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– Valtaosa ammat-
tiin opiskelevista 
uskoo työllistyvän-
sä opiskelemalleen 
alalle, kertoo Sakki 
ry:n puheenjohtaja 
Musa Jallow. Hän ta-
pasi kokiksi valmis-
tuvia amislaisia.

Kevan lakiasiain-
johtaja  Karoliina 
Kiuru kertoo työs-
tään julkisten alo-
jen eläkevakuu-
tuslaitoksessa.
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Työeläke uudistuu, 
perustulo kytee
”HISTORIALLINEN TYÖELÄKEUUDISTUS”, luonnehtii isoimman päivälehden pääkirjoitus 

vuoden 2017 eläkelakien etenemistä eduskunnassa. Hätkähdän ilmaisua ja mietin, 

onko ilmassa sellaista historian lehtien havinaa, mitä itse en kykene kuulemaan.

Korvissani vuoden 2005 muutokset ovat suurempia kuin nykyiset. Työeläkejärjes-

telmän sisäpuolelta ajattelen eläkkeen kertymisen periaatteita, mutta kyseessä taitaa 

olla tavalliselle kansalaiselle paljon konkreettisempi asia eli oma eläkeikä.

ENTÄ TYÖELÄKETURVAN KÄYTÄNNÖN TYÖMYYRÄT eli työeläkevakuuttajat? 

Heille uusien eläkelajien hakemiseen, käsittelyyn ja myöntämiseen 

varautuminen on monin paikoin uudenlaista.

Työeläkealalle eläkeuudistus merkitsee yhteistä kuntotestiä ni-

meltä viestintäkyky: kuinka kerromme riittävän selkeästi eläkkeisiin 

tulevista muutoksista? Riskinä on, että sekoitamme ihmisten jo 

ennestäänkin epäselviä ajatuksia työeläkkeistä.

ELÄKEUUDISTUS vaatii sekä käsityötä että aivojumppaa. Lisäksi 

uudistusta toteutetaan ajassa, jossa työelämä muuttuu vauh-

dilla. Kuin juna eteenpäin jyskyttävän työuran käsite alkaa 

kuulostaa kuluneelta, työttömyys jyllää ja yhä useampi suo-

malainen on itsensätyöllistäjä. Tätä ei osattu täysin ennus-

taa vuoden 2005 uudistuksen aikoihin.

Muutoksessa myös perustulolla on mahdollisuus soljah-

taa suomalaiseen sosiaaliturvakokonaisuuteen. Kannus-

tinloukko halutaan pois. Jos työn vastaanottamisen esteet 

poistuisivat, voisi esimerkiksi työllistyminen kohentua.

TYÖELÄKE JA PERUSTULO nähdään helposti vastakkaisina voi-

mina. Mielestäni näin ei tarvitse olla. Ne voidaan nähdä jopa 

sukulaisiksi, puuttuuhan kummastakin tarveharkintaisuus. Sii-

nä missä perustulo napsahtaisi tilille automaattisesti, karttuvat työ-

eläke-eurotkin automaattisesti palkasta. Tietenkin filosofisesti ero 

on suuri, sillä työeläkettä saadakseen tarvitaan työtä ja siitä ansioita.

FILOSOFISEEN ÄRSYTYKSEEN saattaa kompastua myös yrittäjiä, joilla 

työtulo voi jäädä niin pieneksi, että motivaatio ansioihin suhteutetun 

eläkkeen kartuttamiseen on hakusessa.

Meidän työeläkealalla tuleekin vaalia riittävän eläketurvan edellytys-

ten varmistamista kaikille. Tarvitaan myös ansioihin suhteutetun sosiaali-

turvajärjestelyn periaatteiden kirkastamista ja ymmärretyksi tekemistä. 
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Työeläkepäivä kutkutteli

JÄRKEÄ JA TUNNETTA

U
utta lakipakettia, vuo-

den 2017 työeläkeuu-

distusta, on tuunattu 

sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön valmistelema-

na johtaja Heli Back-
manin vetämän virkamiesjoukon 

voimin.

Backman antoi tunnustusta vir-

kamieskunnalleen ja työeläkelaitos-

ten asiantuntija-apua antaneiden 

sitoutuneelle työskentelylle. Myös 

sosiaali- ja terveysministeri Hanna 
Mäntylän viesti työeläkealan toimi-

Työeläkepäivä kertoi 
eläkeuudistuksesta. 
Päivän teema Tuunattu 
työeläke kokosi 
Messukeskukseen 850 
alan ammattilaista.
TEKSTI ANNE IIVONEN  
KUVAT KAROLIINA PAATOS

joille oli kannustava ja rohkaiseva.

– Uudistuksessa työeläkeala jou-

tuu suuren toimeenpanotyöhön: jär-

jestelmien ja käytäntöjen uusiminen 

on edessä ja neuvontatyötä tulee 

olemaan paljon.

Eduskuntakäsittely valmistuu tä-

män vuoden aikana, ja presidentti 

vahvistaa lait vuodenvaihteen tuol-

la puolen.

SELKEÄN VIESTINNÄN merkitys nos-

tettiin keskusteluun useita kertoja 

päivän teemoissa. Panelistien pu-

Osallistujista 
etualalla Tuomo 
Lähdeniemi (vas.), 
Mikko Kautto, 
Jaakko Tuomikoski, 
Marika Sahlberg ja 
Marina Paulaharju.



Heli Backman, johtaja, 
STM. Hän huolehti käy-
tännössä, että lainval-
mistelu eteni tiukassa 
aikataulussa.

Työuraeläke kes-
kustelutti Postin 
henkilöstöjohta-
ja Jaana Jokista 
ja vastaavaa laki-
miestä Jyrki Ojasta 
Rakennusliitosta, 
oik. juontaja Kati 
Kalliomäki.

Kaksi uutta eläkelajia
ELÄKETURVAKESKUKSEN johtaja 
Riitta Korpiluoma kertoi eläkeuu-
distuksen myötä voimaantulevista 
uusista eläkelajeista, työuraeläk-
keestä ja osittaisesta varhenne-
tusta vanhuuseläkkeestä. 

Korpiluoman mukaan työu-
raeläkkeen toimeenpanossa tu-
lee olemaan haasteita. Ongelmia 
pitkän ja raskaan työuran todenta-
misesta on odotettavissa. Lisäksi 
kansalaisten yhdenvertaisuus on 
turvattava lain yhtenäisellä sovel-
tamiskäytännöllä.

– Yhtenäinen linja edellyttää 
työterveys- ja vakuutuslääkärei-
den kouluttamista, hän kertoi. 

Antti Karkiainen 

heenvuoroissa etenkin Ilmarisen 

toimitusjohtaja Timo Ritakallio pai-

notti, että työeläkealan pitäisi pys-

tyä nykyistä paremmin kommuni-

koimaan eläkeasioissa kansalaisten 

keskuudessa.

– Pitää kirkastaa viestimme niin 

yksinkertaiseksi, että mahdollisim-

man moni ymmärtäisi sen.

TYÖELÄKEPÄIVÄN yli 850 osallistujaa, 

työeläkealan ammattilaista, osallis-

tui myös itse mielipiteiden muok-

kaukseen sekä Messukeskuksen 

viestiseinällä että reaaliaikaisia so-

me-kanavia hyödyntäen.

Työeläkeuudistuksen palapelistä 

kertoi Eläketurvakeskuksen toimi-

tusjohtaja Jukka Rantala. Tärkeim-

pinä paloina hän pitää eläkeikää, 

elinaikakerrointa, palkansaajan työ-
eläkemaksun käsittelyä eläkkeen pe-

rusteena olevassa palkassa ja eläk-

keen karttumisprosentteja.

Näillä neljällä elementillä on kes-

kinäisiä riippuvuuksia ja niiden vä-

liset painotukset vaikuttavat eri ta-

voin tuleviin eläkkeensaajiin ja eri 

sukupolviin. Elementtien yhteenso-

vittaminen neuvotteluissa onnistui 

Rantalan mukaan loogisella ja ele-

gantilla tavalla.

Pitää kirkastaa viesti
niin yksinkertaiseksi,
että mahdollisimman
moni ymmärtäisi sen.

Timo Ritakallio 
Työeläkeyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja

Sosiaali- ja terveysmi-
nisteri Hanna Mäntylä 
kiitti työeläkeväkeä 
asiantuntija-avusta 
lainvalmistelussa. 
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– Muutostarpeen takana on se to-

siasia, että elinikä pitenee. Sitä elä-

kejärjestelmässä ei voida olla otta-

matta huomioon.

Hän painotti, että hyvä eläke-

järjestelmä ottaa eliniän pitenemi-

sen vastuullisesti huomioon. Ja te-

kee sen sillä tavoin, että kansalaiset 

voivat luottaa työnteolla ansaittuun 

eläketurvaan.

– Kyllä uudistus on iso juttu, mut-

ta ei sen suuruutta pidä paisutella. 

Eläkejärjestelmä on aina ennen-

kin muuttunut, vaikkei hoppuillen, 

muuttuneita olosuhteita vastaavak-

si, Rantala sanoi.

TYÖURAVUOSIEN ja eläkeajan keski-

näistä suhdetta Rantala havainnol-

listi aikajanoin. Nykyisessä eläke-

politiikassa korostetaan työuran ja 

eläkeajan pituuksien pitämistä oi-

keassa suhteessa toisiinsa.

– Tämä merkitsee, että eliniän 

kasvaessa sekä työura että eläkeaika 

pitenevät samassa suhteessa. Niin, 

että pidentyvä elinaika ei mene ko-

konaan eläkeajan pidennykseksi. 

Itse asiassa suuremman osan osa 

Mikael Jungner, viestintätoimisto 

Kreabin toimitusjohtaja.

Työyhteisön sisäinen dynamiikka 

tuottaa Jungnerin kokemuksen mu-

kaan parhaiten, kun ihmiset lakkaa-

vat toimimasta ikään kuin käsijärrun 

kangistamina varuillaan.

– Oma-aloitteinen, intohimoinen 

ja luova ihminen on ketterä ja pystyy 

käsittelykyvyllään tiedostamaan tu-

Kultainen leikkaus 
näyttäisi olevan 

jonkinlainen luonnonlaki 
myös eläkkeissä.

Jukka Rantala 
Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja

Jukka Rantala 
luonnehti eläk-
keelläoloajan ja 
työura-ajan suh-
detta kultaiseksi 
leikkaukseksi.

pidennyksestä tulee kohdistua työu-

raan kuin eläkeaikaan, hän osoitti.

Eläkeuudistuksen seurauksena 

laskennallisen työikäisen ajan ja 

eläkeajan suhde vakiinnutetaan yli 

sukupolvien. Rantala kertoi työurien 

ja eläkkeelläoloaikojen suhteen ole-

van yllättävän samanlainen eri Eu-

roopan maissa.

– Kultainen leikkaus (1:1.618) 

näyttäisi olevan jonkinlainen luon-

nonlaki myös eläkkeissä, vitsaili 

Rantala.

Toisin sanoen, jokaista eläkkeellä 

vietettyä vuotta kohden työuraa on 

yli puolitoista vuotta.

LUOVAN ja kokeilunhaluisen työsken-

telyotteen tärkeyttä korosti Ihmisten 
päätöksenteko ja järki -esityksessään 

Julkiset alat 
yhteiseen JuELiin
JULKISEN SEKTORIN eläkeper-
heestä poistuu kolme lakia. Tilal-
le tulee yksi julkisten alojen eläke-
laki JuEL. Valmistelu eteni STM:n 
työryhmässä sopuisasti.

– Vaikka KuEL, VaEL, KiEL jää-
vät historiaan, niiden sisältö säilyy 
JuEL:ssa muuttumattomana, mi-
käli eläkeuudistuksen muutokset 
eivät vaikuta, kertoo Anne Perä-
lehto-Virkkala Kevasta.

Eniten lainvalmistelussa as-
karruttivat alemmat eläkeiät ja 

-
kuutetusta nämä koskettavat va-

Kimmo Kontio 



hatkertaisesti varautuneen tietoisen 

mielen.

PÄIVÄN PÄÄTTEEKSI panelisteina 

Timo Ritakallio Ilmarisesta, profes-

sori Kirsti Lonka Helsingin yliopis-

tosta, Fountain Parkin tutkimus-

päällikkö Tuomo Lähdeniemi ja 

blogisti Lilja Tamminen keskusteli-

vat eläkeuudistuksesta.

Uudistuksen hämmennystä loi-

tontaa tehokkaimmin tieto, tätä 

korosti päivän juontanut Eläketur-

vakeskuksen viestintäjohtaja Kati 
Kalliomäki.

– Faktoja ja laskelmia meillä on 

vaikka kuinka uudistuksen vaiku-

tuksista eläkejärjestelmään.

– Kansalaisille ei tätä kaikkea voi 

vain kaataa sisään. Se pitää tarjota 

Vain muutos on 
pysyvää
ELÄKEASIOIDEN YMMÄRRYSTÄ on 
lisättävä, meidän on oltava läpinä-
kyviä ja entistä selkeämpiä vies-
teissämme, korosti toimitusjoh-
taja Timo Ritakallio.

Professori Kirsti Lonkan mu-
kaan eläkejärjestelmään ei luote-
ta, koska ollaan paitsi tietämät-
tömiä myös turhan negatiivisia 
kaikkea kohtaan – ja tietysti myös 
kateellisia enemmän ansaitseville.

Blogisti Lilja Tamminen toi 
esille työelämän murroksen: kun 
emme edes vielä tiedä tulevaisuu-
den töistä, eläkejärjestelmäkin voi 
olla hyvin erilainen. 

Matti Lumijärvi

tavalla, joka vastaa heitä kiinnosta-

viin kysymyksiin, Kalliomäki korosti.

ELÄKEIKÄ NOUSEE uudistuksessa si-

ten, että eläkeikä sidotaan elinajan 

muutokseen kuin takki niskaan. Al-

kuun eläkeiän alaraja nousee as-

teittain 65 vuoteen, ja kolmen kuu-

kauden porrastuksina korotukset 

alkavat purra vuodesta 2018 lähtien.

Vuonna 1955 syntyneillä alin eläke-

ikä nousee kolmella kuukaudella ny-

kylain 63 vuotta korkeammaksi. Ikä-

raja nousee ikäluokittain kunnes 2027 

vanhuuseläkkeen alaikäraja saavut-

taa 65 vuotta. Vuonna 1965 syntyneis-

tä lähtien eläkeikä kytkeytyy ikäluo-

kittain elinajan muutokseen.

Työeläkepäivän videotallenteet 

ovat verkkopalvelussa Etk.fi. 

Panelistit Timo 
Ritakallio Ilmari-
sesta, professori 
Kirsti Lonka Hel-
singin yliopis-
tosta, Fountain 
Parkin tutkimus-
päällikkö Tuomo 
Lähdeniemi ja 
blogisti Lilja Tam-
minen.
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Perustulokokeilun  
selvitys on tutkija Olli 
Kankaan tarkastelussa. 
Tutkija Susan Kuivalainen 
pohtii aihetta työeläkkeen 
näkövinkkelistä.

MIKÄ KOKEILU?
Perustulokokeilu on kirjattu 
pääministeri Juha Sipilän hal-
litusohjelmaan, Selvitystyön 
vetäjänä Kelan tutkimusjohta-
ja, professori Olli Kangas.
Mukana yliopistojen ja tutki-
muslaitosten asiantuntijoita, 
perustuslaki- ja verojuristeja 
sekä kunta-alan ja yrityselä-
män edustajia.
Selvitystyön loppuraportin 
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PERUSTULOKOKEILU



K
elan tutkimusjohtaja Olli Kangas vetäisee 

henkeä. Hänen vastuulleen valikoitunutta 

perustulokokeilua on syksyn ajan julkisuu-

dessa kiitelty ja kritisoitu paljon, vaikka työ 

on vasta alkumetreillä.

– Olen tavattoman innostunut tästä ko-

keilusta. Samalla painotan, että olen tutkija, en julista-

ja. Minulle perustulo on tutkittava asia, ei missio, Kan-

gas sanoo.

Empirismin nimeen vannova Kangas tutkii, ratkaisisi-

ko perustulo tarveharkintaisen sosiaaliturvan ongelmia, 

kuten sosiaaliturvan ja työn yhteensovittamista. Kokeilu 

kiinnostaa Kangasta myös siksi, että se paljastaa sosiaa-

lipolitiikan valtarakenteita.

– Kuka kannattaa ja kuka vastustaa perustuloa? Ja 

mitä perustelut kertovat vastustajista ja kannattajista, 

Kangas kysyy.

VAIKUTTAISI PIENITULOISTEN MAKSUHALUKKUUTEEN

Eläketurvakeskuksen tutkimuspäällikkö Susan Kuiva-
lainen pitää perustulon euromäärää avainkysymyksenä.

– Juristit tuskin hyväksyvät kovin pientä perustuloa. 

Ekonomistit puolestaan epäilevät suuren perustulon ta-

loudellista kestävyyttä, Kuivalainen vertaa.

Kuivalainen näkee perustulossa vaikutuksia työvoi-

man tarjontaan. Se kytkeytyy myös työeläketurvan ra-

hoitukseen.

– Jos perustulon seurauksena työvoiman tarjonta 

heikkenee, palkkasumma ja työeläkemaksut vähenevät.

Sosiaalipolitiikka ei vain siirrä rahaa maksajilta vas-

taanottajille. Olli Kangas muistuttaa, että politiikka  

varastoi yhteiskunnan valtasuhteita instituutioihin,  

Kelan Olli Kangas tutkii, olisiko perustulo ratkaisu sosiaali- 
turvan ongelmiin. Perustulon euromäärä voi vaikuttaa työn  
tarjontaan, sanoo Eläketurvakeskuksen Susan Kuivalainen.

TEKSTI PETER LINDSTRÖM KUVAT LIISA HUIMA

PERUSTULO,
 mitä tarkoittaa työeläkkeelle?
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kuten työeläkejärjestelmään. Politii-

kan muuttuessa insti tuutiot tarkis-

tavat asemiaan, kansalaiset rahan-

käyttöään.

– Jos perustulosta tulisi totta ja se 

olisi niin utopinen kuin Hollannissa 

ehdotettu 1 300 euroa tai Sveitsissä 

esillä ollut 2 000 frangia (yli 1 800 

euroa), se vaikuttaisi pienituloisten 

työeläkkeenmaksajien maksuhaluk-

kuuteen, Kangas kuvailee.

– Itse en pidä tuollaisia summia 

realistisena Suomessa. Kokeilussa 

perustulo voisi esimerkiksi olla ta-

soltaan, mitä työttömyydestä mak-

setaan nyt perusturvana, noin 550 

euroa nettona kuukaudessa. Tämän 

pohjalta tarkastelisin perustulon 

vaikutuksia eri puolella Suomea, 

Kangas toteaa.

TYÖIKÄISELLE TURVAA

Olli Kangas pitää luontevana, että 

perustulokokeilu kohdistuu työikäi-

seen väestöön.

– Maksamme jo lapsille ja vähä-

varaisille iäkkäille eräänlaista pe-

rustuloa, lapsille lapsilisää ja ikään-

tyneille takuueläkettä. 

Kokeilun kohdistaminen työikäi-

siin olisi Kankaan mukaan miele-

kästä siksikin, että toimeentulotuki 

siirtyy Kelan hoidettavaksi 2017. Val-

taosa tuesta menee nyt työttömien 

asumiskustannuksiin, kun yleinen 

asumistuki ei ole seurannut vuok-

rannousua.

– Työttömille maksetaan Kelasta 

tuloa monen eri etuuden kautta. Pe-

rustulokokeilussa nämä etuudet yh-

distettäisiin ja perustulo olisi sama 

kaikille. Asumiskustannukset hoidet-

taisiin asumistukijärjestelmän kautta.

– Tulo olisi vähimmäisraha, jon-

ka ihminen saisi elämäntilanteesta 

ja asuinpaikasta riippumatta, Kan-

gas pohtii.

Susan Kuivalainen on samaa 

mieltä sosiaaliturvan kehittämistar-

peista, mutta suhtautuu varauksel-

la perustulon mahdollisuuksiin rat-

kaista sosiaaliturvan ongelmat.

– Jos haluamme parantaa työttö-

mien kannustimia työhön, meidän 

tulisi kehittää ensi sijassa työttö-

myysturvaa.

Perustuloon siirtyminen on haas-

teellista moninaisista etuuksista ja 

maksuista koostuvassa sosiaalitur-

vajärjestelmässämme. Esimerkki-

nä Kuivalainen nostaa työeläkkeen 

karttumissäännöt.

– Tietyt palkattomat jaksot, kuten 

kotihoidontukijaksot, kartuttavat 

työeläkettä. Miten karttumissään-

nöt huomioidaan kokeilussa? Laa-

jennetaanko ne koskemaan kaikkia 

vai poistetaanko kaikilta?

TIEDE EI OLE POLITIIKKAA

Kelan kyselyn mukaan perustu-

lo  nauttii poliittista kannatusta yli 

puoluerajojen. Kangas ja Kuivalai-

– Parantaisiko 
perustulo työn ja 
sosiaaliturvan yh-
teensovittamista, 
kysyy Olli Kangas.

KUKA?
Olli Kangas

Ikä:
Koulutus:

Työ:

PERUSTULO?
Perustulo -

säännöllisesti makset-
tavaa rahaa

verotonta
-

-

-



nen kokevat kannatuksen kaksija-

koisena. Kokeilu tarvitsee poliittista 

tukea, mutta tiede ja politiikka tulisi 

pitää toisistaan erillään.

– Toivon, ettei tutkijaryhmän työ-

tä lähdetä ehdollistamaan. Meidän 

tulee rakentaa rauhassa hyvä tie-

teellinen asetelma, josta saadaan 

luotettavia tuloksia päätöksenteon 

pohjaksi, Kangas sanoo.

– Samoin nykyiselle sosiaalitur-

vajärjestelmälle on annettava mah-

dollisuus. Emme pyri osoittamaan, 

että perustulo on lähtökohtaisesti 

parempi, hän jatkaa.

Sipilän hallitus suhtautuu Kan-

kaan mielestä perustuloon välinee-

nä, joka tukee työn vastaanottamista. 

Kuivalainen epäilee, että perustulo voi 

johtaa myös päinvastaiseen tulokseen.

– Esimerkiksi kotihoidontukea 

suurempi perustulo voi johtaa sii-

hen, että pienten lasten äidit jäävät 

pidemmäksi aikaa kotiin työelämäs-

tä. Seurauksena voi olla naisille pie-

nempi työeläke.

POLIITTINEN VALINTA

Jos perustulosta tulee kokeilun jäl-

keen totta, sen seuraukset ilmenevät 

vuosien kuluttua. Kankaan mielestä 

asia on poliitikkojen käsissä.

 – Esimerkiksi oikeistoliberaalien 

ideologiassa perustulo nähdään kei-

nona toteuttaa yövartijavaltio. Kan-

salaisille annettaisiin sosiaaliturvan 

nimissä minimalistinen perustulo, 

ja muun vakuutusturvan kansalais-

ten pitäisi ostaa vapailta vakuutus-

markkinoilta.

Kangas itse pitää käytännöllisistä 

ratkaisuista, joissa valinnanvapaus 

ei vaaranna sosiaaliturvan tasoa.

– Brittiläinen taloustieteen pro-

fessori Nicholas Barr on tiivistänyt 

asian hyvin. Barrin mukaan eläke-

järjestelmän täytyy olla köyhyyttä 

minimoiva. Lisäksi siinä pitää olla 

ansiotasoa säilyttäviä elementtejä, 

jotka eivät ole vapaasti valittavissa.

– Perustulo voisikin olla tukilau-

ta, jonka päällä kartutamme työelä-

kettämme, Kangas toteaa. 

Perustulo – vakuutus 
epävarmuutta vastaan?
VAKUUTUSAJATTELUSSA ja perustulossa 
on tutkijan silmissä kiinnostavia yhty-
mäkohtia. Molemmissa olennaista on 
tarveharkinnan puuttuminen.

– Sosiaalivakuutus ja perustulo ei-
vät ole avustuksia, vaan ennalta määri-
teltyjä lupauksia tietystä toimeentulon 
tasosta. Molemmat ovat eräänlaisia 
tulotakuita, Eläketurvakeskuksen eri-
koistutkija Jyri Liukko kertoo.

Vakuutusajattelun kehityksestä 
väitelleen Liukon mukaan vakuutta-
misessa on aina jokin selkeästi rajat-
tu riskitapahtuma, jota vastaan vakuu-
tetaan. Sen sijaan perustulo ei vakuuta 
mitään tiettyä riskiä.

Perustulon ideana on turvata ylei-
semmin elämän epävarmuutta toi-
meentulotuen tapaan. Se nojaa kuiten-
kin enemmän vakuutuksen logiikkaan 
kuin tarveharkintainen toimeentulotuki.

– Lähimpänä perustulo on ajatusta 
kansanvakuutuksesta. Näin perustu-
lon suhde ansiosidonnaiseen toimeen-
tuloturvaan olisi sama kuin takuueläk-
keen suhde työeläketurvaan. 

Peter Lindström

KUKA?
Susan Kuivalainen

Ikä:
Koulutus: Valtiotieteiden 
tohtori
Työ: Eläketurvakeskuksen tut-
kimusosaston osastopäällikkö.

– Heikentäisikö 
perustulo työ- 
voiman tarjontaa, 
Susan Kuiva- 
lainen pohtii.

Seurauksena 
voi olla naisille 

pienempi työeläke.
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Onnellisuuden pimeä puoli
ONNELLISUUS on bisnesmaail-

massa nyt kuuminta hottia. Eri-

laiset johtamisgurut kulkevat 

konferensseissa, globaaleissa 

suuryrityksissä ja bisneskouluis-

sa luennoimassa positiivisen psy-

kologian ilosanomaa. He ennen 

kaikkea kertovat, mikä ihmisten 

ruumiissa on kemiallisesti hyväl-

lä ja mikä huonolla tolalla.

Ja miten helppoa ongelmat 

on ratkaista. Guruilla on tar-

jota lääkkeeksi niin mindful-

ness-kursseja, ravintolisiä kuin 

helppolukuisia oppaita parempaan kemialliseen ja 

organisaatioelämään. 

UUSI ONNELLISUUSTUTKIMUS kohdistaa katseen ruu-

miiseen ja massoihin. Hyvinvointi todetaan hormo-

nitasoista, onnellisuus funktionaalisista magneetti-

kuvista ja masennus kohta verikokeesta.

Hyvinvoinnin muutoksia jäljitetään 

myös loputtomasta ”isosta datasta”, 

jota muun muassa kasvonliikkeiden 

skannerit, erilaisten ruumiintoimin-

tojen mittauslaitteet ja Twitter-vies-

tien lauserakenteiden emotionaali-

set lataukset jatkuvasti puskevat.

Yritykset ovat alkaneet pa-

nostaa entistä enemmän yksi-

lölliseen hyvinvointiin. Hygge, 

omat liikuntahetket ja ne elä-

män pienet ilot – niistä on pie-

net organisaatiot tehty. Minä-

kuvista nyt puhumattakaan. 

Sosiaalinen media on pul-

lollaan mitä ihanampia 

kuvia toinen toistaan täy-

dellisemmistä hetkistä, elä-

mistä, ihmisistä.

ONNELLISUUSBUUMI kuu-

lostaa kaikin puolin fan-

tastiselta asialta. Ei kai 

kukaan voi vastustaa on-

nellisuutta? Ei niin. Ja siinä se 

ongelma piileekin.

KRIITTISESSÄ onnellisuustutki-

muksessa on havaittu, että mitä 

enemmän onnellisuutta yksilöl-

lisesti tavoitellaan, sitä vaikeam-

maksi sen saavuttaminen tulee. 

Ihanteiden saavuttamisesta jää 

usein käteen vain epävarmuus: 

ai nytkö minä olen onnellinen? 

Tai sitten tavoittelusta itsestään 

tulee fetissi. Rasvaprosentin 

puolittamisen, venäläisen nyky-

runouden hallitsemisen ja jungilaisen joogalennon 

jälkeen olen varmasti onnellinen. Olenhan?

ONNELLISUUDESTA ja hyvinvoinnista on tullut myös 

sosiaalinen normi. Ellet kykene tuntemaan onnel-

lisuutta, olet epäonnistunut ihminen. Sosiaalisen 

median toimintalogiikka vahvistaa tätä entisestään. 

Mitä useammat ihmiset tuovat esiin onneaan, sitä 

vaikeampaa on vakuuttaa muut onnellisuudestaan. 

Ja sitä helpompaa onnellisuudessa on epäonnistua.

Uuden onnellisuustutkimuksen pääasiallinen 

viesti yksilölle on, että sopeudu ympäristöösi. Jos 

et pysty nauttimaan työnantajasi kohtuuttomista 

vaatimuksista, sosiaaliturvan alasajosta tai ultra-

juoksusta, niin se on kuule sinun vikasi. Hoitaisit 

nyt vaan ne kroppasi kemiat kohdalleen ja lopettai-

sit sen valittamisen.

ONNELLISUUSGURUJEN tarjoamat välineet voivat aut-

taa monia selviämään nyky-yhteiskunnan vaati-

muksista. Samaan aikaan ne kuitenkin kääntävät 

ihmisten katseen omaan napaan. Tämä neutraloi 

poliittisen aktiivisuuden, tekee ihmisten hallinnan 

helpoksi ja johtaa lisääntyvään pahoinvointiin. Sii-

tä on onni kaukana. 

Ville-Pekka Sorsa 
maailman onnellisin kolumnisti on  

maailman ihanimmissa töissä maailman  
täydellisimmässä organisaatiossa.

Ei kai  
kukaan 

voi vastustaa 
onnellisuutta?
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Työeläkevaroilla teh-
tävään työhyvinvoinnin 
edistämiseen on luvas-
sa ohjeistusta ensi ke-
väänä. Yhteisillä ohjeilla 
eläkeyhtiöiden pelikenttä 
työhyvinvointirahojen  
käytössä kirkastuisi.

TEKSTI LEENA SERETIN  
KUVA PIRJO MAILAMMI  
PIIRROS JOUKO OLLIKAINEN

Finanssivalvonta:

PELISÄÄNNÖT
 TYÖHYVINVOINNIN RAHOJEN KÄYTTÖÖN

O
hjeistus on lähdössä lau-

suntokierrokselle ennen 

joulua, sanoo Finanssi-

valvonnan Fivan johtaja 

Anneli Tuominen.

Finanssivalvonta  

(Fiva) on havainnut tarkastuk-

sessaan, että työeläkeyhtiöt ovat 

muutamana viime vuonna käyttä-

neet työhyvinvoinnin edistämiseen 

enemmän kuin säädösten mukaan 

saisi käyttää. TyEL-maksusta työhy-

vinvointiin on varattu keskimäärin 

0,03 prosentin työkyvyttömyysris-

kin hallintaosa. Hallintaosaa on kui-

tenkin velotettu puolet vähemmän 

kuin mitä työhyvinvointitoimintaan 

on käytetty varoja, mikä Fivan mie-

lestä rikkoo tarkoitettua periaatetta.

Johtaja Anneli Tuominen sa-

noo, ettei valvova viranomainen 

Fivan johtaja Anneli Tuominen 
sanoo, että TyEL-maksusta 
työhyvinvointitoimintaan tar-
koitetut rahat ovat korvamer-
kittyjä eikä tarkoitukseen tule 
nykysäännöksin käyttää muita 
osia kuin työkyvyttömyysriskin 
hallintaosaa.

TYÖELÄKE |  
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ota kantaa, onko työhyvinvointiin 

tarkoitettuja eläkevaroja käytetty 

puhtaasti kilpailuun uusista yri-

tysasiakkaista.

– Selvityksen mukaan menette-

lytavat vaativat kuitenkin tarken-

nusta. Varoja tulisi käyttää mah-

dollisimman riskiperusteisesti. 

Näkemyksemme mukaan kaikissa 

työeläkeyhtiöissä ei ole toimittu ris-

kiperusteisesti ja joissakin yhtiöissä 

hyvinvointirahoista on sovittu, vaik-

ka tarvekartoitusta ei ole tehty, An-

neli Tuominen sanoo.

– Toki työhyvinvointitoimin-

ta on eläkeyhtiöille kilpailukeino, 

mutta selkeästi joissain yhtiöissä 

nykyisiä toimintatapoja olisi syy-

tä muuttaa.

Valvova viranomainen ei anna 

julkisuuteen yhtiökohtaisia tietoja. 

Helsingin Sanomien tekemän selvi-

tyksen mukaan Varma ja Ilmarinen 

ovat viime vuosina kunnostautu-

neet hyvinvointirahojen höveliäällä 

käytöllä ja vieläpä niin, että rahaa 

on keskitetysti mennyt muutamiin 

suuriin yrityksiin.

Tuominen korostaa, ettei valvoja 

edellytä, että rahat jaetaan tasaisesti 

Yhtiöiden pitää itse  
pystyä harkitsemaan,  

miten työkyvyttömyysriskiä  
voidaan vähentää.

Anneli Tuominen, Finanssivalvonta

Iso potti käytössä
TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖIDEN työhyvinvoinnin tu-

-
joonaa euroa. Työkyvyttömyysriskin hallintaosasta 

-
män verran siis olisi valvojan mukaan saanut kulua 
työhyvinvoinnin edistämiseen.

Eläkeyhtiöiden työhyvinvointirahat lähtivät kar-
-

tyksiä on alkanut kiinnostaa työhyvinvointiin sat-
saaminen. Eläkeuudistusta tehtäessä voimistui 
puheenparsi työurien pidentämisestä ja työkyvyt-
tömyyden kalleudesta. Samaan aikaan julkisen 
puolen liikelaitoksia on yhtiöitetty ja työeläke-
markkinoille on tullut lisää kilpailua uusista asi-
akkaista.

Julkisen sektorin eläkemonopolia pitää Keva, 
eikä Fivan tarkistus työhyvinvointivaroista ulottu-
nut Kevaan. Fiva valvoo Kevan sijoitusriskejä, val-
tiovarainministeriö hallintoa. 

Leena Seretin

asiakasyrityksille, vaan jaon täytyy 

olla riskiperusteista.

VAIKUTTAVUUTEEN TARKKUUTTA

Fivan johtaja sanoo selvityksen 

osoittaneen, että työhyvinvointiraho-

jen käyttö on ollut monen asiakasyri-

tyksen kannalta varsin tuloksellista. 

Tosin yhtiöillä on parannettavaa vai-

kuttavuusanalyyseissään.

– Täysin tarkkaan tulokseen siitä, 

kuinka työhyvinvointirahat ovat jat-

kaneet työuria tai vähentäneet työ-

kyvyttömyyttä, ei varmaan päästä. 

Nykyistä tarkempi vaikuttavuusa-

nalyysi on kuitenkin paikallaan, 

hän sanoo.

Eläkeyhtiöt voivat käyttää työhy-

vinvointirahoja asiakasyrityksissään 

muun muassa hyvinvoinnin johta-



Veritas tukee vierellä
TYÖELÄKEYHTIÖISTÄ Veritas selvisi puhtain paperein Finanssivalvon-
nan tarkastuksessa työhyvinvointirahojen käytössä.

– Käytämme työhyvinvoinnin tukemiseen vain hallintaosasta 
saatavaa tuloa. Sekä uudet että vanhat asiakasyritykset pystyvät 
kanssamme arvioimaan työkyvyttömyyden riskit ja työhyvinvoin-
tia edistävien toimien merkityksen, yhtiölakimies Kaisa Forsström 
Veritaksesta sanoo.

Veritas lähtee työhyvinvoinnin tukemisessa siitä, että asiakasyri-
tys motivoituu tekemään itse, ja eläkeyhtiö tulee ”apukuskiksi” tai 
vierellä kulkijaksi.

– Tarjoamme arjen työhyvinvoinnin kehittämiseen apuvälineitä, 
mutta uskomme asiakkaiden omien toimien tuloksellisuuteen.

– Työeläkealan kannalta on tärkeää, että kilpailu on reilua ja että 
toimimme vastuullisesti yhteisten eläkevarojen käytössä, Forsström 
tähdentää. 

Leena Seretin

Kilpailu konk-
retisoituu, kun 
asiakas valitsee 
työeläkevakuutus-
yhtiötä kumppa-
nikseen. Eläkeyh-
tiöt kilpailevat 
keskenään palve-
luilla, sillä asiak-
kaalta perittävä 
työeläkevakuutus-
maksu on kaikilla 
sama.

misen kehittämiseen ja työkykyä yl-

läpitävään toimintaan.

– Fiva ei lähde jatkossakaan luet-

teloimaan, mihin rahaa saa tai ei saa 

käyttää. Yhtiöiden pitää itse pystyä 

harkitsemaan, miten työkyvyttö-

myysriskiä kussakin asiakasyrityk-

sessä voidaan vähentää, Tuominen 

sanoo.

Hänen mielestään työeläkejär-

jestelmän luonteeseen sinällään 

kuuluu, että varoilla voidaan tukea 

työhyvinvointia ja torjua työkyvyttö-

myyttä, joiden seurauksena työelä-

kemenoja voidaan pienentää.

– Mikä on työeläkeyhtiöiden, yri-

tyksen työterveyshuollon ja työnan-

tajan rooli, se on lainsäätäjän tehtä-

vä määrittää.

OHJEISIIN SELKEYTTÄ

Fiva on laatimassa ohjeita työhyvin-

vointirahojen käytöstä. Niiden pitäisi 

valmistua jouluun mennessä, ja sit-

ten ne lähtevät lausuntokierroksel-

le. Valmista pitäisi olla ensi keväänä.

– Uusissakaan ohjeissa ei luette-

loida, mihin rahoja saa käyttää. Sen 

sijaan ohjeistus kattaa muun muas-

sa dokumentoinnin, raportoinnin 

ja vaikuttavuusarviot, Anneli Tuo-

minen kertoo.

Fiva ei lähde myöskään ehdot-

tamaan, voisiko TyEL-maksun osia 

viipaloida eri käyttötarkoituksiin eri-

laisella jaotuksella kuin nyt. Se on 

sosiaali- ja terveysministeriön ja työ-

markkinajärjestelmää hallinnoivien 

työmarkkinaosapuolten ja aikanaan 

lainsäätäjän tehtävä.

Fiva tullee ehdottamaan, että 

ohjeistus johtaisi lainsäädäntöön. 

Lainsäädännön selkänojaa haluaa 

myös Työeläkevakuuttajat Tela, jon-

ka edunvalvontajohtaja Nikolas Elo-
maa toivoo valvojan ohjeistuksen ja 

lainsäädännön kattavan mahdolliset 

nykyiset harmaat alueet. 
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TYÖTULOJEN MATALA TASO hei-

jastuu monin eri tavoin yrittä-

jän sosiaaliturvaan. Tämä on 

aina ollut YEL-vakuuttamisen 

ongelma.

Pieni työtulo voi johtua sii-

tä, että yrittäjän työpanos on 

aidosti vähäinen, mutta kyse 

voi olla myös tietoisesta aliva-

kuuttamisesta. Osaltaan työtu-

lon liian matala taso voi johtua myös siitä, että yrit-

täjä arvioi työtulonsa liian alhaiseksi vakuutuksen 

alkaessa, eikä huomaa korottaa työtuloaan toimin-

nan laajetessa.

ALIVAKUUTTAMISEN laajuutta ja ylipäätään työtulo-

jen suhdetta yrittäjän ansiotuloihin on aiemmin ol-

lut vaikea arvioida.

Nyt Eläketurvakeskuksella on ensimmäistä kertaa 

käytössä aineisto, jonka avulla voidaan verrata am-

matin- ja liikkeenharjoittajina verotettujen YEL-va-

kuutettujen työtuloa ja yritystoiminnan verotettuja 

ansio- ja pääomatuloja.

Aineisto käsittää noin kolmanneksen (76 000) 

kaikista yrittäjistä (209 000). Yhtiömuodossa 

 tapahtuva yritystoiminta jää tarkastelun ulko-

puolelle.

TYÖTULOT OVAT yleensä alempia kuin ansiotulot. 

Ammatin- ja liikkeenharjoittajien vuosiansiotulo 

oli keskimäärin 27 100 euroa ja työtulo 18 700 eu-

roa. Työtulon ja ansiotulon suhde oli keskimäärin 

69 prosenttia.

Noin puolet yrittäjistä ansaitsi vuodessa vain 

noin 20 000 euroa eli monen tulot jäivät selvästi 

keskiarvoa pienemmiksi. Noin puolella yrittäjistä 

oli työtulo alle 15 000 euroa ja lähes neljällä viides-

osalla YEL-työtulo jäi alle 25 000 euroon. Luvut pe-

rustuvat vuoden 2013 tietoihin.

Moni yrittäjä alivakuuttaa työnsä
Ensimmäistä kertaa on käytössä aineisto, jonka avulla voidaan ammatin- ja  
liikkeenharjoittajien YEL-vakuutuksen työtuloa verrata yritystoiminnan verotettuihin  
ansio- ja pääomatuloihin. Tulos paljastaa usein alivakuuttamista.

TYÖTULO VASTAA pienillä ansiotu-

loilla paremmin verotettuja an-

siotuloja kuin isommilla tuloilla. 

Mitä korkeampiin tuloihin siirry-

tään, sitä pienempi on vahvistet-

tu työtulo suhteessa ansiotuloihin 

(Taulukko 1).

Näyttää jopa siltä, että osa pie-

nituloisista yrittäjistä vakuuttaa 

itsensä korkeammalla työtulolla 

kuin mitä heidän ansionsa ovat. Näissä tilanteissa 

ei yleensä ole kyse ylivakuuttamisesta vaan siitä, 

että työtulon ja ansiotulon suhteen hajonta voi yh-

teen vuoteen rajoittuvassa yksilötason tarkastelussa 

olla suuri. Taloudellinen tilanne on voinut vaikuttaa 

monen yrittäjän kohdalla verotettavaan tulokseen.

Verotettava ansiotulo voi useasta muustakin syys-

tä kuin taloudellisesta tilanteesta johtuen vaihdella 

huomattavasti yksittäisinä vuosina. Aineiston pe-

rusteella näyttää siltä, että monen yrittäjän työtulo 

on hyvällä tasolla, jos verotettavaa ansiotuloa pide-

tään mittarina. Mutta on myös selvä joukko yrittä-

jiä, joiden työtulo on selvästi pienempi kuin vero-

tettu ansiotulo.

NAISTEN YEL�VAKUUTUS on miehiä paremmalla tasol-

la. Vakuutuskäyttäytymisessä on eroja: miesten työ-

tulo suhteessa ansiotuloon oli 63 prosenttia ja nai-

silla 79 prosenttia (Kuvio 1).

Miesten keskimääräiset vuosiansiotulot (29 100 

euroa) olivat naisten tuloja (24 100) selvästi kor-

keammat, mutta työtulojen osalta tilanne on päin-

vastainen. Naisten työtulo (19 100) on miehiä kor-

keampi (18 500).

Näyttää siltä, että naisten työtulot seuraavat vero-

tettuja ansiotuloja selvästi tiiviimmin kuin miesten 

työtulot. Ilmiötä voi selittää työmarkkinoiden eriyty-

misen lisäksi myös töiden erilainen luonne.

Miehet työskentelevät usein aloilla, joissa töiden 

Työtulon ja 
ansiotulon suhde 
oli keskimäärin 

Ol
li 
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JUHA KNUUTI
Erityisasiantuntija, Eläketurvakeskus

MARKUS PALOMURTO
Kehityspäällikkö, Eläketurvakeskus
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vaihtelu voi olla hyvin suurta. On myös mahdollista, 

että osalla miesvaltaisista aloista on työpanoksen ar-

von (työtulon) määrittely vaikeampaa kuin joillakin 

naisvaltaisilla aloilla. Varautuminen perhevapaisiin 

voi myös osaltaan nostaa naisten YEL-työtuloa nuo-

remmissa ikäryhmissä.

PÄÄOMATULON MERKITYS on varsin pieni ammatin- ja 

liikkeenharjoittajille. Pääomatulon määrä kasvaa 

iän myötä ja yrittäjät näyttävät nostavan selvästi 

eniten pääomatuloa eläkeiän kynnyksellä (Kuvio 2).

Tämä ilmiö voi osin selittyä yritystoiminnan lo-

pettamiseen liittyvillä tuloilla. Yksittäisissä tapauk-

sissa pääomatulo voi olla merkittävä tuloerä yrittä-

jille, mutta keskimäärin kohdejoukon yrittäjät saivat 

pääomatuloa vain 1 900 euroa vuodessa. On mah-

dollista, että yhtiömuodossa tapahtuvassa yritystoi-

minnassa pääomatulon rooli on suurempi.

TYÖTULON TARKISTUS jää usein tekemättä. Osa yrit-

täjistä tarkistaa työtuloansa todella harvoin. Koh-

dejoukosta noin neljännes ei ole tehnyt muutoksia 

työtuloonsa koko yrittäjätoimintansa aikana.

Vajaalla kolmanneksella on työtulo ollut samalla 

tasolla yli viisi vuotta ja 10 prosentilla yli 10 vuotta. 

Osalla yrittäjiä tämä voi vastata todellista tilannet-

ta, mutta on varmasti tilanteita, joissa noin pitkän 

yrittäjäjakson aikana yrittäjän työpanoksessa tapah-

tuu muutoksia joiden tulisi heijastua työtuloon. 

Eläketurvakeskuksen asiantuntijat Juha  
Knuuti ja Markus Palomurto ovat tutkineet 
YEL-työtulon ja yritystoiminnan ansiotulon  
suhdetta.
Joulukuussa ilmestyy ekonomisti Janne  
Salosen toimitttama raportti  
Yrittäjien lakisääteinen eläketurva – työurat, 
työtulot ja rahoitus. Eläketurvakeskuksen  

Raportissa tarkastellaan yrittäjien työuraa, 
eläkkeitä, työtuloa sekä eläkejärjestelmän  
toimeenpanoa.

Raportti YEL-eläketurvasta
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Kuvio 1

Työtulon ja verotettavan ansiotulon suhde
sukupuolen ja iän mukaan ammatin- ja liikkeenharjoittajilla vuonna 2013

Ansiotuloluokka Henkilöitä Ansiotulo, € Työtulo, €
Työtulon osuus 

ansiotulosta,  %

0–9 999 18 100 5 100 13 200 257

10 000–14 999 10 000 12 400 14 300 116

15 000–19 999 9 400 17 400 15 800 91

20 000–24 999 8 100 22 400 17 100 76

25 000–29 999 6 500 27 300 18 400 67

30 000–39 999 9 600 34 600 20 300 59

40 000–49 999 5 700 44 500 22 300 50

50 000–59 999 3 200 54 400 25 200 46

60 000–69 999 1 900 64 600 27 700 43

70 000–89 999 1 700 78 600 33 400 43

90 000– 2 100 146 500 59 500 41

Taulukko 1

Verotettava ansiotulo sekä työtulon ja ansiotulon suhde
ammatin- ja liikkeenharjoittajien eri ansiotuloluokissa 2013
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Kuvio 2

Yritystoiminnan verotettujen tulojen rakenne
euroa vuodessa, ammatin- ja liikkeenharjoittajat ikäryhmittäin, 2013
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http://www.etk.fi/fi/service/julkaisut/440/julkaisut?contentPath=fi%2Fjulkaisut%2Ftutkimusjulkaisut%2Fraportit%2Fyrittajien_lakisaateinen_elaketurva_tyourat_tyotulot_ja_rahoitus&pageOffset=0&firstTime=false


KUKA?
Musa Jallow

Ikä:  

Kolulutus:  

Työ:  
 

Perhe:
 

 

Harrastukset:  
 

 

TAPASIMME



KANTAA TYÖELÄMÄÄN
Musa Jallow on nuorten duunareiden äänitorvi. Joukkuepelaajana  

hän kantaa huolta ammattiin opiskelevien jaksamisesta.
TEKSTI VERNERI AALTO KUVAT KAI WIDELL

Useampi kuin kaksi  
kolmesta ammattiin  
opiskelevasta uskoo  
työllistyvänsä  
omalle alalleen.

Sakki ry:n puheenjohtaja Musa Jallow:

AMMATTIYLPEYS
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Jallow painottaa, että  
nuoria kiinnostaa työn var-
muus, mukavat työkaverit ja  
mielekäs työ. Hyvä palkka 
tulee näiden jälkeen.

O
piskelijajärjestön puheenjohtajuus 

työllistää Musa Jallow’ta vuoden 

loppuun saakka. Kokkiopinnoista 

huolimatta kabinetit kiinnostavat 

keittiötä enemmän, joten opiskelu-

jen jatkaminen on mielessä. Ravin-

tola-alan opintoja Jallow ei kuitenkaan kadu.

– Ainakin tulee kotona laitettua hyvää ruokaa.

JALKAPALLOILIJASTA JÄRJESTÖJYRÄKSI

Jallow on työskennellyt kuluvan vuoden alusta Suo-

men ammattiin opiskelevien liiton, eli Sakki ry:n 

puheenjohtajana. Tärkeimmäksi 

tehtäväkseen hän kokee nuorten 

jäsenten mielipiteiden ja näkemys-

ten levittämisen yhteiskunnallisen 

vaikuttamisen areenoilla, joille hän 

asemassaan pääsee.

Nuorempana jalkapalloa pelan-

neelle ja isostoiminnassa mukana 

olleelle Jallow’lle järjestötoimin-

taan lähteminen tuntui luontevalta.

– Uusiin tyyppeihin tutustuminen oli aluksi tär-

keintä. Asiasisältö tuli sitten vähän myöhemmin mu-

kaan ja tajusin, että tämähän on kiinnostavaa. Siitä 

lähti sitten into tehdä tätä ihan työnäkin.

TYÖURAELÄKE TERVETULLUT

Jallow’n huoli ammattikoululaisten jaksamisesta 

työelämässä eläkeikään saakka on suuri. Hän pitää 

tärkeänä sitä, että työhyvinvoinnin keinoin autetaan 

jaksamaan töissä.

– Tiedetään, että ammattiin opiskelevat voivat 

huonommin kuin muun koulutuksen käyneet. He 

tekevät myös usein henkisesti ja fyysisesti raskaim-

pia töitä. Erityisesti amisten kannalta on tärkeää, 

että työssä jaksamista tuetaan niin, että ei uuvu en-

nen eläkeikää.

Eläkeiän nousemiseen Jallow ei suhtaudu kovin 

tunteikkaasti.

– Vaikea sitä on näin nuorena sanoa, kun ne asiat 

ovat niin kaukana tulevaisuudessa. Eläkeuudistuk-

sessa otettiin kuitenkin hyvin huo-

mioon niin henkisesti kuin fyysi-

sesti raskasta työtä tekevät, kun 

heille luotiin työuraeläkemahdol-

lisuus.

KOULUTUS EI ENÄÄ ENTISELLÄÄN

Syyskuussa julkaistun Amisbaro-
metrin myötä ammattiin opiskelevien ajatuksista on 

nyt tutkittua tietoa. Jallow vaikuttaa tyytyväiseltä 

kommentoidessaan tuloksia. Kolme neljästä ammat-

tiin opiskelevasta on ylpeitä omasta koulutuksestaan. 

Ammattikoulutuksen yhteiskunnallinen arvostus ei 

kuitenkaan vielä ole sillä tasolla, millä sen pitäisi olla.

– Ei amis ole enää se paikka, jonne menevät vain ne, 

jotka eivät lukioon pääse. Viimeisten vuosikymmen-

ten aikana ammattikoulutus on muuttunut paljon. 

Amiksesta tulee 
älyttömän paljon 

pienyrittäjiä.

Barometri kertoo amisten ajatuksista
AMISBAROMETRI on laaja ja kattava tiedonkeruu Suomen ammat-
tiin opiskelevista nuorista. Kyselyn tarkoituksena on selvittää 
monipuolisesti ammattiin opiskelevien nuorten elämäntilantei-
ta ja ajatuksia opiskelusta ja tulevaisuudesta. Barometrin tulos 
kertoo, että

83 prosenttia kokee opiskelevansa ainakin jossain määrin 
oikeaa alaa.
75 prosenttia on ylpeitä siitä, että opiskelee ammatillisessa 
oppilaitoksessa.
70 prosenttia uskoo työllistyvänsä opiskelemalleen alalle.
42 prosenttia pitää työssä tärkeimpänä varmuutta työn jat-
kumisesta.
30 prosenttia pitää mahdollisena toimia tulevaisuudessa 
yrittäjänä.

AMISBAROMETRIN muihin tuloksiin voi tutustua verkossa Amisba-

myös omia analyysejä.
Sakki ry ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus to-

teuttivat yhteistyössä kyselytutkimuksen viime keväänä opetus- 
ja kulttuuriministeriön tuella.

http://amisbarometri.fi/


Mitä eläkeuudistus tuo 
nuorille duunareille?
VUONNA 2017 voimaan tuleva eläkeuudistus koskee 

eläkettä, siis vuotta aiemmin verrattuna nykytilantee
seen.

Ammattiin opiskelevista nuorista neljännes käy 

Opiskelevat nuoret eivät tiedä vielä tarkkaa tavoi

semänkymmenen vuoden.
Ammattiin opiskeleville nuorille merkittävä muutos 

seläkeikä. 
Verneri Aalto

Monien kokemukset amiksesta ovat auttamatta van-

hentuneita.

– Amiksesta tulee älyttömän paljon pienyrittäjiä. 

Yrittäjäksi lähtemistä voisi tukea vielä paremmin, et-

tei kaikkea tarvitsisi oppia kantapään kautta.

Yhtenä tärkeimmistä kehityskohteista ammatti-

koulutuksessa Jallow pitää nuorten sosiaalisten suh-

teiden ja taitojen vahvistamista.

– Moni nuori kokee jäävänsä yksin. Sitten opin-

not eivät maistu ja koulussa ei viihdytä.

TULEVAISUUDEN PÄÄTTÄJÄ?

Tietokonepelejä pelaamalla rentoutuvan Jallow’n tu-

levaisuudensuunnitelmat eivät ole vielä selvät. Vuo-

den lopussa päättyvän puheenjohtajakauden jälkeen 

tarkoituksena olisi ainakin hakea opiskelemaan ja 

mahdollisesti mennä joksikin aikaa työelämään. 

Kymmenen vuoden päästä Jallow uskoo olevan-

sa työssä, jossa viihtyy ja pääsee tekemään jotain 

tärkeää.

– Järjestövaikuttaminen kiinnostaa edelleenkin, 

mutta myös poliittinen vaikuttaminen vetää puo-

leensa. Puolue ei kuitenkaan ole vielä tiedossa. 

”Ei amis ole enää se paikka, jonne menevät 
vain ne, jotka eivät lukioon pääse.”

Sakki ry:n puheen- 
johtaja Musa Jallow  
kävi tapaamassa Stadin  
Ammattiopiston opiskelijoita 
Ravintola Kokissa.
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KUKA?
Lilja Tamminen

Ikä:
Kolulutus:

Työ:

Voiko 
sosiaaliturvan 

rahoitus ja 
moraalinen pohja 
nojata sittenkään
palkan varaan?

Työeläkejärjestelmä toimii 
niin kauan kuin sillä on moraalipohja
PITKÄN AIKAVÄLIN suunnitte-

lu on edellytys työeläkejärjes-

telmän kehittämiselle – raken-

netaanhan siinä suomalaisen 

aikuisuus ensimmäisestä kesä-

työstä hautaan saakka. Vaikka 

Suomen eläkejärjestelmän syn-

nyn jälkeen on ehditty kokea 

yksi maailmansota, mullistuk-

sia ja lama-aikoja, ei sosiaali- 

ja työllisyyspolitiikan keskiössä 

oleva eläke kuitenkaan ole ollut 

asia, joka olisi erityisesti politi-

soitunut.

Vaikka puhutaan individualismin tulosta 1970- 

ja 1980-luvuilla, on kuitenkin vedetty yhtä köyttä ja 

ollut luottamus siihen, että lopuksi ahkera saa palk-

kansa.

VUODEN 2008 TALOUSKRIISISTÄ alkanut lama on pait-

si aiheuttanut yhteiskunnassa vastakkainasettelua, 

myös paljastanut hyvinvointivaltion nykyrakentei-

den kestävyysongelmia. Ei kenenkään syy muttei 

sattumaakaan, että Suomen kaltaisia kehittyneitä 

maita kohtaa samanaikaisesti väestön ikärakenteen 

pylväsmäistyminen, työnkuvien katoaminen teknii-

kan kehityksessä ja ympäristön kestävyysrajat.

Nämä haasteet koskettavat myös eläkejärjestel-

män pohjaa eri tavoin.

Ansioihin sidottua vanhuusturvaa on toistuvasti 

ja takautuvasti muutettu muun muassa siksi, ettei 

jälkiviisaina ole todettu voitavan maksaa sitä suun-

nitelluin ehdoin, kun väestö- tai talouskasvu ei ole 

vastanneet toiveita.

Kolikon toinen puoli on se, että vanhempien ikä-

luokkien matalia eläkemaksuja joudutaan kompen-

soimaan, käytännössä asettamalla ne nuorempien 

kustannettaviksi, mikä sivukululuonteen vuoksi vai-

kuttaa heidän työllistymiseensä. Mitä kauempana 

on itse eläkeiästä, sen enemmän näyttää siltä, että 

työllisen jatkuvasti kasvavat eläkemaksut jäävät sille 

tielleen. Se luo kuilua sukupolvien välille.

ELÄKEUUDISTUS PYRKII vastaamaan tähän, mutta 

kuten Työeläke-lehden 4:2015 samaiselle palstalle 

kirjoittanut Eero Rämö kirjoitti, 

eläkeuudistuksen sisältö ei riitä. 

Eläkeuudistuskin tukeutuu ole-

tuksiin koulutuksen, työurien ja 

talouden luonteesta, jotka eivät 

nykyvalossa ole kestäviä. 

Historian virhearvioiden kor-

jaaminen on hankalaa siksikin, 

että eläkevarannot ovat taval-

laan julkisia varoja, mutta niitä 

kohdellaan enemmänkin yksi-

tyisoikeudellisina.

Lähivuosikymmeninä on 

mahdollista – jopa odotettavissa 

– että palkkakuluina rahoitettava kansan vanhuus-

turva kriisiytyy siksi, että nykyisenlaisen palkan-

maksun volyymi hupenee. Jotkut puhuvat jopa siitä, 

että Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa ”ikilama” 

on viite uudesta normaalista, johon täytyisi sopeu-

tua, ja että pitkällä tähtäimellä palkkatyömäisesti 

itsensä ilman tukia elättää supistuva osa väestöstä.

Tämä luo suuria haasteita ansiosidonnaiselle elä-

kejärjestelmälle ja samalla koko hyvinvointivaltion 

rahoituspohjan moraaliselle pohjalle. Onko palkka 

sittenkään se, jonka varaan sosiaaliturvan rahoitus 

ja moraalinen pohja voi tulevaisuudessa nojata?

NYKYRAKENTEISSA PIILEE parlamentaarinen poliit-

tinen riski, että eläkejärjestelmän suunnittelussa 

keskitytään liiaksi eläköityvien ja eläkkeellä olevien 

etujen tarkasteluun niin, että järjestelmän kriittinen 

tarkastelu unohtuu.

Mahdollinen tie ulos olisi toiveikas luottamus sii-

hen, että vaikka robotisaatio syrjäyttää ihmisiä palk-

katyöstä, sen luoma talouskasvu tekisi ongelmista 

epäolennaisia. Se edellyttäisi kuitenkin uutta tulon-

jakoa ja radikaalia yhteiskuntasopimusta, jollaista 

vastaavaa ei historia tunne. Voiko sellaisen varaan 

laskea? 

Lilja Tamminen 
Helsinkiläinen kuntapoliitikko ja  

yhteiskunnallinen ajattelija, Suomen paras  
poliittinen blogisti -palkinnon voittaja.

Palstalla vieraileva kirjoittaja  
ottaa kantaa eläkekeskusteluun.
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Kevan lakiasiainjohtaja Karoliina Kiuru valmistautuu 
muutoksiin. Eläkelaitos ei jää osattomaksi, kun julkinen 
sektori mylläytyy rakennemuutoksessa. Julkisten alojen 
eläkelait yhdistyvät ja hallintoa koskevat säännökset  

Muutosvalpas
Karoliina Kiuru 

KUKA?
Karoliina Kiuru

Ikä:
Koulutus: OTK
Työ:  

Perhe:

Harrastukset:

TEKSTI ANNE IIVONEN KUVAT KAI WIDELL

TIIMIPELAAJA

KOKEMUKSEN ÄÄNTÄ



K
aroliina Kiuru näki Kevan julkisuus-

kolhut läheltä. Hän aloitti Kevan laki-

asiainjohtajana juhannuksen alla ja jo 

syksyllä taloa riepotteli toimitusjohta-

jan eroilmoitus. Hän ei provosoidu eikä 

ota mitään kantaa Jukka Männistön tai 

Merja Ailuksen eroihin.

Avoimuuden kannattajana hän kuitenkin mai-

nitsee, että läpinäkyvyyden eteen 

tehdään koko ajan töitä. Konkreet-

tisena osoituksena tästä on osto-

kuittien julkistaminen verkossa.

– Julkisena toimijana meillä 

ei ole salattavaa. Kevan tekemien 

ostojen dokumentit ovat alkuvuo-

desta lähtien olleet kenen tahansa 

saatavilla verkkopalvelussamme. 

Samalla halusimme parantaa median tasapuolista 

palvelua.

Muutokset alkavat näkyä, kun Kevan hallintoa ja 

rahoitusta säätävä Keva-laki tulee voimaan vuoden 

2017 alusta. Laissa määritellään muun muassa toi-

mitusjohtajan kelpoisuusvaatimukset.

Eduskunta (taustalla re-
montissa) käsittelee pa-
raikaa Keva-lakia. Laki 
valmisteltiin valtiovarain-
ministeriön vetämässä 
työryhmässä. Kevalaiset, 
Karoliina Kiuru mukaan 
lukien, olivat tässä asian-
tuntija-apuna.

Yleisesti arvellaan, että Kevan toimitusjohtajan 

paikka on perinteisesti pedattu Keskustan mandaa-

tille ja että valinta olisi poliittinen. Näin, vaikka jul-

kisuuteen muuta sanotaan.

– Toimitusjohtajan valinnasta vastaavat Kevan 

hallitus ja valtuuskunta. Viran kelpoisuusvaatimuk-

set noudattavat muiden julkisen puolen toimijoiden 

vastaavia. Valittavalla toimitusjohtajalla täytyy olla 

osaamista ja näyttöä johtamistai-

doista, Kiuru sanoo ja viittaa tu-

levaan hallintouudistuksen sisäl-

töön.

Kevan hallinnossa on nyt kun-

ta-alan pääsopijajärjestöjen edus-

tus. Lain valmistelun yhteydessä 

linjattiin, että Keva-lain hyväksy-

misen jälkeen selvitetään Kevan 

hallintoelinten kokoonpanoa.

– Keskustelun kohteena on ollut työmarkkinaosa-

puolten edustus hallinnossa työeläkeyhtiöitä vas-

taavin tavoin pariteettiperiaatetta noudattaen, Kiu-

ru kertoo.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mukaan tehtävien 

laajennuttua hallintoedustuksia on syytä miettiä uu-

delleen. Muutoksia selvitetään ja ennen huhtikuussa 

2017 pidettäviä kuntavaaleja päätetään valtuuskun-

Pidän tehokkaasta, 
mutta välittömästä 
työilmapiiristämme.
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”Työmarkkinaosapuolilla 
on parhain työelämä- 

tuntemus.”

nan, hallituksen ja sijoitustoimintaa ohjaavan neu-

vottelukunnan kokoonpanoista.

– Julkisen alan työmarkkinaosapuolilla on par-

hain työelämätuntemus. Siksi on luontevaa, että he 

osallistuvat julkisten alojen työeläkkeitä koskevaan 

päätöksentekoon, Kiuru sanoo.

Muutokset ajoittuvat samaan hetkeen koko työ-

eläkejärjestelmän uudistuksen kanssa. Eläkeikä 

nousee ja karttumat yhdenmukaistuvat. Mittava la-

kipaketti valmistuu eduskunnassa ennen joulutau-

koa ja presidentin vahvistettua astuu sitten voimaan 

2017 yksityisellä ja julkisella sektorilla yhtä aikaa.

Kunnallinen eläkelaki, kirkon eläkelaki ja val-

tion eläkelaki sulautuvat julkisten alojen eläkelaik-

si JuELiksi.

– Tähän saumaan istuu luontevasti se, että hal-

linnon ja rahoituksen säännökset siirretään omaan 

lakiinsa, Kiuru sanoo. 

EI JÄMÄHDÄ ELÄKEVIRAKSI

Kiurun nimitys lakiasiainjohtajaksi oli iso loikka 

uralla eteenpäin. Juristin järkevyydellä hän toteaa, 

ettei tämä ole hänelle eläkevirka.

– Suunta on pidettävä muutoksille avoimena. 

Urallani olen saanut tehdä ammatillisesti kiinnos-

– Lain tukintaa tark-
kaava juristi ja työelä-
kealan rekisteritietojen 
toimivuudesta huolehti-
va insinööri eivät välttä-
mättä aina puhu samaa 
kieltä, Karoliina Kiuru 
tietää.

tavia töitä. Hyvästä työilmapiiristä, siitä mitä Keva-

vuosina olen oppinut, saan kiittää edeltäjääni Anne 
Perälehto-Virkkalaa.

– Hän vei läpi JuELin valmistelun sosiaali- ja ter-

veysministeriön suuntaan. Sain vastuulleni keskit-

tyä Keva-lain valmisteluun tiiviissä yhteistyössä val-

tiovarainministeriöön, Kiuru kertoo.

Vastavalmistuneena juristina Kiuru työskenteli 

2000-luvun alussa työttömyyskassassa. Kevaan hän 

tuli 2004 rekisteripuolen lakimieheksi.

– Meillä on hyvä 18 henkilön työtiimi. Pidän te-

hokkaasta, mutta välittömästä työilmapiiristämme.

Kiurun johtamasta lakiyksiköstä lähtee sisäiset 

ohjeet eläkelakien ja julkisuuslain tulkinnasta.

– Osaamista jaamme auliisti sekä sisäisille että ul-

koisille asiakkaillemme. Julkisena toimijana Keva dia-

rioi päiväkirjaan kaiken. Olemme tukitoimi organisaa-

tiollemme ja lakiyksikkömme ohjeistaa muun muassa 

myös julkisten hankintojen kilpailuttamista. 

Kuntarakennemuutokset 
heijastuvat Kevaan
KUNTIEN RAKENNEMUUTOS muuttaa julkista 
sektoria tuntuvasti. Oletettavasti lähivuosi-
na kuntien palveluja yhtiöitetään enenevästi.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestelyvas-
-

tavat palveluja myös yksityissektorilta. Niissä 
palveluja hankitaan raha ja järki edellä; näin 
politiikka ohjaa kustannustehokkuuteen.

Lakiasiainjohtaja Karoliina Kiuru
että useimmissa tapauksissa jos työntekijät 
ovat siirtyneet kuntatyönantajan palvelukses-

työn vakuuttamista Kevassa.
-
-

misen tulkinta eli rajanveto työntekijän ja yrit-

– Lähtökohtaisesti kaikesta julkisella sek-
torilla tehdystä työstä karttuu eläkettä. 

Anne Iivonen



Eläkkeensaajille
lisäpotkua eläkkeeseen

jj

BRITTIELÄKELÄISILLE tarjotaan nyt lisä-
potkua eläkkeeseen kompensaationa sii-
tä, että he eivät pääse nauttimaan uuden
tasaeläkejärjestelmän etuuksista.

Eläkkeensaajat voivat täydentää la-
kisääteistä eläkettään maksamalla ker-
tamaksuna valtiolle vapaaehtoisen so-
siaalivakuutusmaksun. Maksu on sitä
korkeampi, mitä nuoremmasta henkilös-
tä on kyse ja mitä suuremman korotuk-
sen valitsee.

puntaa viikossa. Korkeimmillaan maksu 
-

koittaisella lisällä. He pulittavat korotetus-

Eläkeministeri Baroness Altmannin
mukaan järjestely sopii niille, joille ei ole 
kertynyt täyttä lakisääteistä eläkettä.

RUOTSI
Sopimuseläke tuo
luksusta virkamiehille

pp

VALTION TYÖNTEKIJÄT voivat jäädä ensi vuo-
den alusta osaeläkkeelle ennen varsinaista
eläkeikää. Valtion sopimuseläkkeissä ala-

-
taan erillisellä lisämaksulla.

Vastaavia järjestelyjä on käytössä 
myös joillakin yksityisen sektorin sopi-
musaloilla.

-
tauksesta, koska osaeläkkeelle jäämi-

on kyseenalaista, että valtion työntekijät
siirtyisivät eläkkeelle ennen muita – eten-
kin, kun uusi osaeläke ei edellytä alentu-
nutta työkykyä.

Valtion sopimuseläke muuttuu uuden 
sopimuksen myötä täysin maksuperustei-
seksi. Muutos on linjassa yksityisen sekto-
rin sopimuseläkkeiden kanssa.

YHDYSVALLAT
Könttäsummien
maksaminen kielletään
YHDYSVALTOJEN VEROVIRASTO ja valtionva-
rainministeriö aikovat kieltää työnantajia
maksamasta koko eläkepottia kertasum-
mana eläkeläisille.

Kielto koskee etuusperusteisia lisäeläk-
keitä.

Monet yhtiöt, kuten Ford, GM jaM New 
York Times, pyrkivät hallitsemaan omia 
riskejään maksamalla koko eläkepotin
kertamaksuna jatkuvan eläkkeen (annui-
teetin) sijaan.

Kertamaksussa riskit siirretään eläke-
läisille. Yksittäisen kansalaisen on vaikea
sijoittaa eläkepottia tuottavasti.

Elinikäiset annuiteetit ovat myös kal-
liimpia yksilöllisissä kuin työnantajan jär-
jestämissä vakuutuksissa.

Kari Lindstedt
Informaatikko

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

http://www.etk.fi/fi/service/muut_maat/513/muut_maat
http://www.marketwatch.com/story/irs-and-treasury-say-no-more-lump-sum-offers-2015-08-05?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=Policy%20Change%20to%20End%20Pension%20&utm_campaign=Summer%202015%20Newsletter
http://www.theguardian.com/money/2015/oct/11/top-up-scheme-allows-pensioners-to-boost-retirement-income
http://www.arbetsgivarverket.se/medlem/avtalsforhandlingar/avtalsnyheter/nytt-pensionsavtal-klart-pa-det-statliga-avtalsomradet/
http://arbetet.se/2015/10/16/starka-grupper-kan-trappa-ned/


CHILE
Chilen väkiluku:
Elinajan odote:

Eläkeikä:

RANSKA
Sähköyliherkkyys vei
työkyvyttömyyseläkkeelle

y yyy yy

TOULOUSEN OIKEUS

Marine Richard

VENÄJÄ
Eläkkeiden rahoitus
kestämättömällä pohjalla
PITKÄÄN JATKUNUT heikko taloustilanne on 
pannut Venäjän eläkejärjestelmän koville. 
Rahastot tyhjenevät kokonaan parin vuo-
den sisällä, jos nykymeno jatkuu.

Eläkkeitä on toistaiseksi korotettu inf-
laation tahtiin. Siihen ei enää ole varaa, kun

Alhainen eläkeikä ei myöskään helpo-
ta hankalaa tilannetta. Vanhuuseläkeikä

Isompaa eläkeremonttia ei kuitenkaan eh-
ditä toteuttaa tähän hätään.

Eläkepolitiikan tiukennus on herkkä 
paikka presidentti Putinille, koska hänen
kannatuksensa perustuu pitkälti anteliaa-
seen eläkepolitiikkaan.

-
vun talouskriisin, jolloin eläkkeitä ei mak-
settu välillä kuukausiin.

Chilessä eläketilimalli
CHILEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ

-
-

Melbourne Mercer Global Pension 
Index -

-
-

-
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http://www.bbc.com/news/technology-34075146
http://www.reuters.com/article/2015/09/28/russia-economy-budget-idUSL5N11T39N20150928


MIESTEN JA NAISTEN eläke-eroissa on suur-

ta vaihtelua Euroopan sisällä, kertoo tuo-

re EU:n sosiaalisen suojelun komitean ra-

portti.

Sukupuolten väliset erot ovat erityisen 

suuria Hollannissa, Luxemburgissa ja Sak-

sassa, missä naiset saavat keskimäärin lä-

hes puolet vähemmän eläkettä kuin miehet. 

Tasa-arvoisimpia maita eläkkeiden suhteen 

ovat Viro ja Tanska, missä erot sukupuol-

ten välillä ovat vain muutamia prosentteja.

SUOMI SIJOITTUU vertailussa Euroopan kes-

kikastiin. Täällä naiset saavat noin neljän-

neksen vähemmän eläkettä kuin miehet. 

Ero johtuu naisten lyhyemmistä työurista, 

EU-vertailussa suurimmat erot sukupuolten välillä 
ovat Hollannissa, missä naisen eläke on puolet  
miehen eläkkeestä. Pienimmät erot ovat Virossa,  
Suomi sijoittuu keskikastiin.

sukupuolen mukaan eriytyneistä työmark-

kinoista ja palkkaeroista.

– Suurten eläke-erojen maissa naisten 

työssäkäynti on luonteeltaan erilaista kuin 

Suomessa. Esimerkiksi Hollannissa naiset 

tekevät pääsääntöisesti osa-aikatyötä, ker-

too erityisasiantuntija Niko Väänänen Elä-

keturvakeskuksesta.

Hollannissa kolme neljästä työssäkäy-

västä naisesta on osa-aikatöissä, ja suku-

puolten välillä on selkeä palkkaero.

Viron ja Tanskan tasa-arvoa selittää an-

sioperusteisen työeläkkeen vähäinen mer-

kitys. Molemmissa maissa lakisääteinen 

eläketurva on rakentunut pääasiassa ta-

saeläkkeen varaan.

TEKSTI ANTTI KARKIAINEN

Yleisesti ottaen Suomi sijoittuu vertai-

lussa EU-maiden keskivaiheille. Suomen 

eläketurvan taso on Euroopan keskikastia. 

Työuran pituus ja eläkkeelle siirtymisikä 

ovat verrattain korkeita vaikkakin alempia 

kuin muissa Pohjoismaissa.

HUOLENAIHEENA raportissa nostetaan esiin 

vanhojen naisten köyhyys. Suomessa ja 

naapurimaassamme Ruotsissa vanho-

jen naisten suhteellinen pienituloisuus 

on huomattavaa verrattuna suurimpaan 

osaan maista. 

Muilta osin Suomen tulonjako on tasai-

sempaa kuin useimmissa EU-maissa.

– EU-maihin verrattuna Suomen eläk-

keensaajien tuloerot ovat pieniä. Iäkkäiden 

naisten pienituloisuutta selittää jo lähtö-

kohtaisesti miehiä pienempi eläke sekä 

yksin asuminen, kertoo Väänänen.

The Pension Adequacy Report (PAR) ver-

tailee laajasti eurooppalaisia eläkejärjestel-

miä erityisesti eläkkeiden riittävyyden nä-

kökulmasta. Raportti ei huomioi Suomen 

tulevaa eläkeuudistusta, vaan kuvaa tilan-

netta vuoden 2013 näkökulmasta. 

SUKUPUOLTEN 

suurta vaihtelua EU:ssa
EU JULKAISEE kolmen vuoden vä-
lein raportit eläkkeiden riittävyy-
destä ja kestävyydestä. Uusin The 
Pension Adequacy Report (PAR) 
julkaistiin lokakuussa. Raportista 
selviää, että:

yleisesti ottaen Suomi sijoit-
tuu vertailussa EU-maiden 
keskivaiheille
suurimmat syyt sukupuol-
ten välisiin eläke-eroihin ovat 
eriytyneet työmarkkinat ja 
palkkaerot
erityisenä huolenaiheena 
vanhojen naisten köyhyys
muilta osin tulonjako on ta-
saisempaa kuin useimmissa 
EU-maissa.
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Sukupuolierot eläketasossa
Kuinka paljon naisen eläke on miehen eläkettä pienempi. (65–79-v.) Lähde: PAR 2015

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7828&visible=0&preview=cHJldkVtcGxQb3J0YWwhMjAxMjAyMTVwcmV2aWV3
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7828&visible=0&preview=cHJldkVtcGxQb3J0YWwhMjAxMjAyMTVwcmV2aWV3


ULKOMAANTYÖ, kuinka se va-
kuutetaan ja kuinka käy so-
siaaliturvan? Tähän ja moniin 
muihin kysymyksiin löytyi vas-
tauksia ja neuvoja Eläketur-
vakeskuksen 13.11. järjestä-
mässä työnantajainfossa.

Infoon osallistuivat työnan-
tajat, joilla on joko Suomeen 
töihin tuleviin ulkomaisiin tai 
ulkomaille lähteviin työnteki-
jöihin liittyviä tilanteita.

– Kerromme esimerkke-
jä eri maissa työskentelystä 

ja siitä, kuinka erilaiset sosi-
aaliturvaetuudet ja -maksut 
hoituvat oikein, kertoo Eläke-
turvakeskuksen kehittämis-
päällikkö Karoliina Nurmi.

Työnantajainfo kerää vuo-
sittain lähes 100 henkilöstö-
asioiden ja työeläkelaitosten 
ammattilaista yhteen.

Sekä Eläketurvakeskus, 
Kela, verottaja, tapaturmava-
kuutuslaitosten liitto että työt-
tömyysvakuutusrahasto pitivät 
alustukset omalta alaltaan. 

ELINAIKAKERROIN 

0,96800 
VUONNA 2016 
ELINAIKAKERROIN pienen-
tää 1954 syntyneiden ensi 
vuonna tai sen jälkeen al-
kavia vanhuuseläkkeitä 3,2 
prosenttia.

Mekanismina kerroin 
annostelee kuukausieläk-
keitä pidemmälle ajalle, 
kun elinikä nousee. 

Ihmisläheistä 
otetta 
eläketurvaan
ELÄKETURVA KIINNOSTAA ihmi-
siä. Kuntoutuja ei ensisijaises-
ti tavoittele toipumista takaisin 
työkykyiseksi, vaan hän kampai-
lee selviytyäkseen. Alan vaihtaja 
toivoo saavansa itsensä näköis-
tä työtä.

Työeläkejärjestelmän yhtei-
-

sa kohtaat ihmisiä ajatuksineen 
ja toiveineen. Henkilökuvissa ih-
miset pohtivat elämänsä kulkua 
ja nykyistä tilannettaan. Tarinal-
listen henkilökuvien kautta elä-
mäntilanteet tulevat aidosti esiin. 

Kiinnostavan eläketarinan-
sa kertoo neljä elämälle avointa 
henkilöä, muiden muassa muu-
sikko M. A. Numminen ja so-
siaalisen median videoblogeis-
taan nuorison suosikiksi noussut 
Soikku. Eläkeaiheiset henkilöku-
vat ovat levinneet hyvin sosiaali-
sessa mediassa.

tarjoaa kaikille tietoa eläketur-
vasta ja ohjaa työeläkeotteelle. 

Kimmo Kontio
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 KTM Mikko Jakovlev, 

-
kunhoitajaksi korko- ja 
valuuttasijoitukset -toi-
mintoon.

 KTM Ari Parmi on aloit-
-

sessa rahoituspäällikkönä. 
 KTM Ari Puurunen on 

-
tuksessa rahoituspäällik-
könä.

 FM Saku Sairanen on 
-

tajaksi johdannaisstrate-
giat -toimintoon.

Ulkomaantyön faktat hallussa

Kaikki lisäedusta yksissä kansissa
LISÄELÄKETURVAN KÄSIKIRJA 
tarjoaa toimeenpanoon liitty-
vän ohjeistuksen kätevästi ja 
kertoo rekisteröityjen lisäeläk-
keiden historiasta.

Rekisteröityjen lisäeläk-
keiden vakuuttaminen loppuu 
vuoden 2016 loppuun men-
nessä, mutta niitä maksetaan 
vakuutetuille vielä pitkään.

Lisäeläke käsikirja kuvaa 
rekisteröidyn lisäturvan alku-
vaiheita, sisältöä ja merkittä-
vimpiä muutoksia. Käsikirja 

toimii rekisteröidyn lisäeläke-
turvan toimeenpanon tukena.

Ohjeistuksessa kerrotaan 
muun muassa oikeudesta re-
kisteröidyn lisäeläketurvan 
mukaiseen eläkkeeseen, eläk-
keen käsittelystä, laskennasta 
ja kustannustenjaosta.

– Ohjeistus on ollut hajal-
laan monessa paikassa. Nyt 
olennainen tieto on kerätty 
yksiin kansiin, kertoo erityis-
asiantuntija Johanna Kujan-
pää Eläketurvakeskuksesta. 

Ulkomaantyön osaajat, vas. Kati Laitsaari Cargotecistä, Kirsi Korhonen Hgin 
yliopistosta, Karoliina Nurmi ETK:sta ja Nuppu Suvanto Treen yliopistosta.

Luotettavuus ja 
läpinäkyvyys 
Suomen valtteja
SUOMI SIJOITTUI kuudennek-
si kansainvälisessä eläkejär-
jestelmien vertailussa. Kärjen 
huiput Tanska ja Hollanti erot-
tuvat, Australiakin A-luokkaa, 
mutta heti kintereillä tasavah-
vasti Sveitsi, Ruotsi ja Suomi.

Suomi sai koko vertailun 
parhaan tuloksen eläkejär-
jestelmien hallinnon luotetta-
vuudesta ja läpinäkyvyydestä.

Suomen kokonaissijoi-
tus kuitenkin laski hienoisesti 
edellisvuoden neljännestä si-
jasta.

Parannusehdotuksina to-
detaan, että vähimmäiselä-
ke voisi olla korkeampi. Myös 
eläkemaksuja voisi nostaa ja 
lisätä rahastointia. Parem-
pi ikääntyneiden työllisyysas-
te korottaisi asemaa. Lisäksi 
eläkeoikeuden jakaminen toisi 
avioeroissa paremman turvan. 

Melbourne Mercer Global 
Pension Index on vuosittain 
koottava eläkejärjestelmien 
vertailu. Vertailuun osallistui 
25 maata. 
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Peter Drucker 
jätti jäljen
Professori Peter Druc-
ker kirjoitti kirjoja, jot-
ka todella ennustivat 
ja muuttivat maailmaa. 
Akateeminen maailma 
suoranaisesti halveksui 
ja halveksuu edelleen 
hänen tuotantoaan. Va-
litettavasti, sillä Drucker 
oli useimmiten oikeassa.

Kauppatiedettä ei ole olemassa ilman kau-
pankäyntiä ja siksi jälkimmäistä olisi hyvä ym-
märtää ennen ensin mainitun tutkimista.

Olen huolissani siitä, että liian suuri osa tutki-
joista ei ymmärrä liike-elämää. Drucker vastaa-
vasti ymmärsi loistavasti. ”Management is doing 
things right; leadership is doing the right things.” 

Mikä on pahinta, 
mitä voin sössiä?
Olen tehnyt mielestäni 
tehokkaan suunnitelman 
konkreettisine tekoineen 
siitä, miten toteutam-
me Ilmarisen kulttuuris-
sa isohkon ja inspiroivan 
modernisoimisen.

Juuri tästä vaaralli-
sesta tunteesta johtu-
en pyysin taannoin  

lounaalle esittääkseni yhden kysymyksen: Mikä 
on pahinta, mitä voin tässä kaikessa sössiä? Sain 
hyviä vastauksia.

Vaaralliset ideat on teoksena tarkoituksellisen 
sekava, se varastaa ideoita ja pomppoilee. Oppi-

-
nelma, jota tarvitaan kun halutaan luoda uutta. 

Peter F. Drucker:
 

Puustinen paraillaan luomistyössä
Ilmarisen kehitysjohtaja Pekka Puustinen lukee laajasti ja monialaisesti.  
Uutta innovoivana hän kiinnostuu ihmisistä, koska heiltä voi oppia uutta.

KUKA?
Pekka Puustinen

Ikä:
Koulutus: kauppa-
tieteiden tohtori
Työ: Kehitys- 
johtaja, Ilmarinen
Lähellä sydäntä: 
Ihmiset. Kaikilta voi 
oppia uutta itses-
tään tai elämästä 
ympärillään.
Aikoo lukea: Ko-
tona Nalle Puhia 
tyttärelle. Se on  
perin hyödyllistä, 
sillä olihan A. A. 
Milne sentään  
Cambridgen Trinity 
collegen kasvatti.

Alf Rehn:
 

Meiningin 
maustaja
Luen valtavasti tieto-
kirjoja ja suosikkini on 
edelleen  
Kuinka teknologia kesy-
tetään.  
kirja ei taas ole poikke-
uksellisen erinomainen. 
Kirjan nimi taas on, ja 
teema on digitalisaation 
aikana oikea.

Kirja oli tärkeä jostain 
Vaihdan-

tavallankumous. Kirjoitin kahviloissa, kuulokkeet 
päässä ja Solis loi siihen mausteeksi hyvän ame-
rikan-meiningin, jota kunnon kyseenalaistami-
nen usein vaatii.

Solis oli esikuvani kun kiersin puhekeikoilla. 

Brian Solis: The 

 
solmittu puketiksi
Biokemian professorin 

 robotti-
sarjaan kuuluvat kolme 
kirjaa Teräsluolat
Alaston aurinko
ja Aamunkoiton robotit 

-
taisia. Kirjoissa todelli-
suutta todennäköises-

yhdistyy älykkääseen sosiologiseen pohdintaan.
Hukummeko ensin saasteisiin, alammeko sit-

ten ohjailla genetiikalla ihmisrotua ja tekeekö ro-
botit lopulta työmme? Hyviä kysymyksiä, puhu-

kirjaamistaan ”Robotiikan kolmesta perussään-
nöstä”. Pian ne ovat tuotantokäytössä. Trust me. 

Isaac Asimov:
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Basic Income and Pension Provision
WILL THE BASIC INCOME, if introduced, solve the problems of 

-
ing of earnings-related pensions? These are questions that 
Olli Kangas, Research Director at Kela, is facing when being in 
charge of the basic income trial.

“If we introduce the basic income and it amounts to anything 

-
ple to pay pension contributions,” Kangas argues. Similarly, 
Susan Kuivalainen, Research Manager at the Finnish Centre 
for Pensions, points out: “If the basic income leads to a weaker 
demand for employment, the wage sums and the earnings-re-
lated pension contributions will decline.”

Kuivalainen is critical about the basic income solving the 
problems of social security: “If we want to improve the incen-
tives for the unemployed to return to work, we should develop 
unemployment security.” She also suspects that the basic in-
come could mean smaller earnings-related pensions for wom-
en: “If the basic income is higher than the home care subsidy, 
for example, the mothers of small children may stay at home 
for a longer period of time.”

Jyri Liukko, Senior Researcher at the Finnish Centre for Pen-
sions, points out that social insurance and the basic income are 

“Closest to the basic income is the notion of a national insurance. 
That way, the relation of the basic income to the earnings-relat-
ed income support would be the same as that of the guarantee 
pension to the earnings-related pension,” Liukko explains. 

COPING AT WORK until retirement 
is nothing vocational students can 
take for granted. Musa Jallow, 
chair of the union for vocational 
students (Sakki ry), says invest-
ing in workers’ wellbeing is im-
portant: “The health of vocation-
al students is poorer than that of 
other students. Their work is also 

-
ly harder.” 

Jallow takes a neutral stance 
to the rising retirement age as 
retirement seems so far away. 
Today’s young students do not 
know what their exact target re-

UNDERINSURED self-employment 
continues to be a problem. A 
study by the Finnish Centre for 
Pensions shows that the aver-

-

average ratio between earnings 

per cent.
The ratio is the weaker the 

higher the earnings are. Al-
though the earnings level of many 
self-employed is fairly good when 
measured in terms of taxable 

Pension Provision for Blue-collar Workers Underinsured Self-employment
tirement age will be since it will 
be linked to the average life ex-
pectancy. What is known, though, 

to the years-of-service pension, 
blue-collar workers may be able 

many vocational students be-
come self-employed, but they 

should therefore try to improve 
their students’ social skills and 
networks in order to help them 
cope at work. 

earnings, there is a clear group 
of underinsured self-employed 
persons.

is closer to their taxable income 
than men’s. One explanation may 
be that women raise their con-

-
er ages in preparation for family 
leaves.

-
ly adjusted. Three fourths of the 
reviewed self-employed had not 
made any adjustments to their 

their period of self-employment. 

THE LARGEST GENDER GAPS in pen-
-

erlands, Luxembourg and Ger-
many; the smallest in Estonia and 
Denmark. According to the Pen-
sion Adequacy Report (PAR), Fin-
land ranges in the middle.

In the countries with the larg-
est gaps, women receive nearly 

men do. In the countries with the 

a few per cent. “Women work 
mainly part-time in countries like 

Niko 
Väänänen, Special Adviser at the 
Finnish Centre for Pensions.

The low gender gaps in Es-
tonia and Denmark can be ex-
plained by the fact that the stat-
utory pension provision rests 

of elderly women, which is con-
siderable in Finland and Sweden 
compared to the rest of the EU, 
particularly alarming. 
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