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Painotuote, 441-619

VÄITETÄÄN, että muutos pelottaa ihmisiä. Siitä huolimatta sitä peräänkuulutetaan 

kaikkialla ja kaiken aikaa.

Työeläkealaa muutos ei ole liiemmälti pelottanut, vaan työeläke on hioutunut 

kautta elinolonsa pikkuhiljaa vastaamaan ympäröivän yhteiskunnan muutoksia. 

Silti ydin on pysynyt samana: työstäsi kasvaa työeläke. Kasvuvauhtikin on 

hakeutunut pienen poikkeaman jälkeen samaan tuttuun 1,5 prosenttiin vuotuisesta 

palkasta.

KANSA kuitenkin kokee, että työeläkkeessä muuttuu tavan takaa jotakin, ja jatkuva 

muuttuminen kylvää epävarmuutta ja epäluottamusta.

Siinä missä joillain toimialoilla suorastaan vaatimalla vaaditaan jatkuvaa 

uusiutumista elinehtona, työeläkettä koskevat muutokset koetaan lähes petoksena.

MUUTTUAKO VAI EI? Itse asiassa kysymys on epärelevantti, sillä monesti vaihtoehtoa 

ei ole. Väitän kuitenkin, että työeläkkeeseen ensi vuoden alusta tulevat uudistukset 

eivät välttämättömyydestään huolimatta ole lopulta suuren suuria. 

Sen sijaan suurta ja lähes suurenmoista on se, ettei työeläkkeen perusidea ole 

muuttunut miksikään sitten 1960-luvun. Ja yhtälailla suurenmoista mielestäni on 

se, ettei eläkkeen laskukaava ota kantaa, miten ja millaisesta työstä palkkasi kertyy. 

Kaikki työ siis kelpaa – ja kaikenlainen työntekijä kelpaa.

VASTA PIDETYSSÄ Työeläkepäivässä paneuduttiin maahanmuuton aiheuttamiin 

muutospaineisiin ja todettiin, että työelämän ja työllistymisen pitää muuttua, 

mutta työeläke sopii uuteenkin tilanteeseen aivan sinällään.

Jos uusista suomalaisista saadaan lisää maksutuloa 

eläkejärjestelmään, niin hyvä. Vastuut pystytään aikanaan 

kantamaan, mutta näin alkuvaiheessa uudet työntekijät toimisivat 

peräti piristysruiskeena ikääntyvän Suomen työeläkejärjestelmälle – 

ja takuuvarmasti myös suomalaiselle työelämälle.

Kati Kalliomäki
päätoimittaja
Digilehti: työeläke-lehti.fi
Twitter: @KatiKalliomaki

JULKAISIJA

DIGILEHTI

TOIMITUKSEN SÄHKÖPOSTI 

PÄÄTOIMITTAJA
Kati Kalliomäki

TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ 
Anne Iivonen

TOIMITUSNEUVOSTO 
Johanna Ahonen (Varma)
Mari Rehn-Kiukkonen (Eläketurvakeskus)
Mikko Sankala (Eläketurvakeskus)
Timo Toropainen (Eläkesäätiöyhdistys)
Milla Vailaranta (Etera)
Mika Ylä-Outinen (Keva)

TÄTÄ LEHTEÄ TEKIVÄT MYÖS
Verneri Aalto, Outi Airaksinen, Katja Hautoniemi, 
Antti Karkiainen, Lena Koski, Vesa Laitinen, Kari 
Lindstedt, Matti Lumijärvi, Jorma Mikkonen, Heidi 
Nyman, Jouko Ollikainen, Tiina Palotie-Heino, 
Riku Perhoniemi, Suvi Pohjoisaho, Matti Remes, 
Katri Saarteinen, Veikko Somerpuro, Ville-Pekka 
Sorsa ja Nelli Westerholm.

TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET 

ULKOASU JA SIVUNVALMISTUS
Aste Helsinki Oy 
Markku Laitinen

PAINO
PunaMusta Oy
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Seuraavan kerran helmikuussa.

KANNEN KUVA:
Vesa Laitinen

Jo
ha

nn
a 

M
er

in
en

NO AINEISTOT LEHTI ILMESTYY

Perusidea kestää ja pysyy

Työeläkepäivän teemaan 
johdatteli Kati Kalliomäki 
Messukeskuksessa.

Videotallenteet Etk.fi:ssä

TYÖELÄKE |  

PÄÄKIRJOITUS

Työeläke on Eläketurvakeskuksen  
julkaisema työeläkealan  
ammatti- ja sidosryhmälehti.

http://www.etk.fi/
http://www.etk.fi/tyoelakepalvelut/koulutus/tyoelakepaiva/
http://www.etk.fi/
http://tyoelakelehti.fi/
mailto: tyoelake-lehti@etk.fi
mailto: aineistotilaukset@etk.fi
http://astehelsinki.fi/
http://www.punamusta.com/fi/etusivu/
http://tyoelakelehti.fi/
https://twitter.com/KatiKalliomaki


M
aahanmuuttoa tarvitaan, 

koska työikäisen väestön 

osuus pienenee Suomessa.

Mitä nopeammin ulkomaalais-

taustaiset työllistyvät, sitä parem-

pi sekä maahanmuuttajille itselleen 

että työeläkejärjestelmälle, linjasi 

Työeläkepäivän paneeli. Juontajana 

panelisteja haastoi toimittaja Abdi-
rahim "Husu" Hussein.

Husseinin mukaan kotoutuminen 

tarkoittaa liian usein vain paperei-

den täyttämistä. Venäjänkielisen 

Spektr-lehden päätoimittaja Eilina 

TAUSTALLA EI VÄLIÄ
Maahanmuutto nousi Työeläkepäivän kokoavaksi teemaksi. 
Yhteiskunnan muutos tehdään yhdessä.

Gusatinsky painotti, että vanhas-

ta ylhäältä alaspäin -mallista pitäi-

si irtautua.

– Olisi paljon tehokkaampaa, jos 

maahanmuuttajat itse otettaisiin mu-

kaan kotouttamaan omia maanmie-

hiään.

Lassila & Tikanoja tunnetaan siitä, 

että se on ollut aktiivisesti luomassa 

kotouttamispalveluita ja työpaikko-

ja ulkomaalaistaustaisille.

– Meillä pyritään integroimaan 

pakolaisia työn kautta suomalaiseen 

yhteiskuntaan. Kotoutus, joka ei joh-

Maahanmuutosta 
keskustelivat Ab-
dirahim Husseinin 
johdolla Eilina 
Gusatinsky (vas.), 
Mikko Kautto, 
Liisa Larja ja 
Jorma Mikkonen.

TEKSTI: KARI LINDSTEDT  KUVAT: VESA LAITINEN

kuvassa Työttömyysvakuutusrahastosta Juho Oksanen (vas.) ja Janne Metsämäki sekä 
valtakunnansovittelija Minna Helle.

Työeläkejärjestelmälle maahanmuutto kelpaa

da ammattiin, pitkittää integraatio-

ta, sanoi L & T:n yhteiskuntasuhde-

johtaja Jorma Mikkonen.

MAAHANMUUTTAJISTA puhutaan usein 

yhtenä isona ryhmänä, vaikka ihmi-

set tulevat Suomeen monista eri syis-

tä. Työeläkepäivässä peräänkuulu-

tettiin eri maahanmuuttajaryhmien 

erityispiirteiden huomioimista. Maa-

hantulijat pitäisi kohdata niillä eh-

doilla, joihin he ovat tottuneet. 

Yliaktuaari Liisa Larja Tilastokes-

kuksesta muistutti, ettei kotoutuksen 

tarvitse aina tähdätä suoraan työ-

markkinoille.

– Koulutus periytyy erityisen vah-

vasti ulkomaalaistaustaisilla. Sen ta-

kia erityisesti vähän koulutettujen 

vanhempien tukeminen on tärkeää, 

jotta he osaisivat auttaa ja tukea lap-

siaan koulunkäynnissä.

MITEN TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄ sitten 

kohtelee maahanmuuttajia – onko 

taustalla väliä? 

Väestötilasto
●

●

●  

●



Jukka Rantala luonnehti työeläketurvaa mukautumisen mestariksi. 
Järjestelmä mukautuu sekä eläkepoliittisilla päätöksillä että 
automaattisilla  vakauttajilla.

Työllistyvät maahanmuuttajat 

tuovat maksutuloa työeläkejärjestel-

mään, joka vaikuttaa suoraan mak-

sutasoon.

– Jos ihminen ei ole ollut töissä, 

niin siitä ei synny työeläkevastuuta. 

Näin maahanmuuttoa voi tulla Suo-

meen vaikka kuinka paljon ilman, 

että sillä on työeläkejärjestelmälle 

mitään rahoituksellista seuraamus-

ta, Kautto selitti. 

ELÄKETIEDOLLE löytyy kysyntää maa-

hanmuuttajaväestössä. Kautto kertoi 

esimerkin.

– Olen jopa omassa lähiravintolas-

sani kertonut eläkeasioista ulkomaa-

laistaustaisille työntekijöille, kun he 

ovat aiheesta kyselleet.

Paneelia luotsannut Hussein in-

nostui Kauton kokemuksista ja jalos-

ti ne humoristiseksi ideaksi.

– Eläketietoa kebab-ravintoloi-

hin! 

– Suomeen tulevien näkökulmas-

ta työeläkejärjestelmän piirteet kuten 

kattavuus ja pakollisuus ovat loista-

via asioita, vakuutti Eläketurvakes-

kuksen johtaja Mikko Kautto. 

Eläketurvakeskuksen toimitus-

johtaja Jukka Rantala totesi 15. 

marraskuuta vuoden suurimmassa 

eläkealan yhteisessä tapahtumas-

sa Helsingin Messukeskuksessa se-

minaaripäivän alkupuolella, että 

työeläkkeen perusidea on mukau-

tuva. Eläkkeen ansainnan kannalta 

ei ole väliä mitä työtä tekee ja kuka 

sen tekee. 

– Työeläkejärjestelmä on täysin 

neutraali, se ei katso kansalaisuu-

teen tai etnisyyteen, Kautto jatkoi 

Rantalan ajatusta.

Työeläkejärjestelmän näkökul-

masta maahanmuutto näyttäytyy 

neutraalina ilmiönä. Mitä enem-

män maahanmuuttajat ovat työssä, 

sitä positiivisemmaksi ilmiö kääntyy.

Nettomaahanmuutto
●  

●

●

●
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MUUTOS KOSKEE JOKAISTA
Kukaan ei ole turvassa 
tulevaisuuden kehitykseltä, 
herätteli Bruce Oreck.

TEKSTI: ANNE IIVONEN  KUVAT: VESA LAITINEN

Bruce Oreck paukutteli ilmoille 

Työeläkepäivän herättelypuheen-

vuorossa ajatuksiaan muutosten 

kohtaamisesta. Entinen Yhdysvaltain Suo-

men-suurlähettiläs Oreck muistutti, et-

tei mikään toimiala tai ammattikunta ole 

teknologian ja digitalisaation kehityksen 

vauhdilta suojattu.

– Sinua tullaan häiritsemään. Kukaan 

ei ole muutoksille vastustuskykyinen, hän 

sanoi. 

PÄIVÄN TEEMA Yhteiskunnan muutoksen yti-

messä – muutokseen yhdessä innoitti työ-

eläkealaa valmistautumaan työpajoissa. 

Tuotokset kirjattiin pahveille, twiitattiin 

ilmoille ja kerättiin muutoslaatikkoon.

Työeläkealan lähitulevaisuuden muu-

tokset liittyvät tulorekisteriin, työnteon 

uusiin muotoihin ja eläketurvasta viesti-

miseen. Muutokset toimintaympäristössä 

ovat monimutkaisempia kuin olemme tot-

tuneet ajattelemaan.

– Ette ole enää viisaimpia tässä huo-

neessa. Älypuhelin on ottanut sen paikan, 

hän kärjisti ja pisti iPhonensa povitaskuun.

PUTKINÄKÖ on ihmiselle tyypillinen toimin-

tatapa. Suljemme pois näkymästämme ne 

häiriöt, joita emme havaitse todesta otetta-

vina tai jotka eivät ole hyödyksi aikaisem-

man tietämyksemme näkökulmasta. Aivot 

suodattavat tietoa, karsivat epäolennai-

suuksia.

Laatikko ja pakkaus tulevat yhä vain 

pienemmiksi ja tiiviimmiksi aivojen suo-

dattaessa ulkopuolelta tulevaa informaa-

tiota. Läheskään aina emme ole valmistau-

tuneet muutokseen riittävästi.

– Muinoin ennakoitavuus piti meidät 

hengissä. Nyt se estää meitä näkemään häi-

riöiden vaikutuksia, Oreck sanoi.

KONE EI PYSTY tekemään samaa kuin ihmi-

nen, vaikka paljoon pystyykin. Siltä puut-

tuu tunneäly. Ongelma ja ratkaisu kulkevat 

Ihmisen käsityskyvyssä yhtä jalkaa.

– Tietokone tekee paljon puolestasi, 

mutta tähän tietokone ei pysty: ihmisten-

väliseen kanssakäymiseen. Ja juuri se on 

polttoainetta ja ravintoa luovuudellemme.

Oreckin mukaan ihmiset, joilla on kehit-

tynyt emotional intelligence, luovat uusia 

mahdollisuuksia muutosten keskellä.

– Avain nopeasti muuttuvaan maail-

maan on tunneperäinen älykkyys. Kun ha-

luatte menestyä, käyttäkää tunneälyä. 

Provakatorisessa puheenvuorossaan Bruce Oreck kohotti älypuhelimen ylivertaiseksi tiedonlähteeksi. Kone 
on kuitenkin kone. Siltä puuttuu sosiaalisen kanssakäymisen menestystekijä: tunneäly.



MELBOURNE MERCER Global Pension 

Index on vuosittain koottava kan-

sainvälinen eläkejärjestelmien ver-

tailu, joka tehtiin nyt kahdeksannen 

kerran. Vertailuun osallistui tänä 

vuonna 27 maata.

Vertailun mukaan maailman 

parhaat eläkejärjestelmät löytyvät 

edelleen Tanskasta ja Hollannista. 

Australia sijoittui vertailussa kol-

manneksi. Suomi paransi tänä vuon-

na sijoitustaan kaksi sijaa nousten 

neljänneksi ohi Ruotsin ja Sveitsin.

LUOTETTAVIN JA LÄPINÄKYVIN

Tänä vuonna Suomea arvioitiin en-

simmäistä kertaa vuoden 2017 elä-

keuudistuksessa voimaantulevan 

lainsäädännön näkökulmasta. Ver-

tailun mukaan Suomessa on maail-

man luotettavin ja läpinäkyvin elä-

kejärjestelmä.

– Suomen sijoitusta vahvisti pää-

tös työeläkelakien ikärajojen muu-

toksista. Eläkejärjestelmän valvonta 

ja hallinto on edelleen Suomen vah-

vuus, arvioi johtaja Mikko Kautto 

Eläketurvakeskuksesta.

SUOMI NELJÄNNEKSI

Suomen eläkejärjestelmä sijoittui neljänneksi  
Mercer Global Pension Index -vertailussa. 

Mercer-indeksissä eri maiden elä-

kejärjestelmiä arvioidaan eläkkei-

den riittävyyden, järjestelmän kestä-

vyyden ja hallinnon luotettavuuden 

näkökulmasta.

Suomi sijoittui parhaaseen kol-

mannekseen jokaisessa kategorias-

sa, ja sai jo toistamiseen koko ver-

tailun parhaan tuloksen osiossa, 

jossa arvioitiin eläkejärjestelmien 

hallinnon luotettavuutta ja läpinä-

kyvyyttä.

Kehitysehdotukset olivat samat kuin 

edellisenäkin vuonna: vähimmäi-

seläke voisi olla korkeampi. Myös 

eläkemaksuja voisi nostaa ja rahas-

tointia lisätä. Lisäksi parempi ikään-

tyneiden työllisyysaste korottaisi 

Suomen pisteitä.

Neljäntenä mainitaan eläkeoikeu-

den jakaminen. Esimerkiksi Saksas-

sa ja Yhdysvalloissa puolisolla on 

avioliiton kariutuessa tietyin ehdoin 

oikeus toisen eläketurvaan.

– Vähimmäiseläketurvan tasosta 

päättää eduskunta. Työllisyys riip-

puu pitkälti työnantajien haluis-

ta ja mahdollisuuksista työllistää. 

Puolisoiden eläkeoikeuden jakami-

sessa taas on kyse arvovalinnasta. 

Suomessa on pyritty huolehtimaan 

kaikkien yksilöllisistä oikeuksista 

eläketurvaan, kertoo Kautto. 

TEKSTI: ANTTI KARKIAINEN

Kolme näkökulmaa tarkastelussa
● Mercer Global Pension Index –vertailu arvioi eri maiden  

eläkejärjestelmiä kolmessa kategoriassa.
● Eläkkeiden riittävyys (adequacy), järjestelmän kestävyys 

(sustainability) ja hallinnon luotettavuus (integrity) ovat  
tarkastelussa.

● Kokonaisvertailussa Tanska pärjäsi  parhaiten, toiseksi tuli 
Alankomaat ja kolmanneksi Australia.

● Häntäpäähän jäivät Argentiina, Japani ja Intia.
ANNE IIVONEN

Läpinäkyvyydessä Suomi ykkössijalla
Suomi ylsi selvästi parhaimpana ykkössijalle osiossa, jossa 
arvioitiin maan eläkejärjestelmän hallinnon luotettavuutta.
Kokonaistuloksen perusteella Suomea kannustetaan kohen-
tamaan vähimmäiseläkkeitä, korottamaan eläkemaksuja 
sekä parantamaan eläkkeiden rahastointia ja ikääntyneiden 
työllisyyttä.

● Kehitysehdotuksena on mainittu myös eläkeoikeuden jaka-
minen puolisoiden kesken.

ANNE IIVONEN

kansainvälisessä eläkevertailussa

Eläkkeiden 
riittävyys

Järjestelmän 
kestävyys

Hallinnon 
luotettavuus

SIJA SIJA SIJA SIJA
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TILASTOISSA ryhmittelemme ja 

analysoimme eläkettä saavat 

kolmen termin avulla. Ensin-

näkin kaikki eläkkeensaajat si-

sältää kaikki omaa eläkettä ja 

perhe-eläkettä saavat. Omaa 

eläkettä saavaksi lasketaan 

henkilö, joka saa vanhuus-, 

työkyvyttömyys-, osa-aika- tai 

maatalouden erityiseläkettä. 

Perhe-eläkettä saavia ei siis 

lasketa omaa eläkettä saavik-

si. Ja kolmantena eläkeläiseksi 

puolestaan lasketaan henkilö, 

joka saa muuta omaa eläkettä kuin osa-aikaeläkettä. 

Tämä siksi, että osa-aikaeläkkeen saamisen ehtona 

on työnteko ja näin osa-aikaeläkettä saavat laske-

taan työllisiksi.

Yhden henkilön on mahdollista saada samanai-

kaisesti sekä useamman eläkelain että useamman 

eläkelajin mukaista eläkettä.

TILASTOFAKTA kerrotaan lukujen avulla. Vuoden 2015 

lopussa eläkkeensaajia oli yhteensä lähes 1 541 000. 

Vanhuuseläkeläisiä oli 1 270 400, työkyvyttömyy-

seläkkeensaajia 222 000 ja osa-aikaeläkkeensaajia 

12 100. Leskeneläkettä sai 256 300 henkilöä ja lap-

seneläkettä 18 900 lasta. Lukuja ei voi laskea yhteen, 

koska henkilö voi samanaikaisesti saada useampaa 

eri eläkelajia. (Taulukko 1).

Vanhuuseläkkeensaajien määrä on kasvanut ta-

saisesti vuosi vuodelta. Samaan aikaan muiden elä-

kelajien yleisyys on vähentynyt, kun 1980-luvulla 

luoduista varhaiseläkemuodoista on johdonmukai-

sesti luovuttu (Kuvio 1).

Varhennettu vanhuuseläke ja yksiköllinen varhai-

seläke (työkyvyttömyyseläkelaji) tulivat uusina elä-

ke-etuuksina voimaan yksityisellä sektorilla ja kan-

saneläkejärjestelmässä vuonna 1986.

Tiina Palotie-Heino
Tilastopäällikkö
Eläketurvakeskus

Varhaiseläkkeiden merkitys laskenut
Eläkeläisten määrä ja osuus väestöstä kasvaa tasaisesti, vaikka viime 
vuosina on johdonmukaisesti pyritty luopumaan varhaiseläkkeistä.

Osa-aikaeläke tuli voimaan 

1987 ensin yksityisaloille. Kesäl-

lä 1989 osa-aikaeläke sekä var-

hennettu vanhuuseläke että yk-

siköllinen varhaiseläke tulivat 

mahdollisiksi myös julkisaloille. 

Osa-aikaeläkkeen ikärajaa las-

kettiin vielä 1994 samalla kun 

yksilöllisen varhaiseläkkeen ala-

ikäraja nostettiin. Osa-aikaeläk-

keen suosio oli huipussaan 

2002–2004, jolloin sitä sai noin 

40 000 henkilöä. Yksilöllistä var-

haiseläkettä sai enimmillään 63 

400 henkilöä vuonna 1994. Sitten 2000-luvun alku-

puolella kaikkien varhaiseläkkeiden ikärajoja nos-

tettiin vähitellen, ja lopulta yksiköllisestä varhai-

seläkkeestä luovuttiin.

Työttömyyseläke tuli voimaan jo 1970-luvulla. Se 

oli hyvin suosittu eläkelaji 2000-luvun loppupuo-

lelle saakka. Sitä sai 2000-luvulla parhaimmillaan 

58 000 henkilöä. Vuoden 2005 työeläkeuudistukses-

sa työttömyyseläke poistettiin 1949 jälkeen synty-

neiltä. Viimeiset työttömyyseläkkeet maksettiin vuo-

den 2014 lopussa.

Työkyvyttömyyseläkeläisten määrä on laskenut 

tasaisesti vuoden 2008 jälkeen. Vähennystä on yli  

51 000 henkilöä. Työkyvyn ylläpitoon ja työoloihin 

on panostettu aiempaa enemmän ja tämä näkyy. 

Erityisesti masennuksen vuoksi jäädään nykyään 

selvästi harvemmin työkyvyttömyyseläkkeelle kuin 

 aikaisemmin.

SUOMESSA ASUI vuoden 2015 lopussa 1 438 800 elä-

keläistä. Tämä vastaa lähes 32 prosenttia 16 vuot-

ta täyttäneestä väestöstä. Koko 1990-luvun ja vielä 

2000-luvun alun osuus pysytteli 28 prosentin tunti-

massa, mutta sen jälkeen osuus on tasaisesti kasva-

nut vuosi vuodelta (Kuvio 2).

Eläkeläisten osuus 
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Lukumäärä

1990 1995 2000 2005 2010 2015

 Lapseneläke      Leskeneläke      Osa-aikaeläke     

 Maatalouden erityiseläke      Työttömyyseläke      Työkyvyttömyyseläke     

 Vanhuuseläke      Kaikki eläkkeensaajat

Kuvio 1: 

Kaikki eläkkeensaajat eläkelajin mukaan vuosina 1990–2015
Henkilö voi saada samanaikaisesti useampaa eri eläkelajia.

%

1990 1995 2000 2005 2010 2015

 60–64      55–59      16–54      Kaikki (16–)

Kuvio 2: 

Eläkeläisten osuus ikäryhmittäin vuosina 1990–2015
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Samalla on kuitenkin tapahtunut myös myönteis-

tä kehitystä. Kaikissa alle 65-vuotiaiden ikä-luokis-

sa eläkeläisten osuus on laskenut. 55–59-vuotiaista

enää vajaat 15 prosenttia oli eläkkeellä vuonna 2015, 

kun vastaava osuus oli yli 37 prosenttia vuonna 1990. 

Myös ikäryhmässä 60–64-vuotiaat on eläkeläisten 

osuus laskenut huomattavasti samalla ajanjaksolla: 

76 prosentista 46 prosenttiin.

Miten sitten on mahdollista että samaan aikaan 

kun eläkeläisten osuus eri ikäryhmissä pienenee elä-

keläisten osuus 16 vuotta täyttäneistä kuitenkin kas-

vaa? Tämä johtuu väestörakenteesta.

IKÄÄNTYMINEN KIIHTYY, ja yli 65-vuotiaiden määrä 

kasvaa edelleen ja näin ollen myös heidän ja eläke-

läisten osuus väestöstä nousee.

Valtaosalla eläkeläisistä toimeentulon pääasial-

lisena lähteenä on ansiosidonnainen työeläke. Sen 

merkitys on kasvanut vuosi vuodelta. Vuonna 2015 

vain työeläkettä sai eläkeläismiehistä 67 prosenttia 

ja eläkeläisnaisista 51 prosenttia. Vuonna 2001 vas-

taava osuus oli miehillä 56 prosenttia ja naisilla 34 

prosenttia.

Pelkkää perusturvaa eli vain kansaneläkettä sai 

106 100 henkilöä eli vain seitsemän prosenttia kai-

kista eläkeläisistä.

ELÄKETURVAKESKUS tilastoi työeläkkeensaajat ja Kela 

puolestaan kansaneläkettä saavat. Näistä Kelan ja 

Eläketurvakeskuksen tiedoista kootaan vuosittain yh-

teistilasto, jossa yksi henkilö on yhteen kertaan, vaik-

ka hän saisi sekä kansaneläkettä että työeläkettä. 

Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2015. Suomen viral-

linen tilasto, Eläketurvakeskus ja Kansaneläkelaitos 

2016.

● Omaa eläkettä saava 
Vanhuus-, työkyvyttömyys-, osa-aika- 
tai maatalouden erityiseläkettä saava 
henkilö.

● Eläkeläinen 
Muuta omaa eläkettä paitsi osa-aika-
eläkettä saava henkilö. Osa-aika-
eläkkeen ehtona on ollut työnteko.

● Kaikki eläkkeensaajat 
Omaa eläkettä ja perhe-eläkettä saavat 
henkilöt.

Eläkeläinen tilastoissa

Kaikki eläkkeensaajat eläkelajin ja  
sukupuolen mukaan 31.12.2015

Eläkelaji Miehet Naiset Kaikki

Vanhuuseläke 557 143 713 265 1 270 408

Työkyvyttömyyseläke 114 233 107 719 221 952

Maatalouden erityiseläke 5 600 9 722 15 322

Osa-aikaeläke 4 876 7 190 12 066

Leskeneläke 40 076 216 254 256 330

Lapseneläke 9 403 9 482 18 885

Kaikki eläkkeensajat 687 295 853 677 1 540 972

Henkilö voi samanaikaisesti saada useampaa eri eläkelajia.
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Onko kaikki työ arvokasta?
PUHUVAT PÄÄT ovat yksimielisiä 

harvoista asioista sekä vaalien 

alla että niiden välillä. Yksi niis-

tä on työ. Suomalaisessa politii-

kassa työtä pidetään itseisarvo-

na. Jos vaikutusvaltainen hen kilö 

sanoo julkisuudessa, että kaikki 

työ ei ole arvokasta, syytetään 

häntä loisimisen puolustamises-

ta tai kansantalouden ja isän-

maan vastustamisesta.

Mutta onko kaikki työ arvo-

kasta? Tutkijan näkökulmasta 

kysymykseen vastaaminen ei ole 

helppoa. Arvoa ja työtä kun on varsin monenlaista.

Työntekoa on perinteisesti arvotettu esimerkiksi 

teollisen tuottavuuden ja tehokkuuden sekä mark-

kinoiden näkökulmasta. Työn tekeminen on siis ar-

vokasta, koska se mahdollistaa yksilön kyvyt ylit-

tävän asian tuottamisen. Työ on arvokasta myös, 

koska työntekijä ja työnantaja saavat siitä rahaa, 

joka antaa ostovoimaa jos jonkinlaisten halujen 

tyydyttämiseen.

Tämä ei tarkoita, että kaikki työ oli-

si yhtä arvokasta. Kaikkien asioiden 

tuottaminen ei ole yhtä toivottavaa 

tai mahdollista. Kotitöistä ei mak-

seta rahaa kuin erityistapauksissa, 

kun taas yritysten omistajat saavat 

rahaa myös tekemättä töitä.

YHDENLAISEN ARVON lisääminen 

johtaa usein toisenlaisen arvon 

vähenemiseen. Ekologisen ar-

von eli eloonjäämisen ja tar-

peiden tyydyttämiskyvyn 

näkökulmasta kaikki työ, 

jossa ei vähennetä kasvi-

huonekaasupäästöjä, hei-

kentää joka hetki jokaisen 

ihmisen ekologista arvon-

luontia.

Työtä voidaan myös ar-

vottaa aivan muusta syys-

tä kuin sen tekemisestä. 

Suomessa ihmiset saa-

vat työstä eläkettä ja val-

tio saa työn verotuksen kautta 

verotuloja. Nämä voivat saada 

työn näyttämään ulkopuolisel-

le arvokkaalta. Se ei kuitenkaan 

tarkoita, että työn tekeminen 

koettaisiin arvokkaaksi.

ARVOKKUUS HAHMOTETAAN hel-

posti liian kapeasti. Suuri osa 

nykytaloudessa tehtävästä työs-

tä on tehokkuuden näkökulmas-

ta arvotonta, jos aletaan katsoa 

kokonaisuutta. Suuri osa ihmis-

kunnan kirkkaimmista aivoista 

on yhteiskunnan tasolla tuottamattoman yritysby-

rokratian pyörittämisen, näkyvyyden tavoittelun tai 

rahan välistävetämisen palveluksessa.

Asianajajien armeija on olemassa siksi, että so-

pimuskäytännöt ovat kehittyneet monimutkaisik-

si. Sama voidaan sanoa taloushallinnosta ja yritys-

organisaatioista. Markkinointi ja viestintä taas on 

paisunut, koska kaikki yrittävät lisätä näkyvyyttään 

samanaikaisesti. Rahoitusala puolestaan on paisu-

nut, koska sen valta-asema mahdollistaa nopean 

vaurastumisen – ei siksi, että rahoitusjärjestelmä 

olisi ylivertaisen tehokas tai työn sisältö erityisen 

mielekästä. Suurin osa näistä töistä kävisi hetkessä 

tarpeettomaksi, jos talouden ajattelutapoja ja ins-

tituutioita yksinkertaistettaisiin tehokkaammiksi.

KAIKKI TYÖ ei ole arvokasta, ei ainakaan kaikilla ar-

vottamisen tavoilla. Sen sijaan, että työhön suhtau-

duttaisiin itseisarvoisena asiana, tulisi aina pohtia, 

millä perusteilla tekemistä oikein arvottaa ja millais-

ta työn pitäisi olla, jotta se olisi arvokasta näillä pe-

rusteilla. Ja miksi tietyt arvottamisen tavat ovat val-

ta-asemassa toisen sijaan.

Kenelläkään ei ole varaa moralismiin, jos joku 

kieltäytyy arvoa vähentävästä työstä. Tai jos joku 

ehdottaa, että näennäisesti tuottavan paperinpyö-

rittelyn sijaan energiaa pitäisi suunnata avaruuden 

ja aivojen luotaamiseen sekä kestävän ja tehokkaan 

yhteiskunnan suunnitteluun. 

Ville-Pekka Sorsa 
Kirjoittaja työskentelee johtamisen ja  

organisaatioiden apulaisprofessorina Hankenilla.

”Arvokkuus 
ymmärretään 

helposti 
liian kapeasti.”
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S
illä on merkitystä, lähteekö ul-

komaantyöhön suomalaisen 

työnantajan lähettämänä vai 

pestautuuko kohdemaan yrityksen 

palvelukseen.

Kahdenvälisillä sosiaaliturvaso-

pimuksilla on tarkoitus varmistaa 

sopimusmaiden välillä liikkuvien 

kuuluminen sopimusmaan sosiaa-

liturvaan. Näin varmistuvat sekä 

etuuksien maksaminen rajojen yli 

että kahdenkertaisen vakuuttami-

sen ehkäiseminen.

EU-lainsäädäntöä sovelletaan EU- ja 

ETA-maiden sekä Sveitsin osalta. Li-

säksi Suomi on solminut Euroopan 

ulkopuolelle seitsemän kahdenvä-

listä sosiaaliturvasopimusta. Maan-

tieteellisesti painopiste on siirtynyt 

SOSIAALITURVA

Miten työntekijän sosiaaliturva hoituu, kun avautuu 
mahdollisuus lähteä ulkomaille?

Aasian suuntaan, jossa toimii paljon 

suomalaisomisteisia yrityksiä.

Suomi on käynyt viime vuosina 

sosiaaliturvasopimusneuvottelu-

ja Kiinan, Etelä-Korean ja Japanin 

kanssa. Kiinan ja Suomen välinen 

sosiaaliturvasopimus on juuri val-

mistunut ja tulee voimaan helmi-

kuun alussa. Kiinan sopimus koskee 

työntekijöiden vakuuttamista, lisäk-

si maat ovat sitoutuneet maksamaan 

eläkkeet sopimusmaasta toiseen.

Etelä-Korean kanssa neuvottelut 

ovat edenneet jouhevasti. Se vahvis-

tunee seuraavana. Heidän kanssaan 

solmittavaan sopimukseen sisälty-

vät myös eläke-etuudet. Japani–Suo-

mi-neuvottelujen jatkoaikataulu on 

vielä auki.

Pohjoismainen sosiaaliturvaso-

pimus on tullut voimaan jo 1950-lu-

vulla. Sosiaaliturvasopimusten tar-

koituksena oli alun perin suojella 

siirtolaisia. Myöhemmin kauppapo-

liittiset syyt ovat olleet tärkeämmäs-

sä roolissa.

Sitten 1980-luvulla solmittiin 

kahdenvälisiä sosiaaliturvasopi-

muksia muualle Eurooppaan, jotka 

EU-lainsäädännön yhtenäisyyden 

myötä ovat sittemmin menettäneet 

merkitystään. Ensimmäisen sosiaa-

liturvasopimuksen Euroopan alueen 

ulkopuolelle Suomi solmi 1980-lu-

vun lopulla Kanadan ja sen provins-

sin Quebecin kanssa. 

Kun Suomesta henkilö lähtee työ-

komennukselle sosiaaliturvasopi-

musmaahan, tulee hakea lähetetyn 

TEKSTI:
KUVITUS:

suojana ulkomaantyössä

työntekijän todistusta. Hakemuksen 

käsittelee Eläketurvakeskus ja yleen-

sä hakemuksen täyttää työnantaja.

Nykyisin sosiaaliturvasopimusten 

tarve kohdistuu työntekijöiden liik-

kuvuuden sujuvoittamiseen. Riip-

puen sosiaaliturvasopimuksen si-

sällöstä, määritellään kuinka kauan 

ulkomaankomennusta tekevä voi 

kuulua Suomen sosiaaliturvan pii-

riin. Jos taas työntekijä vakuutetaan 

kohdemaan sosiaaliturvassa Suo-

men sijaan, kertyy eläke siihen maa-

han ja eläkkeelle jäädessä eläkettä 

haetaan suoraan sosiaaliturvasopi-

musmaasta. 

● Eläketurvakeskus palvelee 
kansainvälisissä eläke- ja 
 vakuuttamisasioissa.
Hyödyllisiä tietoja ulkomaan-
työn vakuuttamisesta löytyy 

● -
kuuta pidettävään kansain-
välisten eläkeasioiden ajan-
kohtaispäivään. Ota suoraan 

● Lähempiä tietoja tulevista 

koulutuskalenterista.

Ulkomaantyön
eläkeneuvot ETK:sta
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Voiko vastuullisella sijoittamisella eläkevarat saada tuottamaan paremmin? 
Työeläkeyhtiöt uskovat, että pitkällä aikavälillä näin on. Paukkuja on laitettu 
etenkin hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Parempiin tuottoihin
VASTUULLISELLA 
SIJOITTAMISELLA

TEKSTI: OUTI AIRAKSINEN KUVAT: STT LEHTIKUVA, TYÖELÄKELAITOKSET
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Tapaus Talvivaara nosti suuria si-
joitusodotuksia ja tuotti valtavia 
pettymyksiä. Kuvassa puhdistetun 
veden allas Talvivaaran kaivoksella 
viime keväänä. Terrafame tuottaa 
kaivoksella nikkeliä ja sinkkiä.

V
astuullisuuden vaikutusta sijoituk-

sen tuottoihin on vaikea osoittaa, sil-

lä tutkimuksissa on päädytty vaihte-

leviin johtopäätöksiin.

– Useimmat tutkimukset osoit-

tavat selvästi, että vastuulliset yri-

tykset eivät ole huonompia sijoituskohteita kuin 

ei-vastuullisetkaan. Se on yksi hyvä syy meille vas-

tuullisuuden korostamiseksi, sijoitusjohtaja Mikko 
Mursula Ilmarisesta sanoo.

Kotimaiset työeläkeyhtiöt ovat nostaneet vas-

tuullisuuden keskeiseksi osaksi sijoitustoimintaan-

sa. Sen uskotaan tuovan pitkällä aikavälillä myös 

parempia tuottoja. Esimerkiksi Varma on linjannut, 

että listatun osakesalkun hiilijalanjälkeä pienenne-

tään peräti neljänneksen vuoteen 2020 mennessä.

– Haluamme varmistaa, ettei meillä ole salkussa 

yhtiöitä, jotka yhtäkkiä muuttuvan maailman myötä 

Vastuullisuuden 
uskotaan tuovan 

pitkällä aikavälillä 
parempia tuottoja.

”Vastuullisuuden vaikutusta sijoituksen tuottoihin on vaikea osoittaa.”

menettäisivät arvonsa, salkunhoitaja Hanna Kaske-
la Varmasta kertoo.

Yhtiön päätös luopua osakesijoituksistaan eu-

rooppalaisiin sähköyhtiöihin, jotka tuottavat säh-

köstään yli kolmanneksen hiilivoimalla, on osoit-

tautunut myös tuottomielessä järkeväksi.

– Vastuullisuus näkyy keskipitkällä ja pitkällä 

aikavälillä yritysten vieraan ja oman pääoman eh-

toisen rahoituksen hinnassa. Vastuullisesti toimivat 

yritykset saavat rahoitusta halvemmalla, ja sitä kaut-

ta ne ovat pitkällä aikavälillä parempia sijoituskoh-

teita, Mursula väittää.

– Mitä paremmin yritys huomioi ympäristön, 

hyvän hallinnon ja panostaa muun muassa hen-

kilöstöönsä, sitä vahvemmaksi yritys kehittyy toi-

mialallaan – ja sitä paremmat edellytykset sillä on 

toteuttaa pitkäjänteisesti strategiaansa, vahvistaa 

kilpailuasemaansa ja tehdä tulosta, sijoituksista 
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Varma ottaa ilmastonmuutok-
sen todesta. Salkunhoitaja 
Hanna Kaskelan mukaan 
sijoitusvalintojen vaikutuksesta 
hiilijalanjälki pienenee.

Elon sijoitusjohtaja Hanna 
Hiiidenpalo korostaa, että 
vastuullinen sijoittaminen 
on hyvää riskienhallintaa.

vastaava johtaja Hanna Hiidenpalo Elosta sanoo.

Kyse on myös riskien hallinnasta, sillä esimerkik-

si vilpistä kiinni jäävälle yritykselle voidaan langettaa 

sakkoja tai yrityksen maine ja myynti voi kokea kolauk-

sen, mikä leikkaisi automaattisesti yhtiön tulosta.

LÄPINÄKYVYYS PARANTUNUT

Vastuullisessa sijoittamisessa sijoituskohteita arvioi-

daan taloudellisten seikkojen ohessa niin ympäris-

tön, sosiaalisen vastuun kuin hyvän hallintotavan-

kin kannalta. Sijoituskohteiden läpivalaisussa yhtiöt 

käyttävät myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Lisäksi 

kohdeyritysten vastuuhenkilöitä käydään tapaamas-

sa henkilökohtaisesti.

– Pelkkä yritysjohdon puhe ei riitä sijoittajalle, 

vain teot ja tulokset ratkaisevat. Jos puheiden ja te-

kojen välillä on ristiriita, se kyllä huomataan ennen 

pitkää, Hiidenpalo sanoo.

Jos läpivalaisussa paljastuu, että salkkuyhtiö on 

rikkonut esimerkiksi kansainvälisiä normeja, voi-

daan käynnistää vaikuttamisprosessi, jonka tavoit-

teena on saada yhtiö muuttamaan toimintatapojaan. 

Vaihtoehtona on luopua sijoituksesta kokonaan.

Vastuullisuuden arvioinnissa tarkastelu pitäisi 

ulottaa alihankintaketjujen viimeisiin lenkkeihin 

asti. Ongelmana vain on se, että eri maissa on eri-

laisia säädöksiä muun muassa sen osalta, mitä yri-

tykset joutuvat vastuullisuudestaan raportoimaan. 

Kukaan ei liioin oikein valvo, että yritykset toimivat, 

niin kuin ne itse väittävät.

Ilmarisen Mursulan mielestä sijoituskohteiden lä-

pinäkyvyys on kuitenkin viime vuosina selvästi pa-

rantunut. Tämän lisäksi erilaiset vastuullisuuteen 

liittyvät kysymykset ovat jo nykyisin olennainen osa 

esimerkiksi isojen sijoittajien varainhoitajavalinta-

prosessia. Jatkossa eläkeyhtiöt joutuvat aiempaa tar-

kemmin avaamaan myös ulkopuolisten varainhoi-

tajiensa hoitamien rahastojen sijoituskohteet, kun 

vakavaraisuussääntely muuttuu vuoden vaihteessa.

Sijoituspäätökset nojaavat ESG-arviointiin
TYÖELÄKEYHTIÖT arvioivat taloudellisten näkökulmien ohessa sijoituskohteita 
ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon (ESG) näkökulmista. Yh-
tiöt ovat allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Ne ker-
tovat noudattavansa myös kansainvälisiä ihmisoikeus-, työelämä- ja ympä-
ristösopimuksia.

Käytössä on myös niin kutsuttu negatiivinen arvottaminen. Työeläkevaroja 
ei sijoiteta muun muassa tupakkayhtiöihin ja ydinaseteollisuuteen lainkaan.

Viime aikoina vastuullisen sijoittamisen keskiössä ovat olleet etenkin ym-
päristö- ja ilmastokysymykset. Esimerkiksi Varma on julkaissut hiljan ilmasto-
politiikan, jossa listatuilta kohdeyhtiöiltä kokonaisuutena edellytetään hiilidiok-
sidipäästöjen radikaalia vähentämistä. Myös yhtiöiden kiinteistösijoituksissa 
ympäristövastuullisuus on nostettu ytimeen.

”Pelkkä yritysjohdon 
puhe ei riitä, 

vain teot ja tulokset 
ratkaisevat.”
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Ilmarisen sijoitusjohtaja 
Mikko Mursula sanoo 
sijoituskohteiden 
läpi näkyvyyden selvästi 
 parantuneen.

Vastuullisen sijoittamisen 
 näkökulmasta professori  
Timo Rothovius pitää hed-
ge-rahastoja hankalasti 
 tulkittavina. Ulkopuolelta  
ei näe, mihin hedge-rahastot 
sijoittavat.

VASTUULLISUUDESSA YHÄ KEHITTÄMISTÄ
Osakesäästäjien Keskusliiton puheenjohtajan, pro-

fessori Timo Rothoviuksen mielestä työeläkeyhtiöi-

den tulisi kuitenkin panna paukkuja vastuullisuuden 

valvonnan kehittämiseen. Ei riitä, että kiinni jäädes-

sään yritykset joutuvat kovaan julkiseen pyöritykseen 

– etenkin, kun viimeaikaisten tapauksien valitetta-

va opetus on ollut se, ettei mitään kannata myöntää.

– Volkswagen oli ainoa yritys, joka myönsi hui-

janneensa, vaikka kaikki autovalmistajat tekivät sa-

maa. Päästömittauksissa itse asiassa paras auto oli 

Volkswagen. Se oli kuitenkin ainoa yhtiö, jota ran-

kaistiin. Viranomaisten ja mediankin antama vali-

tettava opetus on, että helpommalla pääsee, jos ei 

myönnä mitään, Rothovius sanoo.

Toisaalta esimerkiksi Talvivaaran tapauksessa 

Rothoviuksen mielestä eläkeyhtiöt olisivat voineet 

reagoida aiemmin. Ne luopuivat omistuksestaan 

vasta, kun asia nousi julkisuuteen, vaikka ongelmis-

ta oli raportoitu jo pari vuotta aiemmin. Toisaalta 

osakkeiden myymisen sijaan vastuullisempaa olisi 

voinut olla pysyä omistajana ja toimia sen hyväksi, 

että yhtiö olisi parantanut toimintaansa.

VEROPARATIISEISTA TUOTTOJA

Vaikka vastuullisessa sijoittamisessa on otettu harp-

pauksia, verotuksen osalta ajattelussa ollaan vielä 

alkutekijöissä.

Eläkeyhtiöt kertovat voivansa sijoittaa huoletta 

muun muassa yhtiöihin, jotka harjoittavat aggres-

siivista verosuunnittelua ja hyödyntävät kansainvä-

listen verosopimusten aukkoja välttyäkseen verojen 

maksulta – niin kauan kuin ne eivät riko lakeja.

– Mutta jos lapsityövoiman käyttö on jossain 

maassa lain mukaan sallittua, onko se eettistä, Rot-

hovius kysyy ja tuomitsee myös veroparatiiseissa toi-

mivien sijoitusyhtiöiden käytön epäeettiseksi.

– Tuottovaatimus on aika huono peruste veropa-

ratiisiyhtiöiden käyttämiselle, koska eläkeyhtiöt ei-

vät muutenkaan maksa veroja sijoituksistaan. Oli-

siko niin, etteivät yhtiöt vain halua näyttää, mitä 

omistuksia niillä on. Jos niin on, se on iso ongelma, 

hän pohtii.

Myös Finnwatch on kiinnittänyt huomiota asiaan 

ja ehdottanut, että työeläkeyhtiöt ottaisivat käyt-

töönsä vastuullisen sijoittajan työkalut myös veron-

maksun vastuullisuuden varmistamiseksi.

MIKÄ VASTUU VEROTTAJALLA?

Työeläkeyhtiöissä veroparatiisien käyttöä perustel-

laan maantieteellisellä ja omaisuuslajikohtaisella 

hajautuksella.

– Jos päättäisimme, ettemme enää sijoita pää-

omarahastoihin, koska rahasto on rekisteröity jo-

honkin alhaisen verotuksen maahan, käytännössä 

luopuisimme yhdestä hyvätuottoisesta omaisuus-

luokasta. Saisimme alhaisempaa tuottoa kuin muut, 

ja se taas olisi pois nykyisiltä ja tulevilta eläkeläisil-

tä. Se, mihin maahan rahasto on rekisteröity, ei sitä 

paitsi millään tavalla vaikuta Ilmarisen maksamiin 

veroihin. Meille sijoittajana on tärkeää, että kaik-

ki yhteistyökumppanimme pääomarahastovarain-

hoitajat mukaan lukien noudattavat verotuksenkin 

osalta lainsäädäntöä ja verosopimuksia, Mursula 

sanoo.

Mursula katsoo vastuun verotuksen ongelmista 

olevan lainsäätäjillä, sillä hänen mielestään asia 

voidaan ratkaista vain laajalla, esimerkiksi koko 

OECD:n kattavalla, verotuskäytännöllä. 

Läpinäkyvyys heikkoa hedge-rahastoissa
 ohessa työeläkeyhtiöt sijoittavat varo-

jaan välillisesti, mikä tekee vastuullisuuden arvioinnista vaikeampaa. Esimer-
kiksi veroparatiiseissa toimivat hedge-rahastot käyttävät usein monimutkaisia 
sijoitusstrategioita, mutta niiden tiedonantovelvoitteet ovat vähäiset.

– Eläkesijoittajat väittävät, että heille avataan sijoituskohteet. Ulkopuolisen 
on kuitenkin vaikea sanoa, toimiiko rahasto vastuullisesti, koska ulkopuolinen 
ei näe, mihin hedge-rahastot sijoittavat, Osakesäästäjien Keskusliiton puheen-
johtaja Timo Rothovius sanoo.
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eläkevarat täyttäisivät euron kolikoina noin kolme Roope Ankan 
 rahasäiliötä.
TEKSTI: HEIKKI TIKANMÄKI   PIIRROS: JOUKO OLLIKAINEN

Paljonko on paljon rahaa?
MIHIN VAROJEN 
PITÄÄ RIITTÄÄ?

P
aljonko on paljon rahaa? Rahan mää-

rä täytyy suhteuttaa siihen, mitä sil-

lä on tarkoitus saada. Jos on aikeis-

sa käydä ravintolassa, 100 euroa on 

jo ihan mukava summa rahaa. Asun-

toa ostaessa satasen muutosta hinnassa ei juuri 

edes noteeraa.

Työeläkevaroja on tällä hetkellä rahastoissa 

noin seitsemän vuoden eläkemenon verran eli 

toisin sanoen reilun kahden vuoden palkkasum-

maa vastaava määrä. Jos mittatikkuna käytetään 

bruttokansantuotetta, eläkevaroja on varastos-

sa reilut 85 prosenttia kaikesta Suomessa yhden 

vuoden aikana tuotettavasta arvonlisäyksestä. 

Voidaan siis hyvällä syyllä sanoa, että varoja on 

paljon.

LUUPIN ALLA



VARAT SUHTEESSA TARPEESEEN

Julkisessa keskustelussa aika ajoin vedotaan va-

rojen suureen määrään ja keksitään mitä mie-

lenkiintoisimpia käyttötarkoituksia yhteisille 

eläkevaroille. Tämän kirjoituksen julkistamisen 

aikoihin eduskunnassa käytäneen vilkasta kes-

kustelua eläkkeiden indeksoinnin parantami-

seen liittyvästä kansalaisaloitteesta.

Varoja ei kuitenkaan ole erityisen paljon, jos 

niiden määrä suhteutetaan tulevaan tarpeeseen. 

Tällä hetkellä Suomen työeläkejärjestelmässä 

on karttuneita eläkeoikeuksia noin 640 miljar-

din euron arvosta, kun korkona käytetään Elä-

keturvakeskuksen pitkän aikavälin sijoitustuot-

to-oletusta.

Jo maksussa olevista ja karttuneista eläkkeis-

tä voitaisiin 28 prosenttia maksaa työeläkevaroil-

la sekä niille tulevaisuudessa saatavilla tuotoil-

la. Nykyisten ja tulevien työntekijäsukupolvien 

maksettavaksi jää siis 72 prosenttia jo karttuneis-

ta eläkkeistä. Näiden lisäksi he maksavat kaikki 

tulevaisuudessa karttuvat eläkkeet. Tätä kutsu-

taan osittain rahastoivaksi järjestelmäksi.

MENOT MAKSUJA SUUREMMAT

Koko työeläkejärjestelmän tasolla on viimeisen 

parin vuoden ajan ollut tilanne, että maksutulo 

(sisältäen eräiden eläkelakien valtionosuudet) 

on ollut maksettavia eläkkeitä pienempi. Tämä 

ei ole sattumaa, vaan eläkejärjestelmän kypsy-

misen aiheuttama tilanne, joka jää pysyväksi.

Pikkuhiljaa lähestymme tilannetta, jossa suu-

rimmalla osalla eläkeläisistä työeläke on karttu-

nut koko työuran ajalta. Jatkossa eläkemaksu-

tulon ylittävä osa eläkemenosta on tarkoitus 

rahoittaa eläkevarojen tuotosta.

Eläkejärjestelmässä on järkevä pyrkiä tasai-

seen maksukehitykseen. Jos halutaan eläkeva-

rojen eläkemenoa alentavan vaikutuksen olevan 

mahdollisimman tasainen, tulee eläkevarojen säi-

lyä vakaalla tasolla suhteessa rahoituspohjaan.

Eläkevarojen tulee tällöin kasvaa ansiotason 

kasvun mukana, ja ansiotason kasvun ylittävä 

osuus tuotosta voidaan käyttää eläkkeiden mak-

samiseen kestävällä tavalla. 

Kysymykseen, mihin eläkevarojen pitää riit-

tää, voidaan toki antaa muitakin järkeviä vas-

Rahastoitujen varojen 
ja tulevien maksujen 
yhdessä tulee riittää 

eläkkeiden 
rahoittamiseen.
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toksiin palkkasummassa tai eläke-

menossa reagoimaan välittömäs-

ti maksutason muutoksilla. Tämä 

johtaisi epätasaiseen ja hankalasti 

ennakoitavaan maksukehitykseen.

SYNTYVYYS MATELEE ALHAALLA

Eläkeuudistuksen vaikutusarvioissa 

TyEL-maksu arvioitiin pystyttävän 

pitämään 24,4 prosentissa vuosi-

kymmenten ajan. Toki herkkyystar-

kastelussa oli sekä tätä korkeampia 

että matalampia maksu-uria.

Vaikutusarvioiden laatimisen jäl-

keen taivaalle on kuitenkin kasaan-

tunut tummia pilviä. Talouden toi-

puminen ei ole lähtenyt odotetusti 

käyntiin ja syntyvyyskin matelee 

poikkeuksellisen alhaisella tasolla. 

Lisäksi korkotaso on poikkeukselli-

tauksia. Olennaista on, että varojen 

ja tulevien maksujen yhdessä tulee 

riittää eläkkeiden rahoittamiseen il-

man kohtuuttoman suuria maksun-

korotuksia myöhemmin tulevaisuu-

dessa.

Maksunkorotuspaineen hillitse-

misen lisäksi eläkevaroilla on toki 

myös muita tehtäviä. Jos varoja ei 

olisi lainkaan, jouduttaisiin muu-

Kirjoittaja TkT Heikki 
Tikanmäki on kehi-
tyspäällikkö Eläke-
turvakeskuksessa. 
Hän on yksi eläke-
järjestelmän tulevai-
suutta käsittelevän 
raportin kirjoittajista.

”Eläkejärjestelmässä 
ei ole löysää rahaa, 

jota voitaisiin ammentaa 
lyhytnäköisesti.”

Heikki Tikanmäki, kehityspäällikkö, ETK
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Kuvio 1: 

TyEL-meno ja -maksu suhteessa palkkasummaan
prosenttia, vuosina 2005–2085

 Meno           Maksu

Mitä reaalinen tuotto kertoo?
REAALISELLA TUOTOLLA tarkoitetaan kuluttajahin-

-
tustuotosta.

-

-
-

-

-

Osittain rahastoiva järjestelmä
ELÄKKEIDEN RAHASTOINNIN

-
-

senttia.
-
-

-

-
-

sen matala, minkä takia Eläketurva-

keskuksen laskelmissa käytettävää 

eläkevarojen reaalituotto-oletusta 

on uusimmissa laskelmissa alen-

nettu puolella prosenttiyksiköllä 

kolmeen prosenttiin seuraavan kym-

menen vuoden ajaksi.

Eläketurvakeskuksen tuoreim-

pien pitkän aikavälin laskelmien 



ELÄKEUUDISTUKSESTA kerrotaan 

kansalaisille esitejakeluna suo-

raan kotiin sekä kampanjoiden 

eri medioissa.

Suurelle osalle 1955–64 syn-

tyneistä lähetetään näinä päi-

vinä kotiin tiivis esite työelä-

keuudistuksesta, suomeksi tai 

ruotsiksi. Esitteitä jaetaan kaik-

kiaan noin 670 000 kappaletta.

Esitejakelussa kohderyh-

mäksi valittiin ikäluokat, joi-

ta työeläkeuudistus ensimmäi-

senä koskee ja joiden eläkeiät 

ovat jo tiedossa. Osoitetiedot 

saatiin Eläketurvakeskuksen 

rekistereistä. Esitettä ei kuiten-

kaan jaeta kaikille tuon ikäi-

sille, esimerkiksi ei ulkomail-

la asuville, jollain eläkkeellä 

oleville tai niille, keillä ei ole 

työhistoriaa.

Kotiin lähetettävän esittee-

seen päädyttiin Eläketurvakes-

kuksen ja Kelan tutkimuksen 

ennakkotietojen pohjalta. Ko-

tiin jaettu uudistusesite kaksin- 

tai jopa kolminkertaisti niiden 

henkilöiden määrän, jotka sa-

noivat tuntevansa eläkeuudis-

tuksen sisällön melko hyvin tai 

hyvin.

Kampanja jatkuu tammi-

kuussa. 

 

TEKSTI: MATTI LUMIJÄRVI

ESITTEITÄ KOTIIN
Viestintäkampanja käynnissä

Tv-tietoiskuja ja animaatioita
ESITEJAKELU on osa eläkeuudistuksen kampan-
jointia. Muita toimia ovat tv-tietoiskut, animaatiot, 
lehti- ja verkkoilmoittelu sekä mediaviestinnän ja 
sosiaalisen median toimenpiteet.

Kampanjan painopiste on nostaa asian huo-
mioarvoa: Eläkeuudistus tulee, ota selvää, miten 
se vaikuttaa sinuun!

Kaikki markkinointi ohjaa lisätietojen pariin 
-
-

tavasti vielä enemmän.

PTS-laskelmat
● TyEL-maksun arvioidaan nou-

-
senttiin.

● Työeläkejärjestelmä on osit-
tain rahastoiva. Maksusta val-
taosa kuluu saman tien mak-
settaviin eläkkeisiin.

● Rahastoituja eläkevaroja on 

● Karttuneet eläkeoikeudet eli 
kaikki luvatut eläkkeet ovat 

● Lähde: Lakisääteiset eläkkeet 
– pitkän aikavälin laskelmat 

mukaan 2020-luvulla 24,4 prosen-

tin TyEL-maksu ei riitä, vaan vuosi-

kymmenen lopulla tarvitaan tilapäi-

sesti korkeimmillaan 24,8 prosentin 

maksua.

Suurin maksunkorotuspaine on 

kuitenkin vuosisadan puolivälistä 

alkaen, kun työikäinen väestö alkaa 

pienentyä matalan syntyvyysoletuk-

sen takia. Jälkimmäinen maksunko-

rotuspaine toki helpottaa, jos synty-

vyys saadaan kääntymään nousuun 

tai kehitys on muuten ennakoitua 

myönteisempää.

LÖYSÄILYYN EI OLE VARAA

Voidaan oikeutetusti sanoa, että elä-

kevaroja on paljon. Mutta kuten pit-

kän aikavälin tarkastelu osoittaa, 

eläkejärjestelmässä ei ole löysää ra-

haa, jota voitaisiin ammentaa lyhyt-

näköisesti erilaisiin sinällään kan-

natettaviinkaan hankkeisiin. Sen 

sijaan eläkevarat tarvitaan pitämään 

eläkemaksutaso pitkällä aikavälillä 

kohtuullisena. 

Tästä huolimatta tämänhetkisten 

arvioiden mukaan tuleville sukupol-

ville riittää haasteita eläkkeiden ra-

hoituksessa. 

Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aika-

välin laskelmat 2016 -raportti on luet-

tavissa Etk.fi:n verkkopalvelussa.
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TYÖELÄMÄN LAATU on lain-

säädännön ohella keskeistä 

työurien pidentämiselle. Tar-

joamalla työntekijöille turval-

linen, työmäärältään kohtuul-

linen ja mielekäs työympäristö 

tuetaan sekä jaksamista että 

ikääntyvän työntekijän omaa 

halua pysyä työssä pitkään. 

Tämä jo tiedetään.

Vähemmän tiedetään kui-

tenkin siitä, millaisiin työn olo-

suhteisiin vaikuttamalla työu-

rat pitenisivät tehokkaimmin. 

Mahdollisimman monen ikääntyvän olisi sekä py-

syttävä työkykyisenä että motivoiduttava jatkamaan 

työssä pitkään. Juuri tämä työntekijän oma halu jat-

kaa työssä on oleellista, siirtyyhän valtaosa suoma-

laisista edelleen työstä suoraan vanhuuseläkkeelle.

ELÄKEUUDISTUKSET, joustava eläkeikä tai pelkkä työ-

kyvyn tukeminen eivät ole automaattisesti tuomassa 

haluttua työurien pidennystä. Pelkkä kokemus riittä-

västä kyvystä tehdä vielä töitä ei myöskään motivoi 

pitkälle työuralle.

Onkin kysyttävä, millä painopisteillä parhaiten 

tuettaisiin myös suomalaisten halua jatkaa pitkään 

työssä? Onnistuuko se työn kuormitusta hallitsemal-

la vai mielekkyyttä lisäämällä?

Tarkastelen tässä artikkelissa, miten 50 vuotta 

täyttäneiden palkansaajien työolokokemukset ja 

henkinen työhyvinvointi selittävät heidän aikeitaan 

siirtyä kokoaikaiselle eläkkeelle. Otan lähtökohdaksi 

myös palkansaajan työkyvyn ja tarkastelen, riippuu-

ko työn piirteiden merkitys eläkeaikeille palkansaa-

jan omasta työkyvystä?

IKÄÄNTYVIÄ PALKANSAAJIA motivoidaan pysymään 

työssä sekä kuormittavia tekijöitä mitoittamalla että 

Riku Perhoniemi
Tutkija, psykologi

Työurat pidemmiksi 
työn mielekkyyttä lisäämällä
Työn voimavaroihin panostaminen tukee tehokkaasti palkansaajien moti-
vaatiota pitkään työuraan. Työkyvyn ollessa hyvä työn imu pidentää työuria 
jopa tehokkaammin kuin kuormituksen ehkäiseminen.

työn imua ylläpitäviä työn voima-

varoja lisäämällä. Kuva kuitenkin 

tarkentuu oleellisesti, kun tarkas-

tellaan asiaa erikseen niillä pal-

kansaajilla, joiden työkyky on 

hyvä ja toisaalta palkansaajilla 

joiden työkyky on heikentynyt.

Kun keskitytään valtaosaan 

palkansaajista – joiden työky-

ky on hyvällä tasolla – näyttää 

siltä, että työssä voimauttavien 

tekijöiden kehittäminen on kes-

keistä. Esimieheltä saatu tuki, 

työyhteisön kannustava ilmapii-

ri ja mahdollisuus oppia työssä vahvistavat kaikki 

työn imua, eli muun muassa tarmokkuutta ja in-

nostumista työssä.

TYÖN IMU lisää työntekijän halua jatkaa työssä pit-

kään (Kuva 2). Sen sijaan kun työkyky on hyvä, kuor-

mituksen hallinta ei näytä vaikuttavan olennaisesti 

eläkeaikeisiin.

Työn imulla ei kuitenkaan ole havaittavaa merki-

tystä eläkeaikeisiin, jos työkyky on jo heikentynyt. 

Tällöin motivaation ylläpitämiseksi tärkeintä on 

työn henkisen kuormituksen hallinta – jatkuvan kii-

reen ehkäiseminen ja riittävän palautumisen mah-

dollistaminen työpäivän ja -viikon aikana.

Tutkimukseni vahvistaa käsitystä työn positiivis-

ten voimavarojen merkityksestä työurien pidentä-

miselle.

TYÖURAKESKUSTELUSSA painottuu herkästi puhe hen-

kilöstön jaksamisesta sekä työstä pois työntävien, 

kuormittavien tekijöiden ehkäisemisestä. Kuiten-

kin juuri työhön kiinnittävät tekijät ovat keskeisim-

piä valtaosalle palkansaajista. Vain niitä tukemalla 

yhä useampi palkansaaja päättää jatkaa työuralla 

yli oman eläkeikänsä.

Työhön 
kiinnittävät tekijät 
ovat keskeisimpiä 

valtaosalle 
palkansaajista.
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Eläkeaikeet

Kuvio 2: 

Mikä selittää eläkeaikeita, kun työkyky on hyvä tai erinomainen (N=1424)?

Työn voimavarat
+

–

–

Työn vaatimukset

Työn imu

Eläkeaikeet

Kuvio 3: 

Mikä selittää eläkeaikeita, kun työkyky on heikentynyt (N=342)?

Työn voimavarat

+

–

+
Työn vaatimukset Henkinen 

kuormittuminen

Eläkeaikeet:
•  Haluttomuus jatkaa 

vanhuseläkkeelle asti
•  Arvioi alhaisesta 

kokoaikaiselle eläkkeelle 
siirtymisen iästä

Kuvio 1: 

Miten tutkittiin työolojen ja työhyvinvoinnin yhteyttä eläkeaikeisiin?

Työn voimavarat:
• Esimieheltä saatu tuki
• Kannustava ilmapiiri
•  Mahdollisuus oppia 

työssä

Työn vaatimukset:
•  Kiireen aiheuttama työn 

laadun kärsiminen
•  Riittämättömät lepohetket
•  Työn henkinen raskaus

Työn imu:
• Tarmokkuus
• Omistautuminen
• Uppoutuminen

Henkinen  
kuormittuminen:
• Voimattomuus
• Vaikeudet jaksaa
•  Työuupumuksen  

uhka

Voimavaranäkökulma on työelämän kehittämi-

sessä edelleen alihyödynnettyä. Panostaminen työn 

mielekkyyteen olisi kannattavaa etenkin nykypäivän 

tuotannollisissa paineissa. Esimerkiksi esimies- tai 

työyhteisötason tekijöiden kehittäminen on ylipään-

sä mahdollista silloinkin kun työmäärän tai abso-

luuttisen kiireen vähentäminen ei ole. 

Tutkimus perustuu artikkeliin Perhoniemi, R. (2016). 

Työn imun ja henkisen kuormittumisen yhteys elä-

keaikeisiin työkyvyn mukaan. Teoksessa Työolot ja 

työurat – tutkimuksia työuran vakaudesta ja eläkkeel-

le siirtymisestä. Eläketurvakeskus.

●

● Työhyvinvoinnin ja ”työpahoinvoinnin” vaikutuk
sia eläkeaikeille vertailtiin keskenään.

● Eläkeaikeita selitettiin tilastollisesti jakamalla 
ikääntyvät palkansaajat kahteen ryhmään sen 
perusteella, arvioivatko he työkykynsä hyväksi 
vai heikentyneeksi.

● Sukupuolen, iän ja koulutustason merkitys  
eläkeaikeille otettiin huomioon.

Työhyvinvointi ja eläkeaikeet
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ENTISTÄ PAREMPIA
PERUSTELUJA

Työeläkeasioiden muutoksenhaku-
lautakuntaa johtava Olli Puustinen 
sanoo, että eläkelaitoksilla on vie-
lä parannettavaa etuushakemusten 
hylkäysten perusteluissa.

TEKSTI: MATTI REMES
KUVAT: VEIKKO SOMERPURO

Tapasimme Olli Puustisen

TAPASIMME



– Eläkelaitosten sisäiset prosessit ovat jo nyt säh-

köisiä, mutta TELKille menevät dokumentit on vielä 

tulostettava paperille. Tämä vaihe jää jatkossa his-

toriaan. 

LAKI EDELLYTTÄÄ PAREMPIA PERUSTELUJA

Eläkelaitokset hylkäävät noin 30 prosenttia työky-

vyttömyyseläkehakemuksista, joista osasta valite-

taan TELKiin. Vuosittain lautakunnan käsittelyyn 

tulee vireille runsaat 5000 asiaa.

Viime vuonna TELK muutti 9,3 prosenttia tapauk-

sista muutoksenhakijan eduksi. Lisäksi 5,6 prosent-

tia tapauksista palautettiin eläkelaitokseen uuteen 

käsittelyyn.

Viime aikoina TELKissä on kiinnitetty erityis-

tä huomiota sekä eläkelaitosten että lautakunnan 

omien päätösten perusteluihin tilanteissa, joissa 

etuushakemuksen hylkääminen perustuu keskei-

siltä osiltaan lääketieteellisiin seikkoihin.

TELKiin saapuvissa asioissa yli 80 prosenttiin 

 sisältyy lääketieteellistä arviointia.

Entistä parempia perusteluja edellyttävät työnte-

kijän eläkelain uudet säädökset, jotka astuivat voi-

maan vuoden 2015 alusta.

– Lainmuutoksen esitöissä korostetaan selkeyttä 

ja ymmärrettävyyttä. Erityistä huomiota kiinnitetään 

tilanteisiin, joissa eläkelaitos poikkeaa hoitavan lää-

kärin arviosta.

PERUSTELUISSA RIITTÄÄ PARANNETTAVAA

Puustisen mielestä kysymys on ennen muuta luot-

tamuksen lisäämisestä työeläkejärjestelmän ratkai-

suihin, vakuutuslääkärijärjestelmään ja muutoksen-

hakuun. Hänen arvionsa mukaan suunta on hyvä: 

eläkelaitosten perustelut ovat täsmentyneet viime 

vuosina. 

– Päätösten perusteluissa on edetty huikeasti 30 

vuoden aikana. 1980-luvulla vielä epäröitiin, onko 

edes soveliasta laittaa päätöksiin mitään ihmisten 

potemista sairauksista.

T
yöeläkeasioiden muutoksenhakulau-

takunnan (TELK) puheenjohtaja Olli 
Puustinen nostelee työhuoneessaan 

isoja ja raskaita asiakirjalaukkuja. Ne 

ovat täynnä papereita, jotka liittyvät 

eläkelaitosten etuuspäätöksiin tyyty-

mättömien kansalaisten valituksiin.

TELK käsittelee muutoshakemukset kuudessa 

jaostossa, joissa on 5–6 jäsentä. Alkuperäiset asia-

kirjat kiertävät jaoston jokaisen jäsenen luettavana 

ennen ratkaisevaa istuntoa.

– Kaikki tämä vaatii valtavaa paperirumbaa. Tar-

vitsemme esimerkiksi lähettifirman kuljettamaan 

asiakirjoja ympäri kaupunkia.

Puustisen mukaan käytäntö on pysynyt samana 

koko TELKin 54-vuotisen olemassaolon ajan. Nyt 

edessä on kuitenkin iso muutos.

– Tavoitteemme on ottaa käyttöön digitaalinen 

järjestelmä syksyllä 2018. Paperipinot katoavat, kun 

lautakunnan jäsenet voivat lukea kaikki asiakirjat 

omilta päätteiltään.

PERUSTEELLINEN MUUTOS TYÖTAPOIHIN

TELKiin kuuluu päätoiminen puheenjohtaja, viisi 

varapuheenjohtajaa ja 28 sivutoimista jäsentä. Jä-

senistö koostuu lääkäreistä sekä työeläkeasioita, 

työelämää ja työmarkkinoita sekä yrittäjätoimintaa 

ja maatalousyrittämistä tuntevista asiantuntijoista.

TELKin toimistossa asioita käsittelee 39 toimi-

henkilöä.

Digitalisaatio muuttaa perusteellisesti myös lau-

takunnan työskentelytapoja.

Tuleva sähköinen järjestelmä helpottaa esimer-

kiksi lisäselvitysten hankkimista ja asianosaisten 

kuulemista käsittelyprosessin aikana.

Suunnitteilla on esimerkiksi asiointitili, jossa 

muutoksenhakija pääsee pankkitunnusten avulla 

tutustumaan häntä koskeviin asiakirjoihin. Lopulta 

hän pääsee lukemaan myös TELKin ratkaisun vali-

tukseensa.

TELKiin tulleiden muutoshakemusten keski-

määräinen käsittelyaika on noin kuusi kuukautta. 

Puustinen uskoo, että sähköisen järjestelmän avulla 

käsittelyajoista saadaan puristettua pois vielä muu-

tamia viikkoja.

Puustinen huomauttaa, että digitaaliseen järjes-

telmään siirtyminen säästää paitsi TELKin myös työ-

eläkelaitosten aikaa ja kustannuksia.

Digitaaliseen järjestelmään siirtyminen 
säästää sekä TELKin että eläkelaitosten 

aikaa ja kustannuksia.

Paperirumbasta Puustinen 
toivoo päästävän digiaikaan. 
Vielä nykyisin lähettitaksit 
kuljettavat pinoittain asia-
kirjoja lautakunnan jäsenten 
luettavaksi.

”Vakuutetulla tulee olla aina oikeus 
saada kattavasti perusteltu päätös.”

TYÖELÄKE |  



KUKA?
Olli Puustinen

Työ: Työeläkeasioiden muutoksenhakulauta-

● Ikä:
● Kolulutus: varatuomari
●

tuotannossa muutoksenhakulautakunnissa ja 
vakuutusoikeudessa. Siirtyi TELKiin vakuutus-
oikeuden eläkeosaston johtajan paikalta.

● Perhe:  

Puustinen kertoo, että 
TELK on palauttanut ta-
pauksia työeläkelaitok-
sille takaisin uuteen kä-
sittelyyn puutteellisten 
perustelujen vuoksi.

– En tunne tarkemmin eläkelaitosten päätösten 

laadintaa koskevia prosesseja, mutta kyllä siellä oi-

kein laadukkaasti perusteltuja päätöksiä osataan 

kirjoittaa. Asiantuntijalääkäreiden seikkaperäiset 

kannanotot lienevät tässä ratkaisevassa asemassa.

Parannettavaa silti riittää. Puustisen mielestä 

suurin haaste on, että eri eläkelaitosten perustelu-

jen tasossa on nähtävissä epätasaisuutta.

– Vakuutettujen yhdenvertaisuuden ja tasapuoli-

sen kohtelun kannalta ei pitäisi olla merkitystä sillä, 

missä eläkkeenhakija on vakuutettu. Hänellä tulee 

olla aina oikeus saada kattavasti ja laadukkaasti pe-

rusteltu päätös.

HAKIJALLE AINUTKERTAINEN TILANNE

Puustisen mukaan TELK on palauttanut jonkin ver-

ran asioita uuteen käsittelyyn puutteellisten perus-

telujen vuoksi.

– Vielä useammin olemme tehneet niin, että TELK 

on todennut eläkelaitoksen perustelut riittämättö-

miksi, mutta viivytyksen välttämiseksi olemme kui-

tenkin tutkineet asian.

Puustinen korostaa kuitenkin, että luottamus oi-

keudenmukaiseen ratkaisutoimintaan syntyy ennen 

kaikkea eläkelaitostasolla.

– Eläkelaitoksen on syytä pysähtyä miettimään, 

olisiko päätöksen rakentamismenettelyssä jotakin 

parannettavaa, jos TELKin palautuspäätöksiä alkaa 

tulla useampia.

Puustinen muistuttaa, että eläkkeenhakija on 

harkitusti liikkeellä. Hänelle tilanne on useimmi-

ten ainutkertainen.

– Kyse on perustavaa laatua olevista asioista eli 

toimeentulosta ja terveydestä.

Puustinen ottaa esimerkiksi hakijan, jolla hoita-

vat lääkärit ovat todenneet työkyvyttömyyden ai-

heuttavan vaikean masennuksen. Mikäli eläkelaitos 

päätyy toiseen ratkaisuun, hylkäyspäätöksessä oli-

si tuotava esille arviointiin pääasiallisesti vaikutta-

neet seikat ja niiden pohjalta tehdyt johtopäätökset.

– Ratkaisijan ajattelun ja harkinnan eteneminen 

tulisi avata perusteluissa. Ei riitä, että päätöksessä 

vain esimerkiksi todetaan masennus lieväksi ja ha-

kija työkykyiseksi terveysongelmista huolimatta. 

”Keskustelu työurien 
pidentämisestä johtanut 

siihen, että ihmiset 
haluavat ansaita 

eläkettä pidempään.”

Valitusten määrä laskussa
TYÖELÄKEASIOIDEN muutoksenhakulautakunta TELK on eläkelaitoksista 
riippumaton ensimmäinen muutoksenhakuaste, jonka päätöksiin haetaan 
muutosta vakuutusoikeudelta.

vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Syitä tähän on monia, TELKin puheenjohtaja Olli Puustinen sanoo.
Puustinen huomauttaa, että etuushakemukset eläkelaitoksiin ovat vä-

hentyneet ikäluokkien pienentymisen myötä. Työkyvyttömyyseläkkeelle 
hakevien määrää vähentää myös voimistunut ammatillinen kuntoutus.

– Keskustelu työurien pidentämisestä lienee johtanut puolestaan siihen, 
että ihmiset haluavat ansaita eläkettä pidempään. He ovat ehkä terveem-
piäkin kuin aiemmat ikäluokat.

http://www.telk.fi/fi-FI
http://www.telk.fi/fi-FI


KUKA?
Jorma Mikkonen
● Ikä:
● Kolulutus: -

● Työ: -

Eläkejärjestelmään 
on sisään  
rakennettu 
epäily siitä, 

että systeemiä 
käytetään väärin.
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Eläkejärjestelmä ei tue työllistymistä
TYÖKYKYJOHTAMISEEN olemme 

Lassila & Tikanojassa panosta-

neet yli kymmenen vuoden ajan 

voimakkaasti. Tulokset ovat roh-

kaisevia: keskimääräinen eläke-

ikämme on noussut yli neljällä 

vuodella.

Eläkkellesiirtymisikä yrityk-

sessämme on tällä hetkellä 63,1 

vuotta, sairauspoissaolot ovat 

alentuneet noin kolmanneksel-

la ja tapaturmien määrä on vä-

hentynyt lähes 90 prosentilla.

Olemme siis useilla mittareil-

la terveellisempi ja turvallisempi työpaikka kuin 

kymmenen vuotta sitten. Näistä tuloksista on syy-

tä olla ylpeä.

MAKSULUOKKAKEHITYKSEN osalta emme kuitenkaan 

pärjää verrokeillemme. Onko siis vikaa meissä vai 

systeemissä?

Maksuluokkajärjestelmän perusajatus on oikea, 

ja se sai meidätkin aikoinaan investoimaan työky-

kyjohtamiseen. Eläkekustannusten kehitys piti olla 

omissa käsissämme, jolloin yritys voi oikeastaan itse 

valita missä maksuluokassa se haluaa olla. Järjestel-

män valuvika tuli siinä, että aiheuttamisperiaatteen 

rinnalle otettiin vielä suurtyönantajien viimesijai-

nen vastuu, mihin yrityksellä ei ole vaikuttamismah-

dollisuuksia tai oikeussuojakeinoja.

Esimerkiksi, jos henkilö syystä tai toisesta irtisa-

noutuu eikä onnistu työllistymään jossain toisessa 

yrityksessä yli kahdeksi vuodeksi, meidät haetaan 

taannehtivasti vastuuseen tästä eläketapahtumasta 

ilman aikaleikkureita. Näin käy, vaikka emme olisi 

henkilön terveydentilasta tienneet mitään tai pys-

tyneet vaikuttamaan siihen tai irtisanoutumiseen.

NS. TUNTEMATTOMAT ELÄKEVASTUUT tulevat meille 

ilmoitusasiana eläkeyhtiöstä. Niiden suuruus yri-

tyksemme eläkevastuista oli viime vuonna yli 60 

prosenttia. Jos emme pysty itse vaikuttamaan näin 

suureen osaan eläkevastuista, voidaanko enää pu-

hua aiheuttamisperiaatteesta. Mikä on yritysten mo-

tiivi investoida eläkeriskien hallintaan ylipäätänsä?

Järjestelmän valuvikoja pyritään korjaamaan luo-

malla uusia yritysrakenteita, joilla siirretään työn-

tekijöitä pienempiin yrityksiin. 

Lieventäen ja välttäen näin omia 

riskejä. Tällöin systeemi lopulta 

maksaa viulut ja eläkekustan-

nukset poolautuvat kaikkien 

yritysten maksettavaksi. Kestä-

vämpi ratkaisu olisi pitää kiinni 

aiheuttamisperiaatteesta, jolloin 

ei voitaisi syyllistää sitä, joka on 

viimeksi työllistänyt.

TYÖLLISTÄMISEN NÄKÖKULMA on 

akuutti ja vähemmälle huomiol-

le jäänyt piirre. Tältä osin voin 

kokemuksesta puhua eläkejärjestelmämme toimi-

mattomuudesta.

Yrityselämän arjen esimerkkinä voin kertoa, että 

teemme vuosittain lähes 4 000 työsopimusta. Joka 

vuosi pystymme tarjoamaan työmahdollisuuksia eri-

tyisryhmien henkilöille, jotka ovat jo syrjäytyneet tai 

ovat vaarassa syrjäytyä.

Nykyinen eläkejärjestelmämme ei kannusta luo-

maan työmahdollisuuksia, koska siitä seuraa yrityk-

selle edellä kuvattu taannehtiva vastuu. Esimerkiksi 

pakolaiset voidaan työn kautta integroida suomalai-

seen yhteiskuntaan. Mutta onko kohtuullista kaataa 

tähän ryhmään liittyvät erityisvastuut sille, joka yrit-

tää työllistää?

NURINKURISTA NYKYMALLISSA on, että pitää ensin syr-

jäytyä, että pääsee kannusteiden piiriin. Vajaakun-

toisten vakuutusturvaa tarjotaan vain niille, jotka 

ovat jo ajautuneet työelämän ulkopuolelle. Sen si-

jaan ne, joita pidämme erityisjärjestelyin työelämäs-

sä, eivät pääse tukijärjestelmän piiriin ja tuovat täy-

den riskin työnantajalle.

Eläkejärjestelmään on sisään rakennettu epäily 

siitä, että systeemiä käytetään väärin. Nyt pitäisi op-

pia näkemään eläkejärjestelmä sen mahdollistaja-

na, että työmarkkinoiden ulkopuolelle ei ajauduta 

ja että jo ajautuneet saadaan työn kautta integroitua 

takaisin yhteiskuntaan. Tarvitaan siis aktiivisia toi-

menpiteitä ja ennakkoluulottomia kokeiluja.

Luotetaan yrityksiin, sillä niillä on avaimet näi-

denkin haasteiden ratkaisuun. 
Jorma Mikkonen 

Palstalla vieraileva kirjoittaja  
ottaa kantaa eläkekeskusteluun.

TYÖELÄKE |  
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ESPANJA
Eläkejärjestelmässä
krooninen rahoitusvaje

j jj j

ESPANJASSA ELÄKERAHASTOT sulavat ko-
vaa vauhtia. Maa käytti heinäkuussa lähes

-
-

-
-

-

-
-

-

SVEITSI
Ei eläkkeiden
tasokorotukselle
SVEITSILÄISET HYLKÄSIVÄT kansanäänes-
tyksessä eläkkeiden korotuksen, joka oli-
si nostanut maksussa olevia lakisääteisiä 

ammattiyhdistysliikkeen ja vasemmisto-
-

nattajien mukaan korotus olisi ollut tar-

olisi kohdistunut erityisesti nuorille työn-

-
fessori Georg Lutzin -

-
tään omaa etuaan, vaan miettivät, mikä on 

CHILE
Suurmielenosoitus
eläkejärjestelmää vastaan
CHILEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ on kerännyt
kehuja erityisesti ekonomisteilta ympäri 
maailman, mutta riittäviä eläkkeitä se ei 
ole kyennyt takaamaan.

Tämän osoittivat arviolta puoli miljoo-
naa ihmistä, jotka kerääntyivät protestoi-
maan Santiagon kaduille.

Pinochetin sotilasdiktatuurin aikana 

tarjoaa monille vain hyvin alhaisia etuuk-
sia, jotka jäävät alle minimipalkan.

Presidentti Michelle Bachelet ilmoitti
-

antajien osuutta maksuista nostetaan ja
välityspalkkioita pienennetään.

Mielenosoittajat haluaisivat kuitenkin 
romuttaa koko järjestelmän.

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/
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-37151345
https://www.ipe.com/countries/spain/spanish-roundup-social-security-reserve-fund-vidacaixa-barclays/10014181.fullarticle
http://economia.elpais.com/economia/2016/07/20/actualidad/1469027214_594467.html
http://www.usatoday.com/story/news/world/2016/09/25/swiss-voters-reject-10-hike-retirement-benefits/91078394/


● Väkiluku:
Elinajan odote: 

● Eläkeikä:

ITALIA
Renzi kalastelee
kannatusta eläkkeillä
ITALIAN HALLITUS on luvannut panostaa 
eläkkeisiin kuusi miljardia euroa ylimää-
räistä seuraavan kolmen vuoden aikana.

Pääministeri Matteo Renzi pyrkii avauk-
sella nostamaan kannatustaan ennen jou-
lukuista kansanäänestystä perustuslain 
uudistuksesta. Renzi on luvannut erota, 
jos uudistus ei mene läpi.

Hallitus on kertonut käyttävänsä rahat 

sekä raskaissa töissä olleiden eläkeiän 
alentamiseen. Myös pitkän työuran teh-
neiden seniorieläkkeen ehtoja helpotetaan.

Italia käyttää eläkkeisiin eniten julkisia
varoja kaikista EU-maista. Lisätuki eläk-
keisiin pahentaa entisestään maan vel-
katilannetta. Italian julkisen velan suhde 
bruttokansantuotteeseen verrattuna on
EU-alueen korkein.

RUOTSI
Eläkeiän nosto
askeleen lähempänä
ELÄKEIÄN NOSTOSTA ollaan Ruotsissa vähi-
tellen pääsemässä sopuun.

Työmarkkinajärjestöt ja hallitus ovat
käyttäneet neuvotteluissa pohjana jo vuon-

-
kaan työeläkkeitä koskeva eläkeikäraja

Työnantajia edustava Svenska närings-
livet suhtautuu skeptisesti oikeuteen työst -

työnantajan ja työntekijän pitäisi yhdessä
sopia tilannekohtaisesti, kuinka pitkään 
kukin työskentelee.

Työntekijöitä edustava keskusjärjestö LO
puolestaan vaatii, että myös muun sosiaali-
vakuutuksen ja työttömyyskassan ikärajaa
nostetaan samassa yhteydessä.

Muutos astuisi voimaan aikaisintaan 

Lisäeläkkeiden 
merkitys korostuu
BRITANNIAN ELÄKEJÄRJESTELMÄÄ -

-

Siirtymäaikana eläkkeitä lasketaan sekä 

-
-
-

-

-

-
-

-

-
-

-
-

-

Pension freedom
-
-

Lakisääteisen eläkejärjestelmän hallin-
-
-

TYÖELÄKE |  

http://www.reuters.com/article/us-italy-budget-pensions-idUSKCN11Y2ND?il=0
http://www.dn.se/ekonomi/ja-till-hojd-pensionsalder-1/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6519859


Maksu nousee työntekijällä ja tasoittuu työnantajalla
TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSU yksityisaloilla on 

-
kasta.

Ensi vuonna työntekijän maksu on alle 
-

-

työntekijöillä.
-

TYÖNTEKIJÄN MAKSUOSUUS siirtyy työnteki-

-

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut 
työeläkevakuutusmaksun korotukset.

-

maksusta työntekijän maksuun kasvattavat 

-

MAKSURASITUS työntekijöillä kasvaa myös lä-
hivuosina. Työntekijän työeläkevakuutusmak-

-
raavana kahtena vuotena. Sen jälkeen nousua 

työnantajien työeläkevakuutusmaksua laskee 

myös julkisen sektorin työntekijöitä.
Yrittäjien eläkemaksu eli YEL-maksu nou-

-

Anne Iivonen

64 v 1 kk

ELÄKEIKÄ
 vuonna 

-
-

keikä tulee voimaan ensi 

vahvistetaan samaan ai-
kaan kuin elinaikakerroin. 

Työeläkeindeksi
korottaa eläkkeitä
TYÖELÄKEINDEKSI nousee ensi 

-

Pisteluvun mukainen tarkistus 
nostaa maksussa olevia työeläk-

-
vuotiseen verrattuna.

-

-

-
tu yksityisten ja julkisten alo-
jen eläkejärjestelmien mukaiset 

-
-

miseläkkeet ja kuntoutusraha on 

A
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Etera
 KTM Tuomas Jäntti on 

nimitetty Etelä-Suomen 

Hän on työskennellyt aiemmin 

TIEDOKSI

NIMITYS



Eläketieto eläväksi, palvelut paikalleen
ELÄKETURVAKESKUS aloittaa eläkeuudis-

-
kauden, joka on saanut nimikiteytyksen 
Eläketieto eläväksi, palvelut paikalleen. 

-
-

Tuntuvimmat painopisteen liikahtelut 
löytyvät viestinnästä ja työeläkealan yh-
teisten sähköisten palvelujen edistämi-

isompaa kokonaisuutta ja kansainvälisty-
misen lisäämisestä.

Viestintään otettiin entistä vahvemmin 
-
-

taaminen myös päättäjille.
-
-

vision toteuttaminen, mutta nyt sen lisäk-
si työtä siivittää tavoite: Meiltä kysytään, 
meihin luotetaan. 

Kati Kalliomäki

 AJATUSTA TYÖSTÄ ja työeläk-

itsenäisyyden satavuotisjuhlavuon-
na. Kampanjassa selvitetään työelä-

-
myksiä tulevaisuuden työelämästä ja 
työeläkkeestä. 

-
tään työpajoja toisen asteen oppilai-

-
joissa tutustutaan työeläkeasioihin 
ja keskustellaan sekä työelämästä 
että työeläkkeistä.

Ensi syksynä julkaistaan video, 
-

televat työelämästä ja työeläkkees-

-

kanssa. Työeläkevakuuttajat Tela on 
mukana yhteistyökumppanina. 

Hanke on osa Suomen itsenäi-
syyden satavuotisjuhlavuoden oh-
jelmaa. 
Verneri Aalto

ELINAIKAKERROIN
-

-

-
maattinen vakauttaja, joka annostelee eläket-

-
nikä jatkaa nousuaan, ja eläkkeellä olon aika 

kuukausieläketason, jonka hän olisi ansain-
-

ta, hänen on työskenneltävä pidempään, ta-
voite-eläkeikäänsä asti.

työskentelyä jatkavan kuukausieläkkeen nel-

eläkekustannusten kasvua ja kannustaa jat-
kamaan työntekoa. 

Anne Iivonen

Rauhallista joulua ja onnellista
eläkeuudistusvuotta 2017!

Eläketurvakeskus
PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

TYÖELÄKE |  



Kingi tekstin 
tuottamisessa
Jokaisen ammatikseen 
kirjoittavan kannattaa 
tutustua tähän omaelä-
mäkerralliseen kirjoitta-
misen oppaaseen. Kingin 
kirjoista voi olla mon-
taa mieltä, mutta teks-
tin tuottamisessa ja sen 
teoriassa kaveri on var-
sinainen kingi!

Kirjasta on hyötyä, vaikka kaunokirjallisuu-
den sijaan kynäilisikin asiantuntijatekstiä. Sen 
tärkein oppi kun on ”yksinkertaisuus on valttia”. 
Asia, joka tuntuu usein unohtuvan asiantuntija-
viestinnässä.

Selailen opusta etenkin, kun lukko iskee päälle. 
Joskus muutenkin.

Ihastukseni 
yhä edelleen
Kirjoittajana lukeminen 
käy välillä työstä. Tarinan 
seuraamisen sijaan ha-
vainnoinkin kieltä, sana-
valintoja ja lauserakentei-
ta. Sarjakuvan lukeminen 
on siinä mielessä paljon 
rentouttavampaa – vähän 
kuin katsoisi elokuvaa.

Sarjakuvamaailman 
suosikkejani on Hugo Prattin Corto Maltese, ko-
mea merikapteeni, johon olin lukioaikana vähän 
ihastunutkin. Corto tempautuu huimiin seikkai-
luihin herkän, miltei unenomaisen kuvituksen 
saattelemana. Pratt tarjoaakin tarinan lisäksi 
huikean visuaalisen kokemuksen.

Stephen King:
On Writing  

Kirjoja tekstiä tuottaville
Veritaksen viestinnästä vastaava Katja Hautoniemi ihastui jo teininä sarjakuvien 
Corto Malteseen. Sitten oman Daniel-pojan kuvakirja ylsi sitäkin rakkaammaksi.

KUKA?
Katja Hautoniemi
● Ikä:
● Koulutus: 

● Työ: markkinointi-
viestintäpäällikkö 
Veritaksessa

● Lähellä sydäntä: 
läheiset, käsityöt, 
juokseminen, 
 kirjoittaminen, 
 lukeminen

● Aikoo lukea: 
 Hanna Weseliuksen 

Olen luvannut 
tilaus työnä esilukea 
kirjan miehelleni, 
joka koki (yrittäjä-

kiireinen lukeak-
seen sen itse.

Hugo Pratt:
Corto Maltese–Tango 

Lähimpänä 
sydäntäni
Tämä on varmasti vai-
kuttanut enemmän ajat-
teluuni kuin mikään muu 
lukemani kirja. Halusin 
nostaa sen esiin siksi, että 
se edustaa elämänasen-
netta, joka meiltä kes-
ki-ikäisiltä monesti arjen 
hyörinässä unohtuu: kaik-
ki on mahdollista, jos vain 
uskaltaa yrittää.

lukea eikä kirjoittaa. Silti hän on saanut aikaan 
kirjan, enkä usko epäonnistumisen mahdollisuu-
den edes käyneen hänen mielessään. Kunpa vain 
itsekin muistaisi tarttua yhtä rohkeasti uuteen!

Poikani Daniel:
Aptimusprimes bok 
Förskolan vid Cygna-

Laiturinnokan 
lukemistoa
Tämä kirja kertoo tietoa 
ja tarinaa kesän pistä-
jistä. Näppärästi selviää 
missä paarmat yöpyvät, 
miksi punkin irrottami-
seen ei kannata käyttää 
rasvaa ja miten kirppu 
valjastetaan vetämään 
vankkureita.

Itämies tarjoaa oivan esimerkin asiantuntija-
tiedon paketoimisesta hauskasti ja oivaltavasti. 
Kirjan lukeminen oli suuri nautinto, vaikka ötö-
kät vähän äklöjä ovatkin. Lukunautintoon saattoi 
tosin myös vaikuttaa viimekesäinen lukupaikka-
ni, laiturinnokka.

Juhani Itämies:
Paarman puremaa 
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https://www.veritas.fi/


INTEGRITY AND TRANSPARENCY, two top qualities of the Finnish 
pension system, helped the country land fourth in the interna-
tional Melbourne Mercer Global Pension Index (MMGPI) com-

pension schemes of various countries using the sub-indices of 

”Finland’s position was strengthened by the decision to ad-

way our pension scheme is supervised and governed,” explains 
Mikko Kautto

year: a higher minimum pension, higher pension contributions 

-
ample, divorcing spouses have the right to the other spouse’s 

-
ployment rate largely depends on the willingness and possibilities 

TWO YEARS’ WAGE SUM, or sev-
en years’ pension expenditure, is 
what the assets in pension funds 

much, but relative to the future 

per cent of pensions in payment 

-
sions already accrued to be paid 
by present and future genera-

STATISTICAL FACTS ON RETIREES in 

-

-
-

sons and orphan’s pensions to 

receive several pension types si-

-

How Much is Enough? Statistics on Retirees
has exceeded the contribution in-

become permanent as the ma-
jority of retirees will soon have 
accrued a pension throughout 

contribution increases in the fu-
ture, the contribution rate must 

towards the end of the decade, 
says the most recent long-term 
projections of the Finnish Centre 

-

-
ceive their main income from 

-
ceived only an earnings-related 

retirees received only a national 

SOCIAL SECURITY AGREEMENTS en-
sure that people who go to work 
in agreement countries will re-

agreements specify, among other 
things, for how many years a post-
ed employee can be covered by 

Finland has concluded bilateral 
social security agreements with 
seven non-European countries 

China are nearly completed and 
those with South Korea and Ja-

A person from Finland posted 
abroad to a social security agree-

-

employer usually completes the 
application, which will then be 
processed by the Finnish Centre 

Protection
Abroad
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Translator
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Lakisääteiset eläkkeet – 
pitkän aikavälin laskelmat 2016

HEIKKI TIKANMÄKI
JUKKA APPELQVIST
KAARLO REIPAS
MIKKO SANKALA
HANNU SIHVONEN

STATISTIK FRÅN PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

STATISTICS FROM THE FINNISH CENTRE FOR PENSIONS

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA

Suomen virallinen tilasto
Finlands officiella statistik
Official Statistics of Finland

Eläketurvakeskus
Pensionsskyddscentralen
Finnish Centre for Pensions

Sosiaaliturva 2016
Socialskydd
Social Protection

2016

08

Kansaneläkelaitos
Folkpensionsanstalten
The Social Insurance 
Institution of Finland

Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2015
Statistik över pensionstagarna i Finland 2015
Statistical yearbook of pensioners in Finland 2015

FINNISH CENTRE FOR PENSIONS,
REPORTS
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What is the cost of total pension 
provision and who pays the bill?  

MIKA VIDLUND
MARJA KIVINIEMI
ANTTI MIELONEN
NIKO VÄÄNÄNEN

Cross-national comparison of pension contributions

Vakavaraisuuskehikon vaikutukset 
eläkelaitoksen riskinkantokykyyn
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PETRI HILLI

 Perhemuodon yhteys hyvinvointiin

Häpeää ja laiskuutta

Luottamus eläketurvaan

YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
3/2016

JARI KIRSILÄ: Kilpaillun tutkimusrahoituksen seuraukset

HEIKKI HIILAMO: Miten perustulokokeilu onnistuisi?

Lakisääteiset  
eläkkeet  
– pitkän aikavälin 

Raportissa esitellään 
Eläketurvakeskuksen 
pitkän aikavälin las-
kelmat lakisääteis-

-
-

keskeisimpiä tuloksia ovat TyEL-maksun ja 

Tekijät: Heikki Tikanmäki, Jukka Appelqvist,  
Kaarlo Reipas, Mikko Sankala ja Hannu Sihvonen
Sarja:

VUOSITTAIN 
ILMESTYVÄT 
JULKAISUT

What is the cost  
of total pension 
provision and who 
pays the bill?
Cross-national  
comparison of  
pension contributions

Maaraportissa vertaillaan yhdeksän Euroopan 
-

den kokonaismaksutasoa sekä tarkastellaan 

Tekijä: Mika Vidlund, Marja Kiviniemi, Antti Mielonen 
ja Niko Väänänen
Sarja:

Vakavaraisuus-
kehikon 
vaikutukset 
eläkelaitoksen 
riskinkantokykyyn

Raportissa verrataan 
nykyisen kaltaista ly-
hyen aikavälin ja vaih-
toehtoista pitkän aikavälin tarkasteluun pe-

-
välin kehikko antaa aikaisemman varoituksen, 
on useammin oikeassa ja vähentää sijoitusten 

Tekijä: Petri Hilli
Sarja:

MUUALLA 
JULKAISTUA

Cooperation of return-to-work profes-
sionals: the challenges of multi-actor 
work disability management

-
mien hallinnan ja kuntoutuksen ammattilais-

-
veluissa, kuntoutuksen palveluntuottajilla, 

-

Tekijät: Jyri Liukko ja Niina Kuuva
Julkaisu: Disability and Rehabilitation, published online 

MUUALLA 
JULKAISTUA

Mikä lisää 
ja mikä vähentää 
luottamusta 
eläketurvaan?

Julkaisussa tarkastellaan kansalaisten nä-
kemyksiä siitä, minkälaiset tekijät lisäävät 
tai vähentävät heidän luottamustaan eläke-

-

Tekijä: Jyri Liukko
Julkaisu:

Tutustu Eläketurvakeskuksen julkaisuihin

Tilaa julkaisukirje! www.etk.fi/uutiskirje

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