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M
inulta pyydettiin selvitystä eläkeneuvottelujen tueksi. 

Sain tehtäväksi kartoittaa, millaista olisi arvokas elämä 

silloin, kun työelämä on taakse jäänyttä aikaa.

Helppo homma, ajattelin oitis: kuvailisin laadukasta 

arkea, jolloin ei tarvitse herätä aamupimeyteen lähteäk-

seen töihin. Voisi säätää oman päivänsä kulun vireysasteen ja mielihalun 

mukaan. Voisi tavata ystäviä, auttaa perheenjäseniä, osallistua yhdistys-

toimintaan ja bongailla antoisia kulttuurielämyksiä.

Voisi köllötellä kotona vaan, jos siltä tuntuu, mutta ennen kaikkea: 

ei tarvitsisi kantaa huolta taloudellisista asioista ja töissä jaksamisesta. 

Elanto tipahtaisi tilille säännöllisesti.

Arvokas elämä piirtyi fantasioissani eläkeläisen elämäksi!

Edellä kuvattu on fantasiaa muutoinkin kuin eläkeläisen auvoisen elä-

män osalta. Ei minulta tietenkään kukaan ole mitään laatuselvitystä kysy-

nyt – ja se taitaa olla hyvä se, sillä tämän yhteiskunnan luupin alle näyt-

tää parhaiten mahtuvan eksakti numerotieto. Sitä kipeästi tarvitaankin ja 

muun muassa Eläketurvakeskuksessa tuotetaan, mutta myös yhteiskun-

nalliselle ja filosofiselle tarkastelulle täytyy löytyä tilaa ja hyväksyntää.

Maailmalla arvostetut Manuel Castells ja Pekka Himanen erehtyivät 

vastaamaan myöntävästi valtiovallan toiveisiin tuottaa tulevai-

suuteen tähtäävä visio menestystekijöistä, joilla Suomi luovii 

tehokkaasti eteenpäin yhä monimutkaisemmaksi käyvässä 

maailmassa.

Lopputuloksesta kaikilla onkin selkeä mielikuva, joka 

on todennäköisesti syntynyt enimmäkseen julkisuusko-

hun perusteella. Suomalainen reaktio keskittyi siihen, 

onko raportti tiedettä vai ei. Penättiin, miten arvokas 

elämä määritellään ja miten sitä mitataan. Tulevai-

suusraportti leimattiin pelkäksi huuhaa-pamfletiksi.

Mielikuvat syntyvät helposti ja sammuvat hitaasti. 

Väitän kuitenkin, että jokaisella meistä on jonkinlainen 

käsitys siitä, millaista on arvokas elämä. Tällöin ei mit-

tailla maallista mammonaa, vaan kaikin puolin turvat-

tua arkielämää.

Eläkejärjestelmän tärkein tehtävä on tuottaa kohtuul-

lista elintasoa elämän myöhäisvuosille. Sitä ei tule unoh-

taa, kun tavoitellaan kohti arvokasta elämää.

Mielikuvissa arvokas elämä
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Miten sopeutua  
eliniän kasvuun?
Mikko Kautto (kuvassa) 
toimi sihteerinä ylijoh-
taja Jukka Pekkarisen 
työryhmässä, jonka vast-
ikään ilmestynyt raportti 
palvelee taustatietopaket-
tina eläkeneuvotteluissa. 
Asiantuntijat sanovat suo-
raan, että eläkkeelle siir-
tyminen ei myöhenny riit-
tävästi ilman lisätoimia.

7
Ratkaisuun eri tapoja 
yhdistelemällä
Eläkeuudistuksen neu-
votteluissa tähdätään sii-
hen, että uudistus voi tul-
la voimaan vuoden 2017 
alussa. Pekkarisen työ-
ryhmän raportti luo tark-
kanäköisen taustakuvan 
eläkejärjestelmän koko-
naisuudesta ja siihen vai-
kuttavasta dynamiikasta.

10
Vakuutuslääkärien rooli 
tarkastelun alla
STM:ssä on ministe-
ri Paula Risikon johdolla 
valmisteltu toimenpide-
ohjelma, jolla vakuutus-
lääkärijärjestelmän läpi-
näkyvyyttä ja avoimuutta 
voitaisiin lisätä.

12
Toinen jalka edelleen 
työelämässä
75-vuotiaalle Lauri La-
juselle rahaa tärkeämpi 
motiivi työssäkäyntiin on 
ihmiset ja uuden luomi-
sen mahdollisuus.

14
Lähes sata tuhatta 
eläkeläistä tekee töitä
Työssä käyvien eläkeläis-
ten määrä on lisääntynyt. 
Työssä kävi lähes 100 000 
alle 68-vuotiasta eläk-
keensaajaa, kirjoittaa Jari 
Kannisto asiantuntija-ar-
tikkelissaan.

16
Kokemuksen ääntä
Kokonaisuuden hahmot-
taja Marjukka Hietanie-
mi Eläketurvakeskukses-
ta on samanikäinen kuin 
työeläkelait. Hän tuntee 
eläkkeiden määräytymis-
säännöt kuin omat tas-
kunsa.

19
Sorsan kolumni
Ville-Peka Sorsa kirjoit-
taa kolumnissaan kieli 
poskessa työeläkejärjes-
telmän pikkujoulusta.

20
Valvonta  
tiukentumassa
Työeläkevakuutusyhtiöi-
den hallintoa koskevat 
säännökset ovat tiuken-
tumassa. Missä laajuu-
dessa lakiesitys toteutuu, 
selviää meneillään olevan 
lausuntokierroksen jäl-
keen.

21
Harmaan talouden 
lonkerot eivät yllä 
presidentinlinnaan
Koko tämän vuoden jat-
kunut presidentinlinnan 
peruskorjaus on eden-
nyt puoliväliin. Harmaan 
talouden torjunnassa on 
työmaalla onnistuttu.

22
Huomiontekijä  
Hannu Uusitalo
Hannu Uusitalo yrittää 
asiantuntijana varmistaa, 
että eläkepoliittinen kes-
kustelu ja valmistelu pe-
rustuisivat mahdollisim-
man luotettavaan tietoon. 

28
Työeläkepäivä  
avasi latua
Seuraavat kolme vuotta 
aukovat latua 2017 eläke-
uudistukseen. Työeläke-
päivässä marraskuussa 
ohjelma rakentui Paikoil-
lanne, valmiit, nyt -start-
tilauseen ympärille. 

30
Pallo hallussa
Ulkomaanpalstamme tar-
joaa valittuja makupalo-
ja ulkomaiden eläkeuu-
tisista.

32
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Kolumnistivieraamme 
Seija Ilmakunnas ot-
taa kantaa eläkekeskus-
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psykologiaa.
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2013

lokakuu 2013

Pekkarisen selvitysryhmän raportti 
julkaistiin 30.10.2013

Ylijohtaja Jukka Pekkarisen eläkekysymysten 
asiantuntijatyöryhmän raportti arvioi vuoden 
2005 eläkeuudistuksen vaikutusta ja tarvittavia 
lisätoimia.

Joulukuu 2013

Neuvottelut alkavat
Eläkeneuvottelut uudistuksesta käynnistyvät 
työmarkkinajärjestöjen eläkeneuvotteluryhmässä.

2014

kevät 2014

Uutta tilastotietoa
Eläkkeelle siirtymisiän odote päivitetään keväällä.

syksy 2014
Neuvottelutulos valmistuu syksyllä

Eläkeneuvottelujen tavoitteena on saavuttaa 
neuvottelutulos syksyllä.

”Eläketurvan riittävyys, 
oikeudenmukaisuus ja 
sitä kohtaan tunnettu 
luottamus on edelleen 
kohtuullisen vahvaa.”

– Ylijohtaja 
Jukka Pekkarinen 

Aikajana: kolme vuotta 2017 eläkeuudistukseen

Miten sopeutua 
eliniän kasvuun?
Asiantuntijat sanovat suoraan, että eläkkeelle siirtyminen ei myöhenny riittävästi 
ilman lisätoimia. Mitä enemmän elinaika pitenee, sitä enemmän eläkkeiden sopeu-
tumista pitenevään aikaan tarvitaan.
 Paniikkinapin painallusta he eivät kuitenkaan suosittele. Sopeutuminen 
muutokseen voi tapahtua säätämällä eläkeikää, vakuutusmaksuja ja eläkkeitä. 
Eläkeneuvottelut tehtävistä muutoksista ovat alkamassa.

V
altiovarainministeriön ylijohtaja 
Jukka Pekkarisen johtaman asian-
tuntijatyöryhmän laatima Suomen 
eläkejärjestelmän sopeutuminen 
eliniän kasvuun -raportti julkistettiin 
31. lokakuuta. Selvitystyö valmistui 

pari kuukautta ennen toimeksiannossa asetettua 
määräaikaa eli tämän vuoden loppua.

Raportti kertoo laajan tutkimuspohjaisen ti-
lannekuvan eläketurvasta. Raportti toimii tule-
van uudistuksen neuvottelijoille kättä pidempä-
nä 263-sivuisena taustakirjana, ja on sellaisena 
hyödyksi eläkeuudistuksen jatkovalmistelussa.

– Eläketurvan riittävyys, oikeudenmukaisuus 
ja sitä kohtaan tunnettu luottamus on edelleen 

kohtuullisen vahvaa, Pekkarinen totesi raportin 
julkistamistilaisuudessa. 

Raportin mukaan vuoden 2005 sinänsä onnis-
tuneessa eläkeuudistuksessa toteutettu varhais-
eläkejärjestelmien ehtojen kiristäminen pidensi 
työuria, vanhuuseläkeiän ehtoihin tehdyt muu-
tokset sen sijaan ei.

Tämän jälkeen muuttunut kuva eliniän kasvun 
nopeudesta sekä kasvanut huoli julkisen talou-
den kestävyydestä korostavat reformin jatkami-
sen tarvetta.

Asiantuntijaryhmän arvion mukaan eläkkeelle 
siirtymisiän odote näyttäisi jäävän vuonna 2025 
ilman uusia politiikkatoimia noin vuoden alhai-
semmaksi kuin tavoitteeksi asetettu 62,4 vuotta. 

Teksti: Anne Iivonen | Kuvat: Karoliina Paatos

Eläkeuudistus
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syksy 2014

Ministeriö aloittaa lainvalmistelun
Uusien eläkelakien valmistelu alkaa sosiaali- ja 
terveysministeriössä pian neuvottelutuloksen 
synnyttyä. 

2015

kevät 2015

eduskuntavaalit 19. huhtikuuta 2015
Vaalitulos ratkaisee parlamentaariset 
valtasuhteet.

kesä ja syksy 2015

lakiesitys eläkeuudistuksesta 
eduskuntaan 

Hallitus antaa esityksensä uusista eläkelaeista 
eduskunnalle.

2017

tammikuu 2017

eläkeuudistus tulee voimaan
Lakiuudistusten on tarkoitus tulla voimaan 
1.1.2017.

Työeläkepäivässä marras-
kuussa Eläketurvakeskuksen 
toimitusjohtaja Jukka Ranta-
la (edessä kesk.) totesi, että 
työeläke on iskukunnossa ja 
eläkejärjestelmän kertaluon-
teiseen parannukseen tuntuu 
nyt olevan valmiutta. Kuvas-
sa etualalla oik. Katja Veir-
to ja Kaija Kallinen SAK:sta, 
Rantalan vieressä Pia Pohja 
ja Outi Antila STM:stä.

Tavoitteen saavuttaminen hillitsisi eläkemaksu-
jen nousupainetta ja supistaisi julkisen talouden 
kestävyysvajetta.

Työttömyyseläkkeen lakkauttaminen ja kor-
vaaminen työttömyysturvan lisäpäivillä on vä-
hentänyt eläkkeelle siirtymistä, mutta järjestely 
on lisännyt vastaavasti ikääntyneiden työttö-
myyttä eikä ole siksi samassa määrin pidentä-
nyt työuria.

Raportista haetaan kuitenkin ratkaisuja sii-
hen, miten eläkkeelle siirtymisikä lähtisi nousu-

kiitoon ja yltäisi tavoitteeseen vuoteen 2025 men-
nessä. Eläkepoliittisten linjausten ja tasapainon 
hakeminen on eläkeuudistuksen varsinaisten 
valmistelijoiden tehtävä.

Työmarkkinaosapuolet ovat sopineet jatkon 
valmistelun etenevän siten, että eläkeuudistus 
voi tulla voimaan vuoden 2017 alussa. Lähes vuo-
si on varattu aikaa neuvotteluihin; raskaat vank-
kurit nytkähtävät liikkeelle jo ennen joulua.



Ylijohtaja Jukka Pekkarinen:
Tietopankki jatkovalmistelijoille

 ■ Pekkarisen työryhmän raportti nostaa 
esille kysymyksiä, mutta ei tyrkytä niihin yhtä 
vastausta tai ratkaisukeinoa.

Mitä laveasta raportista otetaan, mitä jä-
tetään? Siihen eläkeuudistuksen valmisteli-
jat joutuvat seuraavissa vaiheissa ottamaan 
kantaa.

Ylijohtaja Jukka Pekkarinen, mitä te asi-
antuntijatyöryhmän puheenjohtajana pidät-
te raportin tärkeimpänä ansiona?

– Raportti tarjoaa tähänastista monipuo-
lisemman arvion eri vaihtoehdoista sopeuttaa eläkejärjestelmän elin-
iän muutoksiin.

Raporttinne ei nosta esiin yhtä mallia tai ratkaisukeinoa, vaan 
laajoja tutkimustietoon pohjaavia näkökulmia. Miksi ratkaisut jä-
tettiin avoimeksi?

– Tämä oli alkuperäisen toimeksiannon mukaista. yleisemminkin 
on perusteltua, että politiikkatoimien valmistelun ensi vaiheessa asi-
antuntijatyö esittää eri perusvaihtoehtoihin liittyviä näkökulmia. Rat-
kaisuehdotuksissa joudutaan painottamaan keskenään osittain ristik-
käisiä näkökohtia. Myöhemmässä vaiheessa asiantuntijoista voi taas 
olla apua ehdotusten etukäteisarvioinnissa ja uudistusten vaikutusten 
seurannassa.

Mitä tarkoitusta laaja raportti tällaisenaan palvelee?
– Se on jatkovalmistelua palveleva tietopankki: kokoava arvio tä-

hänastisten eläkeuudistusten vaikutuksista sekä seuraavassa uudis-
tuksessa esille nousevista kysymyksistä.

Toimitusjohtaja Jukka Rantala:
Raporttia hyödynnetään laajasti

 ■ Työmarkkinaosapuolet ovat sopineet 
vuoden 2012 työurasopimuksessa jatkon 
valmistelun etenevän siten, että eläkeuudis-
tus voi tulla voimaan vuoden 2017 alussa. Ra-
portti on tarkoitettu tukemaan tätä valmis-
telua.

eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja ja 
asiantuntijaryhmän jäsen Jukka Rantala, 
miten arvioitte raporttia hyödynnettävän 
eläkeuudistuksen valmistelussa?

– Uskon, että raporttia hyödynnetään laa-
jasti. Vastaahan se ensinnäkin toimeksiannon mukaisesti kahteen 
tärkeään kysymykseen, vuoden 2005 uudistuksen riittävyyteen sosi-
aaliselta ja taloudelliselta kannalta katsottuna ja millaisia erilaisia vai-
kutuksia on eri tavoilla sopeutua eliniän jatkuvaan kasvuun. Toiseksi 
raportti perustuu tutkittuun, joiltakin osin aivan uuteen tietoon ja se 
on kattava ja perusteellinen selvitys aiheesta.

Mitkä teemat nousevat raportista lähempään tarkasteluun?
– Ilman muuta tärkein on eliniän pitenemiseen sopeutumisen ta-

pojen vaikutuserot. Raportin perusteella eri sopeutumistapoja yhdis-
telemällä voidaan monipuolisimmin tasapainottaa ristiin meneviä ta-
voitteita ja vaikutuksia esimerkiksi eläketason, eläkemaksun, työurien 
pituuden, julkisen talouden kestävyysvajeen ja yksilöllisen joustavuu-
den kannalta.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?
– Työmarkkinajärjestöt aloittanevat neuvottelut ennen joulua, mutta 

uskoisin, että intensiivisempi vaihe seuraa vasta ensi vuoden puolel-
la. Ottaahan näin mittavaan raporttiin perehtyminenkin oman aikansa.

-

Eläkkeellesiirtymisiän odotteen toteutunut kehi-
tys vuosina 2002–2012, vuoden 2005 eläkeuu-
distuksen valmistelun yhteydessä tehty arvio 
toteutuvasta kehityksestä, vuoden 2013 pitkän 
aikavälin laskentamallin arvio vuosille 2012–
2080 sekä hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen 
vuonna 2009 sopima tavoite vuodelle 2025.

Eläkkeellesiirtymisiän odote
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E
liniän piteneminen tulee ar-
vioiden mukaan jatkumaan, 
vaikka ei välttämättä tasai-
sesti eikä samaa vauhtia kuin 
viime vuosikymmeninä. Hy-
vin toimivassa järjestelmäs-

sä sopeutumisen tulee tapahtua niin, että 
eliniän jakautuminen työssä ja eläkkeel-
lä oloajan kesken samoin kuin eläkkeiden 
taso ja eläkemaksut muodostavat sosiaa-
lisesti ja taloudellisesti kestävän kokonai-
suuden.

Tutkimustiedon perusteella lakisäätei-
sen eläkeiän sitominen keskimääräisen 
eliniän muutoksiin näyttäisi johtavan mit-
tavampaan työurien pidentymiseen kuin 
eläketason alentaminen.

eläkeiän korottamisen työllisyysvaiku-
tus on kuitenkin ratkaisevasti riippuvainen 
siitä, miten sen yhteydessä suhtaudutaan 
muihin ikääntyneiden työllisyyden kannal-
ta merkityksellisiin sosiaaliturvajärjestel-

miin ja niiden ikärajoihin. Näitä ovat lä-
hinnä työttömyysturvan lisäpäiväoikeus 
ja osa-aikaeläke.

Sekä että -yhdistelmäratkaisu

eläkeiän tai eläkkeiden tason sopeutu-
mista on tavallisesti pidetty vaihtoehtoi-
sina keinoina eläkejärjestelmän rahoitus-
tasapainon säilyttämiseksi. Raportissaan 
työryhmä katsoo, että eri sopeutumista-
vat eivät kuitenkaan ole toisensa poissul-
kevia. yhdessä käytettyinä voivat pikem-
minkin olla toisiaan tukevia.

Pelkästään eläketasoon nojautuva elin-
aikakerroin voi johtaa liian alhaisiin elä-
ketasoihin, jos ihmiset eivät reagoi ker-
toimen tuottamiin kannustimiin työuria 
pidentämällä. elinaikakertoimen rinnalla 
tehdyillä eläkeikämuutoksilla voidaan var-
mistaa, ettei näin tapahdu.

Jos puolestaan eläkeikää nostettaisiin 

Pekkarisen asiantuntijaryhmän tehtävä 
oli koota esimerkkejä eri vaikutusten 
suunnista ja suuruusluokista. Raportti 
luo tarkkanäköisen taustakuvan eläke-
järjestelmän kokonaisuudesta ja siihen 
vaikuttavasta dynamiikasta.

RATKAISUUN
ERi  TAPoJA Y h d i s T E l E M ä l l ä

Pekkarisen työryhmän 
esiin nostamat kysymykset

• Mikä on riittävä eläkkeen taso, kestävä 
vakuutusmaksujen taso ja kuinka suuri 
osa elämästä käytetään eläkkeellä oloon ja 
työskentelyyn?

• Tehdäänkö aktiivinen sopeutus eläketason, 
eläkeiän vai molempien kautta? Mikä rooli 
jätetään vakuutusmaksuille?

• Paljonko eläkkeelle siirtymisessä sallitaan 
joustavuutta ja ohjataanko käyttäytymistä 
kannustein vai rajoituksin?

• Tapahtuuko sopeutuminen päätösperäisesti 
vai automaattisesti?
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täsmälleen samassa tahdissa kuin elinikä pitenee, työuri-
en ja eläkeajan suhde muuttuisi siten, että yhä suurempi 
osuus elämästä käytettäisiin työntekoon.

Työryhmän raportin mukaan perusteltua olisi jakaa so-
peutumista niin, että osa sopeutumisesta tehdään eläke-
iän ja osa eläketason kautta.

eläketason ja eläkeiän yhdistäminen eliniän muutok-
seen sopeutumisessa tarjoaa mahdollisuuden painottaa 
sopeutumisessa eri tavoin esimerkiksi työllisyyttä ja elä-
ketasoa. Mitä enemmän sopeutumisessa painotetaan elä-
keikää, sitä pidemmäksi muodostuvat todennäköisesti 
työurat ja sitä korkeammaksi muodostuu eläketaso.

eläketason painottaminen taas antaisi mahdollisuuden 
painottaa sopeutumisessa enemmän esimerkiksi yksilöl-
listä joustavuutta työuran lopettamista koskevan päätök-
sen suhteen.

Pekkarinen raportin tehneen työryhmän puheenjoh-
tajana korostaa, että eri vaihtoehtoja tarkastelevat edel-
lä olevat mallit ovat havainnollistavia esimerkkejä, eivät 
ryhmän suosituksia. 

Normiksi viite-eläkeikä

Ruotsissa on ehdotettu otettavaksi käyttöön käyttäyty-
mistä ohjaamaan tarkoitettu ”viite-eläkeikä” (riktålder), 
johon sidotaan eläkkeen lisäksi myös muut ikääntyneitä 
koskevat sosiaaliturvan ja työelämän käytäntöjen ikära-
jat. Jos eläketasoa alennetaan eliniän kasvaessa, mutta 
vanhuuseläkkeen ikärajat pidetään ennallaan, voitaisiin 
viite-eläkeiällä viestittää, kuinka paljon työuraa tulisi jat-
kaa, jotta alennuksen vaikutus eläkkeeseen tulisi kom-
pensoiduksi.

eläkejärjestelmässä olisi luontevaa viestiä se synty-
mävuosikohtainen viite-eläkeikä, johon saakka työsken-
teleminen kompensoisi elinaikakertoimen eläkettä hei-
kentävän vaikutuksen.

Ikääntyneen väestön terveydentilassa, työkyvyssä ja 
yleisessä elämäntilanteessa on suuria eroja. eläkejärjes-
telmän tulee olla riittävän joustava näihin eroihin liittyvien 
yksilöllisten valintojen mahdollistamiseksi.

Pelkästään eläkeiän sopeuttaminen vanhuuseläkeikä-
rajaa nostamalla pienentää yksilötason valintojen jous-
tavuutta.

Osaeläkkeellä joustavuutta

yksi joustavuuden muoto on osa-aikaeläke. eläkejärjes-
telmän taloudellisen kestävyyden kannalta on kuitenkin 
perusteltua, että nykyisestä poiketen myös osa-aikaeläke 
määräytyy aktuaarisin perustein. Tällöin ihmiset voisivat 
tietyissä rajoissa valita, miten suurta osaa eläkkeestään 
he käyttävät osa-aikaisesti.

Osa-aikaeläkkeen ja osa-aikaisen työn yhdistäminen 
vaatii joustavuutta yksilöllisten valintojen suhteen myös 
työelämältä.

Olisi perusteltua, että vanhuuseläkeiän alarajan jälkeen 
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”Varhaiseläkereittien merkityksen pie-
nennyttyä ja väestön keski-iän kohotessa 
vanhuuseläkkeelle siirtymisen ajankohdan 

merkitys työvoiman tarjonnan ylläpitäjänä ja 
eläkemenojen kannalta korostuu.”

– Ylijohtaja Jukka Pekkarinen

Eläkkeelle siirtyneet eläkelajin mukaan

Työeläkkeelle siirtyneiden määrä iän mukaan

Eläkeuudistus
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Taustaselvityksen tekijät
 ■ Pekkarisen asiantuntijaryhmän raportti on työmark-

kinajärjestöjen solmimassa työurasopimuksessa sovittu 
osa vuoden 2017 uudistuksen valmistelua.

Selvitystyön puheenjohtajaksi työmarkkinakeskusjär-
jestöt pyysivät ylijohtaja Jukka Pekkarista (VM). Selvi-
tysryhmän jäseninä ovat toimineet ylijohtaja Outi Antila 
(STM), johtaja seija ilmakunnas (Palkansaajien tutkimus-
laitos), osastopäällikkö Olli kangas (kela), toimitusjoh-
taja Jukka Rantala (eTk), johtaja Hannu uusitalo (eTk), 
hallintoneuvos timo Viherkenttä (korkein hallintooikeus) 
ja toimitusjohtaja Vesa Vihriälä (etla).

Selvitysryhmän asiantuntijasihteereinä ovat toimi-
neet finanssineuvos tuulia Hakola-uusitalo (VM) ja joh-
taja Mikko kautto (eTk). lisäksi sihteeristön työhön ovat 
osallistuneet finanssisihteeri Juho kostiainen (VM) ja fi-
nanssisihteeri Mauri kotamäki (VM).

Selvitystyön tilanneet työmarkkinajärjestöt nimesivät 
myös erillisen seurantaryhmän, joka on antanut palautetta 
työn suuntaamisesta ja jolle on raportoitu työn edistymi-
sestä. Seurantaryhmän jäseninä ovat olleet Minna Hel-
le (Tela) 31.5.2013 asti, Reijo Vanne (Tela) 1.6.2013 alka-
en, kaija kallinen (SAk), Mikko karpoja (eläke-Fennia), 
Jaakko kiander (Ilmarinen), eugen koev (Akava), Ris-
to Murto (Varma), Heli Puura (STTk) ja Antti tanskanen 
(ek).

eläkkeeseen tehtäviin muutoksiin vaikuttaisi työuran ai-
kana kertynyt eläkeoikeus. Tämä voisi tapahtua esimer-
kiksi siten, että eläkepääoman myöhempää nostamista 
hyvitettäisiin aktuaarisin perustein.

Vastaavasti ennen vanhuuseläkeikää nostettuun eläk-
keeseen kohdistettaisiin eläkepääomaan liitetty var-
hennusvähennys. Tehty ansiotyö puolestaan kartuttaisi 
eläkettä normaalin karttuman mukaisesti. Tällaiseen jär-
jestelmään kytkeytyisi luontevasti myös joustava osa-ai-
kaeläke.

Automaattinen sopeutusmekanismi

eliniän muutokseen sopeutumiseen automatiikka voi so-
pia erityisen hyvin. yksi tällainen automaattinen sopeutu-
mismekanismi on elinaikakerroin.

Samoin lakisääteinen eläkeikä voidaan sitoa ennalta 
määrätyllä tavalla eliniän muutokseen. Myös näiden kah-
den sopeutumistavan yhdistelmään perustuvat sopeutu-
missäännöt voidaan määritellä ennakolta.

Tällaisen automatiikan etuna on, että erillisiä, mahdol-
lisesti hankaliksi osoittautuvia päätöksiä ei tarvita. Toi-
saalta sopeutumismekanismi voi olla etenkin yhdistelmä-
mallien tapauksessa vaikeaselkoinen. Se määrittää silti 
yksiselitteisen sopeutumissäännön.

Automatiikkaan turvautuminen voi tuntua houkutte-
levalta. Mutta sillä on myös varjopuolensa. 
ennalta valitun sopeutumistavan vaiku-
tukset työllisyyteen, tosiasialliseen eläke-
tasoon, julkiseen talouteen ja tuloeroihin 
ovat epävarmoja.

Sopeutumissäännön perustana olevi-
en oletusten paikkansa pitävyyttä on siten 
aika ajoin arvioitava ja tarvittaessa korjat-
tava eläkejärjestelmälle asetettujen tavoit-
teiden saavuttamiseksi. n

 ■ eläkejärjestelmän uudistamisen jatkamisen tekee 
ajankohtaiseksi muutos väestönrakenteen kehitysnäky-
mässä. Kun vuoden 2005 uudistusta alettiin valmistella 
puolitoista vuosikymmentä sitten, väestöennusteen välit-
tämä elinajanodotteen kasvunäkymä oli selvästi nykyistä 
maltillisempi.

Tuolloin käytettyjen väestöennusteiden mukaan elä-
keikää lähestyvän eli 62-vuotiaan elinajan odotteen arvi-
oitiin vuoteen 2050 mennessä kasvavan reilulla kolmella 
vuodella silloisesta noin 80 vuodesta. Tämän mukaisesti 
vuoden 2005 uudistuksen tavoitteena oli yhdessä muiden 
tekijöiden kanssa lykätä keskimääräistä eläkkeellesiirty-
misikää 2–3 vuodella.

Tilastokeskuksen uusimpien väestöennusteiden mu-
kaan vastaava 62-vuotiaan elinaikaodotteen kasvu on 7½ 
vuotta (lisäystä nykyiseen nähden noin 5½ vuotta).

Nykyinen elinaikakerrointekniikka johtaa siihen, että 
eliniän pidentyminen ei edellytä maksujen korotusta. Tämä 
saavutetaan kuitenkin eläketason kustannuksella, jolleivät 
työurat pitene nykyisestä olennaisesti. kymmenen vuo-
den takainen arvio vuoden 2050 elinaikakertoimen elä-
kettä pienentävästä vaikutuksesta oli noin 12 prosenttia. 
Uusimpien ennusteiden mukaan vastaava luku on noin 18 
prosenttia.

Väestön ikääntyminen 
kasvattaa painetta

laskelma 2013 laskelma 2011

2012 2025 2050 2080 2025 2050 2080

kokonaishedelmällisyys 1,80 1,82 1,82 1,82 1,85 1,85 1,85

Nettosiirtolaisuus 17,4 17 17 17 15 15 15

elinajanodote 63-vuotiaalle 21,4 23,5 26,8 28,9 23,7 27,3 29,5

Väestö (tuhansia)

 koko väestö 5 427 5 748 6 096 6 469 5 735 6 071 6 418

 15–64-vuotiaita 3 516 3 418 3 516 3 602 3 391 3 462 3 548

 65 täyttäneitä 1 019 1 391 1 639 1 906 1 396 1 661 1 908

Vanhushuoltosuhde

65 täyttäneet/15–64-vuotiaat 29,0 40,7 46,6 52,9 41,2 48,0 53,8

Pitkä aikavälin väestöennustelaskelmia

Suomen 
eläkejärjestelmän 
sopeutuminen 
eliniän kasvuun
Raportti on kokonaisuudes-
saan luettavissa pdf-muo-
dossa verkossa www.etk.fi/
julkaisut
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Näin vakuutuslääkärijärjestelmää 
halutaan tuunata

 ■ etuudenhakijoiden oman osallisuuden lisää-
miseksi sekä järjestelmän avoimuuden ja lää-
kärikunnan asiantuntemuksen parantamiseksi 
toimenpideohjelmassa esitetään muun muassa 
seuraavaa:

• lisää tiedottamista etuuksien myöntämispe-
rusteista ja niitä koskevasta päätöksenteosta.

• Hoitavat lääkärit voisivat jakaa asiasta 
kertovia esitteitä potilaille.

• Muutoksenhakuasteissa pitäisi lisätä 
suullisten kuulemisten määrää.

• Halutaan selvittää muutoksenhakulauta-
kuntien jäsenten erilaiset sidonnaisuudet ja 
mahdollisesti lisätä ulkopuolisten asiantunti-
jalääkäreiden käyttämistä.

• ehdotetaan perustettavaksi vakuutuslääke-
tieteen yliopistollinen koulutusjakso.

• lausuntoja kirjoittaville lääkäreille aiotaan 
kehittää sosiaalivakuutusjärjestelmää 
koskevaa koulutusta.

• lopulliset toimenpidepäätökset tehdään 
vuoden 2013 loppuun mennessä. Tarkoitusta 
varten perustettu työryhmä ja alaryhmät 
jatkavat asian seuraamista ja toimenpiteiden 
toteutumisen valvomista.

Työeläke-lehti seuraa päätettyjen toimenpiteiden 
toteutumista.

sTM:n toimenpideohjelma korostaa tiedon lisäämistä, 
koulutusta ja etuuksien hakijoiden omaa osallisuutta

Vakuutuslääkärien rooli
lähemmän tarkastelun alla
Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu toimenpide-
ohjelma, jolla vakuutuslääkärijärjestelmän läpinäkyvyyttä ja 
avoimuutta voitaisiin lisätä.

S
osiaali- ja terveysministeri 
Paula Risikko on monessa 
yhteydessä kiinnittänyt huo-
miota siihen, että ministeri-

össä käytetään suunnilleen yhden 
henkilötyövuoden verran aikaa sii-
hen, että vastataan kansalaisten 
kysymyksiin ja valituksiin. Useasti 
valitukset koskevat vakuutuslääkä-
rijärjestelmää.

–  Aikaa vakuutuslääkärikysy-
mysten selvittelyyn ja niihin vastai-
lemiseen kuluu myös kansanedus-
tajilta, joita pidetään perinteisesti 
äänestäjiensä asiamiehinä monis-
sa asioissa, toteaa Risikko.

Nyt on työryhmätyönä valmistel-
tu toimenpideohjelma vakuutuslää-
kärijärjestelmän kehittämiseksi.

Hämmennystä vakuutuslääkä-
rien toiminnan ympärillä aiheut-
taa ministeri Risikon mielestä hy-
vin paljon se, että kansalaisten on 
vaikea ymmärtää, mikä ero on hoi-
tavan lääkärin ja vakuutuslääkärin 
työssä. 

”Miten näet oman tilanteesi?”

Hoitavan lääkärin tehtävä on kussa-
kin tapauksessa arvioida, onko hä-
nen tutkittavakseen tullut henkilö 
työkykyinen juuri puheena olevan 
sairauden takia. Vakuutuslääkäri 
taas arvioi laajempaa kokonaisuut-
ta esimerkiksi eläkepäätöksien teke-
misen yhteydessä.

– Etuuslaitosten on tehtävä lain-

Sosiaali- ja terveysministeri 
Paula Risikko jakaa kansalais-
ten huolen siitä, että monien on 
vaikea ymmärtää, mikä ero on 
hoitavan lääkärin ja vakuutus-
lääkärin työssä.
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mukaisia ja oikeudenmukaisia rat-
kaisuja. On tärkeää, että kansa-
laisten yhdenvertaisuus turvataan. 
Vakuutuslaitoksissa tehdään vuosit-
tain kymmeniä tuhansia päätöksiä, 
joten soveltamiskäytäntö tunnetaan 
hyvin, Risikko huomauttaa.

Asiaa pohtineen työryhmän ja 
sen alaryhmien työn tuloksena val-
mistuneessa toimenpideohjelmassa 
korostetaan erityisesti etuudenha-
kijoiden oman osallisuuden lisää-
mistä heitä koskevien asioiden kä-
sittelyssä. Ministeri Risikko antaa 
esimerkin.

– Jos lääkärinlausunnossa on ras-
ti kohdassa työkyvytön, etuudenha-
kija otetaan mukaan pohtimiseen. 
Kysytään ”miten näet itse oman ti-
lanteesi?” ja ”Oletko ajatellut, mitä 
vaihtoehtoja sinulla on?” On an-
nettava toivoa ja mahdollisuuksia. 
Ihminen haluaa osallistua itseään 
koskevien päätösten tekemiseen ja 
olla työelämässä mukana mahdol-
lisimman pitkään.

Lääkärikoulutukseen uusia osia?

Risikon mielestä kansalaisten oi-
keudenmukaisen kohtelun kannal-
ta on tärkeää, että koko järjestelmän 
läpinäkyvyyttä lisätään. Vakuutus-
lääkärien toimintaa ei hänen mu-
kaansa ole kuitenkaan syytä irrot-
taa vakuutuslaitoksista. Sen sijaan 
hoitavien lääkärien asiantuntemus-
ta on ministeriössä valmistellun toi-
menpideohjelman mukaan tarkoi-
tus lisätä. 

On ehdotettu, että selvitetään 
mahdollisuudet perustaa vakuutus-
lääketieteen yliopistollinen koulu-
tusjakso. Lausuntoja kirjoittaville 
lääkäreille aiotaan kehittää sosi-
aalivakuutusjärjestelmää koskevaa 
koulutusta. Työeläkeyhtiö Varman 
ylilääkäri Jukka Kivekäs on valmis 
kehittelemään ajatuksia edelleen.

–  Lääkäreiden peruskoulutuk-
sessa vakuutuslääketieteen ope-
tusta on melko niukasti, mutta ko-
kemuksen mukaan opiskelijat eivät 
siinä vaiheessa ole kovin vastaan-
ottavaisia tällaisille itse hoitotapah-
tumasta sivuun meneville asioille.

– Selvästi otollisempi vaihe olisi 
erikoislääkäreiden koulutus, johon 
pitäisi saada mukaan käytännönlä-
heistä vakuutuslääketieteen opetus-
ta, Kivekäs uskoo.

Selkeämpiä perusteluja

Läpinäkyvyyden kannalta on mi-
nisteri Risikon mukaan myös välttä-
mätöntä kehittää eri vakuutuslajien 
muutoksenhakulautakunnan teke-
mien päätösten perusteluja. Suulli-
sia käsittelyjä, joissa etuuksien ha-
kija olisi mukana, pitäisi järjestää 
nykyistä useammin.

Erityisesti kuntoutustoimilla on 
Risikon näkemyksen mukaan tehty 
paljon hyvää työtä. Jatkossa on hä-
nen mielestään entistä enemmän 
tuettava kuntoutukseen pääsemis-
tä ja korostettava kuntoutuksen en-
sisijaisuutta eläkkeeseen nähden.

Ylilääkäri Kivekäs huomauttaa, 
että työeläkekuntoutukseen osal-
listuneiden lukumäärä on kymme-
nessä vuodessa noussut yli kaksin-
kertaiseksi.

– Mitään tietoista resurssien li-
säämistä ei ole suunnitteilla. Re-
sursseja on lisätty tarpeen mukaan. 
Kuntoutus käynnistyy noin kahdes-
sa kolmasosassa tapauksista jo en-
nen eläkkeen hakemisvaihetta. 
Kaikkia sairauksia ei voida paran-
taa, mutta työeläkekuntoutuksen 
avulla pystytään monessa tilantees-
sa jatkamaan työelämässä sairau-
desta huolimatta, toteaa Kivekäs.

Teksti: Sulevi Pellinen
Kuva: Teppo Jokinen

Tiedoksi

Eniten Etelä-savossa, 
vähiten Uudellamaalla

Eläkkeensaajia jo 
puolitoista miljoonaa

 ■ Viime vuoden lopussa Suomesta maksettiin eläket-
tä kaikkiaan 1 494 000 henkilölle, joista noin 1 432 000 
asui Suomessa. eläkettä maksettiin ulkomaille noin 
63 000 eläkkeensaajalle. Tilasto Suomen eläkkeen-
saajista kunnittain kertoo eläkkeensaajien lukumää-
rän kunnittain ja maakunnittain.

Omaa eläkettä saavista 92 prosenttia sai työeläkettä 
ja 45 prosenttia kansaneläkettä. Eläkettä molemmista 
järjestelmistä samanaikaisesti sai 37 prosenttia. Käsit-
teellä omaa eläkettä saava tarkoitetaan vanhuus-, työ-
kyvyttömyys-, työttömyys-, osa-aika- tai maatalouden 
erityiseläkettä saavia.

Tilastojulkaisuun on koottu tiedot koko maan eläk-
keensaajista. Suomessa on puolitoista miljoonaa eläk-
keensaajaa. Jo lähes kolmannes kaikista 16 vuotta 
täyttäneistä sai jotakin eläkettä.

kunnista vähiten eläkkeensaajia asuu Pohjois-Poh-
janmaalla Limingalla, 19,9 prosenttia. Uudenmaal-
la eläkkeensaajien osuus jää 24,5 prosenttiin, mutta 
etelä-Savossa heidän suhteellinen osuutensa kohoaa 
40 prosenttiin.

Suurimmillaan eläkkeen-
saajien osuus on luhangassa, 
kuhmoisissa, Rautavaaralla, 
Vesannolla, kivijärvellä, Puu-
malassa ja Rautjärvellä, joissa 
yli puolet 16 vuotta täyttäneistä 
saa jotakin eläkettä.

kuntakohtaista eläketilastoa 
on julkaistu vuodesta 1993 läh-
tien. Tiedot perustuvat eläke-
turvakeskuksen ja kansanelä-
kelaitoksen rekistereihin.

Verkkopalvelussa www.etk.
fi/julkaisut aineistoon voi tutus-
tua lähemmin.
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L
auri Lajusen työura on jat-
kunut eläkkeellä harvinai-
sen pitkään. Haastattelua 
edeltävällä viikolla 75-vuo-
tias kemian maisteri oli töis-
sä kolmena päivänä. Meneil-

lään on projekti, jossa Lajunen kehittää 
paperinpäällyspigmenttejä.

–  Kyllähän se hyvältä tuntuu, kun 
osaamista tarvitaan vielä. Työnteossa on 
myös ihan oma fiiliksensä, kun se on va-
paaehtoista. Hienoa sekin, ettei tarvitse 
koettaa työntää jalkaa oven väliin, vaan 
minua pyydetään, Lauri Lajunen sanoo.

Omien sanojensa mukaan Lajunen 
on käynyt vanhuuseläkeikäisenä töissä 
säännöllisen epäsäännöllisesti. Välillä 
kuluu kuukausia, ettei töitä kerry tun-
tiakaan. Sitten kehitysprojekteissa tulee 
vaihe, jossa tarvitaan kemiallista osaa-
mista. Silloin työpäiviä saattaa olla par-
haimmillaan jopa reilut 10 kuukaudessa.

Päällystepigmenttejä valmistava pk-
yritys ei ole ainoa Lajusen työnantaja. 
Freelancerin palveluja tarvitaan myös 
muun muassa rakennusteollisuudessa 
betonipuolen materiaalikehityksessä.

–  Olen siinä mielessä työnantajal-
le kätevä tyyppi, että minulla on koke-
musta kehitystyöstä ja käytännön labo-
ratorioanalyyseistä. Heidän ei tarvitse 
lähettää tuotteita analysoitavaksi muu-
alle, kun teen analyysit itse kehitetty-
äni tuotteet. Teen siis kahden ihmisen 
hommat.

Varsinaisella työurallaan Lajunen 

kerkesi työskennellä ensin suurteolli-
suuden palveluksessa. Sen jälkeen hän 
opetti tulevia teollisuuden ja kaupan 
alan laborantteja 30 vuotta. Opetusteh-
tävät vaihtuivat pk-sektorille 57-vuoti-
aana.

–  Pakkohan se oli lähteä, kun sen 
ikäisenä vielä pyysivät, Lajunen sanoo.

Työnteko virkistää

Lauri Lajusen työkaverit ovat alle 
63-vuotiaita, osa huomattavasti häntä 
nuorempia. Se ei haittaa. Vanhempaa 
kollegaa ei karsasteta, kokemusta ar-
vostetaan. 

– Ihan tasaveroisia työkavereita ol-
laan. Pitää muistaa, että olen sentään 
tehnyt 30 vuotta töitä nuorten kanssa, 
joten osaan suhtautua heihin. Kaikilla 
on omaa, arvokasta osaamistaan. Minä 
teen osuuteni kokonaisuudessa, joka 
vastaavasti sitten auttaa heitä edistä-
mään omaa työtään.

Sitä paitsi työkavereiden seura pitää 
virkeänä.

– Tässä mittakaavassa työssäkäynti 
ei ole millään lailla rasitteeksi. Päinvas-
toin, kivaahan se on päästä aina parik-
si päiväksi töihin. Sen vastapainoksi ko-
tonakin on mukava olla vapaana ja olla 
myös vaimon apuna kotihommissa.

Lajuset muuttivat vuosi sitten oma-
kotitalosta kerrostaloon. Sen myötä ta-
lonmiehen hommat siirtyivät huoltoyh-
tiölle.

– Tuli vähän sellainen henkisesti työ-
tön olo, vaikka talon- ja pihanhoito al-
koivat olla jo vähän rasittavaakin. Kodin 
ulkopuolella työssäkäynnin merkitys 
kasvoi entisestään. Fyysisestä kunnos-
ta pidämme vaimon kanssa huolen päi-

vittäisellä lenkkeilyllä. Mieltä olen har-
joittanut lukemalla 17 Päätaloa putkeen, 
toinen mokoma on vielä jäljellä.

Uutta luomassa

Rahan vuoksi Lajunen ei töissä käy, 
vaikka toki ylimääräiselle on aina käyt-
töä. Paljon tärkeämpää on tavoitteelli-
sen tekemisen mahdollisuus ja uudet 
haasteet. Ne pitävät mielen uteliaana.

Yksi Lajusen työn parhaista puolis-
ta on se, että siinä pääsee oikeasti luo-
maan uutta.

– Tarkoitus on kehittää sellaisia tuot-
teita, joiden käyttöominaisuudet ovat 
aiempia parempia. Prosessit ovat pitkiä 
ja niissä on monia välivaiheita. Välil-
lä joutuu aloittamaan alusta, kun tuo-
te ei toimikaan toivotulla tavalla. Mo-
nille kehittämilleni tuotteille on haettu 
teollisuuspatentti, Lauri Lajunen sanoo 
ja kertoo jatkavansa työssäkäyntiä niin 
kauan kuin pyydetään ja voimia riittää.

– Ihan ex tempore en töihin lähde, 
vaan soitto pitää tulla pari päivää aikai-
semmin.

Entä mitä vaimo sanoo miehensä 
työssäkäynnistä?

– Vaimolla ei ole muuta pahaa sanot-
tavaa kuin se, että hän heräisi mieluum-
min hieman myöhemmin kuin kello 6. 
Ystävällisesti hän kuitenkin nousee val-
mistamaan minulle aamiaista. Ei hän 
kyllä mene takaisin nukkumaankaan, 
kun lähden kävelemään töihin sitten 
hieman yli kello 7, Lajunen nauraa.

Teksti Leena Filpus
Kuva: Riina Peuhu

Toinen jalka 
edelleen 

työelämässä
Lauri Lajuselle rahaa tärkeämpi 
motiivi työssäkäyntiin on ihmiset 
ja uuden luomisen mahdollisuus.
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 ■ Vuoden 2011 aikana eläkettä kartuttavaa työtä teki 
130 000 alle 68-vuotiasta eläkkeensaajaa. Heistä vuoden 
2011 lopussa oli työssä vajaat 100 000 henkilöä. Tässä ar-
tikkelissa tarkastelu rajoitetaan vuoden lopussa tai jou-
lukuussa työssä olleisiin eläkeläisiin. Tästä joukosta osa-
aikaeläkkeellä oli vajaat 30 000, vanhuuseläkkeellä reilut 
30 000 henkilöä ja saman verran muilla eläkkeillä – useim-
miten työkyvyttömyyseläkkeellä.

Tiedot ilmenevät uudesta tilastoraportista, jossa käsi-
tellään alle 68-vuotiaiden eläkkeensaajien työeläkevakuu-
tettua työntekoa vuosina 2007–2011.

Vuoden 2011 lopussa Suomessa oli 3,6 miljoonaa 
18–68-vuotiasta työeläkevakuutettua, joista 600 000 sai 
omaan työuraan perustuvaa työeläkettä. Näistä eläkkeen-
saajista lähes 100 000 eli 15 prosenttia kävi töissä. Ilman 
osa-aikaeläkkeitä henkilömäärä putoaa alle 70 000:een 
(kuvio 1).

Suomessa alle 68-vuotiaana tehty työ on työeläkeva-
kuutettava. eläkkeen rinnalla tehty työ kartuttaa uutta elä-
kettä 1,5 prosenttia vuotuisista ansioista.

eläkeläisten työnteon motiivit ovat moninaisia eikä 
yhtä selkeää syytä työssä käymiselle ole. Tilastoista voi-
daan päätellä, että suuri osa vanhuuseläkkeellä olevista ei 
tee töitä siksi, että olisivat siihen pienen eläkkeen vuoksi 
pakotettuja. Työssä käyvien eläkkeet ovat selvästi mui-
den eläkkeitä korkeampia. 63–67-vuotiaiden eläkeläisten 
työkuukaudelta saama lisäansio on keskimäärin hieman 
yli 1 000 euroa, joka on runsaat puolet heidän keskimää-
räisestä kuukausieläkkeestään (kuvio 3).

Vaikka joillekin lisäansio voi olla pääsyy työntekoon, 
valtaosalle sitäkin tärkeämpi kannustin lienee osallistu-
minen työelämään tai kiinnostus hyödyntää omaa osaa-
mistaan, jolle on edelleen työmarkkinoilla kysyntää. kos-
ka työntekoon ei ole pakkoa, sitä tehdään satunnaisesti 
ja osa-aikaisesti oman jaksamisen mukaan silloin, kun se 
itselle parhaiten sopii.

Eläkeläisten työnteko on lisääntynyt

eläkeläisten työnteko on hieman lisääntynyt viime vuosi-
na, mikä selittyy sillä, että 63–67-vuotiaana työssä käyvi-
en eläkeläisten määrä on noussut merkittävästi (kuvio 2). 
Vuoden 2007 lopussa työtä teki vajaa 20 000 vanhuuseläk-
keen valintaiässä olevaa, mutta vuoden 2011 lopussa heitä 
oli yli 30 000. Kasvua oli yli 50 prosenttia.

Kun osa-aikaeläke otetaan huomioon, vuoden 2011 lo-
pussa 63–67-vuotiaista oli töissä runsaat 60 000 henkilöä. 
Heistä puolet sai eläkettä ja puolet jatkoi työssä yli van-
huuseläkeiän alarajan.

keskeinen syy määrälliseen kasvuun on suurten ikä-
luokkien tulo vanhuuseläkeikään. Vuoden 2007 lopus-
sa 63–67-vuotiaiden määrä oli 275 000 henkilöä, josta se 
kasvoi 100 000 henkilöllä vuoden 2011 loppuun mennes-
sä. kun vuoden lopussa työssä käyneiden eläkeläisten 
määrän muutos suhteutetaan ikäluokan kokoon, työs-
sä käyvien eläkeläisten osuus on noussut 7,5 prosentista 
8,5 prosenttiin ja ilman osa-aikaeläkkeitä 6,0 prosentista 
7,2 prosenttiin. Jos vuoden lopussa työssä käyneisiin li-
sätään muut joulukuun aikana työssä olleet eläkeläiset, 
luvut nousevat jonkin verran. Joulukuussa työtä tehnei-
den eläkeläisten osuus on noussut 8,1 prosentista 9,5 pro-
senttiin ja ilman osa-aikaeläkkeitä 6,7 prosentista 8,2 pro-
senttiin (kuvio 2).

Kaikkien työtä tehneiden 63–67-vuotiaiden osuus ikä-
luokastaan on kasvanut kolme prosenttiyksikköä ja oli 
vuoden 2011 lopussa 17 prosenttia. Kasvusta prosenttiyk-
sikön verran selittää eläkeläisten työnteon yleistyminen ja 
kaksi prosenttiyksikköä työssä ilman eläkettä jatkavien 
määrän lisääntyminen.

Osatyökyvyttömyyseläkkeellä tehdään töitä 

Myös työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla tehty työ on hie-
man lisääntynyt. Joulukuussa 2011 kaikista työkyvyttö-
myyseläkettä saaneista 17 prosenttia teki töitä. Kasvu on 
seurausta ennen kaikkea siitä, että nykyisin työkyvyttö-
myyseläke myönnetään yhä useammin osaeläkkeenä ja 
osaeläkettä saavat tekevät muita eläkeläisiä enemmän ja 
säännöllisemmin töitä.

Osaeläkkeen määrä on puolet täydestä eläkkeestä ja 
tavoitteena on työelämässä jatkaminen vähäisemmällä 
panoksella jäljellä olevan työkyvyn puitteissa. Järjestel-
mä näyttää toimivan hyvin, koska osatyökyvyttömyyselä-
kettä saavista 75 prosenttia tekee töitä ja työ on yleen-
sä säännöllistä. lisäksi työnteko nostaa kokonaisansion 
kolminkertaiseksi osaeläkkeeseen verrattuna. Osatyö-
kyvyttömyyseläke on yleisempi naisvaltaisella julkisella 
sektorilla.

Asiantuntija-
artikkeli

Jari kannisto
kehityspäällikkö

eläketurvakeskus

lähes sata tuhatta eläkeläistä tekee töitä
Työssä käyvien eläkeläisten määrä on lisääntynyt. 
Vuoden 2011 joulukuussa työssä kävi lähes 100 000 
alle 68-vuotiasta eläkkeensaajaa. 

Eläkkeellä ja työssä
Tilastoraportti eläkeläis-
ten työnteosta vuosina 
2007–2011. 

Eläketurvakeskuksen 
tilastoraportteja 05/2013
Eläketurvakeskus
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Kuvio 2

Eläkkeellä ja työssä olleet 
ilman osa-aikaeläkettä, joulukuussa 2007–2011
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Kuvio 3

Keskipalkka ja keskieläke
63–67-vuotiaat työssä ja eläkkeellä olleet 
sekä työeläkettä saaneet, ei sisällä osa-
aikaeläkkeitä

Miehet  Naiset  Kaikki Miehet  Naiset  Kaikki

Työssä ja eläkkeellä 
joulukuussa 2011

Kaikki työeläkettä 
saaneet 31.12.2011
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Työeläke
Ansio

18-68-vuotiaat 
työeläkevakuutetut

3,6 milj. 

Eläkkeellä (17 %)

600 000
sis. osa-aikaeläke

Ei eläkkeellä (83 %)

3,0 milj. 

Työssä (76 %)

2,3 milj. 

Työ ja eläke (15 %)

100 000

Vain eläke (85 %)

500 000

Ei työssä (24 %)

700 000

Kuvio 1

Työssäkäynti ja eläkkeelläolo 31.12.2011
18–68-vuotiaat tyoeläkevakuutetut, lukumäärä

= 100 000 henkilöä
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Työeläkelaki (TEL) tuli voimaan samana 
vuonna kuin Marjukka Hietaniemi syntyi. 
Kohtalon yhteys vahvistui vuonna 1988, kun 
hän aloitti uransa Eläketurvakeskuksessa 
kokonaiseläkelaskelmilla.

Kokemuksen 
ääntä
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Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö 
sovittaa eläketurvan kehittämisajatuksia 
yhteen vanhojen säännösten kanssa.

Teksti: Antti Karkiainen | Kuva: Olli Häkämies

Marjukka hietaniemi tuntee 
eläkkeiden määräytymissäännöt 
kuin omat taskunsa

Kokonaisuuden 
hahmottaja

E
läke-etuuksiin liittyvät langat ovat 
pitkiä ja monisyisiä. Kun yhtä järjes-
telmän osaa kehitetään, kokonaisuus 
on ajateltava uusiksi.

Tämä on kehityspäällikkö Mar-
jukka Hietaniemen työtä. Eläketur-

vakeskuksen suunnittelupalveluyksikön vetäjänä 
hän tuntee eläkkeiden moninaiset määräytymis-
säännöt ja niiden kauaskantoiset vaikutukset.

Hietaniemi tekee laskelmia ja muistioita esi-
merkiksi median, sosiaali- ja terveysministeriön 
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(STM) ja eläkeneuvotteluryhmän tar-
peiksi.

Hän puhuu työstään innostuen. On 
mielenkiintoista olla mukana mietti-
mässä uusia asioita, vaikka 51-vuoti-
aan järjestelmän painolastia onkin vä-
lillä raskasta kantaa.

– Järjestelmää olisi tosi helppo ke-
hittää, jos voisi aina aloittaa puhtaalta 
pöydältä, hän naurahtaa.

Joissain maissa näin on tehtykin, ja 
esimerkiksi nuorten eläkkeet määräy-
tyvät aivan eri tekniikalla kuin van-
hempien.

– Eläke kertyy koko ihmisen työ-
uran ajan. Sen aikana säännöt ehtivät 
muuttua monta kertaa. Jos ihmiselle 
on luvattu jotain, sitä ei voi mitätöidä. 
On muistettava oikeudenmukaisuus, 
mutta sitä myötä laskennasta tulee 
monimutkaista.

Kaikki on mahdollista

Hietaniemen ydinosaamista ei voi 
opiskella koulussa. Se on karttunut 
neljännesvuosisadan aikana Eläketur-
vakeskuksessa työeläketurvaa suun-
nitellen.

Ura alkoi kokonaiseläkelaskelmilla 
1980-luvun lopulla. Hietaniemi eteni 
nopeasti tutkijaksi laatimaan pikasel-
vityksiä eri kehittämis- ja tiedottamis-
tarpeisiin ja lopulta kehityspäälliköksi 
1990-luvun lopulla.

Hietaniemi on ollut mukana kaikis-
sa suurissa eläkeuudistuksissa viimei-
sen 25 vuoden aikana.

– Kun tulin taloon, perhe-eläkettä 
uudistettiin. Nyt ollaan samassa tilan-
teessa: maailma on muuttunut, ja ym-
pyrä sulkeutuu taas kerran, Hietanie-
mi naurahtaa.

Hän viittaa työurasopimukseen, 
jonka mukaisesti perhe-eläke mui-
den mukana on arvioitavana vuoden 
2017 eläkeuudistusta neuvottelevan 
ryhmän pöydällä. Se, mitä tapahtuu, 
jää nähtäväksi.

– Kaikki on tosiaan pöydällä. Jos 
esimerkiksi vanhuuseläkkeen ikära-
joja muutetaan tai eläkeikä sidotaan 
elinajanodotteeseen, vaikutus ulottuu 
joka puolelle järjestelmää. Tehtäväni 
on kartoittaa näitä vaikutuksia.

Yhteensovittaja

Jos ikärajoja tosiaan muutetaan, ku-
ten on ounasteltu, eläkkeen karttu-
mistekniikka ja prosentit on mietit-
tävä uusiksi. Samoin mahdollinen 
paluu varhennusvähennys- ja lyk-
käyskertoimiin – ja niin edelleen.

– Kyse ei ole koskaan yhdestä lu-
vusta. Jos eläkeikä muuttuu, miten 
käy esimerkiksi työkyvyttömyyseläk-
keelle, Hietaniemi innostuu.

Työkyvyttömyyseläkkeen tule-
va aika lasketaan tällä hetkellä van-
huuseläkkeen alaikärajaan, 63-ikä-
vuoteen. Pitäisikö sitäkin korottaa, 
jos ikärajat muuttuvat. Millä periaat-
teella tämä tehtäisiin, ja mitä seura-
uksia sillä olisi.

–  Näin ne ajatusketjut etenevät. 
Haastavinta työssäni on sovittaa uu-
det hienot ajatukset ja ideat yhteen 
vanhojen säännösten kanssa. Siirty-
mäajat on saatava mahdollisimman 
lyhyiksi, huonontamatta vanhojen 
sääntöjen mukaan tienattua eläkettä.

Järkeviä palasia

Tärkeintä Hietaniemen työssä on lop-
putuote. Etuuden on palveltava ihmis-
tä oikeudenmukaisesti ruohonjuuri-
tasolla.

Eläkkeiden lisäksi on siis huomioi-
tava koko suomalaisen sosiaaliturvan 
tilkkutäkki. Jos jotain etuutta paran-
netaan, mikä on vaikutus esimerkiksi 
asumistuen saantimahdollisuuksiin.

Eikä siinä kaikki: on huomioitava 
IT-järjestelmien kustannukset eli mi-
ten uudistus toteutetaan rekisteripuo-
lella.

– Pienistäkin muutoksista voi ai-
heutua suuria kuluja. Ne voivat jopa 
torpata uudistuksen, hän huokaa.

Onko tämä stressaavaa työtä vai 
kuvittelenko vain?

– Tämä voi kuulostaa stressaaval-
ta, ja sitähän se onkin ruuhkahuippui-
na. Pidän kuitenkin kokonaisuuksien 
hahmottamisesta ja uuden luomises-
ta. Jokaisen palan on oltava loppuun 
asti mietitty. Se on työni suola.

”On muistettava 
oikeudenmukaisuus, 

mutta sitä myötä 
laskennasta tulee 
monimutkaista.”

Kuka?

Marjukka hietaniemi

kehityspäällikkö eläketurvakeskuksessa
suunnittelupalveluyksikön päällikkö, eläke-
turvan kehittämistehtävät
• 51-vuotias
• valtiotieteiden kandidaatti (kansantalo-

ustiede) 1989
• soittaa alttotorvea Väärä vitonen -vaski-

kvintetissä, harrastaa puhallinmusiikkia 
ja klassista musiikkia muutenkin, tekee 
vaellusmatkoja maailmalla

• motto: ”Joku logiikka se olla pitää”.
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P
ikkujoulukausi on taas koittanut. 
Miltähän koko yksityisen sektorin 
työeläkejärjestelmän pikkujoulut 
mahtaisivat näyttää?

Pikkujoulut alkavat aina kuivasti 
puheilla. Työeläkejärjestelmän pik-

kujouluissa puhevastuu on hajautettu. Puhujien 
joukossa on ainakin kymmenen johtajaa. Yksi to-
teaa, miten hienoa on, että kaikki ovat päässeet 
saman pöydän ääreen. Toinen nostaa henkeä to-
teamalla, miten hyviä ihmisiä järjestelmän pii-
rissä on. Kolmas hillitsee tunnelmaa puhumalla 
jostain ihmeen kestävyysvajeesta. Neljäs sanoi 
jotain sekavaa kolmikannasta. Taisi olla minis-
teriön edustaja.

Puhe ei näytä loppuvan. Tunnelma alkaa la-
tistua. Eläkeläisjärjestön edustaja jo tuhahtaa, 
että eihän täällä puhuta ollenkaan asiaa. Paikalle 
vahingossa eksynyt keskustalainen yhtyy mieli-
piteeseen ja päättää hiihtää kotiin pelkän kevyt-
colan voimalla. Eläkeläisjärjestön edustaja lähtee 
(turhaan) etsimään toisella sekoitussuhteella va-
rustettua boolia.

Musiikki pelastaa tilanteen. Juhlathan jat-
kuvat niin kauan kuin musiikki soi. Musiikista 
vastaa eduskunnan kuoro, mutta kuoronjohta-
jia näyttää olevan kolme. Jostain syystä ministe-
ri näytti pysyttelevän koko ajan pari askelta jäl-
jessä muista kuoronjohtajista. Ketkähän ne kaksi 
muuta mahtoivat olla? Joku mainitsi nimet EKi ja 
SAKke. Tiedä häntä.

Pikkujouluissa on yleensä kolme ryhmää. En-
simmäisenä ovat ne, jotka odottavat juhlia koko 
vuoden. Työeläkepikkujouluissa sisäpiiri on in-
nokkain. Työmarkkinajärjestöt aikovat bailata 
aamuun asti juhlien omistajan elkein. Eläkeyh-
tiöt avaavat uusia kuohuviinipulloja, vaikka Fi-
nanssivalvonta vähän tahtia toppuutteleekin. 
Eläketurvakeskus varmistaa, että kaikki varmasti 

myös saavat kuohuviiniä. Kaikilla on mukavaa. 
TELA tosin saattaa sammua pöydän alle jossain 
vaiheessa iltaa.

Sitten on se porukka, joka pelkää pikkujoulu-
ja. Satunnaiset vieraat julkiselta sektorilta koke-
vat olonsa vähän vieraaksi ruokajonossa. Mutta 
ei se mitään, paremmat ruoat näissä juhlissa on 
kuin heidän omissaan. Eläkesäätiöt ja -kassat ju-
pisevat, kun heidät on plaseerattu liian pienen 
pöydän ääreen. Varma ja Ilmarinen käyvät välillä 
kohteliaasti pummaamassa pöydästä voita leivän 
päälle. Kehtaavatkin. Juuri kun oli kovalla työl-
lä saatu pöytään kannettua enemmän voita kuin 
eläkeyhtiöiden pöytään.

Sitten ovat tietysti ne, jotka eivät osallistu 
juhliin. Eikä heitä ole välttämättä edes kutsuttu. 
Valtiovarainministeriö haluaisi osallistua aivan 
kaikkiin Suomessa järjestettäviin juhliin, mutta 
tänne kutsua ei ole kuulunut. Mitäs meni riehu-
maan juhlissa 1970-luvulla. Pikkujoulujen järjes-
täjillä on pitkä muisti.

Eihän siitä mihinkään pääse, nämä pikkujou-
lut ovat loppujen lopuksi aika tylsiä. Pikkujou-
luihin on tehty vuosien varrella paljon pieniä 
muutoksia, mutta konsepti ei ole muuttunut rat-
kaisevasti. Joku tosin näki LähiTapiolan ja Fen-
nian karkaavan käsi kädessä kopiohuoneeseen. 
Jotain eloa näihinkin bileisiin.

Pikkutunneilla työmarkkinajärjestöt haastavat 
keskenään riitaa jostain numerosta. Olisikohan 
ollut senioritaksin puhelinnumero tai boolin so-
piva sekoitussuhde. Tai sitten juhlien laskun ja-
kamisesta tuli jotain närää. No, eiköhän tämäkin 
riita ole seuraavana päivänä jo unohtunut. Sa-
malla kyydillä ne kotiin ainakin menivät.

Ville-Pekka Sorsa

sorsa
Ville-Pekka Sorsa

Kolumnisti on Helsingin yli-
opiston tutkijatohtori ja pik-

kujoulufilosofi

Työeläkejärjestelmän 
pikkujoulut
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L
akiluonnoksen mukaan työ-
eläkeyhtiön hallituksen oli-
si julkaistava yhtiön verkko-
sivuilla omistajaohjauksen 
periaatteet. Yhtiön olisi pi-
dettävä julkista luetteloa hal-

lituksen jäsenten ja toimitusjohtajan 
muista hallitusjäsenyyksistä ja luotta-
mustoimista.

Luettelo sisältäisi myös yhtiön muun 
johdon ja sijoitustoimintaan osallistuvi-
en työntekijöiden hallitusjäsenyydet, jos 
ne liittyvät heidän työtehtäviinsä työelä-
keyhtiössä.

Sisäpiirikaupat
kantona kaskessa

Lakiluonnos herättää myös ihmetys-
tä. Arvostelu kohdistuu siihen, etteivät 
työeläkeyhtiöiden johdon sisäpiirikau-
pat sisälly lakiesitykseen. Ilmassa leijuu 
kysymyksiä, millä perusteella yhtiön si-
säpiirin omistukset on rajattu ilmoitus-
velvollisuuden ulkopuolelle.

Ministeriö tiedotti, että valmistelus-
sa kuultiin myös työeläkeyhtiöitä ja että 
ratkaisusta on sovittu kolmikannassa. 
Esitykset valmisteltiin ministeriön ja 
työmarkkinajärjestöjen yhteisessä työ-
ryhmässä. 

Osa työeläkealan toimijoista kuten 
Merimieseläkekassan toimitusjohtaja 
Kari Välimäki ja Ilmarisen varatoimi-
tusjohtaja Timo Ritakallio suhtautuu 
sisäpiirikauppojen puuttumiseen laki-
esityksestä kriittisesti.

– Miksi lakiin ei voisi kirjata näitä pe-

riaatteita, varsinkin kun lakisääteisistä 
toimijoista on kysymys. Sillä jos jotakin 
jätetään kertomatta, asiat näyttävät pal-
jon pahemmilta kuin ne ovat, Välimäki 
sanoo.

Työeläkeyhtiöitä eläkevarallisuuden 
hoitajina ja institutionaalisina sijoitta-
jina voidaan Ritakallion näkemyksen 
mukaan rinnastaa tässä tarkastelussa 
sijoituspalveluyrityksiin, joita sisäpii-
risäännökset koskevat.

Tiukentuvat säännökset
lisäävät luottamusta

STM:n mukaan alun perin Solvenssi II 
-uudistukseen liittyvässä valmistelussa 
päähuomio ei ollut työeläkeyhtiöiden 
johdon toimissa, mutta se otettiin mu-
kaan.

–  Laajensin ministeriössä jo käyn-
nistetyn lainsäädäntötyön koskemaan 
myös työeläkeyhtiöiden johdon muita 
hallitusjäsenyyksiä, palkitsemisjärjes-
telmiä ja eturistiriitatilanteiden ehkäi-
syä, sosiaali- ja terveysministeri Paula 
Risikko toteaa.

Risikko on pitkin matkaa painottanut, 
että tiukentuvilla hallintosäännöksil-
lä halutaan lisätä työeläkejärjestelmän 
läpinäkyvyyttä ja vahvistaa sen luotet-
tavuutta. Laki velvoittaisi työeläkeyhti-
öt julkistamaan johdon sidonnaisuudet 
ja palkitsemisperiaatteet. Työeläkeyhti-
ön hallituksen olisi vastedes käsiteltä-
vä yhtiön ja sen hallintoelimiin ja muu-
hun johtoon kuuluvien henkilöiden sekä 
heidän puolisoidensa väliset merkittävät 

liiketoimet, esimerkiksi asuntokaupat ja 
vuokrasopimukset.

–  Luottamus työeläkejärjestelmään 
on niin tärkeä asia, että tiukemmatkin 
säännökset ovat perusteltuja, Risikko 
muotoili lokakuussa lähettämässään 
tiedotteessa.

Lausuntokierros
käynnissä

Lausuntokierroksella työeläkealan toi-
mijat pääsevät arvioimaan esitysten si-
sältöä ja vaikutuksia.

–  Kokonaisuutena hanke on ollut 
hyvä ja toivomme, että nyt saavutetut tu-
lokset vahvistavat luottamusta työeläke-
yhtiöiden hallintoon, Työeläkevakuut-
tajat Telan lakiasioista vastaava johtaja 
Nikolas Elomaa totesi marraskuussa en-
nen lausunnon laatimista.

Lakiesityksen valmistelu jatkuu lau-
suntokierroksen jälkeen. Joko esitys 
pysyy entisellään tai ministeri täyden-
tää sitä. Telan Elomaa pitää mahdolli-
sena, että työeläkeyhtiöt päätyvät ker-
tomaan – vaikka lakiin vaatimusta ei 
kirjattaisi – oma-aloitteisesti myös joh-
don sisäpiirikaupat. Näin itsesääntelyl-
lä päästäisiin suurempaan avoimuuteen 
kuin laki velvoittaisi.

Eduskunta saa asian käsiteltäväkseen 
vielä ennen joulua. Jos aikataulu sujuu, 
muutokset astuisivat voimaan kevään 
2014 aikana. Finanssivalvonta valvoo 
säädöksien noudattamista.

Teksti: Anne Iivonen

Työeläkeyhtiöiden
valvonta tiukentumassa
Työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevat säännökset 
ovat tiukentumassa. Missä laajuudessa sosiaali- ja terveys-
ministeriön lakiesitys toteutuu, selviää meneillään olevan 
lausuntokierroksen jälkeen loppuvuonna.

lakiesitys hallintosäännöksistä lausuntokierroksella
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K
oko tämän vuoden jatkunut presidentinlinnan pe-
ruskorjaus on edennyt puoliväliin. Hankeen koko-
naiskustannukset nousevat arvion mukaan noin 
45 miljoonaan euroon.

Pääurakoitsijan, SRV Rakennus Oy:n ja presidentin-
kanslian yhteistyöllä on turvattu, että harmaa talouden 
lonkerot eivät ulottuneet presidentinlinnaan. Tähän men-
nessä työn eri vaiheissa urakkaan on osallistunut noin tu-
hat henkilöä, ja yrityksiäkin on toista sataa.

– Asia on periaatteellinen. Harmaan talouden torjun-
ta on meille muutenkin kuin maineen kannalta tärkeää, 
toteaa työn tilaajan edustajana linnanvouti Anne Puonti.

Hän kertoo, että tiivis viranomaisyhteistyö verotta-
jan, aluehallintoviraston ja eläketurvakeskuksen sekä 
toisaalta urakoitsijan ja tilaajan välillä on toiminut. ke-
sällä tehdyssä tehoiskussa ei ilmennyt huomautettavaa. 
Työmaakäytännöissä sekä kuukausittaisissa palavereissa 
seurataan tilannetta jatkuvasti, jotta nollatoleranssi kes-
täisi loppuun saakka.

Tähän mennessä häiriöitä on todettu hyvin vähän. lin-
nanvoudin mukaan tähän on selityksenä urakoitsijan ver-
kostorekisteri, joka seuloo alihankintaketjutuksen mah-
dolliset ongelmat esiin tehokkaasti.

– Verkostorekisterimme sisältää asiakirjat kaikista 
meille työtä tekevistä toimijoista, alihankintayritysten 
kaupparekisteriotteet ja linkit viranomaisjärjestelmiin, 
SRV:n projektijohtaja timo Palkonen sanoo.

Verkostorekisterin sähköisessä järjestelmässä seu-

ranta ulotetaan tarjousmenettelystä laskujen tarkistuk-
seen asti. eri vaiheet tulevat ilmi ns. hankintapuussa, 
jonka avulla ketjutuksesta saadaan tiedot näkyviin ali-
hankinnan alkujuureen asti.

– Rekisteri on laadittu juuri siksi, ettei kokonaisuutta 
pystytä mitenkään muutoin hallitsemaan, Palkonen ku-
vaa.

Presidentinlinnan peruskorjaustyömaalla on jo etukä-
teen otettu pilottina heinäkuussa voimaan tulevan vero-
tusmenettelylain käytäntöjä. joilla systemaattisesti pu-
reudutaan harmaan talouden ilmiöihin.

Itsenäisyyspäivän juhlat pidetään tänä vuonna poik-
keuksellisesti Tampereella. ensi vuoden itsenäisyyspäi-
vän vastaanotto järjestetään uudistuneessa linnassa kir-
kastunein kasvoin.

harmaan talouden 
lonkerot eivät yllä 
presidentinlinnaan

Korjaustyömaa saadaan päätökseen ensi syksynä

Peruskorjauksen alla ole-
va presidentinlinna on 
tällä haavaa myös maan 
suurin restaurointikohde.

Itsenäisyyspäivänä 
presidentinlinna on 
edelleen huputettuna, 
sillä peruskorjaus- ja 
restaurointityöt jatkuvat 
pitkälle ensi syksyyn.

©
 tasavallan presidentin kanslia
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hannu Uusitalo

– En halua hypätä asiantuntijan 
roolista päätöksentekijöiden 
alueelle, toteaa professori Hannu 
Uusitalo ja loikkaa niljakasta 
metsäpolkua ylemmäs.
 Päivän päätteeksi toimistopuku 
on vaihtunut verkkarihousuun.
Lenkkipolku kiemurtelee mäen 
harjanteelle ja alas metsän 
näkymättömiin. Sinne häviää 
eläkepolitiikan taustavaikuttaja.
– Ei kun menoksi, kuuluu jo 
ylärinteestä.

Teksti: Anne Iivonen | Kuvat: Karoliina Paatos

Huomiontekijä
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H
annu Uusitalo on siksi vikkelä-
kinttuinen, että on turhaa yrittää 
pysytellä perässä. Juurakoiden 
kirjomalla polulla maastonmuo-
dot vaihtuvat ja juoksurytmi 
muuntuu sulavaksi liikeradaksi. 
Vauhti pysyy tasaisena.

Virkistyneenä hän palaa takaisin Vantaan Si-
monkylän metsälenkin alkupäähän. Hengitys 
höyryää ja keuhkojen palkeet tasaantuvat puus-
kuttamatta, vaivatta.

Puhe siirtyy asiaan, ja kuin leikattuna eläke-
politiikan asiantuntijavalta raottuu esiin verkka-
ripuvun liepeestä.

Taustalla näkyvä käsi

Valtiotieteen tohtori, professori Uusitalo yrittää 
asiantuntijana varmistaa, että eläkepoliittinen 
keskustelu ja valmistelu perustuisivat mahdol-
lisimman luotettavaan tietoon. Juuri hänenkal-
taisensa älypäät tuottavat tietoa, ettei johtopää-
telmissä harhauduta sivupoluille.

Elinajan pidentymiseen valmistautuminen on 
pitänyt miehen liikkeellä muuallakin kuin lenk-
kipoluilla. Uusitalon, ja nyttemmin seuraajansa 
VTT Mikko Kauton, johdolla Eläketurvakeskuk-
sen (ETK) asiantuntijaorganisaatio laatii selvityk-
siä ja laskelmia eläkepolitiikan tarpeisiin.

Valtiovarainministeriön ylijohtaja Jukka Pek-
karisen johtaman ryhmän työ on työllistänyt 
yllättävän paljon. Ylipäätään Uusitalon lähes 
12-vuotisen ETK-uran aikana on tehty asiantun-
tijatyönä kasapäin selvityksiä ja muistioita.

– Teemme työtämme hyvin pitkälle ryhmätyö-
nä, vahvuutemme perustuu siihen. Yksin tieto-
määrää ei pysty kukaan hallitsemaan. Meillä on 
tähän hyvät mahdollisuudet osaavana ja motivoi-
tuneena asiantuntijaorganisaationa.

– Roolimme on päätöksentekoa tukeva. Tästä 
syystä työmme pitää olla laadukasta, tasapuolis-
ta ja riippumatonta, Uusitalo sanoo.

Tutkijatausta auttaa

Sosiaaliturvan laaja-alaisena osaajana Uusita-
lon johtajan uraa Eläketurvakeskuksessa edelsi 
ylijohtajan virka Stakesissa ja hyvinvointivalti-
on tutkijan roolit yliopistomaailmassa. Hyödyl-
linen työkokemus on vahvistanut tutkijasielun 
hartioita.

Akateeminen tieteellinen työ vaihtui tiedon so-
veltamiseksi, analyysiksi ja hallinnoksi siinä vai-
heessa kun hän siirtyi yliopistomaailmasta ensin 
Stakesiin ja 2001 Eläketurvakeskukseen. Tuona 
vuonna presidentti Tarja Halonen oli juuri myön-

tänyt Uusitalolle professorin arvonimen.
– Olin yliopistourallani tutkinut hyvinvointi- 

ja sosiaalipolitiikkaa. Stakesissa siirryin vähän 
lähemmäksi hyvinvointipoliittista päätöksente-
koa ja matka jatkui Eläketurvakeskukseen, joka 
on eräänlainen eläkepolitiikan valmistelun her-
mokeskus. Näen työmme tiedontuottajina nimen-
omaan eläkepolitiikan päätöksenteon palvelu-
tehtäväksi, Uusitalo sanoo.

Hän näkee hyödylliseksi, että asiantuntijaor-
ganisaatiossa osalla johtohenkilöistä on tutkija-
tausta.

– Teen kuitenkin eron tieteellisen tutkimuksen 
sekä tiedon soveltamisen ja tutkimustiedon hyö-
dyntämisen välille.

Hän kertoo, että tutkija-aikoina parasta oli, 
kun huomasi löytäneensä jotain, mitä kukaan 
muu ei ollut vielä havainnut.

– Taustastani johtuen ymmärrän tutkijan tä-
mänkaltaisia tuntoja hyvin herkästi. Näin osaan 
asettaa toimeksiantoja ja ymmärrän, mitä mihin 
kysymyksiin tutkimuksella voidaan vastata ja mi-
hin ei.

Kolmikanta ja vastaäänet

Uusitalon mukaan eläkepolitiikan kolmikantais-
ta päätöksentekoa voi ja pitää arvioida kriittises-
ti, mutta se on paljon mainettaan parempi.

– Kritiikkiä kuuluu, kirskuntaa ja kitinää. Mut-
ta sen vastapainoksi on todettava, että kolmikan-
taiseen päätöksentekoon kuuluva monipuolinen 
asioiden tarkastelu kestää myös vastaäänet.

– Uskon, että kolmikantainen tie on se tapa, 
jolla päästään hyviin ratkaisuihin. Sillä tavoin 
ovat varmistuneet kompromissiratkaisut, jossa 
hyvin laajasti punnitut vaihtoehdot tulevat eri 

Kuka?

hannu Uusitalo

• syntynyt helmikuussa 1947
• professori, VTT
• eläketurvakeskuksen tutkimus- ja suun-

nittelulinjan johtaja ja johdon asiantuntija 
2001–2013

• siirtyy eläkkeelle vuodenvaihteessa
• asuu Vantaalla 
• Marja-puoliso, 2 lasta, 5 lastenlasta
• harrastaa liikuntaa, lukemista ja musiikin 

kuuntelua.
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”Eläkepolitiikan kolmikantai-
seen päätöksentekoon kuuluva 
monipuolinen asioiden tarkas-
telu kestää myös vastaäänet.”

Tiedontuottajana Hannu Uusitalo 
pelkistää, summaa, tiivistää ja 
havainnollistaa, jotta tieto olisi 
helposti käytettävissä.

 ■ Uusitalon tausta on vaatimaton.
– Isäni teki kädet rasvassa töitä lento- ja automekaa-

nikkona, äitini oli siivooja. Isä olisi ollut opinhaluinen, mut-
ta töihin piti mennä heti kun oppivelvollisuus oli suoritettu. 
ehkä siksi lapsia kannustettiin opiskelemaan.

– Uravalintani kannalta ratkaisevaksi osoittautui Suo-
men kuvalehdestä lukemani sosiologi erik Allardtin haas-
tattelu. Siinä Allardt kertoi opiskelijoista ja yliopiston in-
nostavasta ilmapiiristä.

lahden poikalyseon kurittavaan pänttäämiseen tym-
pääntyneen laudatur-ylioppilaan mieli siitä kirkastui.

Allardtin, Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiede-
kunnan sosiologian laitoksen professorin, kirjoittama 
Yhteiskunnan rakenne ja sosiaalinen paine oli herättävä 
tulkinta suomalaisen yhteiskunnan kehityksestä ja on-
gelmista. klassikkoteos iski voimalla nuoren opiskelijan 
tajuntaan. Sivuille piirtyneet alleviivaukset ja marginaali-
huomiot tulivat sittemmin Uusitalolle tutkimustyön myö-
tä eläviksi.

– Allardt oli opettajani. Valmistuttuani hän valitsi minut 
22-vuotiaana sosiologian laitoksen assistentiksi ja sitten 
tutkimusryhmäänsä.

yhdeksän vuotta ylioppilaaksi tulonsa jälkeen Uusita-
lo väitteli valtiotieteen tohtoriksi. Vähä vähältä hänestä 
kasvoi Pohjoismaisen hyvinvointivaltion puolustaja – ja 
rakentaja opetus- ja tutkimustyönsä ansiosta.

yliopistomaailmassa Uusitalo on työskennellyt sekä 
sosiologian että taloussosiologian apulaisprofessorina 
aluksi Helsingin yliopistossa, sitten Turun kauppakor-
keakoulussa ja Helsingin kauppakorkeakoulussa.

Stakesin ylijohtaja virkaa hän hoiti 1991–2001 ja sen 
jälkeen on toiminut johtajana Eläketurvakeskuksessa 12 
vuoden ajan.

Työläisen pojasta 
professoriksi
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arvopohjista lähtevään yhteiseen tar-
kasteluun.

Vaikka eläkepäätöksiä tekevien valtaa 
problematisoidaan, Uusitalo tunnistaa 
päätöksentekijöissä ennen muuta laaja-
alaisen vastuullisuuden.

– Pidän eläkepäättäjiä ja heidän vas-
tuullisuuttaan suuressa arvossa. Elä-
kepolitiikkaa on kehitetty hyvin pit-
käjänteisesti. Ei ole tehty heikkoja 
pikapäätöksiä, hän sanoo.

–  Eläkepolitiikan ja eläketurvan ti-
lanne on hyvällä tolalla, korostan tätä 
sitä voimallisemmin mitä sakeampana 
kritiikki ilmassa katkuaa. Eläkepolitiik-
kaan verrattuna hyvinvointipolitiikan 
muut osa-alueet ovat huonommassa ja-
massa, hän perustelee.

Kolmikantakriitikot vannovat demo-
kratian nimeen. He näkisivät poliittisella 
johdolla eli maan hallituksella suurem-
man roolin työmarkkinakeskusjärjestö-
jen sijaan.

– Olisi outoa, jos työeläketurvan ra-
hoittajat – eli työnantajat ja työntekijät 
– olisivat eläkepolitiikan päätöksente-

on ulkopuolella. Omia rahoja käytetään 
vastuullisemmin kuin toisten, Uusitalo 
muistuttaa.

–  Yleensäkään sosiaaliturvaan vai-
kuttavia päätöksiä ei tulisi tehdä nope-
asti ja laaja-alaisesti ratkaisuvaihtoehto-
ja pohtimatta. Siinä mielessä harkinta ja 
huolellinen valmistelu ovat pelkästään 
hyväksi, kun päätösten perusteluja tar-
kastelemme.

Asiantuntijausko ja kriittisyys

Juuri huomiontekijänä ja asioiden yhte-
ydet tunnistavana Uusitalon ansiot tu-
levat parhaiten esiin, toteaa työyhtei-
sössä hänet läheisesti tunteva. Se, mikä 
tilastotieteessä pätee indikaattoreihin ja 
niiden ominaisuuksiin, kuvaa osuvasti 
myös Uusitaloa. Indikaattorille [lue: Uu-
sitalolle] on ominaista, että se kiinnittää 
erityistä huomiota tiedon käyttötilan-
teeseen: pelkistää, summaa, tiivistää ja 
havainnollistaa, jotta tieto olisi helposti 
käytettävissä.

Voiko eläkepolitiikan valmisteluun 

osallistunut asiantuntija ylipäätään py-
syä riippumattomana?

– Asiantuntija voi vaikuttaa tuomal-
la esiin perustellun näkökantansa niin 
vakuuttavasti kuin mahdollista. Vaih-
toehtojen tarkastelussa valmistelijan 
tehtävänä on esittää näyttö asian puo-
lesta ja vastaan. Tietysti siinä voi tuoda 
omankin näkökulmansa esiin, kunhan 
sen selvästi sanoo.

–  Onhan siitä esimerkkejä minun-
kin kahdentoista vuoden aikana, että 
on tehty toisin kuin tutkimusnäytön pe-
rusteella olisi ollut syytä ajatella. Ja sii-
hen päätöksentekijöillä on täysi oikeus. 
Vastuu on lopulta heillä, Uusitalo sanoo.

Uusitalo näkee välttämättömäksi, 
että ETK:n tiedontuotannon lisäksi yh-
teiskunnassa pitää olla myös kriittistä 
tutkimusta.

– Kriittistä eläkepolitiikan tutkimus-
ta Suomen yliopistomaailmassa on vali-
tettavan vähän, muutamia poikkeuksia 
lukuun ottamatta. Onneksi taloudelliset 
tutkimuslaitokset tekevät myös eläkkei-
siin liittyvää tutkimusta.

Hannu Uusitalon mukaan eläkepolitiikkaa 
on kehitetty hyvin pitkäjänteisesti. Ei ole 
tehty heikkoja pikapäätöksiä.
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huun vuosi

 ■ Uusitalon säännöllistä tapaa kuvaa hyvin 
se, että hän tilastoi kirjalliset tuotteensa, esi-
telmät, merkittävimmät matkansa, ja lähes 
kaiken mahdollisen, jopa liikuntasuorituksen-
sa. Ja on tehnyt tätä jo pitkään.

Näissä Huun vuosi -koosteissa on myös sa-
nallista analyysiä ja itsearviointia.

– en tietenkään usko, että kaiken ylös kir-
jaamisella pystyisi joka asiaa selittämään, 
vaikka tilastotieteestä pidänkin, hän naurahtaa.

Hän kannustaa, että kenen tahansa on hyvä 
pysähtyä jossain vaiheessa arvioimaan, mitä 
työssään tekee ja mitä on saanut aikaan.

Ammattina alleviivaus

 ■ Uusitalon lukuinnostukseen liittyy muu-
taman vuosikymmenen takaa juttu, joka ku-
vaa osuvasti hänen luonteenlaatuaan.

– Päiväkodissa tyttäreltäni kysyttiin, mitä 
isäsi tekee työkseen. Siihen 4–5-vuotias tyt-
täreni silmiään räpäyttämättä oli vastannut:

– Alleviivaa.

Nämä kriittiset kannat pitävät Uusi-
talon mukaan eläketurvan asiantuntijat 
hereillä.

– Eläketurvakeskuksen asiantuntija-
rooli tiedontuottajana on voimistunut. 
Eläketurvan jatkuvalla kehittämisellä 
tutkimuksen, tilastoinnin ja suunnitte-
lun keinoin pidetään suunta voimissa.

Iso muutos edessä

Uusitalon henkilökohtaisessa elämässä ta-
pahtuu iso muutos, johon hän on ajatuk-
sissaan jo pikku hiljaa totutellut. Pian hän 
siirtyy työuralta vapaammille poluille. Sa-
nojensa mukaisesti hän siirtyy nauttimaan 
sosiaaliturvan parhaiten hoidettua hyvin-
vointietuutta, työeläkettä.

Säntilliseen tapaansa hän jatkoi työs-
sä niin kuin opetti, pari kuukautta vaille 
67-vuotiaaksi. Työeläkevakuutettua työtä 
tulee tehdyksi yli 40 vuotta.

– Olen pitänyt työstäni. Siitä osoituk-
sena nämä täydet työvuodet. Syyt ovat 
yksinkertaiset: työkunto ja mielenkiin-
toiset hommat. Ei niinkään taloudelliset 

seikat, vaikka tietysti sekin on plussaa.
Johtajan vastuun ja siihen liittyvät 

hallinnolliset valjaat Uusitalo riisui jo 
kesän alussa. Työ johdon asiantuntija-
na Eläketurvakeskuksessa jatkuu vuo-
denvaihteeseen saakka.

– Roolin muutos johtajasta asiantunti-
jaksi on tuntunut hyvältä ainakin minun 
kohdalla. Se mielestäni helpottaa eläk-
keelle siirtymistä.

Haikeutta? Jääkö Huu kaipaamaan 
työtään ja asiantuntijarooliaan?

– Herraisä! Tännehän jää työ mielen-
kiintoisimmassa vaiheessaan.

Tulossa oleva 2017 eläkeuudistus mer-
kitsee asiantuntijoille töitä, joista hän 
uskoo koneiston selviävän hyvin.

– Valmius on hyvällä tasolla. Totta ih-
meessä jään tätä kaipaamaan. Työyhtei-
söä niin ikään. ETK:n johtoryhmässä on 
yhteen puhaltava ja kannustava henki. 
Sitten on tietysti Eläketurvakeskuksen 
asiantuntijajoukko, johon voi luottaa.

– Ystävyys on vahva sana miehelle, 
mutta hyviä kaveruussuhteita olen työs-
säni saanut. n

Vuodenvaihteessa Hannu Uusitalo siirtyy 
sanojensa mukaisesti nauttimaan 
sosiaaliturvan parhaiten hoidettua 
hyvinvointietuutta, työeläkettä.
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Kolme vuotta eläkeuudistukseen

Ä skettäin julkistettu Pekkarisen työryh-
män raportti toimii eläkeuudistuksen 
lähtölaukauksen innoittajana.

– Sormet syyhyävät lainsäädäntötyön 
aloittamiseen. Eläkeneuvotteluiden tuloksia to-
della odotettaan, ministeri Risikon valtiosihteeri 
Pia Pohja ennakoi tulevaa.

Iskukyky kunnossa

Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Ran-
tala totesi urheilutermein Messukeskuksessa rei-
lulle 850 osallistujalle, että uudistustarpeesta 
huolimatta työeläkkeen iskukyky on kunnossa,

– Iskukyky ei kuitenkaan säily ilman jatkuvaa 
valmennusta ja aika ajoin kilpailuolosuhteiden 
muutokseen perustuvaa kertaluonteista paran-
nusta. Tällaiseen parannukseen tuntuu nyt ole-
van valmiutta, hän totesi.

Pohjatyötä on latukoneen lailla tehty sekä mi-
nisteriössä että työryhmissä. Luistoa suksiin on 
lisätty ja latu näin avattu.

– Eläkeratkaisuja pitäisi tehdä juuri nyt, sil-
lä väestönmuutos on suurimmillaan tällä vuosi-
kymmenellä. Väestön ikääntyminen lisää koko 
julkisen talouden rahoituspainetta, perusteli 
valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordi-
naattorina VM:ssä työskentelevä ylijohtaja Juk-
ka Pekkarinen.

Etlan Jukka Lassilan esittelemässä esimerkis-
sä eliniän pitenemisen voisi sitoa alimpaan van-
huuseläkeikään. Eläkeikä kohoaisi nykyisestä 63 
vuodesta porrastetusti syntymävuosien mukaan: 
1956 syntyneen alin eläkeikä olisi 64 vuotta, 1967 

syntyneen 65 vuotta ja 1980 syntyneen 66 vuot-
ta jne.

Myös Ruotsissa vanhuuseläkeiän alarajaa ol-
laan nostamassa.

– Meillä kehitetään viite-eläkeikää, joka seu-
raisi elinajan pidentymisen kehitystä, kertoi 
Pensionsmyndighetenin varapääjohtaja Annika 
Sundén.

Hahmo sähköisestä tulevaisuudesta

ICT-ilmaveiviä harjoitelleessa seminaarissa Ve-
rohallinnon pääjohtaja Pekka Ruuhonen visioi 
automatisoidumpaa tulevaisuutta.

– Jatkossa ei ole sähköisiä palveluita. Asiat 
voidaan automatisoida. Verottaja ei häiritse oi-
kein toimivaa kansalaista tai yritystä.

Sitran Senior Advisor Madis Tiik jakoi oppia 
Viron terveydenhuollon tietojärjestelmäratkai-
suista. Virossa on sitouduttu tietojenvaihtoon 
eikä päällekkäisiä rekistereitä ole. Positiivista 
vastaanottoa on edistänyt, että kansalaiset voi-
vat seurata, mitä tietoja heistä on kerätty ja mi-
hin niitä on käytetty.

Miten naapurissa on selvitty kohtuukustan-
nuksin?

– Jos ei ole rahaa, on pakko olla fiksu, tiivisti 
Tiik vastauksensa yleisökysymykseen.

Kehityspäällikkö Samuel Rinnetmäki Eläke-
turvakeskuksesta esitteli alalla synnytettyä työ-
eläketurvan toimeenpanon pitkän aikavälin vi-
siota. 

Kommenttinsa alussa johtaja Sini Kivihuhta 
Ilmarisesta muistutti tietojärjestelmien kehitys-

Seuraavat kolme vuotta aukovat latua 2017 eläkeuu-
distukseen. Työeläkepäivässä 14.11. ohjelma rakentui 
Paikoillanne, valmiit, nyt -starttilauseen ympärille. 
Seminaariyleisöä kiinnosti myös työeläkeyhtiöiden 
kilpailu ja tietojärjestelmien prosessit.

Työeläkepäivä
avasi latua

Pohjat eläkeuudistukselle on 
tehty. Näin kiteyttivät Eläke-
turvakeskuksen viestintä-
johtaja Kati Kalliomäki sekä 
seminaariosioiden joukku-
eenjohtajat Mikko Kaut-
to, Matti Lumijärvi ja Katri 
Raatikainen  päivän annin.  
Työeläkepäivään osallis-
tui runsaat 850 työeläkealan 
toimijaa.

Teksti: Johanna Merinen, Peter Lindström, Anne Iivonen | Kuvat: Karoliina Paatos
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työn kantavan useiden vuosikymmenten päähän.
– Vision toteutuminen ei ole kiinni vain eläke-

alan toimijoista vaan vaatii myös lakimuutoksia, 
summasi Varman tietohallintojohtaja Tiina Kurki 
kommenttivuorollaan.

Tavoitetilassa tietoja ei ilmoitettaisi moneen 
kertaan, muiden varantoja hyödynnettäisiin ja 
työeläketietoja avattaisiin muille. Lisäksi nouda-
tettaisiin tietojen luontaista rytmiä, eläkesaldon 
karttuma laskettaisiin kustakin ansiosta vain ker-
ran ja ihmiset pääsisivät helpommin tietoihinsa.

Kilpailu tehostaa toimintaa

Tutkija Jussi Vauhkonen kiinnostavassa esityk-
sessään kertoi kokonaiskuvan työeläkealan toi-
mijoista historiasta aina tähän päivään.

Terve kilpailu työeläkealalla syntyy yhteisis-
tä pelisäännöistä, jotka tähtäävät toiminnan te-
hostamiseen.

– Työeläkevakuuttaminen on irrotettu muusta 
vakuutustoiminnasta, jolloin siihen ei kohdistu 
eurooppalaista kilpailulainsäädäntöä. Siksi työ-
eläkealan pelisääntöjen on oltava erilaiset kuin 

muussa vakuuttamisessa, STM:n johtaja Hannu 
Ijäs kertoi Työeläkepäivän seminaarissa.

Jos kilpailua alalla lisätään, toiminnan tehos-
tumisen on oltava voimakkaampaa kuin kustan-
nusten kasvu. Eläkelaitokset voivat tällä hetkel-
lä kilpailla sijoitustuotoilla, palvelun laadulla, 
työhyvinvointipalveluilla, asiakashyvityksillä ja 
liikekustannuksilla. 

Seminaarin paneelissa eläkelaitosten edusta-
jat nostivat esiin tarpeen lisätä työhyvinvointi-
palvelujen tarjoamiseen sääntelyä. Palveluissa 
on kyse asiakasyrityksen työkyvyttömyysriskin 
hallinnasta, ei uusien asiakkaiden hankintakei-
nosta.

Lisäksi seminaarissa nousi esiin tarve paran-
taa säätiöiden ja kassojen perustamisedellytyk-
siä.

Työeläkepäivän avausosuudessa sparraajan 
roolin ottanut innovaattori Saku Tuominen ke-
hotti välttämään turhaa sälää ja kiirettä työelä-
mässä. Parempi keskittyä ajatteluun toheltami-
sen sijaan.

– Tunnista hyvän päivän elementit – ja muuta 
ne tavaksi, Tuominen ohjeisti. n

EVA-trion solisti Essi Wuorela, 
Vesa Norilo sello ja Anna-Karin 
Korhonen kantele musisoivat kan-
sanmusiikkihengessä. Alussa yh-
tye nostatti henkeä laulamalla Olet 
maamme armahin Suomenmaa.
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PAllo 
hAllUssA

Peter Lindström
Tiedottaja
Eläketurvakeskus

Pallo hallussa kokoaa eri 
lähteistä ulkomaiden elä-
keuutisia. lisää luettavaa 
muiden maiden eläketur-
vasta löydät Etk.fi-verkko-
palvelusta.

YhdYsVAllAT

Keskiluokka kaatuu
saappaat jalassa

 ■ Tuoreen kyselytutkimukseen mukaan 34 
prosenttia yhdysvaltain keskiluokasta aikoo 
jatkaa työuraansa 80-vuotiaaksi. 37 prosent-
tia vastaajista kertoo, että he eivät jää eläk-
keelle koskaan. He tekevät työtä, kunnes 
sairastuvat vakavasti tai kuolevat.

eläkesuunnitelmat ovat muuttuneet no-
peasti. Viime vuonna 30 prosenttia keskiluo-
kasta aikoi tehdä töitä 80-vuotiaaksi. Vuonna 
2011 luku oli 25 prosenttia.

eläkesuunnitelmien uskotaan heijastavan 
kotitalouksien rahatilannetta. yhdysvaltain 
mediaanikotitalouden käytettävissä olevat 
tulot ovat vähentyneet 8 prosenttia vuoden 
2007 jälkeen.

Maassa on pääasiassa maksuperustei-
sia lisäeläkkeitä, joissa omaa maksuosuut-
ta voi säädellä. kun vakuutetulla ei ole ra-
haa, hänellä ei myöskään ole varaa maksaa 
eläketilille.

CNN 28.10.2013

RUoTsi

indeksi leikkaa
85 miljardia kruunua

 ■ Ruotsin ansioeläkejärjestelmää tasapai-
nottava indeksi leikkaa ison siivun ruotsa-
laisten ansioeläkkeistä.

Svenska Dagbladet on laskenut yhdes-
sä maan eläkeviranomaisen Pensionsmyn-
dighetenin kanssa, että indeksi leikkaa eläk-
keistä vuosina 2010–2018 noin 85 miljardia 
kruunua ennen veroja.

laskelmien mukaan ruotsalainen eläk-
keensaaja menettää vuosien mittaan in-
deksin vuoksi keskimäärin 47 000 kruunua. 
Menetystä kompensoivat jossakin määrin 
takuueläkkeen ja asumistuen korotukset.

Ruotsissa ansioeläkettä tarkistetaan vuo-
sittain ansiotulojen kehitystä seuraavalla 
tuloindeksillä. eläkkeen tarkistukseen vai-
kuttaa lisäksi vanhuuseläkejärjestelmän ta-
loudellinen tasapaino.

SVD 31.10.2013

ETElä-AFRiKKA

liikaa rahastoja,
liian kallista vakuuttamista

 ■ etelä-Afrikan valtiokonttori julkaisi ke-
sällä arvion maan eläkejärjestelmän kehit-
tämistarpeista. Valtiokonttori kiinnitti ar-
viossaan huomiota erityisesti rahastojen 
suureen lukumäärään, vakuuttamisen va-
paaehtoisuuteen ja vakuutusten pieniin ar-
voihin. Valtiokonttorin mukaan niissä on 
myös syy vakuuttamisen korkeisiin kustan-
nuksiin.

Maan hallitus puolestaan pitää nykyistä 
järjestelmää epäreiluna. Järjestelmä hyö-
dyttää eniten niitä, joilla on isot ansiotulot.

etelä-Afrikassa työntekijän vakuuttami-
nen riippuu erityisesti teollisuuden alasta ja 
ammattiliitosta. yli puolta maan työvoimas-
ta ei ole vakuutettu. Maan eläkejärjestelmää 
pidetään kuitenkin mantereen parhaimpana.

International Update 9/2013
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PUolA

oikeusministeriö kritisoi
eläkekaappausta

 ■ Puolan oikeusministeriö syyttää hallitus-
ta eläkevarojen kaappauksesta. Ministeriön 
mukaan varat ovat vakuutettujen omaisuutta 
ja ne ovat perustuslain suojassa.

Maan hallitus puolestaan väittää eläke-
varojen olevan valtion omaisuutta. Hallitus 
suunnittelee eläkerahastojen varojen siir-
tämistä valtion sosiaalivakuutuslaitokselle.

eläkevarojen siirron syy on velanhoito. 
Siirtämällä varat valtiolle Puolan hallitus ai-
koo mitätöidä valtionvelkaa, sillä osa maan 
velkakirjoista on eläkerahastojen hallinnas-
sa.

Puolan tilastokeskus on ilmoittanut, että 
eurostatin uuden tilinpitomenetelmän mu-
kaan velkakirjojen siirrolla ei ole vaikutusta 
valtionvelan laskemiseen.

IPE 29.10.2013

VAlKo-VENäJä

Vakuutusmaksun 
minimiaikaan
tuplasti vuosia lisää

 ■ Valko-Venäjän presidentti hyväksyi syys-
kuussa maan kansaneläkejärjestelmän uu-
distamisen.

Uuden lain mukaan kansaneläkkeen saa-
minen edellyttää kansalaisilta eläkemaksu-
jen maksamista vähintään kymmenen vuot-
ta. laki astuu voimaan tammikuussa. Tähän 
mennessä valkovenäläiset ovat saaneet kan-
saneläkkeen viiden vuoden vakuutusmak-
suilla.

Maan väestön odotetaan vähenevän maa-
ilmanennätysvauhtia. Valkovenäläisten mää-
rä vähenee seuraavan 30 vuoden aikana 9,4 
miljoonasta 7,4 miljoonaan, noin 21 prosent-
tia. Samalla vanhushuoltosuhde nousee 20 
prosentista 36 prosenttiin.

Valko-Venäjällä miesten eläkeikä on 60 ja 
naisten 55 vuotta.

International Update 10/2013

iNTiA

Eläkevalvonnalle
uskottavuutta ja voimaa

 ■ Intian eläkevalvontaviranomainen PFR-
DA sai syyskuussa lisää uskottavuutta ja voi-
maa, kun se sai oikeuden viedä tarvittaessa 
maan eläkerahastot tuomioistuimeen. Ai-
kaisemmin valvontaviranomaisella ei ollut 
mahdollista haastaa Intiassa toimivia eläke-
vakuuttajia ja varainhoitajia.

Valvontaviranomaisen toimivallan kas-
vattamisen odotetaan tuovan puhtia Intian 
kolmannen pilarin eläkejärjestelmän kehi-
tykseen. Myös ulkomaisten eläkevakuutta-
jien kiinnostus Intian eläkevakuutusmarkki-
noita kohtaan odotetaan lisääntyvän.

Intian eläkejärjestelmä on hyvin hajanai-
nen ja sen kattavuus heikko. Arviolta vain 
noin 12 prosenttia Intian 460 miljoonasta 
työntekijästä on jonkinlaisen eläkevakuu-
tuksen piirissä.

International Update 10/2013



Ilmarinen

Tietoliikenneinsinööri Juha nieminen on nimitetty Ilma-
risen tietojärjestelmäosaston osastopäälliköksi.

Työeläkevakuuttajat Tela

ylioppilasmerkonomi Pirjo sved (52) on nimitetty Työ-
eläkevakuuttajat TELA ry:n assistentiksi 15.11.2013 alka-
en. Hän toimii johdon ja asiantuntijoiden assistenttina.

Varma

VTM Reima Rytsölä, 44, on nimitetty Varman sijoitustoi-
minnosta vastaavaksi johtajaksi. Hän aloittaa uudessa 
tehtävässään viimeistään huhtikuussa 2014. Rytsölä ra-
portoi Varman toimitusjohtajalle ja hän on yhtiön johto-
ryhmän jäsen.

Työeläkemaksu 23,6 
prosenttia

 ■ yksityisaloilla ensi vuonna perittävä 
työeläkemaksu nousee lievästi. keskimää-
räinen työeläkemaksu on 23,6 prosenttia 
palkasta. keskimääräinen työeläkevakuu-
tusmaksu nousee 0,8 prosenttiyksikköä 
vuodesta 2013. Maksun korotus jakaan-
tuu puoliksi työntekijöiden ja työnantaji-
en kesken.

Työntekijän maksu alle 53-vuotiailla 
on 5,55 prosenttia (5,15 tänä vuonna) ja yli 
53-vuotiailla 7,05 prosenttia (6,50). Työn-
antajan maksuosuus on 17,75 prosenttia 
palkoista (17,35).

Elinaikakerroin leikkaa 2,4 
prosenttia

 ■ ensi vuodelle vahvistettu elinaikaker-
roin 0,97552 pienentää vuonna 1952 syn-
tyneiden työeläkelain mukaisia vanhuus-
eläkkeitä noin 2,4 prosenttia.

elinaikakerroin pienentää myös myön-
nettäviä työeläkelakien mukaisia työkyvyt-
tömyyseläkkeitä lukuun ottamatta niihin 
sisältyvää tulevan ajan eläkkeen osuutta, 
johon elinaikakerrointa ei sovelleta.

elinaikakerroin vaikuttaa lisäksi työ-
eläkelakien mukaisiin perhe-eläkkeisiin 
ja luopumistukiin.

Työeläkeindeksi korottaa 
1,37 prosenttia

 ■ Tammikuun alusta lukien maksussa 
olevia työeläkkeitä korotetaan 1,37 pro-
senttia. Työeläkeindeksin pisteluku on 
2509.

Työeläkeindeksiä käytetään kaikkien 
maksussa olevien työeläkkeiden tarkista-
miseen eläkkeensaajan iästä ja eläkkeen 
alkamisajasta riippumatta.
Työeläkeindeksissä hintatason muutok-
sen osuus on 80 prosenttia ja ansiotason 
20 prosenttia.

Palkkakertoimeen 1,73 
prosentin tarkistus

 ■ Palkkakertoimella tarkistetaan työ-
uran aikaiset ansiot. ensi vuonna palkka-
kerroin nousee 1,73 prosenttia, ja sen pis-
teluku on 1,350.

Palkkakertoimella korotetaan en-
nen eläkkeelle jäämistä ansaittuja tuloja. 
Palkkakertoimella työuran aikaiset palkat 
ja työtulot tarkistetaan eläkkeen alkamis-
vuoden tasoon.

Palkkakertoimessa hintatason muu-
toksen osuus on 20 prosenttia ja ansio-
tason 80 prosenttia.

Tiedoksi

Avoin keskustelu eläkkeelle jäämisestä 
yhä tabu työpaikoilla

Keveämpi kuorma
riittäisi konkarille

 ■ – Monet työelämän kuormitus-
tekijöistä vaikuttavat voimakkaim-
min vanhimpiin työntekijöihin. Siksi 
lähellä eläkeikää olevien työntekijöi-
den työkuormaa tulisi työpaikoilla 
kyettävä sopeuttamaan, sanoo ke-
van tutkimus- ja kehittämisjohtaja 
Pauli Forma.

Ihannetapauksessa toimenkuviin 
saadaan kevennystä ennen eläkkeel-
le siirtymistä, ja työssä jatketaan pi-
dempään. Päinvastaisessa tilantees-
sa eläkkeelle ajavat haasteettomat 
”rääppiäistyöt” ja työnantajan olematon kiinnostus työn-
tekijän tekemisiin.

Tiedot ilmenevät julkisen sektorin työeläkevakuuttaja 
Kevan teettämästä etnografisesta tutkimuksesta. Siinä 
seurattiin kymmenen lähellä eläkeikäänsä olevan julki-
sen sektorin työntekijän työpäiviä sekä haastateltiin heitä, 
heidän esimiehiään ja puolisoitaan. Tutkimuksen toteutti 
tutkimusyritys 15/30 Research.

Hellstén rikkoisi tabun

Henkilöstösuunnittelusta ja kehityskeskusteluista huoli-
matta eläköitymisestä keskustelu on monilla työpaikoil-
la jonkinlainen tabu. eläkkeelle siirtymisestä puhumista 
pidetään henkilökohtaisena asiana ja siitä keskustelemi-
sesta vaivaa suunnitelmallisuuden puute.

kevan varatoimitusjohtaja tapani Hellstén pitää tabu-
piirrettä huolestuttavana.

– On hieman yllättävääkin, että työyhteisössä kyselyä 
eläkkeelle jäämisestä pidetään epäsovinnaisena uteluna.

– yhteiskunnallisen tahtotilan näkökulmasta työuri-
en pidentämiseen tulisi päinvastoin kannustaa, Hellstén 
sanoo.

Työssä jatkamiseen voidaan Hellsténin mukaan vaikut-
taa, kun esimiehet kannustavat eläkeiän kynnyksellä ole-
via ja toisaalta kun työyhteisö pitää konkareiden tekemää 
työpanosta tärkeänä.

Keva julkistaa 3. joulukuuta seminaarissaan laajem-
man tutkimusaineiston yli 60-vuotiaiden julkisen sektorin 
työntekijöiden kyselytutkimuksen tuloksista.

Teksti: Anne Iivonen
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Nimitykset

Kevan Tapani 
Hellsténin mukaan 
esimiehet tarvitsevat 
työkaluja työpaikoille, 
jotta yhteiskunnallinen 
tahtotila työurien 
pidentämiseksi 
muuttuisi todeksi.
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N
euvottelut eläkeuudistuksesta ovat käyn-
nistymässä, kun Jukka Pekkarisen työryh-
mäkin sai raporttinsa valmiiksi ja julki lo-
kakuun lopulla.

Uudistuksella on selkeä tavoite: sillä haetaan eläk-
keelle siirtymisiän rivakkaa nousua noin puolellatois-
ta vuodella vuoteen 2025 mennessä. Konsteistakaan 
ei ole pulaa, sillä eläkeuudistajilla on monta vipua, 
josta vääntää. On ikärajoja, karttumaprosentteja, var-
hennusvähennyksiä, lykkäyskorotuksia, elinaikaker-
toimen kaltaisia automaattisia sopeutumismekanis-
meja ja työelämän uudistuksia.

Tasapainoinen kompromissi syntyy todennäköi-
semmin keinoja yhdistelemällä kuin yhdestä vivus-
ta vääntämällä. Näin on asianlaita erityisesti herkällä 
eläkepolitiikan saralla, missä osapuolilla on erilaiset 
käsitykset ikärajojen, taloudellisten kannustimien ja 
työelämäuudistusten tehosta ja oikeudenmukaisuu-
desta.

Monien konstien hintana on kuitenkin se, että elä-
kejärjestelmästä voi tulla entistä vaikeaselkoisempi ja 
muutosten tahti on joka tapauksessa kova. Ihmisten 
on vaikea pysyä kärryillä, kun vuoden 2005 suuresta 
eläkeuudistuksesta ei ole mennyt kymmentä vuotta-
kaan. Sen mukanaan tuomat muutokset, kuten elin-
aikakerroin, ovat pikkuhiljaa alkaneet tulla ymmärre-
tyiksi, kun kulman takana odottaa jo ehkä uusi malli.

kuinka ymmärrettävästi ja läpinäkyvästi eläkkeet 
jatkossa määräytyvät. Hyvä lähtökohta on arvioida 
nykyjärjestelmää tässä suhteessa ja evästystä saa-
daan esimerkiksi professori Axel Börsch-supanilta1 
tilatusta ulkopuolisesta arviosta vuoden 2005 uudis-
tuksesta. Tuohon arvioon sisältyi selvää kritiikkiä juu-
ri uudistuksen tarpeettomasta monimutkaisuudesta. 
Vaikeaselkoisuutta tuottavat muun muassa päällek-
käinkin vaikuttavat ikäsidonnaiset karttumisprosentit, 
aktuaariset tarkistukset ja elinaikakerroin.

Jos ihmiset eivät ymmärrä järjestelmää, he eivät 
he myöskään käyttäydy niin kuin tekijät ovat tarkoit-
taneet. Ongelmia syntyy, jos puuttuu selkeä signaali 
siitä, mikä on normaali tavoiteltava eläkeikä (tai tuo 
signaali on väärä). Näin taisi päästä käymään.

Monet kokivat, että vuoden 2005 uudistukses-

1	 	Axel	Börch-Supan	(2005),	Suomen	vuoden	2005	eläkeuu-
distus,	Kansantaloudellinen	aikakauskirja	1/2005.	

sa eläkeikää alennettiin 65 vuodesta 63 vuoteen. Li-
säksi taloudelliset kannustimet työuran jatkamiselle 
keskimäärin heikkenivät 63 vuoden iässä aiempaan 
verrattuna.

Toteutunut eläkkeelle siirtymisen ”piikki” jousta-
van vanhuuseläkkeen alarajan kohdalla ei ole luon-
nonlaki, vaan vuoden 2005 eläkeuudistukseen jääneet 
valuviat ovat sille hyvä selitys. Päinvastoin on näyttöä 
siitä, että joustava eläkeikä ei automaattisesti merkit-
se rynnistystä eläkkeelle heti alaikärajalla. Tästä ker-
tovat niin Ruotsin kokemukset kuin kotimainen kehi-
tys julkisella sektorilla.

Ruotsin joustavan eläkeiän mallissa alaikäraja on 
61 vuotta, mutta suurin osa siirtyy vanhuuseläkkeelle 
65 vuoden iässä. Meillä puolestaan julkisella sekto-
rilla on vielä käytössä myös henkilökohtaisia eläke-
ikiä siirtymäsäädöksien vuoksi. Siirtyminen eläkkeelle 
ennen omaa henkilökohtaista eläkeikää on mahdol-
lista, mutta se pienentää eläkettä. Tieto henkilökoh-
taisesta täyden eläkkeen iästä ja toimivat taloudelli-
set kannustimet näyttävät siis purevan. Vain harva on 
jäänyt omaa henkilökohtaista eläkeikäänsä aiemmin 
eläkkeelle ja eläkkeelle siirtyminen on myöhentynyt 
enemmän julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

lasta ei ole syytä heittää pesuveden mukana. 
Joustava eläkeikä on hyvä ratkaisu, joka pyrkii otta-
maan huomioon muun muassa yksilöiden väliset isot 
erot mahdollisuuksissa tehdä pitkää työuraa.

Toimiva malli edellyttää kuitenkin sitä, että työssä 
jatkaminen on taloudellisesti palkitsevaa ja että ihmi-
set toisaalta saavat myös helppoa ja suoraviivaista 
”normiohjausta” eläkeiästä.

Pekkarisen työryhmässä nostimme keskusteluun 
erilaiset viiteikä-mallit. Tässä hengessä olisi perustel-
tua laskea ja kertoa kansalaisille se ikäluokkakohtai-
nen täyden eläkkeen viite-ikä, johon asti työssä jatka-
minen kompensoisi elinaikakertoimen vaikutuksen.

Aktuaaritaitojen ohella tarvitaan myös taitoa ja 
pelisilmää siinä, miten uudistusten viesti saadaan 
perille.

Seija Ilmakunnas

Kolumni
Palstalla vieraileva 

kolumnisti ottaa kantaa 
eläkekeskusteluun.

Psykologiaakin 
kehiin?

Kuka?

seija ilmakunnas

• Palkansaajien 
tutkimuslaitoksen johtaja

• 55-vuotias valtiotieteiden 
tohtori

• tekee eläketutkimusta 
ja oli Pekkarisen 
asiantuntijaryhmän jäsen.



Sanna Tenhunen ja 
Risto Vaittinen (toim.):

Eläketalous
Finva, 2013
252 sivua

ISBN 978-952-5684-41-4

 ■ kapitalistinen markkinatalous on tehoton ja vanhen-
tuneisiin uskomuksiin perustuva järjestelmä, joka ei on-
nistu luomaan mielekkäitä ja ihmisarvoisia työpaikko-
ja, väittää itävaltalainen taloustieteen lehtori Christian 
Felber. kilpailun tilalle Felber ehdottaa mallia, joka ottaa 
ihmisarvon paremmin huomioon ja jossa työnteko perus-
tuu yhteistyölle ja sisäiselle motivaatiolle.

Teos viitoittaa kohti niin sanottua yhteishyvän taloutta, 
jossa liiketoiminta palvelee ihmisten ja ympäristön hyvin-
vointia. yhteishyvän taloudessa keskiössä on yhteishyvä-
laskelma, joka mittaa yritysten vastuullisuutta ja ohjaa 
niiden toimintaa. yhteishyvän talous on selvästi sukua sel-
laisille yhteiskunnallisille liikkeille ja ilmiöille kuin osuus-
kunnat, yhteisresurssit (commons) ja osallisuustalous. 

Felberillä on myös näkemys eläkkeistä: sukupolvisopimus 
ja jakojärjestelmä saavat kannatusta, eläkkeiden kytke-
minen finanssimarkkinoihin puolestaan ei.

Felberin hahmottelema malli on tarkka ja selkeästi jä-
sennetty ehdotus talouden uudelleenjärjestämisestä. Malli 
on radikaali, vaikka yhteishyvän talous ainakin muodol-
lisesti onkin markkinatalous. kirjassa vastataan hyvin ja 
perustellusti yleisempiin kysymyksiin ja kritiikkiin. luki-
jalle voi jäädä kuitenkin mielikuva, että mallin ongelmat 
voitetaan vähän turhankin helposti. kokonaisuutena kirja 
on varsin virkistävä visio. Siihen voi tarttua vaikkapa sil-
loin, kun päivänpolitiikka kyllästyttää.

Kari Lindstedt

Yhteishyvän asialla

Christian Felber:
Näkyvä käsi: 

kohti yhteishyvän taloutta
Gaudeamus, 2013

217 sivua
ISBN 978-952-495-302-3

Moni ei ymmärrä, mikä ero on hoitavan lääkärin ja vakuutuslääkärin työssä.

Sairas

Ter ve

T yökyvyt ön

T yökykyinen

Arvioi
Tervey TTä

Arvioi
T yÖSSä

JATKAMiSTA
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luin kirjan

 ■ eläkkeestä ja taloudesta voi kirjoittaa kiinnostavasti. 
Tätä todistaa yhdeksän kirjoittajan artikkelisarja kirjassa 
Eläketalous. ekonomistit sanna tenhunen ja Risto Vait-
tinen ovat toimittaneet eheän kokonaisuuden; he myös 
kirjoittivat osan artikkeleista.

eläkejärjestelmän perustavoite on selkeä: turvata van-
huusajan toimeentulo. Tätä tarkastellaan paitsi eläkemak-
sun, myös ikääntymiseen varautumisen ja yleensä väestö-
rakenteen muutoksen näkökulmasta. Myös eläkelaitosten 
taloutta ja vaikkapa työeläkemaksun maksuosia tarkas-
tellaan huolella. esimerkkinä artikkeleista Varman sal-
kunhoitaja kari Vatanen kirjoittaa sijoitustoiminnan mer-
kityksestä ja etlan tutkimusneuvonantaja Jukka lassila 
sukupolvinäkökulmasta eläkepolitiikassa.

kaikille pakollisen eläkejärjestelmän tavoitteita ja 
ominaisuuksia esitellessään Tenhunen kiteyttää eläke-

järjestelmän kolme perusulottuvuutta. yksi näistä on 
aktuaarisuus, joka viittaa pitkän aikavälin kestävyyteen 
rahoituksessa sekä eläkemaksun ja -etuuden väliseen 
suhteeseen. Toinen ulottuvuus katsoo, miten eläkkeet pi-
täisi rahoittaa: työtä tekevien vakuutusmaksuilla vai elä-
kejärjestelmän rahastoiduilla varoilla. kolmas ominaisuus 
tekee jaon sen mukaan, onko eläke-etuus suhteesta työ-
ansioihin vai määräytyykö eläkkeen suuruus kerättyjen 
maksujen mukaan.

kirjaa ei voi syyttää vaikeaselkoiseksi. Sen avulla sekä 
aiheesta kiinnostunut tavis että alan taitaja voi vahvistaa 
tietojaan, kun porina eläkkeiden ja talouden tulevaisuu-
dennäkymistä käy kukkeimmillaan.

Anne Iivonen

Eläketaloudesta kiinnostavasti
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English summary
Nearly one hundred thousand  
working retirees

 ■ The number of working pensioners is on the rise. In 
December 2011, nearly 100,000 pension recipients under 
68 were working. Nearly one third drew a part-time pen-
sion, one third an old-age pension and one third other 
types of pension, primarily a disability pension.

When including part-time retirees, an ample 60,000 
persons aged 63-67 were working at year-end 2011. Half 
of them received a pension while half of them carried on 
working past the lower retirement age.

In December 2011, circa 17 per cent of all disability pen-
sion recipients were working. 75 per cent of part-time pen-
sion (incl. partial disability pension) recipients were work-
ing. Partial disability pensions are more common in the 
female-dominated public sector.

hannu Uusitalo – Retiring Guardian of 
objective data for Policy Makers

 ■ Hannu Uusitalo, former Director and current Senior 
Management Consultant at the Finnish Centre for Pen-
sions, will retire by the end of the year. Part of his work 
during the last 12 years has been to ensure that discus-
sions and preparatory work relating to pension policy are 
based on as reliable data as possible. “Our role is to sup-
port decision-making, which is why our work has to be 
of high quality, impartial and independent”, Uusitalo de-
clares.

In addition to the data produced or compiled by the 
Finnish Centre for Pensions, critical research needs to be 
conducted, as well. “Unfortunately, such critical pension 
policy research is rare within academia in Finland, but for-
tunately economic research institutions also conduct pen-
sion-related research,” Uusitalo says.

Preparing for the increasing life expectancy has kept 
Uusitalo busy. Among other things, he has been a member 
of the Pension Panel led by Chief Director Jukka Pekka-
rinen (Ministry of Finances).

The forthcoming pension reform in 2017 will keep the 
experts busy, but Uusitalo believes the Finnish ‘machin-
ery’ is well prepared. He will miss his work and colleagues 
when he retires to enjoy, as he puts it, “the best managed 
welfare benefits of our social security – the earnings-re-
lated pension.”

how to adjust to growing  
life expectancy?

 ■ Experts tell it like it is: retirement will not be post-
poned sufficiently without further measures.

On 31 October, the Pension Panel, led by Chief Direc-
tor Jukka Pekkarinen (Ministry of Finances), published a 
report that will serve as a databank for the forthcoming 
pension negotiations. The models presented in the report 
are illustrative examples, not recommendations.

With the 2012 Working Career Agreement, labour mar-
ket parties agreed that the preparations for the forthcom-
ing pension reform would proceed so that the reform can 
come into effect as of the beginning of 2017. Defining the 
pension policy and finding financial equilibrium is the task 
of the Pension Negotiation Group, formed by the labour 
market organisations, which will begin its work in De-
cember this year.

Jukka Rantala, Managing Director of the Finnish Centre 
for Pensions and member of the Pension Panel, believes 
that the report will be used extensively in the preparato-
ry work. “The report is based on research and, partly, on 
completely new data. It is an extensive and thorough anal-
ysis of the subject, and it answers two important ques-
tions: was the 2005 pension reform socially and financial-
ly sustainable, and what are the impacts of the different 
mechanisms by which adjustments to a growing longev-
ity will be made? ”

According to the Pension Panel, a combination of vari-
ous adjustment mechanisms might be the most success-
ful solution. The more weight that is put on adjusting the 
retirement age, the longer the working lives are likely to 
be and the higher the pension level. If the main weight 
is put on adjusting the pension level, on the other hand, 
more emphasis can be placed on the individual flexibility 
in terms of when to exit working life.

In addition, if a reference retirement age like the one 
proposed in Sweden were to be introduced, it could be 
used to communicate by how much an individual’s work-
ing life should be prolonged in order to compensate for 
the life expectancy coefficient’s cutting effect on pensions.

The pension system must be sufficiently flexible to 
allow for individual selections based on the individuals’ 
health, work capacity and general situation in life. Part-
time pension allows for flexibility, as long as individuals 
can select, within certain frameworks, how large a por-
tion of their pension they would like to draw part-time.

The Executive Summary of the report is posted under 
Publications on www.etk.fi/en.

Lena Koski
Translator

Finnish Centre 
for Pensions

Newsletter in English

More news in English
at www.etk.fi/en

Stay one step ahead. 
Order our newsletter at 
www.etk.fi/newsletter



TilAsToJA
Tilasto Suomen eläkkeensaajista 
kunnittain 2012
Statistik över pensionstagarna i Finland 
efter kommun 2012

 ■ Julkaisu sisältää kunta- ja 
maakuntakohtaisia tietoja eläk-
keensaajien lukumääristä, kes-
kimääräisistä eläkkeistä ja elä-
kemenosta. Tilastoa on julkaistu 
vuodesta 1993 lähtien, ja sen tie-
dot perustuvat eläketurvakes-
kuksen ja kansaneläkelaitoksen 
rekistereihin.

Taskutilasto 2013
Fickstatistik 2013
Pocket Statistics 2013

 ■ Taskutilastoon on koottu 
keskeisiä eläketurvaan liittyviä 
tilastotietoja. Julkaisu sisältää 
tietoja myös koko sosiaalitur-
vasta sekä Suomen väestös-
tä. Taskutilasto on saatavissa 
suomen-, ruotsin- ja englan-
ninkielisenä.

TilAsToRAPoRTTEJA
Eläkkeellä ja työssä: tilastoraportti 
eläkeläisten työnteosta 2007–2011

 ■ Tilastoraportissa käsitellään 
eläkeläisten työntekoa työikäi-
sen väestön keskuudessa vuo-
sina 2007–2011. Raportti sisäl-
tää tietoja työnteon laajuuden 
ohella myös työssä käyneiden 
eläkeläisten keskieläkkeistä ja 
-ansioista.

Tekijä: Jari Kannisto
Sarja: Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 05/2013

KEsKUsTElUAloiTTEiTA
Suomalaisten mielipiteet eläkkeiden 
ja sosiaali- ja terveyspalveluiden 
riittävyydestä eläkeaikana

 ■ Tutkimuksessa selvite-
tään miten suomalaiset luotta-
vat ikääntyneiden sosiaalitur-
van keskeisimpien osa-alueiden 
ja kokonaisuuden riittävyyteen. 
Tarkastelun kohteena ovat eläk-
keiden riittävyys vanhuuden ajan 
toimeentulon turvana, terveys- ja vanhuuspal-
velujen riittävyys nyt ja eläkeaikana, eläke- ja 
palvelukriittisyyden paikantuminen eri väestö-
ryhmiin ja sosiaaliturvan kokonaisuuden riit-
tävyyden arviointi. Aineistona hyödynnetään 
Eläketurvakeskuksen vuonna 2011 keräämää 
luottamus eläketurvaan -kyselytutkimusta. 

Tekijä: Liisa-Maria Palomäki
Sarja: Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 04/2013

KATsAUKsiA
Työeläkeindikaattorit

 ■ katsaus kokoaa yhteen elä-
kepolitiikan arvioinnin kannalta 
tärkeimmät indikaattorit. Se an-
taa tiiviin ja havainnollisen kuvan 
työurien pituuden, eläkkeiden ta-
son ja niiden rahoituksen toteu-
tuneesta kehityksestä ja tulevan 
kehityksen arvioidusta kulusta. kat saus on 
suunnattu päätöksentekijöille ja kaikille eläke-
turvan kehitysnäkymistä kiinnostuneille.

Sarja: Eläketurvakeskuksen katsauksia 05/2013

ERillisJUlKAisUJA
Suomen eläkejärjestelmän 
sopeutuminen eliniän pitenemiseen: 
eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän 
raportti

 ■ Raportti on työmarkkinajär-
jestöjen vuoden 2012 työuraso-
pimuksessa sopima osa vuoden 
2017 eläkeuudistuksen valmis-
telua. ylijohtaja Jukka Pekkari-
sen johtaman eläkekysymysten 
asiantuntijatyöryhmän raportis-
sa on kuvattu eläketurvan nykytilaa ja uudis-
tustarpeita. Erityisesti on arvioitu vuoden 2005 
eläkeuudistuksen riittävyyttä ja elinajan pitene-
miseen sopeutumisen tapoja.
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