Työeläke- ja kansaneläkelainsäädännössä tapahtuneita keskeisimpiä
muutoksia vuosina 1956–2004
1956

Merimieseläkelaki (MEL) tuli voimaan.

1957

Uusi kansaneläkelaki (KEL) tuli voimaan.

1962

Työntekijäin eläkelaki (TEL) ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin
eläkelaki (LEL) tulivat voimaan.

1964

Kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelaki (KVTEL) tuli voimaan.

1967

Valtion (VEL) ja kirkon (KiEL) eläkelait tulivat voimaan.
Työeläkejärjestelmän eläke-etuihin liitettiin perhe-eläke.

1968

Eläkkeen perusteena oleva palkka alettiin laskea työsuhteen neljän viimeisen
työvuoden kahden parhaimman perusteella (aiemmin päättymisvuodelta ja sitä
edeltävältä vuodelta laskettu säännöllinen ansio).

1969

Yleinen perhe-eläkelaki (PEL) tuli voimaan.
Valtion perhe-eläkelaki tuli voimaan.

1970

Yrittäjien (YEL) ja maatalousyrittäjien (MYEL) eläkelait tulivat voimaan.

1971

Eläke-etuuksiin liitettiin työttömyyseläke, jossa ikäraja oli aluksi 60. Ikärajaa
myöhemmin alennettiin ja se oli 1980-luvulla jopa 55 vuotta, mutta palautui
käytännössä takaisin alkuperäiseksi vuoden 1991 alusta.

1973

Eläke-etuuksiin liitettiin osatyökyvyttömyyseläke.

1975

Tasokorotus, karttumisprosentti nousi 1:stä 1,5 prosenttiin vuodessa.

1977

Työeläkkeiden indeksikorotuksen perusteita muutettiin. Indeksi perustuu palkka- ja
hintatasossa tapahtuneiden muutosten keskiarvoon (aiemmin indeksi perustui vain
palkkatason muutoksiin).

1979

Eläkkeen perusteena olevaa palkkaa ruvettiin laskemaan ottamalla huomioon neljän
viimeisen vuoden ansioista kaksi ansiotasoltaan keskimmäistä vuotta (aiemmin kaksi
parasta).

1980–1985

Kansaneläkkeen rakennetta uudistettiin ja se muuttui veronalaiseksi.

1986

Eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelaki (TaEL) tuli
voimaan. Vuonna 1998 lain nimeksi tuli taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin
kuuluvien työntekijöiden eläkelaki.
Kansaneläkejärjestelmässä ja työeläkejärjestelmän yksityisellä sektorilla eläke-etuihin
liitettiin yksilöllinen varhaiseläke ja varhennettu vanhuuseläke.

1987

Osa-aikaeläke lakiin uutena eläkemuotona työeläkejärjestelmän yksityisellä puolella.

1989

Julkisen sektorin työeläkejärjestelmässä otettiin käyttöön yksilöllinen varhaiseläke,
varhennettu vanhuuseläke ja osa-aikaeläke.
Vakuuttamisvelvollisuus 14 ikävuoden täyttämisvuoden alusta.

1990

Perhe-eläkeuudistus (mm. miesleskelle perhe-eläkeoikeus ja lesken omat tulot
vaikuttavat leskeneläkkeeseen).

1991

Kuntoutusuudistus, jossa kuntoutuksen antajien työnjakoa selkeytettiin,
kuntoutusmahdollisuudet oli selvitettävä ennen työkyvyttömyyseläkkeen
myöntämistä ja kuntoutusraha tuli työeläkejärjestelmään.

1992

Kansaneläkemaksu myös eläkkeensaajille.

1993

Työntekijän työeläkemaksu otettiin käyttöön. Maksun muutos alettiin ottaa
huomioon TEL-indeksiä vähentävänä.
Julkisella sektorilla työeläkkeen karttumisaika, tavoitetaso ja eläkeikä muutettiin
yksityisen sektorin kaltaisiksi.

1994

Yksilöllisen varhaiseläkkeen alaikäraja nousi 55 vuodesta 58 vuoteen.
Osa-aikaeläkkeen ikäraja laski yksityisellä sektorilla samaan kuin julkisella sektorilla eli
60 vuodesta 58 vuoteen.
2,5 prosentin superkarttuma yli 60-vuotiaille.
Työeläkelisän kattavuus laajeni.
Kansaneläkkeen myöntämisen edellytykseksi viiden vuoden asumisaika Suomessa.
Kansaneläke ja Kelan maksama perhe-eläke suhteutettiin Suomessa asuttuun aikaan.
Työ- ja kansaneläkkeiden indeksitarkistuksista luovuttiin vuoden 1994 osalta.

1996

Työeläkeuudistus astui voimaan. Eläkkeen perusteena olevaa palkkaa ruvettiin
asteittain laskemaan kunkin työsuhteen 10 viimeisen vuoden ansioista. Työeläkkeiden
tarkistuksissa otettiin käyttöön työikäisen ja eläkeikäisen indeksit. Työikäisen
indeksissä otettiin huomioon puolet reaaliansioiden kehityksestä ja eläkeikäisen
indeksissä 20 prosenttia. Eläkeikäisen indeksillä tarkistettiin 65 vuotta täyttäneiden
eläkkeet. Määräaikainen työkyvyttömyyseläke muutettiin työhön paluuta edistäväksi
kuntoutustueksi. Tulevan ajan karttumisprosenttia heikennettiin 50 ikävuoden jälkeen
siten, että se on 1,2 ikävälillä 50–60 ja 0,8 ikävälillä 60–65.
Työntekijän työeläkemaksu vähennettiin palkasta ensimmäistä kertaa ennen eläkkeen
laskentaa (laki voimaan 1994).
Kansaneläke muutettiin työeläkevähenteiseksi.

Kansaneläkemaksun periminen vakuutetuilta ja eläkkeensaajilta lopetettiin.
1998

Alle kuukauden kestävät tai palkaltaan vähäiset niin sanotut pätkätyöt eläketurvan
piiriin.
Osa-aikaeläkkeen ikäraja laski 56 vuoteen.

2000

Yksilöllisen varhaiseläkkeen ikäraja nousi 60 vuoteen.

2002

Työeläkejärjestelmä siirtyi euron käyttöön.

2003

Eduskunta hyväksyi eläkeuudistuspaketin, jonka tavoitteena on mm. myöhentää
eläkkeelle siirtymistä.
Osa-aikaeläkkeen ikäraja nousi 58 vuoteen.

2004

Viimeisen eläkelaitoksen periaate laajeni myös julkiselle puolelle.
Kuntoutuksesta subjektiivinen oikeus tietyin edellytyksin.

