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Työeläke on Eläketurvakeskuksen  
julkaisema työeläkealan  
ammatti- ja sidosryhmälehti.

PÄÄKIRJOITUS

Työeläke on Eläketurvakeskuksen  
julkaisema työeläkealan  
ammatti- ja sidosryhmälehti.

Kaikki mi kallista on
JOS OLEN SITÄ MIELTÄ, että maksan tulevasta eläkkeestäni aivan liian paljon, 

voin vallan hyvin julistaa työeläketurvan kohtuuttoman kalliiksi. 

Mikäli epäilen, että maksamani eläkemaksut valuvat hukkaan tai vieraisiin 

taskuihin, voin sumeilematta todeta, että näin tosiaankin tapahtuu. 

Ja jos minusta tuntuu siltä, että kaikki eläkeläiset, nykyiset ja tulevat, ovat 

köyhiä, niin sitten ne ovat. Piste.

MIKÄ TUNTUU, MIKÄ HERÄTTÄÄ mielipiteitä ja mikä epäilyttää – siinäpä ainekset 

self-made -maailmankuvaan. Kuva työeläkkeestä muodostuu turhan helposti 

kielteisten tunteiden nostattajaksi: toiset saavat enemmän kuin meikäläiset, 

toiset pitävät taskuissaan minun rahojani, toiset rikastuvat samaan 

aikaan, kun meille taviksille on luvassa vain köyhyyttä.

Vaikka mielipiteiden, näkemysten ja tunteiden kuohu pauhaa 

nykyajassa asiassa kuin asiassa Tammerkosken lailla, kannattaa 

maailmaan silti työntää myös analysoitua tietoa jo ihan suhteel-

lisuudentajun taikka mielenrauhan säilyttämisen vuoksi. Tällä 

asialla on myös Työeläke-lehti.

KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA eläketurvan järjestämisestä 

löytyy esimerkiksi tästä numerosta. Mielenkiintoista, 

että Suomi ei näyttäydy siinä kalliina eikä suomalaisen 

palkansaajan työeläkemaksu korkeana. Lailla säädet-

ty työeläketurva on kattavampi kuin valtaosassa mui-

ta maita.

Entä sitten eläkeläisen köyhyys? Toki sitä ilmenee, 

mutta pientä eläkettä useammin syynä niukkaan tu-

lotasoon on kallis asuminen. Siitäkin tässä lehdessä 

puhutaan.

Joskus saattaa erehtyä debatoinnin tohinassa luule-

maan, että vain Suomessa kerätään työeläkerahastoja ja 

siksi vain meillä niihin kajoamisesta kiistellään. Ehei, ko-

vasti tutunkuuloista on eurooppalainen eläkekeskustelu, mi-

hin pääsemme niin ikään aviisimme aukeamilla kurkistamaan.

PIENI LINTUPERSPEKTIIVI tekee kuulemma ihmiselle silloin tällöin 

hyvää. Maailmaan toden totta mahtuu ääntä, mutta mahtuu sii-

hen myös tolkun ääntä.

Pidetään pintamme esimerkiksi silloin kun joku väittää sumeile-

matta, että suomalainen työeläke on järjettömän kallis. Väitän, että se 

on laatuunsa nähden ihan sopuhintaista.

NO AINEISTOT LEHTI ILMESTYY

5 pe 28.10. ma 28.11.
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– Plussaksi eläkeuudistuksessa  
nousee periaatteiden selkeys ja  
tasapuolisuus. Työeläke on yhtä reilu 
kaikille, sanoo työeläkeyhtiö Ilmarisen 
varatoimitusjohtaja Sini Kivihuhta.

TEKSTI ANNE IIVONEN
KUVAT VESA LAITINEN
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MONTA PLUSSAA

ELÄKEUUDISTUKSESSA

Työura ja eläkeikä 
kytkeytyvät toisiinsa 
ja seuraavat elinajan 
muutosta. Ilmarisen 
varatoimitusjohta-
ja Sini Kivihuhta pitää 

työeläkeuudistuksessa 
onnistuneena.

”Työeläke on yhtä  
reilu kaikille.”

KUKA?
Sini Kivihuhta

Työ: Varatoimitusjohtaja keskinäisessä työ-
eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa, toimitusjoh-
tajan sijainen. Ilmarisen palveluksessa vuo-

Koulutus: Juristi, OTK Helsingin yliopistosta.
● Ikä:

Perhe: puoliso tohtori Kari Puro, yksi aikui-
nen poika.

P
lussaksi 2017 työeläkeuudistuksessa 

Sini Kivihuhta nostaa ratkaisujen sel-

keyden.

– Perusteltua ja selkeää on etenkin 

se, että eläkeikä kytkeytyy ratkaisus-

sa nykyistä kiinteämmin elinaikaan ja 

työuran pituuteen. Perusmekanismi on nyt etukä-

teen tiedossa.

– Tasapuolisuus korostuu, kun työeläke kohtelee 

yhtä reilusti jokaista, Kivihuhta tulkitsee.

Eläkeuudistus nostaa ikärajoja. Työssä pitää py-

syä hieman nykyistä pidempään, jotta saisi täyden 

eläketason. Ansiosidonnaiselle, työnteolla hankitul-

le työeläkkeelle voi siirtyä joko alimmassa vanhuu-

seläkeiässä tai saavuttaa norminmukaisen täyden 

eläketason tavoiteiässä.

Vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneillä eläkeikä 

lähtee nousuun. Eläkeikään ensiaallossa yltäville 

1955–1962 syntyneille uudistus tikkaa eläkeiän kau-

emmaksi kolmen kuukauden satseissa jokaista vuo-

siluokkaa kohden. Tuon kärkijoukon kirimisen jäl-

keen alaikäraja asettuu hollilleen 65 vuoteen.

Siitä eteenpäin kunkin eläkkeelle siirtyvän ikä-

luokan eläkeikä määräytyy sovitun mekanismin pe-

riaattein. Mekanismissa määräävinä muuttujina ovat 

työuran pituus ja elinajan odotteen kehitys, nuo kan-

santalouden peruspilarit: työllisyys- ja väestökehitys.

MEKANISMI TIEDOSSA ETUKÄTEEN

Vuoden 2017 eläkeuudistuksessa tarkastellaan työu-

ran pituutta suhteessa eläkeaikaan. Ansiot ja työu-

ran mitta kokonaisuudessaan vaikuttavat eläk-

keeseen. Työuran loppupään työpanost nostaa 

kertymää, jos lykkää eläkkeelle siirtymistä yli ala-

ikärajan.

Plussapuolelle uudistuksessa nousee Kivihuhdan 

mukaan lupaus siitä, että eläkeiän määräytymisen 

mekanismi ottaa huomioon elinajan pitenemisen. 

Mitään temppuvalikoimaa ei uudistuspaketista Ki-

vihuhta ei löydä. Eikä tunnu kaipaavankaan.

Tempausluonteiset korjausliikkeet loisivat Kivi-

huhdan mukaan eläkejärjestelmän puolelle epäoi-

keudenmukaisuutta. Jos ne jossain toisessa katsan-

tokannassa korjaavatkin akuuttia muuta ongelmaa. 

Hän viittaa Lex Lindströmiin, ikääntyneille pitkäai-

kaistyöttömille valtion budjettivaroin räätälöityyn 

takuueläkkeen tasoiseen ratkaisuun.

Kivihuhta näkee, että työeläkejärjestelmään pi-

karatkaisut eivät oikein istuisi.

– Olen sen verran työeläketurvan tyttöjä, että 

en pidä kertaluontoisista ongelmien korjaamisista 

etuuksilla. Työn tekemisestä kertyvän eläkkeen idea-

na on, että kunakin aikana se kohtelee jokaista yhte-

näisten periaatteiden mukaisesti, Kivihuhta sanoo.

TASAN KÄYVÄT ELÄKKEEN LAHJAT

Plussaksi hän nostaa karttumien yhdenmukaistumi-

sen. Ensi vuoden alusta lähtien jo 17-vuotiaana tie-

natuista palkoista aina eläkkeen alkuun saakka elä-

kepotti kasvaa tasaista puolentoista prosentin tahtia.

– Enää ei ole ikäporrastuksia. Eläkeiän ensiksi 

saavuttavia hyvitetään siirtymäajalla hieman ko-

rotetulla karttumalla (1,7 %). Mutta pääsääntöi-

sesti koko työuran ajalta jokaisesta tienatusta eu-

rosta kertyy eläkettä kaikille samassa suhteessa.
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– Kun jatkaa työssä tavoiteikään 

saakka, saa kuukausieläkkeen ilman 

elinaikakertoimen vähentävää vai-

kutusta. Pidempään jatkavia kan-

nustetaan lisäpalkkiona lykkäysko-

rotuksella, Kivihuhta kertaa.

MAKSAMME VELKAA

Työeläkejärjestelmä on monen toi-

mijan verkosto, jossa kaikki elä-

kelaitokset ja kuusi eläkeyhtiötä 

(yhteensä 28 toimijaa) ovat yhteis-

vastuullisesti varmistamassa järjes-

telmän toimivuutta ja toimeenpanoa.

Kukin eläkeyhtiö ennakoi ajas-

sa eteenpäin maksuun tulevia 

vastuitaan, eläkevelkaa. Näin 

työeläkevakuuttajat sitoutuvat va-

kuutussopimuksessa antamaansa 

eläkelupaukseen eli työeläkkeiden 

maksamiseen edunsaajille.

Viime vuonna  työeläkejärjestel-

mä lunasti lupaustaan maksamal-

la 25 miljardia euroa työeläkkeinä. 

Eläkettä maksetaan hamaan tappiin, 

maanpäällisistä riskeistä fataalim-

paan eli kuolemaan saakka.

– Se toimii kyllä, kun työuraa 

on tarpeellinen määrä takataskus-

sa. Tällaisen eläkevelan maksussa 

me pärjäämme. Mutta emme voi sa-

maan aikaan varhentaa eläkeikää 

ja maksaa yhä pidemmän aikaa elä-

kettä. Yhtälö söisi pidemmän pääl-

le järjestelmän kestävyyttä tai elä-

ke-etuuksia.

Kuukausittain maksettava työelä-

ke on varma toimeentulon lähde 1,5 

miljoonalle suomalaiselle. 

– Luottamusta vahvistaa, ettei 

eläkkeitä ole jouduttu leikkaamaan 

niin kuin useissa muissa maissa. Ih-

miset luottavat siihen, että eläke tu-

lee tilille kerran kuukaudessa.

LASKELMIA EI NOSTETTU HATUSTA

Kivihuhta kiittää eläkeuudistuksen 

huolellista taustavalmistelua.

– Ennakoivalla suunnittelulla ja 

Eläketurvakeskuksen pitkälle tule-

vaisuuteen katsovien skenaarioiden 

ja laskelmien avulla eläketurvaa on 

voitu faktatiedon pohjalta kehittää 

ajassa kestäväksi.

– Huolellisen valmistelun jälkeen 

uudistuksesta tuli hyvä. Nyt on yh-

teisesti sovittu eläkkeen karttumisen 

periaatteet ja päätetty nostaa asteit-

taisesti vanhuuseläkeikää.

YHTÄ REILU MYÖS NUORILLE

Pitkälle tulevaisuuteen katsominen 

ja nuorien asemaan paneutuminen 

tekee eläkeuudistuksesta reilun 

myös työuraansa aloitteleville.

– Plussa uudistukselle siitäkin, 

että mekanismi on kerrottu hyvissä 

ajoin etukäteen. Ikään sidottu meka-

nismi kohtelee jokaista samoilla pe-

riaatteilla, Kivihuhta sanoo.

Eläkeuudistuksessa työuravuo-

det ja eläkeaika solmittiin toisistaan 

riippuvaisiksi ja molemmat osapuo-

let huomioon ottavaan järkiperäi-

seen liittoon. Siinä liitossa ahkera 

voittaa: pidempään työskentely tuo 

paremman eläkkeen.

– Me työeläkeyhtiöissä näemme 

asian niin päin, että jäljellä oleva 

työkyky on arvokas. Nyt on jo päästy 

siihen, että työkyvyttömyyden vuok-

si eläkkeelle hakeutuvien lukumäärät 

ovat kääntyneet laskuun. Samanai-

kaisesti kuntoutuksen asiakasmää-

rät ovat kasvaneet, Kivihuhta kertoo.

ELÄMÄLLE ISOMPI SIIVU

Eliniän piteneminen on suurin yk-

sittäinen selittäjä, että eläkejärjes-

telmää tulee muuttaa ajan tarpeita 

vastaavaksi.

Kirkkaasti plussapuolelle nousee 

työntekijän eläkemaksun vähentei-

syyden poistuminen. Se tukevoittaa 

eläkekertymää tuntuvasti. Työnte-

kijän työeläkemaksu vähennettiin 

palkasta vuonna 1996 ensimmäis-

tä kertaa. 2017 eläkeuudistuksessa 

työntekijän eläkemaksua ei enää vä-

hennetä vuosiansioiden päältä pois 

eläkepalkkaa määriteltäessä.

Työuran loppuvuosina ikärajoi-

hin sidotut erilliset kannustinkart-

tumaprosentit jäävät historiaan. Nii-

den tilalle tulee työuran alimman 

vanhuuseläkeiän jälkeen parempaa 

kertymää raksuttava lykkäyskorotus. 

Sen avulla voi kartuttaa vastaavan-

suuuruisen kannustinkertymän kuin 

nykyisellä superkarttumalla.

Kun elämä maistuu, eläkekak-

kua voi myös syödä siinä työnte-

on sivussa siivun etukäteen ennen 

varsinaista vanhuuseläkeikää. Tä-

män mahdollistaa osittainen var-

hennettu vanhuuseläke, lyhennet-

tynä OVE.

Kivihuhta nostaa senkin plussa-

puolelle.

– Oven voi halutessaan ottaa 

maksuun 61 vuotta täytettyään. Väl-

jät ehdot saattavat houkutella tämän 

eläkelajin pariin tuhatmäärin väkeä. 

Siihen olemme varautuneet.

– Varhennettuna eläke sopii joi-

denkin elämäntilanteeseen ja tuo 

valinnanvapautta oman toimeentu-

lon suunnitteluun, hän sanoo.

Pitkään työeläkealalla työsken-

nellyt Kivihuhta tietää kokemukses-

ta, että ihmisten yksilölliset elämän-

tilanteet vaihtelevat suuresti. Ei ole 

yhtä tapaa, joka sopisi kaikille.

– Osittain varhennetun työeläk-

keen valitessaan on tiedostettava pää-

töksen vaikutuksen omat riskit. Eli 

sen, että ositettuna eläkkeen aiem-

min käyttöön nostaminen heiken-

tää kokonaiseläkettä jonkin verran.

MIKÄ YHDISTÄÄ ELÄKEALAA?

Kivihuhta kertoo tunnistavansa työ-

eläkelalla työskentelevän ihmisen 

lajityypin. Hän tietenkin tuntee mo-

nia henkilökohtaisesti ja silkasta ko-

kemuksesta pystyy sanomaan, mikä 

alalla toimivia kiehtoo.

– Eläkevakuuttamisen alalla kas-

vavat ammattilaisiksi sellaiset, joil-

la säilyy aito kiinnostus pitkän kehi-

tystrendin tarkasteluun, hän sanoo.

Ennakointi ja tulevaan varautu-

minen on tyypillistä eläkealalla toi-

miville. Viisas varautuu tulevaan 

kuten kaskenpolttaja huhtansa ää-

rellä.  

Ihmiset luottavat siihen, 
että eläke tulee tilille 
kerran kuukaudessa.
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TYÖELÄKEMAKSUN  
työntekijän osuus kasvamaan päin

Vuosi
TyEL-

vakuutusmaksu 
keskimäärin

Työnantajan 
osuus

keskimäärin

Työntekijän 
osuus alle 
53-vuotias

Työntekijän 
osuus 53 vuotta 

täyttänyt

2016 24,0 18,00 5,70 7,20

2015 24,0 18,00 5,70 7,20

2014 23,6 17,75 5,55 7,05

2013 22,8 17,35 5,15 6,50

2012 22,8 17,35 5,15 6,50

2011 22,1 17,1 4,70 6,00

2010 21,6 16,9 4,50 5,70

2009 21,3 16,8 4,30 5,40

2008 21,1 16,8 4,10 5,20

2007 21,1 16,7 4,30 5,40

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUN työnte-

kijän osuus nousee ensi vuonna kil-

pailukykysopimuksen mukaisesti.

Hallitus ja työmarkkinakeskus-

järjestöt linjasivat kilpailukykysopi-

muksen hengessä, että työntekijän 

työeläkemaksu nousee yhteensä 1,2 

prosenttiyksiköllä neljän vuoden 

aikana, ja työnantajan maksuosuus 

kevenisi vastaavasti. Lisäksi ensi 

vuonna tilapäisen alennuksen pois-

tuminen nostaa maksua.

Yksityisalojen seuraavan vuoden 

työeläkemaksusta työmarkkinoiden 

keskusjärjestöt sopivat eläkeneuvot-

teluryhmässä lokakuun lopulla. Sen 

jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö 

vahvistaa työeläkevakuutusmaksun 

perusteet työeläkevakuutusyhtiöi-

den hakemuksesta.

TYÖELÄKETURVASTA huolehtivat työn-

antaja ja työntekijä yhdessä. Työn-

antaja maksaa palkkaamansa työn-

tekijän eläketurvasta enimmän osan. 

Työntekijän maksu on porrastettu 

alle 53-vuotiaille ja 53 täyttäneille. 

Jälkimmäisen ryhmän korkeampi 

maksu selittyy korkeammalla kart-

tumalla.

Taulukossa TyEL-vakuutusmak-

sun kehitys viimeisen kymmenen 

vuoden ajalta.  

Teksti: Anne Iivonen

Nuori rakentaja 
-

-
maksua. Konkarina 

-
-

-
senttia. Työnteki-

-
-

uudistuksessa. 

K
aroliina Paatos

Maksu pidätetään prosentteina palkasta.                 
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Millä tasolla eläkemaksumme ovat muihin maihin verrattuna?  
Voiko maksua alentaa vai pitääkö sitä nostaa, kun tiheällä  
kammalla etsitään keinoja Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi?

TEKSTI JA DATA MIKA VIDLUND
PIIRROS JOUKO OLLIKAINEN

ELÄKEMAKSUT 
SUOMI EUROOPPALAISTA KESKITASOA
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VERTAILUSSA
Oli maata monta näh-
nyt, itää ja etelää. Mika 
Vidlundin, Antti Mielosen, 
Marja Kiviniemen ja Niko 
Väänäsen maavertailussa 
selviää, kuinka eri mais-
sa työnantaja ja työntekijä 
osallistuvat eläkkeiden ra-
hoitukseen. Raportti ilmes-
tyy marraskuussa.
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K
ilpailukykysopimukseen sisältyy työ-

eläkevakuutusmaksun työnantajan 

maksuosuuden aleneminen vuosina 

2017–2020. Vastaavasti työntekijän työ-

eläkemaksua korotetaan vuosiporras-

tuksina yhteensä 1,2 prosenttiyksikköä.

Lisäkeinona vaikeasta taloustilanteesta ylösnousemi-

seksi on esitetty muun muassa työeläkemaksun määrä-

aikaista alentamista.

MAKSUOSUUDET VERTAILUSSA

Tätä taustaa vasten herää väistämättä kysymys, millä 

tasolla eläkemaksumme ovat muihin maihin verrattuna.

Entä mitkä ovat työntekijöiden ja työnantajien mak-

suosuudet muualla? Vastauksia tarjoaa Eläketurvakes-

kuksen marraskuussa julkaistava eri maiden kokonai-

seläkemaksutasoa vertaileva raportti.

Kiintoisa raportti julkistetaan Työeläkepäivässä 15. 

marraskuuta. Ennakkotietona tarkastelemme seuraavas-

sa joitakin mielenkiintoisia näkökulmia työeläkemaksun 

kehityksestä meillä ja muualla.

EROJA TYÖELÄKEJÄRJESTELMISSÄ

Vertailussa muihin maihin on tärkeää ottaa huomioon 

kunkin maan erityispiirteet. Suomen työeläkejärjestel-

män kannalta tässä tarkastelussa keskeisintä on järjestel-

män kattavuus. Työntekijöiden lakisääteisen työeläkkeen 

karttumista ei rajoiteta ansio- tai eläkekatoilla. Meillä la-

kisääteinen eläkejärjestelmä kattaa käytännössä kaikki 

työtä tekevät henkilöt, myös yrittäjät.

Muualla vertailumaissa lakisääteistä turvaa on usein 

täydennettävä erinäisin lisäeläkejärjestelyin vastaavan 

turvan saavuttamiseksi. Esimerkiksi Tanskassa ja Hollan-

nissa ansiosidonnainen eläketurva on järjestetty työnan-

taja- ja liittokohtaisin työmarkkinaeläkeratkaisuin. 

Kansainväliset vertailut rajoittuvat tavallisesti laki-

sääteiseen eläketurvaan ja monissa maissa kokonaiselä-

keturvan kannalta merkittävässä asemassa olevat työ-

markkinaeläkkeet jäävät vertailun ulkopuolelle.

Vertailukelpoisemman kuvan eläkejärjestelmien kus-

tannustasosta saadaan vertailemalla kokonaiseläkemak-

sutasoja. Tällä tarkoitetaan lakisääteisten eläkkeiden (ns. 

I pilari) sekä näitä täydentävien työmarkkinaeläkkeiden 

(ns. II pilari) rahoittamiseksi palkansaajilta, työnantajilta 

ja yrittäjiltä perittäviä maksuja sekä valtion eli verorahoi-

tuksen osuutta eläketurvan rahoituksessa. 

SUOMELTA KAHTALAINEN TULOS

Pelkkiä lakisääteisiä maksuja vertailtaessa Suomen 

maksutaso on toiseksi korkein Itävallan jälkeen, mikä 

jo kertoo paljon eläketurvan rakentumisesta lakisäätei-

sen turvan varaan. Sen sijan kokonaiseläkemaksuilla 

mitattuna Suomi asettuu keskitasolle.
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Maksutaso suhteessa bruttokansantuotteeseen on Suomessa 

runsaat 13 prosenttia. Muut Pohjoismaat Ruotsi ja Norja selviä-

vät vielä vähemmällä meitä (12,8 %) ja Tanska johtaa nelikkoa 

korkeammalla maksutasollaan (16 %) . Nämä maat muodostavat 

samalla vertailujoukon ääripäät.

Maiden väliseen järjestykseen ei pidä liikaa kiinnittää huo-

miota. Sijoitus vaihtelee jonkin verran jo käytetystä tunnuslu-

vusta riippuen. Esimerkiksi suhteessa palkansaajakorvauksiin 

maksutaso on alin korkeiden palkkojen Sveitsissä.

Eläkejärjestelmän rakenteen, kattavuuden ja tason lisäksi 
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Rahastojen tuotettava nykyistä enemmän

EK JA SAK: ELÄKEVASTUUT  
PYSTYTÄÄN KATTAMAAN
 
 
TEKSTI BIRGITTA SUORSA/ UP

Suomessa työeläkemaksun  
nousupaineita on pyritty hillit-
semään rahastoimalla eläke-
varoja ja nostamalla eläkeikää. 
Elinkeinoelämän keskusliitossa 
EK:ssa ja palkansaajajärjestö 
SAK:ssa katsotaan, että eläke-

vastuut pystytään kattamaan.

JÄRJESTÖJEN MUKAAN järjestelmää tai mak-
suja ei tarvitse lähiaikoina muuttaa. Muutok-
siin on kuitenkin varauduttava.

– Olemme pystyneet vastaamaan työeläk-
keiden vastuista. On kuitenkin selvää, että jo-
tain on pakko tehdä, jos työllisyys ei nouse tai 
jos eläkerahastojen tuotot eivät parane nykyi-
sestä, johtaja Ilkka Oksala EK:sta sanoo.

– Tuotot ovat jääneet selvästi jälkeen sii-
tä, mihin järjestelmän kattavuus on asetettu.

Oksala tähdentää, että työllisyysastetta 
pystytään nostamaan elinkeino- ja työllisyys-
poliittisin keinoin.

– Entistä useamman suomalaisen pitää 
olla työssä, jotta eläkejärjestelmä toimii hy-
vin.

Saana Siekkinen, työelämäasioiden joh-
taja SAK:sta sanoo, että työeläkemaksut oli-
si tärkeää pitää vakaina.

– Nykyisen työeläkemaksujen tason tu-
lisi riittää. Siitä lähdettiin työeläkeuudistuk-
sessa. Nyt vielä kilpailukykysopimuksessa 

Työllisyyttä auttaa, kun sosiaalimaksut ei-
vät nouse kohtuuttomiksi.

RAHASTOJEN KOKO SOPIVA

Eläkerahastojen koko on kummankin mie-
lestä sopiva. Oksalan mukaan työeläkera-
hastoihin ei tule koskea kansantalouden 
vauhdittamiseksi.

– Meillä on niin suuret vastuun, etten ha-
luaisi vaarantaa eläkerahastoihin kerättyä va-

rallisuutta poliittisin perustein, Oksala sanoo.
Siekkinen tähdentää, että rahastojen tuo-

tolla pidetään osaltaan työeläkemaksut koh-
tuullisina.

MAKSU ELÄÄ TARPEIDEN MUKAAN

Sekä Oksala että Siekkinen kehuvat, että 
Suomessa työeläkejärjestelmää on pystytty 
uudistamaan vuosien saatossa.

Ensi vuoden alusta lähtien työnantajan 
osuutta työeläkemaksusta pienennetään 

-
suosuutta nostetaan vastaavasti. Tämän 
toivotaan vauhdittavan uusien työpaikkojen 
syntyä.

Suomessa työntekijöiden osuus työelä-
kemaksusta on kansainvälisesti verraten al-
hainen. Tästä osapuolet antavat tunnustusta 
rahastoivalle eläkejärjestelmällemme.

Työntekijät alkoivat maksaa työeläke-

toi järjestelmään läpinäkyvyyttä.
– Työntekijän kustannustietoisuus kasvoi, 

mikä oli hyvä asia, Oksala sanoo.
Siekkisen mukaan työeläke on osa palk-

kaa, ja myös työnantajien tulee vastaisuu-
dessa kantaa osansa työeläkemaksusta.

Hän arvioi, että uudet työn tekemisen 
muodot voivat tuoda työeläkemaksuun lä-
hitulevaisuudessa muutoksia.

– Itsensä työllistäjien yrittäjätulon aliva-
kuuttaminen on riski. 

Saana Siekkinen, SAK.Ilkka Oksala, EK.

maat eroavat toisistaan sen suhteen 

missä määrin eläkejärjestelmässä on 

rahastoitua varallisuutta, jota voidaan 

käyttää eläkemenojen rahoittamiseen. 

Järjestelmä voidaan rahoittaa myös ve-

lanotolla, kuten Ranskassa. Maiden vä-

lisiä eroja kustannustasossa selittävät 

luonnollisesti myös väestörakenteelli-

set ja kansantaloudelliset taustatekijät. 

Keskeisintä on havaita, että erot eri 

maiden välillä tasoittuvat selvästi ko-

konaisvaltaisemmassa tarkastelussa. 

Työnantajan ja työntekijän kustannus-

näkökulmasta katsottuna kukkarosta 

tilitettävä kokonaismaksu on merkitse-

vä – eikä niinkään se ohjautuuko maksu 

määritelmällisesti I tai II-pilarin eläke-

järjestelmään. Julkisen talouden näkö-

kulmasta tulkintatapa toki voisi olla toi-

senlainen.

EROJA MAKSUOSUUKSISSA

Vertailu osoittaa, että työntekijän mak-

suosuus on Suomessa Tanskan jäl-

keen vertailujoukon pienin. Vastaa-

vasti työnantajan osuus on suurempi 

vain Ruotsissa. Työntekijäosuudet 

ovat suurimmat Keski-Euroopan mais-

sa. Esimerkiksi Saksassa ja Sveitsissä 

työnantaja- ja työntekijämaksu jakau-

tuu lähtökohtaisesti puoliksi. 

Verorahoituksen osuus on suurin 

Tanskassa, jossa peritään lähes olemat-

tomia lakisääteisiä työntekijä- ja työn-

antajamaksuja. Tanskan työmarkkina-

eläkkeissä työnantajan maksuosuus on 

2/3 ja työntekijällä 1/3, mutta näistä jär-

jestelmistä kertyvällä maksutulolla on 

kokonaiseläkevertailussa suhteellisen 

pieni, joskin kasvava osuus. 

Verorahoituksen osuus on merkittä-

vä myös työeläkemaksulle katon vuon-

na 2004 sopineessa Saksassa sekä Itä-

vallassa, missä maksuja ei ole muutettu 

vuoden 1988 jälkeen. Maiden välises-

sä vertailussa onkin kansantalouteen 

kohdistuvan kustannusrasituksen nä-

kökulmasta syytä katsoa eläkkeiden ra-

hoitusta myös sovittuja työnantaja- ja 

työntekijämaksuja laajemmin.  

Kirjoittaja Mika Vidlund työskentelee 
yhteyspäällikkönä Eläketurvakeskuk-
sessa. Raportti eläkemaksutasover-

-
päivässä.
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Eläkepolitiikka ja epävarmuus
ISON�BRITANNIAN kansanäänes-

tyksessä esitettiin maan eroa 

Euroopan unionista. Äänestys-

tuloksen tultua julki punnan 

kurssi ja osakemarkkinat sukel-

sivat talouden tulevaisuuden-

näkymien synkistyessä. Moni 

sai huomata, että hänen eläke-

rahastonsa arvo oli heikentynyt 

merkittävästi.

Brexit-äänestys on hyvä esi-

merkki niin sanottujen finan-

soituneiden eläkejärjestelmien 

toiminnasta. Nykymaailmassa 

lähes mikä tahansa tekijä voi vaikuttaa rahoitus-

markkinoihin ja niiden kautta eläkejärjestelmiin. 

Jopa hyvin lyhytaikainen asia, kuten kansanäänes-

tys tai suuren sijoitustoimijan ohjelmointivirhe saat-

taa heikentää eläkkeitä pysyvästi.

Ihminen on haavoittuvimmillaan vanhuudessa. 

Vanhuutta koskevat epävarmuudet ovat tämän vuok-

si pelottavia. Toimiva eläkejärjestelmä on 

omiaan vähentämään näitä pelkoja. 

Jos eläkejärjestelmä ei toimi, tuottaa 

se vain uusia epävarmuuksia.

Brexit-äänestyksen vaikutukset 

eläkerahastoihin paljasti koko 

Ison-Britannian eläkejärjestel-

män heikkouden. Erään viime-

aikaisen kyselyn mukaan enää 

vain neljännes maan väestös-

tä saavuttaa elämiseen riit-

tävän tulotason vanhuudes-

saan, mikäli Brexit tapahtuu 

ja heikentää maan taloutta 

pysyvästi.

ELÄKE ON YKSI harvoista 

asioista, jolla voidaan lie-

ventää suurimpia koke-

musta epävarmuudes-

ta. Eläkkeillä on siksi 

helppo pelotella tai 

yksinkertaistaa asioi-

ta liiaksi. Jos lähdemme 

EU:sta, niin saatamme menettää 

finanssisektorin passioikeudet 

sisämarkkinoille, vaikka palau-

tammekin valtiosuvereniteettia. 

Anteeksi kuinka? Jos lähdem-

me EU:sta, niin saatat menettää 

sata euroa eläkkeestäsi. Kappas, 

otanpa selvää.

Eläkekeskustelu on myös 

helppo työntää syrjään suurem-

milla epävarmuuksilla. Nykytut-

kimuksen mukaan napajäätiköt 

saattavat sulaa jo 2030-luvulla 

siihen pisteeseen, että maapal-

lo alkaa imeä auringosta koko ajan enemmän läm-

pöä. Jos meret kiehuvat muutaman vuosikymmenen 

päästä, niin eläkeongelmat ovat varmasti murheis-

tamme ne pienimmät.

ELÄKEPOLITIIKASSA päädytään helposti vähättele-

mään tai liioittelemaan tulevaisuuden epävarmuut-

ta. Mikäli joku haluaa pysyä inhoamassaan valtio-

liitossa vain siksi, etteivät eläkemaksut nousisi 

hamassa tulevaisuudessa, kannattaa tämän tarttua 

historiankirjoihin.

Mikään yhteiskunta ei ole niin vakaa, että sen tu-

levaisuutta kannattaa ennustaa liiaksi eteenpäin. 

Tärkeämpää on huolehtia, että eläkejärjestelmä py-

syy koko ajan muutoskykyisenä ja kannatettavana.

Jos taas ilmastonmuutos uhkaa maapalloa, niin 

se ei ole syy olla pohtimatta eläkkeitä. Päinvastoin: 

se on erinomainen syy miettiä, miten vanhuksis-

ta voidaan huolehtia, jos käytössä onkin yhtäkkiä 

vain puolet nykyisestä maapinta-alasta, vedestä tai 

ravinnosta tai jos miljardi ihmistä vaeltaa etsimäs-

sä elinkelpoisia asuinalueita. Laskelmat rahallisen 

eläketason riittävyydestä vaikuttavat tällöin lähin-

nä näpertelyltä.  

Ville-Pekka Sorsa 
Kirjoittaja työskentelee johtamisen ja organisaatioiden 

 apulaisprofessorina Hankenilla.

”Jos eläke- 
järjestelmä ei  

toimi, tuottaa se 
vain uusia epä-
varmuuksia.”
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Matti Leppälä ajaa Pensions Europen  
pääsihteerinä työeläkerahastojen etuja  
Brysselissä. EU-maiden eläkejärjestelmät 
ovat kirjavat, mutta huolenaiheet ovat  
yhteisiä.

ELÄKERAHASTOJEN
YKKÖSLOBBARI

Matti Leppälä Brysselissä

TEKSTI MATTI REMES KUVAT VEIKKO SOMERPURO
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Pensions Europen pääsih-
teeri Matti Leppälä on luonut 
viidessä vuodessa kattavan 
suhdeverkoston Brysselissä.

P
ensions Europen pääsihteerinä toimiva 

Matti Leppälä on paljon vartija. Hänen 

johtamansa järjestö edustaa Brysselis-

sä eurooppalaisia työeläkerahastoja, 

joilla on noin 90 miljoonaa vakuutet-

tua ja noin 4 700 miljardia euroa sijoi-

tusvaroja.

Pensions Europen jäseniä ovat eläkerahastojen 

yhdistykset EU-maissa. Suomesta mukana on Elä-

kesäätiöyhdistys.

– Tämä on todellinen aitiopaikka seurata euroop-

palaista eläkekeskustelua ja myös vaikuttaa alan ke-

hitykseen, Leppälä sanoo.

Leppälä toimi aiemmin 11 vuotta Työeläkevakuut-

tajat TELA ry:ssä muun muassa EU-asioista vastaa-

vana johtajana. Nykyisessä tehtävässään hän on toi-

minut vuodesta 2011 lähtien.

YHTEISIÄ HUOLENAIHEITA

Eläkejärjestelmät eroavat huomattavasti toisistaan 

EU-maissa, mutta huolenaiheet ovat yhteiset. Vä-

estön ikääntyy, ja julkisen talouden kestävyyspai-

ne kasvaa.

Tämä on johtanut eläke-etuuksien heikennyksiin, 

maksujen nostoon ja eläkeiän nostamiseen.

–Keskustelu on muuallakin samanlaista kuin 

Suomessa. Esimerkiksi Hollannissa ajankohtainen 

aihe on eläkkeiden indeksikorotusten leikkaaminen.

Euroopan kirjavia eläkejärjestelmiä voi hahmot-

taa niin sanotulla kolmen pilarin mallilla, joka si-

sältää lakisääteisen eläkkeen, työsuhteeseen pe-

rustuvan ammatillisen eläkkeen ja yksityisen 

säästämisen.

Leppälän työsarkaa on kakkospilari. Se koostuu 

yritys- ja toimialakohtaisista työeläkkeistä, jotka voi-

vat olla pakollisia tai vapaaehtoisesti työntekijöille 

tarjottuja eläkkeitä.

Monissa Keski-Euroopan maissa tällaiset amma-

tilliset eläkkeet muodostavat ison osan ansioperus-

teisesta eläketurvasta.

– Työeläkejärjestelmät ovat osa paikallisia työ-

markkinoita. Jokaisella on omat erityispiirteensä ja 

historiallinen taustansa. Siksi yhtenäisen eläkejär-

jestelmän luominen Eurooppaan ei ole järkevää.

”Eläkkeiden taso laskee  
monessa maassa rajusti.”

”Suomalaiset eivät tiedä tarpeeksi EU:n 
keskustelunaiheista, vaikka päätökset 

vaikuttavat myös meihin.”

KUKA?
Matti Leppälä
● Ikä:
● Koulutus:
● Työ: -

-

-
-

●

-

● Perhe:
● Harrastukset:
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European Pensions 
-lehden tunnustuksena 
vuoden henkilöksi va-
littu Matti Leppälä juh-
lagaalassa päätoimit-
taja Francesca Fabrizin 
(oik.) ja juontaja Lucy 
Porterin onniteltavana.

UUSI SÄÄNTELY LISÄÄ KUSTANNUKSIA

Leppälän edustamilla työeläkerahastoilla on yh-

teinen haaste: tulevien eläkevastuiden kattaminen 

epävarmassa taloudellisessa tilanteessa. Historial-

lisen alas painuneen korkotason vuoksi eläkevas-

tuiden määrä kasvaa nopeammin kuin sijoituksista 

saatavat tuotot.

– Esimerkiksi Hollannissa vastuiden nykyarvo on 

kasvanut jo niin suureksi, etteivät kaikki eläkerahas-

tot pysty niitä kattamaan. Eläke-etuja on jouduttu 

leikkaamaan. Luottamus järjestelmän kestävyyteen 

on rapautunut.

Leppälän mielestä vaikeassa tilanteessa on tär-

keää, että eläkerahastoille ei enää sälytetä uusia 

velvoitteita, jotka heikentävät pitkän aikavälin si-

joitustuottoja.

Tästä syystä eläkerahastojen lobbarin tehtävänä 

on seurata silmä kovana eurooppalaisen finanssi-

markkinalainsäädännön kehitystä.

Viime vuosina pankkien, vakuutusyhtiöiden ja 

sijoitusrahastojen sääntelyä on lisätty reilusti, kun 

viranomaiset haluavat parantaa markkinoiden va-

kautta ja torjua uusia kriisejä.

– Muutoksilla on myös eläkerahastoihin suuret 

vaikutukset. Uusi sääntely lisää kustannuksia.

LISÄÄ SUOMALAISIA AVAINPAIKOILLE

EU:ssa on keskusteltu jo vuosia rahoitusmarkkinave-

rosta, jota etenkin Saksa ja Ranska ovat ajaneet esi-

merkiksi osakkeiden ja joukkolainojen kauppaan. Ko-

vaa vastustusta nostattanut verohanke etenee hitaasti.

– Veron ajatuksena on rangaista finanssikriisin 

aiheuttaneita keinottelijoita. Kohde on väärä, jos 

maksumiehiksi pistetään eläkerahastot. Jos vero tu-

lee, pyrimme saamaan siihen kunnolliset poikkeuk-

set eläkerahastoille.

Leppälän mukaan eurooppalaiseen eläkekeskus-

teluun on noussut myös kolmannen pilarin eli va-

paaehtoisen lisäeläketurvan kasvattaminen.

Suomessa vapaaehtoisten eläkevakuutusten suo-

sio on romahtanut, kun niiden veroetuja on karsittu 

ja säästöjen nostamisen ikärajaa nostettu.

– Monessa muussakin maassa vapaaehtoiseen 

eläkesäästämiseen suhtaudutaan epäilevästi, kos-

ka sitä pidetään liian kalliina suhteessa esimerkiksi 

työeläkejärjestelmään.

Mutta moni vapaaehtoisia järjestelyjä myös kan-

nattaa.

– Euroopassa tarvitaan paljon lisää eläkesäästä-

mistä, koska lakisääteisten sosiaaliturvaan kuulu-

vien eläkkeiden taso laskee monessa maassa rajusti.

Leppälän tehtävänä on vaikuttaa vireillä oleviin 

uudistuksiin jo valmisteluvaiheessa. Viisi vuotta 

PensionsEuropen johdossa ovat luoneet arvokkaan 

suhdeverkoston Brysselissä. Tänä vuonna hänet 

valittiin oman toimialansa vuoden henkilöksi Eu-
ropean Pensions -lehden arvostetussa kilpailussa.

Leppälä toivoo lisää suomalaisia eläkeasioiden 

kansainvälisille avainpaikoille.

– Suomalaiset eivät tiedä riittävästi ajankohtaisis-

ta keskustelunaiheista Euroopassa, vaikka EU-pää-

tökset vaikuttavat myös meihin. Vastaavasti Eu-

roopan komissio ja EU-tason päättäjät eivät tunne 

Suomen järjestelmää.   
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VANHUUSELÄKEIÄN ALARAJA nousee 

portaittain ensi vuoden alusta lu-

kien. Rajaikää nostetaan alkuun kol-

men kuukauden satseissa kullekin 

ikäluokalle. Vuonna 1962 syntyneet 

ovat ensimmäinen ikäluokka, jonka 

vanhuuseläkeiän alaraja on 65 vuot-

ta. Tällöin on vuosi 2027.

Näin seuraavan kymmenen vuo-

den aikana pakitetaan samaan ti-

lanteeseen, joka oli työuralta eläk-

keelle siirtyvien tavoitteena ennen 

Ensi vuoden alusta lukien vanhuuseläkeiän  
alarajaa nostetaan portaittain kunnes ikäraja 
saavuttaa 65 vuotta – ja jatkaa sen ylikin. 

TEKSTI ANNE IIVONEN  Lähde: Eläkeuudistus.fi

PITENEVÄSTÄ 
ELÄMÄSTÄ
pidempi pala  
työnteolle

VANHUUSELÄKEIÄN alarajaa nostetaan portaittain vuoden 
-
-

alimmassa eläkeiässä -

-

-
-
-

-

edellistä joustavan eläkeiän uudis-

tusta (2005 uudistusta).

Kun vanhoilta ihmisiltä kysyy, he 

sanovat 65 vuoden ikärajan olleen 

normi iät ja ajat; ja on se sitä ollut 

koko ajan kansaneläkkeessä.

Ensi vuoden alusta voimaan tule-

vassa työeläkeuudistuksessa tavoit-

teeksi alkuun otetaan tuo maaginen 

65 vuotta. Mutta ei rajaa siihen nau-

lattu lopullisesti: vuonna 1965 ja sen 

jälkeen syntyneet porskuttavat pyy-
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Tavoite ja yksi merkittävä poikkeus
TAVOITE�ELÄKEIKÄ on eläkkeellesiirtymistä pohtivan apuväline 
miettiä sopivaa eläketasoa ja eläkkeellesiirtymisikää. Tavoi-
te-eläkeiässä lykkäyskorotus takaa sen suuruisena eläkkeen 
kuin mitä olisi karttunut ilman elinaikakertoimen aiheutta-
maa vähennystä.

Elinaikakertoimen avulla sama määrä eläkettä jaetaan 
pitemmälle elinajalle.

Kaikki eivät kuitenkaan jaksa tai kykene taivaltaa matkaa 
edes alimpaan vanhuuseläkeikään saatika yltää tavoiteikään.

Jos on raihnainen ja työkyky on oleellisesti alentunut, 
rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä teh-
ty pitkä ura voi oikeuttaa siirtymään työuraeläkkeelle. Sille 
yltäisi kaksi vuotta ennen alinta eläkeikää, aikaisintaan kui-

-
eläkevakuutettua työuraa, jota on tehty rasittuneisuutta ja 
kuluneisuutta aiheuttavassa työssä. 

Ovelle voi siirtyä etuajassa
OSITTAINEN VARHENNETTU VANHUUSELÄKE (OVE) tulee uute-

na eläkelajina ja se korvaa nykyisen osa-aikaeläkkeen. Oven 

voi ottaa maksuun vaikka jatkaisi työssä, olisi työtön tai te-

kisi osittain työtä. Sen saa ennen vanhuuseläkeikää, mutta 

se vähentää lopullista eläkettä pysyvästi.

Osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle voi siirtyä 

Kun ovelle astuu, nostettavaa osittaista varhennettua van-
-

senttia jokaiselta kuukaudelta ennen alinta vanhuuseläkeikää.

Vähennys on pysyvä ja vaikuttaa näin ollen koko eläkeai-

kaiseen kuukausieläkkeen suuruuteen. Lisäksi eläkettä pie-

nentää elinaikakerroin.

Ovessa ei ole muita rajoituksia kuin ikä, siihen ei myös-

kään liity palkka- tai työaikaseurantaa. 

Eläkeikä nousee, 
mitä se tarkoittaa 
Pauliinalle, Verne-
rille, Tarjalle ja Tai-
nalle. Kenen eläke-

ja sen ylikin? Kat-
so video Työeläke.

kin ohi sen mitä elämää ja työtä kin-

tuista lähtee.

Mekanismi on jo tiedossa. Elä-

keiän määräytymiseen vaikuttavat 

sekä työurien kehitys että jokaisen 

ikäluokan odotettavissa oleva elin-

aika.

Pidentyvästä elämästä sivaltuu 

siten nykyistä pidempi aika työnteol-

le. Työssä oloaikaa halutaan piden-

tää, jotta eläkettä kertyisi riittävästi 

pidentyvän elämän evääksi.

ALEMMAN ELÄKEIÄN AIKA jäi kokeiluk-

si vuosien 2005–2016 ajanjaksolla. 

Eläketurvakeskuksen kehityspääl-

likkö Marjukka Hietaniemi pohtii, 

olisiko uudistuksen kaltaiseen eli-

niän pitenemiseen reagoivaan elä-

keikään ollut järkevää siirtyä jo vuo-

den 2005 uudistuksessa. 

– Jälkiviisaana voi todeta, että 

varmaan olisi, hän sanoo.

Hietaniemi toteaa realistisesti, et-

teivät mitkään muutokset tapahdu 

nopeasti. Nyt tehdyssä uudistuk-

sessa karttumat yhdenmukaistuvat 

ja laajennevat.

TYÖELÄKE ON ANSIOSIDONNAINEN. Kun-

kin henkilökohtainen eläkekerty-

mä on seurausta tehdystä työstä ja 

työeläke potristuu työssä ansaittu-

jen eurojen suhteessa. Vuoden 2017 

alusta alkaen eläkettä karttuu 1,5 

prosenttia tuloista vuodessa eli jo-

kaisesta ansaitusta eurosta karttuu 

1,5 senttiä eläkettä.

Työeläke alkaa karttua työnteki-

jöille jo 17 ikävuodesta lähtien, yrit-

täjille 18 ikävuodesta lähtien. Va-

kuuttamisvelvollisuuden yläikäraja 

on 1957 tai sitä ennen syntyneillä 

68 vuotta, 1958–1961 syntyneillä 69 

vuotta sekä 1962 ja sen jälkeen syn-

tyneillä 70 vuotta.

– Kaikki työnteko kannattaa, jo-

ten yrittäkää päästä työn syrjään 

kiinni mahdollisimman varhain. 

Näin minä neuvoisin nuoria varau-

tumaan eläkkeeseen, Hietaniemi 

painottaa.

On kuitenkin tehty helpotus elä-

keikää lähestyville, joille eläke kart-

tuu paremmalla tahdilla. Siirtymä-

ajalla vuoteen 2025 saakka ikävälillä 

53–62 vuotta eläkkeen perustana 

olevista tuloista karttuu eläkettä 1,7 

prosenttia vuodessa. Tätä siirtymä-

kauden korotettua karttumaa saa-

van työntekijän tilipussistaan mak-

sama työeläkevakuuutusmaksu on 

tästä syystä 1,5 prosenttiyksikköä 

korkeampi.

Eläkettä karttuu koko palkasta 

eikä työntekijän eläkemaksua enää 

vähennetä laskuista. 

Jos lykkää eläkkeelle siirtymis-

tä eikä ota eläkettä maksuun, kart-

tunutta eläkettä nostetaan 0,4 pro-

sentin lykkäyskorotuksella jokaista 

lykkäyskuukautta kohti eli 4,8 pro-

senttia vuodessa. 

A
ntti K

arkiainen

iStock
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TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEELLE 

siirtyminen on vähentynyt vii-

meisten vuosikymmenten aika-

na. Myönteinen kehitys on ollut 

huomattavaa erityisesti tuki- ja 

liikuntaelinten sekä verenkier-

toelinten sairauksien vuoksi 

työkyvyttömyyseläkkeelle siir-

tyneillä.

Yhtenä selityksenä tähän 

voidaan pitää työikäisen vä-

estön terveydentilan kohen-

tumista. Tästä huolimatta 

sosioekonomiset erot työkyvyt-

tömyyseläkkeelle siirtymisessä 

ovat pysyneet lähes ennallaan.

SOSIOEKONOMISET EROT työkyvyttömyyseläkkeelle 

siirtymisessä vaihtelivat työkyvyttömyyden syyn ja 

iän mukaan. Työntekijöillä oli ylempiä toimihenki-

löitä suurempi riski siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle 

tuki- ja liikuntaelinten sairauksien, mielenterveys-

perusteisten alkoholisairauksien ja verenkiertoelin-

ten sairauksien vuoksi.

Erot olivat suuremmat nuoremmissa kuin van-

hemmissa ikäryhmissä lähes kaikissa sairausryh-

missä, vaikka työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus 

on huomattavasti pienempää nuoremmilla kuin van-

hemmilla.

Sosioekonomiset erot masennuksen takia työ-

kyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä olivat melko 

vähäiset. Ikääntyvillä 55–64-vuotiailla sosioeko-

nomisia eroja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymi-

sessä masennuksen takia ei havaittu, sen sijaan 

35–54-vuotiaat työntekijät siirtyivät masennuksen 

takia työkyvyttömyyseläkkeelle hiukan ylempiä toi-

mihenkilöitä useammin.

Anu Polvinen 
Tutkija 
Eläketurvakeskus

Sosioekonomiset erot merkittäviä 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä
Työntekijät siirtyvät ylempiä toimihenkilöitä todennäköisemmin työkyvyttömyyseläkkeelle 
tuki- ja liikuntaelinten sairauksien vuoksi. Sosioekonomiset erot masennuksen takia työ-
kyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä ovat vähäiset.

TYÖOLOJEN, erityisesti työn fyy-

sisten tekijöiden, vaikutus sosio-

ekonomisiin eroihin oli suuri, ja 

tämä näkyi erityisesti tuki- ja lii-

kuntaelinten sairauksien vuoksi 

työkyvyttömyyseläkkeelle siirty-

neillä ja ikääntyneillä.

Työntekijöillä työolot ovat 

usein fyysisesti raskaampia kuin 

enemmän koulutusta vaativissa 

työtehtävissä. Lisäksi työntekijä-

ammateissa työolot voivat sisäl-

tää paljon muun muassa kan-

tamista, nostamista, huonoja 

työasentoja tai altistuksia pölyl-

le tai erilaisille kemikaaleille.

Terveydellä, sairauksilla sekä terveyskäyttäyty-

misellä kuten ylipainolla, liikunnalla, tupakoinnilla 

sekä alkoholin liikakäytöllä oli merkitystä työkyvyt-

tömyyseläkkeelle siirtymisen sosioekonomisiin eroi-

hin, mutta vaikutus oli työoloja vähäisempi. Tämän 

vuoksi työoloja parantamalla voitaisiin vähentää 

työntekijöiden työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymis-

tä erityisesti ikääntyneillä ja niillä joilla on tuki- ja 

liikuntaelinten sairauksia.

KUOLLEISUUS työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneillä 

on suurempaa kuin muulla väestöllä keskimäärin. 

Kuitenkin sosioekonomiset erot työkyvyttömyyseläk-

keelle siirtyneiden kuolleisuudessa olivat vähäiset.

Masennuksen, verenkiertoelinten sairauksien tai 

hermoston sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläk-

keelle siirtyneillä työntekijätaustaisilla henkilöillä 

havaittiin hiukan suurempi kuolleisuus kuin ylem-

millä toimihenkilöillä.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneillä työnteki-

jöillä oli myös hiukan suurempi kuolleisuus veren-

Työntekijöillä on 
 
 
 

 
 
 

toimihenkilöihin.
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Kuvio 1. 

Sosioekonomiset erot työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä 
Vuosina 1988–2009. 
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Kuvio 2. 

Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus
Sosioekonomisen aseman mukaan, ikäryhmittäin naiset ja miehet. 
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Kuvio 3. 

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden kuolleisuus 
Sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 1988–2007.

kiertoelinten sairauksiin tai alkoholisairauk-

siin kuin ylemmillä toimihenkilöillä.

Yhtä lailla sosioekonomisessa tarkaste-

lussa kuolleisuuseroihin työkyvyttömyy-

seläkkeelle siirtymisen jälkeen voivat vai-

kuttaa osaltaan samat tekijät kuin väestön 

kuolleisuuseroihin yleensäkin. Tällaisia teki-

jöitä voivat olla esimerkiksi tupakointi, alko-

holin ongelmakäyttö tai ylipaino, joiden on 

todettu olevan yleisempää alemmissa sosio-

ekonomisissa ryhmissä. 

Artikkeli perustuu tutkimusjulkaisuihin:
Polvinen A. Socioeconomic status and disability retirement in Finland. 
Causes, changes over time and mortality. Finnish Centre for Pensions, 

Polvinen A, Laaksonen M, Gould R, Lahelma E, Leinonen T, Martikainen P. 

Polvinen A, Laaksonen M, Gould R, Lahelma E, Martikainen P. The contri
 

Polvinen A, Laaksonen M, Gould R, Lahelma E, Leinonen T, Martikainen P. 
 

● Työkyvyttömyyseläkkeiden alka-
vuus on vähentynyt kaikissa sosioeko-

jälkeen.
● Sosioekonomiset erot työkyvyttö-

myyseläkkeelle siirtymisessä vaihtelevat 
työkyvyttömyyseläkkeen syyn mukaan.

● Työolot selittävät suurimman osan työ-
kyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden so-
sioekonomisista eroista.
Kuolleisuudessa sosioekonomiset 
erot työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneil-
lä ovat vähäiset.

Mitä tutkimustieto kertoo?

Sosioekonominen asema
Sosioekonominen asema perustuu 
tietoihin henkilön pääasiallisesta toimin-
nasta, ammatista, ammattiasemasta 
sekä toimialasta.
Palkansaajat luokitellaan sosio- 
ekonomisen aseman mukaan ylempiin  
ja alempiin toimihenkilöihin sekä työn-
tekijöihin.

http://www.etk.fi/wp-content/uploads/Socioeconomic_status_and_disability_retirement_in_finland.pdf
http://journals.lww.com/joem/Abstract/2016/08000/Socioeconomic_Differences_in_Cause_Specific.15.aspx
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3411
http://sjp.sagepub.com/content/41/5/470.abstract
http://sjp.sagepub.com/content/43/2/159.abstract


Osastopäällikkö Max 
Rönnberg pitää tär-
keänä, ettei menetä 
tuntumaa osastonsa 
ydintyöhön. – Teen it-
sekin jonkin verran ha-
kemustyötä, vaikkakin 
niitä yksinkertaisimpia 
Ruotsin vanhuuseläke-
hakemuksia.

K
ansainvälistyvässä 

maailmassa yhteis-

työverkostot ja hyvä 

koordinointi takaa-

vat sen, että työnte-

kijä saa ulkomaan 

työstä kertyneen eläkkeensä aika-

naan asiaankuuluvasti.

Ulkomaisten eläkkeiden hakemi-

sessa eläkkeenhakijaa palvelee Elä-

keturvakeskus.

– Eläkkeen haun lähtökohta on, 

että asiakas haluaa saada ulkomail-

la tehdyn työn osalta itselleen kuu-

luvan eläketurvan. Meidän kuuluu 

ymmärtää asiakkaan parasta, sanoo 

ulkomaisten eläkeasioiden parissa 

työskentelevä EU-eläkekäsittelijä 

Nelli Westerholm.

Ulkomailla työskentelyn mukaan 

määräytyvän eläkkeen hakemisen 

ajoitus voi esimerkiksi vaikuttaa muu-

hun eläketurvaan ja sosiaalietuuksien 

kokonaisuuteen täällä kotimaassa.

– Neuvomme ja ohjaamme, jot-

ta hakija ymmärtää myös oman vas-

ULKOMAAN  
       ELÄKKEISSÄ
Ulkomailta haettava eläke vaatii toimijoilta yhteispeliä 
ja saumatonta tiedonkulkua meillä ja muualla.

TEKSTI KIMMO KONTIO KUVAT OLLI HÄKÄMIES

yhteistyötä ja tukea koordinoidusti

tuunsa pisimmillään jopa vuosia 

kestävässä prosessissa, hän kertoo.

ENEMMÄN JA LAADUKKAAMMIN

Eläketurvakeskuksessa työskentelee 

runsaat 40 ulkomaisten eläkeasioi-

den asiantuntijaa. Heidän asiantun-

temusta tarvitaan, kun vuosittain ul-

komaille lähtee Suomesta yli 8 000 

eläkehakemusta.

Aiemmin yhden hakijan asiaa 

hoidettiin palasissa ja prosessi otti 

nykyistä enemmän aikaa yhden elä-

kekäsittelijän työssä.

– Nykyään hoidamme asiaa aina 

niin pitkälle kuin mahdollista ja vä-

litämme tietoa ulkomaille sitä mu-

kaan kun tiedot meille saapuvat. 

Käsittelijämme tekevät töitä moni-

puolisemmin, joten voimme palvella 

asiakkaitakin laajemmin. Eläkkeen-

hakijalle on lopulta tärkeintä oman 

asiansa tehokas ja laadukas käsitte-

ly, osastopäällikkö Max Rönnberg
sanoo.
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Muiden maiden eläkeasiat tuntee Eläketurvakeskus

ULKOMAISTEN eläkeasiain osasto Eläketur-
vakeskuksessa vastaa Suomessa asuvan 
eläkkeenhakijan eläkehakemuksen välit-
tämisestä EU-, ETA- ja sosiaaliturvasopi-
musmaihin. Eri maiden eläkejärjestelmis-
tä Eläketurvakeskuksen asiantuntijoilla on 
laaja-alainen tuntemus.

Asiantuntijat toimivat EU-eläkehake-
musprosessissa linkkinä suomalaisten 
eläkelaitosten ja Kelan sekä ulkomaisten 
yhdyslaitosten välillä.

– Yhteistyössä näiden toimijoiden 
kanssa kehitämme hakemusprosessia 
nopeammaksi ja tehokkaammaksi. Tu-
levaisuudessa haluamme palvella asiak-
kaitamme nykyaikaisin välinein sähköis-
tyvässä maailmassa, osastopäällikkö Max 
Rönnberg sanoo.

Eläketurvakeskus on siten yhteyslaitos 
muiden maiden suuntaan. Osaston tehtä-
viin kuuluvat asiakkaiden neuvominen sekä 
EU-säännösten ja sosiaaliturvasopimusten 
mukaisten lomakkeiden täyttäminen.

ULKOMAAN ELÄKKEIDEN hakemiseen liit-
tyvien lisätietojen hankkiminen sekä elä-
kehakemusten toimittaminen ulkomaille 
ovat tyypillisiä työvaiheita.

Eläketurvakeskuksen asiantuntijoiden 
keskinäinen osaamisen jakaminen ja työ-
menetelmien jatkuva kehittäminen ja seu-
ranta varmistavat, että asiantuntijatyölle 
jää riittävästi aikaa.

– Tähän on päästy yhden yhteisen työjo-
non ja rutiinien automatisoinnin sekä työs-
kentelytapojen analysoinnin avulla, kertoo 
Rönnberg.

Tavoitteena Rönnbergin mukaan on, 
että asiakkaat saavat tulevaisuudessa säh-
köisten palveluiden avulla reaaliaikaista 
tietoa ja palvelua omassa asiassaan. Myös 
eläkehakemusliikenteen sähköistäminen 
EU-maiden välillä on yksi suurista lähitu-
levaisuudessa muutoksista. 

Teksti: Nelli Westerholm

Kirjoittaja Nelli Westerholm työskentelee 
Eläketurvakeskuksessa EU-eläkekäsitteli-
jänä. Hän on parhaillaan työkierrossa vies-
tinnässä.

Ulkomaan eläkeasiois-
sa käsittelyajat ja työ-
vaiheiden jouhevuus 
ovat ratkaisevia. Max 
Rönnberg (vas.), Nel-
li Westerholm ja Reija 
Suontakanen totea-
vat, että hyväksi koe-
tut työtavat ja yhteiset 
työprosessit ovat jat-
kuvan kehittämistyön 
tuloksia.
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YHDESSÄ TEKEMINEN TAVAKSI

Eläketurvakeskuksessa Rönnbergin 

johtama ulkomaisten eläkeasioiden 

osasto on työrukkanen eläkkeen ha-

kijaa palvelemassa.

Rönnberg kertoo, että nykyään 

työt pyritään saamaan käsittelyyn 

kahdessa viikossa. Tavoitteeseen 

päästään laadukkaalla organisoin-

nilla ja eläkekäsittelijöiden ammatti-

taitoa ja kokemusta hyödyntäen. Yh-

teisessä työjonossa kaikki työt ovat 

samalla viivalla.

– Huolehdimme jatkuvasti työ-

tapojen parantamisesta ja koulu-

tuksesta. Kehitystyössä ei saa her-

paantua isojen projektien päätyttyä, 

Rönnberg vinkkaa.

– Kehittäminen on lopulta hyvin 

konkreettista työtä. Yhdessä oppi-

mista, jossa kootaan uusia ajatuk-

sia ja käytännöllisiä neuvoja. Esi-

merkiksi kahden näytön tehokasta 

käyttöä on opeteltu yhdessä, ja 

muutenkin työntekijöiden paran-

nusehdotuksia käydään säännöl-

lisesti läpi, EU-eläkeasiantuntija 

Reija Suontakanen kertoo yhdes-

sä tekemisen työprosessin huolel-

lisesta miettimisestä.

– EU:ssa lakisääteistä asiaa hoi-

tava viranomainen on velvoitettu 

palvelemaan jäsenvaltioiden kan-

salaisia eläkkeenhakemisessa, Wes-

terholm muistuttaa.

Kun eläkeasiat ovat vaikeita, asi-

akas toivoisi Eläketurvakeskukselta, 

ulkomaan eläkeasioiden yhteyslai-

tokselta Suomessa, oman asiansa 

hoitamista alusta loppuun.

AUTAMME ASIAKASTA ETEENPÄIN

Eläketurvakeskus ei kuitenkaan 

myönnä yhtään eläkettä, vaan on 

eläkkeenhakijan ja ulkomaan elä-

kelaitoksen apuna hakemusten kä-

sittelyssä.

– Asiakas ei välttämättä tiedosta, 

että esimerkiksi vastuu hakemuksen 

täydennystiedoista ja veroasioista 

huolehtiminen kuuluvat hänelle, 

Westerholm kertoo.

Myös maksettavista eläkkeistä 

käännytään helposti Eläketurvakes-

kuksen puoleen, vaikka ne kuuluvat 

kuten Suomessakin maksajan ja asi-

akkaan väliseen suhteeseen eli työ-

eläkelaitoksen eläkkeensaajalle an-

tamaan palveluun.

Näin kävi viimeksi kesällä, kun 

Nordean pankkijärjestelmän on-

gelmista johtuen monien Ruotsista 

maksettavat eläkkeet olivat päivän, 

pari myöhässä.

– Syntyneessä hämmingissä me au-

toimme toki kysyjiä aktiivisella vies-

tinnällä ja naapurimaiden tiiviillä 

eläkeläisviranomaisten yhteistyöl-

lä, osastopäällikkö Rönnberg jatkaa.

JOKAINEN TAPAUS YKSILÖLLINEN

Haastateltavat sanovat työtilanteen  

muuttuneen vuosien aikana. Ha-

kemusten yhteismäärä on vähe-

nemässä, mutta samanaikaisesti 

opiskelu- ja työurat ja perhemuo-

dot muuttuvat aiempaa moninai-

semmiksi. Yleensäkin työelämän 

kirjo monipuolistuu ja sen myötä 

asiakkaat ovat tulleet yhä vaati-

vimmiksi.

– Siksi on tärkeää, että säästäm-

me aikaa rutiineissa, jotta voimme 

paremmin tunnistaa oleelliset eri-

tyistilanteet, Westerholm sanoo.

JATKUVAA KEHITYSTÄ

Nykyisellä käsittelyjärjestelmällä on 

valmius sähköiseen tietojen vaih-

toon.

– Niinpä meille on luontevaa jossain 

vaiheessa liittyä Euroopan komis-

sion valmistelemaan, eurooppalais-

ten sosiaaliviranomaisten tietojen 

vaihtoon suunniteltuun, sähköiseen 

tietojärjestelmään (EESSI), Rönn-

berg otaksuu.

Ulkomaan eläkeasioiden asian-

tuntijat painottavat kaikki yhteis-

työn kasvavaa merkitystä.

– Haluamme pitää hakemusten 

käsittelyajat kohtuullisina ja työs-

kennellä laadukkaasti, Suontaka-

nen sanoo. 

MAALUETTELOSSA naapurimaat ovat kärkisijoil-
la valtioista, joihin ulkomaan eläkehakemuksia 
lähtee Suomesta useimmiten.

-
määrillä komeilee läntinen naapurimme Ruotsi. 
Viime vuonna lähti Suomesta lähes kuusi tuhatta 
Ruotsista haettaviin eläkkeisiin liittyvää eläkeha-
kemusta. Hakemusmäärillä mitaten seuraavak-
si suosittuja maita ovat Viro ja Norja, ja edelleen 
Saksa vahvasti neljäntenä.

Maaluettelo kertoo Eläketurvakeskuksesta 
kuhunkin maahan lähteneiden ulkomaan eläk-
keiden hakemusmäärät. 

Nelli Westerholm
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KUKA?
Erkki Rajaniemi
● Ikä:
● Koulutus: OTL, VT, 

KTT.
● Työ:

Työeläkeyhtiön  
tarkoituksena on  

harjoittaa sosiaali- 
turvaan kuuluvaa  

lakisääteistä  
eläkevakuutus- 

liikettä.

Fi
na
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si

va
lv
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ta

Kyllä digitalisaatiolle, mutta harkitusti
DIGITALISAATIO muuttaa työelä-

keyhtiöiden toimintamalleja. 

Yhtiöiden toiminta on kuiten-

kin tarkkaan säänneltyä, joten 

kehittäminen vaatii harkintaa 

ja tarkkuutta.

Palveluun liittyviä menettely-

tapoja voidaan muokata digita-

lisaatiolla tarkoituksen-mukai-

semmiksi ja tehokkaammiksi. 

Entä miten se sopii työeläkeyhti-

öille? Hyvin. Mikäli työeläkeyh-

tiöt sen avulla tehostavat toimin-

taansa, parantavat toimintansa 

kannalta keskeisten palvelui-

densa laatua ja tavoitettavuutta sekä säästävät toi-

meenpanossa työeläkevaroja, on se myös työelä-

keyhtiöiden toiminnan tarkoitukseen sopivaa.

Digitalisaatio on yhä tutumpi käsite sekä yksityi-

sellä että julkisella sektorilla. Sillä tarkoitetaan niin 

aineistojen muuttamista sähköisesti käsiteltävään 

muotoon, kuin muutoksen mahdollistavaa uusien 

palvelutapojen, vaikkapa itsepalvelun kehittämistä.

Digitalisaatio muodostuu teknologian, asiakas-

käyttäytymisen ja markkinoiden murroksen yhteis-

vaikutuksena. Palveluita myös kannattaa ja on syy-

tä tuottaa tavoilla, joilla niiden käyttö on helpointa. 

Toisaalta hyvät palvelut houkuttelevat lisää käyttäjiä. 

MIKÄ ON SUUTARIN LESTI eli miten pitkälle työeläkeyh-

tiöt voivat digitalisaation aallossa mennä?

Työeläkeyhtiön lakiin kirjoitettuna toiminnan 

tarkoituksena on harjoittaa sosiaaliturvaan kuulu-

vaa lakisääteistä eläkevakuutusliikettä hoitamalla 

työntekijän ja yrittäjän eläkelain mukaisen lakisää-

teisen eläketurvan toimeenpanoa ja yhtiölle tätä var-

ten kertyviä varoja vakuutusten käsittämät edut tur-

vaavalla tavalla.

Työeläkevakuutusyhtiö ei saa harjoittaa muuta va-

kuutusliikettä. Työeläkevakuutusyhtiö ei myöskään 

saa harjoittaa vakuutustoimintaan liittyvää muuta 

toimintaa, eli niin sanottua liitännäistoimintaa, saa-

ti sitten vakuutustoimintaan liittymätöntä toimintaa. 

Toiminnan tarkoitus määrittää samalla yhtiöiden 

liiketoimintarajat. Rajat eivät ole yhtiöille valinnai-

nen asia. Tarkoitus on kivijalka työeläkeyhtiöiden 

toiminnan ja hallinnon päätösten lainmukaisuuden 

ohjaajana.

Professori Seppo Villa Hel-

singin yliopiston oikeustieteelli-

sestä tiedekunnasta on osuvasti 

korostanut toiminnan tarkoi-

tusta työeläkeyhtiön hallinnon 

ratkaisujen ohjaajana, erään-

laisena ratkaisujen ratiotestinä. 

Muunlaisen liiketoiminnan har-

joittaminen rikkoisi myös Suo-

men EU-liittymäsopimuksen 

ehtoja. Asia on niin merkittävä, 

että myös toimilupiin ja yhtiö-

järjestyksiin on kirjattu yhtiöi-

den toiminnan kohteet. 

ASIAYHTEYS toiminnan tarkoituksen ja digitalisaa-

tion välillä muodostuu siitä, miten laajana digitali-

saation työeläkeyhtiöille tuomat liiketoimintamah-

dollisuudet ja -tavat yhtiöissä ymmärretään.

Joiltakin osin julkisista esityksistä, lehtihaastat-

teluista ja muista tämäntyyppisistä tulevaisuuden 

hahmotteluista saattaa huomaamatta välittyä aja-

tus digitalisaation yhteydessä mahdollisesti tapah-

tuvasta toiminnan laajentamisesta.

Työeläkeyhtiöt eivät kuitenkaan voi laajentaa 

toimintaansa esimerkiksi asiakkaidensa ongelmat 

ratkaiseviksi monialaisiksi palveluyhtiöiksi. Palve-

lutaloiksi, jotka saattavat asiakkaat yhteen näiden 

liiketoiminnan eri osa-alueilla.

HARKINTAA KANNATTAA KÄYTTÄÄ myös siinä, missä 

asioissa ja millaisia mahdollisia ”arvolupauksia” 

työeläkeyhtiö resurssiensa käytöstä asiakasyhti-

öidensä liikearvon korottamisesta antaa. Työelä-

keyhtiö ei voi ottaa vastuuta asiakkaidensa liiketoi-

minnallisista riskeistä.

Digitalisaatiolla on työeläkejärjestelmän toimeen-

panossa vankka paikkansa. Se on lähtökohtaisesti 

kaikkien työeläkejärjestelmän osapuolien etua edis-

tävä asia. Kehityshankkeissa on kuitenkin pidettävä 

huoli siitä, että niistä ei muodostu niin innovatiivi-

sia, että ne kävelisivät voimassaolevan normiston 

asettamien rajojen yli.   

Erkki Rajaniemi 
Palstalla vieraileva kirjoittaja  

ottaa kantaa eläkekeskusteluun.
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ALANKOMAAT
Eläkerahastot investoivat
punaisten lyhtyjen alueelle
KAKSI HOLLANTILAISTA eläkerahastoa on

-
-

-
-

-

-

SAKSA
Negatiiviset korot
heikentävät tuottoja

gg

SAKSAN FINANSSIVALVONTA -

-

-
-
-

-
-
-

Ma-
rio Draghi -

-

Ahne liikemies jätti jälkeensä
isot eläkevastuut

j

BRITTILÄINEN BHS-tavaratolaketju päätyi
hiljattain konkurssiin. Uhkana on, että ta-
lousvaikeuksiin ajautuneen BHS:n työn-
tekijöiden eläkkeitä leikataan, sillä BHS:n 

vaje.
-

Philip Greeniä. 

Goldman Sachs -pankkia.
-
-

vin vähän veroja ja rikastutti itseään ja vai-

-
tiölle. Jatkosta päättää Eläkevalvontavi-
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Kari Lindstedt
Informaatikko

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

http://www.etk.fi/muutmaat
http://m.kauppalehti.fi/uutiset/omistajan-ahneus-tuhosi-tavarataloketjun/hsyfRVxg
https://www.ft.com/content/3ceb364c-191d-11e6-b197-a4af20d5575e
https://www.theguardian.com/cities/2016/jan/15/amsterdam-sex-workers-unlikely-victims-gentrification-red-light-district
http://www.wsj.com/articles/pension-funds-investment-fuels-amsterdam-red-light-district-cleanup-1468499250


RANSKA
● Ranskan väkiluku:
● Elinajan odote:  

● Eläkeikä:

ITALIA
Eläkerahastot pelastamassa
omaa tonttiaan

p

ELÄKEYHTIÖT päättivät perustaa uuden ra-
haston tukemaan maan pankkeja, jotka
kamppailevat ongelmalainojen ja heikon 
arvostuksen kanssa.

 -ra-
hasto tukee pankkeja ostamalla niiltä ros-
kalainoja.

IMF arvioi keväällä, että Italian pankki-
kriisi on maailmantalouden suurin riskite-
kijä. Tilanne huonontui vuoden alussa, kun
euroalueen uudet pankkisäännöt astuivat 
voimaan. Sääntöjen mukaan pankkeja ei 
voi enää auttaa julkisin varoin, vaan sijoit-
tajien on otettava enemmän vastuuta.

Suuri osa italialaisten eläkesäästöis-
tä on kiinni pankkien velkakirjoissa. Jos 
Euroopassa syttyy pankkikriisi, sijoittaja-
vastuun soveltaminen voi johtaa eläkkei-
den leikkaamiseen tai eläkemaksujen ko-
rottamiseen.

TANSANIA
Sansibarille
uraauurtava eläkejärjestelmä
TANSANIAAN kuuluvassa autonomisessa 
Sansibarissa on otettu käyttöön yleinen
eläkejärjestelmä, josta myönnetään ta-

-

Yleinen eläke täydentää Tansanian jako-
järjestelmään perustuvaa sosiaalivakuu-
tusta, johon ovat kuuluneet vain virallisil-

työskentelevät Tansaniassa virallisten työ-

Ranskassa useita 
rinnakkaisia järjestelmiä
RANSKAN -

-

-
-

-
-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-
-
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https://www.ipe.com/countries/italy/italian-pension-funds-agree-deal-to-back-countrys-struggling-banks/10014450.article?utm_term=&utm_source=IPE%20Daily%20News&utm_medium=Email&utm_content=Italian%20pension%20funds%20agree%20deal%20to%20back%20country%27s%20struggling%20banks_http%3A%2F%2Fwww.ipe.com%2Fcountries%2Fitaly%2Fitalian-pension-funds-agree-deal-to-back-countrys-struggling-banks%2F10014450.article&utm_campaign=26.7.16%20ipe%20daily_Italian%20banks%2C%20German%20liabilities%2C%20West%20Sussex%2C%20IPE%20Quest%2C%20Unisys%2C%20Investment%20Association
http://www.taloussanomat.fi/politiikka/2016/07/04/italia-ja-eu-riidoissa-pankit-luhistuvat-mutta-kuka-pannaan-karsimaan/20167130/12
https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/intl_update/2016-05/index.html#tanzania


Epätyypillisissä työsuhteissa ei enää työskennellä lähinnä väliaikaisesti vaan pysyvästi. Pienet tulot 
sinänsä eivät välttämättä ole ongelma, vaan kohtuuttoman suuret menot. Työssä käyvien köyhien 
toimeentulo saattaa parantua, kun he jäävät eläkkeelle.

TEKSTI MIA HEMMING

Katkonainen työura usein köyhyysriski

TYÖSSÄKÄYVÄT KÖYHÄT

V
ajaa kolmannes 

osa-aikaisista työ- 

ikäisistä palkan-

saajista työskenteli 

osa-aikaisena, kos-

ka ei ollut löytänyt 

pysyvää työtä.

Erityisestä juuri tässä 15–64-vuo-

tiaiden ikäryhmässä epätyypilliset 

työsuhteet ovat köyhyysriski. Ilmiö-

tä selittävät pätkä-, vuokra- ja muut 

epäsäännölliset työsuhteet.

– Osa-aikaisuus ei enää välttä-

mättä ole reitti kokopäivätyöhön, 

vaan entistä pysyvämpi työsuh-

demuoto. Ja jos on saanut pientä 

palkkaa, myös ansiosidonnainen 

päiväraha ja työeläke ovat pienet, 

erityisasiantuntija Anna Järvinen 

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys 

ry:stä taustoittaa.

Järvinen toimii muun muassa 

Suomen köyhyyden ja syrjäytymi-

sen vastaisen verkoston sihteerinä 

SOSTEssa sekä SOSTEn edustajana 

asiantuntijasihteerinä eduskunnan 

köyhyysryhmässä.

– On arvioitu, että Suomeen on 

syntymässä kerroksiset työmark-

kinat. Toiset pärjäävät hyvin pal-

kallaan, toiset jotenkuten ja osa 

epäsäännöllisissä työsuhteissa työs-

kentelevistä ei pärjää, Järvinen ku-

vailee.

Yhden hengen taloudessa köy-

häksi määritellään henkilö, jonka 

tulot ovat alle 1 190 euroa kuukau-

dessa.

Vuonna 2014 oli pienituloisia pal-

kansaajia 42 000 henkilöä ja pieni-

tuloisia yrittäjiä mukaan lukien 

maatalousyrittäjät oli 40 000 hen-

kilöä. Pienituloisuus rassaa siis yrit-

täjiä suhteellisesti vielä useammin 

kuin palkansaajia.

ASUMISKUSTANNUKSET KORKEAT

Hyvinvointisosiologian professori 

Juho Saari Itä-Suomen yliopistos-

ta huomauttaa, että epätyypilliset 

työsuhteet sinänsä eivät vielä ole 

ongelma toimeentulon kannalta. 

Ne eivät riitä toimeentuloon, koska 

asumiskustannukset ovat korkeat.

– Vuokramenojen kasvu on on-

gelma kaikissa pienituloisissa ryh-

missä kaikissa kasvukaupungeissa. 

Epätyypillisten työsuhteiden ratkai-

semisen sijaan pitäisi miettiä, miten 

voidaan taata kohtuuhintainen asu-

minen pienituloisille työssä käyville 

ihmisille, Saari Itä-Suomen yliopis-

tosta korostaa.

Saari on muun muassa kirjoitta-

nut lukuisia teoksia hyvinvoinnista 

ja hyvinvointivaltiosta.

Jos on saanut pientä 
palkkaa, myös ansio- 
sidonnainen päiväraha  
ja työeläke ovat pienet. 

 
Erityisasiantuntija Anna Järvinen, SOSTE

Veikko Som
erpuro

Olli H
äkäm

ies

Anna Järvinen pitää 
vaikeana saavut-
taa nykyisellä po-
litiikalla tavoitetta 
vähentää köyhyys- 
ja syrjäytymisris-
kissä olevien mää-
rää maassamme 

-
nessä.

Juha Rantalan 
mielestä Suo-
messa eläkeläis-
ten toimeentulo on 
eurooppalaisittain 
keskikastia. Suo-
malaiset eläkeläiset 
eivät tule parhaiten 
toimeen, mutta ei-
vät huonoitenkaan.

Kelan myöntämän asumistuen 

menot ovatkin kasvaneet siinä 

missä vuokrat. Lisäksi hyväksyttä-

vän vuokratason alhaisuus verrat-

tuna markkinavuokriin on asumis-

tuen ongelma. Monet asumistuen 

saajat joutuvat paikkaamaan ma-
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talaa asumistukeaan turvautumalla 

pitkäaikaisesti toimeentulotukeen.

– Asumistuen nostaminen nos-

taa myös vuokria. Sen sijaan täytyi-

si kasvattaa valtion rahoittamaa tai 

sääntelemää vuokra-asuntotuotan-

toa. Kilpailua kasvattamalla ja tar-

jontaa lisäämällä saataisiin asunto-

jen vuokria kohtuullistettua.

Saari ei varauksetta kannata 

myöskään ajatusta leikata eläkkeen-

saajien asumistukea. Toteutuessaan 

se todennäköisesti merkittävästi vai-

keuttaisi osan toimeentuloa pitkäai-

kaisesti, sekä johtaisi yksinasuvien 

eläkkeensaajien toimeentuloasiak-

kuuden lisääntymiseen.

– Toimeentulotuki on kuitenkin 

tarkoitettu tilapäiseksi avuksi, eikä 

sen tehtävä siten ole tukea perustoi-

meentuloa vanhuuden aikana.

– Suomessa on eläkeläisiä, jotka 

uskoivat 1980-luvulla julkisen val-

lan lupauksiin kohtuullisista vuok-

ra-asuntokustannuksista. Siksi he 

eivät lähteneet tavoittelemaan omis-

tusasuntoa. Nyt tai aivan kohta he 

ovat vaikeuksissa asumiskustan-

nusten kanssa. Olisi syytä selvittää, 

mitä lupauksia julkinen valta tarkal-

leen antoi 1980-luvulla kohtuullisista 

vuokra-asumiskustannuksista.

TULOLOUKUT JA BYROKRATIA

Korotukset terveydenhuollon asi-

akas- ja päivähoitomaksuihin, 

kansaneläkeindeksin jäädytys ja 

lääkekorvausten vähentäminen hei-

kentävät pienituloisten asemaa.

Pienituloisten yrittäjien on vai-

kea saada erilaisia tukia yrittäjästa-

tuksensa vuoksi. Matalapalkkainen 

ei välttämättä nouse köyhyydestä li-

sätunneilla toimeentulotuen vähen-

tymisen takia.

– Järjestelmässämme on paljon 

tämänkaltaisia tuloloukkuja ja byro-

kraattisia esteitä, jotka eivät kannus-

ta työn tekemiseen, Järvinen tiivistää.

ELÄKKEELLÄ KÖYHYYS HELPOTTUU

Ekonomisti Juha Rantala Eläke-

turvakeskuksesta muistuttaa, että 

kansaneläke – ja myös takuueläke 

– on kehitetty torjumaan eläkeläis-

R
ai
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rö
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n

Alityöllisten määrä on kasvanut
ALITYÖLLISIÄ

Mia Hemming

ten köyhyyttä. Työeläkejärjestelmän 

yhtenä tavoitteena on puolestaan ai-

kaisemman kulutustason säilyttämi-

nen kohtuullisena eläkkeelle siirty-

misen jälkeenkin.

– Köyhimpien taloudellista ti-

lannetta kansan- ja takuueläke hie-

man helpottavat. Ne parantavat toi-

meentulon tasoa eläkettä edeltävään 

aikaan verrattuna. He ovat vähem-

män köyhiä eläkkeelle siirtymisen 

jälkeen. Lisäksi eläke tulee sään-

nöllisesti ja varmasti, mikä myös on 

tärkeää, Rantala miettii.

Rantalan tutkimusaiheisiin kuu-

luu muun muassa eläkeläisten toi-

meentulo.

Kansaneläkkeen täysi määrä on 

noin 634 euroa kuukaudessa. Ta-

kuueläke turvaa noin 766 euron vä-

himmäiseläkkeen.

– Ne ovat siis parempia kuin muut 

perusturvaetuudet. Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitoksen raportissa pe-

rusturvan riittävyydestä arvioidaan 

takuueläkkeen kohtaavan paremmin 

perustarpeet kuin muut perusturvae-

tuudet. Eläkeläisten joukossa vakavat 

toimeentulo-ongelmat ovatkin harvi-

naisempia kuin muiden pienitulois-

ten joukossa, Rantala sanoo.

Tietysti on myös pienituloisia elä-

keläisiä, joille köyhyys on ongelmal-

lista. Eläkeaika usein myös jakautuu 

erilaisiin vaiheisiin.

– Toisille takuueläke riittää toi-

meentuloon, toisille ei. Elämänti-

lanne vaikuttaa ja terveydentila, jos 

on esimerkiksi paljon menoja sairas-

tamisen tähden. Toiset myös kokevat 

pienituloisuuden köyhyytenä ja toi-

set eivät. 

Juho Saari tietää, 
että myös yksin 
asuvien lisääntymi-
nen on kasvattanut 
köyhien määrää. 
Korkeat asumis-
kustannukset ovat 
tuolloin yhden har-
teilla.
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Maahanmuuttajaryhmien työurissa suuria eroja
MAAHANMUUTTAJIEN asema työmarkkinoilla 
on parantunut merkittävästi parin vuosikym-
menen aikana. Suurin työllisen ajan osuus on 
Virosta saapuneilla nuorilla miehillä.

Maahanmuuttajat ovat työllisinä keski-

Työllinen aika eroaa kuitenkin selkeästi su-
kupuolen, ikäluokan, muuttoajankohdan ja 
maaryhmien kesken, käy ilmi Pellervon Ta-
loustutkimuksen (PTT) toteuttamasta tutki-
muksesta.

Eläketurvakeskuksen ja Tilastokeskuksen 
rekisteriaineistoihin perustuva tutkimus piir-

-
rista Suomessa.

Maahanmuuttajien työllistyminen on pa-
-

livälissä muuttaneille kertyi vain vajaa vuosi 
työuraa neljän ensimmäisen Suomessa viete-

-
taneilla työllistä aikaa oli jo kaksinkertaisesti.

Virosta ja muualta Euroopasta tulevat 
useimmat maahamme muuttajat. Neljän vuo-

den maassaolon jälkeen virolaiset ja etelä- ja 
länsieurooppalaiset ovat olleet keskimäärin 
reilut kaksi vuotta työllisinä. Sen sijaan Lä-
hi-idästä ja Somaliasta saapuneet ovat olleet 
töissä vain hieman yli puoli vuotta.

Maassaoloaika ja koulutus lisäävät maa-
hanmuuttajien työllistymisen todennäköisyyt-
tä ja työvuosia. Perinteiset sukupuoliroolit vä-
hentävät naisten työllistä aikaa merkittävästi.

Työurat heijastuvat tulevaan eläkkeeseen. 
Maahanmuuttajien työurat ja ansiot ovat sel-
västi valtaväestöä pienemmät, joten kertynyt 
työeläke jää myös pienemmäksi.

Kahdeksan maassaolovuoden jälkeen 
-

roa vuodessa. Maahanmuuttajamiehillä me-

– Toimenpiteitä pitäisi kohdistaa maahan-
muuttajanaisten työllistymisen edistämiseen, 
toteaa tutkimusjohtaja Signe Jauhiainen Pel-
lervon taloustutkimuksesta.

Perusturvan varaan eläkeaikana uhkaa-
vat jäädä etenkin vanhemmalla iällä maahan 
muuttaneet ja naiset.  

123
MILJOONAA 
TYÖELÄKEKUNTOUTUKSEEN 
työeläkelaitokset käytti-
vät viime vuonna yhteensä 

-
toutus turvaa työntekijälle 
paremman toimeentulon ja 
tuo kustannussäästöjä elä-
kejärjestelmään.  

Eläketalous-kirjasta 
uusintapainos
ELÄKKEET -
senttia sosiaalimenoista ja ovat 
siten merkittävä osa sosiaalitur-

miljoonaa eläkkeensaajaa. Vuon-

-
ron edestä. 

Näihin teemoihin paneutuu 
Finva kustantama uusittu Eläke-
talous-kirja. Tiiviit artikkeliluvut 
avaavat kokonaiskuvan eläkejär-
jestelmien perusteista, Suomen 
järjestelmän toiminnasta ja sen 
kestävyydestä. Kirjan toimittajat 
Risto Vaittinen ja Sanna Tenhu-
nen ovat Eläketurvakeskuksen 
asiantuntijoita, ekonomisteja.

Kirjan uuteen painokseen on 

eläkeuudistuksen tuomat muu-
tokset. Siihen on lisätty myös 
luku eläkeläisten toimeentulos-
ta ja sukupolvien välisestä oikeu-
denmukaisuudesta.

Kirjassa käsitellään myös elä-
kejärjestelmän taustalla vaikut-
tavia tekijöitä, kuten väestön ra-
kennetta ja väestökehitystä.  
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https://www.finva.fi/tuotteet/elaketalous/


Bruce Oreck,  
Husu Hussein

 

  

YHTEISKUNNAN JA ELÄKETURVAN MUUTOS
TEHDÄÄN YHDESSÄ. SINUA TARVITAAN TEKEMÄÄN

HYVÄ #TYÖELÄKEPÄIVÄ. TERVETULOA!

Eläketurvakeskus
 YTM Johanna Rantahalva-

ri -

-
-

Etera
 YTM Sauli Hämäläinen on nimi-

-
-
-

 Ulla Malinen on nimitet-

-

 Sami Ärilä on nimitetty 
-

-

-

Ilmarinen
 Liina Aulin on nimitet-

-

-
-

 Mira Pakarinen on nimi-
-

 
Aino Antin Tii-

na Kesti Pia Toivola -

-

-
-

-
 

Osa-aikaeläke ei pidentänyt työuria
OSA�AIKAELÄKE -

-

-

-
-
-

-

-

-

Mervi Takala

ELÄKETURVAKESKUKSEN -

-

-

-
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Vahva tyttö, 
johon samastuin
Peppi, maailman vahvin 
tyttö, on lapsuuden ihan-
teeni. Astrid Lindgrenin 
tarinat ovat humaaneja 
ja lämpimiä, vaikka niis-
sä on rankkojakin juttuja. 
Pepin äiti katselee pilven 
reunalta ja isä asuu Ete-
lämeren saarella. Peppi 
on epäsovinnainen sel-

viytyjä ja omalla tavallaan erittäin kiltti.
Isäni luki minulle miltei koko Lindgrenin tuo-

tannon. Sadut ovat pohjoismaisten lasten kult-
tuuriperintöä. Pohjoismaisuus, tasa-arvon ja 
toisista välittämisen ihanteet ovat oman maail-
mankatsomukseni ydintä.

Keisari ei koreile 
sandaaleilla
Rooman keisarin miet-
teet ovat koskettavia ja 
hauskoja. Keisarin ei tule 
kiinnittää liikaa huomio-
ta sandaaliensa mallei-
hin tai kaapujensa kan-
kaisiin, Aurelius neuvoo. 
Onneksi me tavalliset 
kuolevaiset voimme sen-
tään koreilla kengillä!

Oleellisin juttu poh-
dinnoissa on kuitenkin ajatus kirkkaasta mie-
lestä. Maailma vaikuttaa meihin mielen kautta 
ja asiassa voi tehdä itse valintoja.

Luen mielelläni kahviloissa. On hauskaa kat-
sella ihmisvilinää ja antaa ajatusten lentää!

Astrid Lindgren:
Peppi Pitkätossu 

Inhimillisyys maailmankatsomuksena
Inhimillisyys kantaa ja palkitsee elämän kaikissa vaiheissa. Tällainen oivallus vä-
littyy työeläkeyhtiö Varman pääekonomisti Katja Bjerstedtin mielilukemistosta.

KUKA?
Katja Bjerstedt
● Ikä:
● Koulutus: kauppa-

tieteiden maisteri
● Työ: pääekonomisti 

työeläkeyhtiö Var-
massa

● Lähellä sydän-
tä: läheiset ihmiset, 

-
vataide

● Aikoo lukea seu-
raavaksi: Kristina 
Ohlssonin Askungar 
jäi kesän dekkarika-
sasta odottamaan 
vuoroaan.

Marcus Aurelius:
Meditations, Penguin 

Yhden totuuden 
typerryttämät
Tarinan päähenkilöihin 
ei voi samastua, he ovat 
epämiellyttäviä. Nuo-
risojoukko pahoinpitelee 
miehen. Kirja koskette-
lee yli-ihmisen teemaa. 
Missä Dostojevskin Ras-
kolnikov kylpee syyllisyy-
dessä, Jelinekin joukko 
ei katumusta tunne.

Romaani on mesta-
rillisesti kirjoitettu. Kieli 

helmeilee leikkisästi kuin keveä pianosonaatti, 
kun nobelisti kuvaa vastenmielistä tapahtumien 
kulkua. Teema on surullisen ajankohtainen. Yk-
sinkertaiset totuudet voivat saada ihmiset pettä-
mään ihmisyytensä.

Elfriede Jelinek:
Wonderful, wonderful 
times,

Rakkaus kiehtoo 
koskettavasti
Tämä on kaunein rakkaus- 
tarina ikinä. Tekstissä on 
vangitseva hypnoottinen 
ote.

Eletään toista maail-
mansotaa Afrikassa. Ta-
pahtumapaikkana ovat 
muistot ja talo, johon 
kohtalo on koonnut juu-
riltaan irti revityt henki-
löt. Rakkaus kietoo hei-

dän tarinansa yhteen. Hiekka-aavikko puhaltaa 
kertomukseen salaperäistä äärettömyyttä. Ulko-
puolella vellovat sodan viime hetket. Kieli vaikut-
taa paljon tunnelmaan.

Kirja on taideteos. En aio lukea romaania uu-
destaan, ettei sen maaginen tunnelma särkyisi.

Micheal Ondaatje:
English Patient, Mc-
Clelland and Steward, 
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Pros of pension reform
CLEAR AND EQUAL PRINCIPLES.
pension reform according to Sini Kivihuhta, Deputy CEO of Il-
marinen Mutual Pension Insurance Company.

the Finnish Centre for Pen-
sions

PENSION CONTRIBUTION LEVELS 

countries. 

Comparing statutory pension 

CLAIMING A FOREIGN PENSION re
quires coordinated cooperation 

the Finnish Centre for Pensions 

countries. 

Comparing contribution levels Help with pensions from abroad

According to Max Rönnberg, 

the European Commission is im

SOCIOECONOMIC INEQUALITY re

Anu Polvi-
nen at the Finnish Centre for 
Pensions

ty pension compared to upper 

Unequal 
Disability Risks
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Maahanmuuttajat työmarkkinoilla
– tutkimus eri vuosina Suomeen 
muuttaneiden työurista 

HENNA BUSK

SIGNE JAUHIAINEN

ANTTI KEKÄLÄINEN

SATU NIVALAINEN

TUULI TÄHTINEN
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2016

06 FINNISH CENTRE FOR PENSIONS,
STUDIES

2016

05

Socioeconomic status and disability 
retirement in Finland

ANU POLVINEN

Causes, changes over time and mortality

Työkyvyttömyyden vuoksi 
menetetty työura

MIKKO LAAKSONEN

JUHA RANTALA

NOORA JÄRNEFELT

JARI KANNISTO

ELÄKETURVAKESKUKSEN
TUTKIMUKSIA

2016

04

Työttömyysvakuutusrahaston 
maksu työeläkejärjestelmälle 
vuosina 2005–2015

ELÄKETURVAKESKUKSEN
RAPORTTEJA

2016

06

SARI TORO 
MARJO LAINE

Työeläkeindikaattorit 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN
RAPORTTEJA

2016

04FINNISH CENTRE FOR PENSIONS,
REPORTS

2016
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Does part-time pension extend 
working lives?  
A Finnish case study

MERVI TAKALA 

NIKO VÄÄNÄNEN

Maahanmuuttajat 
työmarkkinoilla

Tutkimuksessa tar-
kastellaan eri vuosi-
na Suomeen muut-
taneiden ulkomaan 
kansalaisten työurien 
ja ansioiden kehitystä 
maassa oleskelun aikana. Tutkimusaineisto 
sisältää Tilastokeskuksen ja Eläketurvakes-
kuksen rekisteritietoja.

Tekijät: Henna Busk, Signe Jauhiainen, Antti Kekäläi-
nen, Satu Nivalainen ja Tuuli Tähtinen
Sarja:

Does part-time 
pension extend 
working lives? A 
Finnish case study

Raportissa selvite-
tään Eläketurvakes-
kuksen rekisterei-
hin perustuen onko 
osa-aikaeläke pidentänyt työuria. Raporttia 
varten on myös haastateltu työmarkkinaosa-
puolia sekä työnantajien ja osa-aikaeläkeläis-
ten edustajaa. Selvitys on osa Eurofoundin 
laajaa tutkimusta, jossa arvioidaan osa-ai-
kaeläkejärjestelmiä Euroopassa.

Tekijät: Mervi Takala ja Niko Väänänen
Sarja:

Socioeconomics 
status and disab- 
ility retirement in 
Finland

Tutkimuksessa tar-
kastellaan sosioeko-
nomisia eroja työky-
vyttömyyseläkkeelle 

-
tetään terveyden, terveyskäyttäytymisen sekä 
työolojen vaikutuksia näihin eroihin. Tutki-
muksessa tarkastellaan myös sosioekono-
misia eroja työkyvyttömyyseläkkeelle siirty-
misen jälkeisessä kuolleisuudessa.

Tekijä: Anu Polvinen
Sarja:

Työkyvyttömyyden 
vuoksi menetetty 
työura

Tutkimuksessa tar-
kastellaan työkyvyt-
tömyyseläkkeellä 
vietettyä aikaa ja sen 
muutoksia sairaus-

-
rustuu Tilastokeskuksen elinajantauluihin ja 
Eläketurvakeskuksen rekistereistä saatuihin 
tietoihin työkyvyttömyyseläkkeellä olevien 
ikäryhmittäisistä osuuksista.

Tekijät: Mikko Laaksonen, Juha Rantala, Noora Järne-
felt ja Jari Kannisto 
Sarja:

VUOSITTAIN 
ILMESTYVÄT 
JULKAISUT

Työeläkeindikaattorit 

Työeläkemenoennus-

Työeläkekuntoutus 

Työttömyysvakuu-
tusrahaston mak-
su työeläkejärjes-
telmälle vuosina 

Raportissa tarkas-
tellaan Työttömyys-
vakuutusrahaston 

-
rotteluvapaa- ja aikuiskoulutukiajoilta karttu-
vaa eläkettä. Julkaisussa kerrotaan maksun 
määräytymisperiaatteet ja esitetään tilasto-
lukuja maksusta ja siihen vaikuttaneista te-
kijöistä.

Tekijät: Sari Toro ja Marjo Laine
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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