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Painotuote, -

Kati Kalliomäki,
päätoimittaja
Twitter: @KatiKalliomaki

Loukkaavat eläkkeet
LUULISI KANSAA SUUTUTTAVAN palkkaerot, ylisuureksi katsotut ansiot tai se, että jolla-

kulla on enemmän perittyä omaisuutta kuin toisella. 

Mutta ei – nämä ovat pikkumurheita eläkkeisiin verrattuna. Vaikuttaa nimittäin 

siltä, että juuri erisuuruiset työeläkkeet kiihdyttävät tunteita kaikista eniten siinä 

sarjassa, joka kisailee ihmisten käytettävissä olevista rahoista. Jotkut saavat kyllä 

nauttia isoa palkkaa, mutta eläkkeiden kohdalla katkeaa kansan sietokyky.

VALTAOSAN OIKEUDENMUKAISUUSKÄSITYKSEEN istuu tasainen tulonjako 

eläkkeellä. Ihmetellään, että jos ihminen on saanut jo työssäkäynti-

ajallaan parempaa palkkaa kuin muut, niin miksi sama asetelma 

jatkuu vielä eläkkeelläkin.

Niin ikään varsin moni pitäisi oikeudenmukaisena eläkekaton 

asettamista. Toisin sanoen ihminen saa kyllä maksaa korkeam-

pia  eläkemaksuja kuin toiset, mutta ansaitun eläkkeen häneltä 

voisi  surutta leikata pienemmäksi.

TÄSSÄ MIELIPIDEILMASTOSSA on kovin vaikeaa argumen-

toida,  mihin perustuu ansioihin suhteutettu työeläke-

järjestelmä – siis mekanismi, jossa eläke kertyy sen 

mukaan, mitä ihminen on tehnyt palkkatyötä tai yritys-

toimintaa. Loukkaantumisen tunnetta ei hevin faktoilla  

hävitetä.

Yritetään kuitenkin: keskimääräinen eläke oli viime 

vuonna reilut 1 500 euroa kuussa. Yli 3 000 euron ylittäviä 

kuukausieläkkeitä oli 5,5 prosentilla kaikista eläkkeensaa-

jista ja yli 4 000 euron ylittäviä eläkkeitä enää vajaalla kah-

della prosentilla. Jos joku ylisuureksi eläkkeeksi katsottua laki-

sääteistä kuukausierää sai, oli hän maksanut aikanaan palkasta 

myös ns. ylisuuria eläkemaksuja.

KUN ELÄKKEET KASVAVAT tulevaisuudessa, johtuu se yleisesti joko 

palkkatason noususta tai entistä pidemmistä työurista. Yksilö-

tasolla kehitys voi johtua hyvästä tilipussista tai tehtyjen työtun-

tien määrästä. Faktaa kai on sekin, että joillain on parempi palkka 

kuin toisilla tai että jotkut vaan työskentelevät enemmän kuin toiset.

SILTI IHMISTEN LOUKKAANTUMISTA ei pidä vähätellä, vaan olisi hyvä 

löytää yhteinen kieli asiakeskusteluun. Sitäkään ei saa vähätellä, 

jos joku kokee tämän kirjoituksen aiheen loukkaavana. 

Jos yhtään lohduttaa, niin minä en valinnut tätä aihetta, vaan 

tämä aihe valitsi minut.
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PÄÄKIRJOITUS

Työeläke on Eläketurvakeskuksen  
julkaisema työeläkealan  
ammatti- ja sidosryhmälehti.



Palkansaajien ajatukset työuran päättymisestä

Eläkeajatukset

Työura päättyy 
ennenaikaisesti

Työkyvyttö-
myyden 
vuoksi

Työttö- 
myyden 
vuoksi

63- 
vuotiaana 

tai 
nuorempana

64- 
vuotiaana 

tai 
vanhempana

Työura päättyy 
vanhuuseläkkeelle

Palkansa

Työura pä

T
yöolot vaikuttavat palkansaa-

jien ajatuksiin omasta työ-

urastaan. Tämän vahvistaa 

tutkimus, jossa tarkasteltiin 

50–64-vuotiaiden halua jatkaa työ-

uraa yli alimman eläkeiän.

Vaikka työhaluja olisikin, työura 

voi katketa ennenaikaisesti työkyvyn 

heikkenemisen tai työttömyyden vai-

kutuksesta. Toinen kehityspolku taas 

kannustaa pidempään työuraan.

Yli viisikymppisistä palkansaajis-

ta reilu kolmannes on valmis siirtä-

mään eläkkeelle jäämistään 64-vuo-

Työn epävarmuus ja huono ilmapiiri nakertavat

HYVÄT TYÖOLOT
Yli viisikymppisistä palkansaajista aiempaa useampi 
arvelee jatkavansa työssä vähintään 64-vuotiaaksi.

tiaaksi tai sitäkin myöhemmäksi. 

Ylemmät toimihenkilöt, julkisella 

sektorilla työskentelevät sekä ne, 

joiden työkyky on hyvä, ennakoivat 

muita useammin myöhempää eläk-

keelle jäämistä.

OMAN TYÖN PIIRTEET sekä työyhteisön 

ja esimiestyön toimivuus vaikuttavat 

siihen, kuinka pitkää työuraa teh-

dään. Työpaikoilla muutostilanteet 

eivät vähentäneet jatkamishaluja, 

mutta ne ruokkivat pelkoa työuran 

päättymisestä työttömyyteen.

Työolot vaikuttavat 
työssä pysymiseen, 
selviää tutkimus-
raportista. Lue se 
kokonaisuudes-
saan verkkopalve-
lussa www.etk.fi/
julkaisut. Työolot 
ja eläkeajatukset 

-
keskuksen raport-

-
jät: Noora Järnefelt 

-

TEKSTI: ANNE IIVONEN  PIIRROS: JOUKO OLLIKAINEN, TÄHTIKUVIOT

Työura päättyy vanhuuseläkkeelle

Eläkkeelle jäämistään siirtäisi  
 
 

 
 

 

Työura päättyy ennenaikaisesti

 
 

kannattelevat pitkää uraa
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SUOMALAISET SIIRTYVÄT eläkkeelle

keskimäärin hieman päälle 

61-vuotiaina.

Tätä osoittaa selvästi edellis-

vuodesta kohonnut eläkkeelle-

siirtymisiän odoteluku, joka nousi

61,2 vuoteen.

Odote kuvaa keskimääräistä 

eläkkeellesiirtymisikää. 

Eläkkeelle siirtymisen myö-

hentymiseen vaikuttaa eniten 

työkyvyttömyyseläkkeiden mää-

rän lasku. Työkyvyttömyyseläk-

keet ovat vähentyneet yllättävän 

paljon; viime vuonna työkyvyttö-

myyden vuoksi eläkkeelle siirtyi 

ennenaikaisesti noin 20 000 hen-

kilöä.

– Työpaikoilla ja asenteissa on 

tapahtunut muutosta. Lisäksi var-

hennetun vanhuuseläkkeen lak-

kauttaminen vaikutti eläkkeelle  

siirtymisen myöhentymiseen, 

 toteaa kehityspäällikkö Jari Kan-
nisto Eläketurvakeskuksesta.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siir-

tyneiden määrä laski edellisvuo-

desta kahdeksan prosenttia, ja 

on vuodesta 2008 lähtien laske-

nut kokonaisuudessaan jo neljän-

neksen.

Eläketurvakeskuksen johtaja 

Mikko Kautto katsoo, että työky-

vyttömyyseläkkeissä tapahtunut 

kehitys vahvistaa mahdollisuuk-

sia saavuttaa työurien pidenty-

mistä koskevat tavoitteet.

– Syksyllä sovittua eläkeuu-

distusta tarvitaan, jotta myös 

vanhuuseläkkeelle siirtyminen 

myöhentyisi. Nyt 63 vuotta on 

edelleen suosituin ikä jäädä van-

huuseläkkeelle. 

Työkyvyttömyyden ja työttömyy-

den uhan kokeminen oli yleisempää, 

jos palkansaajat kokivat johdon ja 

esimiesten suhtautuvan henkilös-

töön välineellisesti tai havaitsivat 

työpaikallaan ikään perustuvaa syr-

jintää.

Tutkimustulos osoitti, että työolo-

ja voi muokata kaikille palkansaajil-

le sopiviksi.

– Työntekijäammateissa jatko-

haluja tukisivat paremmat mahdol-

lisuudet vaikuttaa omaan työhön, 

kun taas toimihenkilöitä puolestaan 

kannustaa työn sisältö ja koulutus, 

Järnefelt sanoo.

Tutkimus tehtiin Eläketurvakes-

kuksen ja Kevan asiantuntijoiden 

yhteistyönä. Aineistona oli Tilas-

tokeskuksen Työolotutkimus 2013, 

joka oli kerätty vuosi ennen eläke-

neuvottelutuloksen ratkaisua. 

– Työoloilla voimme vahvistaa 

työuria. Keinoina ovat hyvä henki-

löstöjohtaminen, kannustava työ-

ilmapiiri, esimiehen tuki ja työolojen 

yksilöllinen tuunaus, sanoo erikois-

tutkija Noora Järnefelt Eläketurva-

keskuksesta.

KEINOINA ESIIN NOUSIVAT erityisesti

mahdollisuudet joustavaan työ-

aikaan, vaikutusmahdollisuudet 

omaan työhön, hyvät mahdollisuu-

det oppia ja saada koulutusta työssä. 

Myös eri-ikäisten tasapuolinen koh-

telu työpaikalla edistää ikääntyvien 

työssä pysymistä.

Tutkimuksen tulos osoittaa, että 

palkansaajat kokevat pelkoa työuran 

päättymisestä joko työkyvyttömyy-

teen tai työttömyyteen. Epävarmoik-

si koetut työolot lisäävät pelkoa uran 

päättymisestä ennenaikaisesti.

keturvakes-

ntuntijoiden

na oli Tilas-

utkimus 2013,

i ennen eläke-

ratkaisua. 

Odoteluku nousi  

Eläkeikä
jatkaa 
nousuaan
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Kolumnisti on  
Helsingin yliopiston 
yleisen valtio-opin  
yliopistonlehtori.

Yliylistetty yrittäjyys
JOKAISELLA AIKAKAUDELLA on 

omat myyttinsä. Yksi aikamme 

myyteistä on epäilemättä yrit-

täjyys. Jokainen arvonsa tun-

teva vuorineuvos peräänkuu-

luttaa yrittäjyyttä lääkkeeksi 

yhteiskunnan ongelmiin. Slush-

tapah tuman kuvaukset esittävät 

startup-yrittäjyyden rock-festi-

vaalin, megakirkon hurmos-

henkisen messun ja jääkiekon 

MM-kultaa juhlistavan kansan-

riehan spektaakkelimaisena yh-

distelmänä.

Ennen nuorten odotettiin perustavan bändi, jotta 

he pysyisivät poissa kaduilta. Nyt heidän odotetaan 

perustavan yritys, jotta he saisivat kunnollisen kan-

salaisen maineen.

Keskisuomalaisen yrittäjän, Nordic Business 
Groupin perustajan Hans-Peter Siefenin sanoin yrit-

täjähenkinen ihminen on valmis kantamaan vastuu-

ta, on motivoitunut, on tavoitteellinen, päämäärä-

tietoinen, kehittää aktiivisesti itseään, pitää huolta 

omasta terveydestään ja auttaa muitakin, jotta  

kokonaisuutena päästäisiin suurempiin 

 tuloksiin.

YRITTÄJYYDEN MYYTTI on kertomus siitä,  

miten yksilö muuttaa omaehtoisesti  

koko maailmaa paremmaksi. Myy-

tissä kertomus menestystarinasta ja 

henkilökohtaisesta kasvusta yhdis-

tyvät  illuusioon yksilön kaikkivoipai-

suudesta ja yritystoiminnan ihanuu-

desta.

Yrittäjyyden myytin ongelma on 

siinä, ettei yrittäjyys johda menestyk-

seen kuin pienessä osassa tapauksia, 

eikä yrittäjyydessä ole aina kyse oma-

ehtoisuudesta tai yhteiskunnallisen hy-

vän tuottamisesta. Jyväskylän 

yliopiston tutkijan Miikka Pyyk-
kösen tuore kirja Ylistetty yrit-
täjyys käsittelee näitä ongelmia 

murskaavan seikkaperäisesti.

Monissa nykyaikaisissa orga-

nisaatioissa työntekijät pakote-

taan toimimaan ikään kuin yrit-

täjinä. Työnantajat siirtävät näin 

työhön liittyviä riskejä ja kustan-

nuksia yksilöille samalla näiden 

kontrollia lisäten. Usein puhu-

taan myös pakkoyrittäjyydestä. 

Eli siitä, että ihmisten on pakko 

hankkia toimeentulonsa pienyrittäjänä ilman haa-

veita persoonan tai yrityksen kasvusta, kehityksestä 

tai menestyksestä.

YRITTÄJYYDEN IDEOLOGIAAN kuuluu, että ihmisen 

koko elämä alistetaan bisnesidealle ruumista, asen-

teita ja uskomuksia myöten. Kaikki bisnesideat eivät 

kuitenkaan ole hyviä tai kestäviä. Yrittäjän on an-

nettava itsensä surkeankin idean ruumiillistumaksi  

jokaisen potentiaalisen rahoittajan, asiakkaan ja 

liikekumppanin edessä. Tämän lopputuloksena ei 

yleensä ole menestystarina, vaan loppuun palami-

nen tai psyyken hajoaminen. Tai epäonnistumisen 

syiden etsiminen byroslaviasta yrittäjyyden myytin  

katteettoman lupauksen tai surkean bisnesidean   

 sijaan.

VASTUUN KANTAMINEN, motivaatio ja ihmisenä kehit-

tyminen ovat tietenkin myönteisiä asioita.

Jotta kapitalismi palvelisi yhteiskuntaa, on sen 

myös tuotettava koko ajan parempia bisnesideoita 

ja innovaatioita. Ongelma on siinä, että yrittäjyyden 

helposti oletetaan perustuvan aina näille lähtökoh-

dille tai johtavan parempaan talouteen, vaikka asia 

ei suinkaan näin ole. 
Ville-Pekka Sorsa

Yrittäjyyden 
ideologiaan  
kuuluu, että  

ihmisen koko  
elämä alistetaan 

bisnesidealle.
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REKISTERI

Tulorekisteri keventäisi hallinnollista taakkaa

Ansiotiedot yhteen laariin

T
ulotiedot kerätään tulevaisuudessa 

kansalliseen tulorekisteriin. Valtio-

varainministeriön syksyllä käynnis-

tämässä hankkeessa määritellään parhail-

laan tulorekisterin sisältöä.

Ansiotieto on työeläkkeen ydintä, joten 

hanketta seurataan työeläkealalla erityi-

sellä tarkkuudella.

Uuden rekisterin tavoitteena on keven-

tää yritysten hallinnollista taakkaa. Työelä-

kelaitoksissa ollaan samoilla linjoilla.

– Ykköstavoitteena pitää olla asiakkaan 

elämän helpottaminen ja kokonaiskustan-

nusten alentaminen, sanoo tulorekisteri-

hankkeessa koko työeläkealaa edustava 

Sini Kivihuhta Ilmarisesta.

Työeläkeala valmistautuu huolellisesti 

hankkeeseen. Alalle on perustettu sisäinen 

tulorekisteriryhmä, joka miettii alan yhtei-

siä kannanottoja ja tavoitteita.

– Täytyy olla proaktiivinen. Pitää näh-

dä ne kysymykset, jotka tulevat eteen. Kun 

meillä on yhtenäinen ja huolellisesti val-

misteltu ääni, se myös kuuluu paremmin.

Ansiotietojen kaavaillaan liikkuvan tu-

levaisuudessa uutta palveluväylää pitkin. 

Se on tekninen reitti, jota pitkin tulotiedot 

rekisteröidään ja jota kautta ne rekisteris-

tä haetaan.

K
ivihuhdan mukaan tulorekisteri toi-

misi parhaimmillaan kattavana ja re-

aaliaikaisena tulotietojen lähteenä.

– Jos ansiotietojen käsittely muuttuu 

tulorekisterin yhteydessä reaaliaikaiseksi, 

niin meidän kannattaa olla siinä mukana. 

Jos yritykset ilmoittavat tietoja reaaliaikai-

sesti muualle, niin eihän ne halua ilmoittaa 

niitä myöhemmin työeläkelaitoksille van-

halla vuosi-ilmoitustekniikalla.

Tulorekisterihankkeen riskinä on sen 

paisuminen liian suureksi, koska tulotie-

don käyttäjäjoukolla on rekisterille monen-

laisia tarpeita ja toiveita.

– Vaarana on, että hankkeen aikataulu 

viivästyy ja kustannukset kasvavat. Tavoi-

te yritysten hallinnollisen taakan keventä-

misestä on pidettävä koko ajan kirkkaana 

mielessä, Kivihuhta muistuttaa.

T
yöeläkejärjestelmän yhteisiä Arekin 

ylläpitämiä rekistereitä tulorekisteri 

ei kuitenkaan korvaa.

– Arekin rekistereissä ansiotiedois-

ta prosessoidaan eläketietoa. Arekilla on 

tulorekisteriä paljon syvemmät tehtävät  

ansio- ja eläketiedon käsittelyssä. 

Kari Lindstedt

Työeläkeala  
kokosi tulorekisteriryhmän

Johtaja Sini Kivihuhta työeläke-
vakuutusyhtiö Ilmarisesta edustaa 
 Työeläkevakuuttajat TELAn nimeämänä 
koko työeläkealaa tulorekisterihankkeen 
ohjausryhmässä.
Eläketurvakeskusta ohjausryhmässä 
 edustaa johtaja Katri Raatikainen.
Alan sisäinen tulorekisteriryhmä ja sen 
 tukiryhmät valmistelevat työeläkealan  
 yhteisiä kannanottoja ja tukevat ohjaus-
ryhmätyöskentelyä.

Tiedon tarvitsijat 

Työeläkelaitokset
Verohallinto
Kela
Vakuutusyhtiöt
Työttömyyskassat
Tilastokeskus.

REKISTERIT
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K A N S A L L I N E N  T U L O R E K I S T E R I

Valtiovarainministeriön 
käynnistämä 

ja kustantama  
rekisterihanke.

Työnantajat 
ilmoittaisivat tulotiedot 

ajantasaisesti   
vain yhteen paikkaan.

Tulorekisteri 
tulisi 

koe  käyttöön 2019 
ja olisi käytössä 2020.
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Valtiosta tai kunnasta ei voi erota, kirkosta voi. Joukkopaon myötä kirkon  
eläkesijoitusten merkitys kasvaa koko ajan. Tuottopaineet ovat kovat,  
mutta vastuullisesta sijoittamisesta halutaan pitää kiinni.

TEKSTI: ANTTI KARKIAINEN  
KUVA: KAI WIDELL

KIRKKO ELÄÄ  
MURROSKAUTTA

Leena Rantanen:

Kokemuksen  
ääntä



Kirkkoneuvos Leena  
Rantasen mukaan  
kirkon on mietittävä  
eläkemaksutason  
nostoa, ellei sijoitus- 
toiminta onnistu yhtä  
hyvin kuin tähän asti.

K
irkkoneuvos Leena Rantasta huvittaa.

Hän on juuri kuvaillut Karlssonin 

mainiota pilapiirrosta (HS 3.12.2014), 

jossa mies uhoaa bussipysäkillä puhe-

limeen: ”Jos ei se bussi kohta tule, niin 

minä kyllä eroan kirkosta!”

– Piirros kuvaa hyvin aikaamme. Yleiselle tyyty-

mättömyydelle halutaan kohde. Valtiosta tai kun-

nasta ei voi erota, kirkosta voi, Rantanen sanoo ja 

vakavoituu.

Eikä ihme – Kirkon keskusra-

haston johtajana hän vastaa Suo-

men evankelis-luterilaisen kirkon 

taloudesta.

Kymmenessä vuodessa kirkko 

on menettänyt yli 400 000 jäsen-

tä. Suurin eropiikki nähtiin Yle 

TV2:n Homoillan jälkeen vuonna 

2010. Viime aikoina eroakirkosta-

palvelua ovat klikkailleet myös 

konservatiivit arkkipiispan iloittua tasa-arvoisesta 

avioliittolaista Facebookissa.

Liittyneitäkin on, mutta pelkästään viime vuon-

na kirkosta erosi 78 000 ihmistä. Näkyykö buumi jo 

taloudessa?

– Ei vielä, mutta kovat ajat ovat kulman takana. 

Elämme erikoista aikaa: jäsenmäärä vähenee, mutta 

verotulot pysyvät lähes ennallaan. Suurin osa aikai-

sempina vuosina eronneista on opiskelijoita, joten 

vaikutus tulee viiveellä.

Elämme erikoista aikaa: 
jäsenmäärä vähenee, 

mutta verotulot pysyvät 
lähes ennallaan.

Jos ei se bussi kohta tule, 
niin minä kyllä eroan kirkosta!”

KUKA?
Leena Rantanen

Ikä:
Koulutus:
Työ:

 

Perhe:
Harrastukset:

TULEVAISUUS HUOLESTUTTAA

Kirkon taloutta rasittaa valtava kiinteistömassa ja 

voimakas eläköitymisaalto. Kaikkien eläkkeelle jää-

vien tilalle ei palkata uusia, joten eläkemaksujen 

määrä suhteessa eläkevastuisiin pienenee.

– Eläkemenomme kasvavat 10 miljoonan vuositah-

tia. Eläkevastuistamme on katettu 28 prosenttia, joten 

asiat ovat vielä hyvin, mutta tulevaisuus huolestuttaa.

Koko herran huone, myös työntekijöiden eläke-

maksut maksetaan viime kädes-

sä kirkollisverosta. Kun se jossain 

vaiheessa kääntyy laskuun, yhä 

suurempi osa tuloista kuluu elä-

kemaksuihin.

Seurakuntien, kirkon ja kirkol-

listen yhdistysten maksama työn-

antajan eläkemaksu on 28 pro-

senttia palkkasummasta. Lisäksi 

työntekijöiltä peritään muiden ta-

paan työntekijöiden eläkemaksu, mutta myös kirkol-

lisveroon kytketty eläkerahastomaksu.

– Nykytilanne kasvattaa yhä enemmän painetta 

Kirkon eläkerahaston sijoituksille, Rantanen summaa.

SILMÄTIKKU JA EDELLÄKÄVIJÄ

Kevan kaltaisena monopolilaitoksena Kirkon eläke-

rahastoa eivät rajoita yksityisen sektorin työeläkeva-

kuuttajien vakavaraisuussäännökset.
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Noin 1,2 miljardin euron rahasto tavoittelee vuo-

sittain 6,0 prosentin nominaalituottoa (ei-inflaatio-

korjattu tuotto). Pitkällä aikavälillä tuottotavoite on 

ylitetty, mutta jo prosenttiyksikön alitus vastaa elä-

kemenojen vuotuista kasvua.

– Ellei sijoitustoiminta onnistu yhtä hyvin kuin 

tähän asti, on mietittävä eläkemaksutason nostoa, 

Rantanen kertoo.

Talousihmisenä hän on hyvin tietoinen kirkon 

erikoisesta roolista sijoittajana. Jeesus ja kvartaali-

kapitalismi on yhdistelmä, joka päätyy automaatti-

sesti suurennuslasin alle.

– Kyllä sen ymmärtää. Kirkon ydintyö on diakoni-

aa, jotain aivan muuta kuin osakemarkkinoilla pör-

rääminen.

Aihe on Rantasen lempilapsi. Hän puhuu innois-

saan kirkon roolista vastuullisen sijoittamisen edel-

läkävijänä. Kirkko oli aktiivinen eettisen sijoittami-

sen toimija jo 1990-luvulla. Kirkon eläkerahasto on 

myös vastuullista sijoittamista edistävän Finsif-foo-

rumin perustajajäsen.

– Meidän vastuullisen sijoittamisen prosessit ovat 

maailman parhaita, ainakin oman käsityksemme 

mukaan. Suomessa instituutiosijoittajat ovat muuta 

maailmaa kiinnostuneempia näistä asioista, ja kirk-

ko on kehityksen edelläkävijä Suomessa.

Silti jopa kirkon työntekijöissä, joiden eläkkeet 

rahastolla turvataan, on edelleen ihmisiä joiden 

mielestä sijoittaminen pitäisi lopettaa ja laittaa ra-

hat diakoniatyöhön.

– Käytännössä se olisi enemmän kuin mahdoton-

ta, jos eläkelupauksista aiotaan pitää kiinni.

Meidän vastuullisen  
sijoittamisen prosessit ovat  

maailman parhaita."

KÄRPÄSESTÄ HÄRKÄNEN

Vaikka kirkko on poikkeuksellisen tarkka sijoituk-

sistaan, mediaryöpytystä on riittänyt. Vuonna 2012 

SaferGlobe-tutkimusverkosto julkisti raportin, jonka 

mukaan Kirkon eläkerahastolla on sijoitusrahastojen 

kautta epäsuoria sijoituksia ydinaseteollisuuteen.

Rantasen mukaan kärpäsestä tehtiin härkänen.

– Meillä on sijoituksia indeksirahastoihin, jois-

sa on mukana raportissa mainittuja yrityksiä, mutta 

entistä pienempi määrä. Rahastoista löytyy esimer-

kiksi Rolls Royce, joka valmistaa osia jo olemassa 

olevien ydinaseiden ylläpitoon ja korjaukseen.

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden ja 

kansainvälisen lainsäädännön mukaan sijoitukset 

ovat täysin sallittuja. Rantasen mukaan rahastoista 

luopuminen olisi kirkolle hankala päätös.

– Ne ovat erittäin kustannustehokkaita. Se on vai-

kea yhtälö, joka on vielä ratkaisematta.

– Aktiivinen joukkovoimalla vaikuttaminen on 

luopumista tehokkaampaa. Olemme jo saaneet sen 

avulla hyviä tuloksia.

JOUKKOVOIMALLA PAREMPAA MAAILMAA

Kirkon sijoituksia seuloo yritysvastuuanalyysei-

hin erikoistunut tutkimus- ja konsultointiyhtiö Et-
hix. Sen avulla eläkerahasto pystyy tunnistamaan 

sopimusrikkomustapaukset ja painostamaan mui-

den sijoittajien kanssa yrityksiä vastuullisempaan 

toimintaan.

Onnistumisena Rantanen nostaa esiin Veolian 

toiminnan Palestiinassa. YK:n päätöksen mukaan 

miehitetyillä alueilla on kiellettyä rakentaa, mutta 

monet yritykset rikkovat päätöstä jatkuvasti.

– Vaikuttamisen seurauksena Veolia on siirty-

mässä pois hankkeista, jotka tukevat Israelin lait-

tomia siirtokuntia Palestiinassa. Tähän mennessä 

yritys on lopettanut toimintansa bussiliikenteen ja 

jätekeräyksen puolella.

Se myös ilmoitti myyvänsä vedenkäsittelytoimin-

tansa sekä luopuvansa junaratahankkeesta.

– Kun kaupat toteutuvat, yritys päästetään takai-

sin Ethixin ”vihreälle listalle”. 
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Eteran toimitusjohtaja Stefan Björkman:

Muutosherkkyys kuvaa osuvasti Eteran toimitusjohtaja  
Stefan Björkmanin ajatusmaailmaa. Pessimismin sijaan  
hän aistii työelämän murroksessa uusia mahdollisuuksia.

TEKSTI: ANNE IIVONEN  KUVAT: OLLI HÄKÄMIES

Miksi emme
SIJOITTAISI  
KOTIMAAHAN?

ETERA
Työeläketurvan hoitajana  

-
näinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 

 

Eteralla on yli kaksi sataa tuhatta 
vakuutettua ja lähes kuuden  
miljardin sijoitusomaisuus  

Eläkkeitä Etera maksaa yli mil-
jardi euroa vuodessa, eläkkeen-

 

Tuttu näky Eterassa,  
toimitusjohtaja tulee  
lähelle päätöksiä ja  
arkista työtä. Talous- 
johtaja Matias Klemelän  
(vas.) kuten toimitus- 
johtajankin työpiste on  
avotilassa.

Luupin alla



P
ienelle ja vikkelälle toi-

mijalle ketteryys on Ste-
fan Björkmanin mukaan 

elinehto. Hänellä on hy-

vät syyt katsoa vuoteen 

2020 peruspositiivisesti.

– Joskus on järkevää irtautua jou-

kosta ja ottaa oma profiili huolella 

haltuun. Meillä se kannatti, sillä 

teimme viime vuoden lopulla par-

haat uusmyyntimme kolmeen vuo-

teen, Eteran toimitusjohtaja sanoo.

SUOMI SOPII ETERALLE

Suhdannekatsauksen lisäksi Etera 

raportoi omasta sijoitustoiminnas-

taan kuukausittain. Sijoitusomai-

suutensa Etera on jakanut 30:een 

eri sijoituslajiin, jotta hajauttami-

nen tuottaisi vakaasti.

Eteralle tyypillistä on sijoittaa 

kotimaahan, myös kiinteistösijoi-

tusten osuus on suhteellisen suuri. 

Tässä näkyy Eteran perinteet raken-

nusalalla. Sidokset ovat yhä vahvat.  

Eteran hallituksen puheenjohtaja-

na toimii YIT:n varatoimitusjohta-

ja Tero Kiviniemi, Rakennusliiton 

puheenjohtajistosta Kyösti Suokas 

istuu hallituspaikalla, samoin esi-

merkiksi NCC Rakennuksen toimi-

tusjohtaja Harri Savolainen.

Sijoitusomaisuudestaan Etera 

on lähes 40 prosenttia kohdistanut 

Suomeen. Pidemmille sijoituksil-

le yhtiö ei pidä kotimaata huonona 

kohteena.

– Sijoitamme kotimarkkinoille 

erityisesti yritysrahoitukseen ja kiin-

teistöihin. Meitä kiinnostavat tontit, 

kiinteistöt ja suomalaiset kasvuyri-

tykset. Haluamme sijoittaa myös 

maahan ja infraan niin, että tontin 

sivuun kaivetaan valokuitukaapeli, 

Björkman toteaa.

TULEEKO UUSJAKO?

Ennakkotiedot tilinpäätöksestä 

osoittavat Eteralle hyvää 6,2 pro-

sentin sijoitustuottoa. Samalla spe-

kulaatiot Eteran ympärillä vaime-

nivat sen myötä kun edellisvuoden 

nollatulos lähti tanakkaan nou-

suun.

Etera tekee yhteistyötä Danske 
Bankin, Fennian ja Pohjantähden 

kanssa. Kumppanuudet vahvistavat 

myyntiä ja asiakkuuksien hoitoa. 

Björkman uskoo, että isojen fi-

nanssipääomaryhmien markkina-

myllerryksistä saattaa seurata vielä 

muutoksia alalle. 

– Olen kohtuullisen varma, että 

alalla tapahtuu vielä uusjako, Björk-

man varovaisesti vahvistaa.

Etera on trimmannut itsensä isku-

kuntoon. Yt-neuvottelujen tuloksena 

viime keväänä noin neljännes Ete-

ran johto- ja päällikkötason työpai-

koista lakkautettiin. Työntekijöistä 

joka kymmenes joutui tehostamisen 

vuoksi lähtemään. Henkilöstön mää-

rä väheni 260:sta 208:aan.

Myös kuluja on karsittu suunni-

telmallisesti. Ennen Etera oli levit-

täytynyt Länsi-Pasilan toimitalon 

viiteen kerrokseen, mutta uusituis-

sa tiloissa väki mahtuu kolmeen ker-

Meitä kiinnostavat  
tontit, kiinteistöt  
ja suomalaiset  
kasvuyritykset.

Stefan Björkman, Etera

KUKA?
Stefan Björkman

Ikä:
Koulutus:
Työ:

 

Perhe:

Harrastukset:



mista seurataan kiven kovaan. Jos 

eläkeyhtiön sijoitustulos alittaa tuot-

tovaateen, lähtee vakavaraisuus las-

kuun.

– Tästä seuraa jatkuva kierre. Kun 

omaisuusmassat suurenevat, tuot-

tovaade kasvaa ja kehä on valmis. 

Pidempiaikaisen tuottavuuden tar-

kastelu tällaisessa katsantotavassa 

jää välttämättä vähempään osaan, 

Björkman pohtii.

Kvartaali, jolla taloudellista toi-

mintaa mitataan, on Björkmanin 

mukaan ohikiitävä.

– Vielä viisi vuottakin on pie-

ni hetki pitkän aikavälin tarkaste-

lussa. Työeläkeyhtiönä meillä on 

pitkät vuosikymmenien mittaiset 

vastuut hoidettavamme, Björkman 

korostaa.

Jälkiviisastelu ei ketään auta, 

mutta mitä Etera teki väärin taka-

vuosina sijoitustoiminnassaan?

– Lyhyesti sanottuna 2012 meni 

liian hyvin ja vastaavasti 2013 liian 

rokseen. Vapautuneet tilat ovat me-

nossa vuokralle.

– Toimintakuluja karsimalla olem-

me saavuttaneet säästön, joka näkyy 

suoraan hoitokustannusosassa. Hyvä 

tulos siirtyy eteenpäin maksuhyvi-

tyksinä asiakkaillemme, toimitus-

johtaja sanoo.

Noin puolet Eteran henkilöstöstä 

työskentelee työhyvinvoinnin, kun-

toutuksen ja asiakastyön alueilla.

– Esimerkiksi asenteemme va-

kuutustietojen keräämisessä kuu-

kausittain ja sen tiedon välittäminen 

asiakkaalle vakuutusmaksujen täs-

mäytyksenä on hyvin moderni uutta 

it-järjestelmää myöten, jos sitä ver-

taa toimialan yleiseen tapaan kerä-

tä tiedot vasta vuoden päätteeksi, 

Björkman sanoo.

OHIKIITÄVÄ KVARTAALI

Edelleen pörssi on ylivoimainen 

työeläkevarojen sijoituskohde, jos-

ta tulee valtaosa sijoitustuloksesta. 

Björkman arvostelee sijoitussään-

telyn järkevyyttä silloin, kun tuot-

tovaatimuksella koko työeläkejär-

jestelmää kannustetaan ottamaan 

pörssissä aiempaa suurempaa riskiä 

samalla kun arvostukset ovat korkei-

ta ja korot ennätysmatalalla.

Tuottovaade asetetaan koko työ-

eläkejärjestelmälle ja sen toteutu-

Eteran toimi- 
tiloja uusitaan  
parhaillaan. Stefan 
Björkman mittaile- 
massa remontin 
keskellä.

Eteralaiset  
onnistuivat hyvin 
viime vuoden  
sijoituksissaan. 
Björkman keskus-
telemassa Lauri 
Tynyksen kanssa 
arvopaperisijoitus-
deskillä.

huonosti. Vaihteluväli oli poikkeuk-

sellisen suuri, Björkman selittää.

KUNTOUTUS TOIMII

Historiastaan johtuen Etera tuntee 

lyhytaikaisten työsuhteiden meka-

nismit ja toimintatavat perusteelli-

sesti. Pätkätöitä ja freelancertyötä 

on vakuutettu LEL-kassan perusta-

misesta lähtien.

Eterassa on vakuutettuna pätkä-

töitä ja duunariammatteja suhteessa 

enemmän kuin muilla.

– Duunariammatitkin muuttuvat 

työelämän muutoksissa, on vuokra-

työtä ja lyhyitä työsuhteita. Luulen, 

että kirjo vain laajenee nykyisestä-

än, Björkman arvelee.

Silloin kun työelämässä tavoitel-

tavana on 40-vuotinen työura, mah-

tuu uran varrelle useita tehtäviä ja 

koulutusjaksoja osaamisen kehittä-

miseksi.

– Yhdenkin nuoren ihmisen py-

syvä työkyvyttömyystapaus on sen 

kokoluokan asia, että siihen varmas-

ti kannattaa reagoida. Lopulta am-

matillisen kuntoutuksen onnistues-

sa asiakas säästää helposti puolesta 

miljoonasta miljoonaan euroa.

– Saa olla aika iso firma, jota mil-

joona euroa ei ala kiinnostaa. Eten-

kin kun helpot säästöt on jo kaikilla 

toimialoilla tehty, Björkman sanoo. 

Olen kohtuullisen  
varma, että alalla  

tapahtuu vielä  
uusjako.

Stefan Björkman, Etera
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KUNTOUTUSTUKI on tärkeä työ-

kyvyttömyyseläkemuoto. 

Lähes puolet 2000-luvulla 

alkaneista työkyvyttömyys-

eläk keistä on myönnetty mää-

rä aikaisina. Vuonna 2012 en-

sim mäistä kertaa enemmistö 

työkyvyttömyyseläkkeistä 

myönnettiin kuntoutustukina. 

Erityisen yleisiä kuntoutustu-

et ovat nuorilla ja niillä, joiden 

työkyvyttömyys johtuu mielen-

terveysongelmista.

Kuntoutustuki myönnetään 

niin pitkäksi aikaa kun työkyvyttömyyden ajatellaan 

kestä vän. Tarpeen mukaan kuntoutustukea voidaan 

jatkaa uudella kuntoutustukijaksolla.  

Kuviossa 1 tarkastellaan vuonna 2008 kuntoutus-

tuelle siirtyneiden kuntoutustuen kestoa, kun peräk-

käiset kuntoutustukijaksot on yhdistetty.

Neljäsosa kuntoutustuista oli kestoltaan alle 

puoli vuotta ja puolet korkeintaan vuoden. Neljäs-

osa kuntoutustuista kesti kaksi vuotta tai enemmän. 

Pääsääntöisesti ratkaisu kuntoutustuen muuttami-

sesta toistaiseksi myönnetyksi ja työmarkkinoille 

paluun välillä pyritään tekemään kahden vuoden 

kuluessa kuntoutustuen alkamisesta. Mitään sel-

vää piikkiä kuntoutustuen päättymisessä kahden 

vuoden kohdalla ei kuitenkaan näytä olevan. Nel-

jän vuoden kuluttua kuntoutustuen alkamisesta 11 

prosenttia kuntoutustuista oli edelleen kesken. Mie-

lenterveysongelmien perusteella myönnettyjen kun-

toutustukien kohdalla tämä oli selvästi keskimää-

räistä yleisempää.

NELJÄNNES KUNTOUTUSTUEN aloittaneista palasi töi-

hin vähintään kuukauden ajaksi neljän vuoden si-

sällä kuntoutustuen alkamisesta. Työhön paluun 

MIKKO LAAKSONEN
Erikoistutkija, FT
Eläketurvakeskus

Työhön paluu kuntoutustuen jälkeen
Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää toistaiseksi tai määräaikaisena  
kuntoutustukena. Kuntoutustuki myönnetään, kun uskotaan työkyvyn  
palautumiseen hoidon tai kuntoutuksen avulla.

yleisyydessä oli kuitenkin selvää 

vaihtelua sen mukaan, minkä sai-

rauden perusteella kuntoutustuki 

oli myönnetty.

Työhön paluu oli yleisintä 

vammojen perusteella alkanei-

den  kuntoutustukien jälkeen (ku-

vio 2). Vähäisintä työhön  paluu oli 

mielenterveysongelmien, erityi-

sesti muiden kuin masennuksen, 

perusteella myönnettyjen kuntou-

tustukien jälkeen.

Neljän vuoden seurannan jäl-

keen 38 prosenttia vammojen pe-

rusteella kuntou tus tuelle jääneistä oli palannut 

töihin, kun muiden mielenterveysongelmien kuin 

masennuksen  perusteella myönnettyjen kuntoutus-

tukien kohdalla vastaava luku oli 15 prosenttia.

Mielenterveysongelmien perusteella myönnettyjä 

kuntoutustukia lukuun ottamatta työhön paluu oli 

aluksi rivakampaa, mutta hidastui sen jälkeen. Kai-

kissa diagnoosiryhmissä työhön paluu jatkui koko 

neljän vuoden seurantajakson ajan.

Työhön paluu oli yleisintä nuoremmissa ikä-

ryhmissä ja paremmin koulutetuilla. Erot naisten ja 

miesten, yksityisen ja julkisen sektorin työntekijöi-

den ja sosioekonomisten ryhmien välillä olivat suh-

teellisen vähäisiä.

Myös työsuhteessa oleminen ennen kuntoutustu-

kea edisti työhön paluuta.

On huomioitava, että kuviossa esitetään työhön 

palanneiden kumulatiivinen osuus, joten kaikki työ-

hön palanneet eivät välttämättä enää ole töissä seu-

ranta-ajan lopussa.

Työhön paluu oli selvästi yleisempää niillä, jot-

ka olivat kuntoutustuen aikana olleet työeläkekun-

toutuksessa. Muusta kuntoutuksesta tai hoidosta ei 

ollut tietoa.

Neljännes  
kuntoutustuelle  

siirtyneistä palaa  
takaisin töihin  
neljän vuoden  

kuluessa.

TIETEELLINEN  
ARTIKKELI LEHDESSÄ 
Journal of Occupational 
Rehabilitation

Kirjoitus perustuu 
englanninkieliseen 
 artikkeliin.  

Julkais tavaksi hyväk-
sytty versio  saatavilla 
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Asiantuntija- 
artikkeli
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Tutkimukseen valittiin Eläketurvakeskuksen re-

kisteristä kaikki, joiden työeläkejärjestelmän mukai-

nen täysi kuntoutustuki alkoi vuonna 2008. Työhön 

paluuta seurattiin neljän vuoden ajan.

KUNTOUTUSTA KOSKEVAA lakia muutettiin vuoden 

2015 alusta niin, että myönteisen päätöksen oikeu-

desta ammatilliseen kuntoutukseen voi saada suo-

raan työkyvyttömyyseläkettä haettaessa.

Tämän voidaan ajatella lisäävän ammatilliseen 

kuntoutukseen hakeutumista ja kuntoutusproses-

sin sujuvoitumista. Nopeampi pääsy ammatilliseen 

kuntoutukseen voi parantaa mahdollisuuksia palata 

takaisin työhön. Jatkossa on tärkeätä seurata, mitä 

vaikutuksia lakimuutoksella on työhön paluuseen 

kuntoutustuelta. 

Työhön paluu toteutuu
Noin puolet työkyvyttömyys eläkkeistä  
myönnetään määräaikaisina kuntou-
tus tukina.

Neljännes kuntoutustuelle siirtyneistä  
palaa takaisin töihin neljän vuoden 
 kuluessa.

Työhön paluu on yleisintä nuoremmissa 
 ikäryhmissä ja paremmin koulutetuilla. 

Työsuhteessa oleminen ja ammatillinen 
 kuntoutus edistävät työhön paluuta.

FAKTA

Kuntoutustuelta työhön palanneiden osuus 
kuntoutustuen alkamisesta kuluneen ajan mukaan

KUVIO 1

KUVIO 2

Kuntoutustuen  
perusteena ollut sairaus:

  Masennus

  Muut mielenterveys-

 ongelmat

  Tule-sairaudet

  Muut sairaudet

  Vammat

Kuntoutustuen alkamisesta kulunut aika (vuotta)

Ty
öh

ön
 p

al
an

ne
id

en
 o

su
us

 (%
)

Täysien kuntoutustukien kesto 
vuonna 2008 alkaneet tukijaksot kuukausina
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Professori Joakim Palme:

ELÄKEKATTO EI TUO  

Pitäisikö suuria eläkkeitä  
leikata niin kuin Ruotsissa?  
Naapurissa työeläkkeellä  
on yläraja, eläkekatto.  
Näkemyksensä Ruotsin  
kokemuksista kertoo  
professori Joakim Palme.

TEKSTI: PETER LINDSTRÖM   
HENKILÖKUVAT: LEHTIKUVA/ FREDRIK PERSSON   
KUVAT: KAI WIDELL

TA PA S I M M E



erillisratkaisuista. Heidän intressissään on turvata 

omat edut eikä enää rakentaa yhteistä sosiaalitur-

vaa, joka antaa suojaa myös yhteiskunnan heikko-

osaisille.

– Käytännön esimerkit osoittavat muualtakin, 

että ansiotuloihin suhteutettu eläke takaa yhteis-

kunnassa paremman tasa-ar-

von. Mitä alhaisempi eläkekatto, 

sitä heikompi on vähäosaisten 

sosiaali turva.

Palmen mukaan Ruotsin koke-

mukset eläkkeiden, sairauspäivä-

rahojen ja työttömyyskorvausten 

ansiokatoista eivät anna kuvaa ai-

nakaan johdonmukaisesta politii-

kasta. Viimeisen kymmenen vuo-

den aikana sairauspäivärahan ansiokattoa on sekä 

nostettu että laskettu pitkälti sen perusteella mikä 

puolue on vallankahvassa.

RAHASTA KUN ON AINA PULA

– Eläkekaton käytössä on vaara populismille. Käy-

tännössä katto avaa poliitikoille portit sosiaali-

etuuksien heikentämiseen. Kun katto on kerran ase-

tettu, sitä voidaan helposti laskea. Rahasta kun on 

aina pula.

Eläkekattoa ja eläkejärjestelmän oikeudenmu-

kaisuutta on Palmen mukaan syytä tarkastella mie-

luummin järjestelmän perustehtävien kautta. Isot 

eläkkeet eivät ole ongelma, mutta pienet ovat.

– Järjestelmän tärkein mittapuu on, kuinka hyvin 

eläketurvan avulla vähennetään köyhyyttä.

Köyhyyden arvioinnissa oleellista on tarkastella  

eläkettä suhteessa yksilön koko varallisuuteen ja 

 tulonlähteisiin. Huonosti toteutettu eläkekatto voi 

viedä eläkkeensaajalta katon pään päältä. Palme 

viittaa tutkimustuloksissa siihen, että kun sosiaali-

S
uuret työeläkkeet ravistelevat kansan kä-

sitystä kohtuullisuudesta. Jättieläkkei-

tä on Suomessa lukumäärältään vähän. 

Yksikin voi olla jonkun mielestä liikaa.

Professori Joakim Palme Uppsalan 

yliopiston valtiotieteen laitokselta, kuin-

ka suureksi eläke voi kasvaa?

– Vastaus riippuu siitä, mitä 

eläkkeellä tarkoitetaan. Minulle 

se on jatkopalkkaa.

– Eläke on oikeudenmukainen, 

kun yksilö maksaa palkastaan elä-

kemaksuja ja saa eläkevuosina nii-

tä vastaan kohtuullisen korvauk-

sen. Tämä on ansiosidonnaisten 

sosiaalietuuk sien logiikka Pohjois-

maissa ja suurimmassa osassa Eurooppaa,  Palme 

linjaa.

Suuret eläkkeet ovat Palmen mielestä oikeuden-

mukaisia, mutta  tasa-arvoisina hän ei niitä pidä. Ta-

sa-arvon tavoitteleminen suuria eläkkeitä leikkaa-

malla on kuitenkin väärä tie.

– Ongelma on eläkekatto.

HYVÄOSAISESTA HYÖTYY MYÖS KÖYHÄ

Suurten eläkkeiden leikkaukset johtavat Palmen 

mukaan yhteiskunnan eri ryhmien eri teille lähte-

miseen.

Hän nostaa tyyppiesimerkiksi sodanjälkeisen 

Britannian, jossa tasa-arvoisista etuuksista seurasi 

sosi aaliturvan rakenteen hajoaminen: yhteiskunnan 

parempiosaiset eivät tyytyneet eläkekattoon ja tasa-

arvoisiin eläkkeisiin. He rakensivat itselleen muita 

paremman eläketurvan sopimuseläkkeillä ja yksi-

tyisillä vakuutuksilla.

– Eläkekaton myötä yhteiskuntaan syntyy ryhmit-

tymiä, jotka tulevat riippuvaisiksi heille rajatuista 

Ruotsissa eläkekatto 
ja eläkelainsäädännön  

hajanaisuus on johtanut 
ammatillisten sopimus-

eläkkeiden kirjoon.

Eläkekatto avaa poliitikoille 
portit sosiaalietuuksien  

heikentämiseen".

Joakim Palme näkee  
eläke katon käytössä  
tilauksen populismille.  
Katto avaa po liitikoille  
suoraan portit  sosi aali- 
etuuksien heikentämiseen. 
Kun katto on  kerran asetettu, 
sitä voidaan helposti laskea.
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KUKA?
Joakim Palme

Ikä:
Koulutus:  
(Pension Rights in Welfare Capitalism)  

 

Työ:  
 

 
 

Perhe:

vakuutuksessa on vahvaa tarveharkintaa tai katto-

rakennelmia, yksilölle syntyy taloudellisia riskejä ja 

kannustinongelmia.

– Jos omistat oman kotisi, sinulla voi olla riski 

joutua myymään se, jos et saakaan eläkettä varalli-

suutesi takia. Siksi tasa-arvoiseen sosiaaliturvaan 

liittyy oikeudenmukaisuusongelmia. Se rankaisee 

niitä, jotka ovat säästäväisiä. Minusta se on epäloo-

gista sosiaalipolitiikkaa.

HAJANAISUUS HEIKENTÄÄ KILPAILUETUA

Ruotsin eläkekatossa on aikaisemmin ollut indek-

sointiongelmia. Palmen näkemyksen mukaan katto  

seuraa nyt paremmin reaalipalkkojen kehitystä, 

vaikka onkin edelleen matala. Indeksoinnin sijaan 

professoria huolestuttaa enemmän katon vaikutus 

työmarkkinoihin.

– Eläkekatto ja eläkelainsäädännön hajanaisuus 

on johtanut meillä Ruotsissa ammatillisten sopimus-

eläkkeiden kirjoon. Tämä puolestaan on heikentänyt 

työvoiman liikkuvuutta eri toimialojen välillä. Meillä 

on paljon esimerkkejä yksityisen sektorin työnanta-

jista, jotka eivät uskalla palkata julkisella sektorilla 

työskennelleitä henkilöitä, sillä työnantajilla on ris-

ki saada isot eläkevastuut niskaansa, Palme sanoo.

Eläkekatto johtaa siis työvoiman liikkuvuuden 

vääristymiseen ja sitä kautta työn tehokkuuden ja 

tuottavuuden heikentymiseen. Samalla se synnyt-

tää Ruotsissa työttömyyttä.

Mutta eikö Ruotsissa ole alhaisempi työttömyys 

ja parempi talouskehitys kuin Suomessa?

– Kansainvälisissä vertailuissa Ruotsin kehitys on 

toki positiivinen. Mutta meillä voisi mennä vieläkin 

paremmin, jossa ei olisi sosiaalivakuutusjärjestel-

mästä johtuvia ongelmia. Laaja, kaikki kansalaiset 

kattava järjestelmä olisi kilpailuetu maalle.

VAKUUTUSALA KUORISI KERMAN

Suomessa on hiljattain esitetty julkisessa keskuste-

lua väitteitä eläkekaton puolesta ja vastaan. Kuka 

hyötyisi eläkekatosta Suomessa?

– Eläkekatto olisi ilman muuta hyväksi ainakin 

vakuutusbisnekselle. Mutta Ruotsin kokemuksen 

Tutkimustyös sään 
Joakim Palme on  
erikoistunut hyvinvointi-
valtion, tulonjaon ja  
sosiaaliturvan kysy- 
myksiin. Tutkimukset 
painottuvat vertailevaan  
tutkimukseen sosiaali-
politiikan aihealueelta.

Tasa-arvo rankaisee 
säästäväisiä. 

Se on epäloogista 
sosiaalipolitiikkaa."



Eläkekatto nostaisi maksuja
ELÄKETURVAKESKUS SELVITTI, mitä eläkekatto toisi tul-
lessaan. Eläketulojen ylimpään kymmenykseen kuulu-

Ylimmän kymmenyksen keskieläke vastaa suun-
-

kuutus, jossa maksu ja eläke vastaavat toisiaan. Tämän 
vuoksi on perusteltua arvioida eläkekaton toteuttamista 
eläkepalkkakattona. Eläkepalkkakaton rajan ylittävästä 

maksettaisi eläkemaksuja.

vuosien kuluttua. Maksutulo kuitenkin pienenisi välit-

Jo ansaitut eläkkeet pitää joka tapauksessa maksaa. 

jouduttaisiin nostamaan maksuvajeen korjaamiseksi. 
Maksun nosto kohdistuisi niille, joiden tulot jäävät alle 
eläkepalkkakaton. 

Eläkekattomuistio kokonaisuudessaan  
luettavissa verkossa www.etk.fi.

perusteella sanoisin, että sopimuseläkkeet ja yksi-

tyiset vakuutukset ovat hallintokuluiltaan kalliita. Ja 

kalliit kulut syövät aina eläkevarallisuutta.

Vakuutusalan lisäksi hyötyjiä olisivat Palmen 

mielestä suuryritysten johtajat.

– Jos Suomessa olisi eläkekatto, esimerkiksi 

 Stephen Elopille kertynyt eläke olisi todennäköisesti 

nykyistä suurempi. Hänelle olisi luultavasti neuvo-

teltu lisä eläketurvaa.

– Täytyy muistaa, että hänkin maksoi isoja eläke-

maksuja palkastaan. Hänen tulevaa eläkettään eivät 

maksa vain työntekijät, vaan myös muut uuden su-

kupolven hyvin palkatut johtajat, jotka ovat mukana 

kaikille yhteisessä järjestelmässä.

Eläkekaton vetoapuun valtion verotulojen kartut-

tamisessa Palme ei usko. Katolla verotettavia suu-

rituloisia on vain kourallinen. Koska Palme pitää 

eläkettä jatkopalkkana, hän kokee epäoikeuden-

mukaisena, että ansiotuloa ja eläketuloa verotettai-

siin eri tavalla.

Ruotsin-mallia hän ei suosittele kopioitavaksi.

– Ruotsilla on eläkekaton kanssa ongelmia. Mie-

luummin ottaisin meille Suomen eläkejärjestelmän 

ongelmat. 

Suuret työeläkkeet ravistelevat 
kansan käsitystä kohtuullisuu-
desta. Suomessa jättieläkkeitä 
on vähän, mutta yksikin voi  
olla jonkun mielestä liikaa.
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osaksi arkiviikkoa
Ikää karttuu, työ pitää istuallaan, paino nousee. Jotain tarttis tehdä.  

Liikuntaharrastuksen aloittamiseen tarvitaan sisäisen tarpeen lisäksi  
usein myös ulkoinen virike. Se voi tulla vaikka omalta lapselta.

TEKSTI JA KUVAT: SULEVI PELLINEN

E
spoolainen Mika Kalenius, 47, on löytä-

nyt liikuntaharrastuksesta uutta sisältöä 

ja lisää virtaa elämäänsä.

− Nuorena harrastin liikuntaa mil-

loin enemmän milloin vähemmän. 

Olen juossut, uinut ja liikkunut,  

enemmän kuitenkin omin päin kuin urhei lu- 

 seurassa. Cooperin testi eli 12 minuutin  juok- 

sukoe meni vähän ennen armeijaa yli  

3 000 metrin. Lapsena uin ihan lyhyen ajan  

uimaseurassa, mutta se jäi, aika 

ei riittänyt säännölliseen  harjoit-

teluun, muistelee  Kalenius.

Nuoruuden liikuntaharrastuk-

seen saattoi kuulua viisikin ker-

taa viikossa juoksua, korkeintaan 

10 kilometriä kerralla.

Myöhemmin noin kolmikymp-

pisenä jalka alkoi vaivata Ka-

leniusta niin, että juoksu ei enää oikein onnistu-

nut. Työelämä toi omat kiireensä, painokin nousi 

nuoruusvuosista.

Koko Kaleniuksen työelämä on kulunut kännyk-

käohjelmoinnin parissa.

− Työ on istumatyötä, joka vaatii vastapainok-

seen liikkumista. Muuten passivoituu helposti, on 

Kalenius huomannut.

PIRISTÄVÄ HARRASTUS

Oman liikuntaharrastuksen uuteen virittelyyn tar-

vittiin Kaleniuksen kohdalla läheinen innostaja. 

Perheeseen vuonna 2000 syntynyt tytär kiinnostui 

vedessä peuhaamisesta. Elina-vaimo vei hänet uima-

seura Cetus Espoon vesiralliin oppimaan uimisen 

alkeita. Kiinnostus säilyi ja kasvoi. Aikaa myöten 

tytär siirtyi kilpailuryhmiin harjoittelemaan.

− Tyttären harrastus sai minut kiinnostumaan uin-

nista. Huomasin, että uinnista saa 

todella hyvän olon. Altaasta nous-

tessa on pirteämpi kuin sinne men-

nessä. Kun painoakin oli kertynyt 

kohtalaisesti, uinti tuntui olevan 

minulle sopiva laji. Juostessa pol-

vet kärsivät, mutta uidessa vesi 

kannattelee. Olen käynyt aikuisten 

uintitekniikkakurssin perus- ja jat-

ko-osan. Sen jälkeen olen uinut kuntouintiryhmässä 

ja harjoitellut uintia omin päin, Mika Kalenius kertoo.

Kaleniuksen uintiharrastus on säännöllistä. Par-

haimmillaan uintikertoja tulee kolme viikossa. Yh-

den altaaseen pulahduksen jälkeen uintimetrejä 

kertyy 2 000–2 500 metriä. Tavoitteena on päästä 

uimaan vähintään kaksi kertaa viikossa. Kesällä lii-

kuntaa tuli myös golfratoja kiertäessä.

Juostessa 
polvet kärsivät, 
mutta uidessa 

vesi kannattelee.
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Uimarin ryhti. Vapaa-
uimari hengittää veteen ja 
 pitää pään ojennuksessa  
vartalon linjaan. Mika 
 Kalenius liukuu altaassa 
 viikkoharjoituksissaan.

Mikan vinkit 
uinnista kiinnostuneille
KANNATTAA MENNÄ aikuisten uintitekniik-
kakurssille. Uimaseuran tai kunnan liikun-
tatoimen nettisivuilta löytyy tietoa kurssi-
tarjonnasta ja harrastusryhmistä.

– Ryhmässä uiminen tuo sosiaalisen li-
säulottuvuuden.

– Uinnissa pitää hankkia tietoa oikeista 
uintiasennoista ja tekniikan alkeista, sillä 
tavalla liikkumisesta vedessä tulee todel-
lista nautintoa, Kalenius sanoo.

Uinnin harjoitusohjelmia saa uintiryh-
mistä ja niiden ohjaajilta. Kun kokemus 
karttuu, ohjelmia voi kehitellä itsekin. Nii-
tä löytyy myös lukuisilta uintisivustoilta.

– Ohjelman mukainen uiminen teki har-
rastuksestani mielekkäämmän.

Myös uimalasit kannattaa hankkia.
– Vedessä kannattaa painaa pää ja kas-

vot rohkeasti alas ja opetella hengittämään 
veteen. Jos uidessa joutuu pitämään päätä 
ylhäällä, niskalihakset jännittyvät ja koko 
hartianseutu kärsii. Niska kenossa uidessa 
tulee vain niska kipeäksi, Kalenius tietää.

Joka uintikerta ei kannata tyytyä sa-
maan uintimäärään, uintilajiin ja vauhtiin.

– Vauhtia ja sykealuetta kannattaa vaih-
della, jotta kunto kehittyy.

Vaikka haluaisi alentaa painoa liikku-
malla, ei kannata yrittää liikkua ja paasto-
ta samaan aikaan.

Liikkuva ihminen tarvitsee myös ener-
giaa.

– Ravitsemusvinkkejä löytyy liikunta-
julkaisuista ja netistä jokaisen makuun. 
Asiantuntijoiden neuvoja kannattaa uskoa, 
Kalenius neuvoo. 

Työ on istumatyötä,  
joka vaatii vastapainokseen  

liikkumista."

TYÖELÄKE |  



TIISTAI
AAMIAISEN JÄLKEEN

Normipäivä, ei mitään ylimääräisiä stressin ai-

Haen tyttären koulusta ja hänet sekä kolme 
-
-

-

kautta palataan uintijuttuja lörpötellen autol-

tarvitaan hiukan rentoutumista ja sitten nuk-

TORSTAI
TÄNÄÄN OTAN altaaseen mukaan tekniikan hi-

-
ät muovilevyt, jotka antavat paremman otteen 

joka auttaa pitämään vartalon hyvässä liu-
kuasennossa – jalat eivät vajoa kohti pohjaa, 

-

Tässä vetoharjoittelussa tuntee ylävarta-

helposti polttaa energiaa, muttei välttämättä 
rasvaa, joka on vasta kehon viimeinen vara-

LAUANTAI
KEVYT AAMIAINEN

-
taassa on vähemmän väkeä kuin arki-iltai-

-

-

-
uintipotkuissa auttaa liukuasennon säilyttä-
mistä lauta, jonka päällä eteen ojennetut kä-

 
 

koko viikonlopulle ja sitä jää vielä työviikon 

HYVÄ OLO PALASI TAKAISIN

Säännöllisen liikunnan tuomat edut on Mika Ka-
leniuksen mukaan helppo huomata. Uinti tuntuu 

olevan erityisen hyvä tapa pitää paino kurissa, var-

sinkin jos malttaa samalla kiinnittää hiukan huomi-

ota ruokavalioon.

− Tulee kaikin puolin parempi olo, kun on hy-

vässä kunnossa ja kun huomaa pystyvänsä uimaan 

kaksi ja puoli kilometriä. Peruskuntoni on nyt hyvä. 

Mihinkään huippukuntoon minun ei ole tarkoitus-

kaan päästä. Lisämielenkiintoa tuo kilpauimareiden 

käyttämien harjoitusvarusteiden käytön opettelemi-

nen. Uimalasit ovat välttämättömät, jotta pään pitä-

minen vedessä ja veteen hengittäminen onnistuvat. 

Mikan uintiviikko

Kalenius ei tavoittele välttämättä ikäluokkansa 

uintiennätyksiä, ainakaan toistaiseksi. Hänelle tuo 

onnistumisen elämyksiä hyvän uintiasennon, ren-

touden ja sujuvan liu’un tavoittelu.

Uintia voi Kaleniuksen mielestä ehdottomasti 

suositella kenelle tahansa.

− Kun vain allas on saatavilla, aloittaminen on 

helppoa. Monet kilpauimarien vanhemmat ovat mi-

nun tapaamani itsekin innostuneet uimisesta. Yhtei-

sen harrastuksen tuoma sosiaalinen anti on myös 

tärkeää. 

En tosiaan tajunnut ennen aikuisikää, miten hie-

no laji on kyseessä, kiittelee Mika Kalenius tyttärel-

tään saamaan innostusta monipuoliseen uintihar-

rastukseen. 

Vedessä kannattaa painaa  
pää ja kasvot rohkeasti alas

ja opetella hengittämään veteen."

Uinti toi Mika Kaleniukselle hyvän olon ja liikakilot 
sulivat altaaseen.



TYÖMARKKINAOSAPUOLET sopi-

vat viime syksynä merkittävästä 

vuoden 2017 eläkeuudistukses-

ta. Pääkohdin neuvottelutulos 

oli onnistunut. Jo nyt on arvioi-

tu,  että eläkeuudistus vahvistaa 

työeläkejärjestelmän kestävyyt-

tä ja edesauttaa julkisen talou-

den kestävyysvajeen alentami-

sessa.

Eläkeuudistus myös hillitsee 

laskelmissa osoitetulla tavalla 

työeläkemaksun nousupainei-

ta. Toteutuessaan eläkeuudis-

tus kokonaisuudessaan vaikuttaa siis saavuttavan 

keskeiset tavoitteensa. Osapuolet ansaitsevat siitä 

tunnustuksen.

Eläkejärjestelmän kehittämisessä on silti de-

mokratiavaje. Lainsäätäjä on kumileimasimen ase-

massa.

Kysymys on kuitenkin lainsäädännöstä, joka vai-

kuttaa yhteiskunnassa paljon neuvotteluosapuolten 

edustamaa intressiä laajemmin. Moni taho yhteis-

kunnassa tuntuu hyväksyvän tilanteen.

Voidaan vaihtoehtona kysyä, eikö samansisäl-

töinen ratkaisu olisi voinut syntyä myös niin sano-

tusti normaalijärjestyksessä. Kuitenkin niin, että 

käytettävissä olisi tietenkin ollut sekä työmarkki-

naosapuolten että Eläketurvakeskuksen syvällinen 

asiantuntemus.

Hyväksytäänpä nykyjärjestelmä tai ei, pari huo-

miota siitä.

KAKSIKANNAN ONNISTUMISESTA eläkeasiassa ei voida 

tehdä sellaista johtopäätöstä, että kaksikanta olisi 

onnistunut muissakin kansakunnan kilpailukykyyn 

liittyvissä asioissa.

Onnistuminen eläkeneuvotteluissa liittyy pitkälti 

työeläkejärjestelmän hallinnointimalliin: yhtiöiden 

hallinnon osapuolet näkevät läheltä ja hyvän tiedon 

Työeläkejärjestelmässä 
on demokratiavaje

äärellä, kuinka järjestelmää tu-

lee kehittää, jotta se toimii kes-

tävällä pohjalla.

Lisäksi palkansaajapuolen-

kin motivaatio kustannuksia 

hillitsevien ratkaisujen hakemi-

seen on vahvistunut sen jälkeen, 

kun myös palkansaajat ovat al-

kaneet osallistua eläkemenojen 

rahoittamiseen.

Eläkeyhtiöiden hallinnossa 

on vakuutettujen ja vakuutuk-

senottajien tasaedustus ja sen 

lisäksi asiakkaiden edustajia.

Vakuutuksenottajien edustavuudessa on kui-

tenkin merkittävä aukko. Suurimman vakuutuk-

senottajaryhmän, yrittäjän eläkelain (YEL) vakuu-

tuksenottajien, edustus puuttuu työeläkeyhtiöiden 

hallinnosta. Tilannetta lievittää vain hiukan se seik-

ka, että asiakasedustajien joukossa on YEL-yrittäjiä.

SUOMEN YRITTÄJÄT on esittänyt, että YEL-vakuutuk-

sen ottaneet otettaisiin työeläkeyhtiöiden hallintoon 

siten, että uusi edustus ei vähentäisi työmarkki-

naosapuolten paikkoja. Näkemyksemme mukaan 

asian  voi järjestää niin, että YEL-vakuutuksenotta-

jien edustus otettaisiin asiakaskiintiöstä tai lisättäi-

siin siihen.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi esityksestä-

työmarkkinaosapuolilta lausunnot. Lausunnot 

olivat  kielteisiä, haavoittuvin perusteluin. 

Yrittäjät haluavat kuitenkin olla mukana kehittä-

mässä työeläkejärjestelmästä nykyistä laajemmalle 

perustalle. Työeläkejärjestelmää tulee kehittää jat-

kossa niin, että myös sen hallinto edustaa nykyistä 

paremmin järjestelmän intressitahoja.

Näin se vahvistaisi nykymuotoisen työeläkejär-

jestelmän ja sen kehittämismallin oikeutusta myös 

pitkällä aikavälillä. 
Jussi Järventaus

KUKA?
Jussi Järventaus

Ikä:
Koulutus: -

 

Työ:

Perhe:

Harrastukset: 

Onnistuminen 
eläke neuvotteluissa 

liittyy pitkälti 
työeläke- 

järjestelmän 
hallinnointimalliin.
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Minä väitän!
MIELIPIDE

Palstalla vieraileva 
kirjoittaja ottaa kantaa 
eläkekeskusteluun.



YHDYSVALLAT
Peloista totta,
eläkkeitä leikataan
YHDYSVALTAIN KONGRESSI teki joulukuussa
historialliseksikin luonnehditun päätöksen,
kun se hyväksyi työmarkkinaeläkkeitä kos-
kevan leikkauksen.

rakennusalan, vähittäiskaupan ja teolli-
suuden palkansaajaa ja eläkkeensaajaa. 
Pension Rights Center -järjestön mukaanr
rahastot, joiden varat eivät riitä etuuksien-

leikata maksussa olevia eläkkeitä.
Kongressin päätös ei salli eläkkeiden 

-
vyttömyyseläkkeen saajilta.

puheluja ja kirjeitä pelästyneiltä ihmisiltä, 
järjestön puheenjohtaja Karen Friedman
kommentoi Washington Postille.

ALANKOMAATAATAATATAT
Sadan tuhannen euron
palkkakatto voimaan
ALANKOMAISSA ASTUI tammikuussa voi-
maan lakipaketti, joka tuo monia muutok-
sia toisen pilarin työmarkkinaeläkkeisiin.

Lakipaketti muun muassa laskee eläk-
keiden maksimaalisen karttumaprosentin 

eläkepalkkakaton. Ne työntekijät, joiden
palkka ylittää katon, voivat halutessaan 
osallistua vapaaehtoiseen täydentävään
eläkejärjestelmään.

Alankomaat korotti viime vuonna työ-
-

vanhuuseläkkeen ikäraja seuraa eliniän
odotteen kehitystä.

Kansaneläkkeiden ikäraja nousee
-

KANADA
Iso raha uskoo 
infrastruktuuriin
KANADAN TOISEKSI suurin eläkerahasto ai-
heutti alkuvuodesta keskustelua valtion ja
eläkejärjestelmän suhteesta, kun se solmi 
sopimuksen Quebecin liikenneprojekteista.
Ensimmäiset eläkevaroilla toteutettavat 
projektit ovat rautatiesillan rakentaminen 
sekä lentokentän junayhteyden paranta-
minen Montrealissa. Niiden arvo on noin 
viisi miljardia Kanadan dollaria.

Kaikki eivät usko sopimuksen hyötyi-
hin. Konservatiivinen National Post epäit -
lee, ovatko eläkevakuutettujen ja valtion 
intressit yhteneväiset.

– Eläkejärjestelmä on tarkoitettu niille,
jotka sen maksavat. Ei valtiolle, joka on 
sen luonut, lehti kommentoi pääkirjoituk-
sessaan.

Kanadan dollarin eläkevarallisuutta.

Pallo hallussa kokoaa eri lähteistä  
ulkomaiden eläkeuutisia. Lisää luettavaa  
muiden maiden eläketurvasta löydät 
osoitteesta www.etk.fi/muutmaat.

Peter Lindström
Tiedottaja
Eläketurvakeskus

PALLO
HALLUSSA



NÄIN NAAPURISSA
Ruotsin väkiluku:
Elinajan odote:  

Keskieläke:  

BKT:n reaalikasvu:

BULGARIA
Huhu kiertää: kakkospilarin
varat valtiolle?
BULGARIAN MEDIASSA kiersi joulukuussa
sitkeä huhu, että valtio kansallistaisi työ-
markkinaeläkkeiden rahastot. Huhut al-
koivat muistiosta, jossa valtio ja työ-
markkinajärjestöt vaativat toisen pilarin va-
kuutettuja uudelleen valitsemaan rahas-
tonsa tai muutoin varat siirretään sosiaali-
vakuutuslaitoksen hoidettavaksi.

Lisäksi uusien vakuutettujen tulisi va-
lita joko yksityisen rahaston tai sosiaali-
vakuutuslaitoksen välillä, joista jälkim-
mäisen valinta olisi sitova. Työeläkkeiden
edustajat epäilevät, että valtio voisi kaa-
pata kakkospilarin varat osaksi valtiollista
sosiaalivakuutusta ja sitä kautta osaksi
valtion budjettia.

Useat Keski- ja Itä-Euroopan maat ovat 
-

kerahastoja.

KIINA
Eläkemaksut tulossa
kaikkien velvollisuudeksi
KIINAN HALLITUS suunnittelee isoa muu-
tosta, jolla maan yksityisen ja julkisen sek-
torin eläkejärjestelmiä yhdenmukaistetaan.

Tavoitteena on saada julkisen sektorin 
työntekijät mukaan eläkkeiden kustan-
nuksiin. Tähän mennessä julkisen sekto-
rin eläkkeet on maksettu verovaroista.

-
laista työntekijää. Työntekijän maksuksi

yksityisen ja julkisen sektorin eläkkeiden 
eroista. Julkisen sektorin eläkkeiden taso

-

Ruotsissa eläkekatto
RUOTSIN LAKISÄÄTEINEN

-
-

-

-

-

-
-
-

-

-
-

-

-
-
-

-
-

-

-
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Kiinnostavasti 
sotahistoriasta
UINON KIRJA on oiva ku-
vaus paitsi veteraanien 
myös Suomen historias-
ta. Isäni  yllätti meidät vä-
hän en nen kuolemaansa 
kysy mällä, miksi emme 
olleet  kiinnostuneita hä-
nen sotamuistoistaan. 
Olimme ymmärtäneet, 
ettei hän ollut halunnut 

puhua  sota-ajan kokemuksistaan.
Kokemukset olivat olleet kipeitä nuorelle mie-

helle, jonka kaksi veljeä oli kuollut rintamalla. 
Uinon kirja kertoo koruttomasti siitä, että so-
tien fyysiset, henkiset ja aineelliset seuraukset 
ulottuvat kolmanteen ja neljänteen sukupolveen 
saakka. 

 
taskuun sopiva
ISÄNI SOTAKOKEMUKSET 
mielessäni mietin omaa 
nuoruuttani. Saatoin va-
lita toisin, kun kylmä 
sota ja ydinaseet olivat 
todellisuuttani. Valitsin 
aseista kieltäytymisen ja 
siviilipalveluksen. Vakau-
mukseni on kestänyt läpi 
pitkän virkamiesuran ja 
maanpuolustuskurssit.

Ajatteluun pääsee mukaan lukemalla Pasi-
, ja suurempaan lukunälkään 

Gandhin, Tolstoin, Russellin ja Thoreau'n teks-
tejä. Voi mitä Ukrainan sodan osapuolet ja todel-
lista anarkismia ymmärtämättömät kuokkavie-
raat saavatkaan aikaan väkivallalla! 

Sotiemme veteraanit 
– Rintamalta rakenta-
maan, 

Evästä lukunälkäisille
Esittelemme neljä kiinnostavaa kirjaa, jotka ovat kolahtaneet Merimieseläke-
kassan Kari Välimäkeen. Kirjojen ystävänä hän jakaa lukunälkäisille kirja- 
valintansa, jotka ovat puhuttelevia ja kestävät aikaa. 

HK HELLSTEN  KALLE  KALL IO  MIKKO METSÄMÄKI  (TOIM.)
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KUKA?
Kari Välimäki

Ikä:
Koulutus: FK.
Työ: Toimitus-
johtaja, Merimies-
eläkekassa.
Lähellä sydäntä: 
sosiaalipolitiikka, 
matkailu, golf,  
lukeminen, järjestöt 
ja hallitukset.
Aikoo lukea: 

teoksen Vindsjälar.

 
taskukirja

Havahduttava 
lukukokemus
ELÄMÄ MENEE eteen päin  
kiihtyvällä vauhdilla. Eh-
dimmekö miettiä käyt-
täytymistämme, pelko- 
 jamme ja uskomuk si-
amme?

Puhumme taloudel-
lista kasvusta henkisen 
kasvun sijaan. Haluam-
me enemmän ja nope-
ammin.

Usein huomaan miettiväni sitä, mihin käytäm-
me sen hyödyn ja ajan, jonka olemme saavutta-
neet toimiessamme taloudellisemmin ja tehok-
kaammin.

Näitä asioita valottaa hienolla tavalla Kallinen 
kirjassaan . 

Elämmekö unessa

Tietoteos 
tahtoihmiseltä
LUIN KAHDELLA istumal-
la Tuomiojan kirjan Hella 
Wuolijoesta.

Jo viime vuo sisadan 
alussa osa suomalaisista 
oli vara kasta, sivistynyt-
tä ja kansain välistynyttä. 
Osa, kuten esivanhem-
pani, eli vaatimattomissa 
oloissa ilman henkilökoh-

taisia kosketuksia muihin maihin ja kulttuureihin.
Nyt hyvinvointivaltiossamme on nähtävissä 

vakavia oireita siitä, että syrjäytyneisyydestä tu-
lee uudelleen ylisukupolvista.

Tarvitsemme tänään ehkä enemmän kuin 
koskaan sellaisia tahtoihmisiä, joista Tuomio-
jan loistelias kirja kertoo. 

Häivähdys punaista
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Kirja, joka  
kolahti



T
yöeläkeuudistuksen lainvalmiste-

lu kolmikantaisissa työryhmissä on 

jatkunut siitä lähtien kun työmark-

kinakeskusjärjestöjen neuvottelutu-

los ratkesi viime syksynä.

Vuoden 2017 työeläkeuudistuksessa 

vanhuuseläkeiän alaraja nousee nykyises-

tä 63 vuodesta porrastetusti ja määräytyy 

kullekin ikäluokalle erikseen. Uudistuksen 

myötä työurat pitenevät, jottei työssä oloon 

kuluisi nykyistä lyhyempää aikaa suhtees-

sa eläkkeellä oloon.

Uudistuksen yhtenä tavoitteena on en-

nakoitavuus sekä maksurasitteen mitoitta-

minen sen mukaisesti. 

ELÄKETURVAKESKUKSEN arviointilaskelmat 

kuvaavat vaikutuksia, joita uudistus tuo 

mukanaan.

Helmikuussa julkaistuun vaikutusarvio-

raporttiin sisältyy muun muassa oheisen 

Esimerkkilaskelmat osoittavat muutoksen suuntaa 

 
 

kuvion mukaisia simulointilaskelmia. Las-

kelmien mukaan pitkällä aikavälillä työelä-

ke-erot pienenevät.

Malleilla on arvioitu kuvitteellisten hen-

kilöiden työeläkkeitä simuloitujen työuri-

en ja palkkatasojen perusteella. Tuloksia 

on esitetty sekä nykylain että 2017 eläkeuu-

distukseen kaavailluilla tavoilla. Laskelmat 

pohjaavat työeläkerekistereihin, pitkän ai-

kavälin PTS-malliin sekä ELSI-mikrosimu-

laatiomalliin. Lisäksi esitetään tyypillisiin 

työuriin perustuvia esimerkkejä.

KESKIASTEEN koulutuksen suorittaneiden 

kuukausieläke paranee hieman korkeakou-

lutettujen eläkkeitä enemmän. Erot suku-

puolten kuukausieläkkeissä eivät juurikaan 

muutu uudistuksen seurauksena (kuvio).

– Kuukausieläkkeet kasvaisivat sitä 

enemmän suhteessa nykylakilaskelmaan, 

mitä myöhemmin syntyneestä ikäluokas-

TEKSTI: ANNE IIVONEN

ta on kyse, toteaa kehityspäällikkö Heikki 
Tikanmäki Eläketurvakeskuksesta.

Työeläkkeiden kohentuminen selittyy 

pidentyvillä työurilla. Myös elinaikakerroin 

leikkaa vähemmän 2030 jälkeen, jolloin 

eläkeikä kytkeytyy eliniän muutokseen.

Karttumamuutokset siirtävät myös eläk-

keen karttumisen painopistettä uran lop-

pupäästä lähemmäksi uran keskivaihet-

ta. Huomattava vaikutus on palkansaajan 

työeläkemaksuvähenteisyyden poistolla. 

Tämä kasvattaa työeläkkeitä erityisesti 

nuoremmilla ikäluokilla. 

ELÄKEUUDISTUS
tasoittaa eläke-eroja
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NAISET

Eläketasot nousevat eläkeuudistuksessa sukupuolittain, koulutustasoittain ja syntymävuosiluokittain

3 FAKTAA 
Työurat pitenevät
Eläkkeet kohentuvat
Erot supistuvat

Raportti vaikutusarvioista
LASKELMIA -
sen vaikutuksista on luettavissa verkos-

Raportissa arvioidaan eläkeuudistuk-
sen vaikutuksia eläkkeelle siirtymiseen, 

Arviot perustuvat Eläketurvakeskuk-
sen pitkän aikavälin laskentamallilla (PTS) 

tuloksiin sekä esimerkkilaskelmiin. 

Lähde: Heikki Tikanmäki, 
Eläketurvakeskus.
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Eläketurvakeskuksen
tutkimusohjelma

2015-2019
Tietoa ja ymmärrystä eläketurvaan

E
läkkeensaajien määrän kasvu ja työelä-

eläketurvasta. Eläketurvakeskuksen tut-
kimusohjelmassa painottuu tulevan ja aiem-
pien uudistusten vaikutusten arviointi sekä 
päätöksenteon tukeminen.

Viisivuotiskaudelle valitut tutkimuksen 
painoalueet ovat eläketurvan riittävyys, elä-
kejärjestelmän taloudellinen kestävyys, työ-
urien kehitys ja eläkkeelle siirtyminen.

Eläke poikkeaa pitkäaikaisen vaikuttavuu-
tensa takia muista sosiaalietuuksista. Siksi 
tutkimukseltakin vaaditaan paljon. Eläketur-
van riittävyyttä tarkastellaan myös tekemällä 
eläkeläisille kyselytutkimus.

Koska työeläke karttuu vuosikymmeniä, 
tietoa tarvitaan työuran kokonaisuudesta ja 
solmukohdista, kuten palkattomista ajois-
ta. Uutta on esimerkiksi tutkimus yrittäjien 
ja maahanmuuttajien työurista.

– Tutkimusohjelmakaudella kehitetään ko-
konaistaloudellista mallia, jolla voidaan sel-

vittää esimerkiksi taloudellisten häiriöiden 
vaikutuksia eläkkeiden rahoitukseen. Tämä 
on tärkeää nykyisen pitkittyneen taantuman ja 
talouskasvun hidastumisen takia, toteaa tut-
kimusosaston osastopäällikkö Susan Kuiva-
lainen Eläketurvakeskuksesta.

Eläkkeelle siirtymistä ja siihen vaikuttavia 
tekijöitä, kuten työkyvyttömyyden alkavuutta, 
tutkitaan, jotta työkyvyttömyyden syitä osat-
taisiin torjua ajoissa.

Vertailua muiden maiden eläkejärjestel-
miin lisätään ja kansainvälinen tutkimusyh-
teistyö tiivistyy. Tutkimus palvelee kuitenkin 
ensisijaisesti kansallista – Suomen eläkejär-
jestelmän – käytännöllistä kehittämistä.

-
distuksen tavoitteisiin. Eläketurvakeskuksen 
tutkimus ja tutkimusyhteistyö tuottaa konk-
reettista tietoa järjestelmän arvioinnin ja ke-
hittämisen tueksi. 

Kimmo Kontio
Tutkimusohjelma verkossa www.etk.fi

12 326
EUROA

JOKA KOLMANNEN yrittäjän  
työtulo jää alle työttömyys-
turvaan kuulumisen ala-
rajan.

Vähimmäismäärään 

työtuloa vuodessa. 

Yrittäjän 
TYÖTULO-OPAS 
nyt verkossa
YRITTÄJÄN TYÖTULO�OPAS on tär-
keä apuväline yrittäjän työtulon 
määrittämiseen. Eläketurvakes-
kuksen ylläpitämässä työeläkela-

-
muotoinen yrittäjän työtulo-opas.

Opas on nyt aiempaa ajanta-
saisempi ja kattavampi. Toimiala-
kohtaisten ohjeiden luvut vastaa-

Lain (YEL) mukaan yrittäjän 
työtulon on vastattava sellaista-
palkkaa, joka olisi maksettava,  
jos työn tekisi joku toinen tai 
joka keskimäärin vastaa samasta 
työstä maksettua korvausta. Op-
paaseen on koottu palkkatilastoja  
työtulon määrittämisen helpotta-
miseksi toimialoille, joilla ei ole 
saatu toimialajärjestön ohjetta.

Toimialakohtaisten työtulo-
ohjeiden luvut on laadittu yhteis-
työssä yrittäjien toimialajärjes-
töjen kanssa. Lisäksi on kuultu 
asiantuntijoita YEL-vakuutuksia 
hoitavista eläkelaitoksista sekä 

Siirry oppaaseen: www.tyoelakelaki-
palvelu.fi/tyotulo-opas. 
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Eläke-esitteet ilmestyneet

L
akisääteinen työeläke kertyy työnteosta. 
Työeläkevakuutus antaa turvaa vanhuu-
den, työkyvyttömyyden ja perheen huol-

tajan kuoleman varalta.
Juuri ilmestyneestä Työntekijän ja yrittäjän 

 -esitteessä kerrotaan yksi-
tyisten alojen eläke-etuuksista ja niiden saa-
misen edellytyksistä. Tarkempaa eläkeneu-
vontaa saat omasta työeläkelaitoksestasi tai 
Eläketurvakeskuksesta. 

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnan-
 -esite on tehty sinul-

le, joka haluat tietää eläkevakuuttamisesta. 
Esitteessä on myös tietoa ulkomaalaisen ja 
ulkomaille lähtevän henkilön työeläkevakuut-
tamisesta.

Esitteet löytyvät vaivattomasti verkosta, 
mutta voit tilata verkkolomakkeella esitteestä 
myös paperiversion. 

Lue esitteet verkossa www.etk.fi/julkaisut.

Ilmarinen

OTK, MBA Timo Ritakallio

Nykyinen tj. Harri Sailas siirtyy 
eläkkeelle toukokuun alusta.

OTK Sini Kivihuhta on nimitetty 
varatoimitusjohtajaksi ja toimi-
tusjohtajan sijaiseksi.

KTM Mikko Mursula on nimi-
tetty Ilmarisen sijoitusjohtajaksi.

Varatuomari Piia Vuoti on 
nimitetty lakimieheksi.

Elo
DI, KTM Linda Haapio on nimi-

tetty pääomarahastosijoituksiin 
salkunhoitajaksi. 

CFA Eero Ketola on valittu kor-
kosijoitusjohtajaksi vastaamaan 
korko- ja valuuttasijoituksista 
sekä hedge fund -sijoituksista.

DI, KTM, Teemu Tähtinen on 
nimitetty sijoitustoimintaan  
johdannaisstrategiajohtajaksi.

Valtion Eläkerahasto
Tradenomi Minna Kuusisto on 

nimitetty assistentin virkaan.

Tule valmennukseen ja kehity asiantuntijana
TYÖELÄKEALAN ASIANTUNTIJATEHTÄVISSÄ toimiville suunnattu valmennus 
syventää työeläkejärjestelmän tuntemusta ja kehittää työssä tarvittavia taitoja.

-
kelupäivää, verkko-opiskelua, kehittämistyön ja asiantuntijatyön arvioinnin.

Valmennusjaksojen aiheet:
Odotukset asiantuntijan työlle
Työeläkeala osana yhteiskuntaa
Yhteistyö työeläkealalla
Asiantuntijana kehittyminen
Työeläkeala mediassa
Työeläkeala kansainvälisesti
Työeläkealan tulevaisuus
Kehittämistöiden esittely. 

VALMENNUKSEN TOTEUTUKSESTA vastaa Eläketurvakeskus.

 

Eläketurvakeskus
PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA?

MITEN ELÄKE MUODOSTUU?

Työntekijän ja yrittäjän

eläketurva

2015

EläketurvakeskusPENSIONSSKYDDSCENTRALEN

MITEN ELÄKEVAKUUTUS JÄRJESTETÄÄN?
MITÄ SE MAKSAA?

Ohjeita
työeläkevakuuttamisestatyönantajalle ja yrittäjälle

2015

Työeläke-lehden  
kumppaniksi Aste Helsinki

Työeläke-lehden taiton ja moni-
kanavaisen tuotannonhallinnan-
yhteistyökumppanina aloitti vuo-
den alussa Aste Helsinki Oy. 

-
tymisvuosi. Juhlavuonna lehti uu-
distuu ja ilmestyy kesän kynnyk-
sellä myös digilehtenä.

Työeläke on työeläkealan am-
matti- ja sidosryhmälehti. Lehden 
julkaisija on Eläketurvakeskus. 
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REKISTERI

Kokonaiseläkkeeseen vaikuttavat

Työeläke, kansaneläke ja verotus

T
yöeläkkeet muodostavat pääosan elä-

keläisten toimeentulosta. Työeläk-

keen osuus kokonaiseläkkeestä on 

jatkuvasti kasvanut ja kansaneläkkeen vas-

taavasti vähentynyt.

Työeläke määräytyy koko työuran palk-

kojen perusteella. Palkasta perityille työ-

eläkevakuutusmaksuille saa aikanaan hy-

vityksen, kun kuukausieläkkeet tulevat 

maksuun eläkeikäisenä.

Keskimääräinen työeläkevakuutusmak-

su on 24 prosenttia palkkasummasta, josta 

työnantaja maksaa valtaosan. Alle 53-vuo-

tiaan palkansaajan työeläkemaksu nousee 

tänä vuonna 5,7 prosenttiin ja 53–67-vuoti-

aan 7,2 prosenttiin. Yrittäjät maksavat elä-

kevakuutusmaksun kokonaan itse.

Karttumisprosentit vaihtelevat eri-ikäi-

sillä sekä lisäksi elinaikakerroin vaikuttaa 

alkavaan eläkkeeseen.

Keskimääräinen kokonaiseläke oli 1 550 

euroa kuukaudessa vuonna 2013. Tästä työ-

eläkettä oli keskimäärin 1 382 euroa ja Ke-

lan eläkettä 148 euroa.

K
ansaneläkkeen ja takuueläkkeen tar-

koituksena on taata vähimmäiselä-

ke sellaiselle eläkkeensaajalle, jonka 

työeläke lyhyen työuran tai matalan ansio-

tason vuoksi on jäänyt vähäiseksi. Takuu-

eläkkeen kanssa vähimmäiseläkkeen mää-

räksi muodostuu 746 euroa kuukaudessa.

Toimeentulon kannalta oleellisinta on 

kuukausieläkkeen euromäärä ja sen suhde 

edeltävään palkkatasoon. Lakisääteisten 

eläkkeiden verotus määräytyy pääosin sa-

moin kuin muidenkin ansiotulojen verotus.

Eläketulon ja palkkatulon vero- ja mak-

surasite eroavat erilaisten verovähennysten 

ja sosiaalivakuutusmaksujen takia.

– Isossa linjassa ei ole suurta muutosta 

aiempaan vuoteen. Verotus kiristyi jonkun 

verran muun muassa valtion tuloveroas-

teikkojen muutosten sekä kunnallisvero-

prosentin nousun takia, Eläketurvakeskuk-

sen erityisasiantuntija Juha Knuuti kertoo.

E
läkkeensaajan vero- ja maksurasitus 

on yleisesti ottaen hieman palkan-

saajia kevyempää. Tilanne kääntyy 

päinvastaiseksi korkeissa yli 105 000 eu-

ron eläkkeissä.

Kunnallisverotuksen eläketulovähen-

nystä korotettiin, jonka ansiosta eläke-

läisten käytettävissä olevat tulot hiukan 

nousivat. Kunnallisverotuksen eläketulo-

vähennys ulottuu noin 26 000 euron vuosi-

tuloihin saakka. Valtionverotus puolestaan 

kohdistuu vastaavasti noin kahden tuhan-

nen euron kuukausieläkkeisiin. 

Indeksissä säästettiin

Hallituksen kehyspäätöksen mukaan 
indekseihin tehtiin tämän vuoden alusta 
poikkeuksellisesti pienennys.

Työeläke- ja kansaneläkkeisiin  

Ilman hallituksen säästöpäätöstä  

 
 

 
ilmestynyt

Kokonaiseläkekatsauksessa on  

Tekijät: Juha Knuuti ja Suvi Ritola.

Palkasta perittävistä työeläkemaksuista kertyy  
aikanaan joka kuukausi tilille maksettava työeläke.

ELÄKKEET

K O K O N A I S E L Ä K E

TYÖELÄKE
Työuran ansiot 

kertyneen 
eläkkeen perustana.

VEROTUS
Eläketulovähennys 

ja verottomat etuudet 
tasaavat maksurasitusta.

KANSANELÄKE
Kansaneläke 
ja takuueläke

vähimmäiseläkkeenä.
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LENA KOSKI
Translator
Finnish Centre for Pensions

Pension Ceiling Leads to Inequality
JOAKIM PALME, professor in political science at the University 
of Uppsala and son of late Swedish Prime Minister Olof Palme, 
states that a pension ceiling will not lead to equality but will rat-

-
le for an equal pension but will rely on supplementary pensions 

-
her than improve common social security, which would help 

-

may have to sell it because you’ll otherwise have too much 

Another major problem with the pension ceiling in Sweden, 
according to Palme, is that it has distorted the mobility of the 

Private-sector employers do not dare hire people who have 

-
ling as the administrative costs of supplementary pensions and 

the problems of the Finnish pension system than deal with our 

A CASH REHABILITATION BENEFIT 
is granted to employees whose 

young people and to those whose 
disability is due to mental disor-

According to a study based on 
register data of the Finnish Centre 

-
se who were on a cash rehabili-

THE INVESTMENTS -
gelical-Lutheran Church are in-
creasingly crucial as the Church 

Leena Rantanen -
tical Counsellor, is also worried 
about the high costs of the real 
estate owned by the Church and 
the rapidly growing number of 

-
loyees are not automatically hired 
to replace those retiring, the ratio 
of pension contributions to pensi-

-

-
der, socioeconomic status and 

the public sector made a relati-

amended as of the beginning of 
-

ve a positive ruling on their right 
to vocational rehabilitation at the 
same time as applying for a disa-

successful as they have been so 
far, we may have to increase our 

Although the Church is a fore-
runner in responsible investing, 
its indirect investments in the 
nuclear weapon industry have of-

Rantanen points out, howe-
ver, that the Church’s investments 
are fully permissible according to 

-
vesting and international legisla-

A NATIONAL EARNINGS REGISTER 
will be compiled of Finnish ear-

According to Sini Kivihuhta 

the project led by the Ministry of 
Finance, the earnings register 

-
prehensive and real-time ear-

runs the danger of being delayed 

lose focus of the aim of the re-
gister – to ease the administra-
tive burden of companies and to 

the earnings-related pension 
-

nings data is processed into pen-

earnings- and pension data goes 
much deeper than the earnings 

Compiled 
earnings data
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Eläketurvakeskus
PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Työolot ja 
eläkeajatukset 

Raportissa tarkastel-
laan työolojen yhteyt-

-
jilla. Eläkeajatuksilla tarkoitetaan aikomuksia 

sekä palkansaajien kokemaa uhkaa työuran 
-
-

Tekijät: Noora Järnefelt, Riku Perhoniemi ja Pirjo Saari
Sarja:

NF7 2

Eläkekattoa  
koskeva 
muistio

tyksen suurista eläkkeistä ja eläkekatosta 
-

Tekijät: Eeva Poutiainen, Mika Vidlund, 
Niko Väänänen ja Jukka Lampi
Sarja:

Katsaus 
institutionaalisen 
sijoittamisen  
periaatteisiin ja  
menetelmiin

Raportissa tarkastel-
laan institutionaalisen  
sijoittamisen periaatteita ja menetelmiä use-

kehityksen analysoimiseen. Raportissa so-

 

Tekijät: Hannu Kahra
Sarja:

Laskelmia 
 

työeläke- 
uudistuksen 
vaikutuksista

-
-

-
siin sekä esimerkkitarkasteluihin.
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Sarja:

Muualla  
julkaistu

Socioeconomic inequalities in  
cause-specific mortality after disability  
retirement due to different diseases

-
-

-

kuolleista.
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