Eläkesäätiöyhdistys juhli 50‐vuotista taivaltaan vuonna 2012
Erilaiset vaihtoehdot yksityisen sektorin vanhuudenturvan hoitamiseksi kehittyivät 50‐luvulla, kun oli käynyt
selväksi, ettei pelkästään kansaneläkkeen varaan rakentuva järjestelmä palkansaajien vanhuuden turvaksi
ollut riittävä. Eläkesäätiöt sekä eläkekassat saivat jalansijaa, kun työnantajien piirissä syntyi järjestelmiä
vapaaehtoisen eläketurvan hoitamiseksi. Uusi eläkesäätiölaki vuonna 1955 ja viimein vuoden 1962
puolivälissä voimaan tullut työntekijäin eläkelaki johtivat myös eläkesäätiö‐ ja eläkekassakentän
merkittävään laajenemiseen.
Yhdistys sai alkunsa työnantajien tarpeesta
Eläkekassoilla ja vakuutusyhtiöillä oli työntekijäin eläkelain voimaan tullessa omat yhdistyksensä ja oli
ilmeistä, että myös eläkesäätiöt tarvitsivat etujaan ajavan yhteiselimensä. Suurten yritysten arvovaltaiset
edustajat järjestivät STK:n kutsumana yhdistyksen perustamiseen tähtäävän neuvottelukokouksen, joka
pidettiin 6.9.1962 hotelli Kämpissä. Kokous asetti työvaliokunnan tarkistamaan yhdistystä varten laadittua
sääntöehdotusta. Valiokunnan jäseniksi valittiin varatuomarit L. Räihä, Stig Hästö, Ilmari Luostarinen ja
Erkki Oinas ja sihteeriksi varatuomari Tapani Virkkunen STK:sta.
Yhdistyksen perustavassa kokouksessa marraskuun 27. päivänä 1962 oli edustettuina 99 eläkesäätiötä.
Ensimmäiseksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Nokian varatoimitusjohtaja Jarl Hohenthal. Vähän
myöhemmin yhdistyksen asiamieheksi kutsuttiin ”väliaikaisesti” hallinto‐opin kandidaatti Olli Simoinen,
joka toimi silloin myös Avustuskassojen Yhdistyksen toiminnanjohtajana. Ensimmäisen toimintavuoden eli
vuoden 1963 jälkeen yhdistyksessä oli jo 129 lakisääteistä ja vapaaehtoista eläketurvaa hoitavaa jäsentä.
‐ Eläkesäätiöyhdistyksen alkutaival oli mielenkiintoista aikaa. Yhdistys oli saatava monien laitosten ja
henkilöiden tietoisuuteen. Oli huolehdittava, että eläkesäätiöiden edunvalvonta saataisiin toimimaan
mahdollisimman nopeasti. Yhdistyksen edustus erilaisissa elimissä ja työryhmissä oli eläkesäätiöille tärkeää
työeläkejärjestelmän voimaantulovaiheessa, muisteli Simoinen toiminnan alkuaikoja
Eläkesäätiöyhdistyksen 25‐vuotisjuhlalehdessä vuonna 1987. Olli Simoinen jäi eläkkeelle toiminnanjohtajan
tehtävästi vuoden 1989 lopussa.
Eteenpäin vahvalla osaamisella
Nyt 50 vuotta täyttäneen Eläkesäätiöyhdistyksen matkaan eläkesäätiöiden ja eläkekassojen sekä nykyisin
myös Kirkon keskusrahaston edunvalvojana ja yhteistyöelimenä on luonnollisesti mahtunut monia erilaisia
vaiheita. Eläkesäätiöiden ja eläkekassojen määrä on vaihdellut, mutta pienet eläkelaitokset ovat voineet
kiistattomasti osoittaa järjestelyn hyödyllisyyden sekä työnantajien että työntekijöiden näkökulmasta.
On tärkeätä, että myös pienempien eläkelaitosten vahva osaaminen suomalaisen lakisääteisen ja
lisäeläketurvan hoitamisessa jatkuu. Eläkesäätiöyhdistys tekee tämän tavoitteen eteen kaiken voitavan.

