 10–20 vuo-
den aikana . Näin on päädytty perusteissa ehdotettuun 5 %:iin, jota perusteryh-
mä pitää mieluummin liian korkeana kuin alhaisena .18

Aluksi takaisinlainauksen korko ja ”rahastokorko” olivat samoja eli viisi prosenttia . 
Korot erotettiin toisistaan 1971 . Tällöin alettiin puhua myös ylemmästä ja alemmas-
ta laskuperustekorosta . Ylempi laskuperustekorko määriteltiin vuosittain ja se sekä 
muodosti sijoitusten tuottovaatimuksen että toimi takaisinlainauksen korkona . Tämä 
korko oli aina korkeampi kuin rahastokorko eli alempi laskuperustekorko, joka säilyi 
viidessä prosentissa .

Ylemmän ja alemman laskuperustekoron erotus käytettiin 1971–1996 rahastoi-
mattomiin yhteisesti kustannettaviin eläkkeisiin . Käytännössä tämä merkitsi, että osa 
rahastojen tuotosta käytettiin välittömästi maksujen alentamiseen . Tämä yhteys kat-
kaistiin vuoden 1997 sijoitusuudistuksessa . Korkoero (laskuperustekorko miinus 3 %) 
käytettiin 1997–2000 vakavaraisuuden parantamiseen ja 2000–2003 suoraan van-
huuseläkkeiden rahastoitujen osien korottamiseen .

Vuonna 2004 siirryttiin täydennyskerrointekniikkaan, jossa eläkkeiden rahastoi-
tujen osien kasvattaminen perustuu eläkelaitosten keskimääräiseen vakavaraisuusti-
lanteeseen . Rahastoja täydennetään tietyn laskukaavan mukaan siten, että eläkkeiden 
rahastoidut osat kasvavat enemmän hyvässä vakavaraisuustilanteessa kuin huonossa . 
Jos keskimääräinen vakavaraisuus alenee tietyn rajan alle, täydennyksiä ei tehdä lain-
kaan . Siten se, millä nopeudella rahastokoron ylittävät sijoitustuotot ohjautuvat van-
huuseläkkeiden rahastoituun osiin, riippuu eläkelaitosten vakavaraisuustilanteesta .19
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Rahanarvon aleneminen eli inflaatio on monimutkaistunut eläkkeiden rahastoin-
tia. Jos rahastoinnissa käytettävä korko on jäänyt inflaatiota pienemmäksi, se ei ole 
riittänyt säilyttämään rahastojen reaalitasoa . Diskonttokoron nostaminen on taas tar-
koittanut sitä, että rahastoitua alkupääomaa on voitu pienentää korkeamman tuotto-
vaatimuksen vuoksi . Rahastoivan järjestelmän varjopuolia olikin vuoden 1960 eläke-
komitean mielestä sen ”alttius inflaatiolle”.20 Komitea arvosteli puhtaita rahastoivia 
järjestelmiä siitä, että

eläkejärjestelmät ovat inflaatioiden takia joutuneet luovuttamaan varsin suuria 
osia kokoamistaan säästöpääomista inflaatiotappioina aivan muihin tarkoituk-
siin, lähinnä niille, jotka ovat saaneet käytettäväkseen järjestelmän varoja .21 

Inflaatiotappioiden vaaraa
voidaan kuitenkin vähentää suosimalla varojen sijoittamista työnantajan 
omaan yritykseen ja se kokonaankin torjua laissa säädettyjen kalliinajanlisien 
avulla . Tosin tällöin joudutaan uudelleen perimään maksu eläketurvasta, joka 
jo kertaalleen on maksettu ja varat siirretty rahastoon .22

”Kalliinajanlisät” piti komitean mielestä valitussa sekajärjestelmässä rahoittaa 
työnantajien yhteisesti rahoittaman kollektiivisen tasauksen avulla jakojärjestelmää 
soveltaen. Tällä linjauksella tuli olemaan kauaskantoiset vaikutukset. Inflaation ja an-
siotason reaalikasvun vuoksi rahastoidun eläkkeen tai vakuutustermein vastuuvelan 
osuus kaikista maksetuista eläkkeistä jäi verrattain pieneksi . Järjestelmään liittynyt 

Inflaatio (vuosikeskiarvo) 1960−2010, prosenttia.

Lähde: Kansantalouden tilinpito, historialliset sarjat, Tilastokeskus; Findikaattori .
Kaavio 9.1. Inflaatio (vuosikeskiarvo) 1960–2010, 
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etuuksien indeksointi – etenkin korkean inflaation oloissa – tarkoitti, että työeläke-
järjestelmä rakentui vähitellen merkittävästi jakojärjestelmän suuntaan . Mitä pidem-
mälle aika kului, sitä suurempi osa maksuun tulevista eläkkeistä koostui indeksikoro-
tuksista ja maksettiin kyseisen vuoden eläkemaksuista, koska indeksikorotukset mak-
settiin yhteisesti jakojärjestelmästä .

Inflaatio ja pitkään käytetty vakuutustekniikka ovat vaikuttaneet myös siihen, ettei 
eläkkeiden toteutunut rahastointiaste ole ollut niin sanotusti päätösperäinen, vaan se 
on riippunut kulloinkin vallinneesta talouden kehityksestä ja etenkin inflaatiovauhdis-
ta. Nopean inflaation kausina reaalinen työeläkesäästäminen on käytännössä jäänyt 
vähäiseksi, ja tiettynä hetkenä karttunutta eläkeoikeutta (tai järjestelmän näkökul-
masta eläkerasitusta) on siirtynyt tulevaisuudessa maksettavaksi jakojärjestelmästä .

TYÖELÄKEMAKSUN KEHITYS

Työeläkemaksua on käsitelty useaan otteeseen edellisissä luvuissa, laajimmin työn-
tekijöiden maksuosuuden syntyvaiheita kuvaavassa osuudessa sivuilla 251–263 . Seu-
raavassa tarkastellaan työeläkemaksun keskeisiä muutoksia .

Työnantajat rahoittivat yksin työeläketurvan 30 vuoden ajan 1962–1992 . Aluksi 
maksutaso oli alhainen, viisi prosenttia palkoista . Koska maksussa olevia eläkkeitä oli 
vähän ja työeläkkeet jäivät pieniksi, verrattain alhainen maksu riitti sekä työeläkeme-
noihin että rahastojen kasvattamiseen . 

Työeläkemaksun nousu alkoi 1970-luvulla: 1974 maksu oli noin kaksi prosentti-
yksikköä korkeampi kuin 1960-luvulla . Työeläkkeiden tasokorotuksesta päätettäessä 
keväällä 1974 sovittiin, että uudistus rahoitetaan korottamalla TEL-maksua yhdellä 
prosenttiyksiköllä 1975 ja 1,7 prosenttiyksiköllä 1977 . Lisäksi uudistuksen edellyttämät 
vakuutusmaksun korotukset 1976 ja 1977 piti ottaa huomioon tehtäessä kyseisiä vuo-
sia koskevia työmarkkinaratkaisuja .23 Työeläkemaksu oli 12 prosenttia 1977, seitsemän 
prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisellä vuosikymmenellä .

Maksun nousu ajoittui huonoon ajankohtaan . Maailmanlaajuisen öljykriisin myötä 
Suomi ajautui 1970-luvun puolivälissä taloudelliseen taantumaan . Se johti myös työ-
eläkejärjestelmän rahoituksessa uudenlaisiin toimenpiteisiin . Ensin kevään 1977 työ-
ehtoneuvotteluissa sovittiin työeläkemaksun alentamisesta yhdellä prosenttiyksiköllä . 
Sen lisäksi pääministeri Kalevi Sorsan johtama keskustavasemmistolainen hallitus 
alensi vuoden 1978 työeläkemaksua niin sanotun valtalain nojalla vielä yhdellä pro-
senttiyksiköllä . Toimenpiteet olivat osa laajempaa toimenpidekokonaisuutta, ”Korpi-
lammen henkeä”, jolla yritettiin elvyttää taloutta . Samalla kun TEL-maksua alennet-
tiin, edellytettiin, että syntyvä rahoitusvajaus katetaan vuoden 1983 loppuun mennes-
sä .24 Sosiaalidemokraattien johtamat hallitukset alensivat elvytystoimenpiteenä myös 
vuoden 1982 työeläkemaksua ja uudelleen devalvaation jälkimainingeissa vuoden 
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1983 maksua . Näidenkin alennusten kohdalla sovittiin, että syntynyt vajaus peritään 
seuraavina vuosina takaisin .25

Työeläkejärjestelmässä ei kannatettu suhdannepolitiikan ulottamista työeläkkei-
siin . Työeläkelaitosten Liitto yritti 1977 turhaan vaikuttaa keskeisiin sosiaalidemo-
kraattisiin ammattiyhdistysjohtajiin työeläkemaksun alentamisen muuttamiseksi .26 
Päätöksen tultua hyväksytyksi suurimman työeläkeyhtiön, Ilmarisen toimitusjohtajan 
Juhani Salmisen mukaan eläkeläisen ”leipä” oli turvattu lamankin aikana, mutta työ-
eläkemaksujen alentamisessa ”on nyt kuljettu äärirajoille” . Muutoin tulevat eläkesi-
toumukset alkoivat hänen mielestään olla vaarassa .27 Eläketurvakeskuksen toimitus-
johtaja Matti Uimonen pelkäsi työeläkepäivillä Helsingissä marraskuussa 1982, että 
toistuvat alennukset vaarantavat eläketurvan tavoitteet:

Elvytyksen apuvälineenä ”vakuutusmaksupeli” on vakava seurauksiltaan sekä 
lyhyellä että pitkällä tähtäyksellä . Lyhyellä syntyy sekavuutta vakuutusmaksu-
tason määräytymisessä ja vakuutusteknillistä lisätyötä .
Pitkällä tähtäyksellä ”vakuutusmaksupeli” voi vaarantaa työeläketurvan tavoit-
teita, ehkä jopa maksettavia eläkkeitä .28 

Tällaisiin kantoihin vaikuttivat uudet laskelmat tulevista väestömuutoksista . So-
siaaliturvan tulevaa menokehitystä arvioinut STAT-komitea (ks . s . 472) laski 1980, 
että työeläkerahastojen korkeimmalla kolmen prosentin reaalituotto-oletuksella työ-
eläkemaksutaso olisi 22 prosenttia 2010 ja 26 prosenttia 2020 .29 Vaikka suhdanteiden 
tasaamiseen tähtäävä politiikka ulotettiin myös työeläkejärjestelmään, työeläkemak-

Yksityisen sektorin keskimääräinen työeläkemaksu 1962−2011, prosenttia palkoista.

Lähde: ETK . Kaavio 9.2. Yksityisen sektorin keskimääräinen työeläkemaksu 1962–2011.
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sussa jatkui kohoava trendi: nousukauden päättyessä 1990 keskimääräinen työeläke-
maksu oli 16,9 prosenttia, lähes 12 prosenttiyksikköä korkeampi kuin 20 vuotta aikai-
semmin . Silti oltiin selvästi jäljessä siitä tasosta, jota työeläketurvan rahoittaminen 
edellytti pitkällä aikavälillä .

Lama näkyi 1990-luvun alussa työeläkemaksussa sekä aikaisemmin nähdyillä 
että aivan uusilla tavoilla . Esko Ahon johtama porvarihallitus päätti alentaa työelä-
kemaksua vuodelle 1992 . Päätöstä arvosteltiin niin ammattiyhdistysliikkeessä kuin 
työeläkejärjestelmässä . Maksun alennuksen arveltiin rapauttavan koko työeläkejär-
jestelmän rahoituksen, johon kohdistui väestön ikääntymisen vuoksi jo muutoinkin 
entistä enemmän paineita .

Yhteiskuntapoliittisesti jännittynyt tilanne johti työeläkejärjestelmän rahoituksen 
osalta käännekohtaan, kun vuoden 1991 ja 1992 tulopoliittisissa sopimuksissa päätettiin 
palkansaajien työeläkemaksusta .30 Samalla sovittiin, että jatkossa työeläkemaksun ko-
rotukset jakautuvat puoliksi työnantajien ja työntekijöiden kesken . Palkansaajien työ-
eläkemaksu tuli voimaan 1993 . Työnantajien ja työntekijöiden yhteenlaskettu työeläke-
maksu nousi heti korkeammaksi kuin työeläkemaksu oli ollut kertaakaan aikaisemmin .

Lamavuodet johtivat työeläkemaksun osalta myös toiseen muutokseen: työeläke-
maksun kohoaminen hidastui ja lähestulkoon pysähtyi, kun työeläkemaksun tulevaan 

Työkyvyn säilyttämiseen 

kiinnitettiin huomiota jo 

ennen työeläkelakien 

voimaantuloa. Lipeäkiveä 

pakataan 1945. Kuva 
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kasvupaineeseen reagoitiin aikaisemmasta kehityksestä poiketen etuuksia heikentä-
mällä . Erityisesti työnantajat olivat haluttomia maksujen korotuksiin . Eläkeuudistus-
ten yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi tuli 1990-luvun puolivälistä lähtien maksutason 
nousun hidastaminen . Työnantajien keskimääräinen maksutaso oli 2011 suunnilleen 
samalla tasolla kuin 20 vuotta aikaisemmin, joten maksun 20 vuotta jatkunut kohoa-
minen päättyi . Työnantajien maksun lisäksi oli työntekijöiden keskimäärin viiden pro-
sentin työeläkemaksu .

Työnantajan työeläkemaksuun vaikuttavat yrityksen koko ja työkyvyttömyysta-
paukset . Työeläkejärjestelmä rakentui siten, että pienimmissä yrityksissä ei ollut työ-
kyvyttömyydestä aiheutuvaa työnantajan omavastuuta, vaan käytössä oli kiinteä tariffi 
eli kustannukset jakautuivat kollektiivisesti kaikille yrityksille . Sen sijaan keskisuurten 
ja suurten työnantajien työkyvyttömyyseläkkeiden rahastoinnista aiheutuvat kustan-
nukset kohdistettiin kokonaan tai osittain kysymyksessä oleville työnantajille; mitä 
suurempi työnantaja oli kyseessä, sitä suurempi osuus työkyvyttömyyseläkkeiden kus-
tannuksista siirrettiin työnantajan itsensä kustannettavaksi . Suurimmissa yrityksissä 
työnantaja kustansi itse työntekijöiden työkyvyttömyyseläkkeet eläkkeiden indeksi-
korotuksia lukuun ottamatta . Menettelyn tavoitteena oli kannustaa yrityksiä ehkäise-
mään työkyvyttömyysmenojen kasvua ja säätiöt ja vakuutusyhtiöt saatiin samanlai-
seen asemaan eläkejärjestelmässä .31

Työttömyyseläkkeet rahoitettiin alun perin vuodesta 1971 lähtien vakuutusmaksun 
tasausosasta . Ne aiheuttivat siten samantasoisen kustannuksen kaikille työnantajil-
le riippumatta siitä, kuinka paljon kunkin työnantajan palvelussuhteisiin perustuvia 
työttömyyseläkkeitä myönnettiin . Rahoitustapaa muutettiin 1989 siten, että osa työt-
tömyyseläkkeistä koituvista kustannuksista kohdennettiin yli 50 työntekijän yrityksis-
sä yrityskohtaisesti . Toimenpiteellä yritettiin vähentää työttömyyseläkkeiden käyttöä 
yrityksen saneerauskeinona .32 Ero työkyvyttömyyseläkkeen rahoitustapaan kuitenkin 
säilyi, mikä teki työttömyyseläkkeistä työnantajille edelleen houkuttelevamman vaih-
toehdon . Työnantajien omavastuut yhtenäistettiin työkyvyttömyys- ja työttömyyseläk-
keiden osalta vuoden 2000 alusta .33

Työkyvyttömyyseläkkeissä otettiin 2006 käyttöön kansainvälisten tilinpäätössään-
nösten vuoksi uusi maksuluokkamalli . Pienissä yrityksissä työkyvyttömyyseläkemak-
su määräytyy edelleen kokonaan perusmaksun mukaan . Kun yrityksen työntekijöiden 
yhteenlasketut palkat ylittävät tietyn euromäärän, yrityksen aikaisemmat työkyvyt-
tömyystapaukset vaikuttavat työeläkemaksun työkyvyttömyyseläkeosaan . Seuraavan 
vuoden maksu määräytyy kuitenkin aina etukäteen, mikä oli olennaista kansainvälis-
ten tilinpäätössäännösten kannalta . Maksun määrittämiseksi työnantajat jaetaan yh-
teentoista maksuluokkaan . Mitä enemmän yrityksessä on työkyvyttömyystapauksia, 
sitä korkeampi on maksuluokkamaksu . Suurimmilla yrityksillä koko työkyvyttömyys-
eläkeosa määräytyy aikaisempien työkyvyttömyystapausten perusteella .34
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Keskimääräiset työeläkemaksun (TyEL) osat 2011, prosenttia palkasta.

Vanhuuseläkeosa 2,9
Työkyvyttömyyseläkeosa  1,0
Työttömyyseläkeosa 0,0
Tasausosa 18,0
Muut osat 0,9
Hyvitykset – 0,4
Tilapäiset alennukset  – 0,3
Keskimääräinen maksu  22,1
Työnantajan osuus  17,1
Työntekijän osuus 4,7 (alle 53 v .) / 6,0 (53 v . tai enemmän) 

Lähde: ETK .

Työmarkkinajärjestöt sopivat niin sanotussa sosiaalitupossa tammikuussa 2009 
työeläkejärjestelmän rahoituksellisen kestävyyden parantamisesta . Tavoitteena oli va-
kaa työeläkemaksukehitys . Työeläkemaksusta sovittiin, että sitä korotetaan 2011–2014 
vuosittain 0,4 prosenttiyksikköä eli yhteensä 1,6 prosenttiyksikköä . Keskimääräinen 
TyEL-maksuprosentti olisi siten 23,6 vuonna 2014 . Korotus jaettiin puoliksi työnanta-
jien ja työntekijöiden kesken .35

Sopimukseen liittyi kokoomuslaisen valtiovarainministerin Jyrki Kataisen hieman 
aikaisemmin tekemä ehdotus työnantajan kansaneläkemaksun poistamisesta .36 Sa-
moin kuin aikaisempien työ- ja kansaneläkemaksujen alentamisen yhteydessä mak-
sujen alennuksilla pyrittiin finanssikriisin aikana parantamaan yritysten kilpailukykyä 
ja työllistämisedellytyksiä . Samalla syntyi tilaa työeläkejärjestelmän rahoituksellisen 
kestävyyden parantamiseen . Kansaneläkemaksu oli vuodesta 1973 lähtien porrastettu 
työnantajilla kolmeen maksuluokkaan niin, että pääomavaltaiset yritykset maksoivat 
työvoimavaltaisia yrityksiä enemmän . Kansaneläkemaksua oli alennettu useaan ottee-
seen 1990-luvulta lähtien, ja 2009 keskimääräisen maksu oli 1,38 prosenttia palkasta . 
Työnantajan kansaneläkemaksu poistettiin kokonaan vuoden 2010 alusta .37

Kun työnantajien työeläkemaksun korotukseksi sovittiin neljän vuoden aikana 0,8 
prosenttiyksikköä ja kansaneläkemaksu poistettiin, eläkemaksujen muutokset hyödyt-
tivät työnantajia ja eniten pääomavaltaisia yrityksiä . Vaikka energia- ja ympäristöveroja 
päätettiin jatkossa korottaa, työnantajat saattoivat olla tyytyväisiä tehtyyn muutokseen .38 
Muutos myös vahvisti työeläkejärjestelmän rahoitusta, kun taas Kansaneläkelaitoksen 
tarvitsema rahoitus piti kompensoida muilla tavoin, lähinnä valtion verokertymästä .39

Työeläkemaksuun kohdistuu monista uudistuksista huolimatta edelleen nousupai-
netta, mikä johtuu pääosin väestörakenteen muutoksesta . Eläkeläisten määrä ja osuus 
väestöstä ovat tulevina vuosikymmeninä selvästi aikaisempaa korkeammat . Eläketur-
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vakeskus arvioi 2010 kestäväksi työeläkemaksun tasoksi 25 prosenttia . Kestävä elä-
kemaksutaso tarkoittaa sellaista maksutasoa, jota laskentaoletusten toteutuessa riit-
tää pitkällä aikavälillä eläkkeiden rahoittamiseen . Niin kuin kaikkiin pitkän aikavälin 
mittareihin, myös kestävään eläkemaksutasoon liittyy monia epävarmuuksia . Siihen 
vaikuttaa olennaisesti muun muassa eläkerahastojen tuleva tuotto .40

Työeläkemaksun osalta keskeiset ominaisuudet ja muutokset tiivistyvät seuraavasti:
–  Työnantajat maksoivat maksun yksin 1962–1992, palkansaajien maksuosuus 

vuodesta 1993 .
–  Lähtötaso oli alhainen .
–  Työeläkemaksu kasvoi 1970–1995 .
–  Työeläkemaksu toimi suhdannepolitiikan välineenä 1977–1992 .
–  Väestön ikääntymisestä johtuvan maksun korotuspainetta hillittiin ja ennustet-

tavuutta lisättiin 1996–2011 .

TAKAISINLAINAUS JA SIJOITUSTOIMINTA  
SÄÄNNELLYILLÄ PÄÄOMAMARKKINOILLA 

Työeläkejärjestelmän sijoitustoiminta oli suurissa linjoissaan yksinkertaista ensim-
mäisen neljännesvuosisadan ajan . Vakuuksia vastaan yritykset saivat automaattisesti 
lainata takaisin sen osan työeläkemaksusta, jota ei tarvittu juokseviin eläkkeisiin ja 
hallintokuluihin . Koska takaisinlainojen korkotaso kytkettiin laskuperustekorolla 
siihen tuottotasoon, joka yhtiöiden tuli saada sijoituksilleen, eläkelaitosten sijoitus-
toiminta oli lähestulkoon riskitöntä . Näissä oloissa työeläkeyhtiöille ei ollut tarpeen 
asettaa myöskään korkeita vakavaraisuusvaatimuksia . Toisaalta suurimat eläkeyhtiöt 
olivat osa liikepankkien ja vakuutuslaitosten muodostamia rahoituslaitosryhmittymiä, 
joten takaisinlainaus kietoutui yritysten muuhun rahoitukseen .41 

Eläkelaitoksiin kertyi varoja enemmän kuin tarvittiin juoksevien eläkkeiden mak-
suun . Näillä varoilla tavoiteltiin sijoitustuottoja, ja toisaalta varoja voitiin käyttää 
tarpeelliseksi katsotun yritystoiminnan tai rakennemuutoksen edistämiseen . Työ-
eläkelaitosten sijoitustoiminta oli 1960-luvulta lähtien ensimmäiset vuosikymmenet 
pääasiassa luotonantoa . Työeläkelaitosten myöntämät lainat olivat joko niin sanottuja 
vakuutusmaksu- eli takaisinlainoja tai yli vuoden pituisia sijoituslainoja .

Takaisinlainausoikeus oli eläkesäätiöillä jo ennen TEL-järjestelmää . Se sisältyi 
1955 voimaan tulleeseen eläkesäätiölakiin, ja jo sitä ennen eläkesäätiöt saattoivat lai-
nata varojaan työnantajalle . Tämän periaatteen mukaan ottamisen myötä työnantajat 
saatiin työeläkelakia valmistelleessa eläkekomiteassa hyväksymään järjestelmän muut 
ehdot ja sen työntekijöille tarjoamat etuudet . Jos kerran säätiöillä oli oikeus eläkeva-
rojen käyttöön, jo kilpailusyistä myös eläkevakuutusyhtiöiden asiakkaille oli annettava 
samanlainen mahdollisuus .42
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Takaisinlainaus tarkoitti sitä, että yrityksen eli vakuutuksenottajan käteismaksu-
velvoite koski vain sitä vakuutusmaksun osaa, joka tarvittiin sen hetkiseen eläkkeiden 
maksamiseen ja järjestelmän hallintokuluihin . Ylimenevään eli rahastoituvaan osaan 
yrityksellä oli vakuutta vastaan automaattinen takaisinlainausoikeus . Yritys saat-
toi siten halutessaan kuitata osan eläkemaksuista velkasitoumuksella . Työnantajan 
TEL-maksu ei siten tarkoittanut kassavirtaa yrityksestä eläkelaitoksiin, eikä takaisin-
lainauksessa varsinaisesti tapahtunut varojen siirtymistä eläkelaitoksista takaisin yri-
tyksiin . Takaisinlainaus näkyi yritysten taseissa velkana ja työeläkelaitosten taseissa 
saatavana .43 Takaisinlainauksesta tuli yrityksille edullinen keino hankkia rahoitusta . 
Kun työeläkejärjestelmään sisältyi rahastoitavien varojen automaattinen takaisinlai-
nausoikeus, eläkekustannukset rasittivat vähemmän yrityksen toimintaa . Alkuvaiheen 
pienen eläkemenon – juoksevat eläkkeet – vuoksi varoja siirtyikin vähän yrityksistä 
eläkelaitoksiin .

Vakuutusyhtiö ei voinut irtisanoa lainaa niin kauan kuin vakuuksia koskevat lainan 
myöntämisen edellytykset olivat voimassa ja vakuutuksen ottaja noudatti lainasopi-
muksen ehtoja . Takaisinlainoja piti kuolettaa tietty osuus  kulloinkin lainana olevasta 
määrästä . Laina-aika oli periaatteessa ikuinen, koska työnantaja saattoi jatkuvasti ot-
taa eläkemaksuja vastaan uutta lainaa . Jos yritys ei halunnut käyttää takaisinlainaus-
oikeuttaan, se sai eläkemaksuista niin sanottua käteisalennusta .44

Takaisinlainoista perittävä korko oli sama kuin laskuperustekorko . Se pysyi koko 
1960-luvun viidessä prosentissa, joka oli alhaisempi kuin muualta saatavan rahoituk-
sen korko . Työeläkejärjestelmän näkökulmasta yleistä korkotasoa alhaisempi korko 
tarkoitti Eläketurvakeskuksen toimitusjohtajan Markku Kaikkosen mielestä lähinnä 
sitä, että ”vakuutusmaksuja on tulevaisuudessa korotettava vastaavasti enemmän” .45

Kaikkien yritysten kohdalla alhainen takaisinlainauksen korkotaso ei siten pidem-
mällä aikavälillä ollut yksinomaan edullista, jos se johti myöhemmin korkeampaan 
vakuutusmaksuun . Samaan suuntaan loi paineita myös järjestelmän asteittainen voi-
maantulo ja uudet etuudet . Työeläkemaksun ja takaisinlainauksessa käytetyn koron 
keskinäisellä mitoituksella olikin merkitystä etenkin silloin, jos yritys ei syystä tai toises-
ta käyttänyt takaisinlainausoikeuttaan . Näin oli erityisesti pienten yritysten kohdalla .46

Kaikkonen esitti STK:n johtokunnan jäsenten ja sosiaali- ja terveysministeriön va-
kuutusosaston päällikön Erkki Pesosen tapaamisessa marraskuussa 1969, että lasku-
perustekorkoa nostettaisiin mahdollisimman pikaisesti . STK:ssa koron nosto hyväk-
syttiin kahdella ehdolla: takaisinlainausjärjestelmä ja pitkä laina-aika piti säilyttää . 
Takaisinlainauskorkoa nostettiin vuoden 1971 alusta 5 prosentista 7 prosenttiin .47 Käy-
tännössä maksun nosto ei rasittanut työnantajia juuri enempää, koska jatkossa ylem-
män ja alemman laskuperustekoron erotus käytettiin maksujen alentamiseen .

Takaisinlainauksessa käytetyn korkotason nosto tarkoitti myös sitä, että laskupe-
rustekorko ja rahastoitujen eläkevastuiden laskennassa käytetty korko, nykytermein 
rahastokorko, eriytettiin toistaan . Jälkimmäinen säilyi viidessä prosentissa . Korkojen 
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erotus käytettiin jakojärjestelmään perustuvan tasausliikkeen rahoittamiseen eli eläk-
keiden maksuun . Näin ”rahastoimattomaan” yhteisesti kustannettavaan eläkkeeseen 
tuli tasausrahaston muodossa ”rahastoitua” osaa . Tämä helpotti työnantajien myön-
tymistä takaisinlainauskoron nostoon, koska laskuperustekoron ja eläkevastuiden 
laskennassa käytetyn koron erotusta ei jätetty yhtiöihin vaan tavallaan palautettiin 
työnantajille alhaisemman työeläkemaksun muodossa . Laskuperustekoron ylittäviä 
sijoitustuottoja voitiin puolestaan eläkevakuutusyhtiössä käyttää vakavaraisuuden pa-
rantamiseen, mutta suurin osa siitä palautettiin yrityksille takaisin niin sanotun lisä-
vakuutusrahaston kautta asiakashyvityksinä .48

Laskuperustekorkoa nostettiin myöhemmin useaan otteeseen, kunnes se 1980-lu-
vun puolivälissä ylitti jo Suomen Pankin peruskoron . Varsin jäykkä hallinnollinen las-
kuperustekorko on 1990-luvulta lähtien seurannut yleisen korkokannan muutoksia, 
mikä on tarkoittanut koron laskua . Tähän vaikuttivat jatkossa käsiteltävät suuremmat 
sijoitustoiminnassa ja -ympäristössä tapahtuneet muutokset .

Takaisinlainaus koski eläkesäätiöitä ja eläkevakuutusyhtiöitä . Eläkekassat eivät 
sen sijaan harjoittaneet takaisinlainausta . Kassojen kohdalla lähestyttiin silti saman-
tyyppistä toimintaa, kun eläkekassojen hallitus päätti varojen sijoittamisesta . Rahas-
toitavat eläkevarat voitiin sijoittaa takaisin eläkekassan jäsenyrityksiin .49

Muiden työeläkelakien kuin TEL:n mukaiseen vakuutukseen ei sisältynyt takai-
sinlainausta . LEL-järjestelmää hoitavien neljän työeläkekassan ja vuodesta 1976 al-
kaen yhden yhdistyneen työeläkekassan varojen sijoittamisessa sijoituslainaus nousi 
tärkeään asemaan, mikä näkyi etenkin rakennusalan yritysten kohdalla . LEL:n 11 §:n 

Laskuperustekorko ja Suomen Pankin peruskorko vuoden lopussa 1962−2003, prosent-

tia.

Lähde: ETK ja Suomen Pankki .

Kaavio 9.3. Laskuperustekorko ja Suomen Pankin peruskorko vuoden lopussa 1962–2003.
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mukaan oli kunkin työeläkekassan sijoitettava ensisijaisesti ”asianomaisen alan tuo-
tannollisiin tarkoituksiin” .50 Työeläkekassojen varoja sijoitettiin siten pääsääntöisesti 
takaisin niihin yrityksiin, jotka olivat maksaneet LEL-vakuutusmaksuja . Menettelyn 
tavoitteena oli takaisinlainauksen tavoin vähentää eläkemaksuista yritykselle koitu-
vaa kustannustaakkaa . Ensisijaisina sijoituskohteina pidettiin kunkin työeläkekassan 
toimintapiiriin kuuluvalle työnantajalle itselleen myönnettävien lainojen ohella myös 
sijoituskohteita, joilla edistettiin kunkin kassan piiriin kuuluvaa liiketoimintaa ja lisät-
tiin alan työllisyyttä .51

Työeläkejärjestelmän rahastot kasvoivat tasaisesti 1960-luvulta lähtien . Oheises-
sa kuviossa 1962–1996 mukana on vain TEL:n lakisääteinen perusturva, jonka lisäksi 
tulivat vielä lisäeläketurvan rahastot . Ne mukaan lukien 1989 työeläkelaitosten luotto-
kanta oli noin 87 miljardia markkaa eli reilu viidennes kansantuotteesta . Siitä pakol-
lista eläketurvaa koskevien rahastojen osuus oli noin 68 miljardia markkaa eli noin 
16 prosenttia kansantuotteesta . 1990-luvun lamavuosina tuotannon laskiessa perus-
turvaan kuuluvien rahastoitujen eläkevarojen osuus kasvoi neljännekseen kansan-
tuotteesta . Vuonna 1997 voimaantulleen sijoitusuudistuksen jälkeen oheisen kuvion 
luvut on laskettu yksityisen sektorin työeläkelaitosten sijoituskannasta, eivätkä luvut 
ole edeltävän periodin kanssa täysin vertailukelpoisia .

Yksityisen sektorin eläkelaitosten rahastoitujen eläkevarojen suhde 

bruttokansantuotteeseen 1962−2010, prosenttia.

Huom . 1962–1996 kuvion luvut on laskettu TEL-perusturvan mukaisesta vastuuve-

lasta ja 1997–2010 yksityisen sektorin työeläkelaitosten sijoituskannasta . Luvut eivät 

ole täysin vertailukelpoisia . Ensimmäisellä periodilla kyse on tilinpitotermein työelä-

kejärjestelmän veloista ja jälkimmäisellä periodilla varoista .

Lähde: ETK, TELA ja Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) . 

Kaavio 9.4. Yksityisen sektorin eläkelaitosten rahastoitujen eläkevarojen suhde bruttokansantuotteeseen 1962–2010.
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Työeläkejärjestelmän rahastointi monipuolisti 1960-luvulta lähtien Suomen luot-
tomarkkinoita . Työeläkelaitosten osuus kasvoi 1980-luvun alkupuolelle tultaessa noin 
15 prosenttiin koko maan luottokannasta . Työeläkejärjestelmästä tuli liikepankkien 
jälkeen suurin lainoittaja, tosin aivan 1980-luvun lopulla säästöpankkien luottokanta 
nousi lähes yhtä suureksi kuin työeläkelaitosten yhteenlaskettu luottokanta . Eläketur-
van tarjoamisen lisäksi työeläkejärjestelmästä tuli siten pääomapulasta kärsineessä 
maassa merkittävä uusi toimija rahoitusmarkkinoille ja erityisesti elinkeinoelämän 
luototukseen . Tavallaan kyse ei takaisinlainojen osalta ollut yritysten kannalta ”uudes-
ta” rahasta, kun markkojen sijasta liikkuivat vain velkakirjat .

Sijoitusten kohdentumisesta ei ole tarkkoja tilastoja työeläkejärjestelmän ensim-
mäiseltä vuosikymmeneltä . Toimeenpanoltaan hajautetusta järjestelmästä oli vaikea 
koota koko järjestelmää kuvaavia lukuja, ja osa eläkelaitoksista harjoitti lakisääteisen 
eläkevakuutustoiminnan lisäksi muutakin vakuutustoimintaa . Työeläkesijoitusten 
osuus ei ollut yksiselitteisesti erotettavissa muusta sijoitustoiminnasta . Tällainen ti-
lanne ei ainakaan lisännyt järjestelmän läpinäkyvyyttä tai vähentänyt siihen kohdis-
tunutta arvostelua, koska työeläkejärjestelmä ei kyennyt yksiselitteisesti kertomaan, 
mihin lakisääteiset ja rahastoidut työeläkevarat oli sijoitettu .

Kattavan tilastoinnin puutetta yritettiin korjata laatimalla – ”osittain teoreettisin 
laskelmin” – sijoitustilastoja, joista pyrittiin erottamaan pois ”ulkopuoliset osat” . Työ-
eläke-lehdessä 1970 julkaistut sijoitustilastot kerättiin eläkelaitosten taseista ja Suo-
men Pankin ”luottokannan jakaantuminen luotonsaajaryhmittäin” -lomakkeista .52 
Takaisinlainaus kattoi selvityksen mukaan 1960-luvun lopulla lähes 60 prosenttia 

Koko maan luottokannan jakautuminen 1966−1989, prosenttia.

Lähde: TELAn tilastojen alkuperäislomakkeet . 
Kaavio 9.5. Koko maan luottokannan jakautuminen 1966–1989.
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TELAn jäsenlaitosten uusien sijoitusten jakautuminen 1974−1989, prosenttia.

Lähde: TELAn tilastojen alkuperäislomakkeet . 

TELAn jäsenlaitosten luottokannan jakautuminen toimialoittain 1978−1988, prosenttia.

Lähde: TELAn tilastojen alkuperäislomakkeet . 

Kaavio 9.6. TELAn jäsenlaitosten uusien sijoitusten jakautuminen 1974–1989.
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Kaavio 9.7. TELA:n jäsenlaitosten luottokannan jakautuminen toimialoittain 1978–1988.
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Työtä ja energiaa

Valtiovarainministeriö esitti elokuun 1967 alussa Työeläkelaitosten Liitolle (TELA) ja 

Eläkesäätiöyhdistykselle (ESY) neuvottelujen aloittamisesta Pohjois- ja Itä-Suomeen 

suunniteltujen voimalaitosten rakentamisesta työeläkelainoin. Niillä oli tarkoitus 

rahoittaa 1967−1972 Vanttauskosken, Maalismaan, Raasakan ja Kuurnan voima-

laitosten sekä Porttipahdan tekojärven rakennustyöt.55

Neuvottelut johtivat nopeaan tulokseen. Työeläkelaitokset rahoittivat voima-

laitosten rakentamista valtion obligaatiolainana noin 140 miljoonalla markalla. Eläke-

säätiöiden osuus siitä oli 21 miljoonaa. Työeläkelaitosten panos kohosi 60 prosenttiin 

kokonaiskustannuksista, kun koko rakennushanke arvioitiin 231 miljoonaksi. Kyse 

oli työeläkelaitosten siihen asti suurimmasta investointihankkeesta.56

Työeläkejärjestelmän julkisuuskuva parani, kun järjestelmään kootuilla varoilla 

kohennettiin pääomapulan vallitessa työllisyyttä. TELAn asiamiehen Juhani Salmisen 

mielestä voimalaitoshanke vastasi työeläkejärjestelmän sijoitustoiminnan ”perus-

tarkoitusta, joka on uusien työpaikkojen luomisella työllisyyden turvaaminen”. 

Hankkeella oli tarkoitus työllistää lähes viisi tuhatta työntekijää.57 Sen lisäksi, että 

voimalaitosten rakentamista voitiin perustella kasvavalla energian tarpeella ja 

Valtion ja työeläkelaitosten obligaationeuvottelut Pohjois-Suomen vesivoimalaitosten ra-

kentamiseksi elokuussa 1967. Vasemmalla Kalervon toimitusjohtaja Lars Palmén, TELAn 

asiamies Juhani Salminen, Rakennusalan työeläkekassan toimitusjohtaja Karl-Johan Halsas 

(selin), Ilmarisen toimitusjohtaja Teivo Pentikäinen, asiamies Kauko Ranta (selin), valtiova-

rainministeri Mauno Koivisto ja ministeriön budjettipäällikkö Heikki Tuominen. Kuva TELA.
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työllisyyden kohentamisella työttömyydestä pahoin kärsineillä alueilla, työeläke-

järjestelmän ja erityisesti rahastoinnin julkisuuskuvaa voitiin parantaa. Samoihin 

aikoihin vakuutusyhtiöihin ja pankkeihin kohdistui kasvavaa arvostelua.

Voimalaitoshanke sopi erinomaisesti etenkin sosiaalidemokraateille. Hankkeen 

leimaaminen työeläkejärjestelmän sosialisoinniksi ”huopatossutaktiikalla” oli Suomen 

Sosiaalidemokraatin mukaan ”turhaa elämöintiä”.58 SAK:n Palkkatyöläisen uutisoin-

nissa työeläkelaitosten ”vippaaminen” valtiolle oli ”konkreettinen osoitus työeläke-

järjestelmän suunnittelijoiden kaukonäköisyydestä”. Viesti osoitettiin järjestelmän 

vasemmistolaisille kriitikoille ja rahastoinnin arvostelijoille. Rahastoinnilla kyettiin 

kasvavat eläkemenot suorittamaan ”rasittamatta kohtuuttomasti tulevien suku-

polvien kantokykyä”. Samalla saatiin pääomia työllisyyden parantamiseen. Lukijalle 

kerrottiin, että ”työeläkejärjestelmän suunnittelussa toisena osapuolena olleet 

ammattiyhdistysliikkeen edustajat ovat asian aikanaan oivaltaneet”.59

Tyytyväisiä oltiin myös muutoin työeläkejärjestelmään kriittisesti suhtautuneessa 

keskustapuolueessa. Tosin tämän toisen suuren hallituspuolueen pää-äänenkan-

nattajassa Suomenmaassa ei maltettu olla huomauttamatta, että ”valtiovarain-

ministeri, joka koko hallituksessa oloajan on varsin penseästi suhtautunut maan 

pohjois- ja itäosien työllisyystilanteeseen, ei tuntunut nytkään olevan erityisen 

ihastunut lainajärjestelyihin”.60

Valtiovarainministeri Mauno Koivisto (SDP) ei pitänytkään sopimuksen julkis-

tamistilaisuudessa voimalaitoshankkeita kovin kannattavina, ja syntyvät työpai-

Kemijoen pato-

työmaa  

1960-luvulla.  

Kuva Työväen 

Arkisto.



TYÖELÄKKEIDEN RAHOITUS

412

katkin olivat ”aika kalliita, koska ne ovat niin kovin pääomavaltaisia”. Varat 

olivat pois muusta sijoitustoiminnasta, esimerkiksi asuntorakentamisesta. 

Koivisto arveli suunnitteilla olevan ”atomivoimalaitoksen” lykkääntyvän 

noin kahdella vuodella. Nopean rakennemuutoksen vuoksi Pohjois- ja Itä-

Suomessa oli kuitenkin vaikea löytää sopivia työllistämiskohteita. Siksi 

eläkelaitokset olivat Koiviston mielestä ottaneet rahoittaakseen ”varsin 

merkittävän hankkeen”.61

Oppositiossa ollutta kokoomusta ”komeasti lavastettu voimalaitosoh-

jelma” ei miellyttänyt. Uudessa Suomessa huolestuttiin siitä, että ”eläke-

laitosten voimalaitoslaina supistaa niiden mahdollisuuksia varsinaiseen 

teollisuusrahoitukseen”. Lehdessä arvosteltiin myös ”valtavien summien” 

sijoittamista vähemmän kannattavien voimalaitosten rakentamiseen ydin-

voimalan sijasta.62 Etelä-Suomen Sanomissa havaittiin jo neuvottelujen 

julkistamisen aikaan, että

 muualla maailmassa kiinnitetään jo päähuomio ydinvoimalaitosten pe-

rustamiseen, mutta meillä kuljetaan vanhoja latuja syrjäseutujen heikon 

työllisyystilanteen takia. Tätä voidaan kutsua taas hätäratkaisuksi, 

jonka vaikutukset ulottuvat kauas tulevaisuuteen.63

Työeläkelaitosten arveltiin suostuneen valtiovarainministeriön toi-

vomukseen sosialisointivaatimusten pelossa. Aamulehdessä kyseltiin, 

”meneekö pääomavirta vesivoimalan mukana”. Vesivoiman rakentaminen 

työllisyysmielessä oli

 tänä päivänä samaa kuin maanteiden rakentaminen lapiotyönä. Miehiä 

voidaan kyllä pitää työssä tietyn ajan, mutta työ ei enää auta edes 

välillisesti pysyvien työpaikkojen syntymistä.

Rahat olisi Aamulehden mielestä pitänyt suunnata ”atomivoimalan” 

rakentamiseen.64

Kun voimalaitosrakentamisessa oli päästy eläkerahojen osalta 

alkuun, rahaa riitti myös ydinvoimaan. Jälleen valtiovarainministeriön 

aloitteesta ryhdyttiin helmikuussa 1970 neuvottelemaan TELAn, ESYn 

ja Avustuskassojen yhdistyksen kesken ”atomivoimalaitoksen” ra-

hoittamisesta obligaatiolainoin. Sopimukseen päästiin jo maaliskuun 

alkupuolella. Valtio laski työeläkelaitosten merkittäväksi 1972−1976 

yhteensä 250 miljoonan markan edestä ydinvoimalan rakentami-

seen tarkoitettuja obligaatiolainoja.65

Valtiovarainministeriö 

sopi Avustuskassojen 

Yhdistyksen, Eläke-

säätiöyhdistyksen ja 

Työeläkelaitosten Liiton 

kanssa maaliskuussa 

1970 atomivoimalaitos-

lainasta. Lainan viides 

erä laskettiin liikkeeseen 

kuusi vuotta myöhem-

min. Kuva TELA.
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työeläkelaitosten kaikista sijoituksista . Eniten takaisinlainauksessa varoja suuntautui 
tehdasteollisuuteen, joka oli myös työeläkelaitosten muussa sijoitustoiminnassa suu-
rin toimiala . Tehdasteollisuuden osuus työeläkelaitosten kaikista lainoista kattoi lähes 
puolet . Toiseksi suurin toimiala oli kauppa ja kolmantena rakennustoiminta . Näiden 
kolmen yhteenlaskettu osuus ylitti 70 prosenttia kaikista sijoituksista .

Tilastointi kohentui, kun Työeläkelaitosten Liitto päätti toukokuussa 1973 aloittaa 
systemaattisen tilastoinnin seuraavan vuoden alusta .53 Tilastoinnin kattavuutta paransi 
vielä se, että Eläkesäätiöyhdistys oli liittynyt liiton jäseneksi . Suunnilleen puolet työelä-
kelaitosten kaikista uusista sijoituksista oli 1980-luvulle saakka takaisinlainoja . Takai-
sinlainojen ja eläkelaitosten myöntämien sijoituslainojen yhteenlaskettu osuus työelä-
kelaitosten uusista sijoituksista pysyi 1980-luvun puoliväliin saakka yli 80 prosentissa . 
Työeläkevaroja suunnattiin myös asuntoihin, kiinteistöihin ja valtion obligaatioihin .

Yrityksille tilanne näyttäytyi säädellyillä pääomamarkkinoilla selkeältä . Luotot oli-
vat osakeantia edullisempi tapa hankkia rahoitusta, eikä verotuskaan suosinut omien 
pääomien kartuttamista yritysten taseisiin . Työeläkevarojen automaattinen takaisin-
lainaus oli erityisen houkuttelevaa, koska lainojen saaminen oli helppoa ja korkotaso 
oli pankkilainoja alhaisempi. Kun inflaatio oli vuosikymmenten ajan nopeaa ja reaali-
korko saattoi olla jopa negatiivinen, muotoutui velkaantumista kannustava rahoitus-
kulttuuri . ”Lainan ottaminen oli lähes varmasti kannattavaa tämänkaltaisessa talous-
ympäristössä”, kuten asia ilmaistiin 1996 työeläkeyhtiöiden sijoitustoimintaa koske-
vassa selvityksessä .54 

ARVOSTELUA JA SUOSITUKSIA 

Rahastointi ja työeläkevarojen sijoittaminen herättivät työeläkejärjestelmän alkuajois-
ta lähtien arvostelua . Se liittyi – tosin vain osittain – työ- ja kansaneläkejärjestelmän 
väliseen kamppailuun ja näkemykseen yhteiskuntaa koskevan kehityksen suunnasta . 
Kansaneläkelaitoksen johtaja Jaakko Pajula kiteytti 1968 yhden näkemyksen:

Nykyaikaiseen sosiaalivakuutusajatteluun ei kuitenkaan sovi enää ajatus käyt-
tää sosiaalivakuutusjärjestelmää pääomankeräämisvälineenä, vaan toiminta on 
pyrittävä yhä enemmän järjestämään niin sanotun jakojärjestelmän avulla .66

Arvostelua tuli maalaisliitosta/keskustapuolueesta, mutta jakojärjestelmää kanna-
tettiin myös SKDL:ssä/SKP:ssä . Tilanne oli kuitenkin kommunisteille hankala ammat-
tiyhdistysliikkeessä sosiaalidemokraattien kanssa käydyn kamppailun vuoksi: työnte-
kijöiden eläkevarojen siirtymistä jakojärjestelmässä ”isäntien taskuun” voitiin käyttää 
rahastoivan järjestelmän puolustuksena .

Eläkevarojen rahastointia arvosteltiin myös tehottomuudesta . Tällöin keskustelu 
liittyi siihen, keiden tuli päättää resurssien kohdentumisesta . Hajautetussa järjestel-
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mässä pääomien katsottiin suuntautuvan huonosti, mihin pääomapulasta kärsivässä 
maassa ei ollut varaa . Niukkojen resurssien piti olla yhteiskunnan tarkemmassa oh-
jauksessa . Työeläkejärjestelmän näkökulmasta tällainen kritiikki oli huolestuttavaa, 
koska sitä esitettiin myös järjestelmän tärkeiden tukijoiden SAK:n ja SDP:n taholta .67 
Kritiikki ajoittui 1960-luvun jälkipuolella yhteiskunnan yleisempään vasemmistolais-
tumiseen ja erityisesti vakuutustoimintaa kohtaan suunnattuun arvosteluun, jota on 
edellä käsitelty luvussa Virkamieseläkkeitä kaikille ja sosialisointia vakuutusalalle s . 
111-117 .

Voimistuneen arvostelun vuoksi työeläkeyhtiöissä kaavailtiin sijoitustoimintaa 
koskevaa suositusta .68 Ilmarisen toimitusjohtaja Pentikäisen ja Eläke-Varman toimi-
tusjohtajan C. G. Aminoffin aloitteesta työeläkeyhtiöt sopivatkin suosituksesta, mutta 
kyse ei ollut mistään sitovasta päätöksestä eikä sitä esimerkiksi käsitelty TELAn halli-
tuksessa . Etusijalla sijoituskohteita valittaessa olivat kesäkuussa 1967 päivätyn muis-
tion mukaan ne, jotka

1) lisäsivät uusia, vakinaisia työpaikkoja,
2) lisäsivät vientiä tai paransivat viennin edellytyksiä sekä
3) merkitsivät elinkeinotoiminnan rationalisoimista ja suomalaisten yritysten 

kilpailuaseman parantamista .69

Sijoituskohteiden keskinäistä tärkeysjärjestystä määritettäessä tuli ottaa huomioon 
yritysten kannattavuus . Eläkevakuutusyhtiöt saattoivat rahoittaa myös asuntotuotan-
toa rakentamalla vuokra-asuntoja niille paikkakunnille, joissa oli puutetta asunnoista 
sekä käyttää varoja eläkkeensaajien asuntojen rakentamiseen ja muihin työeläkeva-
kuutustoimintaan läheisesti liittyviin sosiaalisiin tarkoituksiin . Lainahakemusasiakir-
joihin suositeltiin liitettäväksi selvitys lainan käyttötarkoituksesta .

SAK:ssa ei oltu kuitenkaan tyytyväisiä sijoitusten kohdentumiseen eikä varsinkaan 
asuntotuotannon laajuuteen . STK:n ja SAK:n johto kutsuivat toukokuussa 1970 TELAn 
ja Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton edustajat neuvotteluun asuntotuotannosta . Kes-
kusjärjestöjen mukaan tulisi vakuutus- ja työeläkealan varoja suunnata toteutunutta 
enemmän erityisesti suurimpien kaupunkien vuokra-asuntojen lisäämiseen . Järjestö-
jen mielestä oli ongelma, ettei asuntoja ollut riittävästi siellä, missä oli avoimia työ-
paikkoja . SAK myös toivoi, että työeläkevaroja suunnattaisiin erityisesti rakennusyhtiö 
HAKAn ja E-osuuskauppaliikkeen vuokra-asuntotuotantoon . Pentikäinen ja Aminoff 
torjuivat tämän ”huomauttaen, että laitokset rakentavat suoraan ja rakentajaksi vali-
taan se, joka kilpailussa tekee edullisimman tarjouksen” .70

Neuvottelu ei jäänyt kuitenkaan tuloksettomaksi . UKK-sopimuksen sosiaalipake-
tissa (ks . s . 151) sovittiin vuoden 1970 lopulla vuokra-asuntotuotannon lisäämisestä . 
STK:n toimitusjohtaja Timo Laatunen piti STK:n johtokunnalle esittämässään kat-
sauksessa lisääntyvää asuntotuotantoa ”sen kaltaisena työeläkejärjestelmän tulevai-
suuden varmistamiseksi maksettavana ’vakuutusmaksuna’, että siihen piti suostua, 
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varsinkin kun UKK-sopimuksen asuntotuotantokohtaa ei ollut tarkoitettu kuolleeksi 
kirjaimeksi” .71 TELAn ja työmarkkinajärjestöjen edustajat antoivat suosituksen työ-
eläkelaitosten vuokra-asuntotuotannosta vuosille 1972–1973 . Sijoitusten kohdistami-
sessa eri paikkakunnille työeläkelaitosten tuli pyrkiä noudattamaan SAK:n ja STK:n 
aikaisemmin esittämää näkökantaa, että asuntoja rakennettaisiin nimenomaan sinne, 
missä oli ”asuntokysymys ammattityövoiman liikkuvuuden esteenä” . Vuokra-asunto-
tuotannosta annettiin myöhemminkin uusia suosituksia .72

SAK:n työeläkevaroihin kohdistama kiinnostus ei rajoittunut pelkästään asunto-
tuotantoon . Asia nousi erityisesti esiin keväällä 1973 kariutuneissa tupo-neuvotteluissa 
ja uudelleen saman vuoden syksyllä neuvoteltaessa uudesta tupo-sopimuksesta ja työ-
eläkkeiden tasokorotuksesta . SAK:lle ei ollut ”yhdentekevää, miten näitä voimakkaasti 
kasvavia rahastoja käytettiin”, kuten asia ilmaistiin keskusjärjestön sosiaalisihteerin 
Matti Savolan STK:n johtajalle Tapani Kahrille keväällä 1973 luovuttamassa TEL-jär-
jestelmää koskevassa työmarkkinaosapuolten neuvottelumuistiossa . SAK esitti perus-
teellisia muutoksia koko työeläkejärjestelmään .

SAK:n mielestä automaattinen takaisinlainausjärjestelmä piti lopettaa . Takaisinlai-
naus oli työeläkerahastojen hoidon kannalta epätaloudellista, koska lainoista ei peritty 
käypää korkoa . Takaisinlainojen allokointi oli heikkoa, jos ylipäänsä tiedettiin, mihin 
varat suuntautuivat . Työeläkevakuutusyhtiöiden sijoituspolitiikasta ja tiukemmasta 
luotonannon ohjailusta piti vuosittain käydä järjestöjen välisiä neuvotteluja ja työnte-
kijöiden edustusta työeläkeyhtiöiden hallinnossa piti lisätä . Eläkesäätiöt piti lakkaut-
taa . Työeläkevakuutusyhtiöiden uudistetun sijoitustoiminnan kautta työeläkevarat 
kyettäisiin ohjaamaan huomattavasti paremmin kansantalouden tarpeisiin ja keskittä-
misen avulla voitaisiin parantaa eläkejärjestelmän toimivuutta .73 Työeläkevarojen piti 
ohjautua enemmän työntekijöiden tarpeisiin, esimerkiksi asuntotuotantoon .74 Savola 
on myöhemmin (2009) todennut, että SAK:ssa kuunneltiin vasemmistotaustaisten 
ekonomistien ja erityisesti Jussi Linnamon kriittisiä lausuntoja automaattisen takai-
sinlainauksen kansantaloudellisista vaikutuksista .75

Kahri tyrmäsi STK:n hallituksessa keväällä 1973 SAK:n vaatimukset takaisinlai-
nauksen lakkauttamisesta .76 Vuorineuvos Stig H . Hästö totesi STK:n johtokunnassa 
takaisinlainauksen ongelman taustalla olevan etenkin äärivasemmistoon lukeutuvat 
pääluottamusmiehet, jotka ”ilmeisesti eivät asiaa ymmärtäneet” . Oli harkittava ”jotain 
valistusmenettelyä” . Toimitusjohtaja Laatusen mielestä ongelma liittyi ”kommunistien 
ja sosiaalidemokraattisten radikaalien virittämään keskusteluun pääomavirtojen ohjai-
lusta” . Hän arveli, että vakuutusyhtiöt olivat valmiit ”pitkälle menevään kauppaan tässä 
asiassa” . Takaisinlainausta kohtaan syntynyttä painetta voitiin Laatusen mielestä lievit-
tää kahdella tavalla: lisäämällä työntekijöiden osallistumista eläkelaitosten hallintoon 
ja takaisinlainauksen yhteydessä olisi annettava selvitys siitä, mihin varat käytetään .77

Takaisinlainauksen säilyttämisestä tuli STK:lle työeläkejärjestelmän kehittämis-
tä koskeva kynnyskysymys . Mikäli takaisinlainausta ei säilytettäisi, työnantajat eivät 
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suostuisi työeläkkeitten tasokorotukseen . Kevään 1974 tupo-sopimuksessa takaisin-
lainauksesta sovittiin pitkälti Laatusen esittämällä tavalla . Takaisinlainauksen ehtoja 
muutettiin siten, että lainansaaja oli velvollinen ilmoittamaan eläkelaitokselle, mihin 
tarkoitukseen lainatut varat tullaan käyttämään . Takaisinlainauksessa noudatettava 
korko muutettiin vastaamaan paremmin käypää korkotasoa .78

Työeläkevarojen sijoittamiseen tuli aikaisempaa enemmän sääntelyä, kun TELAan 
perustettiin lokakuussa 1974 neuvottelukunta – jossa olivat edustettuina SAK, TVK, 
STTK, STK, LTK ja Työehtoliitto – käsittelemään työeläkelaitosten luotonannossa 
noudatettavia yleisiä suuntaviivoja . TELAsta valitut neuvottelukunnan jäsenet edusti-
vat eläkevakuutusyhtiöitä, työeläkekassoja, eläkekassoja ja eläkesäätiöitä .79

Työnantajien STK linjasi 1978 sosiaalipolitiikan seuraavan vuosikymmenen suun-
taviivoja . Laajaan muistioon sisältyi myös eläkevarojen rahastointia ja sijoittamista 
koskeva osuus .80 Rahastointia puolsi ennen kaikkea kolme tekijää:

1) Kohtuullisessa määrin tapahtuva rahastointi antoi mahdollisuuden suunni-
telmalliseen vakuutusmaksupolitiikkaan . Tarvittavat maksun korotukset voi-
tiin toteuttaa jakojärjestelmää tasaisemmin .

2) Rahastointi kokosi teollisuuden jatkuvan toiminnan kannalta tarpeellisia 
pääomia, jotka olemassa olevan järjestelmän vallitessa pysyivät elinkeinoelä-
män käytössä .

3) Jo vähäisenäkin rahastointi kevensi vakuutusmaksujen vastaista korotus-
tarvetta, joka jakojärjestelmällä muodostui tulevaisuudessa suureksi muun 
muassa väestön ikärakenteen epäedullisen muuttumisen ja kansalaisten kou-
lutukseen käyttämän ajan pidentymisen vuoksi .

Seuraavat seikat eivät STK:n mukaan puoltaneet rahastointia:
1) Rahastojen kasvu lisäsi ”ulkopuolisten” halua päästä vaikuttamaan varojen 

käytöstä . Ammattiyhdistysliikkeen, SDP:n, keskustapuolueen ja SKDL:n esit-
tämien vaatimusten vuoksi pääomien pysyminen elinkeinoelämän käytössä 
saattoi käydä epävarmaksi .

2) Ilman rahastoivaa järjestelmää yrityksillä olisi käytössään takaisinlainattavaa 
määrää vastaava rahamäärä ilman takaisinlainaukseen liittyvää korkoa .

3) Korkea inflaatio vähensi rahastoitujen varojen reaaliarvoa.
4) Jos työnantajien vakuutusmaksu määräytyisi välittömien eläkemenojen mu-

kaan, etuuksien lisääminen vaikuttaisi heti maksun suuruuteen, mikä ”epäi-
lemättä vaimentaisi etuuksien lisäämisaktiviteettia” .

Muistiossa nostettiin esiin myös julkisuudessa esiintynyt arvostelu, että takaisinlai-
naus tapahtui ”vastoin kansantalouden kokonaisetuja” . Vastauksena tähän kritiikkiin 
vedottiin työeläkejärjestelmän syntyvaiheisiin . Niitä varoja, joita ei tarvittu eläkkeiden 
välittömään maksuun, ei pitänyt irrottaa yritystoiminnasta . STK:n kannan määritte-
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lyssä olennaiseksi muodostui se, missä määrin rahastojen käyttö säilyisi entisellään . 
Näköpiirissä oli tilanne, jossa oltiin pakotettuja harkitsemaan rahastointiasteen alen-
tamista . Oli tärkeää, että rahastointia ja siten myös vakuutusmaksuja voidaan muuttaa 
taloudellisten voimavarojen mukaisesti . Piti pyrkiä siihen, että varojen sijoittaminen 
myös vastaisuudessa tapahtui työeläkelaitosten toimesta: ”Päätöksenteon siirtymistä 
työeläkejärjestelmän ulkopuolelle taikka sen politisoitumista on vastustettava .” Johto-
päätökseksi tuli jälleen kerran, että takaisinlainaus piti säilyttää .

Vasemmistosta ja ammattiyhdistysliikkeestä tulleen arvostelun rinnalle ilmaantui 
1980-luvulta lähtien enenevässä määrin myös toisensuuntaista, enemmän ”markki-
naorientoitunutta” kritiikkiä . Siinä oli kuitenkin paljon samanlaisia kansantaloudel-
liseen tehottomuuteen liittyviä argumentteja, joita oli esitetty jo aikaisemmin, vaikka 
1980-luvulla edennyt raha- ja pääomamarkkinoiden liberalisointi toikin kritiikkiin 
oman lisänsä . Työeläkerahastotoimikunta listasi 1991 mietintöönsä takaisinlainauk-
seen kohdistuneen arvostelun keskeiset ulottuvuudet . Toimikunta piti osaa arvoste-
lusta perusteltuna, osaa taas ei .81

–  Korkotaso: Takaisinlainauksen vakuutusyhtiöiden sijoituslainausta ja pankkien 
yritysluottoja alhaisemman koron on katsottu johtavan tarpeeseen ylläpitää kor-
keampia vakuutusmaksuja .

–  Koron jäykkyys: Takaisinlainauksen korko on ollut sidoksissa laskuperuste-
korkoon, joka on hallinnollinen, sosiaali- ja terveysministeriön eläkeyhtiöiden 
hakemuksesta vahvistama korko ja sellaisena liikkeissään markkinakorkoja jäy-
kempi .

–  Koron riippumattomuus riskeistä: Rahoitettavaan kohteeseen liittyvä riski ei 
millään tavoin heijastu korkotasoon .

–  Allokaatiovaikutukset: Kansantaloudessa resurssien allokaatio vääristyy, kos-
ka lainojen automaattinen saatavuus ja matala korkotaso tekevät kannattaviksi 
ja mahdollisiksi alhaisen tuoton investoinnit . Korkeamman tuoton investoinnit 
taas saattavat jäädä toteutumatta rahoituksen puuttumisen vuoksi .

–  Yritysten väliset kustannusvaikutukset: Korkojen mataluus johtaa korkeampaan 
vakuutusmaksuun . Tämän seurauksena matala laskuperustekorko suosii vanhoja 
yrityksiä uusien kustannuksella, koska korkokustannus kohdistuu keskimääräis-
tä enemmän niihin yrityksiin, joilla takaisinlainattu rahasto on palkkasummaan 
verrattuna suuri ja korkeampi maksu taas niihin yrityksiin, joilla palkkasumma 
on rahastoihin verrattuna suuri .

–  Tulonjakovaikutukset työnantajien ja työntekijöiden välillä: Matalan laskupe-
rustekoron seurauksena huomattava osa työeläkemaksusta siirtyi tosiasiallisesti 
työntekijöiden maksettavaksi joko nimellispalkkojen korotusvaran pienenemi-
sen tai hintojen nousun kautta .

–  Vaikutukset pääomamarkkinoiden kehitykseen: Takaisinlainausjärjestelmä on 
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hidastanut toimivien pitkien pääomamarkkinoiden ja erityisesti joukkovelkakir-
jamarkkinoiden kehittymistä .

–  Takaisinlainauksen lainaehdot: liian pitkät laina-ajat ovat ongelmallisia .

Arvostelua takaisinlainausta kohtaan tuli etenkin valtiovarainministeriöstä, joka 
julkaisi 1983 ja 1988 takaisinlainausta koskevat muistiot . Valtiovarainministeriön mie-
lestä ei ollut kansantaloudellisesti tarkoituksenmukaista, että eläkerahastoihin sidot-
tuja varoja sijoitettiin tehottomammin kuin muita varoja . Myös rahoitusmarkkinoilla 
tapahtunut muutos edellytti, että työeläkejärjestelmän sijoitustoiminnan tuli liittyä 
kiinteämmin ”markkinamekanismiin” . Koska rahoituksen saatavuus yrityksissä oli 
olennaisesti parantunut, neljännesvuosisata aikaisemmin täysin erilaisissa olosuhteis-
sa luodut järjestelyt eivät enää olleet perusteluja ja tarpeellisia . Oma merkityksensä oli 
myös sillä, ettei muissa OECD-maissa ollut käytössä vastaavantyyppistä järjestelmää .82

Tällainen kritiikki voitiin tulkita työnantajien ja työeläkejärjestelmän taholla yri-
tykseksi muuttaa järjestelmän valmistelussa sovittuja sitoumuksia . Kritiikin ja sitou-
musten rikkomisen merkitys vielä korostui, kun takaisinlainaus oli yrityksille verrat-
tain edullinen tapa lisätä käyttöpääomaansa ja hankkia rahoitusta investointeihinsa . 
Siksi asiaa 1988 pohtineen valtiovarainministeriön työryhmän mielestä näin suuri-
suuntaisia muutoksia voitiin tehdä vain, jos työnantajat, työntekijät ja valtiovalta oli-
vat ehdotetuista muutoksista riittävän yksimielisiä . 

Sellaista ei ollut kuitenkaan näköpiirissä . Työryhmän esitykset eivät saaneet kan-
natusta työmarkkinajärjestöjen keskuudessa . STK:n toimitusjohtaja Kahrin mielestä 
valtiovarainministeriö näki ”työeläkerahoissa potin, jonka käytöstä se haluaisi olla 
päättämässä” . Hän suhtautuikin kielteisesti automaattisen takaisinlainauksen lak-
kauttamiseen . Sen sijaan Kahri ei nähnyt estettä tai ongelmaa siinä, että takaisin-
maksulainojen korko muutettaisiin sillä tavoin joustavaksi, että korko seuraisi yleistä 
korkotasoa . Ulkomaille sijoittamisessa piti noudattaa varovaisuutta, koska ”TEL-lai-
tostemme asiantuntemus on ensisijassa kotimaan kohteissa” .83 SAK:n puheenjohtaja 
Pertti Viinanen ei myöskään lämmennyt valtiovarainministeriön ehdotuksille: SAK:lla 
oli STK:n kanta tiedossa, ja koska kyse oli työnantajien mielestä ”työeläkejärjestelmän 
peruskivestä”, siitä piti yhdessä sopia .84

ETK:N LUOTTOVAKUUTUS 

Työnantaja järjesti työntekijöilleen työeläketurvan ottamalla eläkevakuutuksen joko 
eläkevakuutusyhtiöstä, eläkekassasta tai eläkesäätiöstä . Eläkkeenmaksukyvyn varmis-
tamiseksi eläkesäätiöiden ja -kassojen oli pakko ottaa Eläketurvakeskuksesta (ETK) 
luottovakuutus kaikkien sitoumustensa vakuudeksi . Tällainen säännös oli siltä varalta, 
etteivät säätiön tai kassan varat riittäneet eläkkeiden maksuun . Vakuutuksen mahdol-
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linen korvausvastuu realisoitui kassan tai säätiön joutuessa selvitystilaan . Korvaus-
vastuun toteutuessa luottovakuutus maksoi vakuutuskannan vastaanottaneelle elä-
kelaitokselle rahana arvioidun siirtyvän eläkevastuun määrän ja realisoi säätiöltä ja 
kassalta vastavakuutena olleen omaisuuden .85

Yrityksillä oli automaattinen takaisinlainausoikeus eläkemaksujen siihen osaan, 
jota ei tarvittu juokseviin eläkkeisiin ja hallintokuluihin . Tähän liittyi ETK:n luotto-
vakuutuksen toinen, vapaaehtoinen osa . Lainan saadakseen yritys tarvitsi sille vakuu-
den, joista yleisimmiksi tulivat juuri ETK:n luottovakuutus tai pankkitakaus . Kotimai-
sen vakuutusyhtiön myöntämä luottovakuutus tuli 1970-luvun alussa samanarvoiseksi 
pankkitakauksen kanssa .86 Järjestelmä toimi niin, että yritys maksoi luottovakuutus-
maksun ja eläkelaitos sai luottovakuutuksen antajalta korvauksen lainan takaisinmak-
sun mahdollisessa laiminlyöntitilanteessa .

ETK määritteli luottovakuutuksen ehdot . Luottovakuutustoiminnan johtamista ja 
vakuutuksen tariffien määräämistä varten ETK:hon perustettiin toukokuussa 1962 joh-
tokunta, johon tuli jäseniä myös pankki- ja vakuutusalalta .87 Vakuutusmaksuprosentti 
määräytyi pääosin yrityksen velkaisuusasteen mukaan . Yksittäisissä tilanteissa ETK 
saattoi kohtuusyistä poiketa yleisistä ehdoista asiakkaansa eduksi, kuten yleensäkin 
vakuutusyhtiö . Luottovakuutus alkoi 1968 solmia jälleenvakuutussopimuksia vahinko-
vakuutusyhtiöiden kanssa . Syynä tähän oli se, että edellisenä vuonna havaittiin, ettei 
luottovakuutuksen kantokyky ollut riittävä suurimpia luottovakuutusvastuita varten .88

Luottovakuuttaminen oli samaan aikaan sekä helppo että hankala vakuutusmuo-
to . Oli tärkeää, että luottovakuutuksen asiakkaiksi pääsivät muutkin kuin ainoastaan 
vakavaraisimmat yritykset . Parhaat vakuudet annettiin kuitenkin usein pankeille . 
ETK:n oli myös kohtuullisen pienellä henkilöstöllä hankala ylläpitää tuntumaa koko 
maan yrityskenttään . Luottovakuutuksen ensimmäisten vuosikymmenten aikana 
tästä ei syntynyt kuitenkaan suurta ongelmaa, koska järjestelmään tuli alhaisinkin 
vakuutusmaksuin huomattavasti enemmän varoja kuin niitä tarvittiin korvausten 
maksamiseen .89

Luottovakuutus kasvoi nopeasti . ETK:n toimitusjohtaja (1974–2001) Matti Uimo-
nen on jälkikäteen (2011) arvioinut, että luottovakuutus oli alkujaan ”menestystuo-
te” .90 Kun vakuutuskanta oli 1970-luvun lopussa reilu viisi miljardia markkaa, se oli 
1990-luvun alussa jo lähes 38 miljardia . Jo 1980-luvun alussa Talouselämä kirjoitti, 
että ETK:n luottovakuutuksen nopea kasvu ”syö pankkien takaustuottoja” .91 Luottova-
kuutus ei jäänytkään jälkeen muiden rahoituslaitosten luotonannon kasvattamisesta . 
Luottovakuutuksen päällikkö Esko Prokkola korosti Työeläke-lehdessä vuoden 1988 
lopulla nousukauden ollessa kuumimmillaan luottovakuutuksen tulevaa roolia pienen 
ja keskisuuren teollisuuden riskirahoittajana .92

Luottovakuutus oli kuitenkin vakuutusmuoto, johon sisältyi vakuuden antajalle 
hankalasti hallittavissa oleva riski . Vaarana on vastavakuuksien riittävyyden tai riskien 
toteutumismahdollisuuksien liian optimistinen arviointi . ETK:n luottovakuutus kesti 
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niin sanotun suurvahingon eli yhden suuren yrityksen konkurssin, kuten kävi 1989 
Wärtsilä Meriteollisuuden kohdalla . Samoin yhteen toimialaan kohdistunut kriisi oli-
si ollut 1992 tehdyn selvityksen mukaan kestettävissä .93 Sen sijaan kaikkia toimialoja 
vakuuttaneelle ETK:n luottovakuutukselle 1990-luvun alun kaltainen koko kansanta-
loutta kohdannut nopea ja syvä lamaantuminen koitui tuhoisaksi .

Talouden syöksyessä lamaan luottovakuutuksen tilanne heikkeni nopeasti . ETK:n 
hallitus sai luottovakuutusta koskevan katsauksen tammikuussa 1991 . Siinä todet-
tiin, että luottovakuutuksen tilannetta voitiin pitää ”erittäin huolestuttavana”, vaik-
ka edellisvuoden korvausmenoon ei sisältynyt ”suuria kohteita” .94 Niillä tarkoitettiin 
Wärtsilä Meriteollisuuden ja kehitysyhtiö Manconin kaltaisia konkursseja 1989 . Tam-
mi–kesäkuussa 1991 konkursseja pantiin vireille lähes kolme tuhatta, 83 prosenttia 
enemmän kuin edellisvuonna . Heinä–syyskuussa ETK:n luottovakuutuksen maksa-
mien bruttokorvausten määrä oli jo 186 prosenttia edellisvuotta suurempi . Lokakuun 
puolivälissä tehdyssä selvityksessä loppuvuoden näkymiä pidettiin synkkinä .95

Kun ongelmia alkoi ilmaantua, luottovakuutuksen tariffeja nostettiin useaan ot-
teeseen . Ensimmäisen kerran maksuja korotettiin 16 prosenttia luottovakuutuksen 
korvausmenon alettua kasvaa 1989 . Toinen korotus, 50 prosenttia, tuli voimaan hei-
näkuussa 1991 . Eläkesäätiöiden osalta korotus oli 20 prosenttia . Tätä perusteltiin sillä, 
ettei luottovakuutuskorvauksia tullut juuri lainkaan säätiöiden osalta maksettavaksi . 
Kolmas korotus tehtiin vuoden 1992 alusta ja se merkitsi lähes 100 prosentin nousua 
vakuutusmaksutasoon . Kokonaisuudessaan maksutaso yli kolminkertaistui näiden 
korotusten vuoksi .96

ETK:n luottovakuutuksen vakuutuskanta 1963−1993, miljardia markkaa.

Lähde: Matti Uimosen kirjoittajalle luovuttama aineisto, joka on koottu luottovakuutuksen 

tiedoista .

Miljardia markkaa

Kaavio 9.8. ETK:n luottovakuutuksen vakuutuskanta 1963–1993.
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Suuriin lamoihin on todettu liittyneen vakuusvaatimusten vastasyklisyys .97 Vii-
meistään lamavuosina ongelma tiedostettiin myös luottovakuutuksessa . Luottovakuu-
tuksen päällikkö Prokkola kirjoitti alkuvuodesta 1992 Työeläke-lehdessä: 

On ymmärrettävän oikeaa tilanteeseen suhtautumista se, että rahalaitokset ovat 
kautta linjan nyt hyvin pidättyväisiä . Minkään erillisen yksikön voimat eivät 
yksin riitä laman torjumiseen . Rahalaitosten vaikea tilanne kuitenkin ruokkii 
lamaa . Nyt kaatuu yrityksiä, jotka olisivat oikeastaan elinkelpoisia .98

 
Helsingin Sanomat kirjoitti helmikuussa 1992, että ETK oli vaatinut vastavakuuk-

sia ”paljon löysemmin kuin itse eläkeyhtiöt ja pankit . Se on ollut ETK:n keskeisimpiä 
kilpailukeinoja pankkeja vastaan .”99 Fakta-lehti aloitti saman vuoden syyskuussa luot-
tovakuutusta käsitelleen artikkelinsa:

Tasavallan rahoituskriisin yksi surullinen palanen on Eläketurvakeskuksen 
luottovakuutuksen kohtalo . Avokätinen elinkeinoelämää tukenut takauspoli-
tiikka on muuttunut tiukaksi hengissäpysymistaisteluksi .100

ETK:n luottovakuutus oli otsikoissa, kun heinäkuussa 1992 Novera-Yhtymä OY ja sen 
omistaja Osuuskunta Hankkija ajettiin konkurssiin . ETK oli sen suurin kärsijä .101 Luotto-
vakuutuksen nettokorvausmenot nousivat 930 miljoonaan markkaan 1992, kun ne 1989 
olivat 50 miljoonaa, seuraavana vuonna 114 miljoonaa ja 259 miljoonaa markkaa 1991 .102

Korvausten kasvaessa eläkeyhtiöiden toimitusjohtajat pohtivat luottovakuutuksen 
kriittistä tilaa ETK:n hallituksen puheenjohtajan ja STM:n ylijohtajan Jukka Rantalan 

ETK:n luottovakuutuksen korvausvahinkojen lukumäärä 1963−1993.

Lähde: Matti Uimosen kirjoittajalle luovuttama aineisto, joka on koottu luottovakuutuksen 

tiedoista . 

Kaavio 9.9. ETK:n luottovakuutuksen korvausvahinkojen lukumäärä 1963–1993.
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johdolla 25 . lokakuuta 1991 . Tuolloin päätettiin selvittää luottovakuutuksen yhtiöittä-
mistä omaksi organisaatiokseen erilleen ETK:sta .103 Luottovakuutuksen ensimmäinen 
päällikkö Antti Melkas pohdiskeli eläkkeellelähtöhaastattelussa jo 1975 sitä, että luot-
tovakuutus voisi olla erillinen organisaatio, joka pystyisi vakuutusvastuun kattamisek-
si keräämään itselleen varallisuutta .104 Näin hän tuli ennakoineeksi luottovakuutuksen 
myöhempiä vaiheita .

Työnantajien edustajat – Lasse Laatunen, Pekka Merenheimo ja Mauri Moren – 
esittivät ETK:n hallituksessa marraskuussa 1991, että pikaisesti piti selvittää luotto-
vakuutuksen maksutason oikeellisuus, vakuuksien asianmukaisuus, riskin valinnan 
(asiakasvalinnan) kehittämismahdollisuudet yleensä ja erityisesti konsernitapauksis-
sa sekä luottovakuutuksen yhtiöittämismahdollisuudet . Toimenpiteet piti toteuttaa 
mahdollisimman nopeasti ja luottovakuutustoiminnan yhtiöittäminen jo vuoden 1992 
alusta .105 Työnantajien edustajat kävivät myös apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen 
luona kysymässä, miten yhtiöittäminen pitää juridisesti hoitaa .106

ETK:n hallitus päätti, että tarpeelliset esitykset luottovakuutuksen yhtiöittämisestä 
oli tehtävä hallitukselle kuukauden kuluessa, siis viimeistään joulukuun alussa 1991 . 
Hallitus perusti työryhmän, jonka tehtävänä oli käydä mahdollisimman pikaisesti läpi 
ETK:n hallussa olevien vastavakuuksien turvaavuus ja riittävyys sekä selvittää riskien 
valinnan periaatteet . Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin varatoimitusjohtaja Lauri 
Koivusalo Ilmarisesta . Työnantajien vaatimuksesta hallitus myös päätti, että jatkossa 
ETK:n toimitusjohtaja Uimosella oli ”nykyisessä tilanteessa korostunut kokonaisvas-
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tuu luottovakuutustoiminnasta ja että hänen on erityisesti kannettava vastuu uusien 
vakuutuksien myöntämisestä” .107

ETK:n hallitus antoi joulukuun puolivälissä 1991 valtuudet luottovakuutustoimin-
nan yhtiöittämiseksi . Tavoitteeksi asetettiin, että hallituksen esitys saataisiin eduskun-
taan helmi-maaliskuun vaihteessa ja lakiesitys voimaan touko–kesäkuussa 1992 .108 
Näin nopeasti valmistelu ei edennyt . Helmikuussa 1992 perustettiin Koivusalon joh-
tama toinen työryhmä selvittämään luottovakuutustoiminnan yhtiöittämistä .109 Jul-
kisuuteen tiedotettiin, että luottovakuutuksen yhtiöittämistä hankaloitti ETK:n mo-
nopoliasema eläkesäätiöiden ja -kassojen luottovakuutusten myöntäjänä, mikä ”ei ole 
enää mahdollista yhdentyvässä Euroopassa” .110 Lehdissä kerrottiin, että eläkesäätiöt ja 
-kassat halusivat purkaa ETK:n monopolin sijoitustensa luottovakuuttajana .111

Luottovakuutuksen akuutti maksukriisi piti kuitenkin hoitaa jo ennen luottovakuu-
tusta koskevia organisaatioratkaisuja . ETK:n hallitus päätti esittää helmikuussa 1992, että 
työeläkemaksulla kerätään tarvittavat varat luottovakuutuksen maksukyvyn turvaami-
seksi .112 Tämän vuoksi työeläkemaksua korotettiin 1993 luottovakuutuksen menojen kat-
tamiseksi . Työntekijäin eläkelakia muutettiin heinäkuun puolivälistä 1992 väliaikaisesti 
vuoden 1993 loppuun saakka niin, että eläkelaitokselta voitiin periä ennakkoa jo 1992 .113

Työnantajat suostuivat siten rahoittamaan yritysten konkurssien myötä syntyneet 
vahingot . Työnantajat olivat yksin vastanneet maksuista, joten ne kantoivat siihen 
liittyvät riskitkin . Tulosopimuksen tarkistamisneuvotteluissa sovittiin marraskuussa 
1992, että luottovakuutuksen maksuvalmiuden turvaamiseen tarvittavia varoja ei oteta 
huomioon palkansaajan eläkemaksun perusteena olevan eläkemaksun muutosta mää-
rättäessä .114 Työeläkemaksun korotustarpeeksi päätettiin luottovakuutuksen osalta 0,3 
prosenttiyksikköä vuodelle 1993 samalla kun väliaikaisen lain voimassaoloa päätettiin 
pidentää vuoden 1994 loppuun .115

Ilmarisen toimitusjohtajan Kari Puron johtamassa työmarkkinaryhmässä tehtiin 
1993–1995 useita luottovakuutusta koskevia maksulinjauksia . Toukokuussa 1993 luot-
tovakuutuksesta koituvan maksun arvioitiin seuraavana vuonna nousevan 0,3 prosen-
tista 0,4 prosenttiin .116 Vuoden kuluttua toukokuussa 1994 ryhmä linjasi uudelleen 
luottovakuutusta koskevaa maksua . Työnantajamaksun korotustarve päätettiin tasata 
siten, että kunakin vuonna kerätään erikseen vuosittain vain se määrä, jonka arvioi-
daan riittävän ETK:n sinä vuonna suoritettavaksi tulevan tulot ylittävän korvausme-
non rahoittamiseen .117 Ja jälleen vuoden kuluttua toukokuussa 1995 suuremman elä-
keuudistuksen yhteydessä päätettiin, että luottovakuutuksen maksu jaksotetaan siten, 
että saavutetaan mahdollisimman tasainen maksukehitys jäljellä olevalla 1990-luvul-
la .118 ETK:n luottovakuutus näkyi 1993–2002 työnantajien työeläkemaksussa seuraa-
vasti (prosenttiyksikköä):

1993 0,4

1994 0,4

1995 0,4

1996 0,3

1997 0

1998 –0,1

1999 –0,1

2000 –0,1

2001 –0,1

2002 –0,1
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Päätökset uuden luottovakuutusyhtiön perustamisesta tehtiin 1992 ja 1993 .119 Va-
kuutusosakeyhtiö Garantian perustamisasiakirja ja osakassopimus allekirjoitettiin 
tammikuussa 1993 .120 Uuden luottovakuutusyhtiön osakkaiksi tulivat suurimman 
omistajan ETK:n lisäksi työeläkelaitokset . ETK lopetti oman luottovakuutustoiminnan 
ja luovutti vakuutuskantansa Garantialle vuoden 1994 alussa . ETK vastasi kuitenkin 
vuoteen 2005 asti siirtyneen vakuutuskannan osalta syntyvästä rahoitusvajeesta (ns . 
ylivahinkosuoja) . Siltä osin kuin luottovakuutuksen varat eivät riittäneet, kustannukset 
otettiin huomioon työeläkemaksussa .121 Vuoden 2005 lopussa ETK:n luottovakuutus-
toiminnan yhteenlaskettu alijäämä vakuuksien realisoinnin jälkeen oli 127 miljoonaa 
euroa . Se merkitsi, että luottovakuutustoiminnan tappioksi tuli noin kaksi prosenttia 
vuoden 1992 lopussa olleesta luottovakuutuksen 6,2 miljardin (37 miljardia markkaa) 
vakuutuskannasta .122 ETK myi omistamansa Garantian osakkeet eläkevakuutusyhtiöil-
le vuodenvaihteessa 2006–2007 .123

Eläkesäätiöiden ja eläkekassojen luottovakuutuspakko poistui samalla kun ETK 
luopui luottovakuutustoiminnasta . Niiden tuli kuitenkin muulla tavoin kattaa eläke-
vastuunsa ja turvata sijoitustensa arvon säilyvyys . Jotta eläkesäätiöiden vastuunkan-
tokyky voitiin varmistaa, eläkesäätiölaissa olevia eläkevastuun kattamisvaatimuksia 
tiukennettiin ja eläkesäätiötyönantaja velvoitettiin asettamaan eläkesäätiön hyväksi 
ylimääräinen vakuus sitoumustensa vakuudeksi .124

YRITYSLAINOISTA VALTION VELAN RAHOITTAJAKSI

Pääomamarkkinoiden liberalisointi ja reaalitalouden muutokset muuttivat 1980-lu-
vun jälkipuolella yritysten ja työeläkeyhtiöiden toimintaympäristön . Korkosäännöste-
lyn purkaminen, määrällisten rajoitusten poistaminen ja ulkomaiset lainat antoivat 
yrityksille aikaisempaa enemmän vaihtoehtoja ja rahoitusta aikaisempaa alhaisem-
malla nimelliskorolla . Vaikka kotimaiset pörssimarkkinat pysyivät edelleen pieninä 
kansantalouden kokoon nähden, volyymien kasvu mahdollisti lainanotolle vaihtoeh-
toisen pääoman hankinnan . Lisäksi verotusta muutettiin omaa pääomaa suosivaan 
suuntaan . Kun rahaa tarjottiin monesta lähteestä, pääoma- ja kiinteistömarkkinat yli-
kuumenivat .

Rahamarkkinoiden vapautuminen ja korkotason lasku näkyivät siinä, etteivät ta-
kaisinlainat olleet enää yrityksille korkeamman koron vuoksi yhtä kilpailukykyisiä 
muiden rahoitusmuotojen kanssa . Työeläkelaitosten sijoituksissa etenkin kiinteistöjen 
osuus kasvoi korkeasuhdanteen kuumentamilla sijoitusmarkkinoilla . Myös osakkeiden 
osuus uusista sijoituksista kasvoi . Osaltaan se johtui siitä, että eläkeyhtiöt merkitsivät 
asiakasyritystensä osakkeita niiden laajentaessa osakepääomaansa . Myös tuottoja ta-
voitteleva osakkeiden ostaminen ja myyminen lisääntyivät . Vakuussäädökset estivät 
kuitenkin edelleen osakkeisiin sijoittamista . Pörssiosakkeet hyväksyttiin eläkeyhtiöi-
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den niin sanottuun luetteloituun katteeseen vain 60 prosenttisesti käyvästä arvostaan, 
kun taas asunto- ja kiinteistöosakkeet 85 prosenttisesti . Osakesijoittamista rajoitti 
myös se, että vakuutusyhtiön tai niiden yhteistoimintaryhmän omistus yksittäisessä 
yrityksessä sai pääsääntöisesti nousta korkeintaan 20 prosenttiin osakepääomasta .125

Korkeasuhdanne kääntyi 1990-luvun alussa lamakaudeksi . Jo muutamaa vuotta 
aikaisemmin inflaation hidastuminen nosti reaalikorkoa, mikä yhdessä talouskasvun 
hidastumisen kanssa vähensi yritysten investointihalukkuutta . Tilalle tulivat lisäänty-
neet maksuvaikeudet, rahoittajien luottotappiot ja työntekijöiden irtisanomiset . Pörs-
sikurssit romahtivat, ja uudet investoinnit tyrehtyivät . Takaisin- ja sijoituslainojen ky-
synnän vähentyessä työeläkeyhtiöiden tuli löytää korvaavia sijoituskohteita .

Laman väistyessä ja talouskasvun elpyessä 1990-luvun puolivälissä työeläkeyhtiöt 
kohtasivat sijoitustoiminnassaan muitakin ongelmia . Markkinakorkojen alentuminen 
johti siihen, että myös takaisinlainauskorkoa piti alentaa: 1992 korko oli 9 prosenttia, 
kolme vuotta myöhemmin enää 6,5 prosenttia . Ilman koronlaskua työeläkelainoja ei 
saatu mitenkään kaupattua yrityksille, koska muualta sai – myös likviditeetin paran-
nuttua laman jälkeen – selvästi halvemmalla lainaa . Laskuperustekoron lasku aiheutti 
työeläkemaksuun korotuspainetta, mikä merkitsi työeläkerahoituksen siirtymistä ene-
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nevässä määrin työnantajilta työntekijöille . Takaisinlainauksen koron alentamisesta 
olikin vaikea saavuttaa yhteisymmärrystä työmarkkinajärjestöjen kesken .126

Työeläkejärjestelmän ”pelastus” tuli yllättävältä taholta, kun valtion velkaantumi-
nen lamavuosina loi kysyntää työeläkevaroille . Yhä suurempi osa työeläkeyhtiöiden 
uusista sijoituksista oli valtion obligaatioita, joiden korkotaso oli muihin sijoituskoh-
teisiin verrattuna kilpailukykyinen ja turvallisuutensa vuoksi ne sopivat muutoinkin 
hyvin työeläkevarojen sijoituskohteeksi . Kun takaisinlainaus ei houkutellut yrityksiä, 
valtion joukkovelkakirjalainat olivat lähestulkoon ainoita, jotka täyttivät työeläkeyh-
tiöiden sijoitustoiminnalle asetetut tuotto- ja turvaavuusvaatimukset . Sen lisäksi että 
uuden vastuuvelan kate sijoitettiin obligaatioihin, myös yritykset maksoivat vanhoja 
takaisinlainoja kiihtyvään tahtiin takaisin, koska markkinoilta sai lainaa alhaisemmal-
la korolla . Työeläkeyhtiöt sijoittivat nämäkin varat pääosin valtion lainapapereihin . 
Obligaatioiden osuus työeläkeyhtiöiden koko sijoituskannasta kohosi yli kolmannek-
seen . Mikäli nopeita muutoksia ei tehtäisi, osuuden arveltiin työeläkeyhtiöiden sijoi-
tustoimintaa koskevassa selvityksessä 1996 kohoavan muutamassa vuodessa jopa nel-
jään viidesosaan .127

Lyhyellä aikavälillä sekä työeläkeyhtiöt että valtio hyötyivät tilanteesta: valtio pystyi 
työeläkevarojen avulla vähentämään ulkomaista velkaantumistaan ja työeläkeyhtiöille 
ei ollut vallitsevan lainsäädännön puitteissa tarjolla juuri muita sijoituskohteita . Muu-
tos oli kuitenkin periaatteellisesti merkittävä, koska työeläkejärjestelmän sijoitukset 
olivat vuosikymmeniä suuntautuneet pääasiassa yksityiselle sektorille ja sen lisäksi ra-
hoitettiin valtion infrastruktuurihankkeita . Nyt työeläkejärjestelmästä oli tulossa val-

Työeläkeyhtiöiden sijoitusten jakautuminen 1980−2010, prosenttia varoista.

Huom . Vuodet 1980–1996 kirjanpitoarvoilla, 1997–1998 siirtymä, 1999 alkaen markkina-arvot .

Lähde: TELA (Reijo Vanne) . 

Kaavio 9.10. Työeläkeyhtiöiden sijoitusten jakautuminen 1980-2010.
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tion velan rahoittaja . Jossain vaiheessa myös valtion velanottotarve vähentyisi . Silloin 
työeläkevaroille tarvittiin joka tapauksessa uusia sijoituskohteita .

Rahoitusmarkkinoiden muutos pakotti pohtimaan laajemmin koko työeläkejärjes-
telmän sijoitustoimintaa. Muutosta on luonnehdittu myös ”finanssoitumiseksi”, jossa 
erilaiset instituutiot, kuten eläkejärjestelmät, sidotaan rahoituksen globaaleihin toimi-
javerkkoihin .128 Lama, työttömyys ja työeläkejärjestelmän uhkaava rahoituskriisi siir-
sivät uudistuksia mutta valtion velkaantuminen antoi työeläkelaitoksille myös lisäai-
kaa . Lamavuosina välitön huomio kiinnittyi toisaalta palkansaajien työeläkemaksuun 
ja eläketurvaan tehtäviin uudistuksiin toisaalta eläkeyhtiöiden hallintoa koskeviin ky-
symyksiin, joita on käsitelty jo edellisissä luvuissa .

RAHAT OSAKKEISIIN − SIJOITUSUUDISTUS 1997

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre (SDP) käynnisti syyskuussa 1995 kaksi 
yksityisen sektorin työeläkejärjestelmää koskevaa selvitystä . Työeläkeyhtiöiden sijoitus-
toimintaa koskeva selvitystyö annettiin Kari Puron ryhmälle . Selvityksestä oli päätetty 
jo edelliskevään hallitusohjelmassa .129 Tehtävää antaessaan Mönkäre kertoi odottavan-
sa esityksiä siitä, miten työeläkevaroja voitaisiin suunnata asuntorahoitukseen ja miten 
pörssiin sijoittamista voitaisiin lisätä . Toinen samaan aikaan käynnistynyt selvitys koski 
työeläkeyhtiöiden itsenäisyyden turvaamista . Sitä koskeva tehtävä annettiin pankinjohta-
ja Matti Louekoskelle (SDP) .130 Louekosken selvitystä käsiteltiin edellä sivuilla 373–374 .

Työeläkevarojen sijoittamista koskeviin pohdintoihin toi lisäväriä valtiovarainmi-
nisteriön keväällä 1995 hallitusneuvottelijoille esittämä malli, jossa osa palkansaajan 
työeläkemaksuista – kaksi prosenttia palkoista – suunnattaisiin henkilökohtaisille 
ja vapaaehtoisille eläketileille . Ne perustettaisiin työeläkeyhtiöistä riippumattomiin 
sijoitusrahastoihin . Vakuutettu saisi itse päättää, mihin varat sijoitettaisiin, mutta 
uudistuksen tavoitteena oli mahdollistaa pörssi- ja muut pääomasijoitukset . Etuus-
perusteisen työeläkejärjestelmän tavoitetaso alennettaisiin 60:stä 55 prosenttiin, ja 
”lisäeläkettä” ansaittaisiin eläketilien tuoton perusteella . Ruotsissa edellisvuonna hy-
väksyttyyn eläkeuudistukseen (ks . s . 340) sisältyi samantapaisia elementtejä .131

Toinen valtiovarainministeri Arja Alho (SDP) kannatti valtiovarainministeriön esi-
tystä . Käytännössä esitys merkitsi sitä, että työeläkejärjestelmässä siirryttäisiin askel 
etuusperusteisesta maksuperusteiseen eläkejärjestelmään, jossa työntekijät kantaisivat 
osan eläkesijoitusten riskeistä . Kantaansa Alho perusteli sillä, että muutoin ”vaarana 
on, että tulevaisuuden eläkevastuut jäävät todellisuudessa ihan oikeasti kattamatta” .132

Työeläkeyhtiöissä ja työmarkkinajärjestöissä ei innostuttu henkilökohtaisista elä-
ketileistä . Puron ryhmässä hylättiin valtionvarainministeriön esittämä malli, jossa osa 
eläkkeen suuruudesta olisi suoraan riippunut sijoitusten onnistumisesta . Henkilö-
kohtaisten eläketilien mallia eivät tukeneet eläkepoliittiset eivätkä sijoitusmarkkinoi-
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hin liittyneet näkökohdat . Alkuvaiheessa myös hallintokulujen arveltiin kasvavan, ja 
”eläkkeiden sattumanvaraisuus käy kohtuuttomaksi jo paljon ennen kuin hoitokulujen 
osuus laskee siedettäväksi” . Englannista löydettiin esimerkkejä eläketurvan yksityistä-
miseen liittyvistä ”konsulttiportaan ylilyönneistä” . Eikä siitäkään ollut varmuutta, li-
sääntyisikö tavoiteltu osakesijoittaminen, koska vakuutettujen arveltiin Yhdysvaltojen 
kokemusten valossa suosivan lyhyen aikavälin tuottotarkastelua, mikä johti riskittö-
mämpiin sijoituksiin . Toisaalta vaarana nähtiin sijoitusten ohjautuminen ulkomaille, 
jolloin menetettäisiin ”kotimaista osakesäästämistä tukeva vaikutus” . Varmaa oli ai-
noastaan eläkkeisiin liittyvän epävarmuuden kasvu .133 Helsingin Sanomissa kerrottiin 
eläkeyhtiöiden vastustavan henkilökohtaisia eläketilejä myös siksi, ”että ne vähentäi-
sivät yhtiöiden sijoitusvaltaa” .134

Valtaan kytkeytyi myös sijoitusuudistuksen yhteydessä esiin noussut kysymys yri-
tysten kotimaisesta omistuksesta . Sijoitustoiminnan riskien lisäämistä perusteltiin 
sinivalkoisin argumentein . Valtiovarainministeriön valtiosihteeri Raimo Sailas esitti 
vuoden 1996 alussa, että työeläkerahoja pitäisi sijoittaa aikaisempaa enemmän Hel-
singin pörssiin:

Ei ole hyvä, että teollisuuden keskeiset suuret yhtiöt valuvat ulkomaiseen omis-
tukseen ja ulkomaiseen määräysvaltaan . Se ei ole Suomen teollisuuden ja kan-
santalouden kannalta hyvä asia .135

Mihin tahansa yhtiöön ei kuitenkaan eläkevaroja tulisi sijoittaa, sillä ”tuotto ja tur-
vaavuus ratkaisevat” . Sailaksen kommentti ajoittui ajankohtaan, jolloin pörssikurssit 
heiluivat voimakkaasti . Nopeasti kasvaneen teknologiayhtiö Nokian kurssi oli laskenut 
edellisvuoden loppupuolella, mikä näkyi myös eläkeyhtiöiden sijoituksissa . Julkisuu-
dessa Nokian kurssisyöksyn syyllisinä pidettiin ulkomaisia sijoittajia . Sailas ei ollut 
yksin pohdintoineen .

Teollisuuden ja Työnantajien keskusliiton TT:n puheenjohtaja Georg Ehrnrooth 
vaati vuoden 1995 lopulla keskeisimmän teollisuuden pitämistä työeläkevarojen avul-
la suomalaisomistuksessa .136 Työnantajien eläkeneuvottelija Lasse Laatunen puolusti 
järjestönsä puheenjohtajan näkemystä . Kun asiasta väiteltiin elokuussa 1996, Laatu-
sen mielestä päätäntävaltaa yrityksissä voitiin säilyttää eläkevarojen avulla suomalais-
ten käsissä:

Varmasti peruslähtökohta on se, että eläkeyhtiöiden asema on enemmän sijoit-
tajan kuin johtajan asema, mutta toisaalta toimintaa tulee valvoakin .137

Jo 1980-luvulla takaisinlainausta arvostelleessa Suomen Pankissa oltiin täysin eri 
mieltä . Toimistopäällikkö Markku Malkamäen mielestä ”TEL-järjestelmä on ehkä vii-
meisiä asioita Suomessa, joka ei ole siirtynyt markkinatalouteen” . Suomalaisomistuk-
sen tavoittelua vastaan puhui Malkamäen mielestä jo vanhan kansanviisauskin:

Jollakin on se käsitys, että kannettu vesi pysyy kaivossa . Eli että TEL-rahojen 
suuntaaminen suomalaisyrityksiin tuo automaattisesti jotain hyvää .138 
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Eläkevaroille tuli tavoitella vain tuottoa, mikä edellytti myös ulkomaille sijoitta-
mista . Siten voitiin hajauttaa myös osakesijoitusten riskiä .

Ammattiyhdistysliikkeessä riitti vielä ymmärrystä työnantajien näkemyksille, 
mutta ajat olivat kuitenkin muuttumassa . Takaisinlainauksen merkityksen hiipumi-
sen lisäksi ay-liikkeen kannanmuodostusta eivät ainakaan vaikeuttaneet työnantajien 
taholta tulleet lamavuosien aikaiset irtiotot työelämää ja sopimustoimintaa koskevissa 
asioissa . SAK:n eläkeneuvottelija Pertti Parmanne kertoikin syksyllä 1996, että ”elä-
kerahastoille on etsittävä aina parasta mahdollista tuottoa”, eikä rahoja pitänyt enää 
käyttää TEL-yhtiöiden omistajien tai työnantajien tukemiseen . Parmanteen mukaan 
SAK:kaan ei enää pyrkinyt suuntaamaan työeläkerahoja poliittisin perustein esimer-
kiksi asuntotuotantoon .139

Sijoitusselvitykset etenivät, mutta palkansaajajärjestöissä haluttiin varmistaa, että 
ne saavat riittävät vaikutusmahdollisuudet eläkeyhtiöiden hallinnossa ennen kuin ne 
suostuvat työeläkevarojen laajempaan pörssisijoittamiseen . Kriittisimpiä oltiin toimi-
henkilöjärjestö STTK:ssa .140 Puron ryhmän kokouksessa elokuussa 1996 todettiin, ettei 
sijoitusraportin nopeaan antamiseen ollut edellytyksiä .141

Erimielisyyttä löytyi myös varsinaisesta sijoitusuudistuksesta . Niin sanottu osake-
tuottosidonnainen vastuuvelka hiersi yhteisymmärrykseen pääsyä . Työeläkeyhtiöiden 
vastuuvelka tarkoittaa rahamäärää, joka korkoineen riittää kattamaan yhtiön tule-
vat velvoitteet . Jotta työeläkeyhtiöt saattoivat lisätä riskipitoisempia sijoituksia, ku-
ten pörssiosakkeita, työmarkkinajärjestöjen eläkeneuvottelijoiden käsittelyyn tuotiin 
esitys, jossa osa vastuuvelasta tehtäisiin riippuvaiseksi sijoituskannan kulloisestakin 
arvosta . Tätä varten määriteltäisiin sopiva osakeindeksi . Tavoitteena oli, etteivät osak-
keiden lyhyen ajan arvonheilahtelut vaarantaisi yhtiöiden vakavaraisuutta . Mikäli 
pörssisijoitukset eivät tuottaisi toivotulla tavalla, rahastoitu vastuuvelka pienenisi . 
Koska etuusperusteinen eläkejärjestelmä aiottiin säilyttää, pidemmällä aikavälillä 
huonojen sijoitustuottojen synnyttämä vajaus pitäisi täyttää työeläkemaksun avulla . 
Vaikutus maksutasoon jaettaisiin tällöin työnantajien ja työntekijöiden kesken .142

Osaketuottosidonnaiselle vastuuvelan laskentatavalle voitiin asettaa työeläkejär-
jestelmän yleisempiin periaatteisiin ja vaatimuksiin liittyviä tavoitteita:

–  Työeläkejärjestelmä säilyy hajautettuna .
–  Etuudet eivät riipu eläkelaitoksesta .
–  Etuudet eivät riipu sijoitustoiminnan onnistumisesta .
–  Eläkkeen jakautuminen eläkelaitoksen vastuulla olevaan osaan ja yhteisesti kus-

tannettavaan osaan ei riipu eläkelaitoksesta .
–  Laajan osakesijoittamisen on oltava mahdollisuus, ei pakko .
–  Osakesijoittamisesta odotettavissa olevat paremmat tuotot voidaan käyttää mak-

sutason kurissa pitämiseen ja osakesijoittamisella tuetaan tuotantoelämän pysy-
mistä siinä kunnossa, että se pystyy rahoittamaan TEL-eläketurvan .
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–  Tekniikka ei saa johtaa yhtiöiden välisen kilpailutilanteen häiriytymiseen .
–  Tekniikka ei saa sallia sitä, että jokin eläkelaitos voi vyöryttää kustannuksia mui-

den laitosten tai yhteisvastuun kannettavaksi .143

Sijoitustoimintaa koskevassa loppuraportissa osaketuottosidonnaiseen vastuuve-
lan osittaisenkin käyttöönoton arveltiin johtavan siihen, että se alkaisi voimakkaasti 
ohjata ja yhdenmukaistaa yhtiöiden sijoitustoimintaa . Yhdenmukaistuminen johtuisi 
siitä, että valitun osakeindeksin nousukaudella yhtiön olisi käytännössä vaikea saavut-
taa yhteisesti asetettua tuottovaadetta ilman sijoituksia juuri niihin osakkeisiin, joista 
vastuuvelkaa koskeva indeksi laskettaisiin . Muita enemmän tai vähemmän osakkeisiin 
sijoittaneen yhtiön riski siirtyisi yhteisvastuun vuoksi viime kädessä muiden eläkeyh-
tiöiden kannettavaksi . Samalla voitaisiin kyseenalaistaa koko hajautetun toimeenpa-
non olemassaolo, eli yllä olevan luettelon ensimmäinen ehto ei enää täyttyisi .

Jotta yhtiöiden välinen kilpailutilanne sijoitustoiminnan tuotoissa aidosti säilyi-
si, paremmaksi vaihtoehdoksi nähtiin vakavaraisuuden kasvattaminen muilla tavoin . 
Tällöin indeksisidonnaisen vastuuvelan tekniikkaa ei tarvittaisi .144 Hallintoa koskevan 
edustuksen lisäksi työntekijäjärjestöille oli keskeistä saada uudistukseen selkeä muo-
toilu siitä, että kasvatettavat toimintapääomat kuuluivat suurelta osin vakuutuksenot-
tajille ja vakuutetuille, kuten Louekosken esityksessä oli kaavailtu . Siksi oli myös tär-
keää, että sekä sijoitustoimintaa että eläkeyhtiöiden hallintoa koskevat uudistukset 
tulisivat voimaan yhtä aikaa .

Työmarkkinajärjestöjen eläkeneuvottelijat sopivat sijoitusuudistuksesta marras-
kuun alkupuolella 1996 . Jotta sijoitusuudistus voisi tulla voimaan, järjestöt edellyt-
tivät, että Louekosken esitys laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetaan vielä kuluvan 
syysistuntokauden aikana . Mikäli uudistukset saataisiin voimaan vuoden alusta, työ-
eläkemaksu pysyisi entisellään . Korotustarpeita maksuun tuli siitä, että yleisen kor-
kotason laskun myötä laskuperustekorkoon sisältyi edelleen alentamispaineita . Uu-
dessa järjestelmässä katkaistiin suora yhteys laskuperustekoron ja työeläkemaksun 
välillä .145

Koko uudistuksen tärkeä tavoite oli sijoitusmahdollisuuksien monipuolistaminen 
ja aikaisempaa korkeammat tuotot . Se edellytti eläkeyhtiöiden vakavaraisuuden pa-
rantamista eli toimintapääomien kasvattamista mutta myös riskipitoisempien sijoi-
tusten vuoksi yhtiöiden valvonnan tehostamista . Korkeampien sijoitustuottojen avulla 
taas voitiin vähentää väestörakenteen muutoksen synnyttämää työeläkemaksuun koh-
distuvaa pidemmän aikavälin maksunkorotuspainetta . Toisaalta riskien toteutuessa 
laajamittaisesti työeläkemaksuun kohdistuisi vielä aikaisempaa suurempi korotus-
tarve, koska uudistus lähtökohtaisesti ilman korkeampia sijoitustuottoja vähensi eläk-
keiden rahastointiastetta . Riskiä arveltiin voitavan vähentää suuntaamalla sijoituksia 
ulkomaille . Osakesijoittamiseen ennustettiin kuitenkin maltillista kasvua . Osakkeiden 
osuuden arvioitiin kohoavan korkeintaan noin 15 prosenttiin .146
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Työeläkeyhtiöiden toimintapääomat saatiin tavoitellulle tasolle käyttämällä niihin 
1997–1999 sijoitusten tuottoja, jotka ohjattiin vastuuvelkaan sisältyvään uuteen tase-
erään, niin sanottuun osittamattomaan lisävakuutusvastuuseen . Siihen kuuluvat varat 
voitiin lukea toimintapääomaan . Aikaisemmin nämä tuotot – laskuperustekoron ja ra-
hastokoron erotus – käytettiin vuotuisten eläkemenojen rahoittamiseen . Siirtymäajan 
jälkeen vuodesta 2000 lähtien tämä korkoero suunnattiin rahastojen vahvistamiseen 
eli varsinaisen vakuutusteknisen vastuuvelan täydentämiseen .

Vastuuvelan laskemisessa käytettyä rahastokorkoa alennettiin viidestä prosentista 
kolmeen prosenttiin vuoden 1997 alusta lukien . Korkokannan alentaminen merkitsi 
vastuuvelan kasvua ja välitöntä runsaan 70 miljardin markan rahastotäydennystarvet-
ta . Näin suuren täydennyksen rahoittaminen näytti kuitenkin vaikealta, koska se olisi 
johtanut usean prosenttiyksikön suuruiseen työeläkemaksun korotustarpeeseen . Kun 
rahastokoron alentamista pohdittiin keväällä 1996, sijoitusuudistusta keskeisesti val-
mistellut Ilmarisen Jaakko Tuomikoski valaisi Puron ryhmälle uudistuksen merkitystä:

Itse asiassa kyseessä olisi selvästi suurin vakuutustekninen muutos, mikä työ-
eläkejärjestelmän historian aikana on toteutettu . Näin ollen sen vaikutusten 
tutkimiseen ja valmisteluun on varattava jonkin verran aikaa .147

Uudistuksessa tulevien eläkkeiden rahastoitua osuutta vuosittaisesta karttumasta 
pienennettiin . Vanhuuseläkkeiden rahastointia vähennettiin siten, että olemassa ole-
vaan verrattuna maksun kautta rahastoitiin vain kolmannes . Maksussa olevien ja jo 
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ansaittujen eläkkeiden rahastointi säilyivät ennallaan . Muutos ei tarkoittanut rahas-
toinnin markkamääräistä vähenemistä, vaan oletusta tulevista tuotoista alennettiin . 
Laskuperustekoron ja rahastokoron erotusta vastaavat sijoitusten tuotot käytettiin 
jatkossa rahastojen täydentämiseen, mikä vahvisti rahastointia . Suurempia tuottoja 
ja sitä myötä korkeampaa rahastointiastetta oli tarkoitus tavoitella myös aikaisempaa 
riskipitoisemmalla sijoittamisella .

Uudistuksesta neuvotellut Puron ryhmä ja hallitus halusivat sijoitusuudistuksen 
voimaan jo seuraavan vuoden alusta . Sosiaali- ja terveysministeriö valmisteli lakiesi-
tyksen lähestulkoon toivotussa aikataulussa . Uudistusta koskeva lakiesitys valmistel-
tiin ministeriössä, ja hallitus antoi marraskuun lopulla 1996 asiaa koskevan lakiesityk-
sen eduskunnalle . Kireää aikataulua perusteltiin hallituksen esityksessä työeläkelai-
tosten sijoitustoiminnan ongelmilla, jotka piti ratkoa mahdollisimman nopeasti .148

Louekosken eläkeyhtiöiden hallintoa ja varojen omistusta koskevaa esitystä ei kui-
tenkaan ehditty samassa aikataulussa valmistella kokonaisuudessaan . Mukaan ehtivät 
eläkeyhtiöiden varojen omistusta ja hallitusten kokoonpanoa koskevat osat mutta eivät 
eläkeyhtiön ja sen taustalla olevan konsernin sijoitustoiminnan eriyttäminen . Esitys-
ten pilkkominen ärsytti palkansaajajärjestöjä ja etenkin koko uudistukseen kaikkein 
kriittisimmin suhtautunutta STTK:ta .149

Eduskunnalle jäi ainoastaan kolmisen viikkoa aikaa perehtyä uudistukseen ja hy-
väksyä esitys . Samaan aikaan eduskunnassa käsiteltiin seuraavan vuoden budjettia . 
Nopea aikataulu arvelutti eduskunnan lainsäädäntöjohtaja Keijo Koivukangasta:

On lainsäädäntöteknisesti ihan sillä rajalla, että voiko paketti saada osakseen 
arvokkaan käsittelyn .
Periaatteena on sitä paitsi ollut, että vuodenvaihteessa voimaan tulevat lait an-
netaan eduskunnalle viimeistään lokakuun loppuun mennessä .150

Hallituksen esitys eteni kuitenkin eduskunnassa pikavauhtia . Sosiaali- ja terveys-
valiokunnan mielestä kotimaisiin ja ulkomaisiin yrityksiin sijoittaminen tuli saattaa 
sellaiseksi, että ”riski on hallittavissa” .151 Valiokunta ei ollut yksimielinen . Keskustalai-
set jäsenet – Juha Rehula, Eero Lämsä ja Liisa Hyssälä – sekä vasemmistoliiton edus-
kuntaryhmästä irtaantuneen vasemmistoryhmän Mikko Kuoppa esittivät lain hylkää-
mistä . Heidän mielestään kiireellä valmisteltu esitys olisi pitänyt vetää pois eduskun-
nasta ja tuoda se uudelleen käsittelyyn seuraavana vuonna .152 Opposition näkemykset 
eivät kuitenkaan hidastaneet saati estäneet sijoitusuudistuksen läpimenoa . Eduskunta 
hyväksyi eläkelaitosten vakavaraisuuden lisäämistä koskevan lakiesityksen joulukuus-
sa 1996, ja uudistus tuli voimaan seuraavan vuoden alusta .153
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EMU-PUSKURIT

Hallituksen kaavaillessa Suomen liittymistä Euroopan Unionin rahaliiton kolmanteen 
vaiheeseen 1999 esiin nousi kysymys työeläkevarojen käytöstä niin sanottuina suhdan-
nepuskureina . Rahaliiton jäsenyyden myötä valuutan yksipuolinen devalvointi ei ollut 
enää mahdollista, ja rahaliiton kasvu- ja vakaussopimukset rajoittivat myös finans-
sipolitiikan liikkumavaraa . Tällöin heräsi keskustelu siitä, pitäisikö eläke- ja muun 
sosiaaliturvan osalta etukäteen varautua suhdannevaihteluihin . Eläkkeiden osalta se 
tarkoitti ennen muuta työeläkemaksun heilahtelun vaimentamista .

Ilman erityisjärjestelyjä työeläkerahastot toimivat jo muutoinkin tavallaan pusku-
reina, vaikka yksityisen sektorin työeläkejärjestelmässä rahastot olivat ennen muuta tu-
levan eläkevastuun katteena . Rahastointiin lain muutoksella tehtävän vastuuvajauksen 
avulla voitiin kuitenkin vakavassa suhdannekriisissä turvata eläkkeiden maksu ja vält-
tää eläkkeiden leikkauksia . Näin tehtiin esimerkiksi 1990-luvun laman aikana, jolloin 
päätettiin tilapäisestä vastuuvajauksesta ja sen kattamisesta 1990-luvun jälkipuolella .

Työeläkerahastot vaikuttivat myös toisella tapaa puskureina . Tilastokeskus muutti 
maaliskuussa 1993 työeläkelaitosten määrittelyä institutionaalisessa sektoriluokituk-
sessa ja kansantalouden tilinpidossa siten, että laitokset siirrettiin vakuutuslaitossek-
torista sosiaaliturvarahastoihin . Yksi muutoksen perustelu oli, että se selkeytti julkisen 
sektorin kansainvälistä vertailtavuutta . Muutoksen jälkeen työeläkelaitokset muodos-
tivat sosiaaliturvarahastojen sisällä oman alasektorinsa . Päätös perustui kansantalou-
den tilinpidon kansainvälisiin suosituksiin .154

Yksityisen sektorin työeläkelaitosten sijoitukset valtion velkasitoumuksiin lasket-
tiin julkisen sektorin sisäisiksi järjestelyiksi, joten valtion työeläkelaitoksilta ottama 
laina ei lisännyt niin sanottujen EMU-kriteerien mukaista kokonaisvelkaantuneisuut-
ta . Työeläkejärjestelmän osuus vaaditun EMU-kriteerin täyttämisessä oli ratkaiseva: 
Suomen EMU-velka oli vuoden 1996 päättyessä 58,8 prosenttia ja vaadittu kriteeri 60 
prosenttia . Työeläkelaitosten lainat valtiolle ja kunnille olivat samaan aikaan 86 mil-
jardia markkaa, mikä oli noin 15 prosenttia bruttokansantuotteesta .

Lisäksi työeläkesektorin rahastot pienensivät EMU-käsitteen mukaista julkisen 
sektorin rahoitusalijäämää riippumatta siitä, mihin varat sijoitettiin . Työeläkerahas-
tot alensivat julkisen sektorin alijäämän 1996 runsaasta kuudesta prosentista 3,2:een . 
Kun EMU-kriteerien mukaan julkisen sektorin alijäämä ei saanut ylittää kolmea pro-
senttia bruttokansantuotteesta, työeläkerahastot muodostuivat myös tämän tavoitteen 
saavuttamisen kannalta keskeisiksi .155

Työeläkevarojen käytöstä vielä muunkinlaisina suhdannevaihtelujen tasoittajana 
vallitsi erilaisia käsityksiä . Erityisesti SAK:ssa haluttiin EMU-jäsenyyden vuoksi niin 
sanottuja puskurirahastoja, joihin kuuluisivat myös työeläkerahastot . SAK esitti joulu-
kuussa 1995 erillisten rahastojen perustamista rahaliiton ongelmien ehkäisemiseen; 
työttömyysvakuutusrahastoa, yrityksiin suhdanne- ja koulutusrahastoa ja työeläkkei-
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den rahastointiastetta muutettaisiin kansantalouden tarpeiden mukaan .156 Kun asiasta 
keskusteltiin sijoitusuudistuksesta saavutetun sopimuksen jälkeen vuoden kuluttua, 
STTK:n pääsihteeri Seppo Junttilan mielestä työeläkevarojen käyttö suhdanteita ta-
saavana puskurina oli ”edesvastuutonta puhetta”:

Tel-rahastot ovat vain eläkkeiden maksamista varten . Muutoin lopputuloksena voi 
olla, että joko eläkemaksut myöhemmin nousevat tai sitten eläkkeitä leikataan .157

Työnantaja- ja työntekijäjärjestöt luovuttivat toukokuussa 1997 hallitukselle kui-
tenkin yhteisen EMU-kannanoton, johon liittyi myös selvityksen tekeminen ala- ja 
yrityskohtaisista suhdannepuskureista . Järjestöt totesivat, että sosiaalivakuutuksen 
yhteyteen ja henkilöstön kehittämisen tueksi voidaan rakentaa käyttökelpoisia pus-
kureita .158 Puron eläkeneuvotteluryhmässä käynnistettiin kesäkuussa selvitys, oliko 
työeläkejärjestelmässä tarpeen varautua mahdollisen EMU-jäsenyyden mukanaan 
tuomiin suhdannevaihteluihin .159

Selvitys valmistui nopeasti . Muutamia yksityiskohtia lukuun ottamatta järjestöjen 
eläkeneuvottelijat sopivat asiasta syyskuussa . Hyväksytyn muistion mukaan ”normaa-
lien suhdannevaihtelujen puskuroimisessa käytetään tasausvastuuta, joka on yhtei-
sesti kustannettavien, vuotuisilla vakuutusmaksuilla rahoitettavien eläkkeen osien 
rahoitustekniikkaan liittyvä puskurirahasto” . Tasausvastuuta oli tarkoitus kasvattaa 
suotuisan korkeasuhdanteen aikana suuremmaksi, jolloin laskusuhdanteessa maksua 
ei tarvinnut korottaa pitkän aikavälin trendin mukaiselta uralta . Riittäväksi puskuriksi 
arvioitiin noin 2,5 prosenttia palkkasummasta .160

EMU-puskureista sovittiin keskusjärjestöjen kesken marraskuussa 1997 tulopo-
liittisen kokonaisratkaisun yhteydessä .161 Eniten neuvotteluissa hiersi työttömyysva-
kuutusrahastoja koskevat puskurit ja työnantajien halu kytkeä ratkaisuun myös an-
siosidonnaista työttömyysturvaa koskevasta rahoituksesta sopiminen . Lopulta siitäkin 
päästiin sopimukseen . Työnantajien ja palkansaajien keskinäiset maksuosuudet py-
syivät työttömyysturvan kohdalla jatkossa entisellään, ja palkansaajien työttömyysva-
kuutusmaksusta tuli pysyvä . Keskusteluissa oli ollut esillä työnantajien maksuosuuden 
korottaminen lamaa edeltävälle tasolle . Työttömyysvakuutusmaksuista päättäminen 
siirrettiin hallitukselta ja eduskunnalta järjestöille ja sosiaali- ja terveysministeriön 
vahvistettavaksi . Ratkaisu tyydytti erityisesti työnantajia . Helsingin Sanomat kirjoitti 
pääkirjoituksessaan:

Työnantajien pääneuvottelijat, teollisuuden Tapani Kahri ja palvelutyönanta-
jien Jarmo Pellikka, saattoivat vain vaivoin hillitä tyytyväisyyttään tiedotusti-
laisuudessa .162

SAK puolestaan sai työttömyysturvan rahoituksen vakauttamisen lisäksi edes jon-
kinlaiset suhdannepuskurit uusiin EMU-oloihin, vaikka sen alun perin tavoittelemia 
uusia rahastoja ei perustettukaan .
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LISÄÄ RISKIÄ − SIJOITUSUUDISTUS 2007

SAK:n puheenjohtaja Lauri Ihalainen pohdiskeli elokuussa 2004 tuloratkaisun edel-
lytyksiä:

Maan pitää olla sellainen, että kannattaa investoida . Pitäisikin selvittää, voi-
daanko esimerkiksi kehittää työeläkeyhtiöiden mahdollisuuksia sijoittaa ny-
kyistä enemmän Suomeen, esimerkiksi teiden rakentamiseen .163

Ihalaisen pohdinnoissa ei ollut kyse mistään uutuudesta, sillä Suomeen sijoittami-
nen oli yksi työeläkejärjestelmää koskevia ikuisuusaiheita . Sijoitustoiminnan yhdeksi 
perimmäiseksi tavoitteeksi oli järjestelmän alkuajoista lähtien mainittu kotimaisen 
työllisyyden edistäminen . Hyvä työllisyys helpotti eläkkeiden rahoitusta . Takaisinlai-
nauksen myötä työeläkelaitokset sijoittivat vuosikymmenet kotimaisiin yrityksiin, ja 
vuoden 1997 sijoitusuudistusta perusteltiin nimenomaan kotimaisen osakeomistuk-
sen lisäämisellä . Ilmarisessa ja Varmassa oli 2000-luvun alusta lähtien pohdittu sijoi-
tusuudistuksen jatkamista, joten selvitystyölle oli tästäkin syystä tarvetta .164

Eläkelaitosten suuri sijoitusvarallisuus, korkeampien tuottojen tavoittelu ja ris-
kien hajauttaminen suuntasivat sijoituksia entistä enemmän Suomen ulkopuolelle . 
Nopeimmin kasvoivat sijoitukset muihin euro-alueen maihin, koska niihin ei sisälty-
nyt valuuttariskiä . Suomeen kohdistuneissa sijoituksissa supistuivat etenkin valtion 
joukkovelkakirjalainat . Työllisyyden edistäminen sijoitustoiminnan avulla ei ollut 
myöskään yksinkertaista, koska investointeja ja työllisyyttä koskevat päätökset tehtiin 
yrityksissä . Toisaalta ulkomaiset sijoittajat ja yritykset työllistivät myös Suomessa ja 
suomalaiset yritykset ulkomailla . Kun Suomeen sijoittamisesta virisi vilkas keskustelu, 
TELAn toimitusjohtaja Esa Swanljung ihmetteli puheita:

Pitäisikö nyt unohtaa kokonaan parin kolmen viime vuoden keskustelut, joissa 
Suomea on pidetty eläkeyhtiöille liian suurena riskikeskittymänä? Miten viime-
aikaiset puheet sopivat yhteen sijoitusten hajauttamisen kanssa?165

Asiaa voitiin Swanljungin mielestä selvittää, mutta menneeseen ei ollut paluuta:
Mutta ei se sitä tarkoita, että yritystä ruvettaisiin erityisesti tukemaan halvem-
milla luotoilla tai muuten huonoilla sijoituksilla niin kuin vielä kymmenen 
vuotta sitten tehtiin . Eikä niitä aikoja kukaan kai tosissaan kaipaakaan .166 

Työmarkkinakeskusjärjestöt pyysivät syyskuussa 2004 eläkeneuvotteluryhmää 
selvittämään, voitaisiinko työeläkelaitosten sijoituksia Suomeen lisätä ja miten työ-
eläkelaitosten riskinkantokykyä voitaisiin kasvattaa .167 Puron johtama eläkeneuvot-
teluryhmä käynnisti selvitystyön, joka päätettiin tehdä työeläkeyhtiöiden, TELAn 
ja ETK:n yhteistyönä . Ilmarisen varatoimitusjohtaja Tuomikoski vastasi konkreet-
tisesta valmistelusta ja tekstien koordinoinnista . Työhön valittiin kaksi alaryh-
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mää: Sijoitusriskin kantokyvyn kehittämistä pohtivaa ryhmää johti Varman Jorma 
Leinonen ja Suomeen sijoittamista Hanna Hiidenpalo Eläke-Tapiolasta .168 Sijoitusuu-
distuksen valmisteluun osallistuivat myös ministeriöiden edustajat, sosiaali- ja terveys-
ministeriön ylijohtaja Tarmo Pukkila ja valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Martti 
Hetemäki . Tuomikoski valisti marraskuussa 2004 muistionsa ensimmäisessä kappa-
leessa eläkeneuvottelijoita:

On empiirinen tosiasia, että riskipitoisiin sijoituksiin liittyy korkeampi pitkän 
aikavälin keskituotto kuin riskittömiin sijoituksiin . Tämä on loogista, sillä si-
joittajat haluavat palkkion riskinotostaan .169

Tämä johti kysymään, pitäisikö työeläkeyhtiöiden osakesijoitusmahdollisuuksia li-
sätä ja jos pitäisi, millä keinoin . Vastaus ei ollut yksinkertainen, koska sijoitusriskien 
toteutuessa edessä olisi vielä ennakoitua suurempi työeläkemaksun nousu tai etuuk-
sien leikkaaminen . Yksi riski liittyi epävarmuuteen . Vaarana oli, että ”nollatuottojen” 
kausina – jollaisia Tuomikoski löysi joiltain markkina-alueilta jopa 20–30 vuoden 
mittaisina – ”päätöksentekijät eivät kestä kritiikkiä ’huonoista sijoituspäätöksistä’ ja 
luopuvat riskisijoituksista tehden laskennallisista tappioista lopullisia” .170

Sijoitusriskin kasvattamistavasta oli vaikea päästä yhteisymmärrykseen . Keskei-
nen kiista liittyi perimmältään kysymykseen hajautetun organisaation mielekkyydestä 
eli kuka kantoi sijoitusriskin . Jos sijoitusriskin kantoi yksittäinen eläkelaitos, pusku-
rina oli eläkelaitosten toimintapääoma . Jos riskiä siirrettiin eläkejärjestelmälle, vas-
tuuvelkaa käytettiin tavallaan puskurina . Valmistelijoiden kannat erosivat toisistaan . 
Hetemäki ja Pukkila tekivät Puron ryhmälle talvella 2005 vertailun erilaisten mallien 
vaikutuksista171, ja myös työeläkejärjestelmän sisällä oltiin eri linjoilla . Varman Leino-
nen kannatti sijoitusriskin osalta eläkelaitosten yhteistä vastuunkantoa, vastuuvelan 
osaketuottosidonnaisuutta, Tuomikoski ei .172

Tuomikoski esitti heinäkuussa 2005 Purolle, että aikaisemmin esitettyjen mallien 
tekniset epäkohdat voitiin välttää säilyttämällä rahastoituihin vanhuuseläkkeisiin liit-
tyvä vakuutustekniikka pitkälti nykyisen kaltaisena ja kohdistamalla vastuuvelan uudet 
joustoelementit vastuuvelan kollektiiviseen osaan . Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
Tuomikoski esitti, että eläkelaitosten vastuuvelkaan tehdään uusi osa, ”osakeindeksi-
sidonnainen lisävakuutusvastuu”, joka sidotaan mahdollisimman laajaan osakemark-
kinoiden hintakehitystä kuvaavaan indeksiin, ”maailmanindeksiin” .173

Tuomikosken mukaan uuteen vastuuvelan osaan perustuvan mallin etu oli se, että 
yksilötason vanhuuseläkkeiden rahastoidut osat määräytyisivät edelleen – teknisessä 
mielessä – olemassa olevan kaltaisen laskuperustekorkomekanismin kautta sen sijaan, 
että sijoitustuottoja ”vuoroin vietäisiin rahastoituihin eläkkeenosiin ja vuoroin otettai-
siin sieltä pois” . Malli vähensi eläkelaitoskohtaisen vastuuvelan luonteen ”hämärty-
mistä”, mikä oli ongelma valtiovarainministeriön esittämässä mallissa .174 Tuomikoski 
on myöhemmin (2011) kertonut, että ”maailmanindeksiajatus” tuli Leinoselta, joka 
esittelikin talvella 2005 erilaisia indeksimalleja Puron ryhmälle .175
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Eläkeneuvotteluryhmä hyväksyi syyskuussa Tuomikosken eri näkemyksiä yhdis-
televän kompromissilinjauksen .176 Kun päälinjasta oli päästy yhteisymmärrykseen, 
valmistelu eteni tämän jälkeen nopeasti . Eläkeneuvotteluryhmä sai sijoitusselvityksen 
osalta työnsä päätökseen tammikuussa 2006 .177 Puro esitteli tiedotustilaisuudessa uu-
distuksen vaikutuksia:

–  Osakesijoitusten osuus nousee noin 35 %:n tasolle .
–  Maksun nousupaine vähenee .
–  Maksuennusteen mukaisen maksukäyrän huippu leikkautuu pois .
–  Päästään hieman lähemmäksi sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta, jos tätä 

mitataan maksun tasaisuudella .
–  Vanhuuseläkerahastoinnin nykyinen tasopudotus 54 vuoden iässä korvautuu 

jokseenkin portaattomalla, iän mukaan kasvavalla rahastoinnilla .178

Sijoitusuudistuksen tavoitteiden logiikka näytti selkeältä: Eläkkeiden turvaamisen 
kannalta olennaiseksi nähtiin se, etteivät työeläkemaksun tulevat korotukset uhanneet 
kansantalouden kantokykyä . Työeläkemaksun nousupainetta voitiin ehkäistä aikai-
sempaa suuremmilla rahastoilla . Niihin päästäisiin – ilman työeläkemaksun korotuk-
sia – paremmilla sijoitustuotoilla, joiden tavoittelua ehkäisi kuitenkin työeläkelaitos-
ten riskien kaihtaminen . Siihen myötävaikuttivat puolestaan sijoitustoimintaa koske-
vat säännökset, ja ratkaisuksi korkeampien tuottojen tavoittelussa nähtiin säännösten 
muuttaminen ja työeläkelaitosten riskinkantokyvyn lisääminen . Jos keskimääräiset 
sijoitustuotot kasvaisivat uudistuksen myötä puoli prosenttiyksikköä, työeläkemaksun 
korotuspaine alenisi pitkällä aikavälillä 1–1,5 prosenttiyksiköllä . Tästä seurasi se, että 
eläkevarojen tuotto-oletusta voitiin nostaa myös Eläketurvakeskuksen pitkän aikavä-
lin laskelmissa aikaisemmasta 3,5 prosentista 4 prosenttiin .179

Sijoitusuudistuksella tavoiteltiin ennen muuta työeläkelaitosten riskinkantokyvyn li-
säämistä, jotta jatkossa voitiin tavoitella entistä korkeampia tuottoja . Riskinkantokykyä 
nostettiin liittämällä eläkelaitosten vastuuvelkaan ”puskuriominaisuus” sekä kasvatta-
malla eläkelaitosten toimintapääomia . Tavoitteena oli – samoin kuin vuoden 1997 uu-
distuksen kohdalla – lisätä työeläkelaitosten osakesijoituksia, joista ”sekä historian että 
teorian perusteella voidaan odottaa saatavan parempaa tuottoa”, kuten asia ilmaistiin 
hallituksen esityksessä .180 Osakesijoituksia haluttiin lisätä noin kymmenellä prosentti-
yksiköllä seuraavien viiden vuoden aikana ja myöhemmin tarvittaessa vielä enemmän . 
Osakesijoitukset olivat itse asiassa jo talvella 2006 suunnilleen uudistuksen edellyttä-
mällä tasolla, mutta sen arvioitiin johtuvan poikkeuksellisesta markkinatilanteesta .

Eläkelaitosten vastuuvelkaan liitettävä puskuriominaisuus tarkoitti, että vastuu-
velkaan lisättiin eläkelaitoksen eläkevastuuta pienentävä tai kasvattava erä, osake-
tuottosidonnainen lisävakuutusvastuu . Osakekurssien laskiessa tämä erä pienenisi ja 
vähentäisi siten tuottovaatimusta ja päinvastoin . Jatkossa 90 prosenttia vanhuuseläk-
keiden täydentämisestä määräytyisi eläkelaitosten keskimääräisen vakavaraisuuden 
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ja 10 prosenttia eläkelaitosten noteerattujen osakesijoitusten keskituoton perusteella . 
Kymmenen prosentin osaketuottosidonnaisuuteen siirryttäisiin asteittain viiden vuo-
den kuluessa . Sekä keskimääräistä vakavaraisuutta että osakesidonnaista keskituottoa 
laskettaessa yksittäisen eläkelaitoksen paino rajoitettiin enintään 15 prosenttiin .181

Osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun määrä vaikuttaa vastuuvelan mää-
rään siten, että se voi vähentää vastuuvelan määrää enintään kymmenen prosenttia ja 
lisätä sitä enintään viisi prosenttia . Samantyyppinen uudistus oli esillä jo vuoden 1997 
uudistuksen valmistelun yhteydessä, mutta silloin siitä luovuttiin . Osaketuottosidon-
nainen lisävakuutusvastuu perustui – Eläketurvakeskuksen toimitusjohtajan Jukka 
Rantalan ideoimana – maailmanindeksin sijasta eläkelaitosten noteerattujen osakesi-
joitusten keskituottoon, joten työeläkejärjestelmä oli helpompi säilyttää hajautettuna . 
Niin sanottu maailmanindeksi olisi saattanut johtaa siihen, että kaikki eläkelaitokset 
olisivat alkaneet sijoittaa juuri niihin osakkeisiin, joista indeksi laskettiin . Nyt ei tar-
vinnut myöskään valita toimielintä, joka valitsisi indeksin painot .182

Rahastoitujen vanhuuseläkkeiden korotusten kohdentumista koskevia säännöksiä 
muutettiin . Vanhuuseläkkeitä rahastoitiin työeläkemaksun kautta 18 ja 54 vuoden ikä-
välillä, ja kolmen prosentin rahastokorko kasvatti vanhuuseläkerahastoja kaikilla ikä-
alueilla . Uudistus jätti nämä ennalleen, mutta siinä sen sijaan muutettiin rahastokoron 
ylittävistä sijoitustuotoista tehtävää rahastointia . Jatkossa rahastoinnin korotukset 
kohdistettiin 55 vuotta täyttäneiden vanhuuseläkkeiden rahastointiin, kun aikaisem-
min korotukset oli kohdistettu kaikille ikäalueille .

Toimenpiteellä yritettiin tasoittaa tulevaa työeläkemaksukehitystä nopeuttamalla 
sijoitustuottojen siirtymistä rahastoituihin eläkkeisiin . Eläketurvakeskuksen pitkän 
aikavälin laskelmien perusteella näytti siltä, että työeläkemaksun nousupainetta tuli 
hillitä erityisesti seuraavien 15–20 vuoden aikana . Ikäalueen valinnalla oli olennai-
nen merkitys maksutasovaikutuksen ajoittumiselle, koska vaikutukset toteutuivat sii-
nä vaiheessa, kun eläkkeitä maksettiin . Jos rahastojen korotukset tehtiin 30-vuotiaan 
vanhuuseläkkeisiin, kesti 33–38 vuotta ennen kuin ne vaikuttivat vakuutusmaksun 
keräämistarvetta pienentävästi . 55-vuotiaan kohdalla vaikutuksia saatiin jo noin kym-
menen vuoden kuluttua ja jo eläkkeellä olevien kohdalla heti . Käytetyissä ennusteissa 
työeläkemaksun huippu ajoitettiin vuosille 2025–2030 .183

Uudistuksessa myös yksinkertaistettiin eläkelaitosten toimintapääomia koskevia 
säännöksiä . Niin sanottu tavoitevyöhyke poistettiin, ja toimintapääoman enimmäis-
määrän ylittämisestä aiheutuvia sanktioita lievennettiin . Aikaisempien säännösten 
katsottiin hallituksen esityksen mukaan kannustavan ”liikaa riskien kaihtamiseen” .184 
Eläkeyhtiöiden tavoin myös eläkesäätiöiden ja eläkekassojen toimintavapauksia toi-
mintapääoman ylläpitämisessä ja käyttämisessä lisättiin .

Sijoitusten luokittelu vakavaraisuusrajaa laskettaessa perustettiin jatkossa tosi-
asialliseen riskiin eikä sijoituksen juridiseen muotoon . Keskeisenä tavoitteena oli 
myös vastuuvelan kattamista koskevien säännösten selkeyttäminen ja yhdenmukaista-
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minen eri eläkelaitosten kesken . Eläkelaitokset velvoitettiin myös hajauttamaan sijoi-
tustoimintaansa . Tavoitteena oli näin vähentää sijoituksiin liittyviä riskejä . Sijoitusten 
oli pääsääntöisesti sijaittava ETA- tai OECD-valtiossa, mutta myös muihin valtioihin 
sijoittaminen tuli tiettyyn määrään asti olla mahdollista . Jo olemassa olleen lainsää-
dännön mukaan työeläkevakuutusyhtiöt, maatalousyrittäjien eläkelaitos ja merimies-
eläkekassa olivat voineet tehdä välillisiä sijoituksia muualle kuin ETA- tai OECD-valti-
oon . Eläkelaitosten hallitusten vastuuta sijoitustoiminnassa lisättiin .185

Suomeen sijoittamisen lisääminen oli Ihalaisen alun perin esittämänä elokuus-
sa 2004 ollut sijoitusselvityksen keskeinen lähtökohta . Eläkeneuvottelijoille tehdyn 
selvityksen mukaan työeläkelaitosten riskinkantokyvyn vahvistaminen paransi myös 
niiden mahdollisuutta lisätä kotimaisia sijoituksia, mutta muutoin sijoitusselvityksen 
55-sivuisessa ”Suomi-osiossa”, eläkeneuvottelijoiden suosituksissa tai niihin perustu-
vassa hallituksen esityksessä ei juuri esitetty konkreettisia uusia toimia kotimaahan 
suuntautuvien sijoitusten lisäämiseksi . Valtiolla oli ”avainasema” otollisen sijoitusym-
päristön luonnissa, kotimaisia rahamarkkinoita piti ”syventää”, pääomasijoittamiseen 
”kartoittaa” uusia toimintamalleja ja markkinoiden toimintaa tehostaa ”arvopaperis-
tamalla” . Selvityksen mukaan jälkimmäisestä ”hyvä esimerkki on Irlanti, joka on hou-
kutellut kansainvälistä pääomaa runsaasti markkinoilleen” .186

Eduskuntakäsittelyssä lakeihin tehtiin joitakin täsmennyksiä sekä lakiteknisiä ja 
terminologiaan liittyviä tarkennuksia . Työeläkelaitosten sijoitustoimintaa ja hallintoa 
koskevat lait hyväksyttiin eduskunnassa marraskuussa 2006 ja lait tulivat voimaan 
seuraavan vuoden alussa .187 Lähes saman tien maailmantalous alkoi ajautua ongel-
miin, joihin vertailukohtaa saatiin hakea aina 1930-luvun lamasta saakka .

Yksityisalojen työeläkelaitosten sijoituskanta alueittain 1997−2010, prosenttia.

Lähde: TELA (Reijo Vanne) . Kaavio 9.11. Yksityisen sektorin työeläkelaitosten sijoituskanta alueittain 2000–2010. 
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FINANSSIKRIISI 2008−2009

Selvempiä ensimerkkejä talouden ongelmista havaittiin kesällä 2007, jolloin subpri-
me-luotot ajoivat Yhdysvalloissa pankkeja vaikeuksiin . Kyse oli ennen kaikkea pienitu-
loisille myönnetyistä asuntolainoista, joihin ei vaadittu ennakkosäästämistä . Tällaisten 
luottomahdollisuuksien rakentamisen taustalla oli myös monin tavoin hyväksyttäviä 
poliittisia pyrkimyksiä, sillä uusien lainamuotojen avulla lisättiin köyhemmän väes-
tönosan mahdollisuuksia päästä asunnonomistajaksi . Kun hinnat ja korkotaso nousi-
vat, vähävaraisten ihmisten maksuvaikeudet lisääntyivät nopeasti . Asuntojen hintojen 
nousu pysähtyi, ja lainojen myöntäjät kärsivät luottotappioita .188 Suurimman työeläke-
yhtiön Varman sijoitusjohtaja Risto Murto arvioi elokuussa 2007 osakkeiden hintojen 
heilahtelujen johtuvan Yhdysvalloissa liian löyhin perustein myönnetyistä asuntoluo-
toista . Ongelmat näyttivät tiivistyvän siihen, ”ettei kukaan oikein tiedä, missä riskit 
luuraavat” . Suurin riski piili kuitenkin toisaalla:

Jos jokin asia aiheuttaa osakemarkkinoille kunnon shokin, se on pikemminkin 
Kiina kuin Yhdysvallat . Kiinan varaan on laskettu niin paljon .189

Vakuutusvalvontavirasto tiedusteli syyskuussa 2007 vakuutusalan subprime-ris-
kejä ja sijoituksia hedge-rahastoihin vakuutus- ja eläkelaitoksille suunnatulla kyse-
lyllään . Selvityksen mukaan yksityisen sektorin työeläkevakuuttajilla muita rahastoja 
suurempaa tuottoa tavoittelevien hedge-rahastosijoitusten osuus oli noin 7,5 prosent-
tia kaikista sijoituksista, mitä virasto piti huomattavana määränä . Sen sijaan näiden 
hedge-sijoitusten ”altistukset subprime-riskille eivät olleet millään vakuutus- tai elä-
kelaitoksella merkittäviä” . Yksikään suomalaista vakuutus- tai eläkelaitoksista ei ollut 
sijoittanut suoraan Yhdysvaltain asuntokiinteistövakuudellisiin joukkovelkakirjalai-
noihin eivätkä ne pitäneet Yhdysvaltain ongelmia oman sijoitustoiminnan kannalta 
merkittävänä . Valvovan viranomaisen tekemän kyselyn mukaan ”riskien tarkempi 
hinnoittelu on myös tiedostettu” . Vakuutusvalvonta piti tärkeänä hedge-rahastojen 
sijoitusprofiilin läpinäkyvyyden lisäämistä.190

Asuntoluototukseen liittyneet ongelmat levisivät seuraavien kuukausien aikana 
Yhdysvaltojen rahoitusmarkkinoille ja Eurooppaan, koska subprime-lainoja myöntä-
neet pankit olivat myyneet lainasalkkujaan eteenpäin muille pankeille . Ne taas tekivät 
asuntolainapaketeista sijoitustuotteita, joita eri maiden sijoittajat ostivat . Kyseessä oli 
siten yksi esimerkki ”arvopaperistamisesta”, jota vuoden 2007 työeläkejärjestelmän 
sijoitusuudistuksen taustaselvityksessä oli toivottu enemmän myös Suomen rahoitus-
markkinoille .191 Ongelma oli erityisesti sijoitustuotteiden monimutkaisuudessa ja läpi-
näkyvyydessä niin, että riskit arvioitiin liian pieniksi . Kun tietoa sijoitusrakennelman 
kaikista ulottuvuuksista ei ollut tarjolla, epävarmuus rahamarkkinoilla kasvoi . Pank-
kien välisten niin sanottujen vakuudettomien luottojen korot nousivat, ja pörssikurssit 
laskivat . Valtiot aloittivat tukitoimet, ja Yhdysvaltain keskuspankki pelasti vaikeuksiin 
joutuneita rahoituslaitoksia .192
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Kun Yhdysvalloista alkanut kriisi levisi kansainvälisille finanssimarkkinoille, se nä-
kyi myös suomalaisten työeläkeyhtiöiden sijoituksissa . Niiden varallisuusarvot laski-
vat lokakuusta 2007 lähtien .193 Työeläkeyhtiöissä ei osattu – niin kuin ei muillakaan ta-
hoilla – ennustaa kriisin kärjistymistä vielä pahempaan suuntaan, niin sanottua ”tois-
ta aaltoa” .194 Elokuussa 2008 arveltiin pohjan olevan lähellä ja käänteen parempaan 
alkavan . Yhdysvaltojen talouskasvu oli alkuvuoden aikana yllättänyt Varman Murron 
myönteisesti: ”Pahimmasta mahdollisesta tilanteesta olemme nyt siirtyneet tilantee-
seen, jota voi luonnehtia huonoksi .”195 Ilmarisen sijoitusjohtajan Timo Ritakallion mie-
lestä oli ”vaikea sanoa, joko pohjakosketus on saavutettu, mutta lähellä ainakin ollaan . 
Osakemarkkinoilla kolistellaan nyt pohjia” . Hän arveli myönteisen käänteen lähtevän 
liikkeelle sieltä, mistä asuntolainoitukseen liittynyt kriisi oli alkanutkin: ”Vaikeissakin 
olosuhteissa Yhdysvaltojen talous reagoi nopeasti, ja niin se on tehnyt nytkin .”196

Muutaman viikon kuluttua Yhdysvalloissa reagoitiinkin mutta toiseen suuntaan 
kuin suomalaisissa eläkeyhtiöissä oli veikkailtu . Suuri amerikkalainen investointi-
pankki Lehman Brothers ajautui syyskuun puolivälissä konkurssiin, kun Yhdysval-
tojen viranomaiset eivät pelastaneet sitä . Maailman suurin vakuutusyhtiö AIG joutui 
subprime-yhtiöille antamiensa takausten vuoksi Yhdysvalloissa valtion omistukseen .

Rahamarkkinoilla syntyi luottamuspulasta johtunut paniikki, pörssikurssit ro-
mahtivat, konkurssit lisääntyivät ja asuntojen hinnat lähtivät monissa maissa laskuun . 
Teollisuusmaiden pörssikurssit laskivat vuoden 2008 aikana noin 45 prosenttia, Eu-
roopassa enemmän kuin Yhdysvalloissa . Valtiot ja keskuspankit käynnistivät syyskuun 
lopulla ennennäkemättömät tukitoimet .197 Globalisoituminen ja rahoitusmarkkinoi-
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den integraatio levittivät kriisin nopeasti ympäri maailman huolimatta siitä, miten 
eri valtiot olivat huolehtineet taloutensa tasapainosta .198 Kriisin syventyessä työelä-
keyhtiöiden sijoitusten arvot jatkoivat laskuaan .199 Vakuutusvalvontavirastossa kiin-
nitettiin syyskuun puolivälissä huomiota työeläkeyhtiöiden vakavaraisuuden selvään 
huonontumiseen . Työeläkeyhtiöiden yhteenlaskettu toimintapääoma oli edelleen noin 
puolitoistakertainen vakavaraisuusrajaan nähden .200

Pörssikurssien romahdus ja finanssimarkkinoiden kaaos huolestuttivat työmarkki-
najärjestöjen eläkeneuvottelijoita . Kari Puron jäätyä vuoden 2007 alussa eläkkeelle ja 
Harri Sailaksen tultua hänen tilalleen Ilmarisen toimitusjohtajaksi, Eläketurvakeskuk-
sen toimitusjohtaja Jukka Rantala alkoi johtaa eläkeneuvotteluryhmää . SAK:n Pertti 
Parmanne kysyi ryhmän seminaarissa 3 .–5 . lokakuuta 2008, pakottaako eläkelaitos-
ten vakavaraisuussäännöstö ”järjettömiin myynteihin” . Neuvottelijoiden mielestä yk-
sittäisten eläkelaitosten tilanne ei kuulunut ryhmälle mutta ”koko systeemin tilanne 
kyllä” . Ryhmä ei tehnyt päätöksiä, mutta Rantala totesi ”ventiloivansa tilannetta” TE-
LAn toimitusjohtajan Esa Swanljungin kanssa .201

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä (Kesk .) kertoi järjestämänsä keskusteluti-
laisuuden, eläkefoorumin, yhteydessä 6 . lokakuuta, että ”tällä hetkellä meillä ei ole mi-
tään syytä epäillä sitä, etteivätkö työeläkevarat olisi sijoitettu tuottavasti ja turvaavasti” . 
Ministeri kertoi tarkistaneensa, että työeläkeyhtiöiden sijoitukset olivat ”ennusteiden 
mukaiset” . Hän myös kertoi asettavansa laajapohjaisen ryhmän selvittämään eläkera-
hojen sijoittamiseen ja sääntelyyn liittyviä muutostarpeita .202 Murto arveli eläkefooru-
missa, että eläkeyhtiöt voivat joutua vakavaraisuutensa säilyttämiseksi myymään osak-
keitaan: ”mahdollisuus toimia pitkäaikaisena sijoittajana nykyisen kaltaisessa finanssi-
kriisissä on rajattu .”203 Murto sanoi Rantalalle, että ”olisi hyvä tehdä jotain” .204

Rantala, sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Tarmo Pukkila sekä Vakuutusval-
vontaviraston ylijohtaja Hely Salomaa päättivät (7 .10 .) kartoittaa mahdolliset toimenpi-
teet . Seuraavana päivänä, jolloin pörssikurssien syöksy jatkui niin Suomessa kuin muual-
lakin, valmistelu käynnistyi todenteolla . Toimintasuunnitelma hahmottui seuraavaksi:

–  Aikaistetaan osakesidonnaisen vastuuvelan osuuden kasvu 10 prosenttiin vuo-
desta 2012 vuoteen 2008 .

–  Vuoden 2008 eläkerahastojen täydennyskerroin muutetaan taannehtivasti nol-
laksi (”teknisesti ehkä jokin muu tekniikka, mutta vaikutus sama”) . 

–  EMU-puskurien tai laajemminkin osan tasausvastuusta rinnastaminen tilapäi-
sesti toimintapääomaan (siirtoa tasausvastuusta toimintapääomaan ei tehtäisi) .

–  Toimintapääoman absoluuttisen alarajan (5 prosenttia vastuuvelasta) alentami-
nen tilapäisesti (enimmillään nollaan) .205

Näillä toimenpiteillä oli Rantalan mukaan saavutettavissa yli kymmenen prosent-
tiyksikön kasvu eläkeyhtiöiden riskinkantokykyyn, ”jos kaikki lyödään tappiin” . Val-
tiovarainministeriön Hetemäki ja Rantala päättivät, ettei tiedotetta aiotuista toimen-
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piteistä vielä lähetettäisi, jottei ”lisättäisi hätääntymismielialaa” . Hetemäen mukaan 
hallituksella oli tekeillä muitakin toimenpiteitä finanssikriisin vuoksi. Rantala kirjasi 
muistiinpanoihinsa Hetemäen uskovan, että ”ministerit tekevät viisaita päätöksiä” .206

Helsingin Sanomat kertoi 9 . lokakuuta valmisteilla olevista toimenpiteistä . Uuti-
sessa nousi esiin etenkin suomalaisomistuksen turvaaminen . Lehdessä kerrottiin Puk-
kilan todenneen, että ”olisi järjetöntä joutua myymään pakolla suomalaisia pörssiyh-
tiöitä tässä tilanteessa” .207 Rantalan ja Pukkilan laatimassa STM:n tiedotteessa minis-
teri Hyssälä rauhoitteli eläkeläisiä, että ”nyt maksussa oleviin eläkkeisiin kriisillä ei ole 
vaikutusta” . Yksityiskohdista luvattiin keskustella työmarkkinajärjestöjen kanssa .208

Hallituksen esityksen luonnoksessa osakesidonnaisen vastuuvelan osuus oli nous-
sut 10:stä 20 prosenttiin . Rantalan saamien tietojen mukaan muutoksen takana oli 
valtiovarainministeriö, eikä hän hyväksynyt tällaista muutosta . Näin suuri ja vuoden 
2007 sijoitusuudistuksen kiistellyimpään osaan tuleva muutos piti jättää varakeinoksi, 
ja toisaalta sitä ei ollut esitetty työmarkkinajärjestöille pidetyssä kuulemistilaisuudes-
sa . Rantalan mielestä vaarana oli, etteivät työmarkkinajärjestöt enää olisi esityksen 
takana ja myös asian eteneminen eduskunnassa voisi mutkistua . Muutaman päivän 
jälkeen valtiovarainministeriö perääntyi aikaisemmasta kannastaan, ja hallituksen 
esitykseen tuli alkujaan kaavailtu kymmenen prosenttia .209 Hallitus esitti 17 . lokakuuta 
2008 eläkelaitosten sijoitustoimintaa ja vakavaraisuutta koskevien säännösten väli-
aikaista muuttamista:210

–  Eläkerahastoja täydennettiin vuoden 2008 osalta vain rahastokoron kolmen pro-
sentin verran ja täydennyskertoimella kerrytetyt varat siirrettiin vanhuuseläke-
rahastojen korotusten sijasta eläkelaitoksen toimintapääomaan .

–  Osa vastuuvelkaan sisältyvästä niin sanotusta tasausvastuuta rinnastettiin tila-
päisesti toimintapääomaan eläkelaitosten vakavaraisuuden tukemiseksi .

–  Eläkelaitosten toimintapääoman vähimmäismäärää alennettiin ja tehtiin riippu-
mattomaksi eläkelaitoksen sijoitusjakaumasta .

–  Osaketuottosidonnaisen vastuuvelan määrä nostettiin 10 prosenttiin vastuuve-
lasta 2008–2010 . Koska osakekurssit olivat laskeneet, korotus pienensi vastuu-
velkaa ja nosti toimintapääomaa .

–  Tilapäiset muutokset eivät saaneet lisätä eläkelaitoksen vakuutusmaksun tai 
kannatusmaksun alennuksia .

Toimenpiteiden arvioitiin lisäävän työeläkelaitosten toimintapääomia noin kym-
menen prosenttia suhteessa vastuuvelkaan lain voimaantuloajankohtana . Vaikutus jäi 
riippumaan kuitenkin siitä, miten osakekurssit kehittyisivät . Mikäli kurssit laskisivat 
vähemmän, vakavaraisuutta kasvattava vaikutus jäisi pienemmäksi, mutta tarve sään-
nöstön muuttamiseenkin olisi tällöin pienempi .

Eduskunnan talousvaliokunnassa näkemykset osaketuottosidonnaisen vastuuve-
lan suuruudesta erosivat jälleen . Valiokunnan enemmistö päätyi kymmenen prosentin 
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kannalle, joka kuultujen asiantuntijoiden mielestä riitti ”ainakin toistaiseksi” .211 Valio-
kunnan SDP:n ja vasemmistoliiton kansanedustajat esittivät 15 prosenttia .212 Näissä 
prosenteissa oli kyse koko työeläkejärjestelmän perusolemuksesta . Mitä suurempi oli-
si osaketuottosidonnaisen vastuuvelan osuus, sitä enemmän kuluvankin vuoden mah-
dollisista sijoitustappioista siirtyisi järjestelmän yhteiselle vastuulle ja sitä pienempi 
olisi yksittäisen eläkelaitoksen oma vastuu . Voitiin myös kysyä, ollaanko pelastamassa 
yksittäisiä eläkelaitoksia vai estämässä osakkeiden pakkomyyntejä .

Sosiaali- ja terveysvaliokunta päätyi yksimielisesti kymmeneen prosenttiin . Va-
liokunta piti kuitenkin tärkeänä valmiutta reagoida nopeasti niin tarvittaessa .213 Esi-
tellessään eduskunnalle mietintöä valiokunnan puheenjohtaja Juha Rehula (Kesk .) 
totesi, että ”tällä lakiesityksellä, väliaikaisella lailla, annetaan työeläkeyhtiöille lisää 
happea hengittää” . Osaketuottosidonnaisen vastuuvelan suuruuden osalta hän kuvasi 
poliittisen päätöksenteon hankaluuden tilanteessa, jossa tulevaisuutta koskeva tieto 
oli ympärillä vellovan kriisin vuoksi entistäkin huterammalla pohjalla:

Tämä on nyt arvio, tämän hetken tilannearvio, ja valiokunnan saamien asian-
tuntijalausuntojen, selvitysten mukaan tämän 10 prosentin tason pitäisi siis 
tässä vaiheessa riittää [– –] .
Kun talousvaliokunta on antanut lausunnon, jonka pohjalta myös sosiaali- ja 
terveysvaliokunta on mietintönsä tehnyt, niin tänne on aikanaan liitetty eriävä 
mielipide, joka osoittaa sitä, että tässä asiassa on enemmän totuuksia kuin yksi 
[– -] .
Mutta itselleni ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan osalta on tärkeää se, että me 
kykenimme tekemään tästä yksimielisen mietinnön ja tullessaan eduskunnan 
päätökseksi tämä on näissä olosuhteissa, tämän tiedon varassa, joka meillä tä-
nään on, toteuttamiskelpoinen ja käsittääkseni se päätös, joka näissä olosuh-
teissa pitää tehdä .214

Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2008 yksimielisesti lain ja se tuli voimaan vuo-
den 2008 lopussa . Alkujaan tämä määräaikainen laki oli voimassa vuoden 2010 lop-
puun .215 Keväällä 2010 eläkelaitosten sijoitustoimintaa ja vakavaraisuutta koskevan 
määräaikaisen lainsäädännön voimassaoloa jatkettiin vuoden 2012 loppuun .216

Finanssikriisi muuttui nopeasti talouden taantumaksi . Lamaantuminen oli aikai-
sempiin kriiseihin verrattuna poikkeuksellisen nopeaa, ja maailmankaupassa koettiin 
yksi taloushistorian suurimmista pudotuksista . Suomen vienti ja teollisuustuotanto 
supistuivat finanssikriisin aikana enemmän kuin useimmissa muissa samankaltaisissa 
maissa . Vienti supistui lähes kolmanneksen vuoden 2008 toiselta neljännekseltä vuo-
den 2009 toiselle neljännekselle, enemmän kuin yhdessäkään OECD-maassa . Suurta 
osaa laskusta selitti sähkö- ja elektroniikkateollisuuden viennin voimakas pudotus . 
Teollisuustuotanto laski vuoden 2008 alusta vuoden 2009 puoliväliin lähes neljän-
neksen, ja kansantuotteen volyymi laski 2009 noin 8 prosenttia .217
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Työeläkelaitosten sijoitusten ja erityisesti osakkeiden tuotot romahtivat 2008 . 
Vuoden 1997 sijoitusuudistuksen jälkeen reaalisia – inflaation vaikutuksen huomioivia 
– negatiivisia tuottoja oli ollut vain 2001 ja 2002, tuolloinkin vain prosentin luokkaa . 
Nyt mittaluokka oli aivan eri tasolla . Yksityisalojen työeläkelaitosten sijoitusten nimel-
linen tuotto oli vuoden 2008 aikana -15 prosenttia ja reaalinen -17,8 prosenttia . Sijoi-
tusvarallisuus oli vuoden 2008 päättyessä 72,9 miljardia, kun se vuotta aikaisemmin 
oli ollut 83,9 miljardia euroa . Tuo taso ylittyi uudelleen vuoden 2009 lopulla . Sijoitus-
tuotoilla mitaten suomalaiset työeläkeyhtiöt selvisivät kriisistä hieman paremmin kuin 
OECD-maissa keskimäärin .218

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä arvioi keväällä 2010, että vuo-
den 2008 lopulla säädetty määräaikaislaki vahvisti työeläkelaitosten toimintapääomia 
noin 5,5 miljardia sekä alensi vakavaraisuusvaatimusta (toimintapääoman vähimmäis-
määrä) noin 1,9 miljardia euroa . 219 Ilman määräaikaislakia yhtiöiden toimintapääomat 
olisivat alentuneet keskimäärin vakavaraisuusrajan tuntumaan . Jotta vakavaraisuus 
olisi säilynyt hyvällä tasolla, työeläkeyhtiöt olisivat joutuneet ilman määräaikaislakia 
myymään riskipitoisimpia osakesijoituksiaan . Lain vaikutus näkyi etenkin kotimais-
ten osakkeiden ostojen kohdalla . Työeläkeyhtiöt lisäsivät vuoden 2008 lopulla – kun 
määräaikaislakia koskevat toimenpiteet olivat yhtiöiden tiedossa ja osakkeiden kurssit 
alhaalla – suomalaisten osakkeiden omistusta . Myös monissa muissa maissa viran-
omaiset ryhtyivät finanssikriisin aikana poikkeustoimiin eläkerahastojen vakavarai-
suuden säilyttämiseksi .

Ministeriön työryhmä ehdotti keväällä 2010 eläkeyhtiöiden vakavaraisuuden sään-
telyyn useita uudistuksia, joiden luonnehdittiin olevan ”lähinnä nykyisen sääntelyn 
päivityksiä” .220 Kun ensimmäisen vaiheen uudistuksista keskusteltiin marraskuussa 
2010 eduskunnassa, sosiaali- ja terveysministeriksi tullut keskustalainen Rehula hah-
motteli työeläkejärjestelmän pitkää linjaa:

Suurimman työeläkeyhtiön Var-

man sijoitustoiminnasta vastaa-

van johtajan Risto Murron mu-

kaan 2008 säädetty määräai-

kaislaki nopeutti eläkeyhtiöiden 

toipumista kriisistä niin, että 

pystyttiin ”kuittaamaan kuoppa 

parissa vuodessa”. (Haastattelu 

5.5.2011) Kuva Varma-lehti, valo-

kuvaaja Tapani Pelttari.
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Tämä on nyt muistinvaraista, mutta lähtökohta sille, että rahastoidaan – sen 
kyseenalaistaminen on minusta aavistuksen arveluttavaa lähtien jo siitä, että 
meillä on aikanaan, pian 50 vuotta sitten, luotu työeläkejärjestelmä, jossa on 
tämmöinen malli, mikä meillä on . Tämä on hyvin poikkeuksellinen eurooppa-
laisessakin mittakaavassa . Meillä on sekä rahastoiva että jakojärjestelmä . Meil-
lä on monta Euroopan maata, missä ei ole mitään muuta kuin jakojärjestelmä, 
jotka maat tulevat kohtamaan nämä samat paineet eläkevakuutusmaksujen 
noston osalta kuin meillä tällä hetkellä on .
Sitten tähän luokitukseen… Osutaanko sitten täsmälleen oikeaan? Ministerin ja 
kansanedustajan tehtävä tässäkin kohtaa on luottaa vakuutusmatemaatikkoi-
hin, niihin ihmisiin, jotka aivan oikeasti ovat perillä näistä . Näissä päälinjoissa, 
esimerkiksi itselleni, minulla ei ole mitään syytä olla muuta kuin sillä kannalla, 
että tässä mennään selkeästi eteenpäin, tähän suuntaan pitää toimia .221

Vasemmistoliiton kansanedustaja Erkki Virtanen kertasi parin vuoden takaisia ta-
pahtumia:

Kun tämä tiputus [– –] tuli, sehän oli tietenkin teoreettinen sillä tavalla, että 
kun eläkevakuutusyhtiöitten ei tarvinnut osakkeistaan luopua eli myydä niitä 
alihintaan, juuri se turvattiin tällä tilapäisellä lainsäädännöllä . Se oli se ydin, ja 
nyt tällä lainsäädännöllä sitten yritetään turvata sitä, että ei jouduttaisikaan sii-
hen tilanteeseen, että tällaista tilapäistä lainsäädäntöä enää tarvittaisiin . Siinä 
mielessä tämä on hyvä laki .222

Kun äänessä oli keskustalainen ministeri ja vasemmistoliittolainen kansanedusta-
ja, tuntui kuin yksi 1960-luvulta alkanut perusvastakohtaisuus – suhtautuminen eläk-
keiden rahastointiin – olisi kadonnut yhteiskunnasta .

Keskustalainen sosiaali- 

ja terveysministeri Juha 

Rehula luotasi eduskun-

nassa marraskuussa 

2010 eläketurvan pitkää 

linjaa. Kuva ETK, valoku-

vaaja Anne Iivonen.
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Yksityisalojen työeläkesijoitusten tuotto 1997−2010, prosenttia/vuosi.

Huom . 1997 työeläkeyhtiöiden sijoitusten tuottoprosentti .

Keskimääräinen tuotto on vuotuisten lukujen geometrinen keskiarvo eli  

kunkin vuoden tuotolla on yhtä suuri paino . 

Lähde: TELA (Reijo Vanne) .

Yksityisalojen työeläkelaitosten sijoituskanta sijoituslajeittain 1997−2010, prosenttia.

Lähde: TELA (Reijo Vanne) . 

Kaavio 9.12. Yksityisalojen työeläkesijoitusten tuotto sitoutuneelle pääomalle 1997–2010.

** Keskituotto on vuotuisten lukujen geometrinen keskiarvo eli kunkin vuoden tuotolla on yhtä suuri paino 
* 1997 eläkeyhtiöiden sijoitusten tuottoprosentti
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Eläkejärjestelmät luovat eläkeläisiä . Ilman eläkejärjestelmiä ei ollut eläkkeensaa-
jia, vaikka olikin vanhoja ihmisiä ja muutoin työkykyään menettäneitä . Varhai-
simmat varsinaiset eläkejärjestelmät koskivat kruunun virkamiehiä ja myöhem-

min myös valtion työntekijöitä . Kunnissa otettiin käyttöön kuntakohtaisia eläkesääntöjä, 
ja seurakunnat huolehtivat papistostaan . Myös yksityisellä sektorilla oli eläkkeitä ja eläk-
keenluonteisia järjestelyitä: vapaaehtoisuuteen perustuvia kassoja, säätiöitä ja köyhäin-
hoitolakiin perustuvaa ja työnantajan kustantamaa pitkäaikaisen työntekijän elatusta . 
Noin puolet väestöstä sai vielä 1900-luvun puolivälissä pääasiallisen toimeentulonsa 
maataloudesta ja muusta alkutuotannosta, jossa syytinki oli tavallinen tapa huolehtia 
iäkkäämpien ihmisten toimeentulosta . Kansan- ja työeläkkeiden myötä eläkejärjestelmät 
kattoivat koko aikuisväestön ja myös eläkkeitä koskeva tilastointi parani .

Eläkeläisten lukumäärää ja väestöosuutta määrittävät niin väestönkasvu, väestön 
ikärakenne kuin ihmisten elinikä . Muutkin tekijät vaikuttavat siihen, miten paljon 
väestöstä on kulloinkin työelämässä tai sen ulkopuolella . Terveemmät ihmiset elävät 
pidempään, mutta samalla heidän edellytyksensä jatkaa työntekoa lisääntyvät . Yhteis-
kunnan rakennemuutos ja koulutuksen lisääntyminen ovat myöhentäneet työelämään 
siirtymistä, mutta samalla työn fyysinen kuormittavuus on vähentynyt . Taloudellisen 
kasvukauden ja hyvän työllisyyden oloissa töitä riittää enemmän myös ikääntyville ja 
työkykyään menettäneille . Vaihtoehtoiset toimeentuloturvan muodot, työvoiman liik-
kuminen yli rajojen sekä yhteiskunnassa esiintyneet arvot ja tarpeet vaikuttavat niin 
ikään eläkkeensaajien lukumääriin .

Pitkään jatkuneen taloudellisen kasvun myötä työntekijöiden reaaliansiot ko-
hosivat, mikä näkyi myös eläkkeissä . Ihmiset siirtyivät maaseudulta teollisuuden ja 
palveluiden tuottavampiin ja paremmin palkattuihin töihin, ja toimialojen sisällä ra-
tionalisointi hävitti matalan tuottavuuden ja alhaisempien palkkojen työpaikkoja ja 
ammatteja . Naiset osallistuivat aikaisempaa enemmän ansiotyöhön . Vastavuoroinen 
naapuriapu1 virallistui ja muuttui entistä enemmän palkkatyöksi ja siirtyi kansanta-
louden kirjanpitoon . Kun uusilla eläkkeensaajilla oli vielä vuosi vuodelta enemmän 
eläkettä kartuttaneita vuosia, keskimääräinen eläketaso kohosi . 

Eläke- ja sosiaaliturvan oikeasta mitoittamisesta tuli yhteiskuntaa koskevan suun-
nittelun keskeisiä osa-alueita . Suunnittelun juuret ulottuvat kauas, vaikka kehityksen 
hedelmät ja rönsyt alkoivat näkyä selvemmin vasta toisen maailmansodan jälkeisinä 
vuosikymmeninä . Valtiojohtoiset komiteat – joita oli ollut jo 1800-luvulla – selvittivät 
mitä moninaisimpia asioita . Kun sosiaalimenot kasvoivat ja etenkin eläkemenot näyt-
tivät kohoavan nopeasti myös tulevaisuudessa, menoja koskevia laskelmia tehtiin yhä 
pidemmälle eteenpäin . Menojen hillitsemiseksi katse kohdistui niin eläkeläisten luku-
määriin, eläkkeellesiirtymisikään, työkyvyttömyyden aiheuttajiin kuin eläketasoon .
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VÄESTÖ JA ELÄKELÄISET

Suomen väestö viisinkertaistui 200 vuoden aikana . Väkiluku oli vuoden 2010 lopus-
sa 5,38 miljoonaa, kun se 1800-luvun alkupuolella oli reilu miljoona . Väestönkasvu 
muistutti Suomessa 1800-luvulta lähtien muiden Euroopan maiden kehitystä, kun 
sekä kuolleisuus että syntyvyys laskivat . Syntyneisyyteen vaikuttivat avioliittoisuuden 
ja hedelmällisyyden aleneminen sekä väestön ikärakenteen muutokset . Toisen maail-
mansodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat näkyvät kuitenkin selvänä kohoamana 
pidemmän aikavälin muutoin alenevassa syntyvyydessä, jonka lasku päättyi 1970-lu-
vulla . Sen jälkeen hedelmällisyys ja syntyvyys ovat pysyneet melko vakaina tai jopa 
hieman kohonneet .2

Elinajanodotteen kasvu johtui 1800-luvun lopulta lähtien ennen kaikkea imeväis- 
ja lapsikuolleisuuden laskusta . Tai toisinpäin, vuosisatojen ajan monet kuolivat jo en-
simmäisten elinvuosien aikana, mutta jos säilyi hengissä aikuisikään saakka, edessä 
saattoi olla pitkä elämä . (ks . myös s . 14–16) 25 vuotta täyttäneiden elinajanodote ei 
kasvanut 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla juuri lainkaan, ja 65-vuotiaiden odo-
tettavissa oleva elinikä nousi vasta toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä 
eli samaan aikaan kun koko väestöä koskevat eläkejärjestelmät luotiin ja terveyden-
huolto- ja koulutusjärjestelmiä kehitettiin . Viimeisten vuosikymmenien aikana elin-
ajanodotteen kasvu on pääosin johtunut yli 65-vuotiaiden jäljellä olevan elinajan pi-
dentymisestä . Eläkettä nautitaan siten aikaisempaa kauemmin .

Naiset elävät miehiä pidempään . Kun vastasyntyneen elinajanodote alkoi 1700-lu-
vulta lähtien vähitellen kasvaa, se nousi naisilla miehiä nopeammin: 1700-luvulla eroa 

Väestö ikäryhmittäin 1865−2010, prosenttia koko väestöstä.

Lähde: Findikaattori; Tilastokeskus .  Kaavio 10.1. Väestö ikäryhmittäin 1865–2010.
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oli naisten hyväksi noin kaksi vuotta, 1900-luvun alussa vuoden enemmän ja 1970-lu-
vun lopulla naiset elivät keskimäärin jo yhdeksän vuotta miehiä pidempään . Siitä ero 
on 30 vuoden aikana kaventunut vajaalla 2,5 vuodella samaan aikaan kun naistenkin 
elinajanodote on noussut lähes kuudella vuodella . Vuonna 2009 vastasyntyneen nais-
puolisen lapsen elinajanodote oli 83,1 vuotta ja miespuolisen 76,5 vuotta .3

Elinajanodotteessa on eroja myös sosioekonomisten ryhmien välillä, ja toisin kuin 
miesten ja naisten välillä erot ovat osin jopa kasvaneet 1980-luvulta lähtien . Johtajat 
ja toimihenkilöt elävät työntekijöitä pidempään, ja miehillä erot ovat suurempia kuin 
naisilla . Ylempien toimihenkilömiesten elinajanodote oli jo 1970-luvulla samalla ta-
solla kuin työntekijämiehillä 2000-luvun alussa . Sukupuolen vaikutus näkyy kuiten-
kin myös tässä kohdin . Työntekijänaisten elinajanodote on korkeampi kuin ylempien 
toimihenkilömiesten .4

Elinajanodote vastasyntyneillä, 25- ja 65-vuotiailla, 1871−2009, vuosia.

 0-vuotias 25-vuotias 65-vuotias

1871−1880 42 37 11

1901−1910 47 40 11

1931−1940 56 41 11

1951−1955 67 45 12

1961−1965 69 46 13

1971−1975 71 48 13

1981−1985 74 50 15

1991−1995 76 52 16

2001−2005 79 54 18

2009 80 55 19

Huom . Elinajanodote ilmaisee tietyn ikäisten keskimääräisen jäljellä olevan elinajan . Se lasketaan ikäkohtais-

ten kuolemanvaaralukujen perusteella . Yllä olevat luvut perustuvat vakiintuneen käytännön mukaisesti niin 

sanottuihin periodikohtaisiin kuolemanvaaralukuihin . Ne ilmaisevat todennäköisyyttä, jolla tiettynä kalenteri-

vuonna tietyssä iässä oleva henkilö kuolee ennen seuraavan iän täyttämistä . Tilastokeskuksen julkaiseman 

virallisen tilaston elinajanodotetta kuvaavat luvut perustuvat periodikohtaisiin kuolemanvaaralukuihin . Vaih-

toehtoinen tapa olisi laskea niin sanottu kohorttikohtainen kuolemanvaaraluku, joka ilmaisee todennäköisyy-

den, jolla tiettyyn syntymävuosiluokkaan eli kohorttiin kuuluva tietyssä iässä oleva henkilö kuolee ennen seu-

raavan iän täyttämistä . Täydellinen kuva kohortin kuolevuudesta saadaan kuitenkin vasta, kun sen viimeinen 

edustaja on kuollut . Peter Biström ja Kalle Elo ovat Eläketurvakeskuksen katsauksessa 2007 kuvanneet näillä 

eri tavoilla laskettujen elinajanodotteiden eroja . (Biström & Elo 2007, 9–17; Kalle Elon kommentti 27 .9 .2011)

Lähde: Tilastokeskus; Lindell 1999, 9 .

Kaikkien eläkkeensaajien lukumääriä kuvaavat ja luotettavasti yhteensovitetut ti-
lastot alkavat 1980-luvun taitteesta, jolloin aloitettiin Kelan ja ETK:n yhteistilastointi . 
Kelan sekä julkisen ja yksityisen sektorin eläkkeistä on aikaisemmilta vuosilta omat 
aikasarjat, mutta niistä ei voida laskea eläkkeensaajien kokonaismääriä, koska eläkettä 
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Kelan eläkkeensaajat 1942−2010, miljoonaa.

Lähde: Kela .

Yksityisen sektorin työeläkkeensaajat 1963−2009, miljoonaa.

Huom . Luvut kuvaavat määriä vuoden lopussa: 1963–1985 eläkkeiden luku-

määrät, 1986–2009 eläkkeensaajien lukumäärät . Kuviossa eivät ole mukana 

perhe-eläkkeet eivätkä maatalouden erityiseläkkeet .

Lähde: ETK .

Kaavio 10.2. Kelan eläkkeensaajat 1942–2010.

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0
1942 1980 1990 2000197019601950 2010

Miljoonaa

Työkyvyttömyys- 
ja työttömyys-
eläkkeet, 
työkyvyttömyys-
avustukset

Vanhuuseläkkeet,
vanhuudentuet, 
vanhuus-
avustukset

Kaavio 10.3. Yksityisen sektorin työeläkkeensaajat 1963–2009. 
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saatiin useasta eri järjestelmästä . Kansaneläkettä saavien lukumäärä kuvaa kaikkien 
65 vuotta täyttäneiden eläkkeensaajien määrien muutoksia 1950-luvun jälkipuolelta 
aina 1990-luvun puoliväliin saakka . Tuona ajanjaksona käytännöllisesti katsoen kaikki 
65 vuotta täyttäneet saivat Kelan vanhuuseläkettä . Koska julkisella sektorilla oli al-
haisemmat vanhuuseläkeiät ja yksityisellä sektorilla oli lisäeläkkeitä alhaisimpine ikä-
rajoineen, kansaneläkeläisten lukumäärät eivät kuitenkaan kuvaa kaikkien vanhuus-
eläkettä saavien määriä .

Kansaneläkelain (1937) mukaisia ensimmäisiä työkyvyttömyyseläkkeitä alettiin 
maksaa 1942 ja vanhuuseläkkeitä 1949 . Eläkkeensaajien lukumäärät kasvoivat huo-
mattavasti 1950-luvulla . Ensin vanhuusavustuslaki (1952) ulotti kansaneläkkeen en-
nen vuotta 1884 syntyneisiin eli niihin, jotka jäivät alkuperäisen kansaneläkelain ul-
kopuolelle .5 Toinen lisäys ajoittui vuoteen 1957, jolloin kansaneläkelain uudistus tuli 
voimaan ja kaikki 65 vuotta täyttäneet alkoivat saada samansuuruista peruseläkettä . 
Kansaneläkettä saavien lukumäärä saavutti huippunsa 1995, noin 1,1 miljoonaa hen-
keä . Kansaneläkkeen pohjaosa muutettiin vuodesta 1996 lähtien asteittain työeläke-
vähenteiseksi, minkä seurauksena kansaneläkettä saavien määrä alkoi laskea . Suurin 
muutos ajoittui siirtymäkauden loppuun vuoteen 2001, jolloin kansaneläkeläisten lu-
kumäärä väheni lähes 250 000:lla .

Yksityisen sektorin työeläkkeensaajia oli järjestelmän ensimmäisten vuosikym-
menten aikana kansaneläkkeen saajiin verrattuna vähän . Sadan tuhannen työeläkettä 
saavan vanhuuseläkeläisen raja ylittyi yksityisellä sektorilla 1972, kun samaan aikaan 
Kelan vanhuuseläkkeensaajia oli lähemmäs puoli miljoonaa . Järjestelmän kypsymis-
vaiheessa kasvu oli kuitenkin nopeaa . Yksityisen sektorin puolen miljoonan vanhuus-
eläkeläisen määrä ylittyi lamavuonna 1992 . Vanhuuseläkettä sai yksityisellä sektorilla 
2010 noin 872 000 ja julkisella sektorilla 458 000 henkilöä . Eläkkeensaajien koko-
naismäärää kasvattivat työkyvyttömyys- ja muut varhaiseläkkeet sekä perhe-eläkkeet .

Eläkkeensaajien kokonaismäärä (kaikki eläkejärjestelmät) oli 1980 noin miljoona . 
Näissä luvuissa ovat mukana niin vanhuus-, työkyvyttömyys-, varhais- kuin perhe-
eläkkeen saajat . Kolmessakymmenessä vuodessa määrä kasvoi noin puolella miljoo-
nalla 1,46 miljoonaan (2010) . Se on yli neljännes Suomen väestöstä .6

Eläkeläisten määrään vaikuttaa olennaisesti se, minkä ikäisenä eläkkeelle siirry-
tään . Sen seurantaan voidaan käyttää monia eri mittareita . Tavanomaiset keskiarvon 
ja mediaanin lisäksi eläkkeellesiirtymistä voidaan havainnollistaa tarkastelemalla sitä, 
kuinka moni tietystä ikäryhmästä, esimerkiksi 55–64-vuotiasta on eläkkeellä . Medi-
aania uudempi ja monimutkaisempi mittari on keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän 
odote, joka on riippumaton väestön ikärakenteen muutoksesta . Eläkkeellesiirtymisiän 
odotteen laskentakaava on samantyyppinen kuin väestön keskimääräistä elinaikaa mit-
taava elinajanodote . Se kuvaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää, joka muodostuu 
tietynikäisille vakuutetuille, kun oletetaan, että ikäluokittainen eläkealkavuus ja kuole-
vuus säilyvät tarkasteluvuoden tasolla . Odote lasketaan sekä 25- että 50-vuotiaille .7
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Eläkkeensaajien kokonaismäärä 1980−2010, miljoonaa.

Lähde: ETK ja Kela .

Eläkkeelle siirtyneiden mediaani- ja keskiarvoikä sekä 25-vuotiaan odote 

yksityisellä sektorilla 1962−2010.

Lähde: ETK; Kannisto 2006 ja 2011 .

Kaavio 10.4. Eläkkeensaajien kokonaismäärä 1980–2010.
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Samaan aikaan kun keskimääräinen elinikä piteni, eläkkeelle siirtyminen varhen-
tui, niin Suomessa kuin muuallakin länsimaissa .8 Tämä selitti osittain eläkkeensaajien 
lukumäärän nopeaa kasvua . Yksityiseltä sektorilta siirryttiin 1970 eläkkeelle keskimää-
rin 62-vuotiaana, mutta 15 vuotta myöhemmin – ennen yksilöllisen varhaiseläkkeen 
voimaantuloa – eläkkeelle siirtyneistä laskettu mediaani-ikä oli laskenut 59 vuoteen . 
Vielä 1970, jolloin vanhuuseläkeikä yksityisellä sektorilla oli 65 vuotta ja julkisella 63 
tai alhaisempi, alle 30 prosenttia kaikista 55–64-vuotiaista oli eläkkeellä . Kaksikym-
mentä vuotta myöhemmin lähes 60 prosenttia samasta ikäryhmästä oli eläkkeellä, ja 
kuusi ihmistä seitsemästä siirtyi eläkkeelle ennen 65 vuoden ikää (mukaan lukien jul-
kinen sektori) .9

Suurta muutosta selittivät luvussa Joustava eläkeikä kuvatut varhaiseläkemuodot, 
vaikka ne osittain katkaisivatkin varsinaisten työkyvyttömyyseläkkeiden lukumäärän 
kasvun . Yksityisellä sektorilla eläkkeelle pääsi 1970 ennen 65 vuoden ikää työkyvyt-
tömyyden seurauksena tai lähinnä osaa toimihenkilöitä koskevien lisäeläkejärjestely-
jen ansiosta . Myös merimiehillä oli alhaisempi eläkeikä . Kun julkinen sektori kasvoi 
1960-luvulta lähtien, se alkoi näkyä alhaisempien eläkeikien vuoksi vähitellen myös 
eläkkeelle siirtymisiän laskuna .

Työurien pidentäminen on ollut 1990-luvulta lähtien eläkeuudistusten yksi keskei-
nen tavoite . Eläkkeelle siirtyminen onkin vähitellen myöhentynyt, kun varhaiseläke-
etuuksia on karsittu ja ikärajoja korotettu . Koska työttömyyseläkkeen alaikäraja oli 
1990-luvun laman aikana 60 vuotta ja työttömyys kasvoi huomattavasti, eläkkeelle 
siirtyneiden mediaani-ikä pysyi pitkään 60,1 vuodessa . Työttömyyseläkkeen mahdolli-
suus poistettiin vuoden 2005 eläkeuudistuksessa 1950 ja sen jälkeen syntyneiltä . Tämä 
yhdessä yksilöllisen varhaiseläkkeen poiston kanssa näkyi eläkkeelle siirtyneiden me-
diaani-iän selvänä nousuna . Eläkkeellesiirtymisiän odote oli 2009 yksityisellä sekto-
rilla 60 vuotta, mikä on noin kaksi vuotta korkeampi kuin 1990-luvun alussa . Varhais-
eläkkeellä olevien määrän laskiessa, vanhuuseläkkeellä olevien määrän kasvaessa ja 
eliniän pidentyessä eläkeläisten keski-ikä nousee .10 

MUUTTUVA TYÖKYVYTTÖMYYS

Teivo Pentikäinen kirjoitti 1985, että ”työkyvyttömyyden arviointi on eläkejärjestel-
mien ikuisuuskysymys” .11 Eikä hän ollut aatoksineen yksin . Vaikka työkyvyttömyyttä 
koskevissa eläkeratkaisuissa on pyritty ihmisten yhdenvertaiseen kohteluun, se ei ole 
kuitenkaan ongelmatonta . Kymmenen vuotta aikaisemmin Pentikäisen johtaman työ-
eläkeyhtiö Ilmarisen lääkäri Matti Kekki pohdiskeli tapauskohtaisen etiikan ja työky-
vyttömyyspäätösten suhdetta Duodecim-lehden artikkelissa:

Ratkaisutoimintahan on aina kasuistiikkaa: yksilön kohtalon punnitsemista 
lain hengen valossa .12
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Työkyvyttömyyseläkkeen lähtökohtana on ollut se, että kukin aikuinen ihminen 
hankkii itse oman ja perheensä toimeentulon . Mikäli tämä estyy sairauden, vian tai 
vamman vuoksi, eläkejärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden ennen vanhuuseläkeikää 
tapahtuvaan eläköitymiseen . Eläkkeeseen oikeuttava työkyvyttömyys on juridinen kä-
site, ja siihen liittyy aina lääketieteellinen arvio . Työkyvyttömyyttä koskevat ratkaisut 
tehdään eläkelaitoksessa . Eläkeoikeutta arvioidaan määrittämällä henkilön jäljellä 
oleva työkyky ja suhteuttamalla se työnteon vaatimuksiin .13

Eläkevakuutusta tavoiteltiin alkujaan nimenomaan työkyvyn menettämisen varal-
le . Niin sanotun invaliditeettivakuutuskomitean (1908) mukaan eläkkeen ensisijainen 
tarkoitus oli turvata toimeentulo niille, jotka eivät pystyneet sitä omalla työllään hank-
kimaan . Saksalaisen mallin mukaan oikeus eläkkeeseen syntyi silloin kun työkyky oli 
vähentynyt vähintään kahdella kolmasosalla . Yhteiskunnallisista oikeudenmukaisuus- 
ja käytännön syistä eläke kannatti kuitenkin jossain iässä antaa kaikille huolimatta 
siitä, oliko henkilö työkyvytön vai ei . Näinhän meneteltiin myös valtion virkamiesten 
kohdalla . Komitea piti 65 vuoden vanhuuseläkeiän yhtenä perusteluna sitä, että tehty-
jen selvitysten mukaan vanhemmissa ikäryhmissä työkyvyttömien osuus oli jo selvästi 
kasvanut .14 Iästä tehtiin tavallaan työkyvyttömyyden yksi mittari ja samalla normitet-
tiin pitkäksi ajaksi eteenpäin vanhuuseläkeiän alarajaa .

Eläkejärjestelmien käyttämissä työkyvyttömyyden käsitteissä on pieniä eroja ja ne 
ovat jonkin verran muuttuneet vuosien kuluessa . Ensimmäisessä kansaneläkelaissa 
1937 edellytettiin pysyvää kyvyttömyyttä huolehtia itsestään sellaisella työllä, joka vas-
tasi henkilön voimia ja kykyjä eikä ainoastaan kyvyttömyyttä entiseen tai sitä vastaa-
vaan työhön . Koko väestöä koskevaan kansanvakuutukseen tuli siten niin sanotun ylei-
sen työkyvyttömyyden määritelmä . Työkyvyttömyyden historiallista kehitystä tutkineen 
Raija Gouldin mukaan kansaneläkelakiin otettu työkyvyttömyyden määritelmä heijasti 
vaivaishoitoasetuksen (1879) ja köyhäinhoitolain (1922) henkeä . Yleinen työkyvyttö-
myysmääritelmä johti ammatillista työkyvyttömyyttä alhaisempiin kustannuksiin .15

Kansaneläkelain uudistuksessa 1956 lakia muutettiin niin, että sokeita, liikunta-
kyvyttömiä ja muita, jotka eivät tulleet toimeen ilman toisen henkilön apua, pidettiin 
aina pysyvästi työkyvyttöminä . Aikaisemmin näin ei ollut, jos he täydestä invaliditee-
tistaan huolimatta pystyivät hankkimaan työllään itselleen toimeentulon . Kansanelä-
kelain uudistuksessa tuotiin myös ensimmäisen kerran julkilausutusti esiin tulkinta, 
että työkyvyttömyyden syynä on oltava sairaus, vika tai vamma . Kyse oli kuitenkin 
ensisijaisesti siitä, että jo olemassa oleva käytäntö kirjattiin lakitekstiin . Pysyvän työ-
kyvyttömyyden vaatimus poistettiin kansaneläkelaista 1964 .16

Ammatillisella työkyvyttömyydellä tarkoitetaan kyvyttömyyttä selviytyä omaan 
ammattiin kuuluvista tehtävistä . Valtion, kuntien ja kirkon eläkejärjestelmissä sovelle-
taan ammatillisen työkyvyttömyyden määritelmää . Työntekijän näkökulmasta kyse on 
siten paremmasta eläketurvasta kuin kansaneläkejärjestelmässä ja yksityisen sektorin 
työeläkejärjestelmässä . Määritelmien eroilla ei ole kuitenkaan käytännössä ollut suur-



ELÄKEJÄRJESTELMÄN TULOS

458

ta merkitystä, sillä julkisen sektorin ja Kansaneläkelaitoksen ratkaisujen on todettu 
usein olleen yhteneviä .17 

Yksityisen sektorin työeläkelakeihin tuli kansaneläkelain tavoin yleisen työkyvyt-
tömyyden määritelmä . Alkuperäisessä työntekijäin eläkelaissa työkyvyttömyyseläk-
keeseen olivat oikeutettuja ne, jotka saivat sairauden, vian tai vamman perusteella 
kansaneläkettä . Eläketurvakeskuksen kesäkuussa 1963 antamissa työkyvyttömyys-
eläkkeen ratkaisuohjeissa todettiin, että ikä tuli ottaa huomioon työkyvyttömyyttä 
arvioitaessa .18 Vuoden 1964 alusta otettiin työeläkelakeihin oma työkyvyttömyyden 
määritelmä . Työntekijä sai eläkkeen, jos hänen työkykynsä oli alentunut siinä määrin, 
ettei hän kyennyt suorittamaan entistä työtään eikä muuta työtä, mikä oli pidettävä 
ikä, ammattitaito tai muut seikat huomioon ottaen hänelle sopivana ja kohtuullisen 
toimeentulon turvaavana . Työkyvyttömyyden tuli jatkua vähintään vuosi . Sairausva-
kuutuslakiin oli otettu samantapainen määritelmä, ja tarkistettavaksi tuli myös kan-
saneläkelain työkyvyttömyyskäsite . Niissä kaikissa lähestyttiin nyt ammatillisen työ-
kyvyttömyyden käsitettä .19

Asbestinpurkajat ryhty-

mässä työhön Kangas-

alla 1980-luvulla. Kuva 

Työväenmuseo Werstas.
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Työmarkkinajärjestöt sopivat keväällä 1972 työehtosopimusneuvottelujen yhtey-
dessä erityisen osatyökyvyttömyyseläkkeen aikaansaamisesta . Sitä oli valmisteltu Jus-
si Linnamon johtamassa eläkejärjestelmäkomiteassa ja vaikutteita saatiin Ruotsista 
ottamalla sikäläisen lisäeläkkeen (ATP) määritelmä sellaisenaan työeläkelakeihin .20 
Uudella eläkemuodolla haluttiin lieventää työkykyisyyden ja työkyvyttömyyden välistä 
rajaa . Työkyvyttömyyden arvioinnissa ei pitänyt vastedes olla yhtä ratkaiseva asema 
työkyvyttömyyden lääketieteellisillä edellytyksillä kuin aikaisemmin . Uusien säännös-
ten mukaan myös sosiaalisille seikoille annettiin painoa . Työkyvyn arvioinnissa tuli 
kiinnittää enemmän huomiota työntekijän koulutukseen, aikaisempaan toimintaan, 
ikään, asumisolosuhteisiin ja niihin verrattaviin seikkoihin . Työkyvyttömyyden vai-
keusaste määritti sen, myönnettiinkö työkyvyttömyyseläke täytenä vai osaeläkkeenä . 
Jälkimmäisen sai, jos työkyky oli vähentynyt vähintään 2/5 mutta vähemmän kuin 
3/5 . Osatyökyvyttömyyseläke tuli voimaan 1973, eikä sitä tullut kansaneläkejärjestel-
mään . Osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli alkuvaiheessaan merkitystä lähinnä suurta ra-
kennemuutosta eläneen maatalouden ja maatalousyrittäjien kohdalla .21

Rakennustyötä Naan-

talissa 1972. Kuva Työ-

väenmuseo Werstas.
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Yksilöllinen varhaiseläke tuli yksityisellä sektorilla voimaan 1986 ja julkisella sek-
torilla 1989 . Kyse oli työkyvyttömyyseläkkeestä, jossa käytettiin lievempää lääketie-
teellistä arviota . Alun perin ikäraja oli 55 vuotta, mutta ikärajaa korotettiin 1990-luvul-
la asteittain 60 vuoteen . Yksilöllinen varhaiseläke poistui eläkeuudistuksen yhteydessä 
vuoden 2003 lopussa, mutta pitkän työuran tehneiden 60 vuotta täyttäneiden hakijoi-
den työkyvyttömyyseläkeoikeutta arvioitaessa painotettiin myös jatkossa työkyvyttö-
myyden ammatillista luonnetta .22

Vaikka työkyvyttömyyden käsite- ja tilastointitapaerojen vuoksi kansainvälisten 
vertailujen tekeminen ei ole yksiselitteistä, Suomessa on ollut suhteellisesti enemmän 
työkyvyttömyyseläkkeen saajia kuin muissa Pohjoismaissa . Työkyvyttömien suuren 
määrän syynä on pitkään ollut huono kansanterveys, mikä näkyi mm . korkeampana 
kuolleisuutena . Vajaa kolmannes 15 vuotta täyttäneistä sairasti 1960-luvun puolivä-
lissä jotain pitkäaikaista sairautta tai pysyvää vikaa taikka vammaa . Pitkäaikaiset sai-
raudet lisääntyivät siirryttäessä maan eteläosista kohti pohjoista . Eläkkeitä tutkineen 
Terho Pulkkisen arvio (1969) tilanteesta oli tyly:

Totuus on, että yksinkertaisesti koko maailmasta on vaikea löytää maita, joissa 
tilanne tällä tavalla mitattuna olisi huonompi kuin meillä . Sellaisia ovat ainoas-
taan eräät ylikansoitetut kehitysmaat .23

Sosiaalipolitiikan professori Heikki Waris (1978, 1961) yhdisti kansanterveyden ja 
eläkejärjestelmän vuorovaikutuksen:

Välillisenä tuloksena kansaneläkevakuutuksesta on ollut monien työkyvyttö-
mien ”löytyminen” . Kun sairailla ja raihnailla on ollut tiedossaan mahdollisuus 
saada työkyvyttömyyseläkettä,  kansaneläkejärjestelmä on ikään kuin vetänyt 
esiin Suomen kansasta ne,  jotka omalla työllään eivät ole tulleet toimeen eivät-
kä ole pystyneet perhettä elättämään .24

Työkyvyttömyyden riski kasvoi vanhetessa . Koko väestöä tarkastellen työkyvyttö-
myyseläkkeet (mukaan lukien kansaneläkkeet) keskittyivät vanhimpiin ikäluokkiin, 
sillä yli puolet kaikista työkyvyttömyyseläkkeen saajista kuului 1960-luvun puolivä-
lissä ikäryhmään 55–64-vuotiaat . Yleisimmät työkyvyttömyyden syyt olivat mielen-
terveydenhäiriöt, verenkiertoelinten taudit ja tuberkuloosi, joka oli vielä 1940-luvun 
ensimmäisissä kansaneläkelain mukaisissa työkyvyttömyyseläkkeissä yleisin syy . Mie-
lenterveyden ongelmia selitti osalla synnynnäinen vika, kun taas verenkiertoelinten 
sairaudet lisääntyivät vanhimpiin ikäluokkiin siirryttäessä . Eroja oli myös sukupuolten 
välillä . Miesvaltaisia sairauksia olivat tuberkuloosi, hengityselinten sairaudet ja tapa-
turmat, naisilla taas mielenterveyden sairaudet sekä tuki- ja liikuntaelinten taudit .25

Yksityisen sektorin työeläkejärjestelmässä työkyvyttömyyseläkkeiden määrät kas-
voivat nopeasti 1970-luvun jälkipuolelle saakka . Kun paine 65 vuoden vanhuuseläke-
ikää kohtaan kasvoi 1960-luvulta lähtien, sitä voitiin purkaa päästämällä henkilöitä 
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työkyvyttömyyseläkkeelle . Se ei tarkoittanut, että olisi tarvinnut luopua työkyvyttö-
myyden arvioinnin lääketieteellisestä perustasta: alhainen elintaso, raskaat fyysiset 
työt ja sotavuodet olivat vaatineet veronsa . Kun vielä julkisuudessa arvosteltiin vakuu-
tusyhtiöitä tiukoista kriteereistä työkyvyttömyyden ja vammojen arvioinnissa, jo yk-
sinomaan työeläkejärjestelmän hyväksyttävyyden säilyttämiseksi ihmisiä piti päästää 
eläkkeelle ennen 65 vuotta . Tähän toi vielä lisäpontimen se, että rakennemuutos vei 
monilta iäkkäämmiltä joka tapauksessa mahdollisuuden työllistyä uudelleen . Työt-
tömyyseläkejärjestelmällä yritettiin vastata rakennemuutoksen seurauksiin vuodesta 
1971 alkaen .

Työkyvyttömyyseläkkeiden lukumäärän ja kustannusten kasvuun kiinnitettiin 
huomiota . Eläketurvakeskus käynnisti 1973 yli vuosikymmenen jatkuneen työkyvyt-
tömyyttä koskevan tutkimusohjelman .26 Työkyvyttömyyseläkeläisten määrät kääntyi-
vätkin laskuun, mihin osaltaan vaikutti samaan aikaan tapahtunut työttömyyseläk-
keiden sekä maatalouden luopumiseläkkeiden määrän lisääntyminen ja mahdollisesti 
myös ratkaisukäytäntöjen tiukentuminen . Työkyvyttömyyseläkkeiden määrään onkin 
vaikuttanut se, millaisia toimeentuloturvan muotoja on kulloinkin ollut tarjolla van-
huuseläkeikää lähestyville .27

Työkyvyttömyyseläkkeiden määrät kääntyivät uudelleen kasvuun yksilöllisen var-
haiseläkkeen myötä 1980-luvun jälkipuolella . Enimmillään työkyvyttömyyseläkkeitä 
oli yksityisellä sektorilla 1994 noin 232 000 . Varhaiseläkkeiden vähentämisessä kiin-
nittyi 1990-luvulla ensimmäisenä suurin huomio juuri yksilöllisen varhaiseläkkeen 
ikärajoihin . Niiden nosto ja myöhemmin koko järjestelmän lakkauttaminen sekä niin 
sanottu työttömyyseläkeputki vähensivät työkyvyttömyyseläkkeiden yhteismäärää . 
Työkyvyttömyyseläkkeitä oli yksityisen sektorin työeläkejärjestelmässä 2009 noin 
196 000, vajaa 20 000 enemmän kuin 1985 ennen yksilöllisen varhaiseläkkeen voi-
maantuloa . Pidemmällä aikavälillä niin sanottu ikävakioitu työkyvyttömyys on vähen-
tynyt selvästi, mutta vanhempien ikäluokkien koon kasvu nuorempiin ikäluokkiin ver-
rattuna on peittänyt tämän suotuisan kehityksen .28

Teknologinen kehitys ja rakennemuutos ovat vaikuttaneet monella tavoin työelä-
mään ja yhteiskuntaan . Yhä useampi työskentelee toimihenkilöammateissa . Koneet 
ovat keventäneet töiden fyysistä kuormittavuutta, ja uudet tekniikat ovat parantaneet 
työturvallisuutta . Koneiden avulla on voitu vähentää hankalia työasentoja, ja tervey-
delle haitalliset aineet ja työt ovat vähentyneet . Työhön liittyviä vakavia onnettomuuk-
sia on niin ikään aikaisempaa vähemmän, mihin ovat vaikuttaneet myös panostukset 
työturvallisuuden parantamiseen ja lainsäädännön tiukentaminen .

Suuret muutokset näkyvät myös työkyvyttömyystilastoissa . Kun 1940-luvulla siir-
ryttiin eläkkeelle tuberkuloosin vuoksi, 1960-luvulla yleisiä olivat sydän- ja verenkier-
toelimistön sairaudet ja seuraavilla vuosikymmenillä tuki- ja liikuntaelinsairaudet . 
Mielenterveyden häiriöistä tuli 1990-luvulta lähtien yleisin työkyvyttömyyden syy työ-
eläkejärjestelmässä .29
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Ammatillinen kuntoutus

Työkyvyttömyyttä on yritetty ehkäistä ja vähentää kuntoutuksen avulla ja sillä on 

myös yritetty parantaa kuntoutettavien ansionsaantimahdollisuuksia. Työeläke-

laitosten Liiton (TELA) hallitus hyväksyi lokakuussa 1964 asettamansa toimikunnan 

mietinnön TEL-järjestelmän kuntouttamistoiminnasta. Se aloitettiin helmikuussa 1965. 

Käytännön työ hoidettiin Vakuutusalan Kuntouttamiskeskuksessa, jonka jäseneksi 

TELA liittyi. Uutta toimintamuotoa esiteltiin laajasti työmarkkinajärjestöille ja ”niin 

ikään radiossa ja televisiossa saatiin varsin huomattavasti ohjelmaa aikaan tämän 

toiminnan esittelyä varten”.31

Kyse oli eläkelaitoksille vapaaehtoisesta toiminnasta, ja painopiste oli lääkinnäl-

lisen kuntoutuksen sijaan ammatillisessa kuntoutuksessa. Lääkinnällinen kuntoutus 

kuului TELAn mukaan ”niihin palveluksiin, jotka yhteiskunnan tulisi antaa jokaiselle 

jäsenelleen, minkä vuoksi tällaisten kustannusten siirtämistä työeläkejärjestel-

män rahoitettavaksi ei voitu pitää perusteltuna”. Kommentti liittyi vuoden 1966 

kuntoutuskomitean mietinnöstä annettuun lausuntoon.32 Lääkinnällinen kuntoutus 

jäi yleisen terveydenhoidon ja sairausvakuutuksesta huolehtivan Kansaneläke-

laitoksen tehtäväksi.

Kuntoutustoiminta aloitettiin innokkaasti. Eläkelaitoksista lähetettiin aluksi 

runsaasti lausuntopyyntöjä Kuntouttamiskeskukseen, mutta varsin pian huomat-

tiin, etteivät tulokset olleet odotuksen mukaisia. Työeläke-lehdessä kuvattiin 1974 

ensimmäisten vuosien kokemuksia:

 Eläkelaitokset lähettivät runsain määrin eläkkeensaajia kuntoutukseen. He 

olivat melko iäkkäitä, pitkään työelämästä poissa olleita, siis jo eläkeläiseksi 

asennoituneita ja raihnaita [- -]. Eläkkeensaajien kuntoutustarpeet osoit-

tautuivat monitahoisiksi ja vaikeasti toteutettaviksi. Käytännössä lähdettiin 

kuitenkin toteuttamaan kuntoutusta, vaikka edellytyksiä ei näyttänyt juuri 

olevankaan, epäonnistuttiin ja yritettiin taas. Vastahankaisten kuntoutettavien 

motivoimiseksi tehtiin paljon työtä.33

Työeläkejärjestelmään sisältynyttä kuntoutusta koskeva lainsäädäntö uudis-

tettiin lokakuussa 1991 voimaan tulleilla säännöksillä. Uudistuksen tavoitteena oli 

hillitä liian varhaista eläkkeelle hakeutumista. Olennainen uudistus oli kuntoutus-

raha, jonka taso ylitti aina työkyvyttömyyseläkkeen määrän. Työeläkelaitokset 

olivat aikaisemminkin maksaneet kuntoutuksen ajalta päivärahaa, mutta sen taso 

oli matalampi. Tarkoituksena oli toimeentulon turvaamisella motivoida työntekijää 

eläkkeen asemesta hakeutumaan kuntoutukseen, ja työeläkelaitoksen piti myös 

selvittää työkyvyttömyyseläkettä hakeneen kohdalla kuntoutusmahdollisuudet. 

Työeläkelaitokset käynnistivät vuoden 1991 alusta myös ammatillista varhaiskun-

toutusta koskevan kokeilun.34
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Työeläkejärjestelmän uudistuksen yhteydessä 1996 määräaikaisen työky-

vyttömyyseläkkeen nimi muutettiin kuntoutustueksi ja sitä koskevat säädökset 

tulivat myös kansaneläkelakiin. Osatyökyvyttömyyseläkkeen hakemismenettelyä 

muutettiin siten, että eläkkeestä saattoi saada ennakkopäätöksen. Tavoitteeksi 

asetettiin, että työkyvyttömyys- ja kuntoutuskustannusten kohdentuminen muu-

tettiin sellaiseksi, että kuntoutus ja osaeläke olivat työnantajalle edullisempia 

vaihtoehtoja kuin täysi eläke. Työkyvyttömyyseläkettä haettaessa alettiin vaatia 

hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Lähtökohtana oli siten kuntoutuksen selvittämisen 

ensisijaisuus työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden.

Tavoitteena oli kehittää työkyvyttömyyden arviointia ”kuntoutusmyönteiseen 

suuntaan” ja työeläkejärjestelmän kuntoutustoimintaa ”työkykyä ylläpitävään suun-

taan”. Kuntoutusmyönteisyys tarkoitti esimerkiksi koulutusta. Se rahoitettiin työ-

kyvyttömyysmaksuun liitetyllä erityisellä työkyvyttömyysriskin hallintaosalla.35

Samoja tavoitteita sisältyi myös 2004 voimaan tulleeseen uudistukseen, josta 

sovittiin työmarkkinajärjestöjen sopimuksessa marraskuussa 2001. Tavoitteena oli 

jälleen myöhentää keskimääräistä eläkkeelle siirtymistä. Silloin päätettiin toteuttaa 

”työkyvyttömyyden uhkan toteamiseen perustuva oikeus ammatilliseen kuntou-

tukseen”. Se tarkoitti entistä varhaisempaa kuntoutusta. Varhaista kuntoutusta 

lisättiin myös 1999 tehdyssä sopimuksessa, jossa 58- ja 59-vuotiaille annettiin 

yksilöllisen varhaiseläkkeen sijasta oikeus varhaisen kuntoutuksen selvittelyyn. 

Nyt samaa luvattiin ilman ikärajoja. Eivätkä toimet jääneet työeläkejärjestelmän 

varaan, kun kuntoutuksen parissa toimivat myös monet muut organisaatiot kuten 

Kansaneläkelaitos ja työvoimaviranomaiset. Samoihin aikoihin 2001 tehdyn sopi-

muksen kanssa eduskunnan käsiteltävänä oli myös työterveyslain uudistaminen, 

jonka tavoitteena oli niin ikään edistää työelämässä jaksamista ja jatkamista.36

Kuntoutukseen hakijalle tuli oikeus saada ennakkopäätös siitä, täyttyvätkö 

kuntoutuksen saamisen edellytykset. Kuntoutusta koskevaan päätökseen tuli 

myös muutoksenhakuoikeus. Se ei kuitenkaan koskenut kuntoutuksen sisältöä. 

Kuntoutusrahan tasoa korotettiin ja kuntoutuksen aikaisesta työskentelystä tuli 

mahdolliseksi saada osakuntoutusrahaa, joka oli puolet varsinaisesta kuntoutus-

rahasta. Kuntoutuksen ensisijaisuutta korostettiin myös siten, että ammatillisen 

kuntoutuksen aikana ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen ilman painavaa 

syytä. Ammatillisen kuntoutukseen sisältöön tuli vuoden 2007 alusta muutoksen-

hakuoikeus.37
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Yksityisen sektorin työkyvyttömyyseläkkeen saajat työkyvyttömyyden syyn mukaan 

1970−2010, prosenttia. 
 1970 1980 1990 2000 2010
Melenterveyden sairaudet 12,7 15,7 20,5 31,2 37,4
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 20,9 31,9 37,6 32,3 29,8
Verenkiertoelinten sairaudet 34,9 27,4 17,6 11,5 7,9
Muut 31,5 25,0 24,3 25,0 24,9
Yhteensä 100 100 100 100 100

Lähde: ETK .

Kun muita varhaiseläkeväyliä tukittiin, katse työurien pidentämisessä kohdistui 
vanhuuseläkeikärajan lisäksi varsinaisten työkyvyttömyyseläkkeiden vähentämiseen 
ja erityisesti masennuksen vuoksi eläkkeelle siirtymiseen .30 Tämä johtuu myös siitä, 
että muut suuret perinteiset työkyvyttömyyden aiheuttajat ovat joko kadonneet tai 
selvästi vähentyneet ja että tähän uuteen kansantautiin sairastuu paljon nuoria . Se ai-
heuttaa suuria kustannuksia niin eläkejärjestelmälle kuin muulle yhteiskunnalle . Työ-
urien jäädessä lyhyiksi köyhyysriski kasvaa .

IRTI KÖYHYYDESTÄ

Kansaneläkejärjestelmän uudistus 1957 kohotti köyhimpien vanhusten toimeentuloa 
ja toi kaikille eläkeläisille säännölliset kuukausitulot . Pekka Kuusi laskeskeli 60-lu-
vun sosiaalipolitiikka -kirjassaan (1961), että ”pelkästään kansaneläkkeiden varassa 
eletään maamme köyhimmillä alueilla nykyisin jo lähes keskimääräisen kuluttajan 
elämää . Tämä havainto riittääkin osoittamaan, että kansaneläkkeemme ovat ainakin 
köyhimpien alueittemme osalta ylimitoitetut .” Kuusi varoitteli kansaneläkkeen perus-
osien ”joulupukkimaisesta jakelusta” .38

Kuusen laskelmat, vaikka ne olisivat sopineet hyvin maalaisliiton ja MTK:n samaan 
aikaan esittämien eläketurvaa koskevien väitteiden kyseenalaistamiseen, saivat Ilma-
risen toimitusjohtaja Pentikäisen pohdiskelemaan elokuussa 1963, ”lieneekö asiassa 
minkä verran todellisuuspohjaa?”39 Epäilyyn olikin aihetta, sillä pienet eläkkeet olivat 
eläkeuudistuksista huolimatta 1960-luvun yhteiskuntapoliittisen keskustelun kesto-
teema . Työeläkejärjestelmän pitkää voimaantulovaihetta ja eläkemaksujen rahastoin-
tia voitiin arvostella siitä, että eläkkeisiin tarkoitetut varat menivät takaisinlainauksen 
myötä kapitalistien taskuun eikä ajankohtaisen vanhuusköyhyyden poistamiseen .

Valtaosa eläkkeensaajista sai 1960-luvulla pelkkää kansaneläkettä . Työeläkkeiden 
ulkopuolelle jäivät ne, jotka olivat saavuttaneet eläkeiän tai joutuneet työkyvyttömiksi 
ennen työeläkelakien voimaantuloa samoin kuin perheenemännät, jotka eivät osallis-
tuneet kodin ulkopuoliseen palkkatyöhön . Pakollinen ansioeläkejärjestelmä ei koske-
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nut 1960-luvulla myöskään maatilataloudenharjoittajia eikä muita yrittäjiä . Maksetut 
työeläkkeet jäivät alkuvaiheessa pieniksi ja LEL-vanhuuseläkkeet toimeentulon kan-
nalta lähestulkoon merkityksettömiksi .

Eläkeläisten toimeentulosta saatiin myös perusteellisempaa tietoa . Terho Pulkkinen 
teki Sosiaalipoliittisen Yhdistyksen toimeksiannosta ja ETK:n sekä Kelan rahoittamana 
laajan tutkimuksen eläketurvan riittävyydestä ja kehittämistarpeista (1969) . Haastatte-
luaineistoon perustuvan tutkimuksen tiedot koskivat vuotta 1964 . Toimeentulon tason 
selvittämiseksi Pulkkinen laski käytettävissä olevia ja kulutusyksikkökohtaisia tuloja, 
joista muodostui niin sanottu ”elintasollinen tulo” . Vanhusten kulutustarve oli pienem-
pi kuin työikäisillä, mutta heillä oli toisaalta enemmän sairauksista johtuvia menoja .

Eläkeläiset saivat tuloja monista eri lähteistä, ja tulonjakoa luonnehti epätasaisuus . 
Ne eläkeläiset, jotka lukeutuivat ennen eläkeaikaa palkansaajiin, saivat vanhuus- tai 
työkyvyttömyyseläkkeellä ollessaan keskimäärin kaksi kolmasosaa tuloistaan eläkkei-
nä . Monilla oli siten eläkkeen ohella edelleen palkka- tai yrittäjätuloa . Uusien eläke-
järjestelmien merkityksellisyydestä kertoi, että kansaneläke oli parhaiten muistettu 
tuloerä .

Toimeentulon kannalta olennaiseksi muodostui se, että huomattava osa vanhuus-
eläkeläisistä eli suurissa ruokakunnissa, joihin kuului täysi-ikäisiä lapsia ja lapsenlap-
sia ja toisinaan vielä muitakin sukulaisia . Heiltä saadusta tuesta tuli tärkeä osa elä-
keläisten toimeentuloa . Näin oli erityisesti maa- ja metsätaloudesta toimeentulonsa 
saaneella väestöllä, jolla myös syytinki oli edelleen yksi toimeentulon hankkimisen 
muoto . Moderni instituutio, eläkejärjestelmä, ei siten heti syrjäyttänyt vanhoja, vuosi-
satojen takaa juontuvia toimintatapoja .

Eläketurvan ongelmat koskivat työkyvyttömyysturvaa ja vanhimpia ikäluokkia . 
Työkyvyttömistä heikoin suhteellinen asema (verrattuna oman ammatin työnteki-
jöihin) oli aikaisemmin teollisuudessa työskennelleillä . Työkyvyttömyyseläkeläisten 
asemaa paransi, jos puoliso oli työssä, mutta toimeentuloa heikensivät alaikäiset huol-
lettavat . Usein työelämän ulkopuolella jo aktiiviaikanaan olleiden naisten asema oli 
erityisen huono . Pulkkisen mukaan ”yksinäisiä naisvanhuksia ja erityisesti yksinäisiä 
työkyvyttömiä naisia oli runsaasti sijoittunut alimpiin tuloluokkiin” .40 Kirjan lopuksi 
Pulkkinen esitti myös vaativan haasteen tulevalle eläkepolitiikalle:

Käsitykseni mukaan eläkepolitiikan tavoitteeksi tulee asettaa toisaalta vähim-
mäistason turvaaminen, toisaalta kaikkien työvoimaan kuuluneiden henkilöi-
den osalta aktiiviaikaisen elintason säilyttämisen . Jokaiselle on sallittava eläk-
keelle siirtymisen jälkeen taso, johon hän omalla työllään on aktiiviaikanaan 
yltänyt . Kolmanneksi on vielä huolehdittava siitä, että eläkkeet seuraavat aktii-
viväestön ansiotason kohoamista .41

Eläkejärjestelmiin tehtiin 1960-luvulta lähtien muutoksia . Jo alkaneiden ja tulevien 
eläkkeiden vähimmäistasoa korotettiin niin työ- kuin kansaneläkejärjestelmissä . Tule-
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viin työeläkkeisiin tehtiin heinäkuussa 1975 tasokorotus, ja työeläkkeistä tuli kansan-
eläkkeisiin nähden ensisijaisia . Lakisääteisten eläkkeiden tavoitetaso oli nyt yksityi-
sellä sektorilla 60:ssä, kun se julkisella sektorilla oli vanhastaan ollut 66 prosentissa 
palkasta laskettuna . Toisaalta monimutkaisen eläkejärjestelmän ja eläkkeiden indeksi-
korotusten vuoksi tuloksena saattoi olla eläkettä edeltävään ja samaan työhön tulleen 
uuden työntekijän palkkatasoon verrattuna jopa liian suuret eläkkeet . Nämä tapaukset 
koskivat ennen muuta julkisen sektorin eläkkeitä mutta ajan mittaan ongelmaan tör-
mättäisiin myös yksityisellä sektorilla . Niiden ehkäisemiseksi eläkepalkan laskentata-
paa ja eläkkeiden indeksointia muutettiin 1970-luvulla tulevaa eläketasoa alentavaan 
suuntaan .

Eläkejärjestelmiin tehdyt muutokset eivät kuitenkaan olleet ainoa syy keskimääräi-
sen eläketason nousuun . Työeläkejärjestelmä kypsyi vuosi vuodelta, minkä seuraukse-
na eläkkeelle siirtyneillä oli takanaan pidempi työura ansioeläkejärjestelmän mukais-
ta työskentelyä kuin jo eläkkeellä olevilla . Vakuutettavien työsuhteiden karenssiajat 
ensin lyhennettiin ja lopuksi poistettiin kokonaan . Vaikutukset näkyvät eläketasossa 
pitkälle tulevaisuuteen . Vasta suunnilleen 2040 ollaan tilanteessa, jossa kaikilla eläk-
keensaajilla on ollut mahdollisuus työeläkkeen kartuttamiseen kaikenlaisista töistä ja 
koko työuran ajalta .42 Uudet työeläkkeet olivat koko ajan keskimäärin suurempia kuin 

Terho Pulkkinen esittelee 

Eläketurvakeskuksen 

ja Kansaneläkelaitoksen 

rahoittamaa tutkimusta 

”Eläketurva ja toimeen-

tulo” huhtikuussa 1969. 

Kuva ETK.
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edellisinä vuosina ja huomattavasti suurempia kuin niiden, joiden eläkkeet kuoleman 
jälkeen poistuivat eläkekannasta .

Eläkkeensaajien kokonaiseläkkeestä on saatavissa luotettavia tilastoja vuodesta 
1979 alkaen, jolloin käynnistyi ETK:n ja Kelan yhteistilastointi . Oheinen TEL-van-
huuseläkettä koskeva kuvio ei siten kuvaa kokonaiseläkkeen muutosta, koska siihen 
eivät sisälly kansaneläkkeet .

Työeläkkeistä on 2000-luvulla tullut useimmille tärkein eläketurvan muoto, ja 
pelkkää kansaneläkettä saavien määrä on jatkuvasti vähentynyt . Työeläkejärjestelmän 
vähittäisen kypsymisen seurauksena sekä hintojen muutoksiin että ansiotasoon suh-
teutettu eläketaso kohosi: työeläkkeensaajien keskimääräinen vanhuuseläke oli 2005 
hieman yli 40 prosenttia keskiansioista ja eläkkeensaajien keskimääräinen kokonais-
eläke (työ-, kansan- perhe- ja SOLITA-eläkkeet mukaan lukien) suhteessa kyseisen 
vuoden keskiansioon noin 50 prosenttia . Eläkkeelle siirtyvillä osuudet olivat korkeam-
pia . Eläketulojen jakautuminen on muuttunut eläkeläisten kesken tasaisemmaksi . Erot 
yksityiseltä ja julkiselta sektorilta eläkettä saaneiden välillä ovat kaventuneet, vaikka 
julkisen sektorin eläkkeet olivat edelleen selvästi korkeampia . Samoin oli miesten ja 
naisten välillä: 2005 naisten keskimääräinen eläke oli 78 prosenttia miesten eläkkeis-
tä .43 Ero oli siten lähellä miesten ja naisten ansiotason eroa .

Riihimäkeläinen kirjanpitäjä 

Liisa Kunttu sai yksityiseltä 

sektorilta ensimmäise-

nä täyden 60 prosentin 

vanhuuseläkkeen jo 1997, 

vaikka TEL-järjestelmä oli 

ollut voimassa vasta 35 

vuotta. Hänen eläkkee-

seensä laskettiin karttu-

maa myös työeläkelain 

voimaantuloa edeltäviltä 

vuosilta ja 1994 voimaan-

tullutta 2,5 prosentin niin 

sanottua superkarttumaa 

60−64-vuotiaana tehdystä 

työstä. Kuva ja tiedot Työ-

eläke 1/1998, valokuvaaja 

Jouko Laitinen. 
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Eläkkeiden korvaussuhteen mediaani – henkilön eläke suhteessa hänen omiin 
ansioihinsa ennen eläkkeelle siirtymistä – oli 2003 kaikilla eläkkeelle siirtyneillä 60 
ja vanhuuseläkkeelle siirtyneillä 64 prosenttia . Eläketurvakeskuksen Juha Rantalan 
ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen Ilpo Suoniemen tutkimuksen mukaan yksityisen 
sektorin TEL-alalta eläkkeelle siirtyneiden niin sanotun omaeläkkeen korvaussuhteen 
mediaani oli 57 prosenttia ja julkiselta sektorilta 63 prosenttia . Eläkkeensaajien välillä 
korvaussuhteet vaihtelivat huomattavasti .44

Pulkkisen mielestä oli tärkeää huolehtia siitä, että eläkkeet seuraisivat aktiivi-
väestön ansiotason kohoamista . Näin ei kuitenkaan tapahtunut, sillä vuosien 1977 ja 
1996 indeksimuutoksilla työeläkkeiden korotuksia muutettiin kohti kuluttajahintojen 
muutosta . Reaaliansioiden kohotessa pitkään eläkkeellä olleiden eläkkeet jäivät siten 
jälkeen keskimääräisestä ansiotason noususta, mikä on synnyttänyt tyytymättömyyt-
tä eläkeläisten keskuudessa ja mikä luo haasteen eläketurvan riittävyyteen erityisesti 
pitkään elävien kohdalla .

Indeksiturvan merkitys oli erityisen suuri 1970-luvun puolivälin öljykriisin aikoi-
hin, jolloin inflaatio oli enimmillään lähes 20 prosenttia vuodessa ja keskimääräinen 
ansiotaso nousi vielä nopeammin . Tuolloin ilman indeksitarkistuksia eläkkeiden osto-
voima olisi puolittunut 4–5 vuoden aikana. Vaikka inflaatio on hidastunut huomat-
tavasti 1970-luvusta (ks . luku Työeläkkeiden rahoitus s . 398) ja työeläkkeiden indek-
sointia on muutettu, indeksiturvan merkitys on silti säilynyt huomattavana . Näin on 
etenkin kaikkein vanhimpien ihmisten eläkkeiden kohdalla . Indeksiturvaan perehty-
neen Eläketurvakeskuksen Arto Laesvuoren laskelmien mukaan esimerkiksi vuoden 

TEL-laitosten maksamat keskimääräiset reaaliset vanhuuseläkkeet  

1962−2005, 1962=100.

Lähde: ETK .

Kaavio 10.6. TEL-laitosten maksamat keskimääräiset reaaliset vanhuuseläkkeet 1962–2005.
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2009 alussa maksussa olleissa ja 20 vuotta aikaisemmin alkaneissa eläkkeissä indeksi-
turvan osuus lähenteli puolta ja 1970-luvun lopulla alkaneissa eläkkeissä (joita ei toki 
ollut enää 2009 paljon) vain neljännes oli eläkkeen alkumäärän osuutta ja kolme nel-
jännestä indeksitarkistuksia .45

Samoin kuin eläkejärjestelmän alkuaikoina eläkeläiset sijoittuvat toimeentulotar-
kasteluissa edelleen pienituloisiin . Työttömyyden voimakkaasti kasvaessa 1990-luvun 
lamavuosina eläkeläisten köyhyysriski tosin väheni ja suhteellinen asema muihin tu-
lonsaajiin verrattuna parani, koska eläkeläisten tulot vähenivät vähemmän kuin työ-
ikäisillä . Laman jälkeen köyhyysriski uudelleen kasvoi . Kuten eläkeläisten toimeentu-
loa tutkinut Juha Rantala toteaa, köyhyyden laajuus on kuitenkin ”herkkä sille, miten 
sitä mitataan” .46 Vanhaa epäluuloa kunnallisia avustusjärjestelmiä, ”köyhäinapua”, 
kohtaan kuvastanee ainakin osittain se, että pienituloisuudestaan huolimatta eläkeläi-
set saivat toimeentulotukea harvemmin kuin nuoremmat .

Viidentoista EU-maan vertailussa suomalaisten eläkeläisten ostovoima oli 2001 
viidenneksi matalin, tosin myös työikäisten ostovoima jäi alle keskiarvon . Eläkeläisten 
ostovoima oli korkein Keski-Euroopan maissa ja Suomea heikompi Portugalissa, Krei-
kassa, Irlannissa ja Espanjassa . Suomessa tulonjako niin työikäisten kuin eläkeläisten-
kin keskuudessa oli vertailumaiden tasaisimpia, mutta eläkeläisten tulot suhteessa työ-
ikäisten tuloihin olivat pienemmät kuin vertailumaissa keskimäärin . Erilaisten järjestel-

Keskimääräinen kokonaiseläke 1980−2010, euroa kuukaudessa  

(vuoden 2010 tasossa).

Huom . Keskimääräisiin eläkkeisiin sisältyvät työ- ja kansan- ja SOLITA-eläkkeet  

(1991 lähtien) . Kokonaiseläke sisältää omaeläkkeen ja mahdollisen perhe-eläkkeen .

Lähde: ETK .

Kaavio 10.7. Keskimääräinen kokonaiseläke 1980–2010.
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mien vuoksi kansainväliset vertailut ovat kuitenkin hankalia eivätkä ostovoimavertai-
lut tavoita esimerkiksi eroja eläkeläisille tärkeissä terveydenhuollossa ja asumisessa .47 
Suomen lakisääteinen eläketurva on hieman OECD-maiden keskitason yläpuolella, 
mutta otettaessa huomioon monissa maissa Suomea yleisemmät kollektiiviset tai yksi-
lölliset lisävakuutukset Suomen eläketurvan suhteellinen asema heikkenee .48

Yhteiskunnan vaurastuminen ja yleisen elintason kohoaminen saivat aikaan sen, 
ettei köyhyys ollut enää samalla tavoin ”absoluuttista” ja laajaa kuin ennen eläkejärjes-
telmien voimaantuloa . Eläketurvakeskuksen suunnittelujohtaja Hannu Uusitalo nos-
ti kuitenkin 2006 esiin kaksi ryhmää, joiden asemaan pitäisi köyhyysriskin kannalta 
kiinnittää erityistä huomiota: työkyvyttömyyseläkeläiset ja vanhimmat naiset . Sekä 
nuorilla työkyvyttömillä että vanhimmilla naisilla kansaneläkkeiden osuus kokonais-
eläkkeestä on muita suurempi . Työkyvyttömyyseläkeläisten suhteellinen taloudellinen 
asema oli huonontunut eläketurvaan tehtyjen leikkausten myötä . Kaikkein vanhim-
mista eläkkeensaajista Uusitalo kirjoitti: ”Toisen huomionarvoisen ryhmän muodosta-
vat 75 vuotta täyttäneet naiset, joiden köyhyysriski on erittäin suuri verrattuna muihin 
väestöryhmiin” .49 Ryhmät olivat samoja, joihin Pulkkinen kiinnitti huomionsa neljä 
vuosikymmentä aikaisemmin .

Eläketurvakeskus 
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malla Juha Rantala ja 

oikealla Jari Kannisto. 

Kuva Työeläke 5/2006, 

valokuvaaja Anne 

Iivonen.
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PYRKIMYS KESTÄVÄÄN ELÄKETURVAAN

Eläkejärjestelmäkomitean tavoitteena oli 1960-luvun lopulla selvittää, miten varmis-
tetaan kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien toimeentulon turvaaminen ja eläke-
turvan kehittäminen oikeudenmukaisella tavalla . Ensitöikseen se laaditutti vuoteen 
1982 ulottuvan ennusteen sosiaalimenoista . Komitean mukaan Suomi oli saavuttanut 
1968 sosiaalimenojen kansantulo-osuudessa Ruotsin vuoden 1965 tason ja ylittänyt 
Tanskan ja Norjan tuon vuoden tason . Eurooppalaisessa vertailussa Suomi jäi jälkeen 
kärkimaista mutta edusti kuitenkin jo ”hyvää kansainvälistä tasoa” .50

Komitean mielestä lisämenojen kasvua tuli jatkossa hillitä . Ilman uutta lainsäädän-
töäkin järjestelmiin liittyi automaattista kasvua, ennen kaikkea terveyden- ja sairaan-
hoidon sekä eläketurvan osalta . Menojen lisäyksen arvioitiin olevan nopeampaa kuin 
kansantulon kasvun . Se rajoitti lähivuosina ”uuden sosiaalipolitiikan” suunnittelua . 
Komitean mielestä ”työllisyyden ja kansainvälisen kilpailukyvyn samanaikainen tur-
vaaminen ovat lähivuosien yhteiskuntasuunnittelussa kansallisia jättiläistehtäviä, joil-
la on etusija valtakunnallisten voimavarojen sijoittelua koskevia valintoja tehtäessä” .51

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kari Puro kirjoitti 1982 Sosiaa-
lisessa Aikakauskirjassa pitkän aikavälin suunnittelun käynnistymisestä sosiaali- ja 
terveysministeriön hallinnonalalla . Valtiovarainministeriö oli lähettämässään kirjeessä 
tammikuussa 1973 todennut, että yhteiskuntapoliittisessa ja valtiontalouden suunnitte-
lussa ja päätöksenteossa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan kehitysnäkymiin 
myös pitkällä aikavälillä piti kiinnittää erityistä huomiota . Valtiovarainministeriön mu-
kaan sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala sopi valtiontalouden pitkän aikavälin 
suunnittelun kokeilusektoriksi .52 Sosiaali- ja terveysministeriö päättikin pidentää mi-
nisteriössä tehdyn suunnittelun aikaväliä, ja 1978 julkaistuun sosiaaliturvamaksutoimi-
kunnan mietintöön koottiin sosiaaliturvan ja työvoimakustannusten kehitystä kuvaavia 
aikasarjoja ja verrattiin Suomen kehitystä teollisuuden tärkeimpiin kilpailijamaihin .53

Teivo Pentikäinen sai Sosiaalisessa Aikakauskirjassa 1979 kokonaisen numeron 
tilaa esitellä ajatuksiaan eläkejärjestelmästä ja yleisemminkin sosiaalipolitiikasta, nii-
den kehityksestä ja tulevaisuuden näköaloista . Tärkeimmät ”tosiasiat” oli koottu Penti-
käisen seitsemäksi ”toteamukseksi” . Niiden viesti kiteytyi siihen hänen jo aikaisemmin 
esittämään näkemykseen, ettei eläke- ja sosiaalimenoja lisätty Suomessa liian nopeas-
ti, varsinkin kun ottaa huomioon vientimarkkinoilla kilpailleiden maiden korkeamman 
lähtötason . Tulevaisuuskin näytti kansainvälisesti vertaillen vähintään kohtuulliselta, 
kunhan uudistuksissa otettiin huomioon taloudellisen kasvun asettamat rajoitteet . Lii-
an pitkälle meneviin ennusteisiin piti kuitenkin suhtautua varauksellisesti:

Divergoivat futurologiset näkemyksetkin vahvasti perustelevat sitä, ettei ole 
mielekästä rakennella ennusteita kovin moniksi vuosikymmeniksi eteenpäin . 
Jalat pysynevät parhaiten maan pinnalla, jos otaksutaan yhteiskunnan säilyvän 
vastaisuudessakin niukkuuden yhteiskuntana .54
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Sosiaalimenojen kehitystä ja tavoitteiden toteutumismahdollisuuksia arvioivan 
työryhmän toimeksianto oli ensimmäinen yritys arvioida kattavasti sosiaalimenojen 
kaikkien osa-alueiden (eläkkeet, sairausvakuutus, julkisen sektorin tuottamat terveys-
palvelut, muut sosiaaliset tulonsiirrot ja palvelut, työttömyys ja tapaturmat) tulevaa kus-
tannuskehitystä ja sen kansantaloudellisia vaikutuksia . Tämä 1980 raporttinsa jättänyt 
sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikön Altti Aurelan johtama niin sanottu STAT-
ryhmä ulotti katseensa 40 vuotta eteenpäin, aina vuoteen 2020 saakka . Näin pitkälle 
ulottuva tarkastelu katsottiin perustelluksi jo yksinomaan sen vuoksi, että työeläkkeiden 
kustannushuipun arvioitiin osuvan vasta 2020–2030-luvuille yksityisen sektorin työ-
eläkejärjestelmän hitaan voimaantulon ja suurten ikäluokkien vanhenemisen vuoksi . 
Toimikunta totesi mietinnössään, että tarvetta olisi vielä pidempään aikajänteeseen .55

Raportin keskeinen viesti kiteytyi siihen ongelmaan, joka aiheutui lähivuosikym-
meninä tapahtuvasta väestön ikääntymisestä . Eläkeläisten ja työllisten määrien suhde 
muuttui tarkasteltavana olevana kautena koko ajan epäedullisempaan suuntaan, jos 
arviointiperusteena käytettiin työelämässä toimivalle väestölle koituvaa kustannusra-
sitetta . Laskelmien perusteella näytti kuitenkin siltä, että julkisin verovaroin katetta-
vat sosiaaliturvamenot olivat rahoitettavissa bruttoveroastetta nostamatta edellyttäen, 
ettei uusia uudistuksia enää toteutettaisi . Laskelmien mukaan sosiaalimenot olisivat 
26 prosenttia bruttokansantuotteesta 2020, jos bruttokansantuote kasvaisi 3 prosent-
tia ja ansiot keskimäärin 2,5 prosenttia vuodessa .56 Työryhmä korosti, että mahdollisia 
uusia uudistuksia harkittaessa tulisi erityisellä huolella tarkastella niiden pitkän aika-
välin vaikutuksia .

Työeläkelaitosten ja Kelan maksamat eläkkeet 1970−2010, 

miljardia euroa (vuoden 2010 tasossa).

Lähde: ETK, Kela .

Kaavio 10.8. Työeläkelaitosten ja Kelan maksamat eläkkeet 1970–2010. 
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Tulevaisuutta luotaavia selvityksiä tehtiin tämän jälkeenkin säännöllisesti muuta-
man vuoden välein . Niiden yhteinen viesti oli, että väestön ikääntymisen ja työeläke-
järjestelmän vähittäisen voimaantulon vuoksi erityisesti eläkemenot kasvaisivat, mikä 
johtaisi myös työnantajien suhteellisen maksuosuuden kasvuun kaikista sosiaalime-
noista . Huolta vähensi kuitenkin se, että muissa OECD-maissa kehitys näytti saman-
suuntaiselta ja että lähtötaso – sosiaalimenojen suhde BKT:seen – oli useissa vertailu-
maissa Suomea korkeampi .57

Talouden kääntyminen alaspäin johtavaan syöksyyn 1990-luvun alussa muut-
ti nopeasti tulevaisuutta koskevan näkemyksen . Nopea taloudellinen kasvu ei enää 
näyttänyt ratkaisevan väestön ikääntymisestä seuraavia ongelmia . Puron johtaman 
eläkekomitean mietinnössä (ks . laajemmin s . 263) loppuvuodesta 1991 hahmoteltiin 
aikaisempaa synkempiä skenaarioita:

Näkyvissä oleva talouskasvun hidastuminen saattaa merkittävästi vaikeuttaa 
kasvavien eläkemenojen sekä yhteiskunnan tarjoamien sosiaali- ja terveyspal-
velujen rahoitusta . Pitkään jatkuvan hitaan talouskasvun vallitessa työikäisen 
väestön reaalitulot saattavat jopa pienentyä . Tällaisessa tilanteessa tulonjako-
ristiriita työssäkäyvän väestön ja eläkkeensaajien välillä kärjistyisi ja paineet 
eläketason laskemiseksi kasvaisivat .58

Vajaan vuoden kuluttua eläkekomitean mietinnön valmistumisesta asetettiin uusi 
laajapohjainen ryhmä selvittämään eläke- ja sosiaalimenojen pidemmän aikavälin 
kehitystä . Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön Markku Lehdon johtama 

Sosiaalimenojen suhde bruttokansantuotteeseen 1960−2009, prosenttia.

Lähde: Alestalo & Uusitalo (1986) vuodet 1960–1980, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1980–2009 . Kaavio 10.9. Sosiaalimenojen suhde bruttokansantuotteeseen 1960–2009.
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toimikunta jätti mietintönsä keväällä 1994 . Toimikunnan asettamisen syynä oli alati 
heikkenevä taloudellinen tilanne ja siitä johtuneet vaikeudet rahoittaa sosiaaliturvaa . 
Pariakymmentä vuotta myöhemmäksi ennustetut sosiaalimenojen kasvun aiheutta-
mat rahoitusongelmat olivatkin jo nyt käsillä . Akuutti talouden kriisi vaikutti myös 
mahdollisuuksiin ratkoa tulevaa menojen kasvua . Keskeiseksi vaihtoehdoksi nousi 
menojen karsiminen .

Sosiaalimenotoimikunnan keskeinen viesti kuului, että ”kestävä sosiaaliturva ei 
tulevaisuudessakaan saisi rakentua keskimääräistä nopeamman taloudellisen kasvun 
varaan” . Toimikunta päätyi peruslaskelmissaan arvioon 1,5 prosentin työn tuottavuu-
den kasvusta vuoden 2000 jälkeen . Tehdyt laskemat ulottuivat vuoteen 2030 saakka . 
Lama lisäsi varovaisuutta tai jopa pessimismiä, sillä aikaisemmissa laskelmissa tuot-
tavuusoletukset olivat vaihdelleet kahden ja kolmen prosentin välillä . Tuottavuuden 
kasvun oletettiin tulevaisuudessa Suomessa jäävän alle eurooppalaisen keskitason . 
Mietinnön viimeisessä kappaleessa tosin todettiin, että ”toimikunnan työn valmistues-
sa odotukset lähivuosien nopeasta kasvusta ovat voimistuneet” .59

Lama näkyikin selvänä kohoamana kansantuotteeseen suhteutetussa eläkemenos-
sa, joka oli kasvanut tasaisesti työeläkejärjestelmän ensimmäisten vuosikymmenien 
aikana . Lyhyen aikavälin heilahtelut johtuivat pääosin tuotannon muutoksista . Selvä 
muutos näkyi juuri 1990-luvun alussa, jolloin työttömyys kasvoi voimakkaasti ja kan-
santuote laski . Kokonaiseläkemeno nousi lähes 14 prosenttiin kansantuotteesta . Sen 
jälkeen osuus on laskenut, mutta yksityisen sektorin työeläkemenossa osuus on säily-

Kokonaiseläkemenon suhde bruttokansantuotteeseen 1965−2010, prosenttia.

Huom . Kokonaiseläkemeno sisältää kaikki muut maksetut eläkkeet paitsi henkilön itsensä kus-

tantamat eläkkeet . 

Lähde: ETK ja Kela . 

Kaavio 10.9. Sosiaalimenojen suhde bruttokansantuotteeseen 1960–2009.
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nyt kansantuotteen kasvusta huolimatta suunnilleen muuttumattomana . Syynä tähän 
on järjestelmän vähittäinen voimaantulo .

Eläkejärjestelmään tehdyt muutokset vähensivät eläkemenoja siitä, ettei olisi tehty 
mitään muutoksia . 1990-luvulla tehtyjen muutosten on arvioitu vähentävän 2030 elä-
kemenoja suhteessa bruttokansantuotteeseen noin neljä prosenttiyksikköä ja 2000-lu-
vun alussa tehdyt muutokset noin prosenttiyksikön .60 Väestön ikääntymisen vuoksi 
eläkemenon ennustetaan kuitenkin kasvavan . Eläketurvakeskuksessa tehtyjen pitkän 
aikavälin laskemien mukaan sekä yksityisen että julkisen sektorin työeläkemenot yh-
dessä nousevat 2030-luvulla noin kolmannekseen palkkasummasta ja lakisääteiset 
kokonaiseläkemenot yli 15 prosenttiin bruttokansantuotteesta .61

Eläke- ja sosiaalimenojen tulevaisuudessa ennakoitu kasvu ja väestön ikääntymi-
nen herättävät huolta niin julkisen talouden kestävyydestä kuin taloudellisen kasvun 
edellytyksistä . Eri organisaatiot laativat tiuhaan tulevaisuutta luotaavia laskelmia . 
Kyse ei ole kuitenkaan uudesta ilmiöstä, vaan sosiaalimenojen liiallisesta kasvusta 
on varoiteltu koko työeläkejärjestelmän voimassaolon ajan ja itse asiassa jo 1800-lu-
vun lopulta lähtien tehdyissä sosiaaliturvan uudistamista koskevissa mietinnöissä on 
kannettu huolta rahojen riittävyydestä . Mietintöjen yhteinen viesti tiivistyy Pulkkisen 
eläkkeitä koskevan tutkimuksen loppusanoihin 1969:

Eläketurvan kokonaisuutta hahmotettaessa on otettava huomioon, että eläke-
politiikan on joka hetki sopeuduttava taloudellisen kasvun pyrkimykseen . Se ei 
saa kaventaa omia toimintamahdollisuuksiaan tulevaisuudessa .62
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Taloudellinen kasvu, lääketiede ja hyvinvointivaltio tahkoavat tulosta niin tehok-
kaasti, että yhä useampi säilyy pidempään hengissä, elää vanhaksi ja vieläpä niin 
kauan, että siitä on tullut keskeinen puheenaihe . Suomessa 65 vuotta täyttäneet 

elävät 2010-luvun alussa keskimäärin vielä 20 vuotta . Se on suunnilleen kymmenen 
vuotta enemmän kuin sata vuotta aikaisemmin ja viisi–kuusi vuotta enemmän kuin työ-
eläkejärjestelmän alkuaikoihin 50 vuotta sitten . Lapsikuolleisuuden huomattavan vä-
hentymisen vuoksi muutokset vastasyntyneiden elinajanodotteessa ovat suurempia .

Eläkeläisten osuus väestöstä kasvaa tulevina vuosikymmeninä, kun eliniän piden-
tymisen lisäksi vanhemmat ikäluokat ovat nuorempia suurempia . Tällainen demogra-
finen muutos on edessä kaikissa teollistuneissa länsimaissa ja myös monissa Aasian 
väkiluvultaan suurissa maissa, kuten Japanissa ja Kiinassa . Muutoksen vaikutukset 
vaihtelevat maiden välillä ja ulottuvat yhteiskuntien perustaviin rakenteisiin ja insti-
tuutioihin, ei vähiten eläkejärjestelmiin . Vaikka eläkejärjestelmiä on uudistettu, katse 
kohdistuu edelleen varhaiseen työelämästä poistumiseen ja vanhuuseläkeikään .1 Muu-
tosvaateisiin tuo lisäpontta taloudelliseen kehitykseen liittyvät uhkakuvat .

Myös Suomessa tuorein eläkekeskustelu liittyy juuri väestön ikääntymiseen ja elä-
keikään . Keskustelu kiihtyi talvella 2009 Matti Vanhasen (Kesk .) johtaman porvari-
hallituksen esittäessä maailmalaajuisen finanssikriisin ja väestörakenteen ikääntymi-
sen synkistäessä talouden näkymiä vanhuuseläkeiän alarajan nostoa asteittain 63:sta 
65 vuoteen .2 Ammattiyhdistysliike tyrmäsi välittömästi hallituksen kaavailut . SAK:n 
eläkeneuvottelijan Pertti Parmanteen mielestä hallitus aikoi ”työntää kätensä syvälle 
eläkeikää lähestyvien palkansaajien taskuihin” . Työeläkehistoriasta ei löytynyt yhtä 
selvää irtiottoa, vaan vertailukohtaa piti hakea kauempaa: ”Eläkkeitä ei ole rohmuttu 
sitten 50-luvun, kun maalaisliitto kaappasi niitä .”3

Eläkekeskustelu laantui kuitenkin nopeasti, vain parissa viikossa . Pääministeri ja 
järjestöt sopivat, että osapuolet sitoutuvat etsimään keinot, joilla keskimääräistä eläk-
keellesiirtymisikää nostetaan kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessä .4 Työeläke-
järjestelmää koskevassa valmistelussa päädyttiin nopeasti edellisiltä vuosikymmeniltä 
tuttuun kaavaan selvityksineen ja työmarkkinajärjestöjen neuvotteluineen . Toteutues-
saan hallituksen esitys vanhuuseläkeiän nostosta olisi merkinnyt olennaista muutosta 
eläkejärjestelmää koskevien uudistusten toteuttamistapaan . Eläkeikää ja työurien pi-
tuutta koskeva keskustelu jäi kuitenkin elämään .
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KAIKILLE ELÄKE

Suomalainen yhteiskunta koki 1800-luvun jälkipuolelta lähtien nopean ja syvällekäy-
vän rakennemuutoksen . Väestönkasvu, maanomistusolojen muutos ja teollistuminen 
sekä sen myötä kehkeytynyt palkkatyöyhteiskunta murensivat vähitellen agraarista, 
julkilausutusti eriarvoista sääty-yhteiskuntaa . Muutos näkyi niin taloudessa, työnteos-
sa, iäkkäiden ihmisten toimeentulossa kuin ihmisten käsityksissä siitä, millainen on 
tavoiteltava elämänkulku . Ennen koko väestöä koskevia lakisääteisiä eläkejärjestelmiä 
jäi teollistuvassa agraariyhteiskunnassa suuri osa väestöstä käytännössä vaille riittävää 
vanhuudenturvaa . Jos työkyky vähänkin säilyi eikä sattunut kuolemaan, töitä tehtiin 
pitkään . Alhaisen tuottavuuden yhteiskunnassa lähes kaikkien elintaso oli alhainen ja 
erityisen alhainen se oli vanhoilla ihmisillä .

Muutokseen liittynyt ja sitä kiihdyttänyt yhteiskunnan liberalisointi näkyi perin-
teisen sosiaaliturvan kohdalla kahdella tapaa: köyhäinhoidon ehtoja tiukennettiin ja 
toisaalta korostettiin ihmisten omaehtoista toimintaa ja järjestöjen – nykykielellä kan-
salaisyhteiskunnan – ja vapaan sopimustoiminnan merkitystä . Tässä keskustelussa 
esiin nousi myös kasvavaa yhteiskuntaluokkaa, työväestöä, koskeva sosiaalivakuutus .

Sosiaalivakuutuksen järjestämistä pohtineet komiteat liittyivät 1800-luvun lopulta 
lähtien sosiaalisten ongelmien – tai työväenkysymyksen niin kuin sitä alkujaan kut-
suttiin – reformistiseen, vallitsevan porvarillisen yhteiskuntamuodon säilyttävään rat-
kaisutapaan . Tavoitteeksi tuli tuottaa päätöksenteon avuksi systemaattisesti koottua 
tietoa ja tilastoja sekä verrata Suomea muihin maihin .

Modernisaation ensi askeleita ottavassa yhteiskunnassa eliitin valistunein osa ha-
lusi välttää muualla tehtyjä virheitä ja omaksua pidemmälle kehittyneistä maista hyviä 
kokemuksia . Suomalainen sivistyneistö sai herätteitä siitä, mitä tapahtui muissa mais-
sa, etenkin Englannissa, Saksassa, Ranskassa ja Pohjoismaissa . Sosiaalidemokratian ja 
hyvinvointivaltion historiaa tutkinut Pauli Kettunen on nimittänyt tätä muiden maiden 
kokemusten hyödyntämistä ”perifeerisen maan oppineen eliitin avantgardismiksi” .5

Muutoksen seurantaan tarvittiin moderneja välineitä, mittareita . Helsingin yli-
opiston professorin ja rehtorin Zacharias Topeliuksen Maamme-kirjan (1875) mukaan 
tilasto osoitti ”selvillä numeroilla, edistyykö vai taantuuko maa varallisuuteen, väki-
lukuun, hyviin tapoihin, tietoihin ja moneen muuhun nähden” .6 Kansainvälisiä vertai-
luja ja tilastollisia tutkimuksia tehtyään ensimmäisen sosiaalivakuutuskomitea päätyi 
1890-luvun alussa johtopäätökseen, että pakollinen sosiaalivakuutus vähensi ihmisten 
omatoimisuutta ja ehkäisi siten yhteiskunnan edistymistä . Bismarckin Saksaan edel-
lisvuosikymmenellä järjestetty sosiaalivakuutus ei näyttäytynyt komitean enemmis-
tölle esikuvana, vaan sinänsä kannatettava vakuutus piti järjestää vapaaehtoisuuteen 
perustuen .7

Köyhyyden vähentämiseksi esitettiin liberalismin hengessä omaehtoista säästäväi-
syyden lisäämistä . Säästämisen ja vapaaehtoisuuden korostaminen saattoivat toimia 
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moraalisena kasvattajana, mutta ne eivät kuitenkaan ratkaisseet köyhyyteen liittyvää 
ongelmaa . Vapaaehtoisten vakuutusten kohdalla törmättiin siihen, että vakuutusten 
ulkopuolelle jäivät todennäköisimmin ne, jotka olisivat sitä eniten tarvinneet . Yksityi-
sen sektorin työeläkelakia keskeisesti muotoilemassa ollut Teivo Pentikäinen päätyi 
samaan johtopäätökseen vielä 1960-luvulla, kun keskusteluun nousi työeläkelakien 
ulkopuolelle jääneiden maatilatalouden harjoittajien ansioeläketurva .8

Eläkevakuutusta pohtinut seuraava laaja komitea esitti 1900-luvun alkupuolella 
pakollista vakuutusta palkkatyössä oleville ja toisin kuin viitisentoista vuotta aikai-
semmin mallia otettiin ennen muuta Saksasta . Vakuutuksen pakollisuus nähtiin va-
paaehtoisuuden sijaan nyt nimenomaan kasvattavana tekijänä:

Sitä vastoin todellinen vakuutus on omansa vakuutetuissa herättämään ja juur-
ruttamaan elävän käsityksen siitä, että voiman päivinä ei ole elettävä vain ku-
takin kuluvaa hetkeä varten, vaan että silloin on huolehdittava toimeentulosta 
myös pahojen päivien varalta . Tämän käsityksen kasvattava merkitys ei suin-
kaan ole vähäksi arvattava .9

Suhtautumistavan muutokseen vaikuttivat niin yhteiskuntarakenteen kuin poliit-
tisen kentän muutokset . Kaupungistuminen ja teollistuminen heijastuivat kahdella ta-
paa sosiaaliturvan tarpeen kasvuun: agraariyhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolella 
jäi aikaisempaa enemmän väkeä, ja toisaalta teollisuuspaikkakunnilla vanhojen ihmis-
ten määrä kasvoi . Teollistumisen ja kaupunkien kasvun alkuvaiheessa suuri osa työn-
tekijöistä tuli muualta ja oli nuoria, kun taas 1900-luvun alussa monet aikaisemmin 
tulleista olivat jo ikääntyneet . Maaseutu ei tarjonnut näille kaupunkilaisvanhuksille 
enää pakopaikkaa eikä toimeentuloturvaa .

Uuden haastajan ilmaantuminen pakotti hallitsevan yhteiskuntaluokan linjaamaan 
aikaisempaa selvemmin suhtautumistaan köyhyyden vähentämiseen ja sosiaaliturvan 
parantamiseen . Yhteiskunnallista tasa-arvoa ja tuotantovälineiden yhteisomistusta ta-
voittelevasta sosialismista tuli 1900-luvun alkuun mennessä liberalismin ohella toinen 
merkittävä epätasa-arvoisuuteen nojautuvaa sääty-yhteiskuntaa murentanut ideologi-
nen muutosvoima niin Suomessa kuin muualla Euroopassa . Se liittyi teollistumiseen 
ja sen synnyttämään uuteen yhteiskuntaluokkaan, palkkatyöväkeen . Työväestön muo-
dostumista teollistumisen aikana tutkineen Pertti Haapalan mukaan olennaista tässä 
muutoksessa ei ollut yhteiskunnallisten epäkohtien lisääntyminen vaan se, että sää-
ty-yhteiskuntaan kuuluneita yhteiskunnallisia eroja alettiin pitää yhteiskunnallisina 
epäkohtina .10

Suomessa sosiaalidemokraatit nousivat yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden myötä 
ensimmäisissä eduskuntavaaleissa 1907 suurimmaksi puolueeksi . Siitä tuli vaalikan-
natukseltaan Euroopan vahvin sosialistinen puolue, jonka erityispiirre oli suuri kan-
natus maalaisväestön keskuudessa . Siksi omien tilojen muodostamiseen tähdännyt 
asutuspolitiikka, suomalainen vastaus pidemmälle teollistuneiden maiden sosiaaliva-
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kuutukseen, sai kannatusta myös vasemmiston keskuudessa . Se ei kuitenkaan ratkais-
sut kasvavan teollisuuden työvoiman tarvetta eikä teollisuusyhteisöjen kaupunkien 
sosiaaliturvan ongelmia .

Toisin kuin porvaristo, sosiaalidemokraatit tavoittelivat sosiaaliturvan rahoitus-
ta verovaroin tai työnantajan kustantamaa järjestelmää . Sairauden aiheuttamat toi-
meentulo-ongelmat olivat palkkatyöväestön päivittäisen toimeentulon suurin uhka, 
joten SDP piti sairausvakuutusta eläkevakuutusta tärkeämpänä . Eläkevakuutuksen 
toteuttaminen olisi ollut vielä tuolloin teknisesti hankalaa, ja säästämiseen ja vakuu-
tuksiin liittyi myös yleisempi elintason mataluudesta johtuva ongelma . Monilla rahat 
eivät riittäneet edes välttämättömiin elintarpeisiin .

Eläkevakuutusta pohtineen komitean työ ei Venäjän ja Suomen poliittisen tilan-
teen vuoksi johtanut tuolloin mihinkään, korkeintaan se loi näköalan tulevaan . Kului 
vielä lähes kolme vuosikymmentä ennen kuin suunnitelmat etenivät lainsäädännöksi . 
Pitkän lamakauden jälkeisellä nousukaudella 1930-luvun puolivälin jälkeen sekä ta-
loudellinen että poliittinen tilanne johtivat viimein tulokseen .

Teollistuvaan agraariyhteiskuntaan sopi se, että eläkejärjestelmä toteutettiin 
1930-luvun jälkipuolella keskustan ja vasemmiston yhteistyönä ja kompromissina, 
koko väestöä koskevana kansanvakuutuksena . Se ilmensi vakuutusmaksujen osalta li-
beraalin ja talonpoikaisen Suomen visiota itsestä huolehtimisesta mutta järjestelmään 
sisältyi myös sosiaalidemokraattien kannattama verovaroin rahoitettu köyhimpien ja 
työkyvyttömyyseläkkeiden tukeminen . Vakuutusmaksut olivat kuitenkin niin pieniä, 
ettei uusi kansaneläkevakuutus, eräänlainen kollektiivinen säästökassa, kuitenkaan 
ratkaissut keskeistä ongelmaa eli alhaiseen elintasoon liittyvää vanhuusköyhyyttä . 
Kansaneläke uudistettiin pitkän valmistelun jälkeen vuoden 1957 alusta kaikille yhtä 
suureksi tasaeläkkeeksi ja tulosidonnaiseksi lisäeläkkeeksi .

Nopeasti kehittyvään palkkatyöyhteiskuntaan uudistettu kansaneläke ei kuitenkaan 
enää ollut riittävä . Tasa-arvoistuvassa yhteiskunnassa kansaneläkkeen tasasuuruisten 
etuuksien rinnalle nyt myös yksityisen sektorin toimihenkilöt sekä kasvava ja vauras-
tuva palkkatyöväestö halusivat kulutustasoa turvaavan pakollisen ansiosidonnaisen 
järjestelmän . Sitä valmisteltiin heti kansaneläkeuudistuksen jälkeen jo 1800-luvulta 
juontuvan käytännön mukaisesti komiteassa .

Yksityisen sektorin työntekijöitä koskevat eläkelait, TEL ja LEL, säädettiin heinä-
kuussa 1961 ja ne tulivat voimaan vuoden kuluttua heinäkuussa 1962 . Eläkeiäksi tuli 
sama kuin kansaneläkkeessä, 65 vuotta . Yksityisen sektorin työntekijän eläketurva 
koostui tämän jälkeen kaikille tasasuuruisesta kansaneläkkeestä ja tulosidonnaisesta 
lisäeläkkeestä sekä palkkatyöstä karttuvasta pakollisesta ansiosidonnaisesta eläkkees-
tä ja siihen mahdollisesti liitetystä vapaaehtoisesta lisäedusta . Jälkimmäinen koski 
lähinnä toimihenkilöitä ja tarkoitti alempaa eläkeikää ja/tai korkeampaa eläkettä . 
Eläkejärjestelmään jäi siten vielä sääty-yhteiskunnasta juontuvia piirteitä kansaneläk-
keisiin kuuluvasta köyhäinhoidollisesta tarveharkinnasta ja työeläkejärjestelmän lisä-
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etujen mahdollistamasta työntekijöiden erilaisesta kohtelusta . Uusi ja vanha maailma 
sovitettiin yhteen moderniin yhteiskuntaan kuuluvaan instituutioon .

Uudet eläkelait ottivat huomioon suurta rakennemuutosta eläneen vanhan agraari-
yhteiskunnan ja uuden palkkatyöyhteiskunnan tarpeita: tasaetuuksin ja tarveharkin-
nan avulla turvattu vähimmäistoimentulo sekä vuosikymmenien kuluessa vähitellen 
kypsyvä ansiosidonnainen järjestelmä loivat palkkatyöntekijöille näköalan paremmas-
ta tulevaisuudesta . Toisin kuin alkuperäisessä kansaneläkelaissa katse ei ollut enää 
vain kaukana tulevaisuudessa, vaan eläkkeillä ratkottiin myös olemassa olevan yhteis-
kunnan keskeistä ongelmaa, laajamittaista vanhuusköyhyyttä .

Yhdessä taloudellisen kasvun kanssa eläkkeet poistivat aikaa myöden yhteiskun-
nasta vanhuuden ja köyhyyden lähes väistämättömän yhteyden, ongelman, joka oli 
uhannut aikaisemmin suurta osaa väestöä . Eläkejärjestelmässä luotiin kollektiivinen 
ja pakollinen instituutio, jossa säästettiin tulevaisuutta varten ja varauduttiin toimeen-
tuloriskeihin . Työntekijöille tuli ikääntyessään oikeus jäädä hyväksytysti työvoiman 
ulkopuolelle ja jatkaa ainakin jossain määrin aikaisempaa elämäntapaansa . 

Työeläkejärjestelmällä on ollut laajemminkin vaikutuksia työelämään ja yhteis-
kuntaan . Niin sanottu etujen koskemattomuus helpotti työvoiman liikkumista ja työ-
paikan vaihtoa, koska eläke-edut eivät olleet sidoksissa työnantajaan . Työvoiman palk-
kaaminen tuli työnantajalle eläkemaksujen myötä myös aikaisempaa kalliimmaksi, jo-
ten eläkejärjestelmä omalta osaltaan kannusti työvoiman käytön tehostamiseen ja tuo-
tantomenetelmien kehittämiseen . Kun vielä palkoista sovittiin niin ikään keskitetysti, 
tuottamattomimmat yritykset eivät selvinneet kilpailussa . Rakennemuutos vauhdittui, 
ja takaisinlainaus helpotti yritysten pääomahuoltoa . Työvoimakustannuksista sopimi-
nen pakotti työnantaja- ja työntekijäjärjestöt jatkuvaan ja tiiviiseen yhteistyöhön . Työ-
eläkejärjestelmästä muotoutui suomalaisen korporatismin ja kompromissipolitiikan 
keskeinen instituutio .

KOORDINOITU KAPITALISMI,  
HYVÄT KEHÄT JA GLOBAALI SOPEUTUMINEN

Valtion rooli vahvistui toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä . Sotavuosi-
na valtiojohtoisella talouspolitiikalla saavutettiin niukkojen voimavarojen mobilisoin-
nissa niin Suomessa kuin muualla myönteisiä tuloksia, mutta ideologian ja politiikan 
muutokset juonsivat kuitenkin jo sotaa edeltäviin vuosiin . Markkinoiden vapaata toi-
mintaa painottavien oppien rinnalle ja ohi nousi kaksi brittiläistä ekonomistia ajatuk-
sineen: sekä John Maynard Keynes (1883–1946) että William Henry Beveridge (1879–
1963) korostivat valtion interventiota taloudessa ja sosiaalipolitiikassa . Yhä enemmän 
kiinnitettiin huomiota siihen, miten yhteiskuntiin syntyisi lisää jaettavaa .

Euroopassa valtioiden merkitys lisääntyi niin tuotannon organisoimisessa kuin 



483

sen tulosten jakamisessa . Tällaisessa ”koordinoidussa kapitalismissa”, kuten yhdys-
valtalainen taloushistorioitsija Barry Eichengreen on kutsunut Länsi-Euroopan sodan 
jälkeisiä vuosikymmeniä, taloudellisen kasvun edistämisessä, suhdannevaihteluiden 
hillitsemisessä ja inflaation torjunnassa uskottiin eri yhteiskuntaryhmien ja valtion vä-
liseen yhteistyöhön . Tulonsiirrot alettiin nähdä yhtenä taloudellisen kasvun lähteenä .11 
Suomessa Pekka Kuusi kiteytti yhteiskuntaan liittyvän jännitteiden ja taloudellisen 
kasvun merkityksen työeläkelain säätämisvuonna 1961:

Kiistatonta lieneekin se, että metallimiehen ja pienviljelijän vaurastuminen 
riippuu enemmän kansantulon jatkuvasta kasvusta kuin siitä, miten kansan-
tulo kulloinkin tulee keskinäisessä kamppailussa jaetuksi [– –] .
Meidän on täälläkin havahduttava tajuamaan, että nykyaikainen yhteiskunta 
ei ole enää keskenään kamppailevien herrojen ja työmiesten, tuottajien ja ku-
luttajien, maalaisten ja kaupunkilaisten taistelutanner, vaan se on kansalaisten 
yhteisyritys . Nykyaikaisessa yhteiskunnassa kansalaiset menestyvät yhdessä ja 
joutuvat yhdessä vaikeuksiin . Yhteinen menestys on kypsän kansalaisajattelun 
tulos .12

Kuusi ei kuitenkaan kuvannut työeläkejärjestelmän alkuaikojen yhteiskuntaa vaan 
korkeintaan utopian tulevasta . Paria vuotta myöhemmin sosiologit Erik Allardt ja Ant-
ti Eskola tulkitsivat maaseudun ja kaupungin välisen jännitteen yhdeksi suomalaisen 
yhteiskunnan perusvastakohtaisuudeksi .13 Se näkyi seuraavat vuosikymmenet myös 
eläkepolitiikassa kansaneläke- ja työeläkejärjestelmän kamppaillessa siitä, kummasta 
tulisi tärkeämpi vanhusten ja työkykynsä menettäneiden toimeentulon turvaaja . Täl-
lainen järjestelmäkilpa saattoi lyhyellä aikavälillä kiihdyttää etujen parantamista, mut-
ta yhtä lailla sitä voitiin pitää kansantalouden resursseihin nähden oikein mitoitetun 
ja suunnatun, suunnitelmallisen eläkepolitiikan esteenä . Eläkejärjestelmä monimut-
kaistui ja sen vaikutukset tulivat vaikeasti hallittaviksi . Kansalaisten oli yhä vaikeampi 
ymmärtää eläkejärjestelmien toimintaa, mutta legitimiteetti säilyi ja sitä ylläpidettiin 
etuisuuksia parantamalla .

Työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikassa siirryttiin toisen maailmansodan jälkeisi-
nä vuosikymmeninä uuteen vaiheeseen, joka kulminoitui vuoden 1968 tulopoliittiseen 
sopimukseen . Tässä korporatismiksi luonnehditussa ilmiössä oli kyse työmarkkina-
osapuolten kattavasta organisoitumisesta ja keskinäisen luottamuksen kasvusta . Se 
näkyi myös yhteiskuntaa koskevassa suunnittelussa, johon Suomessa liittyi niin ikään 
vahva korporatistinen ulottuvuus . Ammattiyhdistysliikkeen jäsenmäärä kasvoi, ja etu-
järjestöjen edustajista tuli komiteoiden ja muiden suunnitteluelinten vakiojäseniä .

Hyvinvointivaltion kasvukaudella vahvistuneeseen yhteiskuntamalliin kuului se, 
että eri eturyhmille luotiin taloudesta ja yhteiskunnasta yhteistä tietopohjaa, näkemys-
tä ja hyväksyntää politiikan tulevasta liikkumavarasta . Työmarkkinajärjestöille luovu-
tetun vallan vastapainona niitä sitoutettiin yhteiskuntaa koskevaan suunnitteluun ja 
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siihen, mitkä olivat yhteiskunnan kehittämisen lyhyemmän ja pidemmän aikavälin 
kansantaloudelliset rajoitteet . Eläkejärjestelmät toivat sosiaalipolitiikan suunnitteluun 
myös uuden tärkeän ryhmän: eläkejärjestelmien omat asiantuntijat . Monimutkaisten 
järjestelmien kehittämiseen tarvittiin eläkejärjestelmiin perehtyneitä henkilöitä – niin 
matemaatikkoja, lääkäreitä, juristeja, ekonomisteja kuin muita sosiaalitieteilijöitä – 
jotka suuntasivat eläkepoliittista keskustelua ja joita työmarkkinajärjestöt ja poliitikot 
hyödynsivät omien tavoitteidensa edistämisessä .

Työeläkejärjestelmästä muotoutui keskeinen osa suomalaista korporatismia . Työ-
eläkelaitokset ja niiden yhteistyöelimet Eläketurvakeskus (ETK) ja Työeläkelaitosten 
Liitto (myöhemmin Työeläkevakuuttajat TELA) kokosivat työmarkkinajärjestöjä ja 
hajanaista vasemmistoa saman pöydän ääreen, mutta työeläkejärjestelmästä tuli so-
siaalidemokraateille myös väline kamppailussa kommunisteja vastaan . ETK ja TELA 
yrittivät parantaa työmarkkinajärjestöjen avulla työeläkejärjestelmän asemaa eläke-
järjestelmien välisessä kamppailussa . Tulokset näyttivät työeläkejärjestelmän ja työ-
markkinajärjestöjen kannalta hyviltä, kun tehdyt uudistukset toistuvasti lujittivat 
järjestelmää . Työeläkkeiden tasokorotus 1970-luvun puolivälissä huipensi tämän 
kehityksen . Samoihin aikoihin eläkejärjestelmien välinen kilpailu laantui, ja työ- ja 
kansaneläkejärjestelmien etuisuuksia koordinoitiin tarkoituksenmukaisemmaksi ko-
konaisuudeksi .

Hyvinvointivaltion rakentamisen perusteluissa ja sen historiallista muotoutumista 
koskevissa tarkasteluissa on keskusteltu niin sanotuista hyvistä kehistä . Niillä tarkoi-
tetaan taloudellisen kasvun ja rakennemuutoksen sekä poliittisen ja sosiaalisen tasa-
arvon toisiaan tukevia vaikutuksia . Kuusen argumentaatioon sisältyi tämänkaltainen 
perustelu, mutta ennen kaikkea ruotsalaisen hyvinvointivaltion sosiaalidemokraatti-
sissa analyyseissä hyvien kehien ajatus esiintyi vahvana .14 Tällaisten kehien todellinen 
olemassaolo on toki vaikea osoittaa, ja taloudellista kasvua on saavutettu monenlaisis-
sa yhteiskunnissa . Tulkinta hyvistä kehistä tuo kuitenkin esiin sen näkökulman, että 
poliittisen ja sosiaalisen tasa-arvon lisääntyminen mahdollistaa myös nopean talou-
dellisen kasvun ja elintason kohoamisen . Eläkejärjestelmän näkökulmasta hyvät kehät 
voidaan muotoilla seuraavasti:

– Rakennemuutos lisäsi sosiaaliturvan tarvetta .
–  Ajattelutapojen ja poliittinen muutos (yhteiskunnallinen tasa-arvo ja demokra-

tian laajentuminen) lisäsivät halua uudistuksiin .
– Taloudellinen kasvu toi resursseja sosiaaliturvan uudistamiseen .
– Taloudellinen kasvu ja sosiaaliset reformit kohottivat elintasoa .
–  Kohonnut elintaso ja tulevaisuuteen kohdistuvat odotukset vähensivät nopean 

rakennemuutoksen vastustusta ja lisäsivät politiikan hyväksyttävyyttä .
–  Työmarkkinajärjestöjen pitkäaikainen yhteistyö lisäsi yhteiskunnallista luotta-

musta, joka helpotti uudistusten toteuttamista .
– Yhteiskunnallinen muutoskyky myötävaikutti taloudellisen kasvuun .
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Hyvien kehien käyttövoima alkoi kuitenkin ehtyä . Perässätulijan edut hiipuivat, 
kun Suomi saavutti elintasossa muita läntisen Euroopan maita . Yhteiskuntapoliitti-
nen ilmasto alkoi niin ikään muuttua 1970-luvun puolivälin jälkeen . Sodan jälkeinen 
jälleenrakennus oli päättynyt ja öljykriisien seurauksena taloudellisen ja hyvinvoin-
nin kasvun ”kultaiset vuodet” (The Golden Age) päättyivät Länsi-Euroopassa, mutta 
Suomessa kasvu jatkui myöhäisemmän rakennemuutoksen ja edullisen idänkaupan 
vuoksi vielä 1980-luvulla .

Julkisen sektorin kasvua ja sosiaalipolitiikan kehittämistä koskevien ajatusten 
rinnalle ja ohi nousivat markkinoiden tehokasta toimintaa ja pääomien vapaata liik-
kumista koskevat opit, jotka näkyivät ensimmäisenä Yhdysvalloissa ja Britanniassa . 
Suomessa työnantajat suhtautuivat aikaisempaa kriittisemmin uusiin etuuksiin ja ar-
vostelivat myös aikaisemmin tehtyjä ratkaisuja . Niin kansaneläke- kuin varhaiseläke-
uudistukset 1980-luvulla toivat erimielisyydet konkreettisesti esiin . 

Työeläkejärjestelmä niin kuin koko yhteiskunta siirtyi 1990-luvun alussa globaalin 
sopeutumisen aikaan . Suomi ajautui 1990-luvun alussa historiansa syvimpiin kuu-
luvaan lamakauteen, joka merkitsi myös yhteiskunnan voimasuhteiden muutosta . 
Työmarkkinaosapuolten yhteisymmärrystä, konsensusta, koeteltiin enemmän kuin 
kertaakaan aikaisemmin työeläkejärjestelmän 30-vuotisen taipaleen aikana . Talou-
dellisen kasvun ehtyessä ja työttömyyden kasvaessa hyvinvointivaltion taloudellinen 
perusta heikkeni .

Väestön ikääntymisen synnyttämät haasteet saivat laman väistyessä entistä enem-
män huomiota . Jo 1980-luvulla ennakoitu huoltosuhteen tuleva heikkeneminen syn-
nytti muiden länsimaiden tavoin keskustelun työurien pidentämisestä . Niin ikään 
edellisvuosikymmenellä tapahtunut raha- ja valuuttamarkkinoiden vapauttaminen 
johti 1990-luvulla perusteellisiin muutoksiin työeläkerahastojen sijoitustoiminnassa . 
Yrityksille suunnattu työeläkevarojen automaattinen takaisinlainaus menetti rahoi-
tusmarkkinoiden vapautumisen myötä merkityksensä ja eläkevaroja alettiin suunnata 
entistä enemmän osakkeisiin ja Suomen ulkopuolelle . Väestön ikääntymisestä johtu-
vaa työeläkemaksun nousupaineita ja siitä seuraavaa taloudellisen kasvun hiipumista 
yritettiin siten torjua kolmella tavalla: etuja heikentämällä, työuria pidentämällä ja ra-
hastojen tuottoja lisäämällä .

Eläketurvan kohdalla lamavuosien ja väestökehityksen aiheuttama sopeutuminen 
tarkoitti etuuksien heikennyksiä ja tulevan eläkemenon kasvuvauhdin hidastamista 
mutta myös järjestelmän perusteiden muuttamista ja yksinkertaistamista . Julkisen ja 
yksityisen sektorin eläkejärjestelmien 1960-luvulta alkanut konvergoituminen vauh-
dittui, kun julkisen sektorin etuudet samankaltaistettiin yksityisen sektorin etujen 
kanssa . Pätkätyösuhteiden yleistyminen edellytti muutoksia lakien soveltamisalaan . 
Sopeutuminen näytti sujuvan vähintään kohtuullisesti, kun syvää lamaa seurasi 
1990-luvun jälkipuolelta lähtien pitkä taloudellisen kasvun kausi .
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Työntekijäjärjestöjen ahdinko ja lamavuosien aikainen pakko uudistaa eläkejärjes-
telmää johtivat kuitenkin yllättävään kehitykseen; työmarkkinajärjestöjen ote työelä-
kejärjestelmästä vahvistui . Siihen vaikutti merkittävällä tavalla työntekijöille vuosien 
1991 ja 1992 tulopoliittisissa sopimuksissa sovittu ja 1993 voimaan tullut työeläke-
maksu . Sen myötä ammattiyhdistysliike pystyi vielä aikaisempaa ponnekkaammin 
perustelemaan osallistumistaan työeläkejärjestelmää koskevaan valmisteluun ja pää-
töksentekoon . Samalla myös työntekijöiden kustannustietoisuus eläkejärjestelmästä 
kasvoi, kun uudet etuudet ja aikainen eläkkeelle siirtyminen näkyivät korkeampina 
työeläkemaksuina .

Työeläkejärjestelmää koskevaa valmistelua ei enää siirretty vuosikausiksi komiteoi-
den laajapohjaiseen valmisteluun, vaan eläkejärjestelmää koskevassa suunnittelussa 
siirryttiin 1970-luvun alun kaltaiseen uuteen työmarkkinakauteen . Työmarkkinajär-
jestöjen eläkeneuvotteluryhmässä valmisteltiin kaikki yksityisen sektorin työeläkejär-
jestelmää koskevat etuuksien muutokset . Laajapohjaiset hallitukset eivät puuttuneet 
eläkeneuvotteluihin niin kauan kuin saavutettiin tuloksia, jotka tukivat yleisempiä 
yhteiskuntapoliittisia tavoitteita . Puolivuosisatainen työeläkejärjestelmä näytti suo-
malaisen koordinoidun kapitalismin viimeiseltä tai ainakin vahvimmalta lenkiltä, kun 
järjestelmää sopeutettiin uudenlaiseen globaaliin ympäristöön . Siinä kansallisten rat-
kaisujen sijaan näytettiin Euroopassa tarvittavan laajemmin koordinoitua kapitalis-
mia ja jonkinlaisia hyviä kehiä, jotka loisivat väestön ikääntyessä taloudellista kasvua 
ja turvaisivat hyvinvointivaltioiden keskeiset instituutiot .

HYVINVOINNIN KASVUKAUDEN TULOS 
− LIIAN AIKAISIN ELÄKKEELLE?

Eliniän ja koulunkäynnin pidentyminen, viikoittaisen ja vuosittaisen työajan lyhenty-
minen, terveydenhuollon ja sairaanhoidon parantuminen sekä työtehtävien fyysisen 
kuorimittavuuden vähentyminen saivat aikaan paremmat mahdollisuudet jatkaa työn-
tekoa vanhuseläkeikään saakka . Toisin kuitenkin kävi, sillä eläkejärjestelmien myötä 
isovanhempia näkyi työpaikoilla yhä harvemmin . Yleinen vanhuuseläkeikä säilyi vuo-
sikymmenet 65 vuodessa, mutta suurin osa poistui työelämästä kuitenkin aikaisem-
min . Työkyvyttömyyseläkkeiden lisäksi siihen vaikuttuivat 1970-luvulta lähtien luodut 
varhaiseläkkeet .

Varhaiseläkkeiden lukumäärän kasvun taustalta löytyivät aluksi heikko kansan-
terveys, sota, viivästynyt rakennemuutos ja fyysisesti raskaat työt . Toiseen maailman-
sotaan osallistuneille sotaveteraaneille luodut erityiseläkkeet kasvattivat 1970-luvun 
puolivälistä lähtien varhaiseläkkeen saajien lukumäärää . Tässä kyse oli kuitenkin ohi-
menevästä ja koko ajan tiedossa olleesta ilmiöstä, koska 1990-luvulla varhaiseläkkeitä 
saaneet viimeiset sotaveteraanit tulivat vanhuuseläkeikään .



487

Alkujaan viivästyneestä rakennemuutoksesta näytti sen sijaan tulleen pysyvä ra-
kennemuutos . Se näkyi erityisesti maatilatalouden kohdalla . Luopumis- ja sukupol-
venvaihdoseläkkeet lievittivät rakennemuutoksen vaikutuksia, vähensivät muutoksen 
vastustusta ja edistivät kansantalouden kasvua . Pienten maa- ja metsätilojen lukumää-
rän väheneminen ja sukupolvikierron nopeuttaminen kohottivat tuottavuutta ja olivat 
siten koko kansantalouden kannalta perusteltuja toimenpiteitä . Työeläkejärjestelmän 
legitimiteetti lisääntyi, kun rakennemuutoksen häviäjät saivat järjestelmään valtion 
tukeman ansioeläkejärjestelmän ja siten osansa taloudellisen kasvun tuotoksista .

Työttömyyseläkkeille voidaan löytää samantyyppisiä hyvien kehien perusteluja . Ne 
edesauttoivat taantuvien alojen ja yritysten rationalisointia ja siten kasvattivat kansan-
talouden tuottavuutta . Ilman eläkejärjestelmiä työttömyysaste olisi ollut korkeampi . 
Usein vuosikymmenten mittaisen työuran samalla tehtaalla tehneet työläiset saat-
toivat työpaikan menettämisen jälkeen jatkaa kohtuullisen toimeentulon turvin elä-
määnsä omistamassaan asunnossa ja samalla paikkakunnalla . Yksilötasolla vaikeasti 
ennakoitavaa työpaikan menettämisen riskiä jaettiin kollektiivisesti . Kansantalouden-
kaan kannalta tilanne ei ollut suuri ongelma niin kauan kuin työvoiman kysyntä ei 
ylittänyt tarjontaa . Eläkejärjestelmän näkökulmasta tilanne saattoi näyttää epätarkoi-
tuksenmukaiselta, koska eläkevaroin rahoitettiin työttömyysmenoja . Yhteiskunnan tai 
yksilön kannalta ei sen sijaan ollut suurtakaan merkitystä sillä, mistä järjestelmästä 
osapuilleen samat rahasummat maksettiin kuukausittain tilille .

Työttömyyseläkkeiden lukumäärien kasvu herätti kuitenkin lisääntyvää arvostelua . 
Siinä oli kaksi ulottuvuutta . Osa yrityksistä käytti jopa tarkoituksellisesti järjestelmää 
hyväkseen, koska se tuli varsinkin suurille yrityksille työkyvyttömyyseläkkeitä halvem-
maksi . Toiseksi, työttömyyseläkkeiden vuoksi irtisanomisia kohdistettiin iäkkäimpiin 
työntekijöihin, koska heillä oli usein pienemmät mahdollisuudet työllistyä uudelleen . 
Irtisanominen ja työttömyys merkitsivät monelle kuitenkin pysyvää siirtymistä työ-
elämän ulkopuolelle .

Myöhemmän kehityksen kannalta olennaiseksi muodostui se, että rakennepoliitti-
sista massaeläkkeistä siirryttiin kohti yksilöllistä harkintaa . Yksilöllisestä varhaiseläk-
keestä tuli 1980-luvun puolivälin jälkeen väylä varhaiseen työelämästä irtaantumiseen . 
Kun työurien pidentämiseksi työttömyyseläkkeestä ja yksilöllisestä varhaiseläkkeestä 
luovuttiin 2000-luvun alussa, eläkeiäksi tuli joustava ja yksilölliseen harkintaan pe-
rustuva 63–68 vuotta . Aikaisempi 65 vuoden vanhuuseläkeikä sai rinnalleen käyttäy-
tymistä normittavan ikärajan, 63 vuotta . Se tuli valtion virkamiesten vanhuuseläke-
iäksi jo lähes 150 vuotta aikaisemmin .

Yhteiskunnan nopea muutos ja yksilöllisyyden korostuminen lisäsivät vaihtoeh-
tojen kysyntää ja elintason kohoaminen toi niiden toteuttamiseen edellytyksiä . Jos 
kerran joustoa ja vapaa-aikaa oli entistä enemmän ja taloudellisesti kelvollisin ehdoin 
tarjolla, miksei niiden hyödyntämiseen löydetty perusteita . Yhä useampi koki olevansa 
yksilöllinen, oman elämänsä herra, eikä enää vanhempiensa tai isovanhempiensa kal-
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tainen hallintoalamainen . Helsingin Sanomien uutispäällikkö Leila Välkevirta tiivisti 
muutoksen yksilöllisen varhaiseläkkeen voimaantulon aikoihin 1986:

Mutta paluuta entiseen, alistuvien eläkeläisten aikaan ei ole . Monin tavoin on 
oikein opettamalla tähdennetty, että olemme ponnistelleet hyvinvointiyhteis-
kuntaan, jossa köyhäinhoito- ja hyväntekeväisyysmentaliteetilla vanhassa mer-
kityksessä ei enää ole sijaa, vaan jokaisella on oikeutensa – myös ottaa vastaan 
apua ja kuitata satoa työikänsä ponnistuksista .15

Entisaikojen muonamiesten ja mökinmuijien jälkeläiset omaksuivat vaurastuvas-
sa hyvinvointivaltiossa sääty-yhteiskunnan virkamiesten ja muiden herrojen tapoja . 
Vanha sananlaskukin kertoi, että ”hullu se on, joka työtä tekee, viisas elää vähemmäl-
läkin” .16 Sananlaskun sanoma sen kuin vahvistui, kun tarjolla oli pitkään jatkuneen ta-
loudellisen kasvun vuoksi aikaisempiin sukupolviin verrattuna enemmän eikä vähem-
män . Köyhiä vanhuksia näkyi yhä harvemmin . Kyse olikin paljolti juuri tästä, rahasta .

Työuran jälkeisestä ajasta, niin sanotusta kolmannesta iästä ja viimeisestä elämän 
vaiheesta, haluttiin nauttia vielä hyväkuntoisena . Yhä useammalla oli siihen varaa, 
kun työaikaiset ansiot ja eläkkeet nousivat vuosi vuodelta korkeammiksi . Töitä ei tar-
vinnut tehdä koko elämää, kun siihen ei ollut taloudellista pakkoa ja eläkejärjestelmä 
tarjosi väyliä toisenlaiseen elämään . Eläke ei enää tarkoittanut vain rahaa ja toimeen-
tuloa, vaan siitä tuli omalla työllä ansaittu tärkeä elämänvaihe, jolloin oli viimein ai-
kaa harrastuksiin ja jolle pääsyä juhlistettiin työpaikoilla näyttävin siirtymäriitein . Ero 
1800-luvun ruotujärjestelmään ja 1900-luvun alun köyhäintaloihin näytti suurelta . 

Varhainen eläköityminen liittyi rakennemuutokseen, taloudellisen kasvun tuotta-
maan elintason nousuun, sen mahdollistamaan eläkejärjestelmien kehittämiseen ja 
näiden kaikkien aikaansaamaan kulttuurin muutokseen . Taloudellisen kasvun hedel-
miä siirrettiin yhä enemmän lainsäädännöllä luodun vapaa-ajan lisäämiseen . Siihen 
löytyi tarvetta, kun toimeentulon hankkimiseen aikaisemmin limittynyt joutilaisuus 
väheni . Agraariyhteiskuntaan liittynyt vuodenaikojen määrittämä luppoaika katosi ja 
tuotanto tehostui . Kokemus työnteon kuormittavuudesta kasvoi .

Työurien pidentämisestä näyttäisi 2000-luvulla tulevan yhteiskunnan laajalti hy-
väksytty muutoskyvyn mittari . Mikäli näin tapahtuu, se näyttää käänteentekevältä 
muutokselta . Väestön ikääntyminen ja eliniän pidentyminen ovatkin johtaneet siihen, 
että toimeentulon hankkimisen pitkä kaari piirtyy jälleen selkeänä . Työtä on tehtävä, 
jotta köyhyys vältetään .
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daan säätää ilman uusia maksuja Tuusulan 
kunnallisopistossa 20 .4 .1966”, Kansanelä-
kelaitoksen tiedotuspalvelu, kansio Yleinen 
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sen hallituksen 18 .9 .1965 asettaman toimi-
kunnan 17 .2 .1966 jättämä osamietintö, liite 1, 
TELA, ELKA; Yleiset perhe-eläkejärjestelmät 
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suutta koskevissa laskelmissa perhe-eläkkeet 
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91 SAK:n hallitus 22 .10 .1991, AyA .
92 Heikkinen & Tiihonen 2010, 292–293; 

”Epätiedon ja sekasorron päivä pv,1”, HS 
15 .11 .1991; ”Hallitus runnoi suurdevalvaa-
tion”, HS 16 .11 .1991 . 

93 ”Hallitus päätti pysyä virassaan”, HS 
15 .11 .1991 .

94 SAK:n hallitus 15 .11 .1991, AyA .
95 Sama .

96 Muistio ”SAK:n lähtökohdat tulopoliittisiin 
neuvotteluihin” (18 .11 .1991), SAK:n hallitus 
18 .11 .1991, AyA; Pertti Parmanteen haastat-
telu 14 .4 .2011 .

97 ”Metallin Lundh ei hyväksy TEL-maksua 
vaalienkaan jälkeen”, HS 22 .11 .1991 .

98 ”Metalliliitto pysyy demarien käsissä”, HS 
27 .11 .1991 .

99 SAK, TVK, Akava, STTK puheenjohtajako-
kous 27 .11 .1991: ”Tulopoliittinen sopimus 
1992–1993”, SAK:n hallitus 27 .11 .1991, AyA .

100 SAK:n hallitus 28 .11 .1991, AyA .
101 Kahri 2001, 338 ja Kahrin haastattelu 

2 .6 .2010 .
102 Tulopoliittinen sopimus vuosille 1992 ja 

1993(29 .11 .1991, neuvottelutulos 28 .11 .1991) .
103 ”Tulosovun kohtalo ratkeaa liitoissa tänään”, 

HS 29 .11 .1991 .
104 ”Metallin Lundh haluaa hyvitystä lisäveros-

ta”, HS 11 .12 .1991 .
105 Pertti Parmanteen haastattelu 14 .4 .2011 .
106 ”Palkansaajien TEL-maksua saattelevat 

enemmän tai vähemmän myönteiset mieli-
piteet”, Työeläke 5/1991, 4; Esa Swanljungin 
haastattelu 20 .8 .2010 .

107 KM 1991:41; Blomster 2004, 130–133; Kan-
gas 2006, 274–275 .

108 KM 1991:41, 13 .
109 Sama, 74 .
110 Sama, 79–83 .
111 Sama, 84 .
112 ”Eläkevastuu kasvaa”, HS 23 .12 .1991 .
113 ”Eläkemenot pysyvät suitsissa”, Työeläke 

3/1992, 3–4 .
114 Heikkinen & Tiihonen 2010, 315–320; Kuus-

terä 1995, 689–723 .
115 Heikkinen & Tiihonen 2010, 293–296 .
116 ”Keskuspankki taistelee markasta”, HS 

6 .4 .1992 .
117 ”Presidentti kaipaa yhteisymmärrystä halli-

tuksen ja opposition välille”, HS 6 .4 .1992 .
118 ”Hallituksen hätäohjelma”, HS 6 .4 .1992 .
119 ”Valuuttasaliin tuli tärkeä tieto kello 10,27: 

’Otto tulee markkinoille!’”, HS 7 .4 .1992 . 
120 ”Periaatepäätös hallituksen talouspoliittisis-

ta toimenpiteistä”, 5 .4 .1992, SAK:n hallitus 
5 .4 .1992, AyA .

121 ”SAK ei hyväksy hallituksen yksipuolista ta-
louslinjaa”, SAK:n hallitus 5 .4 .1992, AyA .

122 ”Työmarkkinat samaa mieltä vain devalvaa-
tion torjumisesta”, HS 6 .4 .1992 . 

123 SAK:n hallituksen kannanotto 6 .4 .1992, liite 
SAK:n hallitus 6 .4 .1992, AyA .

124 SAK:n hallituksen päätös 13 .4 .1992 ja muistio 
”Selvitys hallituksen kriisipaketin sisällöstä ja 
vaikutuksista” (SOSPOL/MW/it, 10 .4 .1991), 
SAK:n hallitus 13 .4 .1992, AyA; Kari Puron 
haastattelu 9 .6 .2010; Jaakko Tuomikosken 
haastattelu 17 .8 .2010; Esa Swanljungin haas-
tattelu 20 .8 .2010; ”Työmarkkinat samaa 
mieltä vain devalvaation torjumisesta”, HS 
6 .4 .1992; ”Ay-liike jatkoi hallituksen ryöpytys-
tä”, HS 8 .4 .1992; ”TVK:n Kinnunen: Hallitus 
harjoittaa törmäyspolitiikkaa”, HS 9 .4 .1992 .
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125 Lainaukset ovat Tapani Kahrin katsauksesta 
STK:n johtokunnalle 14 .4 .1992 . Niitä on si-
teerattu Mansner 2005, 485, josta lainauk-
set; Kahri 2001, 340–345 ja Kahrin haastat-
telu 2 .6 .2010 .

126 “Sosiaaliministerillä ei mitään virkaa”, HS 
23 .4 .1992 .

127 ”Esko Aho pitää ministerin eroa ’henkilökoh-
taisena ratkaisuna’”, HS 24 .4 .1992 .

128 ”Kuuskoski gallupin suosituin presidenttieh-
dokkaaksi  . Sorsa häviäisi toisella kierroksel-
la prosentein 53–47”, HS 13 .4 .1992 .

129 ”Esko Aho pitää ministerin eroa ’henkilökoh-
taisena ratkaisuna’”, HS 24 .4 .1992; ”Jorma 
Huuhtanen nousi Eeva Kuuskosken seuraa-
jaksi”, HS 25 .4 .1992 .

130 SAK:n muistio ”Selvitys hallituksen kriisipa-
ketin sisällöstä ja vaikutuksista” (SOSPOL/
MW/it, 10 .4 .1991), SAK:n hallitus 13 .4 .1992, 
AyA .

131 Ensimmäinen muistio ”Näkökohtia hallituk-
sen kriisipaketin eläkepoliittisesta osasta” on 
päivätty 6 .4 .1992 eli pari päivää hallituksen 
esityksen jälkeen . Muistion tekijää ei maini-
ta, mutta aineistosta selviää, että se on toden-
näköisesti laadittu Eläketurvakeskuksessa, 
Jukka Rantalan kirjoittajan käyttöön luovut-
tama aineisto, ETK .

132 Muistio ”Eläkkeiden taitettu karttuma”, kan-
sio Eläkepolitiikka 1992–1995, TELA, ELKA .

133 Muistio neuvotteluista 6 .5 .1992, SAK:n halli-
tus 6 .5 .1992, AyA .

134 Jukka Rantala 26 .5 .1992: ”Kolmikantaneu-
vottelut eläkeasioista”, Jukka Rantalan kir-
joittajan käyttöön luovuttama aineisto, ETK .

135 Kiander 2001, 76; Heikkinen & Tiihonen 
2010, 298–299 .

136 Valtiovarainministeriö 13 .9 .1992 . Julkisen 
talouden tasapainon parantaminen . Ehdotus 
talousneuvostolle . Helsinki 1992 .

137 ”Sosiaalietuudet, eläkkeet ja tukiaiset Viina-
sen säästölistalla”, HS 15 .9 .1992 .

138 Heikkinen & Tiihonen 2010, 299–303 .
139 ”Eläkeiän nostoa pidetään parempana sääs-

tökeinona”, HS 14 .10 .1992 .
140 ”Raimo Sailas: Kansantalous ei kestä 60 

prosentin eläkkeitä . ’Eläkkeiden tavoiteta-
so laskettava 50 prosenttiin”, Kauppalehti 
5 .11 .1992 .

141 ”Toimitusjohtaja Kari Puro, Ilmarinen: Pu-
heet eläketason alentamisesta ovat vailla 
kunnon perusteita”, Kauppalehti 25 .11 .1992 .

142 ”Palkansaajakeskusjärjestöjen vaatimuk-
set hallitukselle 20 .11 .1992”, SAK:n hallitus 
23 .11 .1992, AyA; ”Tulosovun kohtalo jäi aa-
muun”, HS 20 .11 .1992 .

143 SAK:n hallitus 25 .11 .1992, AyA .
144 ”SAK:n vaisu valtuusto hyväksyi tulosovun 

johtonsa suosituksesta”, HS 26 .11 .1992 .
145 ”Lakko väistyi sovinnolla”, HS 26 .11 .1992 .
146 HE 26/1993 (2 .4 .1993); Riitta Korpiluoma: 

”Eläketurva uudistuu työehtosopimuksessa”, 
Työeläke 5/1992, 18–19 .

147 Kansiot Työntekijän maksuosuus/Jaakko 

Tuomikoski ja Omo 1991/Erkki Nokelai-
nen, Ilmarinen; Tuomikosken haastattelu 
17 .8 .2010 ja Erkki Nokelaisen haastattelu 
26 .8 .2010 . 

148 SAK:n muistio ”Selvitys hallituksen kriisipa-
ketin sisällöstä ja vaikutuksista” (SOSPOL/
MW/it, 10 .4 .1991), SAK:n hallitus 13 .4 .1992, 
AyA . 

149 ”Lundh syyttää hallitusta tuloratkaisun pur-
kamisesta”, HS 8 .4 .1992 .

150 Neuvottelutulos tulopoliittisen sopimuk-
sen vuosille 1992 ja 1993 tarkistamisesta 
(25 .11 .1992, sopimus 30 .11 .1992) .

151 ”Julkinen eläkejärjestelmä muutosvaatimus-
ten edessä”, Työeläke 2/1992, 15 . 

152 Julkisen ja erityisesti kuntasektorin eläkeuu-
distuksesta Blomster 2004, 135–142 .; Liisa 
Turunen: ”Muutoksia valtion eläketurvaan . 
Asteittain leikaten”, Työeläke 2/1993, 14–15; 
Hannele Kantanen: ”Kunnallisen eläketurvan 
muutokset”, Työeläke 2/1993, 16–17 . 

153 Kari Puron haastattelu 9 .6 .2010 .
154 Tapani Kahrin haastattelu 2 .6 .2010; Lasse 

Laatusen haastattelu 7 .3 .2011; Pertti Par-
manteen haastattelu 14 .4 .2011 .

155 Neuvottelumuistio 26 .1 .1993, kansio Työ-
markkinaneuvotteluryhmä, pöytäkirjat 
13 .1 .1993–20 .12 .1995, Kari Puron aineisto, 
ELKA; Kari Puron haastattelu 9 .6 .2010 .

156 Sama .
157 Heikkinen & Tiihonen 2010, 304–305 .
158 ”Hallituksen kannanotto tavoitteista ja kei-

noista työllisyyden parantamiseksi sekä 
vakaan talouskehityksen turvaamiseksi 
31 .3 .1993”, TM-porukka papereita 93/94, 
Kari Puron aineisto, ELKA .

159 ”Hallitus aikoo laatia lähivuosille 20 miljar-
din talouspaketin”, HS 1 .4 .1993 .

160 ”Ilmarisen toimitusjohtaja Kari Puro: Uusista 
eläke-esityksistä nousee riita”, HS 6 .4 .1993 .

161 Muistio ”Säästökohteet – kustannusvaiku-
tukset” (18 .3 .1991), kansio TM-porukka pa-
pereita 93/94, Kari Puron aineisto, ELKA . 

162 ”Ilmarisen toimitusjohtaja Kari Puro: Uusista 
eläke-esityksistä nousee riita”, HS 6 .4 .1993 .

163 Heikki Varho (Ilmarinen) 14 .4 .1993: ”Eräi-
den eläkepolittiisten leikkaussuunnitelmien 
arviointia”, kansio TM-porukka papereita 
93/94, Kari Puron aineisto, ELKA . 

164 Erkki Nokelainen (Ilmarinen, matemaattinen 
osasto) 7 .4 .1993: ”Eläkekarttuman poistami-
nen vuodeksi 1994 ja alentaminen vuosiksi 
1995–1996”, kansio TM-porukka papereita 
93/94, Kari Puron aineisto, ELKA; Erkki No-
kelaisen haastattelu 26 .8 .2010 .

165 ”Teollisuusliitot uhkasivat hallitusta voima-
toimilla . STTK:n Esa Swanljung vaati halli-
tuksen pikaista eroa”, HS 24 .4 .1993 .

166 Sama .
167 Neuvottelumuistio 6 .5 .1993, kansio Työ-

markkinaneuvotteluryhmä, pöytäkirjat 
13 .1 .1993–20 .12 .1995, Kari Puron aineisto, 
ELKA . 

168 ”Jorma Huuhtanen jarrutti työttömyystur-

van leikkausta . Sosiaaliministeri lonksutteli 
hallituksen työnjako-oppia”, HS 17 .4 .1993 .

169 Muistio ”Sosiaalimenot ja niiden rahoitus 
1994” (4 .5 .1993), neuvottelumuistio 6 .5 .1993, 
kansio Työmarkkinaneuvotteluryhmä, pöytä-
kirjat 13 .1 .1993–20 .12 .1995, Kari Puron ai-
neisto, ELKA . 

170 Sosiaali- ja terveysministeri Jorma Huuh-
tanen 7 .5 .1994: ”Sosiaalimenot ja välilliset 
työvoimakustannukset 1994”, kansio TM-po-
rukka papereita 93/94, Kari Puron aineisto, 
ELKA; ”Huuhtanen teki esityksen työelämä-
riidan ratkaisuksi, HS 8 .5 .1993; ”SAK ratkai-
sisi työlakiriidan sopimalla vain ’päälinjoista’, 
HS 11 .5 .1993 .

171 ”Työmarkkinajärjestöissä ei uskota työelä-
mäsopuun”, HS 7 .5 .1993 .

172 ”Vientilakko vältettiin kalkkiviivoilla”, HS 
20 .5 .1993 .

173 ”Hallitus ei aio tehdä ensi vuonna indeksiko-
rotuksia”, HS 20 .5 .1993 .

174 Kari Puron muistio ”Vuoden 1994 työeläke-
maksua koskevien neuvottelujen tilanne 
17 .5 .93 klo 23 .00”, kansio Työmarkkina-
neuvotteluryhmän sopimukset, Kari Puron 
aineisto, ELKA .

175 Sama .
176 Sama .
177 Sopimus Tel-maksusta vuonna 1994 

(18 .5 .1993), kansio Työmarkkinaneuvotte-
luryhmän sopimukset, Kari Puron aineisto, 
ELKA .

178 Neuvottelumuistio 29 .3 .1994 ja sopimus yk-
sityisalojen työeläkevakuutuksen rahoituksen 
hoitaminen vuonna 1995 (17 .5 .1994), kansio 
Työmarkkinaneuvotteluryhmä, pöytäkirjat 
13 .1 .1993–20 .12 .1995, Kari Puron aineisto, 
ELKA .

179 ”Valtiovarainministeriön mielestä eläkkeiden 
rahoitus ei ole kunnossa: Eläkepommi on yhä 
käsissä”, HS 3 .5 .1994 .

Eläkeuudistukset 1995–2007  
sivut 288–347

1 Esim . Petersen & Petersen 2009; Kangas 
2006; Vidlund 2006; Bonoli & Shinkawa 
2005; Pierson 1994 .

2 ”Presidentti Ahtisaari odottaa ’todella mer-
kittäviä’ säästöjä”, HS 28 .10 .1994 .

3 ”Hallitus haluaa heti turvata vanhojen sääs-
töjen jatkon”, HS 17 .11 .1994; ”Ay-pomot 
suhtautuivat kannanottoon nihkeästi”, HS 
18 .11 .1994 .

4 Neuvottelumuistio 11 .10 .1994, kansio Työ-
markkinaneuvotteluryhmä, pöytäkirjat 
13 .1 .1993–20 .12 .1995, Kari Puron aineisto, 
ELKA .

5 Pääministeri Paavo Lipposen hallituksen 
ohjelma 13 .4 .1995, hallitusohjelmat, valtio-
neuvosto, http://www.valtioneuvosto.fi/
tietoa-valtioneuvostosta/hallitukset/halli-
tusohjelmat/vanhat/lipponen/Hallitusohjel-
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ma_-_Lipponen112834 .jsp; Pietiäinen 2009, 
108–109 .

6 ”Nyt tavoitellaan taas konsensusta”, HS 
9 .4 .1995 .

7 ”Hallitusneuvottelijat keskittyivät miljardi-
säästöjen etsimiseen . Sosiaalimenojen sääs-
tölistalla myös lapsilisät ja työttömyysturva”, 
HS 9 .4 .1995 .

8 Neuvottelumuistiot 1994–1995, kansio Työ-
markkinaneuvotteluryhmä, pöytäkirjat 
13 .1 .1993–20 .12 .1995, Kari Puron aineisto, 
ELKA; Kari Puron haastattelu 9 .6 .2010; Esa 
Swanljungin haastattelu 20 .8 .2010; Lasse 
Laatusen haastattelu 7 .3 .2011; Pertti Par-
manteen haastattelu 14 .4 .2011 .

9 Kangas 2006, 268–273; Julkunen 2001, 
217–219; Häggman 1997, 258–259 .

10 HE 62/2002; ”Työeläkkeiden pohjakorvaus 
etenee”, Työeläke 3/2002, 31 .

11 Sopimus yksityisalojen (TEL, LEL) työelä-
kejärjestelmän rahoituksen ja etujen tasa-
painottamisesta (18 .5 .1995, allekirjoitettu 
8 .6 .1995), kansio Työmarkkinaneuvottelu-
ryhmän muistiot 13 .1 .1993–20 .12 .1995, Kari 
Puron aineisto, ELKA .

12 Eläkepalkkaa laskettaessa jätettiin pois ne 
vuodet, joina vuosiansio oli pienempi kuin 
50 prosenttia valintavuosien keskiarvosta; 
vuosista jätettiin kuitenkin pois enintään yksi 
kolmasosa . Samaa kerrointa 1/3 sovellettiin 
sekä yli että alle 10 vuoden työsuhteissa . Voi-
massa olleeseen lainsäädäntöön sisältynyt 
eläkepalkan harkinnanvarainen tarkistus 
myös säilytettiin, mutta sitä sovellettiin vain, 
jos poikkeuksellisen syyn vaikutus eläketur-
vaan ylitti 20 prosenttia .

13 Siirtymäkausi toteutettiin siten, että vuoden 
1996 alussa voimassa olevien työsuhteiden 
osalta otettiin huomioon vuosista 1992–1995 
vanhan säännön mukaan määritellyt ansioil-
taan kaksi keskimmäistä vuotta ja näihin li-
sättiin uusia laskentavuosia vuosi kerrallaan 
alkaen vuodesta 1996 .

14 Neuvottelumuistio 14 .9 .1994, kansio Työ-
markkinaneuvotteluryhmä, pöytäkirjat 
13 .1 .1993–20 .12 .1995, Kari Puron aineisto, 
ELKA .

15 Muistio 20 .3 .1995, kansio Työmarkkina-
neuvotteluryhmä, pöytäkirjat 13 .1 .1993–
20 .12 .1995, Kari Puron aineisto, ELKA . 

16 Neuvottelumuistiot 10 .4 ., 18 .4 . ja 27 .4 .1995, 
kansio Työmarkkinaneuvotteluryhmä, pöy-
täkirjat 13 .1 .1993–20 .12 .1995, Kari Puron 
aineisto, ELKA .

17 ”TEL-maksu nousemassa 1996 0,6-0,7 pro-
senttiyksikköä . Puron työryhmä kiistelee 
edelleen tulevien eläkkeiden leikkauksista”, 
HS 16 .5 .1995 .

18 ”Eläkkeisiin tehdään ensi vuonna miljardi-
luokan leikkaukset, HS 19 .5 .1995 .

19 Eläke-Varma/Osmo Rinne 9 .5 .1995: ”Pal-
kattoman lapsenhoidon vaikutus 10 vuoden 
keskipalkassa”, kansio Työmarkkinaporukan 
neuvottelut kevät -95 ja neuvottelumuistio 

3 .5 .1995, kansio Työmarkkinaneuvotteluryh-
mä, pöytäkirjat 13 .1 .1993–20 .12 .1995, Kari 
Puron aineisto, ELKA .

20 Esa Swanljungin haastattelu 20 .8 .2010 .
21 ”TEL-maksu nousemassa 1996 0,6-0,7 pro-

senttiyksikköä . Puron työryhmä kiistelee 
edelleen tulevien eläkkeiden leikkauksista”, 
HS 16 .5 .1995; Esa Swanljungin haastattelu 
20 .8 .2010 .

22 Anne Koivula 31 .8 .1995: ”Palkattoman lap-
senhoitoajan huomioon ottaminen 10 vuoden 
keskipalkassa”, neuvottelumuistio 6 .9 .1995, 
kansio Työmarkkinaneuvotteluryhmä, pöy-
täkirjat 13 .1 .1993–20 .12 .1995, Kari Puron 
aineisto, ELKA .

23 Sopimusluonnos yksityisalojen työeläkejär-
jestelmän kehittämisestä 18 .4 .1995, kansio 
Työmarkkinaporukan neuvottelut kevät -95, 
Kari Puron aineisto, ELKA .

24 KM 1994:9, 86–104 .
25 ETK/Markku Hänninen 6 .4 .1995: ”Eläkkei-

den indeksitarkistus”, kansio Työmarkkina-
porukan neuvottelut kevät -95, Kari Puron 
aineisto, ELKA .

26 Jaakko Tuomikoski 23 .4 .1995: ”Työmark-
kinaneuvotteluihin liittyvää”, kansio Työ-
markkinaporukan neuvottelut kevät -95, Kari 
Puron aineisto, ELKA .

27 Sopimusluonnos yksityisalojen työeläkejär-
jestelmän kehittämisestä 3 .5 .1995, kansio 
Työmarkkinaporukan neuvottelut kevät -95, 
Kari Puron aineisto, ELKA . 

28 Sama .
29 HE 118/1995 .
30 21 . ja 28 .11 .1995 vp .
31 1995 vp, HE 118/1995, 28 .11 .1995 vp, EV 

115/1995 ja StVM 17/1995 .
32 Jaakko Tuomikoski 23 .4 .1995: ”Tulevan ajan 

leikkauksista”, kansio Työmarkkinaporukan 
neuvottelut kevät -95, Kari Puron aineisto, 
ELKA . 

33 ”Eläkkeisiin tehdään ensi vuonna miljardi-
luokan leikkaukset”, HS 19 .5 .1995 .

34 HE 118/1995 . 
35 HE 202/1997; Seppo Pietiläisen kommentti 

kirjoittajalle 13 .5 .2011 .
36 Taiteilijoiden eläketurvatoimikunta jätti mie-

tintönsä 1973, sosiaali- ja terveysministeriö 
asetti 1978 työryhmän kartoittamaan ns . 
freelance-sopimuksilla työskentelevien elä-
ke- ja sairausvakuutuksessa olevat epäkohdat 
ja myös ETK selvitti 1980-luvun alussa free-
lancereiden työeläketurvassa olevia puuttei-
ta . HE 39/1985; Antti Suominen: ”Freelance-
reille oma eläkelaki”, Työeläke 2/1984, 6–8 
, Suominen: ”Freelance-työntekijöiden eläke-
laki eduskuntaan”, Työeläke 3/1985, 8–10 ja 
Suominen: ”Oma eläkelaitos toteuttamaan 
freelancetyöntekijöiden eläketurvaa”, Työ-
eläke 5/1985, 11–12; Ilkka Savoheimo: ”Kuka 
kuuluu eräiden taiteilijoiden ja toimittajien 
eläkelain piiriin?”, Työeläke 2/1986, 8–10; 
ETK:n toimintakertomus 1985, ETK; TELAn 
hallituksen kertomus 1985, TELA, ELKA .

37 Raportteja 4/1996, ETK .
38 Sopimus työeläkevakuutusyhtiöiden sijoitus-

toiminnan kehittämisestä ja TEL-alojen alle 
kuukauden mittaisten työsuhteiden vakuut-
tamisesta (6 .11 .1996), neuvottelumuistio 
5 .11 .1996, kansio Työmarkkinaneuvottelu-
ryhmä, pöytäkirjat 10 .10 .1996–17 .12 .1997, 
Kari Puron aineisto, ELKA .

39 1997 vp, HE 202/1997, EV 180/1997 
(25 .11 .1997) .   

40 Kari Puron kommentti 15 .6 .2011 .
41 Tieteentekijöiden liiton toiminnanjohtajan 

Eeva Rantalan kommentti 15 .12 .2011; Klaus 
Sundbäck: ”Apurahatutkijoiden aseman pa-
rantamiseksi asetetaan työryhmä”, Acatiimi 
helmikuu/2003 .

42 Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä-
muistioita 2004:9 .

43 2008 vp, HE 92/2008, EV 132/2008 
(11 .11 .2008); 990/2008; Apurahansaajan 
MYEL-vakuutusopas, Mela, http://www .
mela.fi/Oppaat/Apurahansaajan_MYEL-va-
kuutusopas .pdf .

44 Pietiläinen 1997, 529 .
45 Seppo Pietiläisen kommentti 13 .5 .2011 .
46 Lämsä ym . 1997, 694–716 .
47 Sama, 701–704 .
48 Sama, 713 .
49 Neuvottelumuistio 14 .10 .1997, kansio Työ-

markkinaneuvotteluryhmä, pöytäkirjat 
10 .10 .1996–17 .12 .1997, Kari Puron aineisto, 
ELKA .

50 Esko Kivisaaren ja Jaakko Tuomikosken 
kommentit 21 .1 .2011 .

51 Muistio ”Ajatuksia työeläkejärjestelmän pit-
kän tähtäimen kehittämisestä”, neuvottelu-
muistio 24–25 .2 .1998, kansio Työmarkki-
naneuvotteluryhmän pöytäkirjat 9 .2 .1998–
24 .5 .2000, Kari Puron aineisto, ELKA . 

52 Neuvottelumuistio 24–25 .2 .1998, kansio 
Työmarkkinaneuvotteluryhmän pöytäkirjat 
9 .2 .1998–24 .5 .2000, Kari Puron aineisto, 
ELKA . 

53 Neuvottelumuistio 21 .9 .1998 ja Esko Kivi-
saari, Jaakko Tuomikoski 28 .10 .1999: ”Työ-
eläkejärjestelmän kehittämiseen liittyvät jat-
kovalmistelut,  neuvottelumuistio 2 .11 .1999, 
kansio Työmarkkinaneuvotteluryhmän pöy-
täkirjat 9 .2 .1998–24 .5 .2000, Kari Puron ai-
neisto, ELKA .

54 Esko Kivisaari ja Jaakko Tuomikoski 
21 .4 .1998: ”Työeläkejärjestelmän kehittä-
miseen liittyvät jatkovalmistelut”, neuvotte-
lumuistio 28 .4 .1998, kansio Työmarkkina-
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1975: 44, Eläkeindeksikomitean mietintö .
1976: 75, Eläketoimikunta 1976:n mietintö I .
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1978: 39, Sosiaaliturvamaksutoimikunta 1978:n 

mietintö .
1981: 33, Eläkeikäkomitean osamietintö II .
1987: 43, Perhe-eläkekomitean osamietintö II . 

Esitys perhe-eläkeuudistukseksi .
1991: 41, Eläkekomitea 1990:n mietintö .
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paikallinen neuvonta
3/1965, Margaretha Aarnio: Perhe-eläkkeet eräis-

sä maissa
3/1965, Wolf H . Halsti: Lisäeläketurva
4/1965, A . Mustonen: Numerotietoja TEL- ja 

LEL-järjestelmistä vuodelta 1964



LÄHTEET JA KIRJALLISUUS

518
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den suunnittelussa
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hoituksen kehitys vuosina 1984–2000

2/1985, Markku Koponen: Perhe-eläke muutos-
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on laskenut 55–64-vuotiaiden erityiseläkkei-
den ansiosta

5/1986, Petri Jääskinen: Osa-aikaeläkkeen saami-
sen edellytyksistä

5/1986, Leila Välkevirta: Kesän keskustelukin sen 
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5/1989, Riitta Korpiluoma: Perhe-eläkeuudistuk-
sen pääkohdat 
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2/1990, Antero Ahonen, Kuntoutusajan toimeen-
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2/1990, Tauno Ruuska & Simo Forss: Ammatil-
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järjestelmässä
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della
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4/2009, Lähtö ja loitsu . Tarmo Pukkila eläkkeelle
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%

1965 4,6

1966 5,3

1967 5,8

1968 6,0

1969 6,0

1970 6,1

1971 6,8

1972 7,1

1973 7,2

1974 7,4

1975 8,2

1976 9,0

%

1977 9,8

1978 10,0

1979 9,5

1980 9,3

1981 9,5

1982 9,7

1983 10,2

1984 10,4

1985 10,7

1986 11,0

1987 11,1

1988 10,6

%

1989 10,4

1990 10,7

1991 12,4

1992 13,7

1993 14,1

1994 13,8

1995 13,1

1996 13,2

1997 12,3

1998 11,6

1999 11,4

2000 10,9

%

2001 10,9

2002 11,2

2003 11,5

2004 11,4

2005 11,4

2006 11,4

2007 11,0

2008* 11,1

2009* 13,1

2010* 12,9

 

LIITETAULUKOT

Maksettujen eläkkeiden suhde bruttokansantuotteeseen 1965−2010. 

Kokonaiseläkemeno sisältää kaikki muut maksetut eläkkeet paitsi henkilön itsensä kustantamat  vapaaehtoiset eläkkeet . 
* Ennakkotieto 
Lähde: Kelan tilastollinen vuoskirja, ETK:n taskutilasto . 
Taulukon laatija: Heidi Nyman, ETK . 
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Yksityinen
sektori

Julkinen
sektori Kela Yhteensä

1965 50 510 1 107 1 666

1970 379 1 010 1 807 3 196

1971 495 1 128 2 088 3 710

1972 710 1 301 2 245 4 255

1973 821 1 392 2 447 4 660

1974 948 1 476 2 819 5 243

1975 1 148 1 618 2 878 5 644

1976 1 444 1 798 2 930 6 172

1977 1 745 1 927 2 940 6 612

1978 1 915 1 999 2 989 6 902

1979 2 135 2 076 2 962 7 173

1980 2 270 2 103 3 095 7 468

1981 2 410 2 183 3 177 7 770

1982 2 612 2 276 3 229 8 117

1983 2 856 2 369 3 578 8 804

1984 2 824 2 458 3 817 9 098

1985 3 427 2 586 3 974 9 987

1986 3 871 2 488 4 044 10 402

1987 4 301 2 650 4 076 11 027

1988 4 604 2 774 4 000 11 378

1989 4 866 2 932 3 923 11 721

Yksityinen
sektori

Julkinen
sektori Kela Yhteensä

1990 5 107 3 175 3 937 12 219

1991 5 559 3 392 4 035 12 986

1992 6 015 3 654 4 096 13 765

1993 6 222 3 771 4 069 14 062

1994 6 420 3 924 3 974 14 318

1995 6 687 4 115 3 964 14 766

1996 6 949 4 307 3 859 15 115

1997 7 129 4 414 3 724 15 266

1998 7 410 4 621 3 528 15 559

1999 7 695 4 806 3 366 15 866

2000 7 824 4 876 3 158 15 858

2001 8 202 5 107 3 117 16 427

2002 8 647 5 357 3 128 17 132

2003 9 035 5 594 3 071 17 700

2004 9 399 5 848 3 034 18 281

2005 9 738 6 021 3 033 18 792

2006 10 082 6 253 3 000 19 334

2007 10 445 6 433 2 959 19 837

2008 10 685 6 529 2 538 19 753

2009 11 781 7 080 2 592 21 453

2010 12 245 7 281 2 495 22 021

Työeläkelaitosten ja Kelan maksamat eläkkeet 1965−2010, miljoonaa euroa vuoden 2010 rahassa.

Luvut on deflatoitu elinkustannusindeksillä.
Lähde: Kelan tilastollinen vuosikirja, ETK .
Taulukon laatija: Heidi Nyman, ETK .
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Työ- ja/tai kansaneläkejärjestelmästä vanhuus- tai työkyvyttömyys-

eläkettä saaneiden keskimääräinen oma- ja kokonaiseläke 1980−2010, 

euroa kuukaudessa vuoden 2010 rahassa.

Vanhuuseläkkeen-
saajat

Työkyvyttömyyseläkkeen-
saajat

Omaeläke Kokonais-
eläke Omaeläke Kokonais-

eläke

1980 632 667 616 632

1981 651 688 631 651

1982 665 707 644 664

1983 705 751 695 717

1984 734 784 724 747

1985 761 816 747 770

1986 792 852 782 809

1987 807 873 807 838

1988 814 884 827 857

1989 826 900 852 881

1990 849 926 890 917

1991 895 978 948 976

1992 950 1 052 1 027 1 059

1993 955 1 058 1 042 1 073

1994 959 1 065 1 051 1 082

1995 975 1 083 1 068 1 096

1996 1 002 1 108 1 085 1 110

1997 1 004 1 110 1 070 1 094

1998 1 010 1 116 1 060 1 082

1999 1 023 1 130 1 058 1 079

2000 1 015 1 122 1 031 1 052

2001 1 057 1 159 1 035 1 056

2002 1 089 1 192 1 049 1 069

2003 1 118 1 222 1 058 1 077

2004 1 147 1 252 1 069 1 088

2005 1 171 1 275 1 068 1 085

2006 1 193 1 297 1 062 1 080

2007 1 211 1 315 1 056 1 073

2008* 1 200 1 304 977 994

2009 1 285 1 391 1 015 1 032

2010 1 298 1 400 1 008 1 024

Keskimääräisiin eläkkeisiin sisältyvät 

työ- ja kansan- ja SOLITA-eläkkeet 

(1991 lähtien) .

Omaeläke sisältää henkilön oman 

työ-, kansan- ja SOLITA-eläkkeen 

ja kokonaiseläke myös mahdollisen 

perhe-eläkkeen .

*) Vuodesta 2008 lähtien eläke ei 

enää sisällä Kelan maksamaa eläk-

keensaajan asumis- ja hoitotukea .

Luvut on deflatoitu elinkustannus-

indeksillä .

Lähde: ETK:n ja Kelan yhteistilastot .

Taulukon laatija: Heidi Nyman, ETK .
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Kaikki
eläkkeen-

saajat*

Vanhuus-
eläke

Työkyvyt-
tömyys-

eläke

Työttömyys-
eläke

Osa-aika-
eläke

Erityis-
eläke**

Lesken-
eläke

Lapsen-
eläke

1978 999 688 581 241 283 845 4 732  .  . . 93 948 50 353

1979 1 014 269 598 251 279 566 7 905  .  . . 112 374 48 465

1980 1 023 513 610 095 274 751 14 797  .  . . 121 435 45 842

1981 1 029 596 621 042 269 310 18 724  . 39 016 128 538 43 117

1982 1 036 282 631 607 261 751 24 372  . 40 045 137 529 40 078

1983 1 054 167 642 143 260 309 34 338  . 40 878 145 899 38 212

1984 1 066 778 648 140 262 962 45 517  . 39 458 154 918 35 471

1985 1 081 889 661 013 261 277 54 033  . 37 947 162 229 33 274

1986 1 117 123 680 429 270 287 66 318  . 38 249 169 413 31 534

1987 1 141 961 694 198 279 361 69 330 143 44 343 176 118 30 151

1988 1 159 535 709 106 284 364 67 756 172 44 986 182 810 29 445

1989 1 149 211 723 937 291 572 62 838 254 42 794 188 821 28 645

1990 1 160 983 737 154 300 932 55 486 427 40 378 194 784 28 429

1991 1 171 324 750 903 305 407 47 764 699 40 977 203 718 28 744

1992 1 182 934 762 566 308 537 43 719 1 213 45 277 212 427 29 080

1993 1 198 607 776 810 309 732 42 793 2 257 47 936 220 037 29 532

1994 1 210 986 789 392 310 627 42 962 4 467 46 838 225 045 29 629

1995 1 219 747 804 061 309 504 39 147 5 437 45 523 230 827 29 338

1996 1 232 653 822 515 301 788 41 411 6 104 45 143 238 382 29 245

1997 1 244 233 836 701 294 951 44 862 6 932 43 796 243 445 29 338

1998 1 254 866 846 863 288 047 49 389 10 924 42 696 247 005 28 878

1999 1 269 981 858 216 282 039 52 240 18 284 42 254 250 288 28 246

2000 1 284 145 869 672 276 269 54 291 24 533 40 845 252 798 28 476

2001 1 296 478 875 598 267 906 58 022 29 073 39 332 255 287 28 072

2002 1 317 300 889 629 267 204 57 593 39 542 37 740 257 066 27 671

2003 1 329 988 901 931 267 140 55 707 41 195 35 687 259 043 26 871

2004 1 338 002 917 276 266 972 52 898 36 438 33 759 260 283 26 109

2005 1 356 286 940 037 269 428 50 933 32 502 32 421 261 761 25 694

2006 1 371 944 964 382 267 383 47 671 30 642 30 556 262 642 25 058

2007 1 389 832 978 278 271 624 50 263 29 988 29 316 263 400 24 489

2008 1 414 200 1 005 277 272 878 50 770 29 140 27 850 263 512 23 893

2009 1 443 189 1 048 379 272 326 46 602 27 887 26 298 263 818 23 344

2010 1 463 835 1 093 267 267 248 33 938 28 764 24 330 263 176 22 503

Kaikki työ- ja/tai kansaneläkejärjestelmästä eläkettä saaneet eläkelajin mukaan 1978−2010. 

Henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti usean lajin mukaista eläkettä . Kaikki-sarakkeessa henkilö esiintyy vain kertaalleen .  *Kaikki-

sarake sisältää lapsen hoitotuet 1978–1988 .  **Maatalouden erityiseläkkeet, vanhuudentuet (1978–1983), rintamasotilaseläkkeet (1978–1996) 

ja rintamaveteraanien varhaisläkkeet (1982–1998) . Lähde: ETK:n ja Kelan yhteistilastot . Taulukon laatija: Heidi Nyman, ETK .
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LI ITETAULUKOT

Varojen markkina-arvo
vuoden lopussa Tuotot* vuoden aikana Reaaliset tuotot*

vuoden aikana

käypähintainen vuoden 2010
rahassa käypähintainen vuoden 2010 

rahassa
käypä-

hintainen

1997 33 400 41 300 2 800 3 500 2 100

1998 37 700 46 000 4 500 5 500 4 100

1999 46 900 56 600 6 400 7 700 4 700

2000 49 900 58 200 1 700 2 000 700

2001 50 300 57 200 200 200 –700

2002  52 200 58 500 500 600 –400

2003 57 800 64 200 4 300 4 800 4 000

2004 64 300 71 300 4 700 5 200 4 400

2005 72 600 79 800 7 300 8 000 6 600

2006 79 600 85 900 6 400 6 900 4 700

2007 83 500 88 000 4 400 4 600 2 200

2008 72 000 72 900 –12 700 –12 800 –15 200

2009 83 800 84 800 10 200 10 300 10 700

2010 91 400 91 400 8 900 8 900 6 300

* Tuotot sisältävät kassatuotot ja arvonmuutokset .

Tuoton ja reaalisen tuoton erotus on kyseisen vuoden kuluttajahintojen muutoksen vaikutus varojen ostovoimaan .

Luvut on deflatoitu elinkustannusindeksillä.

Taulukon laatija: Reijo Vanne, TELA .

Yksityisalojen työeläkelaitosten sijoitusvarojen markkina-arvo ja sijoitustuotot 1997−2010, miljoonaa euroa. 
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