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Rahastointiko tylsää?
TAPAHTUU KOULUTUKSESSA tai muussa työeläkealan järjestämässä tilaisuudessa: on 

edetty kohtaan työeläkkeen rahoitus, ja yleisö ryhtyy oudosti kiemurtelemaan. Moni 

haukottelee, muutama näprää kännykkää. Loput voivottelevat, että vaikeaa on, tosi 

vaikeaa.

Erinäiset informaation parantamiseksi rustatut kaaviokuvat työeläkkeen rahastoin-

nista kuluvat niin ikään harvoin kansan kätösissä.

Mitä, eikö rahastointi kiinnosta?

NO TOKI RAHA KIINNOSTAA! Erityisesti näin vaalien alla työeläkera-

hastoihin on suuntautunut lähes kiihtynyttä intressiä – varsinkin 

kun muutoin rahasta on pulaa. Työeläkerahaa halutaan milloin 

sijoittaa vain kotimaahan, milloin käyttää uuteen asuntorakenta-

miseen ja milloin jakaa laman kourissa muuten vaan.

Nykyiset eläkkeensaajat pitävät rahastoituja varoja helposti 

ominaan. Toki työeläkemaksuja rahastoidaan juuri eläkkei-

den maksua varten, mutta pitäisi muistaa myös nuoremmat 

sukupolvet. Radikaalein väki on jopa vaatinut, että rahas-

tot kuuluvat vain kokonaan eläkeläisille, tässä ja nyt.

Samaan aikaan julkisuudessa esiintyy asiantunti-

joiksi tituleerattavien uskottavia, mutta huolestuttavia 

lausuntoja ja kunnianhimoisiin selvityksiin perustu-

via näkemyksiä. Niistä voi päätellä, että työeläkerahat 

ovat loppu aivan kohta, mikäli sijoitusten tuotot eivät 

parane.

EI SIIS IHME, jos täysin tavalliset nuoret tai työssäkäyvät suo-

malaiset kokevat hämmennystä: joko työeläkevaroja makaa pul-

leissa ja tiukasti napitetuissa rahastoissa mielin määrin tai sit-

ten rahastot on jo syöty ja eläkkeiden maksaminen lakkaamassa.

Totuus lienee tässäkin jossain muualla tai ainakin välimaastos-

sa. Rahastot ovat pulleita, mutta niin pitääkin, sillä tuleville su-

kupolville yksinkertaisesti pitää jäädä saatavaa. Hehän maksavat 

paraikaa työeläkemaksuja. Ja kyllä, rahastoja on jo syöty, mutta 

niin pitääkin, sillä niiden tuotoista maksetaan jo nyt eläkkeitä ja 

niillä pystytään tasaamaan erisuuruisten ikäluokkien eläkemenoja.

ENTÄ SIJOITUSTEN TUOTOT? Kyllä, on ollut parempiakin vuosia, mutta 

pitkällä aikajänteellä tilanne on varsin kelpo. Ja kyllä: kansainväli-

nen vertailu ei näytä kovin mairealta, mutta täkäläisten työeläke-

toimijoiden sijoittamista säännellään vahvasti – juuri siksi, että 

vakavaraisuus varmasti säilyy ja että eläkkeet ovat turvattuja. 

JULKAISIJA
Eläketurvakeskus

TOIMITUKSEN SÄHKÖPOSTI 

PÄÄTOIMITTAJA
Kati Kalliomäki

TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ 
Anne Iivonen

TOIMITUSNEUVOSTO 
Johanna Ahonen (Varma)
Kimmo Karppinen (Merimieseläkekassa)
Tuulikki Lepomäki-Lahtinen (Elo)
Mari Rehn-Kiukkonen (Eläketurvakeskus)
Mikko Sankala (Eläketurvakeskus)
Maija Träskelin (Keva)

TÄTÄ LEHTEÄ TEKIVÄT MYÖS
Hanna Hiidenpalo, Jari Kannisto,  
Antti Karkiainen, Kimmo Kontio, Lena Koski,  
Peter Lindström, Jouko Ollikainen,  
Topias Pyykkönen, Susanna Kekkonen,  
Ville-Pekka Sorsa, Tommi Uschanov, 
Mika Vidlund, Niko Väänänen ja Kai Widell.

TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET 

ULKOASU JA SIVUNVALMISTUS
Cilla Lehtonen 
Aste Helsinki Oy

PAINO
PunaMusta Oy

Työeläke ilmestyy viisi kertaa vuodessa,  
seuraava lehti ilmestyy kesäkuussa.

NO AINEISTOT LEHTI ILMESTYY

KANNEN KUVA: 
Kai Widell
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PÄÄKIRJOITUS

Työeläke on Eläketurvakeskuksen  
julkaisema työeläkealan  
ammatti- ja sidosryhmälehti.



Kuntoutus on sen ammattilaisille monimutkainen  
järjestelmä. Kuntoutujakin voi pudota välimaastoon.

E
läketurvakeskuksen tuoreessa 

raportissa on ensimmäisen 

kerran kuunneltu kattavasti 

kuntoutuksen ja työhön pa-

luun tukemisen ammattilaisia. Kun-

toutusta on kyllä tutkittu paljonkin, 

mutta usein lääketieteellisestä näkö-

kulmasta ja tilastollisesti.

Tutkijat Jyri Liukko ja Niina 
Kuuva haastattelivat viime vuon-

na työkykyasioiden ammattilaisia 

työterveyshuollosta, työnantajilta, 

työeläkelaitoksista, Kelasta, kuntou-

TEKSTI: KIMMO KONTIO

Tehokkaasti takaisin töihin 
kuntoutuksen jälkeen

Onnistunut kuntoutusohjelma maksaa itsensä  
takaisin jo alle kahdessa vuodessa työkyvyttö- 
myyseläkkeelle siirtymiseen verrattuna.

 
 

takaisin työelämään. Eläkkeelle siirtyneistäkin  
liki joka toinen siirtyi osatyökyvyttömyys- 
eläkkeelle eli osittain ansiotyöhön.
Työeläkekuntoutuksen kustannukset olivat  

Nämä ovat vain murto-osa työkyvyttömyys- 
 

kustannuksista. 
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kannattelee työkykyä

tuksen palveluntuottajilta, erikois-

sairaanhoidosta ja TE-toimistoista 

pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Sa-

vossa.

Viime aikojen lakiuudistukset 

ovat parantaneet toimijoiden yhteis-

työtä työkykyongelmien hallinnas-

sa. Työsuhteisten henkilöiden työky-

kyongelmia voidaan auttaa aiempaa 

varhemmin, mikä parantaa tuloksia.

– Työhön kuntoutumiselle otolli-

simman toimintaympäristön tarjoaa 

työelämässä oleminen ja työpaikan 

KUNTOUTUKSEN
MOSAIIKKI

Lähde: Eläketurvakeskus, Leena Saarnio

KUNTOUTUKSEN VASTUUNJAKO

YHTEYDENPITO JA VUOROVAIKUTUS

YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN



Kuntoutusta järjestävien  
yhteistyöverkostojen  
toimivuus vaikuttaa kun- 
toutuksen onnistumiseen.  
Kuvion lähde: Liukko ja Kuuva.

KUNTOUTUKSESTA on tuhansia kan-

nustavia esimerkkejä. Kuntoutus 

alettiin ymmärtää 1990-luvulla 

yhtenä tärkeänä välineenä koko-

naisvaltaisessa työkyvyn hallin-

nassa ja ennenaikaisen eläköity-

misen torjunnassa.

Kuntoutuksen maine oli pit-

kään työeläkealan sisälläkin heik-

ko. Tämä johtui pitkälti siitä, että 

takavuosikymmeninä kuntoutet-

tiin ikääntyneitä ja pitkäaikaissai-

raita arvatenkin heikoin tuloksin.

Tilanne on parantunut viime 

vuosikymmeninä oleellisesti. Tä-

män vuosituhannen alun työelä-

keuudistuksessa kuntoutuksen 

selvittäminen tuli ensisijaiseksi 

vaihtoehdoksi työkyvyttömyys- 

eläkepäätöksissä.

Siitä lähtien on ollut lain mu-

kaan mahdollista, että yksilöl-

linen ammatillinen kuntoutus 

voidaan aloittaa jo etupainottei-

sesti, vielä oltaessa kokopäiväi-

sesti työssä. Omalla työpaikalla 

järjestytyn kuntoutuksen tiede-

tään myös vaikuttavan parhaiten.

Asiakkaan oikeudet ovat pa-

rantuneet jatkuvasti. Vuoden 

alusta eläkelaitoksen on velvolli-

suus tutkia oikeus ammatilliseen 

kuntoutukseen työkyvyttömyys-

eläkehakemusta käsiteltäessä ja 

perustella päätöksensä yksilölli-

sesti.

Nykyisin aktiiviseen kuntou-

tukseen kannustetaan rahalli-

sesti, sillä työeläkekuntoutuksen 

aikainen toimeentulo on aina 

parempi kuin työkyvyttömyys-

eläke. 
Kimmo Kontio

Uusi alku 
kuntoutuksella

Työura 
ei katkea 
kerrasta

tuki, jolloin ammattilaisten ei tar-

vitse rakentaa kaikkea aivan alusta, 

Jyri Liukko kertoo.

TUKEA HENKILÖKOHTAISESTI

Aika parantaa useimmat sairaudet. 

Sen sijaan työkyvyttömyyden etene-

miselle aika on myrkkyä.

Vaikeinta on auttaa työttömiä 

osatyökykyisiä, jotka jäävät vaille 

työelämään kuulumisen turvaa. Jos 

työkykyongelmainen on yhtä aikaa 

TE-toimiston, työeläkelaitoksen ja 

kenties vielä Kelan asiakas, organi-

saatioiden vastuunjako vie aikaa, 

ja voi aiheuttaa väliinputoamisti-

lanteita, jolloin toipuminen työhön 

vaikeutuu.

– Yksi tärkeimmistä haastatte-

luissa esitetyistä toiveista oli, että 

asiakkaiden rinnalla toimisi yksilöl-

lisiä tukihenkilöitä, joilla olisi pitkä-

kestoinen kokonaisvastuu kuntoutu-

misen ja työhön paluun prosessista.

YHTEISTYÖ SUJUU VERKOSTOISSA

Pienemmillä paikkakunnilla yhteis-

työ sujuu henkilökohtaisten verkos-

tojen ansiosta. Tätä mallia kannat-

taisi ehkä soveltaa laajemminkin.

– Toimijoiden arkisen yhteistyön 

parantaminen esimerkiksi säännöl-

lisin yhteiskokouksin voisi edistää 

asiakkaiden palvelua ja viime kädes-

sä heidän työhön paluutaan, Liukko 

summaa. 

Jyri Liukko ja Niina Kuuva: Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. 
Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus. Eläketurvakeskuksen raportteja 
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Työ- ja elinkeinohallinto

Kuntoutuksen 
palveluntuottajat

Työterveyshuolto,
perusterveydenhuolto
ja erikoissairaanhoito

Kela ja 
työeläkelaitokset

Työnantaja



Asiantuntijaa etsimässä
 yksi hah-

mo löytyy kaikkialta: asiantun-

tija. Asiantuntijat kertovat, sel-

vittävät ja kommentoivat. Joskus 

he jopa kiistelevät julkisesti. 

Oletko epävarma jostain? Kysy 

asiantuntijalta. Mitähän tässä 

tilanteessa voisi tehdä toisin? 

Palkkaa asiantuntija.

 ihmisestä asiantun-

tijan? Moni ainakin kertoo ole-

vansa asiantuntija. Tämä käy 

ilmi vaikkapa vaaleissa ehdolle 

asettuneiden esittelyistä. Lähes jokainen kertoo tuo-

vansa parlamenttiin asiantuntemusta. Samapa tuo, 

onko hän tutkinut asiaa kymmenen vuotta tai joskus 

sattunut kuulemaan jotain asiaan liittyvää. Ihmisen 

asiantuntijaksi lukeminen on aina katsojan silmissä 

kunnes kokemus toisin todistaa.

 sekä teoreettisen ym-

märryksen että kasautuvan tiedon ja kokemuksen 

myötä. Parhaat asiantuntijat ovat eräänlaisia guruja. 

He osaavat kertoa, miksi asiat ovat tuntemisen arvoi-

sia ja millä eri tavoilla ne voidaan tuntea. He osaavat 

myös kertoa, miten asiat konkreettisesti makaavat, 

kun niitä eri näkövinkkeleistä katsotaan. 

Nämä piirteet yhdistyvät harvoissa  

tilanteissa. Tiedollinen asiantuntemus on 

nimittäin hyvin rajallista – kysy vaikka 

keneltä tahansa eläkejärjestelmien pa-

rissa työskentelevältä. Asiantuntijoihin 

kuitenkin suhtaudutaan helposti tällä 

tavalla. Monelle tulee yllätyksenä,  

ettei kokenut politiikan tutkija välttä-

mättä tiedä, miten Suomen eduskun-

ta käytännössä toimii. Sen sijaan hän 

voi osata tulkita maailmaa sadasta 

eri näkökulmasta tai tietää kaiken 

Itä-Timorin politiikasta.

 usein 

myös neutraaliutta. Auta armias, jos 

arvostettu taloustieteilijä paljastuukin  

poliitikoksi! Neutraaliuden odo-

tus on turha. Asiat nimittäin 

tunnetaan aina joistain näkö-

kulmista käsin. Jokaiseen näkö-

kulmaan taas sisältyy lukuisia 

oletuksia siitä, miten asioiden 

pitäisi olla – ellei muita, niin  

ainakin selitys sille, miksi näkö- 

kulmasta tuotettuun tietoon  

pitäisi suhtautua vakavasti.

 rajal-

lisuutta ja hänen näkökulmansa 

sopimattomuutta kysytyn asian 

suhteen voi olla vaikeaa huomata. Ainakin silloin, 

kun mainosmiehet, kolumnistit, lobbarit ja puhu-

vat päät ylistävät päivästä toiseen henkilön asian-

tuntijuutta. Yhden asiantuntijan rajallisuuden ja 

sopivuuden osoittamiseen tarvitaan toinen asian-

tuntija.

 yhteiskunnallinen on-

gelma, kun niin sanottu laatikkoasiantuntemus 

pääsee valta-asemaan. Laatikkoasiantuntija on 

omaksunut jonkun näkökulman, jonka avulla voi-

daan antaa vastaus kysymykseen kuin kysymyk-

seen boksin sisäpuolelta. Johtamiskonsultti lienee 

aikamme stereotyyppinen laatikkoasiantuntija. 

Vaivaako organisaatiota jokin ongelma? Ei hätää, 

otetaan kannustimet ja tuloskortit käyttöön, niin 

ongelmat ratkeavat. Tai no, piirretään nyt ensin 

se pakollinen värikäs kuvio, jossa on ympyröitä ja 

nuolia.

 piilee vaaroja. Mikäli 

kaikki valtaapitävät perustavat asiantuntemuksensa 

samaan laatikkoon, ei itse laatikkoa voida enää  

kyseenalaistaa.

Ja vaikka joku tätä yrittäisikin laatikon sisältä 

tehdä, tarkoittaisi toisen asiantuntemuksen kyseen- 

alaistaminen myös oman asiantuntija-aseman  

murentamista. 

Ville-Pekka Sorsa

Ihmisen 
asiantuntijaksi 

lukeminen 
on aina katsojan 
silmissä kunnes 

kokemus 
toisin todistaa.
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KOLUMNI Kolumnisti on Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin yliopistonlehtori.



Viime syksynä työ- 
markkinakeskusjärjestöjen 
neuvottelema eläkeratkaisu 
jätti auki monia isoja ja  
pieniä yksityiskohtia.

TEKSTI: ANNE IIVONEN

Päivä päivältä 
LÄHEMPÄNÄ

Pikakelaus uudistuksesta
TYÖELÄKEUUDISTUKSESSA eläkkeen karttu-

-
tiaat saisivat siirtymäkaudella korotettua 

 
-

saajan työeläkemaksun osalta.
Ikärajoihin muutokset heijastuisivat 

-

-

-

kuukautta.
Eläkeikää korotetaan kolme kuukautta 

-
-

eläkeikä kytkeytyy elinajan kehitykseen.

Uusia eläkelajeja uudistuksessa ovat 
työuraeläke ja osittainen varhennettu van-
huuseläke (ove). Työuraeläke myönnet-

-

 
-

elämästä.

eläkkeestä jokaiselta alimman eläkeiän ala-
rajan alittavalta kuukaudelta. 

Eläkeuudistuksen valmistelusta kerrotaan  
tuoreeltaan Eläkeuudistus.fi -verkkopalvelussa.

N
äitä on talven mittaan ratkottu yh-

teistyössä sosiaali- ja terveysminis-

teriön (STM) työryhmässä viilattaes-

sa lakipykäliä lopulliseen muotoon.

Jo nyt varaudutaan tietojärjestelmä 

muutoksiin, jotta lakiuudistus istuu sau-

mattomasti nykyisten työeläkelakien jat-

koksi. Muutoksista tarvitaan tieto lain-

valmistelun mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa, jotta järjestelmämuutokset eh-

ditään tehdä ja testata ajoissa.

JATKOVALMISTELUT OVAT edenneet pitkäl-

le STM:n ja työmarkkinakeskusjärjestöjen 

välillä. Niin sanotussa parttiryhmän jatko-

valmisteluissa syntyy 2017 työeläkeuudis-

tuksen lainsäädännön runkopaperi, halli-

tuksen esitys eduskunnalle.

Eläketurvakeskus (ETK) antaa omaa 

osaamistaan valmistelun tueksi. ETK:n la-

kilinjan johtaja Riitta Korpiluoma painot-

taa, että huhtikuu on vielä lainsäädännön 

valmistelun työteliästä aikaa.

– Tavoitteena on, että hallituksen esitys 

valmistuu kevään aikana, ja sen pitää käydä 

vielä laintarkastuksessa ja käännettävänä 

toiselle kotimaiselle kielelle, Korpiluoma 

sanoo.

– Osittainen varhennettu vanhuuseläke 

ja työuraeläke ovat molemmat uusia eläke-

muotoja, joten ne pitää saumattomasti so-

vittaa eläkejärjestelmän kokonaisuuteen, 

Korpiluoma kertoo.

Samaan aikaan tulkintaryhmä on aset-

tanut kaksi alatyöryhmää valmistelemaan 

uusien säännösten soveltamisohjeita. Li-

säksi ETK:ssa suunnitellaan jo uuden lain 

mukanaan tuomia koulutustarpeita.

JULKISEN SEKTORIN eläkejärjestelmiä neu-

voteltu eläkeratkaisu koskee niin ikään. 

STM:ssä valmistellaan samanaikaisesti 

uutta julkisten alojen työeläkelakia, johon 

yhdistettäisiin nykyiset kunnallisen ja val-

tion eläkelain sekä eräät muut julkisten 

alojen eläkesäännökset. Tähän uuteen la-

kiin liitetään myös neuvotteluratkaisusta 

johtuvat uudet säännökset.

EDUSKUNTAVAALIT OVAT 19. huhtikuuta. Kun 

lakipaketti on virkamiesten käsistä valmis, 

seuraava hallitus antaa sen alkusyksystä 

esityksenään eduskunnalle.

Vaaleissa valittu eduskunta päättää työ-

eläkeuudistuksen lopullisesta sisällöstä. La-

keina uudistus on tarkoitettu voimaan 2017. 

TYÖELÄKE |  

ELÄKEUUDISTUS 2017



Yksinkertainen on  
kaunista. Rönsyilevää 
kieltä ja varsinkin  
työeläkealan slangia  
Varman palvelupäällikkö 
Leena Walldén välttää 
asiakasviestinnässä.

KUKA?
Leena Walldén

Ikä:
Koulutus:

Työ:

Perhe:

Harrastukset:
Twitter:

KOKEMUKSEN ÄÄNTÄ



Työn tarkoitus on palvelupäällikkö Leena Walldénille päivän selvää.  
Työeläkeyhtiö Varman verkkopalvelun asiakkaille hän kirjoittaa  
vaikeaselkoiset eläkeasiat ihmisten kielellä, yksinkertaisesti.

ELÄKESLANGI 
EI TAIVU SOMEEN

Sisällöntuottaja Leena Walldén

TEKSTI: ANNE IIVONEN  KUVAT: SUSANNA KEKKONEN
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T
yössään Leena Walldén tuottaa 

sisältöjä työeläke-eduista ja työ-

eläkevakuuttamisen perusteis-

ta sekä vastaa myös yleisöltä 

tuleviin kysymyksiin.

– Ihmisiä kiinnostavat omat 

rahat. Yksinkertaisesti se, minkä verran 

eläkettä on tehdystä työstä kertynyt.

– Kerran eteen sattui erään kymen- 

laaksolaisrouvan ihmettely, mitä tarkoit-

taa julkisen alan vähennys. Terminologiaa 

hämmästeli sikäläinen paikallislehden toi-

mittajakin. Vastasin niin, että pihtiputaan 

mummokin sen ymmärtää. Lopulta toimi-

tus kiitti siitä,   että eläkkeistä puhutaan 

meillä ihmisten kielellä.

Henkilöasiakkaiden verkkopalveluiden 

sisällöntuottajana hän ei tee enää suoraa 

neuvonnan asiakastyötä. Mutta…

– Muun muassa verkon keskusteluja 

seuraa malla olen kyllä hyvin tietoinen siitä, 

mitkä etuus-asiat  asiakkaita kiinnostavat. 

ASIAKKAAT KOHDATAAN VERKOSSA

Rönsyilevää kieltä ja työeläkealan omaa 

slangia Walldén välttää asiakasviestinnäs-

sä. Käyttäjän ulottuvilla ajasta ja paikasta 

riippumattomat uudet viestintäkanavat ja 

sosiaalinen media ovat tulleet osaksi arkis-

ta asiakaspalvelua ja neuvontakulttuuria.

– Entistä selkeämpään ja lyhyempään il-

maisuun on pyrittävä. Verkossa on pystyttä-

vä ilmaisemaan asiat kompaktisti ja havain-

nollisesti. Mutta sanavalinnoissa en saa 

vaikuttaa kuitenkaan tylyltä, hän sanoo.

Twitterissä hän on huomannut, että 

uudenlainen kirjoittamisen tapa lisää ih- 

misten kiinnostusta eläke -aiheisiin.

– Twitter sopii minulle. Jonkin  verran 

olen tuonut eläkeasioita ja työhyvinvoin- 

titeemaa esille sen  avulla. Sosiaalisen 

median hyötynä on se, että verkostot 

laajenevat omaa näköpiiriä laajemmalle ja 

tällä tavoin keskustelu monipuolistuu.

Walldén kertoo, että Varmassa katso-

taan asioita yhä enemmän siltä kantilta, 

että ihmiset haluavat käyttää verkkopalve-

luja ajasta ja paikasta riippumattomasti. 

Yhtiö uudisti verkkopalvelunsa tänä ke-

väänä eri päätelaitteisiin muuntuvaksi, 

responsiiviseksi.

– Nykyisin ajatellaan mobiili edellä. 

Kasvava osa työtehtävistämme on sellai-

sia, että voimme suoriutua niistä paikasta 

riippumattomasti. Työskentelen kolmena 

päivänä viikossa etänä, hän sanoo.

OTE MUUTTI AJATTELUA

Työuransa ajalta suurimpana muutoksena 

hän pitää eläkeuudistusta vuonna 2005. 

Silloin perusta eläkekertymille rakentui 

täysin uusiksi. Työstä karttuu eläkettä koko 

työuran ajalta yhtä lailla lyhyestä kuin pit-

kästä työsuhteesta.

Viime eläkeuudistuksessa lanseerattu 

 työeläkeote toi oman työeläkeyhtiön lä-

hemmäksi ihmisten tietoisuutta.

Tulevassa 2017 työeläkeuudistuksessa 

järjestelmä yhdenmukaistuu entisestään. 

– Uudistukset teettävät meille  aina töitä, 

se on nähty, hän sanoo.

Walldén uskoo, että eläkeuudistuksen 

viestinnälliset vaikeudet etuuksista tai elä-

keiän muuttumisen kertomiseksi eivät ole 

niin suuria kuin tietojärjestelmiin kohdis-

tuvat aikapaineet.

Hän veikkaa, että uudistuksen seurauk-

sena ihmiset havahtuvat hakemaan vas-

tauksia eläkekysymyksiinsä.

Kun uudet ikärajat  
astuvat voimaan, moni  
haluaa tarkistaa, miten 

töissä jatkaminen  
vaikuttaa eläkkeeseen.

En todellakaan ole uraohjus 
enkä ole miettinyt työtäni 

nousujohteisesti.”

– Kun uudet ikärajat astuvat voimaan, 

moni  haluaa tarkistaa, miten töissä jatka-

minen vaikuttaa kuukusieläkkeeseen, hän 

sanoo.

Walldén mainitsee olevansa lähivuosi-

na itse kohderyhmää, jonka mielessä elä-

keasiat  alkavat pyöriä.

– Tässäkin mielessä tunnistan hyvin, 

ketä varten tätä työtä teemme.

TYÖURA ALKOI VALTIOKONTTORISSA

Nykyistä digitalisoitumiskehitystä vasten 

Leena Walldénin työuran alkuajat vaikut-

tavat satuilulta, dinosaurusten aikakauden 

tarinoilta.

– Kesätyö toi minut Valtiokonttoriin 

1978. Oli sekin aikaa! Muistan valtavien 

kortistojen plaraamisen. A:sta aloitettiin 

ja sitä rataa. Ensimmäinen kesä hujahti 

enimmäkseen peltisten arkistokaappien 

täyttämän huoneen uumenissa, Walldén 

muistelee.

– Uusien eläkkeensaajien ensimmäiset 

eläke-erät eivät 70-luvulla menneet suoraan 

tilille, vaan pankkien tilisiirtokortit ja postin 

ottokortit kirjoitettiin koneella.

– Valtiokonttorissa huippuhetket koin, 

kun sain paukuttaa aamun lähtevien mak-

sujen listat huoneenkokoisella kirjanpito-

koneella.

EI MIKÄÄN URAOHJUS

Hillitty ja juurevasti jalat maassa seisova 

Walldén on työeläke-etuuksien tuntija.

– En todellakaan ole uraohjus enkä ole 

miettinyt työtäni nousujohteisesti. Kaiken-

laiset tehtävät voivat ovat kiinnostavia. 

Ydintontillani palvelen Varmassa vakuu-

tettuja palkansaajia ja yrittäjiä.

Elämänohjeenaan Wallden pitää sitä, 

että se mitä tekee, on tärkeätä kokea mie-

lekkääksi.

– Perhe, mies ja koti. Siinä ne tärkeim-

mät asiat elämässäni. Jos tätä kolmiyh-

teyttä laajentaa, niin luonto ja puutarha 

kotitalon ympärillä ovat myös tärkeiden 

joukossa. 



Suomi on hyppäämässä samaan kyytiin, jossa jo suurin osa  
EU-maista on. Päätepisteenä on nykyistä huomattavasti korkeampi eläkeikä.

TEKSTI: MIKA VIDLUND JA NIKO VÄÄNÄNEN  KUVITUS: JOUKO OLLIKAINEN, TÄHTIKUVIOT

E
läkeikä nousee lähes kaikissa 

Euroopan unionin jäsen- 

maissa. Poikkeuksen muo- 

dostavat Ruotsi ja Luxemburg, 

joissa ei vielä ole tehty päätöstä elä-

keiän nostamisesta lähivuosina. Elä-

keiät nousevat nykyisin yleisestä 65 

vuodesta 67–68 vuoteen. Nousun 

suurimmat muutokset tapahtuvat 

pääsääntöisesti ennen vuotta 2030.

SUOMI SAMOILLA RAITEILLA

Kauaskantoisimmat päätökset eläke-

iän sopeuttamisesta ovat tehneet ne 

maat, jotka ovat kytkeneet eläkeiän 

elinajanodotteeseen.

Tällainen päätös on Suomen li-

säksi tehty Alankomaissa, Italiassa, 

Britanniassa, Kreikassa, Kyprok-

sella, Portugalissa, Slovakiassa ja 

Tanskassa. Näistä tosin Kyproksella 

ja Kreikassa kytkennän yksityiskoh-

dat ovat vielä tarkemmin määritte-

lemättä ja kirjaamatta lakiin. Oman 

erityisen ratkaisunsa on tehnyt Tšek-

ki, jossa eläkeikä nousee vuosittain 

kaksi kuukautta ilman ylärajaa tai 

varsinaista kytkentää elinajanodot-

teeseen.

Suomessa kytkentä elinaikaan 

tarkoittaa sitä, että vuoteen 2050 

mennessä alaikäraja on nykylaskel-

mien mukaan nousemassa reiluun 

67 vuoteen. Eläkeuudistuksessa  

tavoite-eläkeikä eli tavoiteltava elin-

aikakertoimen vaikutuksen kom-

pensoiva eläkeikä sitäkin ylemmäs, 

noin 70 vuoteen. Tanskassa eläkeikä 

 Eläkeikä 
PUSKEE  
ETEENPÄIN

Eläkeikä nousee lähes  
kaikissa EU-maissa.  
Poikkeuksena Ruotsi 

ja Luxemburg.
Niko Väänänen, Eläketurvakeskus
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syntyneet on ensimmäinen ikäluok-

ka, jota korotus koskee. Vuonna 1962 

syntyneet puolestaan ensimmäinen 

ikäluokka, jonka eläkeikä on 65 

vuotta. 

Vuodesta 2030 lähtien eläke-

ikä sidotaan elinajanodotteen ke-

hitykseen. Toisin sanoen eläkeiän 

nostoon vaikuttaa työssäoloajan ja 

eläkkeelläoloajan välinen suhde. 

Eläkeikä nousee enintään kaksi kuu-

kautta vuodessa.

Tavoitteena on, että työssäolo-

ajan – ikäväli 18 vuodesta alimpaan 

vanhuuseläkeikään – ja eläkkeellä 

oloajan – elinajanodote alimmassa 

vanhuuseläkeiässä – suhde säilyy 

samana kuin se on vuonna 2025.

Samalla tässä yhteydessä arvioi-

daan myös lukuisia työssäoloaikaan 

vaikuttavia tekijöitä ja työeläkejär-

jestelmän taloudellista ja sosiaalis-

ta kestävyyttä. Arviointi toteutetaan 

ensimmäisen kerran vuonna 2027. 

Ylipäätään työurasuhteen kehitystä 

seurataan kolmikantaisesti sosiaali- 

ja terveysministeriön johdolla viiden 

vuoden välein.

VETURIMIEHIÄ JA AUTOMATIIKKAA
Kytkentä elinajanodotteeseen on 

tehty eri maissa hieman eri tavoin. 

Osassa maita eläkeiän nousu tapah-

tuu automaattisesti, osassa maita sii-

hen vaaditaan niin sanotusti veturi-

miehiä eli parlamentin, ministeriön 

tai työmarkkinaosapuolten päätös.

Tanskassa parlamentin on päätet-

tävä eläkeiän nostamisesta, samoin 

kuin Britanniassa. Kreikassa eläke-

ikäpäätöksestä tulee alisteinen sosi-

aali- ja valtionvarainministeriön yh-

teisymmärrykselle.

Alankomaissa, Slovakiassa, Por-

tugalissa ja Italiassa eläkeikä nousee 

automaattisesti perustuen maan ti-

lastokeskuksen laskelmiin elinaja-

nodotteen kehityksestä. 

Slovakiassa ja Portugalissa eläke-

ikä tarkistetaan joka vuosi. Muissa 

maissa tarkistus tehdään joko joka 

kolmas tai viides vuosi.

TÖISSÄ VAI ELÄKKEELLÄ?

EU-maille eläkesuosituksia antanut 

Euroopan komissio on kannustanut 

maita sitomaan eläkeikä elinajano-

dotteeseen sen tarkemmin yksilöi-

mättä kytkentätapaa.

Komissio on todennut, että eläke-

iän tulisi nousta säilyttäen tasapai-

no työ- ja eläkevuosien suhteessa. 

Tätä on tulkittu niin, ettei elinaja-

nodotteen kasvun tule siirtyä täysi-

määräisenä eläkeikään.

 

TANSKA 72 vuotta

ALANKOMAAT 71 vuotta

ITALIA 69 vuotta  9  kuukautta

PORTUGALI  68 vuotta  9  kuukautta

BRITANNIA 68 vuotta

IRLANTI  68 vuotta

TSHEKKI 67 vuotta  10 kuukautta

SUOMI 67 vuotta 2 kuukautta

PUOLA 67 vuotta

ESPANJA 67 vuotta

RANSKA 67 vuotta

SAKSA 67 vuotta

VIRO 65 vuotta

RUOTSI  61 vuotta

nousee laskelmien mukaan tuolloin  

OECD-maiden korkeimmaksi: 72 

vuoteen.

VÄLIETAPPINA 65 VUOTTA

Suomessa huhtikuun eduskuntavaa-

leissa valittava eduskunta saa istun-

tokautensa alussa käsiteltäväkseen 

eläkeuudistuksen lakiesitykset, jot-

ka perustuvat viime syyskuussa 2014 

saavutetun eläkeneuvotteluryhmän 

sopimukseen.

Eläkelain pitäisi olla voimassa 

2017. Siitä on sovittu, että eläkeikä 

nousee kolme kuukautta kutakin 

ikäluokkaa kohti.

Asteittain alin vanhuuseläkeikä 

nousee 2027 mennessä nykyisestä 

63:sta 65:een vuoteen. Vuonna 1955 

Eläkeikärajat ovat 
lähivuosina nouse-
massa rivakasti  
lähes kaikissa  
Euroopan maissa.

Euroopan komissio 
on kannustanut 
EU:n jäsenmaita 

sitomaan eläkeikä 
elinajanodotteeseen.



IKÄRAJAT OSA KOKONAISUUTTA

Vaikka maiden ratkaisut yksityis-

kohdiltaan eroavat toisistaan, on 

linja hyvin yhtenäinen. Muutokset 

elinajanodotteessa siirtyvät tavalla 

tai toisella eläkeikiin.

Euroopan komissio on suositel-

lut Suomelle koko 2010-luvun ajan 

toimenpiteitä lakisääteisen eläkeiän 

sopeuttamiseksi elinajanodotteen 

muutoksiin. Eläkeiän nosto on tär-

keä osa kokonaisratkaisua, jolla eri 

Alankomaissa, Slovakiassa, Ita-

liassa ja Tanskassa elinajanodotteen 

kasvu ei pidennä eläkkeellä vietet-

tyä aikaa, vaan eläkeikä nousee suo-

raan eliniän kasvun verran.

On myös maita, joissa elinajano-

dotteen kasvusta vain osa siirtyy pi-

dempään eläkkeelläoloaikaan. Suo-

men päätöksen mukaisesti eläkeikä 

nousee meillä noin kahdella kolmas-

osalla siitä, minkä verran elinikää 

tulee lisää. Elinajanodotteen vaiku-

tus voi olla pienempikin, mutta täl-

löin esimerkiksi työllisyysasteen tu-

lee olla riittävän hyvä.

Portugalissa eläkeikä nousee sa-

moin kahdella kolmasosalla siitä, 

miten elinikä pitenee. Vastaava eh-

dotus on Ruotsin poliittisten päät-

täjien pöydällä. Britanniassa perus-

periaatteena on, että eläkeiän tulisi 

nousta niin, että aikuisaikaisesta 

elinajasta eläkkeellä oltaisiin yksi 

kolmasosa.

maissa tavoitellaan työurien piden-

tymistä. Suomen ratkaisu näyttää hy-

vin istuvan näihin suosituksiin. Ko-

kemukset osoittavat, että ikärajojen 

ohjaavaa vaikutusta eläkkeelle siir-

tymiseen ei voi sivuuttaa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi täy-

tyy kuitenkin löytyä myös muita vä-

lineitä, samaan päämäärään ohjaa-

via sivureittejä. Ikärajojen noustessa 

ihmisten tulisi jaksaa töissä nykyis-

tä pidempään, muuten ikärajan nos-

tolla voi olla negatiivisia vaikutuksia 

paitsi vakuutettujen myös eläkejär-

jestelmien taloudelliseen tilantee-

seen esimerkiksi kasvavien työky-

vyttömyyseläkemenojen myötä.

Maailmalla kiinnitetäänkin laa-

jenevassa määrin huomiota iäkkäi-

den työssä jaksamiseen. Suomessa 

tämä on jo pitkään ollut osana elä-

kepoliittista päätöksentekoa, ja nii-

hinkin liittyvä juna on pidettävä liik-

keellä. 

Eläkeiän nostoon  
vaikuttaa työssäoloajan 

ja eläkkeelläoloajan  
välinen suhde.

Mika Vidlund, Eläketurvakeskus

Kirjoittajat ovat Eläketurvakeskuksesta. Yhteyspäällikkö Mika Vidlund seuraa eläkepolitiikan muutoksia muissa maissa.  
Erityisasiantuntija Niko Väänänen seuraa EU-eläkepolitiikkaa ja toimii eurooppalaisten sosiaalivakuuttajien kattojärjestössä ESIP:ssä.
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KUN HENKILÖJOUKKO rajataan 

63–74-vuotiaisiin vanhuuselä-

kettä saaviin, runsaat 40 000 

henkilöä kävi töissä vuosien 

2010–2012 lopussa. Tieto pe-

rustuu Tilastokeskuksen työs-

säkäyntitilaston aineistoon.

Tilastokeskuksen työssä-

käyntitilaston aineistosta poi-

mittiin 63–74-vuotiaat henki-

löt, jotka olivat työssä vuosien 

2010, 2011 tai 2012 lopussa. 

Näin saatu työllisten joukko oli 

110 000 henkilöä, joista puolet 

sai eläkettä. Eläkkeensaajista kolme neljästä oli van-

huuseläkkeellä. Yli 68-vuotiaita työssä käyneistä oli 

1 600 henkilöä.

Runsaan 40 000 eläkeläisen joukosta kymmenen 

prosenttia teki töitä kuljetustyöntekijöinä. Lähes 

yhtä paljon oli hoivapalvelun ja terveydenhuollon 

työntekijöitä. Kolmanneksi nousivat palvelutyönte-

kijät, joihin luetaan muun muassa kiinteistöhuollon 

työntekijät. Seuraavana olivat opettajat ja opetus-

alan asiantuntijat, joista merkittävä osa työskenteli 

kansalaisopistoissa.

Tulos ei hämmästytä, koska nämä ammattiryh-

mät ovat suuria. Myöskään selkeät erot miesten ja 

naisten välillä eivät yllätä. Sen sijaan yllättävänä 

voi pitää joidenkin ammattiryhmien yleisyyttä elä-

keläisten keskuudessa, vaikka ammatti ei muuten 

olisikaan yhtä yleinen.

Varovaisesti voi arvioida, että asiantuntijatyötä 

tekevät jatkavat työntekoa yli eläkeiän yleisemmin 

kuin työntekijät. Työntekijät jäävät ehkä pikaisem-

min eläkkeelle ja tekevät töitä sitten eläkkeen ohella.

NAISIA  täyttäneiden eläkeläisten joukossa 

oli 18 300, miehiä 22 000. Miesten osuus työllisistä 

vanhuuseläkeläisistä on siten 54 prosenttia. Sen si-

JARI KANNISTO
Kehityspäällikkö, Eläketurvakeskus

Eläkeläistyö hoivaa ja kuljetusta
Yleisimmin eläkeläisten työ on hoiva- tai kuljetusalalla. Myös eläkeläisten 
ammatit ovat jakautuneet vahvasti sukupuolen mukaan.

jaan naisia on yli puolet niistä 63 

vuotta täyttäneistä työllisistä, jot-

ka eivät saa eläkettä.

Miehet siis tekevät enemmän 

töitä eläkkeen rinnalla, kun taas 

naiset jatkavat työssä useammin 

ilman eläkettä.

Tilastoista ilmenee, että nai-

set hoitavat, siivoavat, myyvät ja 

opettavat. Eläkeläisnaiset tekevät 

töitä lähihoitajina sosiaalialal-

la tai sairaanhoitajina. Jos näi-

hin hoiva-ammatteihin luetaan 

myös kotipalvelutyöntekijät sekä 

omaishoitajat ja henkilökohtaiset avustajat, tämän 

ammattiryhmän osuus kaikista vanhuuseläkkeen 

rinnalla työssä olleista nousee 20 prosenttiin.

Siivousalalla erityisesti toimistosiivoojien sekä 

sairaala- ja laitosapulaisten osuus on suuri. Joka 

kymmenes 63–74-vuotias naiseläkeläinen siivoaa. 

Siivoojien osuus työllisistä on likipitäen sama myös 

muiden saman ikäisten työllisten keskuudessa.

Sen sijaan työssä käyneistä eläkeläisnaisista sel-

västi suurempi osa teki työtä hoiva-ammateissa tai 

myyjinä. Opettajien osuus oli reilut seitsemän pro-

senttia työssä käyvistä naisista niin eläkeläisillä 

kuin muillakin. 

 ja huoltavat. Vanhuuseläkkeel-

lä työtä tekevistä miehistä 17 prosenttia oli kuljetus-

työntekijöitä, joista yli puolet ajaa raskaita moot-

toriajoneuvoja. Tyypillisesti mieskuljettajat ajavat 

kuorma- ja linja-autoja sekä erikoisajoneuvoja.

Kuljetustyöntekijöiden osuus on eläkeläisten 

joukossa poikkeuksellisen suuri. Se on likipitäen 

kaksinkertainen verrattuna muiden saman ikäis-

ten työllisten joukkoon. Seuraavina miesammateis-

sa olivat rakennustyöntekijät ja kiinteistöhuollon 

työntekijät. Niiden työntekijämäärät olivat kuiten-

Eläkeläisten työ 
on yleistä aloilla, 
joilla on kysyntää 

osa-aikatyölle 
ja satunnaiselle 

työvoimalle.
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TOPIAS PYYKKÖNEN
Yliaktuaari, Tilastokeskus

ASIANTUNTIJA



kin vain kolmanneksen verran kuljetustyöntekijöi-

den määrästä.

Eläkeläisten työnteko on ainakin osittain riippu-

vainen työmarkkinoista. Työnteko on yleistä amma-

teissa ja aloilla, joilla on kysyntää osa-aikatyölle ja 

satunnaiselle työvoimalle.

Eläkeläiset eivät ehkä halua tai jaksa tehdä töitä 

kokoaikaisesti. Sen sijaan heitä voi kiinnostaa sa-

tunnainen ja osa-aikainen työ, joka ei sido eikä ra-

sita samalla tavalla kuin kokopäivätyö. Ehkä osa-ai-

kaisen työn tarjonta ja kysyntä kohtaavat parhaiten 

yleisimmissä eläkeläisammateissa.

Kirjoittajien laajempi artikkeli ammateista on jul-

kaistu Tilastokeskuksen lehdessä Tieto & trendit – 
talous- ja hyvinvointikatsaus 1/2015. 

Eläkeläismiesten joukossa kuljetustyöntekijöiden osuus  
on poikkeuksellisen suuri.
Rakennustyöntekijät ja kiinteistöhuollon työntekijät ovat  
miehillä seuraavaksi suurimpana ryhmänä.
Eläkeläisnaiset tekevät töitä lähihoitajina sosiaalialalla  
tai sairaanhoitajina.
Naiset myös siivoavat toimistosiivoojina sekä työskentelevät 
sairaala- ja laitosapulaisina.

Näissä ammateissa eläkeläistyö on yleisintä
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Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät
Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät

Myyjät, kauppiaat ym.
Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat

Terveydenhuollon asiantuntijat
Palvelutyöntekijät

Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat
Toimistotyöntekijät

Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuuria
Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym.

0 84 12 162 10

Prosenttiosuus

6 14 18

Työssä käyneiden 63–74-vuotiaiden yleisimmät ammattiryhmät, vuosien 2010–2012 lopussa, naiset

Kuljetustyöntekijät
Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat)

Palvelutyöntekijät
Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat

Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat
Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat

Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat
Konepaja- ja valimotyöntekijät, asentajat

Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym.
Myyjät, kauppiaat ym.

0 84 12 162 10
Prosenttiosuus

6 14 18

Työssä käyneiden 63–74-vuotiaiden yleisimmät ammattiryhmät, vuosien 2010–2012 lopussa, miehet

Työlliset, joilla 
vanhuuseläke
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Asiantuntijat

Muut

Työlliset, ei eläkkeellä

Vanhuuseläkettä saavat työlliset

Työntekijä- ja asiantuntija-ammattien osuus
vuosien 2010–2012 lopussa työssä  

käyneistä, 63–74-vuotiaat
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KARTTAA  
HASARDEJA
Riskinoton vastapainoksi Timo Ritakallio  
harrastaa rastinottoa, suunnistusta.

TEKSTI ANNE IIVONEN  KUVAT KAI WIDELL

Ilmarisen toimitusjohtaja

TIMO RITAKALLIO

TAPASIMME



– Hajautetussa mallissa eri toimijat valitsevat ku-

kin painotukset ja sijoitusstrategiat. Tuottavasti ja 

varat turvaavasti maaliin kun voi edetä niin mones-

ta suunnasta. Me korostamme myös vastuullisuutta 

kohteiden valinnassa, hän kuvaa.

KUPLAT PUHKEAVAT

Seuraavakin finanssikriisi tulee yllättäen. Talouden 

ilmastoa leimaa Kreikan velkojen takaisinmaksun 

järjestelyt, mutta myös Ukrainan ja Venäjän tilanne 

voi äkisti sysätä yllättävää epävarmuutta. Suomessa 

on realistista olettaa hyvin maltil-

lista aikaa.

– Sijoitusmarkkinoille muo-

dostuu kuplia, jotka aikaa myöten 

puhkeavat. Varmaankin jo vuoden 

loppuun mennessä näemme voi-

makkaita kurssiheilahteluja.

– En osaa ennustaa paikkaa 

tai aikaa. Emme tiedä täsmälleen 

suuntaa, mistä muutos lähtee liik-

keelle. Koskaan emme voida hallita kaikkia riskejä 

kokonaan, Ritakallio sanoo.

Euroalueella korkotuotot ovat nollassa, todelli-

suudessa jo miinusmerkkisiä. Kaikki kyttäävät, mi-

hin suuntaan nolla keikahtaa. Kun euron ja dollarin 

ero kasvaa, valuuttaliikkeellä on isoja vaikutuksia 

sijoitustulokseen.

– Kokonaisuus lopulta ratkaisee, kuka onnistuu 

välttämään pahimmat karikot. Jos joku niihin iskey-

tyy, koko työeläkejärjestelmä sen varmasti huomaa, 

maan toiseksi suurimman työeläkeyhtiön toimitus-

johtaja sanoo.

MILJARDIT HALUTTUA RIISTAA

Työeläkevaroja ei pureta äkisti kuin makeannäl-

kään mielitekojen mukaan. Niillä hankitaan pitkä-

K
ovakuntoinen Ritakallio lukee suunnis-

tuskarttaa tarkasti kuin maailmantalou-

den suhdannekäyrää. Rastiväli suun-

nistajan kartalla voi olla 2,5 kilometrin 

pituinen. Kuin kvartaali sijoitusmaail-

massa.

– Kummankaan, rastien tai kvartaalien, välillä ei 

voi jäädä paikalleen. On mentävä eteenpäin ja ana-

lyyttisesti päätettävä, minkä reitin valitsee muutos-

ten keskellä. 

Pikalajissaan sprinttisuunnistuksessa Ritakallio 

vaatii itseltään kilpailutilanteessa äärimmäistä kes-

kittymistä. Sen verran miehessä 

on ninjan ketteryyttä ja jiujutsu-

mestaria, että mielenhallinta mah-

tuu vartalonmyötäisiin trikoisiin.

– Teen taatusti heti virheen,  

jos hetkeksi herpaannun, hän pa-

rahtaa.

KOULITTU VASTUULLISEKSI

Sijoitusjohtajasta yhtiön toimitusjohtajaksi ylen-

netty Ritakallio osaa hallita riskejä. Hän sai jo nuo-

rena pankkiirina vastuullisia töitä ja eteni nousu-

johteisesti urallaan. Pankkiryhmänsä nuorimpana, 

28-vuotiaana, hänet valittiin Uudenkaupungin 

Osuuspankin pankinjohtajaksi. OKO johtokuntaan 

hän kiri kaikkien aikojen nuorimpana, 34-vuoti-

aana.

– Kun nyt katson samanikäisiä nuoria, tajuan että 

heissä on hurjasti potentiaalia. Näin kriisit läheltä 

jo nuorena ja opin, että näitä kriisejä tulee ja niistä 

selvitään, 52-vuotias mies sanoo.

Suomalaisten työeläkevarat, reilut 170 miljardia 

euroa olisi valtava yksittäinen riskikeskittymä, jos 

varat olisivat yhdessä potissa. Sijoituskannan mo-

neen työeläketoimijaan jakautuminen tuo hajautus-

ta sijoituksiin.

Kiinteistö- ja osake-
markkinoille muodostuu 

kuplia. Aikaa myöten  
ne puhkeavat.

Kaikkia riskejä me ei voida  
koskaan hallita kokonaan.”

– Työssämme on  
opittava hallitsemaan  
kriisejä, lukemaan  
karttaa huolellisesti  
ja kyettävä nopeasti  
ottamaan oikea  
suunta, toimitusjohtaja  
Timo Ritakallio sanoo.
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KUKA?
Timo Ritakallio

Ikä:
Koulutus:

Työ:

Perhe:
Harrastukset:  

Parasta isän- 
maallisuutta on hakea 

tuotto sieltä, mistä  
se on saatavissa.”

aikaista sijoitustuottoa, jota tuloutetaan eläkkeiden  

maksamiseen. Jo nyt rahaa maksetaan järjestelmästä 

ulos enemmän kuin kerätään. Erotus maksetaan  

sijoitustuotosta.

– Koska aikajänne on pitkä, ei mikään toiminta 

lyhyellä aikavälillä saa vaarantaa varojen pitkäai-

kaista kehittymistä. Eläkevaroja keräämme vain 

eläkkeiden maksua varten.

Vakuutusmaksuina Ilmarinen keräsi viime vuonna 

asiakkailtaan 4,17 miljardia, ja maksoi eläkkeinä 

enemmän, 4,35 miljardia. Inflaatiosta putsattuna 

yhtiö on hankkinut viimeksi kuluneiden parinkym-

menen vuoden aikana keskimäärin neljän prosentin 

reaalisen tuoton sijoituksilleen, joiden markkina- 

arvo ylsi viime vuonna 34 miljardiin.

Yleisesti ottaen kotimaan osakkeiden osuus Ilma-

risen salkussa on laskenut, vastaavasti eurooppa-

laiset ja kiinalaiset sijoitukset kasvaneet. Osake- ja 

korkosijoituksia on molempia Ilmarisen omaisuus-

lajeina kumpaakin tasavahvasti. Loppu viidennes 

jakautuu kiinteistöihin ja muihin pienempiin osiin.

– Emme juurikaan sijoita hedge-fundeihin. Pi-

dämme niitä kalliina, läpinäkymättöminä ja epä-

likvideinä, Ritakallio sanoo.

– Pitkän ajan sijoitusstrategiassa olemme yltä-

neet tavoitteisiimme, ja uskon että saavutamme ne 

myös vaikeassa suhdanteessa tänä vuonna. Saman-

aikaisesti vakavaraisuusasemamme on vahvistunut 

kaksinkertaiseksi suhteessa vakavaraisuusrajaan.

Joka viikko maanantaisin Ilmarisen pääkonttorissa 

sijoitukset pannaan puntariin riskitestissä, joka näyt-

tää missä mennään varavaraisuusrajan puitteissa.

– Riskinotto asetetaan tasolle, joka vastaa enin-

tään 2,5 prosentin todennäköisyyttä ajautua lain 

edellyttämällä vakavaraisuusrajalle vuoden tähtäi-

mellä, Ritakallio kertoo.

TUOTTO HAETAAN VAIKKA KIINASTA

Ritakalliolla on sisäpiiritietoa, jos jollakulla tässä 

maassa. Vastikään hän palasi Yhdysvalloista, jossa 

oli tavannut turneellaan lukuisia sijoitusammatti-

laisia.



Kevätloskassa  
mieleen palaavat  
kisatunnelmat  
viime kesän SM- 
suunnistuksesta  
Hyvinkään  
Kytäjänkorvessa.

Jo nyt Ilmarisen sijoituksista 70 prosenttia on 

Suomen ulkopuolella, 30 prosenttia Suomessa.

– Lyhyellä aikavälillä tarkasteluna Euroopassa 

menee nyt huonosti. Mutta ei mene koko maailmalla!

Kasvua on haettava Suomeen ja euroalueen ulko-

puolelta kehittyvistä talouksista maailmalta, Rita-

kallio näkee.

– Suomalaiset työeläkeyhtiöt ovat houkuttelevia 

asiakkaita kelle tahansa.

Ilmarinen sijoittuu Varman ja Kevan rinnalla 15. 

suurimman eurooppalaisen eläkesijoittajan jouk-

koon. Työeläkevarojen hajautus ja yhteisvastuu 

eläkkeistä sääntelee, ettei mikään yhtiö voi ottaa 

yltiöpäistä riskiä liiaksi jossain omaisuuslajissa.

Kilpailutilanne tuo hänen mukaansa vireyttä ja 

tuottaa paremman kokonaistuloksen kuin monopoli.

Suomen työeläkejärjestelmän yhteen toimijaan kes-

kittäminen heikentäisi Ritakallion mukaan tehok-

kuutta.

Hoitokulusuhde kahdessa suurimmassa työelä-

kevakuutusyhtiöissä on 75–76 prosenttia. Toisin 

sanoen vain kolme neljäsosaa vakuutusmaksussa 

hoitokuluihin varatusta määrästä menee yhtiön liike- 

kuluihin.

Ilmarinen katselee itään yli Venäjän mantereen ja 

perusti pari vuotta sitten toimiston Kiinaan.

– Siitä on ollut valtavasti hyötyä, myös sijoitustii-

mimme ymmärrys Kiinan tilanteesta on kehittynyt. 

Yksin Kiina-sijoituksille saimme viime vuonna 45 

prosentin tuoton.

Parasta isänmaallisuutta Ritakallion mukaan on 

se, että tuotto haetaan sieltä mistä se on saatavissa.

– Me ottaisimme sen aivan varmasti myös Suo-

mesta, jos sellaista tuottoa täältä saisi. Ei ole eläk-

keitä maksavien eikä niitä saavienkaan etu, että jä-

mähdämme paikoillemme, Ritakallio sanoo. 

RITAKALLION  
3 VINKKIÄ NUORELLE
1. TEE PITKÄ URA
Varmasti saat hyvän eläketurvan  
suhteessa ansiotasoosi, kun työskentelet  
tuollaiset 37–40 vuotta.

2. ÄLÄ LANNISTU
Arvioi tavoitettasi ja onnistumistasi  
pitkin matkaa.

3. SEURAA TILANNETTA
Se motivoi, kun näet eläkesaldosi kasvavan. 
Haluamme jakaa tiedon kertyneestä eläkkeestä 
ansiojaksojen rytmissä kuukausittain.

Liikkeelle puoli kuudelta
MUSTAN TRIKOOASUN hartialinjaan painettu keltai-
nen teksti Lynx (lat. ilves) kertoo suunnistusseurasta 
Kirkkonummelta, Timo Ritakallion kilpailuseurasta.

Hän kuitenkin asuu saaressa keskellä Helsinkiä, hie-
nostokaupunginosassa Kaskisaaressa. Meri velloo ym-
pärillä, mutta metsä vetää puoleensa lenkkimaastoon.

– Herään puoli kuudelta, ja näin ennätän liikkua aa-
muisin ennen työpäivää. Illasta on paljon vaikeampi löy-
tää aikaa, hän sanoo.

Ritakallio on jo nuorena harrastanut kilpailumielessä 
suunnistusta ja juoksua SM-tasolla. Kilpailemista hän 
ei ole koskaan lopettanut. Hän on menestynyt SM-ta-
solla ikäluokassaan kärkisijoille. Myös puoliso harras-
taa suunnistusta.

Suunnistuksen MM-kilpailuissa Brasiliassa Ritakallio 
ei tyytynyt edustamaan kansainvälisen suunnistusliiton 
hallituksen jäsenenä, vaan osallistui sarjassaan kisaan 
ja ylsi tuloksellaan parhaaseen A-luokkaan. 
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Oraksen  
ikäohjelma

On täysin yrityksestä riippu-
vaista, haluaako se pitää kiinni  
ikääntyvästä ja osaavasta 
henkilöstöstään. Oras haluaa.

TEKSTI: LEENA SERETIN  KUVAT: ANNE IIVONEN

J
otta kokemuksen siirtymisessä ei 

tulisi tietokatkoja, Oras on kehittä-

nyt menestyksellisen ikäohjelman 

yli 55-vuotiaille työntekijöilleen.

Yritys ja työntekijät korjaavat 

ohjelman satoa hyvillä mielin: eläkeikä on 

noussut usealla vuodella.

Hana- ja suihkutuotteita valmistava 

Oras alkoi kehitellä senioriohjelmaansa jo 

parikymmentä vuotta sitten.

Yrityksen senioreilla on pitkältä ajalta 

kertynyttä tietoa ja taitoa, joka siirtyy pik-

kuhiljaa nuoremmalle polvelle.

– Vesikalusteiden valmistusta ei opis-

kella kouluissa, vaan asiat opitaan työtä 

tekemällä. Toki meillä on paljon valmistus-

puolella työntekijöitä, joilla ammatillisia 

opintoja tai vaikkapa insinöörikoulutus, 

mutta missään päin maailmaa osaamista 

ei opiskella kuin työssä. Hanojen valmis-

tuksessa tie kisällistä mestariksi on pitkä, 

toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi kertoo.

TOIMII  
KUIN  
HANA

 
 

Or
as

REPORTAASI



55 ja risat
ORAKSEN IKÄOHJELMAN

Kuusikymppinen saa ikävapaata  
12 päivää + 3 työhyvinvointipäivää.”

– Osaavan väen hiljainen tieto ja taita-

jien tietojen saattaminen seuraavalle su-

kupolvelle on ensiarvoisen tärkeää. Lama-

vuosina 1990-luvulla Oras joutui muiden 

tavoin vähentämään väkeä muun muassa 

työttömyyseläkeputkeen ja syntyi osaamis-

tyhjiöitä. Tästä senioriohjelma lähti ja taus-

talla on edelleen sama idea, joskin itse oh-

jelmaa on toki vuosien saatossa kehitetty.

Heikkojen suhdanteiden aikana Oraksen 

senioriohjelma on jouduttu jättämään jää-

hylle. Vuonna 2009 markkinat kutistuivat 

parikymmentä prosenttia, ja keväällä 2009 

Oras joutui turvautumaan lomautuksiin. 

Lomautusten aikana ei ymmärrettävästi voi-

tu tarjota senioreille ylimääräisiä vapaita. 

TERVEENÄ ELÄKKEELLE

Oraksen senioriohjelmaan pääsevät mu-

kaan 55 vuotta täyttäneet. Tarjolla on muun 

muassa kunto-ohjelmaa, työhyvinvointipäi-

Ripustaja-purkaja  
Kaija Siivonen toteaa, 
että senioriohjelma  
on hänelle hyväksi,  
varsinkin kun ikää  

Koneistaja Nelly  
Montosen tarkkuus 

Hän osaa työnsä ja jat-
kaa työntekoa yli eläke-

Tehdaspäällikkö 
Janne Siivon ja kokooja 
Sanna Rantasen työ-
vuosilla ei vielä yllä  

viä ja seniorivapaita. Niitä kuusikymppinen 

saa vuodessa 15, joista kolme tulee käyttää 

ohjattuihin työhyvinvointipäiviin. Viime 

vuonna seniorivapaita oli tarjolla yhteensä 

752 päivää, joista yli 90 prosenttia käytettiin.

– Työnantajalle yli 700 ylimääräistä va-

paapäivää on iso satsaus, mutta koemme 

sen investointina. Tavoitteena on hyväkun-

toinen henkilöstö, joka jaksaa säädettyyn 

eläkeikään ja pääsee terveenä eläkkeelle, 

toimitusjohtaja Kuusniemi sanoo.

Oraksen kotipaikan  
Rauman puukorttelit ovat 

Unescon maailman- 
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Ja toden totta jaksaa. Oraksella keski-

määräinen eläkkeellesiirtymisikä on 63,3, 

pari vuotta valtakunnallista ikää korkeampi.

Vuodesta 1996 Oraksen väen keskimää-

räinen eläköitymisikä on noussut seitse-

män vuotta. Yhtiössä on myös 63-vuotiaita 

nykyisen eläkelain mukaisella superkarttu-

malla työskenteleviä.

Viime vuonna yksikään työntekijöistä ei 

jäänyt työkyvyttömyyseläkkeelle, mikä on 

iso säästö myös yritykselle.

Kuusniemi sanoo talouslukujen todis-

tavan, että senioriohjelma toimii. Talous-

luvut näyttäisivät heikommilta ilman oh-

jelmaa.

LUOTTAMUSTA PUOLIN JA TOISIN

Senioriohjelman toteutus edellyttää yrityk-

sessä hyvää luottamusilmapiiriä.

Seniorivapaita on tarkoitus käyttää 

oman kunnon vaalimiseen ja voimien eh-

tymiseen, eikä vaikkapa lasten taloraken-

nusprojekteihin, joissa voimat ehtyvät.

– Emme kyttää, mihin seniorit vapaan-

sa käyttävät vaan luotamme, että seniori-

vapaalta tullaan tarmokkaana töihin. Kyl-

lä tämä toimii. Uskoakseni henkilöstö osaa 

antaa arvonsa yrityksen investoinnille. Ei-

hän tällaista juuri missään ole.

Pekka Kuusniemi ei lähde neuvomaan 

muita yrityksiä, sillä kaikilla on omanlai-

sensa lähtökodat. Oraksen malli ei sellai-

senaan ole myöskään kopioitavissa.

– Kannattaa kuitenkin silmäillä henki-

löstön ikärakennetta vuosiksi eteenpäin ja 

saada osaajat pysymään talossa. Työhyvin-

voinnin toimenpitein sen onnistuu.

Työeläkeuudistus 2017 tuskin Oraksen 

suunnitelmiin vaikuta.

– Saamme varmaankin tavoitettua 65 

vuoden keskimääräisen eläkeiän ilman 

eläkeuudistuksen ikärajakorotuksia, mutta 

toki uusi eläkelaki kannustaa meitäkin ke-

hittämään ohjelmaamme. Eläkeratkaisua 

enemmän odotan päättäjiltä, että yritysten 

toimintaolosuhteet olisivat ennakoitavissa 

ja voisimme keskittyä bisnekseen ja työu-

riin. Poukkoileva päätöksenteko häiritsee, 

Pekka Kuusniemi sanoo.

55 JA RISAT

Oraksen ikäohjelmaan pääsevät mukaan 

55–57-vuotiaat. Ohjelmaan kuuluvat sään-

nölliset terveystarkastukset työterveys-

huollossa, kuntotarkastus ja yksilöllinen 

kunto-ohjelma. Ohjelma tarjoaa vuodessa 

yhdestä kolmeen ohjattua työhyvinvointi-

päivää. Näin työntekijä sitoutuu itse vaali-

maan terveyttään ja kuntoaan.

Seniorivapaata saa, kun väsyttää, mutta 

ei väsytä niin paljon, että pitäisi hakeutua 

sairauslomalle. Kuusikymppinen on oikeu-

tettu saamaan vapaata 12 päivää vuodessa 

plus kolme ohjattua työhyvinvointipäivää.

Homma toimii: Oraksen noin 460 työn-

tekijästä Raumalla satakunta on senioria ja 

jatkaa työssään reippaasti yli valtakunnal-

lisen keskimääräisen eläköitymisiän. Se on 

Oraksella 63,3 vuotta. 

Perheyhtiö Oras
 

Erkki  
Paasikiven  

Oras Group  

Oras Oy 
Hansa Armaturen GmbH tytär- 

 

 

 

Hiomalaikoilla 
hanojen kromi- 
pinnat saadaan  
kiiltäviksi.

Messinki- 
runkoja ennen  
kromipinnoitetta.

Tavoitteena on  
hyväkuntoinen henkilöstö, 

joka jaksaa säädettyyn  
eläkeikään ja pääsee  
terveenä eläkkeelle.



KUKA?
Tommi Uschanov

Ikä:
Kolulutus: -

-

Työ:  

Suomessa 
ei selvästikään 

hahmoteta, miten 
poikkeuksellinen 
eläkejärjestel- 

mämme on.
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Työeläkepessimismi kaipaa huomiota
SUOMALAISEEN TYÖELÄKKEESEEN 

liittyy eräs outo uskomus, joka 

on jäänyt tavattoman vähälle 

huomiolle. Tarkoitan työikäisil-

lä olevaa kuvaa, etteivät he tule 

itse yksinkertaisesti saamaan 

mitään eläkettä – vaikka ovat 

eläkemaksunsa maksaneet.

Olen itse törmännyt tähän us-

komukseen toistuvasti esimer-

kiksi pöytäkeskusteluissa ikäis-

teni kanssa.

Joku on esimerkiksi saanut 

postissa työeläkeotteen ja epäi-

lee, voiko näin pienillä maksuilla saada sen suu-

ruisen eläkkeen kuin ote lupaa. Tai puhe kääntyy 

Suomen valtionvelkaan, ja eläkerahastot arvellaan 

käytettävän sen maksamiseen.

Kokemukseni mukaan eläkepessimismiä esiintyy 

myös koulutetuilla ihmisillä, jotka seuraavat poli-

tiikkaa ja yhteiskuntaa aktiivisesti.

ILMIÖ ON KANSAINVÄLINEN. Esimerkiksi Yhdysval-

loissa se on esiintynyt ainakin 1970-luvulta läh-

tien. Taloustieteilijä John Quiggin huomauttikin 

viime keväänä, että väite ”Mitään eläkkeitä ei tulla  
ikinä saamaan” on ollut liikkeellä jo niin kauan, että  

nykyisissä eläkkeensaajissa on ihmisiä, jotka  

ehtivät toistella sitä koko oman työuransa ajan – 

kunnes jäivät eläkkeelle ja osoittivat siten, ettei se 

ole totta.

Pessimismi istuu silti vahvassa. Y-sukupolvesta 

eli noin vuosina 1980–1995 syntyneistä nuorista ai-

kuisista uskoo Yhdysvalloissa noin 50 prosenttia, et-

tei tule saamaan työeläkettä. Ei siis, että eläkkeitä 

leikataan, vaan että ne lopetetaan.

Suomen vastaava luku olisi kiinnostavaa tietää, 

vaikka se ei yhtä raju olisikaan.

SUOMESSA PESSIMISMIIN on vielä harvinaisen vähän 

syitä, koska työeläkejärjestelmämme poikkeaa mer-

kittävästi muista maista.

Ensinnäkin rahat ovat täällä yksityisissä vakuu-

tusyhtiöissä. Niin paljon kuin Suomessa kammok-

sutaankin julkista velkaa, valtiovarainministeriö tai 

muu julkinen valta ei voi käyttää 

eläkerahastoja omiin tarkoituk-

siinsa, vaikka kuinka haluaisi.

Toiseksi, rahastoja hallin-

noivat työmarkkinaosapuolet 

yhdessä. Kun järjestelmään tu-

lee uudistuspaineita, tämä te-

kee uudistamisen henkisesti 

helpommaksi: ihmiset kokevat 

itse moraalisesti ”omistavansa” 

järjestelmän, jota uudistetaan, 

eivätkä joutuvansa poliitikko-

jen tai virkamiesten määräile-

miksi.

Ja kolmanneksi, Suomessa ei ole eläkekattoa 

vaan työeläke karttuu suuristakin tuloista.

Hyvätuloiset eivät siksi koe juurikaan houkutus-

ta ottaa yksityisiä lisäeläkevakuutuksia, jotka na-

kertaisivat tunnetta, että työeläke on kaikkien yh-

teinen asia ja siitä huolehtiminen kuuluu kaikille. 

Järjestelmän heikentäminen tai tekeminen vähem-

män universaaliksi on siten vaikeaa.

ULKOMAILLA ELÄKEPESSIMISMI liittyykin selvästi myös 

eläkevakuutusten markkinointiin. Mitä laajemmalle 

pessimismi on levinnyt, sitä enemmän vakuutuksia 

ostetaan. Niinpä monien intressissä on levittää pes-

simismiä tahallaan.

Suomessa ei selvästikään hahmoteta, miten poik-

keuksellinen eläkejärjestelmämme on – eikä ulko-

mailla taas tiedetä, että Suomen kaltainen järjestel-

mä on mahdollinen. Eräs kiinnostava osoitus tästä 

on Thomas Piketty, joka hänkin edustaa erästä elä-

kepessimismin muotoa menestyskirjassaan Le ca-
pital au XXIe siècle. Kun Piketty selostaa, millaisen 

eläkejärjestelmän hän haluaisi nykyisten tilalle, 

muistuttaa kuvaus monessa suhteessa Suomen ole-

massa olevaa järjestelmää.

Toivoisin eläkepessimismistä keskusteltavan 

enemmän. Maailmassa on todellisiakin ongelmia, 

joten energiaa ei soisi tuhlattavan olemattomien on-

gelmien suremiseen. 

Tommi Uschanov
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NORJA
Liki nelinkertaisesti
odotettua kalliimpi uudistus
NORJAN ELÄKEVIRANOMAINEN NAV julkisV -
ti helmikuussa yllättäviä laskelmia perus-
eläkkeiden uudistuksen kustannuksista.

uudistuksesta tuli odotettua kalliimpi. Val-
tion budjetissa uudistuksen hinnaksi oli ar-

-
lisen hinnaksi tuli viisi miljardia kruunua.

Korkea hinta johtuu odotettua aikai-
semmasta eläkkeelle siirtymisestä. Moni
norjalainen on siirtynyt eläkkeelle heti kun

-
senttia keskimääräisen eläkkeensaajan

-
-

Eläkesäästöt sileäksi
omaan tarpeeseen
MITÄ JOS OTTAISIT eläkesäästöt käyttöösi

PERU
Köyhien työkyvyttömyyden
tunnistusprikaatit tulevat

y y y y yyy y y

PERUN SOSIAALIMINISTERIÖ ilmoitti tammi-
kuussa uudesta työkyvyttömyyseläkkees-
tä, joka on tarkoitettu vaikeasti vammau-
tuneille köyhille.

Maan hallitus arvioi, että uuteen eläk-
-

laista. Eläkkeellä ei ole ikärajaa. Se on suu-

Työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeutet-
tujen tunnistaminen on vaikea tehtävä. 
Perulaisten on aluksi koulutettava noin 

-
den myöntöprosessien hallitsemiseksi.

Ministeriö suunnittelee perustettavaksi 
”liikkuvia työkyvyttömyyden tunnistuspri-
kaateja”, jotka operoivat köyhillä ja huo-
nojen liikenneyhteyksien päässä olevilla 
alueilla.

Peter Lindström
Tiedottaja
Eläketurvakeskus

Pallo
hallussa
Pallo hallussa kokoaa eri lähteistä  
ulkomaiden eläkeuutisia. Lisää luettavaa  
muiden maiden eläketurvasta löydät 
osoitteesta .



ALANKOMAISSA
Väkiluku:
Elinajan odote:  

Arvioitu eläke:
Eläkeikä:

RUOTSI
Pensionsmyndigheteniltä
360 000 osoitetta hukassa

y gy g

RUOTSIN ELÄKEVIRANOMAINEN Pensions-
myndigheten ilmoitti alkuvuodesta, että 

VENÄJÄ
Rahastot hupenevat
valtion tukemiseen

pp

VENÄJÄN ELÄKEJÄRJESTELMÄN uudistami-
seen tarkoitettu kansallinen hyvinvointi-
rahasto tyhjenee nopeassa tahdissa, kir-
joittaa Kauppalehti.

Hyvinvointirahaston alkuperäisenä tar-
koituksena oli Venäjän eläkejärjestelmän
turvaaminen, mutta rahaston varoja on ta-
louskriisin vuoksi käytetty investointihank-
keisiin sekä valtionpankkien ja -yhtiöiden 
tukipaketteihin.

Asiantuntijoiden mukaan rahaston va-
rat joudutaan käyttämään valtiontalouden
tukemiseen jo parissa vuodessa.

Rahaston varat olivat maaliskuussa 

Eläkelaitosten lukumäärä 
puolittunut 10 vuodessa
MAAILMAN PARAS -

-

-

-
-

-
-

-
-
 

-

-

-
-

-

-
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Kansakunnan
henkistä viljelyä
Erilainen historiikki, joka 

 
kirjoittaa raikkaasti ja 

 

Liaquat Ahamed: 
Lord of Finance

Elämästä sen kaikkine piikkeineen
Hanna Hiidenpalon valitsemissa kirjoissa kuljetaan pankkiirimaailmassa,  
New Yorkissa ja Pariisissa – ja palataan suomalaiseen sielunmaisemaan.

KUKA?
Hanna Hiidenpalo

Ikä:
Koulutus:
Työ:

Lähellä sydäntä: 

Lukee seuraa-
vaksi:

Teemu Keskisarja
Suuri tammi

Elämästä 
osuvasti

numero 
 ja 

Renée Miche- 

 
Ozun

 

 

Siilin eleganssi

Suurkaupungin
matkaoppaaksi

Dan Barry  
New York 

Times

 

City Lights
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Instituutioiden
alkulähteille

Ahamed
 

 

Keynes

KIRJA KOLAHTI



T
yöeläkeyhtiö Elon toteuttaman ky-

selytutkimuksen mukaan nuoril-

la yrittäjillä on vanhempia yrittäjiä 

korkeampi riski uupua.

Yrittäjän uupuminen saattaa johtaa yri-

tyksen lopettamiseen. Vaikka iso osa nuo-

rista yrittäjistä suhtautuu yrityksensä tule-

vaisuuteen vanhempia valoisammin, joka 

neljäs alle 36-vuotias yrittäjä on harkinnut 

yrityksensä lopettamista. He kokevat työn 

ja muun elämän yhteensovittamisen vai-

keaksi.

– Monet nuoret yrittäjät kokevat, että 

heillä ei ole riittävästi vapaa-aikaa työstä 

palautumiseen. He esimerkiksi lomailevat 

vähän, tyypillisesti vain yhdestä kymme-

neen päivään vuodessa, kertoo työhyvin-

voinnin kehittämispäällikkö Annarita Koli
työeläkeyhtiö Elosta.

TUTKIMUKSEEN VASTANNEISTA yrittäjistä uu-

pumisriski on joka viidennellä. Parhaiten 

työssään jaksavat yli 55-vuotiaat yrittäjät.

Uupumista ei ole helppo tunnistaa. 

Moni nuori yrittäjä kokee itse työkykynsä 

varsin hyväksi. Koli neuvoo nuorta yrittä-

jää arvioimaan kriittisesti ajankäyttöään ja 

pitämään huolta hyvinvoinnistaan, vaikka 

ei vielä tuntisikaan palautumisen tarvetta. 

– Nuoret yrittäjät kertoivat kaipaavansa 

eniten tukea liiketoiminnan perusasioihin 

kuten strategian luomiseen, myyntitaitojen 

kehittämiseen ja budjetointiin.

Näihin kannattaa hakea rohkeasti apua 

oman yrityksen ulkopuolelta. Verkostoitu-

Pitkät työpäivät rassaavat 
nuoria yrittäjiä enemmän  
kuin konkareita. Kokemus ja 
verkostot auttavat jaksamaan.

minen kokeneempien yrittäjien kanssa voi-

si olla hyödyllistä. 

– Harva yrittäjä kertoo kuitenkaan ak-

tiivisesti hyödyntävänsä verkostoaan pul-

matilanteissa. Myös verkostotaitoja voi ja 

kannattaa opetella, Koli kannustaa.

DIGITAALISTEN uusien sähköisten palve-

luiden käyttöön yrittäjät kaipaavat tukea. 

Tutkimuksen mukaan vain noin puolet yrit-

täjistä hyödyntää työssään sähköisen liike-

toiminnan välineitä tai sosiaalista mediaa. 

40 prosenttia yrittäjistä suhtautuu digitaa-

lisuuteen varauksella.

Kielteisimmin digitaalisuuteen suhtau-

tuvat ne, joilla on ongelmia omassa jaksa-

misessaan. Hyvinvoivalla yrittäjällä riittää 

TEKSTI JA KUVA: ANNE IIVONEN

NUORILLA YRITTÄJILLÄ
korkein uupumisriski

Hyvät verkostot ratkaisevat
ELON YRITTÄJÄN MITTARI - kyselytutki-

-

-
-

Aineisto yhteenvetoineen www.elo.fi.

voimavaroja uusien toimintamallien luo-

miseen.

– Myönteistä on, että tarve sähköisten 

liiketoimintojen ja verkkopalvelujen käyt-

töönottoon on tunnistettu, sillä neljäsosa 

yrittäjistä toivoi tähän tukea. 

Yrittäjämittari-tutkimus toteutettiin säh-

köisenä kyselynä Elon yrittäjäasiakkaille ja 

siihen vastasi noin 2 300 yrittäjää. 

Konkari suhtautuu  
yritystoiminnan  
heilahteluihin eri  
tavoin kuin nuori.  
Saimaan kalastaja 
Jari Häkkinen on  
oppinut tuntemaan 
tyynet ja tyrskyt  
myös taloudessa.

Verkostoituminen
kokeneempien  

yrittäjien kanssa  
voisi olla hyödyllistä.

TYÖELÄKE |  
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T anskassa työeläkkeiden ja kansaneläk-
keiden maksuliikenteen keskittämi-
nen tuo kymmenien miljoonien eurojen 

vuosittaiset säästöt. Lakisääteisestä työeläk-
keestä vastaava eläkelaitos ATP – ja sen kon-
serniin kuuluva Udbetaling Danmark – sääs-

kruunua hoitamalla kansaneläkejärjestelmän 
etuuksien maksamisen.

Aikaisemmin maksuliikenteen hoitivat 
kunnat. Kuntien tehtävänä on tuottaa palve-
luja kansalaisille, ei hoitaa maksuliikennettä.

– Olen hyvin iloinen, että järjestelyllä on 
onnistuttu tuomaan luvattua tehokkuutta. 
Se tarkoittaa, että suuri määrä varoja voi-
daan vapauttaa hallinnosta kansalaisten pal-
veluihin, sosiaaliministeri Manu Sareen kom-
mentoi.

Juutinmaan jättiläisen, ATP-eläkelaitok-
sen konserniin kuuluva Udbetaling Danmark 
on maksuliikenteen megatoimija. Se maksaa 

kahdelle miljoonalle tanskalaiselle.

– Otimme tärkeän yhteiskunnallisen tehtä-
vän hoidettavaksemme, koska meillä on mo-
nen vuoden kokemus siitä, miten lunastetaan 
lupaus alhaisista kustannuksista ja korkeas-
ta asiakastyytyväisyydestä, ATP:n konsernin-
johtaja ja Udbetaling Danmarkin johtaja Lilian 
Mogensen kertoo.

ATP on Tanskan suurin eläkevakuuttaja ja 
sijoittaja, jolla on alhaiset kulut ja kovat tuo-
tot. Laitoksen omistavat Tanskan työmarkki-

Yhtiön sijoitukset tuottavat hyvin. Kahden 
viime vuosikymmenen aikana ATP:n sijoituk-

ATP tunnetaan myös alhaisista hallintoku-
luistaan. Kansainvälisen CEM Benchmarking 
-vertailun mukaan ATP:n hallintokulut ovat 
vain kahdeksasosan siitä mitä vastaavissa 
eläkeyhtiöissä keskimäärin. 

Peter Lindström

172,5
MRD. 

TYÖELÄKEVAKUUTTAJIEN si-
joitusvarallisuus oli viime 
vuoden lopussa yhteensä 

Varat on rahastoitu työ-
eläkkeiden maksua varten 
ja ne sijoitetaan tuottavasti 
ja turvaavasti. 

Mitä on ruotsiksi 
työuraeläke?

 verk-
ko sanakirjan vuosipäivitys on 
valmistunut. Sanakirjaan lisättiin 
uusia sanoja riskienhallinnan, 
työeläkkeen, sosiaalivakuutuk-
sen ja arvopaperikaupan alueilta.

Esimerkiksi työuraeläke on 
ruotsiksi arbetslivspension ja 
englanniksi years-of-service pen-
sion.

-
lan asiantuntijoille ja kääntäjille 
tarkoitettu palvelu, josta löytyy 
kattavasti alan sanasto ja lyhen-
teet.

Suomi–ruotsi–englanti -sana-
kirjan päivitystyöstä vastaavat 
kääntäjät Juhana Honkanen 
ja Anu Lampinen (Finanssia-
lan Keskusliitto), Eivor Björklöf 
(Kansaneläkelaitos), Lena Kos-
ki (Eläketurvakeskus), Riitta Sal-
minen (Aktia Pankki Oyj) ja Sirpa 
Aitosalo.

Maksuttomaan tutustumis-
versioon voi pyytää tunnukset 

-
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Tanskassa yksi yhtiö hoitaa eläkkeiden maksuliikenteen

TIEDOKSI



Eläketurvakeskus
 Terveystieteiden maisteri Tiina 

Palotie-Heino  
alkaen tilastopäälliköksi suunnit- 
teluosastolle. Palotie-Heino  
siirtyy tehtävään yksikön päälli- 
kön tehtävästä Terveyden ja  
hyvinvoinnin laitokselta.

Ilmarinen
 Simo Mattinen on nimitetty 

 turvallisuuspäälliköksi. Hänen 
 vastuulleen kuuluvat muun  
muassa Ilmarisen yritysturvalli-
suusasiat ja niiden koordinointi.

Keva
  VTM Jouni Kempas on valittu 

 
alkaen. Hän vastaa Kevan vies- 
tintäkokonaisuudesta. Hän  
siirtyy Kevaan RAY:stä. 

 Oikeustieteen lisensiaatti, KTM 
Markus Mankin on valittu Kevan 

Hän on aiemmin työskennellyt 
muun muassa KT Kuntatyön- 
antajissa ja Ilmarisessa.

 sairaana työs-
kentelyn, työkyvyttömyyseläkkeiden ja 
terveydenhuollon kustannukset aiheut-

menetyksen, selviää STM:n työsuoje-
luosastolla tehdyssä selvityksessä.

Kyse on sekä yhteiskunnallisesta 
että yksilöllisestä talousongelmasta. 
Sairauspoissaolojen osuus tekemät-

Työkyvyttömyyseläkkeiden vuoksi me-
netetään kahdeksan miljardin euron 
työt. 

Uusille yrittäjille suunnatussa kirjeessä kerrotaan 
työansioiden vakuuttamisvelvollisuudesta.

S ijoitusriskeistä on nykyään käytettävis-
sä uutta tietoa. Sen vuoksi myös työelä-
kelaitosten vakavaraisuutta koskevaa 

sääntelyä tarkennetaan. Näin varaudutaan pa-
remmin sijoitus- ja vakuutustoiminnan tap-
pioihin.

Uudenlaisessa vakavaraisuuslaskennassa 
otetaan nykyistä tarkemmin huomioon kaik-
ki olennaiset sijoitustoiminnan riskit sekä 
 vakuutusriskit.

Vakavaraisuusraja kuvaa sitä vakavarai-
suuspääoman määrää, joka eläkelaitoksil-
la on oltava vakuutus- ja sijoitusriskejä var-
ten. Vakavaraisuusraja on sitä suurempi mitä 
suurempia riskejä eläkelaitoksen sijoituksiin 
 liittyy.

Laissa säädetään riskiluokituksesta, myös 
sijoitusten odotettu tuotto sekä eri riskiteki-

Työeläkelaitosten  
riskipuntari uudistuu

jöiden välinen riippuvuus huomioidaan. Las-
kentasäännöt on selkeästi määritelty sekä 
eläkelaitoksen että valvojan näkökulmasta.

Uudistuneet vakavaraisuussäännökset tu-
-

Uudet säännökset koskevat työeläkeva-
kuutusyhtiöitä, eläkesäätiöitä, eläkekassoja, 
Merimieseläkekassaa ja osin Maatalousyrit-
täjien eläkelaitosta.

Uuden vakavaraisuusmallin vaikutukset 
yksittäisen eläkelaitosten sijoitustoimintaan 
arvioidaan keskimäärin vähäisiksi. Koska elä-
kelaitosten vakavaraisuustilanne on yleisesti 
hyvä, ehdotetun mallin käyttöönoton ei arvi-
oida aiheuttavan suuria välittömiä muutoksia 
eläkelaitosten sijoitussalkkuihin. 

Uusille yrittäjille
tiedotekirje eläketurvasta

T oimintansa aloittavat uudet työnantajat 
ja yrittäjät saavat Eläketurvakeskukselta 
tiedotekirjeen, jossa kerrotaan työnanta-

jan velvollisuudesta vakuuttaa työntekijänsä 
tai yrittäjän velvollisuudesta vakuuttaa yritys-
toimintansa. Kirjeitä lähti viime vuonna lähes 

Työnantajat hoitavat pääsääntöisesti työ-
eläkevakuuttamisen oikein. Puutteet tulevat 
esiin valvonnassa ja ne saadaan korjattua, 
näin työntekijät ja yrittäjät saavat heille kuu-
luvan eläketurvansa.

Valvonnassa löytyy kuitenkin puutteita. Ne 

-
naa euroa vakuuttamattomia palkkoja. Keho-

-
tuksen työntekijöilleen.

YEL-vakuuttamisen ongelmat ovat enem-
mänkin alhaiseksi jääneissä työtuloissa kuin 
vakuuttamatta jättämisessä. 

Tekemättömän  
työn hintalappu  
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Tiina Palotie-Heino  
tietää ja tuntee 
tilastoihin liittyvät 
reunaehdot ja muutokset.

TEKSTI JA KUVA: ANTTI KARKIAINEN

TILASTOJEN
tulkitseminen ei ole mutkatonta

T
ilastot ovat kiehtovia, ei mahda mi-

tään, naurahtaa Eläketurvakeskuk-

sen tilastoyksikön uusi päällikkö, 

Tiina Palotie-Heino.

Hän kiinnostui tilastoista jo lapsena. 

Palotie-Heinolla oli tapana kirjata itseä 

kiinnostavia havaintoja tilastoiksi sini-

kantiseen ruutuvihkoon – sittemmin har-

rastuksesta tuli työ.

ELÄKETURVAKESKUKSEEN Palotie-Heino siir-

tyi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. 

Sitä ennen hän työskenteli lähes 20 vuotta 

sosiaali- ja terveysministeriössä tilasto- ja 

tietotuotannon koordinoinnin ja kehittämi-

sen tehtävissä.

Palotie-Heinon mielestä tilastot ovat 

elintärkeitä tietolähteitä esimerkiksi pää-

töksenteossa aina suunnittelusta, vaiku-

tusten arviointiin ja jälkiseurantaan. Ne 

auttavat meitä hahmottamaan yhteiskun-

nan tilaa ja kehitystä.

– Tilastojen avulla maailma avautuu ai-

van uudella tavalla. Parhaimmillaan ne ker-

tovat lyhyesti ja yksinkertaisesti ydinasiat 

telmästä, joka on käsitteineen melko mo-

nimutkainen.

– Esimerkiksi kokonaiseläke ja omaelä-

ke voivat olla hankalia käsitteitä. Eläke-

lajejakin on monta. Joudumme usein te-

kemään kysyjälle lisäkysymyksiä, jotta 

varmasti on selvää mihin kysymykseen 

halutaan vastaus.

DIGITALISAATIO ON MULLISTANUT yhteiskun-

taa ja tiedonvälitystä paljon viime vuosina. 

Muutokset heijastuvat myös tilastotuotan-

toon ja tilastojen hyödyntämiseen.

Minkälaisia visioita sinulla on Eläketur-

vakeskuksen tilastojen kehittämiseksi?

– Ajan haasteena on lisätä ja nopeuttaa 

tiedon tuotantoa sekä tarjota tiedon käyt-

täjille sähköisiä palveluja, joiden avulla 

he voivat itse poimia haluamansa tiedot 

haluamillaan ryhmityksillä ja valinnoilla. 

Painettujen julkaisujen rooli tulee hieman 

vähenemään, mutta emme luovu niistä ko-

konaan. 

jostakin kiinnostavat ja ajankohtaisesta 

asiasta.

TILASTOIHIN ON TAPANA VEDOTA kaikenlaisis-

sa debateissa ja tietysti mediassa. Niiden 

tulkitseminen ei kuitenkaan ole yksioikoi-

sen ongelmatonta. Siihen voi liittyä poliit-

tista tarkoitushakuisuutta, väärinkäsityk-

siä tai ihan silkkaa ammattitaidottomuutta.

– Tulkitakseen tilastoja oikein on ym-

märrettävä niiden laatimiseen liittyvät 

reunaehdot ja ajassa tapahtuneet muu-

tokset. Harva asia on täysin yksioikoinen. 

Siksi oikeaan tulkintaan tarvitaan asian-

tuntijaa.

Eläketurvakeskus tuottaa Suomen viral-

lista tilastoa eläkkeistä ja työeläkevakuute-

tuista. Tilastot perustuvat pääosin työelä-

kejärjestelmän rekisteritietoihin. Kaikkia 

eläkkeensaajia koskevat tilastot tuotetaan 

yhteistyössä Kelan kanssa.

Tietopyyntöjä tulee paljon. Haasteena 

on antaa kysyjille oikeat tiedot eläkejärjes-

Kokonaiseläke 
ja omaeläke 
voivat olla 

hankalia käsitteitä.

Tiina Palotie-Heino 
on uusi Eläke- 
turvakeskuksen  
tilastoyksikön 
päällikkö.

TILASTOT



Successful Senior Programme at Oras
ORAS GROUP -

-
-

Pekka Kuusiniemi
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-
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-
 

THE FINNISH PENSION ASSETS
-
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Timo Ritakallio, 
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THE RETIREMENT AGES
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Pension Investing at Ilmarinen Rising European Retirement Ages
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BASED ON EMPLOYMENT
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Retirees in Transport 
and Care Services
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FOLLOW US  
ON TWITTER AT  

@ETKinfo
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LENA KOSKI
Translator
Finnish Centre for Pensions

A
nn

e 
Iiv

on
en



01/2015
ELÄKETURVAKESKUKSEN KESKUSTELUALOITTEITA

Miten elinaikakerroin vaikuttaa 
eläkkeelle siirtymiseen?

Satu Nivalainen

Eläketurvakeskus
PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

02/2015
ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA

Tilastoraportti vuoden 2013
kustannustenjaosta

Eläketurvakeskus
PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

03/2015
ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA

Eläketurvakeskus
PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Jyri Liukko ja Niina Kuuva

Toimijoiden yhteistyö

työkykyongelmien hallinnassa

Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus

Toimijoiden yhteistyö  
työkykyongelmien  
hallinnassa. Ammatti- 
laisten haastatteluihin  
perustuva tutkimus

Raportissa tarkastellaan työ-
eläkelaitosten, Kelan, TE-palve- 
luiden, työnantajien, kuntoutuk-
sen palveluntuottajien ja tervey- 
denhuollon yhteistyötä työkyky- 
ongelmia kokevien ihmisten 

työssä jatkamisen ja työhön paluun tukemisessa. Tutkimus  
perustuu työkyky- ja kuntoutusasioiden parissa työskentelevien 
ammattilaisten haastatteluihin.

Tekijät: Jyri Liukko
Sarja:

Eläkkeelle- 
siirtymisikä  
Suomen työeläke- 
järjestelmässä

Raportissa tarkastellaan eläk-
keellesiirtymisikää tätä tarkoi-
tusta varten kehitetyn mittarin, 
eläkkeellesiirtymisiän odot-
teen, avulla. Julkaisussa esi-
tetään eläkkeellesiirtymisiän 
odotteen määritelmä ja lasku-

tapa sekä kuvataan odotteessa tapahtunutta kehitystä vuo-

Tekijä: Jari Kannisto 
Sarja:

Miten 
elinaikakerroin 
vaikuttaa 
eläkkeelle 
siirtymiseen?

Tutkimus rinnastaa elinaikaker-
toimen erilaisiin eläkettä pysy-
västi leikkaaviin taloudellisiin 
kannustimiin. Erityisesti var-
hennetun vanhuuseläkkeen ja 
pysyvän eläkkeen pienenemi-

sen valinneiden ja julkisella sektorilla ennen henkilökohtaista 
eläkeikää eläkkeelle jääneiden palkansaajien ominaisuuksia  
tarkastellaan.

Tekijät: Satu Nivalainen
Sarja:

Tilastoraportti 
 

kustannusten- 
jaosta

Raportissa esitetään kustan-
nustenjaon periaatteet sekä 

kustannustenjaon tilastolukuja
ja aikasarjoja, kuten tietoa mak-
setuista eläkkeistä ja kustan-
nustenjaon rahavirroista. Rapor-

tissa on myös tietoa kustannustenjaon kertoimista ja kus-
tannustenjakoa koskevista säädöksistä ja ohjeista.

Tekijät: Meeri Kesälä ja Eliisa Ryynänen
Sarja:

Tutustu Eläketurvakeskuksen julkaisuihin

Tilaa julkaisukirje! www.etk.fi/uutiskirje

Nämä ja monet muut julkaisut löydät verkosta www.etk.fi/julkaisut
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