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Kati Kalliomäki
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Eläkkeitä varten
MINKÄ TÄHDEN MINULLE MAITTAA TYÖ ELÄKEALALLA? Siksi, että sisältöä siihen antaa tie-

tämys: tavoitteena on kestävä työeläketurva. Käytännössä siis eläkeläisten hyvä elämä. 

Työeläkerahastoja kerätään ja kasvatetaan sen vuoksi, että myös tulevat eläkkeet 

on turvattuja. Jos rahaa kerättäisiin työeläkejärjestelmälle itselleen, pyrkisin töihin 

jonnekin muualle. Niin varmasti tekisi moni, moni muukin – niin järjetöntä se olisi.

Joka toimialalle mahtuu tietenkin monenlaista porukkaa. Mutta että koko toiminta, 

vieläpä lakisääteinen, harjoittaisi tylyn viileästi rahastojen paisuttamista enimmäk-

seen itseään varten ja liioittelisi eläkevastuita tarkoitushakuisesti? Huh, sellaisen toi-

minnan kanssa en tahtoisi olla tekemisissä.

Siksi tuntuukin lähes absurdilta, että suuttunut suomalaisten joukko tuijottaa 

silmät kipeinä eläkerahastojen kertymistä ja vaatii, että niistä täytyy 

oitis lohkaista osa ja jakaa se nykyisille eläkeläisille.

Lisää vaativien ajoituskin on erikoinen tässä niukkuuden ekosys-

teemissä: samaan aikaan koulutuksesta nipistetään, opintorahaa 

pienennetään ja palkansaajan kukkarolla käydään.

KESKIELÄKKEEMME on eurooppalaista keskitasoa, kertovat tuoreet, 

tässä lehdessä esitellyt tilastot.

Lehdessämme paneudutaan myös eläkkeiden riittävyyden 

kansainvälisiin vertailuihin, eikä niissäkään käy huonosti. 

On silti selvää, että pieniä eläkkeitä on edelleen liian paljon.

Yhtä selvää on se, ettei työeläkeindeksin parantaminen 

osuisi kaikista köyhimpiin eläkeläisiin. Köyhyyden poista-

miseen tulisikin käyttää muita ja tehokkaampia keinoja.

JÄRKIPUHEESTA HUOLIMATTA: jos sinulta kysytään, pitäisikö 

eläkeläisten asemaa parantaa, voisitko vastata, että ei mis-

sään tapauksessa?

Entä jos kysytään, pitäisikö eläkeläisten asemaa paran-

taa ja kustantaa menoerä nuorilla sukupolvilla? Tuskin 

monikaan vastaisi, että ehdottomasti kyllä. 

IHMISMUISTI TAITAA OLLA NIIN LYHYT, että nyt on jo unohdettu, miksi 

ensi vuonna voimaan tuleva työeläkeuudistus on päätetty tehdä. 

Siksi, että tulevat eläkkeet turvataan.

Ilmaiseksi se ei tule, vaan vaatii lisää työvuosia. Näin on saatu työ-

eläkemaksut vakautettua, eli nykyiset ja tulevat yrittäjät, palkansaajat 

ja työnantajat eivät yksin joudu maksajiksi. 

Eläkeuudistuspakettia on järjetöntä ryhtyä rapauttamaan, ja vieläpä 

ennen sen päivänvaloa. Uudistuskin on tehty tulevia eläkkeitä varten. 
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V
iereisen sivun kart-

takuvasta käy ilmi 

vuoden 2015 maa-

kuntakohtaiset kes-

kieläkkeet.

Suomen suurim-

mat eläkkeet maksettiin jälleen  

kerran Uudellamaalla, missä asu-

vat saivat keski-

määrin 1921 eu - 

ron kuukau-

sieläk keen.

Myös Ahve nan-

maal la (1 732 

euroa) makset-

tiin maan keski-

tasoa korkeam-

pia eläkkeitä. 

Koko maan keskieläkkeen, 1 613  

euroa, alle jäävät kaikki muut maakun-

nat. Suurin osa yltää lähelle keskita-

soa. Keskimäärin pienimmät eläkkeet 

maksettiin maatalousvaltaisissa Etelä- 

ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.

Kuntatasolla Kauniainen nousee 

selkeästi yli muun Suomen noin 3 000 

euron keskieläkkeellä. Suomen pie-

nin keskieläke on Etelä-Pohjanmaan 

Isojoella (1 140 €).

ITÄ�SUOMI ELÄKELÄISVALTAISIN

Suomessa on 1 440 000 omaa eläkettä 

saavaa henkilöä. Kaikista Suomen 16 

vuotta täyttäneistä eläkeläisiä on jo 

vajaa kolmannes. Lähes joka toisessa 

kunnassa eläkkeensaajia on jo yli 40 

prosenttia, ja yhdeksässätoista kun-

nassa heitä on yli puolet väestöstä.

Suomen eläkeläisvaltaisimmat 

maakunnat sijaitsevat Itä-Suomes-

sa. Etelä-Savossa, Kainuussa ja Ky-

menlaaksossa eläkeläisten osuus on 

jo noin 40 prosenttia. Eläkeläisten 

osuus on matalin Uudellamaalla (25 

prosenttia).

Suomen eläkeläisvaltaisin kunta 

on Pohjois-Savossa sijaitseva Rauta-

vaara, missä yli puolet on eläkeläisiä 

(lähes 55 prosenttia). Vähiten eläke-

läisiä on poikkeuksellisen väestöra-

kenteen Limingassa (20 prosenttia), 

missä alle 10 prosenttia väestöstä on 

65 vuotta täyttäneitä. 

KESKIELÄKE 
1 613 EUROA
KUUKAUDESSA
Suurimmat keskieläkkeet maksettiin Uudellamaalla Kauniaisissa, 
pienimmät Etelä-Pohjanmaalla, Isojoella. Suomen eläkeläisvaltaisimmat 
maakunnat sijaitsevat Itä-Suomessa.

TEKSTI ANTTI KARKIAINEN  TILASTOT HEIDI NYMAN

Mitä keskieläke kuvaa?

Suomessa asuvien, työeläket-
tä tai kansaneläkettä saavien 
keskimääräistä kuukausielä-
kettä.
Tarkasteluun eivät kuulu 
osa-aikaeläkettä tai pelkkää 
perhe-eläkettä saavat.
Tiedot perustuvat Eläketurva-
keskuksen ja Kelan tilastotie-

Sukupuolten välinen ero eläk-
keissä on pysynyt ennallaan. 
Naisten eläke on keskimäärin 

-
keestä.

euroa kuukaudessa, naisten  

Naisten työeläkkeiden mata-
lampaa tasoa selittää suku-
puolten väliset erot palkassa 
ja työuran pituudessa.

Suurimmat eläkkeet 
Uudellamaalla, 

pienimmät 
Etelä-Pohjanmaalla.
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  Maakuntakeskus

Alle 1 450

1 450–1 549

1 550–1 649

1 650–

Kaikki 

Miehet

Naiset

Keskimääräinen kokonaiseläke 
maakunnassa, €/kk

Maakunnittaiset  
erot eläkkeissä

Uusimaa 1921 2265 1658

Helsinki 2008 2368 1757

Ahvenanmaa 1732 2043 1457

Maarianhamina 1907 2341 1574

Kanta-Häme 1585 1789 1418

Hämeenlinna 1650 1881 1472

Pohjanmaa 1514 1721 1337

Vaasa 1666 1915 1464

Pohjois-Pohjanmaa 1486 1637 1354

Oulu 1639 1845 1475

Keski-Pohjanmaa 1415 1583 1273

Kokkola 1485 1695 1312

Etelä-Pohjanmaa 1384 1515 1273

Seinäjoki 1571 1774 1413

Etelä-Karjala 1555 1777 1370

Lappeenranta 1602 1837 1414

Keski-Suomi 1512 1692 1359

Jyväskylä 1648 1883 1464

Pohjois-Savo 1465 1598 1351

Kuopio 1586 1755 1454

Etelä-Savo 1446 1575 1337

Mikkeli 1529 1697 1394

Pohjois-Karjala 1428 1548 1322

Joensuu 1551 1706 1428

Lappi 1511 1642 1390

Rovaniemi 1618 1782 1479

Kainuu 1437 1570 1316

Kajaani 1589 1786 1422

Pirkanmaa 1582 1812 1397

Tampere 1680 1966 1472

Satakunta 1503 1714 1328

Pori 1532 1760 1352

Kymenlaakso 1603 1864 1384

Kouvola 1621 1898 1392

Päijät-Häme 1539 1744 1375

Lahti 1593 1844 1410

Koko Suomi 1613 1829 1434

Varsinais-Suomi 1600 1828 1416

Turku 1700 1982 1498
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Timo Kietäväinen siirtyy pian Kuntaliitosta Kevan johtoon. Hänen tärkeimmät tehtävänsä 
ovat selvät: pitää kiinni nykyisistä työeläkevakuutetuista ja normalisoida Kevan toiminta. 
Hän on Kevan uusi toivo.

TEKSTI RIITTA VÄKEVÄINEN KUVAT JUHA RAHKONEN

OBI�WAN KIETÄVÄINEN

KEVAN UUSI TOIVO

M
uistathan sen kohtauksen kaik-

kien aikojen ensimmäisessä Täh-
tien Sota -elokuvassa (Episodi IV 
– Uusi toivo). Luke Skywalker uh-

kaa jäädä kiinni, kun sotilaat ky-

syvät hänen henkilöpapereitaan. 

Harmaantunut jedi, Obi-Wan Kenobi, tekee pienen 

kädenliikkeen ja sanoo sotilaille: Te ette tarvitse 

hänen henkilöpapereitaan. Sotilaat vastaavat: Me 

emme tarvitse hänen henkilöpapereitaan. Samaa 

vaikuttamistaktiikkaa näyttää käyttävän Kevan uusi 

toimitusjohtaja Timo Kietäväinen.

Hän katsoo poliittisia päättäjiä ja yhteiskunnal-

lisia vaikuttajia tyynesti silmiin ja sanoo: te ette tar-

vitse muuta eläkevakuuttajaa kuin Keva.

KEVA TARVITSEE POLIITIKKOJEN TUEN

Kaikkein kovin haaste Kevalle ja sen toukokuun 

alussa aloittavalle uudelle toi-

mitusjohtajalle on huolehtia 

siitä, että kuntien palkkalis-

toilta sote- ja aluehallintouu-

distuksen myötä maakuntiin ja 

niiden määräysvallassa oleviin 

yhteisöihin siirtyvien työnteki-

jöiden eläkevakuutukset pysy-

vät Kevassa. Kietäväinen on je-

dimäisen rauhallisella mielellä.

”Vakuutusten 
pitäminen Kevassa 

on ylivertaisen 
selkeä ja paras ratkaisu.”

– Vakuutusten pitäminen Kevassa on ylivertai-

sen selkeä ja paras ratkaisu niin vakuutettujen kuin 

maakuntienkin sekä poliittisten päätöksentekijöi-

den kannalta. Olen luottavainen, että se tulee me-

nemään läpi, Kietäväinen sanoo.

Aivan näin helposti ja kättä heilauttamalla tämä 

ei välttämättä onnistu. Elinkeinoelämän keskuslii-
tosta (EK) on todettu, että Kevan vakuutukset voisi 

siirtää yksityisiin työeläkeyhtiöihin. Selvää on, ettei 

Kietäväistä ole pestattu Kevaan siksi, että hän tun-

tee Suomen kunnat vaakunoineen. Oleellista on se, 

että hän tuntee poliitikot, joiden päätöksistä Kevan 

kohtalo riippuu ja osaa lobata asiaansa.

Hän on ammattiedunvalvoja. Työlistalla yk-

kösasiana on siis saada aikaan poliittinen päätös, 

joka takaa lainsäädännön kautta Kevan aseman 

käynnissä olevassa muutoksessa.

Keskustalaistaustainen Kietäväinen muodostaa 

yhdessä varatoimitusjohtajien Tapani Hellstén (sd.) 

ja Kimmo Mikander (kok.) 

kanssa poliittisesti kattavan 

kolmikon. Kietäväinen muis-

tuttaa, että hänen kansan-

edustaja-ajastaan on 25 vuot-

ta aikaa, eikä hän pidä tulevia 

kollegojaan poliitikkoina, 

vaan ammattijohtajina.

– Mutta on hyvä, että kun 

toimintaympäristössä on isot 
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Kietäväinen tuntee 
kuntakentän, mutta 

hänen arvokkain omi-
naisuutensa Kevan 

kannalta on se, että 
hän on yhteiskunnal-
lisen edunvalvonnan 

ammattilainen.
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Timo Kietäväinen

Ikä:
Koulutus: VTM
Työ:

Perhe:

Harrastukset:



Kevan toimitusjohtajana Timo 
Kietäväisen tärkein tehtävä 
on huolehtia siitä, että nykyi-
set työeläkevakuutetut pysy-
vät talossa.

muutokset käsillä, niin Kevan virkamiesjohdossa ja 

poliittisessa johdossa on ihmisiä, jotka osaavat yh-

teiskunnallista vaikuttamista ja joilla on toimivia yh-

teyksiä. Keva on osa julkista sektoria poliittisine pää-

töksentekoelimineen.

”JÄRJESTELMÄN EI PIDÄ OHJATA YHTIÖITTÄMÄÄN”

Sote- ja aluehallintouudistuksen seurauksena kunti-

en palveluksesta arvioidaan siirtyvän pois noin 220 

000 sosiaali- ja terveyssektorin työntekijää. Lisäksi 

Kevan oman ennusteen mukaan noin 60 prosenttia 

nykyisistä reilusta 520 000 kuntatyöntekijästä jää 

tavalla tai toisella eläkkeelle seuraavien 20 vuoden 

sisällä.

Kuntasektorilla riittää liikettä ja vastuita. Painei-

ta työntekijöiden pitämiseen Kevan vakuutettuina 

syntyy sekä työeläkemaksun että kuntaveron kautta.

– Jos hieman yli puolet kuntasektorin työnteki-

jöistä siirtyisi Kevan ulkopuolelle, niin maksupai-

neet nousisivat aika huomattavasti. Ja kun valtaosa 

eläkkeellä olevien eläkkeistä rahoitetaan työssä ole-

vien eläkemaksuilla, niin totta kai se aiheuttaisi ra-

situsta. Se toisi pahimmillaan myös veronkorotus-

paineita kuntiin, Kietäväinen summaa.

Entä sitten paineet laskea työeläkemaksua, joka 

on julkisella sektorilla korkeampi kuin yksityisellä?

– Suurin ongelma tällä hetkellä on se, että kunnil-

ta perittävä maksutaso on korkeampi kuin kuntien 

omistamissa yhtiöissä. Ero on sitä luokkaa, että sii-

hen täytyy tavalla tai toisella puuttua, ja tätä on Ke-

vassa pohdittukin. Eläkejärjestelmän ei tietenkään 

pitäisi luoda paineita yhtiöittää kuntien toimintoja, 

Timo Kietäväinen toteaa.

– Kuntien korkeampi maksutaso johtuu aiem-

mista yksityissektoria paremmista eläkkeistä ja sii-

tä, että kunta-ala on naisvaltainen. Kevan onnistu-

nut sijoitustoiminta sekä toiminnallinen tehokkuus 

ovat toisaalta osaltaan laskemassa maksutasoa, hän 

muistuttaa.

Hän pitää palkkasummiin suhteutettua eläke-

menoperustetta parhaiten toimivana ratkaisuna 

jaettaessa eläkemenoperusteista maksua kuntien 

ja maakuntien kesken, mutta sen kohtalo on iso ky-

symys maakuntahallinnon muodostumisessa. Kie-

täväisen mukaan on selvää, että jos tätä osuutta 

maksetaan puolta pienemmällä porukalla kuin täl-

lä hetkellä, syntyy kohtuuton tilanne.

SIJOITUSTOIMINNAN EETTISET KRITEERIT

Keva hallitsee maan suurinta työeläkerahastoa. Si-

joitusomaisuutta oli viime vuoden lopussa lähes 45 

miljardia euroa. Kietäväisen mukaan Kevassa on 

osaava sijoituksista vastaava johto, jota hänellä ei 

ole tarve lähteä haastamaan, ennemminkin hän ha-

luaa sparrata. Veroparatiisien suhteen hän onkin jo 

ehtinyt Kevaa sparraamaan toteamalla lehdissä, että 

kaikki laillinen ei ole eettisesti kestävää.

– Keva on osa julkista sektoria, tässä suhteessa 

on oltava tiukat kriteerit eettisten periaatteiden osal-

ta. Tärkeintä on, että sijoitustoiminta tukee Kevan 

selviytymistä ja sitä päätavoitetta, että eläkelupauk-

sesta pidetään kiinni ja maksutaso mahdollisimman 

kohtuullisena.

Timo Kietäväinen muistuttaa, että pitkän aikavä-

lin sijoitustoiminnan trendinä ovat kestävät arvot, 

kuten vähähiilisyys ja työntekijöiden oikeudet. Hän 

ei halua ennakoida mitä tämänkertainen Kevan si-

joitustoiminnan periaatteiden tarkistus tuo yksityis-

kohtaisesti tullessaan.

”Kunnilta perittävä maksutaso on 
korkeampi kuin kuntien omistamissa 

yhtiöissä – tähän on puututtava.”
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Tavoitteena positiivinen 
kyseenalaistamisen ilmapiiri
KEVAN JOHTAMISONGELMILLA on ollut vaikutuksensa 
myös talon sisällä. Siksi uuden toimitusjohtajan sopi-
mukseen on erikseen kirjattu myönteisen ja avoimen 
ilmapiirin aikaansaaminen. Timo Kietäväisen mieles-
tä toimitusjohtajan tehtävänä on huolehtia tällaisesta 
asiasta, vaikka sitä ei erikseen mainittaisikaan. Hän 
sanoo pyrkivänsä toimimaan niin, että kynnykset oli-
sivat matalia.

– Asiantuntijaorganisaatiota ei voi johtaa aseman 
perusteella, vaan se paikka pitää ansaita, ja aion sen 
asian omalta osaltani Kevassa hoitaa. Minulla on nel-
jännesvuosisadan kokemus asiantuntijaorganisaation 
johtamisesta, Kietäväinen sanoo.

Hänen mielestään asiantuntijaorganisaation johta-
misessa pätevät samat lainalaisuudet kuin missä ta-
hansa johtamisessa. Kietäväinen kävi heti nimityksensä 
jälkeen kertomassa periaatteensa kevalaisille:

Pitää olla tavoitteet selvänä.
Jokaisen organisaatiossa pitää tietää, miksi toimi-
taan sillä tavalla.
Pitää olla avoimuutta keskustella tavoitteista.
Pitää olla kykyä myös kyseenalaistaa tavoitteita,  
jotta pystytään koko ajan parantamaan tapaa toimia.

Kietäväinen korostaa sitä, että Keva toimii hyvin ja se on 
kilpailukykyinen. Kaikille avoinna oleville vakansseille 
on ollut tulijoita. Se on hyvä merkki.

– Toiminnallisesti talo on vahva ja jokainen työnte-
kijä voi olla ylpeä Kevasta, mutta nämä ongelmat, joi-
ta on ollut viime vuosina – kyllähän minä väärin sanoi-
sin, jos sanoisin, että ne eivät ole vaikuttaneet Kevan 
asemaan. 

Riitta Väkeväinen

”Pitää olla oikeus  
ja mahdollisuus  

tuntea olevansa ylpeä  
organisaatiostaan.”

TAVOITTEENA LÄHTEÄ KEVASTA ELÄKKEELLE
Tuleva toimitusjohtaja ei halua kommentoida edel-

täjiensä taivalta, mutta myöntää, että Kevan julki-

suuskuvan suurimmat haasteet juontuvat ylimmän 

johdon ongelmista.

– Ei ole mikään salaisuus, että jos kolme johtajaa 

vaihtuu lyhyen ajan sisällä tällä tavalla, niin kyllä-

hän se vaikuttaa sekä julkisuuskuvaan että talon si-

sällä, Kietäväinen sanoo.

Hän pyrkii itse siihen, että pysyisi kunnialla Ke-

van ohjaksissa eläkkeelle asti. Julkisuuden suhteen 

auttaa se, että eteläsavolainen Kietäväinen on jovi-

aali mies, jota media arvostaa asiantuntevana ja yh-

teistyökykyisenä osaajana.

Kietäväinen kuvaa johtajasopimustaan varsin 

pelkistetyksi. Sopimus on kaikkien nähtävissä Ke-

van nettisivuilla. Palkka on sama kuin edeltäjällä, 

eläkeikä on normaali, autoetu sisältyy palkkaan, 

asuntoetua hän ei ottanut edes puheeksi.

– Ei vain julkisuuskuvan takia, vaan on itse hel-

pompi elää, kun tietää toimivansa oikein. 
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Kärsimätön yhteiskunta
POLIITTISEN TALOUDEN TUTKIJAT 

ovat havainneet, että pääomas-

ta on tullut aiempaa kärsimä-

töntä. Sijoittajat odottavat yri-

tyksiltä aiempaa nopeammin 

tuloksia ja voittoja. Yritysjohdol-

le annetaan entistä vähemmän 

aikaa toteuttaa visioitaan ja teh-

dä pitkäaikaisia investointeja.

Nopeiden tuottojen odotuk-

sen seurauksena yritystoimin-

taa tavallisesti tehostetaan ja 

keskitytään vain ydintoimintoi-

hin. Tämä vähentää yritysten 

kykyä innovointiin ja halua in-

vestointeihin. Lyhytjänteisyys 

alkaa ruokkia itseään.

Monet tutkijat ovat esittäneet ongelman ratkai-

suksi institutionaalisten sijoittajien aktiivista otetta. 

Institutionaalisilla sijoittajilla, kuten eläkerahastoil-

la kun on yleensä muita paremmat mahdollisuudet 

sijoittaa pitkäjänteisesti. On ehdotettu niin 

pitkän aikavälin liiketoimintastrate-

gioita ajavaa aktiivista omistaja-

ohjausta kuin pitkäaikaisia reaa-

li-investointeja suoraan edistäviä 

sijoitusinstrumenttejakin. 

Miksikäs ei. Mutta entä jos pit-

kän aikavälin rahoitukselle ei 

ole edes kysyntää?

Startup-yrittäjiltä odotetaan 

nopeita suunnitelmia toimin-

nan skaalaamiseksi ylös-

päin. Keskisuurilta yrityk-

siltä odotetaan jo nopeaa 

maailmanvalloitusta. Joh-

tajien odotetaan saavan jäl-

keä aikaiseksi heti pestinsä 

aloittamisen jälkeen. Har-

va suuryritys kykenee ku-

vittelemaan tulevaisuut-

taan pitkäjänteisesti, 

suunnittelusta nyt pu-

humattakaan. Mikäli 

näin on, ei sijoittajien li-

säkärsivällisyys tee liiketoimin-

nasta yhtään sen pitkäjäntei-

sempää.

KÄRSIMÄTTÖMYYS ei rajoitu bis-

nesmaailmaan. Elämme kärsi-

mättömyyden yhteiskunnassa. 

Tutkijoilta odotetaan tutkimus-

tulosten tuotteistamista jo en-

nen kuin perustutkimusta on 

saatu kunnolla käyntiin. Val-

tioilta odotetaan täysin epä-

realistisessa aikataulussa 

uskottavia toimia valtavan mo-

nimutkaisten globaalien ongel-

mien ratkaisemiseksi.

Mikään ei tapa luovuutta 

tai oppimista kuin painostaminen niihin. Uusien 

asioiden löytäminen ja uusien keksintöjen tekemi-

nen vaatii aikaa ja usein myös onnekkaita sattumia, 

ei tuotteistamisen tehostamista. Aikamme suurten 

yhteiskunnallisten ja ekologisten ongelmien rat-

kaiseminen taas vaatii kokonaan uudenlaisten elä-

mäntapojen kuvittelemista ja niihin vähitellen opet-

telemista. Niihin ei ole olemassa minkäänlaista tässä 

ja nyt pakottamalla tuotettua ratkaisua.

TUNTUU SILTÄ, että mistään pitkäaikaisesta on ny-

kyään vaikeaa edes yrittää puhua. Mielikuvitus 

rajoittuu helposti ihmisen omaan elinkaareen pu-

humattakaan nyt vaalikaudesta, seuraavasta kvar-

taalista tai lähestyvän deadlinen jälkeisestä ajasta. 

Yhteiskuntamme kollektiivinen muistikin on suun-

nilleen yhtä pitkäjänteinen kuin kultakalan muisti.

Ajassamme olisikin varsin radikaalia pysähtyä ja 

laittaa jäitä hattuun, perehtyä rauhassa historiaan ja 

oppia siitä sekä miettiä kokonaan uudenlaisen maa-

ilman rakentamista ja siinä elämiseen opettelemis-

ta – niin liiketoiminnassa, sijoitustoiminnassa kuin 

kaikkialla muuallakin. Harvalle siihen kuitenkaan 

annetaan mahdollisuus. 

Ville-Pekka Sorsa 
Kirjoittaja opettaa ja tutkii  

kärsivällistä liiketoimintaa Hankenilla.

”Mikään 
ei tapa 

luovuutta 
tai oppimista 

kuin painostaminen 
niihin.”
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ELÄKESYSTEEMI PERUSTUU jatkuvaan kiertoon: eläkkeensaajaan eläk-

keestä valtaosan maksavat nyt työssä käyvät.

Indekseillä sitten turvataan karttuneen eläkkeen ostovoima: eläk-

keen määrää laskettaessa työansioon pohjaavan alkavan eläkkeen 

osalta palkkakertoimella (20/80) ja eläkkeellä ollessa työeläkeindek-
sillä (80/20).

Systeemin jatkuva kiertokulku rakentuu sukupolvien ketjun ja 

osittain rahastoivan järjestelmän varaan. Indeksitarkistukset  

rahoitetaan kunakin vuonna kerättävillä työeläkemaksuilla. 

Indeksikorotuksia varten ei ole etukäteen rahastoitu varoja. 

Tämä on hyvä tiedostaa, jos nykyistä anteliaammin ostovoi-

maa kohentavaa indeksiä tavoitellaan.

Ansioiden kehitystä noudattelevaan palkkatasoindeksiin 

siirtyminen jäisi, ei eläkkeellä olevien, vaan suoraan nuorem-

pien sukupolvien maksettavaksi. Tämä olisi ristiriidassa 2017 

eläkeuudistuksessa tavoitellun sukupolvien oikeudenmukaisen 

kohtelun periaatteen kanssa. Työurapolulla työeläkemaksut ei-

vät saisi nousta kohtuuttomiksi millään ikäluokalla.

Eläkerahastot puskuroivat tulevien vuosikymmenien kas-

vavaa maksurasitetta. Rahastoonsiirtovelvoite on ehdoton 

jokaiselle työeläkelaitokselle, jotta luvatut eläkkeet turva-

taan. Niistä ei voi raaputtaa esiin indeksikorotusta vastaa-

vaa euromäärää kuin ässäarpaa.

Nykyinen keskimääräinen työeläkemaksu on noin 24 

prosenttiyksikköä palkkasummasta. Siitä enimmän osan 

maksavat työnantajat. Pysyvä trendi on, että työntekijän 

eläkemaksuosuutta on vähä vähältä nostettu.

Indeksit perustuvat hinta- ja ansiotason toteutunee-

seen mitattuun kehitykseen. Työeläke- ja kansaneläkein-

deksejä korotettiin vuonna 2015 pysyvästä lainsäädän-

nöstä poiketen.

Tänä vuonna kansaneläke aleni. Kuitenkin 

työeläkeindeksi korotti maksussa olevia 

eläkkeitä 0,4 prosenttia, sillä siihen vai-

kutti kuluttajahintaindeksin lisäksi 

palkkakehitys.  

Työeläkeindeksi vaikuttaa menoihin ja maksuihin.  
Ei siis ihme, että indeksit nostattavat intohimoja.

TEKSTI ANNE IIVONEN KUVA PETRI JUNTUNEN

INDEKSIN KULUT
päältä pois eläkemaksusta

Kansalaisaloite ansiotasoindeksistä

HYÖDYKKEIDEN HINTAKEHITYS ja hieman palkkakehi-
tystä mausteeksi, näistä muodostuu nykyinen työ-
eläkeindeksi.

Senioriliikkeen ja sen keulahahmon ex-kansan-
edustaja Kimmo Kiljusen kansalaisaloitteessa 

-

mukaisella palkkatasoindeksillä. Eduskunta saa 

-

muistaa kertoa, että aloitteen mukainen muutos 
-

summaan.
-

eläkeindeksistä palkkatasoindeksiin siirtyminen 

Kuluttajahintaindeksi  
-
 

reaaliansioiden kehitys. Juuri kuluttajahintaindeksi 
-

Anne Iivonen

Hyödykeryhmät  
kuluttajahintaindeksissä

 

Lähde: Tilastokeskus
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RIITTÄVÄ ja tarkoituksenmu-

kainen eläketurva on eläkejär-

jestelmien keskeinen tavoite, 

mutta mitä se on ja miten sen 

toteutumista voidaan mitata? 

Riittävyyttä on niin kansalli-

sissa tarkasteluissa kuin kan-

sainvälisissä vertailuissakin 

pitkään mitattu lähinnä eläk-

keiden tason kautta.

Yleisin mittari eläkkeiden 

tasolle on korvausaste, joka ku-

vastaa eläkkeen määrän suh-

detta palkkatuloon. Suomessa eläkkeen laskennal-

linen keskimääräinen nettokorvausaste eli käteen 

jäävän keskieläkkeen suhde käteen jäävään keski-

määräiseen palkkaan oli vuonna 2014 OECD-maiden 

keskitasoa (Kuvio 1).

Useat kansainväliset toimijat kuten OECD, EU ja 

ILO ovat viimeaikoina laajentaneet eläketurvan riit-

tävyyden käsitystä moniulotteisemmaksi. Yksi uu-

sista kiinnostavista aloitteista tulee International 
Social Security Association:lta (ISSA), jonka uusi, 

vielä kehitysasteella oleva Retirement Adequacy 

-malli RAM luotaa eläketurvan riittävyyttä seitsemäl-

lä ulottuvuudella yhteensä 32 indikaattorin avulla 

(Taulukko 1). 

Eläke-etuuksien taso on tässäkin mallissa yksi 

keskeisistä ulottuvuuksista ja sitä tarkastellaan niin 

nykyisten kuin tulevien eläkeläiskohorttien korvaus-

asteiden kautta. Myös omistusasumisen yleisyys 

huomioidaan, koska asumiskustannukset vaikutta-

vat eläkeiän toimeentuloon. Toisena ulottuvuutena 

tarkastellaan, kuinka työmarkkinat ja eläkejärjestel-

mä tukevat toisiaan muun muassa joustavan eläke-

iän ja työnteon jatkamisen kautta. Ulottuvuuksista 

kolmas, eläkejärjestelmän hallinnollinen tehokkuus, 

on jäänyt tähän asti vähemmälle huomiolle, vaikka 

sen merkitys sille, miten eläketurva toteutuu yksilö-

KATI KUITTO
Erikoistutkija
Eläketurvakeskus

Miten mitata eläketurvan riittävyyttä?
Eläketurvan riittävyyttä tarkastellaan nyt moniulotteisesti. Kansainvälinen 
sosiaaliturva-alan järjestö ISSA on kehittänyt analyysikehyksen, jonka 
valossa Suomen eläketurva näyttää varsin kattavalta.

tasolla ja miten kansalaiset voivat 

varautua eläkeiän toimeentuloon 

on suuri. Neljänneksi arvioidaan, 

miten riittävä on lakisääteisen, 

yksityisen ja perhe-eläketurvan 

kokonaisuus.

Yksi usein keskustelua herät-

tävä kysymys on, toteutuuko seu-

raavien sukupolvien eläketurva 

kestävästi ja samanlaisella tasol-

la kuin nykyistenkin. RAM:ssa 

sukupolvien välistä oikeudenmu-

kaisuutta mitataan vanhushuolto-

suhteen ja julkisten eläkemenojen kehityksen sekä 

eläkeiän odotteen avulla. Kuudentena ulottuvuutena 

RAM huomioi eläketurvan varmuuden ja ennustetta-

vuuden – onko järjestelmä etuusperusteinen ja voi-

vatko ulkoiset tekijät, kuten taloussuhdanteet, vai-

kuttaa kansalaisten odotettavissa olevan eläkkeen 

määrään? Viimeinen seitsemästä ulottuvuudesta on 

eläketurvan kattavuus eli kuinka suuri osa väestöstä 

kuuluu eläketurvan piiriin.

SUOMEN ELÄKETURVAN kokonaiskuva on hyvä, kun 

sitä tarkastellaan RAM-mallilla (Kuvio 2). Eläketur-

vakeskuksessa tekemämme koemallinnuksen mu-

kaan Suomi saavuttaa maksimipisteet kahdessa kol-

masosassa indikaattoreita.

Eläketurvamme vahvuuksia ovat erityisesti lä-

hes universaali kattavuus sekä hallinnollinen tehok-

kuus. Myös työmarkkinoilta eläkkeelle siirtyminen 

ja eläkeiän joustot ovat kohdallaan.

Heikoimpana ulottuvuutena sen sijaan näyttäy-

tyy sukupolvien välisen tasa-arvon ja kestävyyden 

toteutuminen, jota tosin mitataan varsinaisten tu-

losindikaattoreiden sijaan väestörakenteen vanhe-

nemisella ja julkisten eläkemenojen kasvulla. Myös 

pienipalkkaisten korvausaste on Suomessa keskiar-

voa matalampi. 

Eläkkeiden tason 
lisäksi moni muu 

asia vaikuttaa 
eläketurvan 
riittävyyteen.
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Suomen kokonaisuudessaan positiivinen 

profiili selittyy osittain sillä, ettei RAM:n ny-

kyinen pisteytys tuo kehittyneempien eläke-

turvajärjestelmien eroja kovinkaan selkeästi 

esiin. Mallin eriyttäminen eri kehitysasteen 

hyvinvointimaiden eläketurvan vertailuun 

onkin yksi sen kehityshaasteista.

TUTKIMUKSEN JA ARVIOINNIN kannalta sillä, 

miten käsitteitä kehystetään ja kuinka niitä 

mitataan, on ratkaiseva merkitys. Kansain-

välisissä vertailuissa vertailukelpoisuus 

mahdollistuu nimenomaan standardisoitu-

jen mittareiden kautta.

RAM tarjoaa hyvän lähtökohdan eläketur-

van kokonaisuuden hahmottamiseen, koska 

se nostaa esiin monia tärkeitä, mutta tähän 

mennessä vähemmälle huomiolle jääneitä 

aspekteja. 

 

multivariable adequacy and the implications  

ISSA on kehittänyt moniulotteisen 
Retirement Adequacy Model 
-analyysikehyksen (RAM)
RAM mittaa eläketurvan riittävyyttä 
seitsemällä osa-alueella, joista jokai-
sella on mahdollista saavuttaa maksi-

Suomen eläketurvan vahvuuksina näyt-
täytyvät erityisesti kattavuus ja hallin-
nollinen tehokkuus.

Uusi analyysikehys

Eläke-etuuksien taso

Siirtyminen 
työmarkkinoilta 
eläkkeelle

Eläketurvan
kattavuus

Eläketurvan
varmuus

oikeudenmukaisuus 
ja kestävyys

Eläke-etuuksien
kokonaisuus

Hallinnollinen
tehokkuus

Kuvio 2.

Suomen eläketurva RAM-mallilla kuvattuna

Ulottuvuus Pääindikaattorit

1. Eläke-etuuksien taso Nykyiset ja tulevat korvausasteet, omistusasumisen osuus

2. Siirtyminen työ markkinoilta 
eläkkeelle

Työn ja eläkkeen yhdistäminen, eläkkeellesiirtymisikä, 
ikääntyneiden työllisyysaste

3. Hallinnollinen tehokkuus

4. Eri eläke-etuuksien 
kokonaisuus eläkesäästämisen osuus

5.
oikeudenmukaisuus ja 
kestävyys

Vanhushuoltosuhteen kehitys, julkiset eläkemenot suhteessa 
BKT:en, eläkeiän ja eliniän odotteen suhde

6. Eläketurvan varmuus
ja matalan tulotason vaikutukset, ulkoiset tekijät, 
vakuutusmaksujen jako

7. Eläketurvan kattavuus Lakisääteinen ja todellinen kattavuus, yrittäjien ja 
maahanmuuttajien tilanne, muut myöntökriteerit

Taulukko 1. 

RAM-mallin ulottuvuudet ja indikaattorit
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Kuvio 1.

Eläkkeiden nettokorvausaste OECD- ja EU-maissa 2014
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Lähde:  OECD 2015 Pensions at a Glance
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Eläkejärjestelmää
yksinkertaistetaan

j jj j

LAKISÄÄTEISTÄ ELÄKEJÄRJESTELMÄÄ yksin-
kertaistetaan Isossa-Britanniassa. Kan-
sanvakuutuksen peruseläke sekä lakisää-
teinen lisäeläke lakkautetaan. Niiden tilalle
tulee yksitasoinen tasaeläke.

Tänä vuonna voimaan tuleva uudistus 
koskee niitä, jotka saavuttavat vanhuu-

Tällöin eläkkeen karttumasääntöihin tu-
lee muutoksia.

Eläkeuudistuksen myötä eläke las-
ketaan sekä uusilla säännöillä että niil-
lä säännöillä, jotka ovat olleet voimassa 
eläkkeen karttuessa. Vakuutetulle ote-
taan huomioon laskennassa edullisempi.
Vakuutusaikavaatimukset nousevat.

Työmarkkinoilla sovittavat lisäeläkkeet 
ovat maassa yleisiä. Kaikkein köyhimmil-
le puolestaan maksetaan tuloharkintaista 
eläkehyvitystä.

Gov.uk

ALANKOMAAT
Brexit uhkaa
eläkesektoria
ISON�BRITANNIAN MAHDOLLINEN ERO EU:s-
ta pelottaa monia. Yksi huolestuneista on
Alankomaat, joka menettäisi tärkeän liit-
tolaisen eläkerahastojen edunvalvonnassa.

Maat ovat lobanneet EU:ssa menes-
-

nanssialaan kohdistuvan sääntelyn ulko-
puolella.

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviran-
omainen (EIOPA) suunnittelee kuitenkin 
uutta vakavaraisuussäännöstöä, jonka
vastustamiseen Hollanti kaipaa taas brit-
tien apua.

Toteutuessaan uusi vakavaraisuus-
säännöstö pakottaisi eläkerahastoja kas-
vattamaan puskurirahastojaan. Käytän-
nössä se voisi johtaa myös siihen, että 
etuusperusteisesta järjestelmästä siirryt-
täisiin maksuperusteiseen.

YHDYSVALLAT
Varovaisia kannanottoja
eläkepolitiikasta
SOSIAALIPOLITIIKKA ei ole toistaiseksi 
noussut tärkeäksi teemaksi presidentin-
vaaleissa. Linjaeroja kuitenkin löytyy.

Demokraattien Bernie Sanders pitäisi 
-

ta. Eläkesijoitukset on Sandersin mukaan 
parasta pitää liittovaltion velkakirjoissa. 

-
kriisistä, jossa eläkesäästöt menettivät
ison osan arvostaan.

Hillary Clinton on sosiaalipolitiikassa
puolustuskannalla. Hän pitäisi järjestel-
män pääosin ennallaan, mutta panostaisi
erityisesti leskien ja äitien sosiaaliturvaan.

Republikaani Marco Rubio haluaisi 
nostaa eläkeikää, mutta lupaa pitää lähel-
lä eläkeikää olevat suojassa korotuksilta.

Donald Trump alentaisi veroja, mutta
pitäisi yhtä aikaa eläkeiän ja etuudet ny-
kyisellään.
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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 > Eläkejärjestelmät 
> Muut maat.

http://www.etk.fi
http://www.usatoday.com/story/money/personalfinance/2016/03/07/how-presidential-candidates-would-change-social-security/81178142/
https://www.gov.uk/new-state-pension/overview
http://www.ipe.com/countries/netherlands/brexit-would-rob-netherlands-of-key-ally-on-pensions-legal-expert-warns/10012074.fullarticle


NORJA
Norjan väkiluku:
Elinajan odote:

Eläkeikä:

ITÄVALTA
Osaeläke aluksi
vain miehille
VUODEN ALUSTA voimaan tullut uusi osaelä-
ke mahdollistaa osittaisen eläkkeelle siir-

yhä useampi jatkaisi työelämässä vanhuu-

-
-

Yleinen vanhuuseläkeikä on Itävallas-

joten osaeläke on aluksi tarkoitettu vain 

-

KREIKKA
Pääministeri Tsipras
kahden tulen välissä

pp

KREIKAN HALLITUS esittää lisätoimia maan
eläkejärjestelmän uudistamiseksi. EKP:s-
ta, EU:n komissiosta ja IMF:stä koostuva 

leikkauksia eläkemenoihin tänä vuonna.
Uudistusehdotukseen kuuluvat eläke-

maksujen korotukset, eläkekaton säätä-
minen ja eläkerahastojen yhdistäminen. 

Maassa järjestettiin helmikuussa yleis-
lakko protestina eläkeuudistuksille. Lakko 
oli suurin, jonka pääministeri Alexis Tsip-
ras on kohdannut. Eläkemaksujen koro-
tusaikeista raivostuivat erityisesti maan-
viljelijät, jotka tukkivat teitä traktoreillaan 
ympäri maata.

Kreikan eläkejärjestelmää on uudistettu
rajusti viime vuosina. Monien leikkauksien 
seurauksena keskimääräinen eläke on las-

Eläkeleipä useana viipaleena
NORJAN ELÄKEJÄRJESTELMÄÄ

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-
-
-

-

-
Arbeids- og velferdsetaten 

-

M A A E S I T T E L Y

https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/intl_update/2016-01/#austria
http://in.reuters.com/article/us-greece-pensions-reforms-idINKBN0UJ17V20160105
http://www.reuters.com/article/us-eurozone-greece-idUSKCN0VJ1EA


KUKA?
Irmeli Ahola

Ikä: täyttää kesällä 

Koulutus: yrittäjä, 

Työ:
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Mymmeleiden

Kymmenen vuotta sitten Irmeli Ahola teki keräilyharrastuksestaan 
työn. Nyt on aika myydä osto- ja myyntiliikkeen varasto, luopua 
elämäntyöstä ja siirtyä eläkkeelle.

TEKSTI ANTTI KARKIAINEN KUVAT KAI WIDELL

H
ieman Sörnäisten metroasemalta län-

teen, Helsinginkadun eteläpuolella si-

jaitsee pieni ympyränmuotoinen puis-

toaukio. Harjutorilla avainta osto- ja 

myyntiliike Kekon lukkopesässä kään-

tää Irmeli Ahola.

– Aukioloaikoina olen täällä kuin tatti, sairaste-

luun ei ole varaa, helsinkiläisyrittäjä Ahola naurahtaa 

ja laittaa kurkkukarkin suuhunsa.

”Sairasteluun ei ole varaa. 
Aukioloaikoina olen täällä 

kuin tatti.”

TAVARATAIVAS
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Yrittäjän eläketurva on 
keskimäärin 

”Kivijalkakaupat te-
kevät kuolemaa, ala 
on siirtymässä net-
tiin”, sanoo kauppi-
as Irmeli Ahola.S

isällä Harjutorin kivi-

jalkamyymälässä hyl-

lyt notkuvat kotimais-

ta laatukeramiikkaa ja 

-lasia: Tapio Wirkkalaa, 

Kaj Franckia ja sen sel-

laista. Ylähyllyltä löytyy Essi Renval-
lin kipsipatsaita, mutta pääpaino on 

arjen käyttötavarassa.

– Olen allerginen kristallikruu-

nuille ja sieville figuureille. Mitä 

funktionaalisempi, sen parempi, 

yrittäjä linjaa.

Hän on hyvällä tuulella, vaikka 

hiihtolomaviikko on ollut hiljainen. 

Yrittäjyys opettaa kestämään välil-

lä pitkiäkin kausivaihteluja. Pian ne 

päättyvät ja lopullinen kausi alkaa: 

Ahola on jäämässä eläkkeelle.

– Jäisin vaikka heti, jos joku teki-

si kohtuullisen könttätarjouksen va-

rastosta. Toistaiseksi tarjoajat eivät 

ole ymmärtäneet, että en ole raha-

pulassa. Olen jäämässä eläkkeelle, 

ja tiedän tavaran arvon.

YRITTÄJÄN HUOLI ELÄKKEISTÄ

Yrittäjänä Ahola on poikkeus, hän 

on huolehtinut hyvin eläkkeestään. 

Eläketurvakeskuksen tuoreen rapor-

tin mukaan suurin osa yrittäjistä ali-

vakuuttaa itsensä.

Vuonna 2014 yrittäjäeläkkeen pe-

rustana oleva työtulo oli keskimää-

rin vain 70 prosenttia yritystoimin-

nan verotettavasta ansiotulosta.

Suomalainen yrittäjä ansaitsee 

keskimäärin 27 100 euroa vuodessa. 

Vastaavasti työtulo on keskimäärin 

18 700 euroa.

Miesten työtulo suhteessa ansio-

tuloon on huolestuttavan matala, 

vain 63 prosenttia. Naiset ovat huo-

lehtineet eläkeasioistaan paremmin: 

Vaikka naisyrittäjä tienaa miestä vä-

hemmän, hän pitää työtulon euro-

määräisesti miestä suurempana. 

Naisen työtulo suhteessa ansioihin 

on 79 prosenttia.

Tilanne ei yllätä Aholaa.

– Mutta minä olenkin ollut vanha 

sielu koko ikäni. Lisäksi olen yrittä-

jäperheestä. Eläkeasiatkin mietin jo 

aikoja sitten yrittäjäkurssilla. Olen 

myös ottanut selvää asioista työelä-

keyhtiöstä.
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”Bränditietoiset 
japanilaiset hamstraavat 

suomalaista lasia.”

Marit Lindgren on 
harrastanut keräilyä 

kaista on tullut ys

Lakisääteisen yrittäjäeläkkeen 

(YEL) lisäksi Aholalle on kertynyt 

eläkettä Kekoa edeltävästä elämäs-

tä palkansaajana. Kirjanpitäjän neu-

vosta hän hankki myös vapaaehtoi-

sen yrittäjäeläkkeen pankista.

– Pitkät ulkomaanmatkat ovat 

jääneet viime vuosina vähemmäl-

le, kun on ollut hiljaisempaa, mutta 

eläkkeestä olen pitänyt kiinni.

Hyvä niin, sillä yrittäjäeläkettä 

käsittelevät tilastot ovat karua lu-

ettavaa: keskimääräinen yrittäjän 

kerryttämä YEL-työtulon mukainen 

työeläke on vain 420 euroa – selvästi 

alle takuueläkkeen (767 euroa kuu-

kaudessa vuonna 2016) tarjoaman 

minimiturvan.

Tilanne ei ole niin paha, kun tar-

kastellaan tyypillistä yrittäjää. Hä-

nelle on Aholan tapaan kertynyt 

eläketurvaa myös palkansaajana. 

Keski-ikäinen mies tyypillinen yrittäjä
SUURIN OSA -

-

-
-

SUOMALAINEN YRITTÄJÄ

-

 

Lähde: Suomen Yrittäjät, Eläketurvakeskus 

Käytännössä yrittäjän omaan työu-

raan perustuva lakisääteinen elä-

keturva on keskimäärin 1 270 euroa 

– se on 300 euroa vähemmän kuin 

palkansaajalla.

– Tuo on minulle tuttu valituksen 

aihe. En edes kehtaisi kertoa ääneen 

maksaneeni pienintä mahdollista 

eläkemaksua.

KERÄILY ON VERENPERINTÖ

Tutkimusten mukaan joka neljäs ih-

minen on keräilijä, vielä useampi on 

kerännyt jotain lapsena.

Näin on tehnyt itse kauppias ja 

liikkeessä lasimaljakkoa tutkiva 

eläkeläisrouva Marit Lindgren. Kun 

koulukaverit keräilivät Beatles-yhty-

een kuvia, Kekon vakioasiakas oli jo 

perehtynyt suomalaisen keräilylasin 

maailmaan.

Kauppias kutsuu entistä histo-

rianopettajaa leikkisästi mymmelik-

si. Sana ei merkitse muumitarinoissa 

esiintyvää Nuuskamuikkusen äitiä 

vaan laatutietoista, elämästä naut-

tivaa vanhaa rouvaa.

– Suomalainen lasi on katoamas-

sa ulkomaille, Lindgren toteaa.

Ahola allekirjoittaa väitteen.

– Lähes puolet liikkeen myyn-

nistä menee jo ulkomaille. Esimer-

kiksi bränditietoiset japanilaiset 

hamstraavat nyt suomalaista design-

lasia. Suomalaiset eivät vielä ole he-

ränneet tähän. Parin vuoden päästä 

hinnat nousevat.

Aholan mukaan mymmeleiden 

lisäksi liikkeen vakioasiakkaat voi 

tyypitellä nuoriin aikuisiin ja bis-

nesvainuisiin vanhoihin herroihin. 

Yleensä vanhat ovat myymässä ja 

nuoret ostamassa tavaraa.
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Trendikkään Kallion kaupungi-

nosan keskiluokkaistuminen ei ole 

lisännyt Kekon myyntiä.

– Kivijalkakaupat tekevät kuole-

maa, ala on siirtymässä nettiin. Itse 

en ole jaksanut lähteä nettikaup-

paan, vaikka tiedän että saisin lisät-

tyä myyntiä huomattavasti.

YRITTÄJÄ JATKAA PIDEMPÄÄN

Vaikka Ahola on yrittäjäperheestä, 

hän taisteli pitkään kauppiaaksi ryh-

tymistä vastaan. Kymmenen vuotta 

sitten, 53-vuotiaana, työllistyminen 

tekstiilisuunnittelijan papereilla ei 

kuitenkaan onnistunut, ja ajatus 

omasta osto- ja myyntiliikkeestä al-

koi houkuttaa.

– Minulle tärkeintä on ollut kier-

rättäminen ja uskollisen asiakas-

kunnan luominen. Olen kasvatta-

nut monta vakio-ostajaa myyjäksi, 

kertonut heille mikä on arvokasta ja 

mitä kannattaa tarjota.

Ahola on jo ylittänyt alimman 

vanhuuseläkeiän, 63 vuoden raja-

pyykin. Se on tyypillistä yrittäjil-

"Minulle tärkeintä on  
ollut kierrättäminen ja  

uskollisen asiakaskunnan 
luominen."

”Varsinkin näin 
vanhemmiten ym-
märrän, tavara on 
tavaraa. Ei se ole 
tärkeää tai yrittä-
jästatus”, sanoo 
kauppias Irmeli 
Ahola.

”Ajattelin ottaa 
nämä tällaiseen 
paahtoleipä paah-
timesta tyyppiseen 
käyttöön” kertoo Ta-
pio Riihimäki.
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le: suurin osa palkansaajista siirtyy 

eläkkeelle heti, kun se on mahdollis-

ta, mutta yrittäjä jatkaa keskimäärin 

puoli vuotta pidempään. 

Vuonna 2014 yrittäjän työuran pi-

tuus oli 39 vuotta, palkansaajalla se 

oli pari vuotta lyhyempi.

– En ymmärrä, miksi jotkut pi-

tävät kynsin hampain kiinni yrit-

täjyydestä. Onhan elämässä paljon 

muutakin. Vanhempanikin sanoi-

vat aikoinaan, että työuran aikana 

kerätyistä hedelmistä pitää nauttia 

vielä kun voi.

TÄRKEINTÄ ON KÄYTTÖARVO

Stetsoniin, huiviin ja mustaan palttoo-

seen sonnustautunut mies hypistelee 

puusta tehtyjä elegantteja ottimia.

– Ajattelin ottaa nämä ihan täl-

laiseen paahtoleipä paahtimesta 

-tyyppiseen käyttöön, Tapio Riihi-
mäki kertoo ja naksuttelee löytöään.

Hän nauttii kauniista esineistä. 

Kansallisen audiovisuaalisen insti-

tuutin suunnittelija ei kuitenkaan 

tunnustaudu hamsteriksi, vaikka vai-

mo on jo sen suuntaista vihjaillutkin.

– Tärkeintä on käyttöarvo. En myy 

tavaroita eteenpäin, vaan ostan arjen 

käyttöesineitä. Meillä on esimerkiksi 

noita Iittalan Jussi-laseja paljon.

Ahola käärii puotipaperiin Tapio 
Wirkkalan suunnittelemaa lasimal-

jakkoa. Sen ja ottimien lisäksi Riihi-

mäki ostaa vielä padan ja peltirasian.

– Täytyy salakuljettaa nämä vä-

hitellen kotiin, ettei vaimo huomaa.

LUOPUMINEN EI OLE VAIKEAA

Jos Ahola ei saa metsästämäänsä 

kohtuullista tarjousta, hän jatkaa 

kauppiaana, mutta vain kesään asti. 

Silloin miesystävä jää eläkkeelle ja 

pariskunta muuttaa takaisin koti-

seudulleen Kuopioon.

Yrittäjä maksaa itse eläketurvansa
YRITTÄJÄN ELÄKE määräytyy eläkeyhtiölle  ilmoite-
tun YEL-vuosityötulon perusteella. Työtulon mää-
rän mukaan karttuu eläkettä. YEL-vakuutusmak-
sua yrittäjä maksaa noin neljänneksen työtulosta.

-
kuuttaminen lain mukaan pakollista. Mutta näin al-
haiselle tasolle määritelty maksu ei tuo yrittäjälle 
edes takuueläkkeen suuruista eläketurvaa. Yläraja 

Käytännössä eläkeyhtiön pitää vahvistaa yrit-

työpanoksen arvoa. Työtulon oikeaa tasoa voi arvi-
-

Yrittäjä tilittää eläkeyhtiölle vakuutusmaksun-

yritys vähentää verotuksessa yrityksen tuloksesta.
Myös sairauspäiväraha sekä perhe-etuudet 

määräytyvät yrittäjälle vahvistetun YEL-työtulon 
-

tömyysturvan piiriin. Yhtä lailla yrittäjän vapaaeh-
toisen työtapaturmavakuutuksen korvaukset kyt-
keytyvät työtuloon. Enemmästä karttuu enemmän. 
Lähde: Eläketurvakeskus

Anne Iivonen

– Luopuminen, se ei todellakaan 

ole vaikeaa, Ahola sanoo ja hymyilee 

kuin ihmettelisi kysymyksen mielek-

kyyttä.

– Varsinkin näin vanhemmiten 

ymmärrän, että tavara on tavaraa. 

Ei se ole tärkeää tai yrittäjästatus. 

Sitä paitsi miesystäväni tytär hom-

masi juuri Nizzasta asunnon ja vih-

jasi että tulkaa kylään.  

 
(Toim. huom. Ahola sulki  

liikkeensä jo keväällä.)

Lähde: Yrittäjien lakisääteinen elä-
keturva. Eläketurvakeskuksen raport-

teja 10/2015. Toim. Janne Salonen.

”Työuran aikana 
kerätyistä hedelmistä 

pitää nauttia.”
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KUKA?
Jussi Pyykkönen

Ikä:
Koulutus: VTM
Työ:

Maahanmuutto 
testaa kykyämme 

kohdata 
eri puolilta 
maailmaa 

saapuvia ihmisiä.

A
ri 

R
as

k

Maahanmuutosta 
vastaus työllisyystavoitteisiin
TYÖIKÄISEN VÄESTÖN määrä on 

viimeisimpien vuosien aikana 

kääntynyt laskuun. Työikäisten 

määrän ennakoidaan vähen-

tyvän lähes sadallatuhannella 

seuraavien vuosien aikana. 

Suomen väestö on kasvanut 

viimeisen 25 vuoden aikana noin 

puolella miljoonalla, mutta työl-

listen määrä ei ole kasvanut käy-

tännössä lainkaan.

Useimmissa huoltosuhdetta 

koskevissa keskusteluissa unoh-

tuu mittakaava. Kokonaisuus hämärtyy toisistaan 

irrallisten toimenpiteiden kirjon alle. Työllisyysas-

teen nostaminen, syntyvyyden parantaminen ja ter-

veyden edistäminen ovat kestävyysvajeen kannalta 

tuiki tärkeitä näkökulmia, mutta yksittäisinä toimi-

na riittämättömiä.

LAPSIA SYNTYI Suomessa syntyi ennätysvähän vii-

me vuonna. Tätä vähemmän lapsia syntyi viimek-

si 1860-luvun nälkävuosina. Reformit syntyvyyden 

parantamiseksi ovat hyvää yhteiskuntapolitiikkaa, 

mutta positiivisia vaikutuksia on turha etsiä kahden 

seuraavan vuosikymmenen kestävyyshaasteisiin.

Myös terveyden edistämiseen tähtäävä politiik-

ka on monesta näkökulmasta hyödyllistä. Inves-

toimalla sosiaalisten haasteiden ratkaisemiseen 

parannamme työttömyysongelmien voittamisen 

mahdollisuuksia sekä hillitsemme sosiaali- ja ter-

veyssektorin kustannuspaineita. Kestävyysvajeen 

näkökulmasta nämäkin vaikutukset syntyvät pää-

osin liian myöhään.

Keskusteluissa viljellään jatkuvasti erilaisia työlli-

syysastetta koskevia tavoitteita. Tavoite 75 prosentin 

työllisyysasteesta on harjoitettavan talouspolitiikan 

näkökulmasta kova. Vaikka tämä hyvinvointiyhteis-

kunnan huippuvuosien taso saavutettaisiinkin, työl-

lisyys ei tule kasvamaan 200 000 henkilöllä. Puheet 

työllisyyden kasvattamisesta näin suurilla luvuilla 

eivät ole vallitsevien ennusteiden valossa realistisia.

Työllisyysastetta koskevassa 

keskustelussa tulisi huomioida, 

että tavoiteltava prosenttiosuus 

on aina ”liikkuva maali”, koska 

siihen vaikuttaa työikäisen väes-

tön ennustettu koko.

Työikäiseen väestöön vai-

kuttavista asioista keskeisin on 

maahanmuutto. Väestöennus-

teisiin perustuvat kestävyysva-

jelaskelmat lähtevät siitä oletuk-

sesta, että nettomaahanmuutto 

pysyy kohtalaisen vakaasti noin 

17 000 henkilössä vuosittain.

Viime vuosi oli monessa mielessä historiallinen. 

Turvapaikanhakijoiden määrä yllätti kaikki ennustei-

ta laativat. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että 

samaan aikaan muu maahanmuutto kuitenkin laski 

merkittävästi. Viime aikojen muutokset ovat kuiten-

kin kokonaisuuden kannalta vähäistä. Huoltosuhtee-

seen ne vaikuttavat vasta jatkuessaan vuosia.

MUUTOKSET MUUTTOLIIKKEESSÄ voisivat luoda mah-

dollisuuden saavuttaa sellaisia työllisyystavoitetta, 

joihin ei nykyisellä väestöpohjalla ole mahdollista 

yltää. 1980-luvun lopun hyvinvointivaltion huippu-

vuosista on turha unelmoida, mutta finanssikriisiä 

edeltänyt taso voi olla mahdollinen. Mutta vain jos, 

maahanmuutto moninkertaistuu ja työllisyysaste 

nousee samanaikaisesti huippulukemiin.

Mikään yksittäinen temppu ei kuitenkaan Suo-

mea pelasta. Maahanmuutto ei automaattisesti joh-

da työllisten määrän kasvuun. Se testaa kykyämme 

kohdata ja kotouttaa eri puolilta maailmaa saapu-

via ihmisiä. Tämän lisäksi tarvitsemme kelvollista 

perhe-, työllisyys- ja talouspolitiikkaa. Kaikki kortit 

on katsottava, kun tulevaisuuden palveluille ja eläk-

keille etsitään rahoittajia.  

Jussi Pyykkönen 
Palstalla vieraileva kirjoittaja  

ottaa kantaa eläkekeskusteluun.
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– Vakuutuslääkärin täytyy toimia itsenäisesti, mutta asiakkaalle ymmärrettä-
västi. Siksi työkyvyn arvioinnissa tarvitaan paljon kokemusta ja runsaasti tie-
toa tutkimuksesta, kiteyttää Ilmarisen ylilääkäri Seppo Kettunen.

 TEKSTI KIMMO KONTIO KUVAT VESA LAITINEN

VAKUUTUSLÄÄKÄRI
varmistaa  
oikeudenmukaisuutta

Työkyvyttömyyden olemusta täytyy tuntea
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Ilmarisen ylilääkäri Kettunen 
kertoo työstään innostuneen 
keskittyneesti. Hän toivoo, 
että työkyvyttömyyden riskiä 
tunnistettaisiin yhä parem-
min työterveyshuollossa.

S
eppo Kettusen lääkärinuran kaksi kes-

keistä mielenkiinnon kohdetta ovat ol-

leet työkyky ja vakuutuslääketiede.

– Valmistuessani 1990 ei lääkärien-

kään työtilanne näyttänyt kaikkein lu-

paavimmalta suuren laman voimistuessa.

Tuore lääketieteen lisensiaatti joutui jopa vähäk-

si aikaa työttömäksi, mikä sekin saattoi olla olen-

nainen lenkki Kettusen monipuolisten kokemusten 

ketjussa.

TYÖKYVYN TÄYTEISTÄ ELÄMÄÄ

– Jo ensimmäinen työpaikkani silloisen HYKS:n työ-

terveyshuollossa avasi oven mielenkiintoiseen maa-

ilmaan ja sai minut kiinnostumaan työkyvystä.

Yksilöllinen varhaiseläke (YVE) oli tuolloin merkit-

tävä eläkelaji ja YVE-arvioiden tekeminen teki eläke-

lait vääjäämättä nuorelle lääkärille tutuiksi.

– Kun tulin päässeeksi yhtäaikaisesti sekä Kun-

toutussäätiöön että Kelaan, työkyvyn ohella vakuu-

tuslääketiede alkoi myös kiinnostaa.

Erityisen lämpimästi Kettunen muistaa esimies-

tään työterveyslääkäri Vuokko Huplia Kuntoutus-

säätiössä.

IT�KUPLA PUHKEAA TODELLISUUTEEN

– Erikoistumisopinnot työterveyslääkäriksi muun 

muassa psykiatrian suljetulla osastolla antoivat tär-

keää perspektiiviä potilaiden todellisuuteen.

Tästä syystä Kettunen tekee edelleen jonkin ver-

ran käytännön lääkärintyötä praktiikallaan.

Toimiminen Elisan johtavana työterveyslääkäri-

nä vuosituhannen vaihtuessa tuotti Kettuselle taas 

kokemuksia täysin toisenlaisesta liiketoiminnasta ja 

antoi mahdollisuuden tarkastella silloista IT-kuplaa 

henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmasta.

– Tämä vaihe urallani päättyi Elisan työterveys-

huollon ulkoistamisen vetämiseen.

Kettunen oli tehnyt jo vuosia työtä Ilmarisen sivu-

toimisena vakuutuslääkärinä, kun häntä pyydettiin 

yhtiön lääkäritiimin vetäjäksi.

"On toimittava itsenäisesti ja 
eettisesti sekä asiakkaaseen 
kuin työnantajaan nähden."

”Päätökset on perusteltava 
ymmärrettävästi.”

KUKA?
Seppo Kettunen

Ikä:
Koulutus:

Työ:

Perhe:

Harrastukset:
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LUOTTAMUS JA LÄPINÄKYVYYS

Kettunen näkee vakuutuslääkärin työlle välttämättö-

mäksi riippumattomuuden kaikkiin suuntiin.

– On toimittava itsenäisesti ja eettisesti sekä asi-

akkaaseen kuin työnantajaan nähden, Kettunen 

summaa.

Hän kuitenkin ymmärtää hyvin kielteisiin vakuu-

tuspäätöksiin ja niiden tekijöihin pettyneitä asiakkaita.

– Ja ovathan vakuutuspäätöksiä tekevät lääkärit 

merkittäviä vallankäyttäjiä.

Silloinen terveysministeri Paula Risikko perusti 

muutamia vuosia sitten tyytymättömyyden solmun 

avaamiseksi työryhmän kehittämään vakuutuslää-

ketieteen luottamusta ja läpinäkyvyyttä.

– Itse sain olla tässä työssä näköalapaikalla, kos-

ka toimin tuolloin vakuutuslääkärien yhdistyksen 

puheenjohtajana.

Kyse ei ollut pelkästä itse sääntelystä, vaan edus-

tettuna oli potilasjärjestöjä ja silloinen Vakuutuson-

gelmaisten liitto (nyk. Oikeutta vakuutetuille ry), jot-

ka toivat esille päätöksiinsä pettyneiden kannan.

– Nykyään päätökset on perusteltava ymmärrettä-

västi ja lääkärien nimet ja heidän osaamisensa sekä 

erikoisalojensa ovat julkisia, Kettunen kertoo työn 

tuottamista parannuksista.

Hyvää viestintää asiakkaille on myös se, että pää-

töksen perusteluista sinänsä voi valittaa.

– Hyvällä polulla edetään, mutta täydellisyyteen 

ei päästä koskaan, Kettunen toteaa realistisesti.

APUA NUORTEN TYÖKYKYYN

Parasta tietenkin olisi, että työeläkelaitosten vakuu-

tuslääkärit voisivat tehdä sellaisia päätöksiä, joissa 

mahdollisimman harva joutuisi eläkkeelle työkyvyt-

tömyyden takia.

– Ilmarisessa oli jo viime vuonna enemmän kun-

toutus- kuin työkyvyttömyyspäätöksiä, ja jos suunta 

jatkuu. Telassa on arvioitu, että pian näin käy koko 

työeläkealalla, Kettunen iloitsee.

Erityisenä silmäteränä Kettusella on nuorten työ-

kyvyttömyys, mikä johtuu työeläkepuolella tavalli-

simmin mielenterveyssyistä.

– Nuorimmilla ikäluokilla työkyvyttömyyttä 

esiintyy 2–3 prosentilla väestössä ja vasta 45 ikävuo-

den jälkeen ylitetään viiden prosentin raja. Mielen-

terveydessä kuntouttaminen on hankalampaa kuin 

tules- ja elinsairauksien.

Kettunen innostuu kertoessaan yhdessä Varman 

kanssa aloitetusta kokeilusta, jossa 30–40-vuotiai-

den mielenterveyskuntoutujien työhön paluuta py-

ritään parantamaan kahden vuoden työhön paluu-

jaksolla.

– Aloite tähän yhteistyökokeiluun tuli yritysmaa-

ilmasta, mikä todistaa aidosta huolesta nuorten työ-

kyvyn puolesta, Kettunen avaa.

Pelkkinä eläkekustannuksina vuosittain kaksi 

miljardia euroa maksava työkyvyttömyys vie sen 

kohtaavalta henkilöltä toimeentuloa ja traagisesti 

koko elämän mahdollisuuksia.

– Esimerkiksi skitsofreniaa aiheuttava geeni on 

koko väestössä ilahduttavasti vähentynyt. Useim-

miten perussyyt työkyvyttömyyteen ja elämän hal-

litsemattomuuteen ilmaantuvat jo hyvin varhaisessa 

iässä. Siksi tarvittaisiin lastensuojelua tai vastaavia 

toimenpiteitä.

Työeläkelaitoksen lääkärin haasteena on hallita 

asiakkaidensa koko kirjoa.

– Onneksi esimerkiksi nuorten mielenterveyden 

häiriöistä on nykyään saatavavilla jo hyvin tutki-

musta, kiitos pitkään Eläketurvakeskuksessa työs-

kennelleen erikoistutkija Raija Gouldin tai työter-

veyslaitoksen tutkijoiden, Kettunen hymyilee.  

”Lääkärien nimet 
ovat julkisia.”

Vakuutuslääketieteeltä puuttuu vielä professuuri
VAKUUTUSLÄÄKÄREITÄ on tarvittu niin kauan kuin on ollut terveysperus-
teisia vakuutuksia. 

– Työeläkealalla ei ehkä tiedetä, että puolet Suomen vakuutuslääkäreis-
tä toimii Kelan palkkalistoilla, Ilmarisen ylilääkäri Seppo Kettunen kertoo.

Koska vakuutuslääkäri viime kädessä arvioi, tarvitseeko vammaa tai 
haittaa korvata ja kuinka paljon, ammattitaidossa korostuu oikeudenmu-
kaisuuden ja tasapuolisuuden vaatimus. Tasapuolisuutta tarvitaan myös 
suhteessa muihin vakuutettuihin, sillä raja täytyy asettaa aina samalla ta-
valla.

Nykyisin vakuutuslääkäriksi pätevöidytään käytännön kautta. Koke-
laan on tentittävä suullisesti kokeneista vakuutuslääkäreistä koostuvalle 
erityspätevyystoimikunnalle.

Erityistä puolipäivästä vakuutuslääketieteen professuuria ei ole alan 
omista toiveista huolimatta saatu. Nyt asiaa estää valtion ja sitä kautta 
opetusministeriön vaikea rahatilanne.

Kettusesta olisi kuitenkin toivottavaa, että alan professuurin ja koko 
vakuutuslääketieteen opetuksen kehittämisestä tähän suuntaan ei kui-
tenkaan luovuttaisi.  

Kimmo Kontio
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H
armaan talouden sel-

vitysyksikkö (HTSY) 

on tehnyt selvityk-

sen työeläkevakuu-

tusmaksuveloista. 

TyEL-vakuutusmak-

sunsa eräpäivänä maksamatta jättä-

villä yrityksillä on usein laiminlyön-

tejä myös verotuksessa.

Selvityksen kohteena olivat vii-

den suurimman työeläkevakuutus-

yhtiön (Elo, Etera, Ilmarinen, Varma 

ja Veritas) sellaiset yritysasiakkaat, 

joilla oli voimassa oleva vakuutus-

sopimus  ja erääntynyttä TyEL-va-

kuutusmaksua vuoden 2014 lopussa.

KUUDESOSA LAIMINLYÖ

Työeläkevakuutusmaksuja laimin-

lyöneitä yrityksiä oli 17 300, se on 

noin kuudesosa työeläkeyhtiöiden 

vertailussa olleista sopimusasiak-

kaista. Valtaosa hoitaa velvoitteen-

sa, ja näillä noin 107 300 sopimus-

asiakkaalla ei ollut maksurästejä. 

Selvityksessä tarkasteltiin velal-

lisyritysten perustaustatietoja: yri-

tysmuotoa, rekisteröintejä vero-

hallinnon rekistereihin, toimialaa, 

yrityksen kokoa ja ikää sekä vel-

VELKA KASAUTUU 
Yritykset, joilla on TyEL-vakuutusmaksuvelkaa, laiminlyövät usein myös muita  
lakisääteisiä velvoitteita. Velkaiset velkaantuvat lisää.

kaantumista muille tahoille. Lisäksi 

tarkasteltiin, kuinka yritykset hoita-

vat ilmoitusvelvoitteensa verottajalle 

ja työeläkeyhtiölle. 

Velallisyrityksistä suurin osa oli 

osakeyhtiöitä ja suhteellisen pieniä 

yrityksiä, joiden vuosiliikevaihto on 

alle 400 000 euroa.

Yli 60 prosenttia maksuhäiriöis-

tä oli toimintansa vakiinnuttaneilla 

yrityksillä, jotka ovat toimineet kym-

menen vuotta tai pidempään. 

– Havainto on mielenkiintoinen. 

Useinhan pitkään toimineiden yri-

tysten ajatellaan automaattisesti ole-

van hyviä ”yrityskansalaisia”, jotka 

täyttävät velvoitteensa, arvioi Eläke-

turvakeskuksen valvontaosaston ke-

hityspäällikkö Markus Palomurto.

 Vakuutusmaksuvelallisista yri-

tyksistä vajaa viidennes (18 prosent-

tia) on rakentamisen toimialalta ja 

saman verran kaupan toimialalta. 

Suhteellisesti eniten työeläkeva-

kuutusmaksuvelallisia on majoitus- 

ja ravitsemusalalla.

– Kaikenlaisilla yrityksillä niin 

toimialan kuin koonkin puolesta on 

riski velkaantua ja muutenkin lai-

minlyödä lakisääteisiä velvoitteita, 

toteaa Palomurto.

TEKSTI ANU JARVA  PIIRROS JOUKO OLLIKAINEN

HTSY tutkii harmaata taloutta

Harmaan talouden selvitysyksikön (HTSY) tehtä-
vänä on edistää ja tukea harmaan talouden tor-
juntaa.
Se tuottaa ja jakaa tietoa harmaasta taloudesta ja 
sen torjunnasta laatimalla nk. ilmiöselvityksiä.
Yksikkö laatii myös viranomaisten pyynnöstä vel-
voitteidenhoitoselvityksiä viranomaisten tehtävien 
tueksi. Niissä kuvataan yritysten toimintaa, talo-
utta sekä lakisääteisten velvoitteiden hoitamista.
Harmaan talouden selvitysyksikkö perustettiin 

Mikä TyEL-vakuutusmaksu?

TyEL-vakuutusmaksun suuruus määräytyy va-
kuutettavan palkkasumman ja vuotuisesti vahvis-
tettavan vakuutusmaksuprosentin perusteella.
Vakuutettava palkka on se palkka, jonka perus-
teella työntekijälle karttuu eläkettä.

 

SYYNISSÄ ELÄKEMAKSUVELALLISET

Riskin suuruudessa on eroja ja 

toimialan ohella puutteet ilmoituk-

sissa verohallinnolle näyttävät kor-

reloivan velkaantumisen ja laimin-

lyöntien kanssa.
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Riskitoimialat seurannassa 
NIISTÄ TYÖNANTAJISTA, joilla Eläketurvakeskus ha-
vaitsi työeläkevakuutuksesta puuttuvaa palkkaa, oli 
noin puolella verovelkaa.

Tarkastuspäällikkö Tiia Lahti Eläketurvakeskuk-
sen valvontaosastolta kertoo, että valvontaa on sys-
temaattisesti kehitetty siten, että riskitoimialat ovat 
lähes reaaliaikaisessa tarkassa seurannassa.

– Näin saadaan selville laiminlyöntejä tehneet yri-
tykset, joista tämäkin selvitys antaa lisätietoja, Lah-
ti sanoo.

Ongelmatapaukset nousevat pintaan lähes reaa-
liaikaisesti nykyisten valvontamenetelmien avulla. 
Eläketurvakeskuksessa on samalla kuitenkin käyty 
läpi jälkikäteisesti vuosittain kaikkien työnantajien 
vakuuttaminen. 

LAIMINLYÖJÄTKIN MAKSAVAT

Eläketurvakeskus luovutti selvitys-

tä varten tiedot 2014 päätetyistä val-

vontatapauksista, joissa oli havait-

tu puutteita eläkevakuuttamisessa. 

Aineistossa oli tiedot yhteensä 1 752 

yrityksestä.

Niistä 30 prosentilla oli TyEL-va-

kuutusmaksuvelkaa, yhteensä noin 

9,5 miljoonaa euroa. 

– On nähtävissä yhteys yrityksen 

maksukäyttäytymisen ja vakuutta-

miseen liittyvien ilmoitusvelvolli-

suuksien laiminlyöntien välillä. Sa-

malla kannattaa huomata se, että 

merkittävän osan vakuuttamisen 

valvonnan johdosta syntyneistä va-

kuutusmaksuista työnantajat suorit-

tavat normaalisti, Markus Palomur-

to sanoo.

RISKIT HENKILÖITYVÄT

Selvityksessä havaittiin, että va-

kuutusmaksuvelallisten yritysten 

vastuuhenkilöistä enemmällä kuin 

puolella (55 prosentilla) on tutkitun 

yrityksen lisäksi vastuuasema jossa-

kin muussa yrityksessä. 

Kun yrityksellä on vero- ja vakuu-

tusmaksuvelkaa, myös vastuuhenki-

löiden muista vastuuyrityksistä noin 

46 prosentilla on verovelkaa. Lisäksi 

yrityksen verovelan ja vastuuhenki-

lön henkilökohtaisen verovelan vä-

lillä havaittiin selvityksessä tilastol-

linen yhteys.

– Erilaiset ongelmat vakuuttami-

sessa, maksamisessa sekä verovel-

voitteiden hoidossa tahtovat jossain 

määrin kasaantua samojen henkilöi-

– Vakuuttamisen valvonnan kan-

nalta on syytä huomata, että mikään 

toimiala ei ole ongelmista vapaa, Pa-

lomurto sanoo.

VEROVELKAA JOKA TOISELLA

Selvityksessä ilmeni, että TyEL-va-

kuutusmaksuvelallisilla on enem-

män häiriöitä verotukseen liittyvis-

sä ilmoitus- ja maksuvelvoitteissa 

kuin eläkevakuutusmaksun hoita-

neilla yrityksillä.

Ennakkoperintärekisteristä on 

poistettu tai sinne ei ole laiminlyön-

tien vuoksi päässyt 18 prosenttia 

kohdejoukon yrityksistä. Verovel-

kaa oli noin joka toisella. 

Kymmenesosalla oli ns. korkea 

velkariski, toisin sanoen lähes 1 

500 yrityksellä verovelan osuus lii-

kevaihdosta oli noussut yli 10 pro-

senttiin. Kun tarkastelujakso ulote-

taan viime syksyyn, huomataan, että 

verovelka näillä yrityksillä on kasva-

nut entisestään.

Näin hahmottui koko kuva: kun 

yritys velkaantuu yhdelle taholle, 

kasvaa riski velkaantua muillekin 

tahoille. Samanaikaisesti käynnis-

tyy kilpajuoksu velkojien kesken. 

Nopein perijä on yleensä tehokkain 

perijä. Ulosottotietojen perusteella 

työeläkevakuutusmaksuvelkaiset 

ovat velkaantuneet usean eri velko-

jan suuntaan.

Näillä yrityksillä oli marraskuus-

sa 2015 velka-asioita ulosotossa vi-

reillä yhteensä 185 miljoonaa euroa. 

Työeläkevakuutusmaksujen osuus 

oli noin kahdeksan prosenttia. 

den vaikutuspiirissä oleville yrityk-

sille, Palomurto toteaa.

– Valvonnan kohdentaminen 

yrityksen taustahenkilöiden perus-

teella ei ole yksinkertaista toteut-

taa. Siinä voi olla lainsäädännöl-

lisesti haasteita, mutta nyt tehdyn 

selvityksen tietojen valossa tällais-

ta ulottuvuutta kannattaa ainakin 

miettiä, sanoo Palomurto. 

Lähde: Verohallinnon Harmaan ta-
louden selvitysyksikkö HTSY ja Elä-
keturvakeskus.

Laiminlyöntejä 
voi löytyä kaikilta. 

Mikään toimiala ei ole 
ongelmista vapaa.
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Sote-uudistus voisi selventää myös kuntoutusta
SOTE�UUDISTUS koetaan mahdollisuudeksi yh-
tenäistää kuntoutusjärjestelmää ja edistää 
yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Yksi tois-
tuva sote-uudistukseen liittyvä huoli on, että 
kuntoutusta ei uudisteta.

– Sote on kuntoutukselle iso mahdolli-
suus. Kun palvelun tilaajat vähenevät ja kun 
kuntien rooli siirtyy sote-alueelle, kuntoutus 
saadaan kytkettyä tiiviimmin mukaan hoito-
käytäntöihin. Näin kuntoutuksen ajoituskin 
hoitoketjussa paranee, sanoo Varman ylilää-
käri Jukka Kivekäs.

Kuntoutussäätiö ja Varma toteuttivat laa-
jan kyselyn kuntoutuksen asiantuntijoille yli 
sektori- ja kuntarajojen. Kysely lähetettiin 

-
distus on mahdollisuus yhtenäistää pirsta-
leista kuntoutusjärjestelmää, sujuvoittaa 
palvelu- ja hoitoketjua ja edistää asiakas-
lähtöisyyttä.

KYSELYN mukaan päättäjät tuntevat kuntou-
tuksen kokonaisuutta huonosti, eikä sitä ole 
tuotu kattavasti esille sote-uudistuksessa. 
Alan ammattilaiset ovat huolissaan päättäjien 
kuntoutukseen liittyvästä asiantuntemukses-
ta ja kyvystä hahmottaa hajanaista järjestel-
mää. Kuntoutus nähdään usein vain pienenä 
osana sairaanhoitoa, eikä sen vaikutusta kus-
tannussäästöihin tunnisteta riittävästi.

– Vastaajien kommenteissa korostuu se, 
kuinka tärkeää on viestiä päättäjien suuntaan 
tutkittua tietoa kuntoutuksen mahdollisuuk-
sista sekä hyödyistä yksilön ja koko yhteiskun-
nan kannalta, tutkimuksesta vastaava johtaja 
Riikka Shemeikka Kuntoutussäätiöstä sanoo.

KUNTOUTUS halutaan kytkeä selvemmin so-
te-uudistukseen. Eri kuntoutusmuodoista 
Kelan kuntoutus ja työeläkekuntoutus koet-
tiin toimivimmiksi; sosiaalihuollon kuntou-
tus sai heikoimman arvion. Kelan kuntou-
tusta on myös esitetty siirrettäväksi osittain 
sote-alueelle.

– Sote-uudistuksen myötä kuntoutuksen 
valtakunnallinen ohjaus on uusi asia. Soteen 
liittyvä valinnanvapaus pitäisi vielä kuntou-
tuksen osalta täsmentää. Kyselyyn vastan-
neet toivovat, että kuntoutujan ääni tulee sel-
vemmin esille, kertoo Jukka Kivekäs.

Kuntoutus on yhteiskunnallisesti vaikutta-
vaa toimintaa. Se tuottaa hyvinvointia, parem-
paa toimintakykyä, osallisuutta ja työkykyä. 
Kuntoutus säästää sosiaali- ja terveydenhuol-
lon ja koko yhteiskunnan kuluja sekä piden-
tää työuria.

Tulevaisuuden innovaatiot löytyvät yhteis-
työstä, asiakkailta ja teknologiasta. Kuntou-
tus tulisi saada vahvemmin esille sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistukseen.  

Lähde: Varma

2,3
MILJOONAA 

RUNSAAT 2,3 MILJOONAA 
henkilöä oli vakuutettu työ-
eläkejärjestelmässä vuo-

-
naa työskenteli yksityisellä 

julkisella sektorilla.  

kevättalvella
ELÄKETURVAKESKUKSEN verkko-

-
kuussa. Palvelu mukautuu nyt 
käyttäjien erilaisille päätelaitteil-
le. Tietojen löydettävyyttä hel-
pottavat selkeämpi päävalikko, 
tehostettu haku ja läpi sivuston 
toistuvat ohjaukset ePalveluihin.

Blogin kirjoittajakaarti muo-
dostuu Eläketurvakeskuksen 
asiantuntijoista ja joukosta vie-
railevia kirjoittajia. Blogistit ker-
tovat, kuinka kiinnostavia asioita 
työeläkealalla tehdään, tutkitaan 
ja toteutetaan.

Uuden asiantuntijablogin ava-
si kirjoituksellaan toimitusjohta-
ja Jukka Rantala. Hän palauttaa 
mieleen, mikä on työeläkkeen 
tarkoitus.

Etusivun uutisikkuna kokoaa 
työeläkeuutiset, verkkopalvelun 
tuoreimman sisällön ja sosiaali-
sen median säpinät. Myös hakua 
on tehostettu, ja osuvimmat ha-
kutulokset esitetään kärjessä.

Julkaisut-palveluun siirrytään 
suoraan päävalikosta ja siellä 
Eläketurvakeskuksen tuottama 
asiantuntijatieto on tiivistynyt 
neljään julkaisusarjaan.  

www.etk.fi
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Valvoja ohjeisti työkyvyttö-
myysriskin hallintaa
FINANSSIVALVONTA julkisti helmikuussa uu-
det ohjeet työeläkeyhtiöille työkyvyn ylläpito-
toiminnasta. Ohjeen tarkoituksena on paran-
taa työeläkeyhtiöiden työkyvyttömyysriskin 
hallintaan tähtäävän toiminnan, kilpailun ja 
varojen käytön valvottavuutta sekä edistää 
toiminnan kilpailuneutraliteettia. Ohje 
sisältää Finanssivalvonnan suositta-
mat periaatteet siitä, miten työeläkeyh-
tiöiden tulisi tarjota työkyvyttömyysriskin 
hallintaan tähtääviä palveluita.

– Työkyvyttömyysriskin hallintaan 
liittyvä ohjeistus on mielestämme tar-
peellinen. Se selkeyttää asian nykytilaa 
ja tulee ohjaamaan työeläkejärjestelmän toi-
mintaa työkyvyttömyysriskin hallinnan osal-
ta suuntaan, joka käsityksemme mukaan 
hyödyttää koko työeläkealaa, toteaa Työ-
eläkevakuuttajat Telan edunvalvontajohtaja 
Nikolas Elomaa.

Työeläkeala on jo pidemmän aikaa toivonut 
työhyvinvointitoiminnan tavoitteiden ja varojen 
käytön reunaehtojen tarkempaa määrittelyä. 

Lähde: Tela

Elo
 KTM Karita Meling on nimitet-

-
jaksi vastuualueenaan suorat ja ra-
hastomuotoiset pääomasijoitukset 
sekä lainapääomarahastot.

 DI, CEFA Antti Muilu on nimi-
-

johtajaksi vastuualueenaan suorat 
ja välilliset kotimaiset kiinteistösi-
joitukset.

 HTM Heli Rautavuoma on nimi-

Elon kehityspalvelut, eläkkeet -yk-
sikköön. Aiemmin Rautavuoma on 
työskennellyt LTC Otsossa.  

Ilmarinen
 Kauppatieteen ylioppilas Juho 

Antila
aluepäälliköksi Ilmarisen Yritysasi-
akkaat ja yrittäjät -yksikköön. Hän 
vastaa uusasiakashankinnasta ja 
asiakkuuksien hoidosta pääkau-
punkiseudulla. Antila siirtyy Ilmari-
seen Pohjolasta.  

Työeläkevakuuttajat Tela
 Varatuomari Jouni Herkama on 

Aikaisemmin Herkama on työsken-
nellyt Ilmarisessa velkapääomasi-
joituksissa rahoituspäällikkönä ja 
lainahallinnon osastopäällikkönä 
sekä Pohjola Pankki Oyj:n lakimie-
henä. Herkaman tehtäviin Telassa 
kuuluvat työeläkealan kansalliseen 
ja EU-oikeudelliseen asemaan liit-
tyvät kysymykset sekä toimialan 
kantojen valmistelu.

 Valtiotieteiden maisteri Jenni 
Tikkanen
viestinnän suunnittelijaksi. Aikai-
semmin Tikkanen on työskennel-
lyt tiedottajana Ehkäisevä päihde-
työ EHYT ry:ssä. Tikkasen tehtäviin 
Telassa kuuluvat sisäinen viestintä, 
tilaisuusjärjestelyt sekä markki-
nointiviestintä. Tehtävä on määrä-
aikainen perhevapaan sijaisuus.  

Masennus vie yhä harvemman
työkyvyttömyyseläkkeelle
TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEELLE siirtyneiden 
määrä on vähentynyt neljänneksen vuodes-

Yleisimmät syyt olivat tuki- ja liikuntaelinsai-
raudet sekä mielenterveyden ja käyttäytymi-
sen häiriöt.

Suurin muutos on tapahtunut mielenter-
veysperustein siirtymisessä. Ne ovat vähen-
tyneet kolmanneksen, mutta ovat edelleen 
suurin yksittäinen syy työkyvyttömyyseläk-
keellä oloon.

Nuorilla aikuisilla mielenterveyden häiriöt 
-

taosa tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi 

Työeläkejärjestelmästä työkyvyttömyy-

-
keellä mielenterveyssyistä. Tuki- ja liikuntae-
linsairauden perusteella työkyvyttömyyselä-

Mielenterveyssyistä yleisin on masennus, 

tasaisen laskeva. Viime vuonna masennuspe-

kolmannes vähemmän, mutta silti kahdeksan 
henkilöä päivässä.

Masennus sairautena ei ole vähentynyt,  
joten syitä hyvään kehitykseen voi etsiä  
kuntoutuksesta ja tehostuneesta työterveys-
huollosta.  

Lähde: Eläketurvakeskus
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Kylmän sodan 
tunnelmissa
Nuori, asiallinen Jörn 
Donner kirjoitti Uu-
den maammekirjan 
ja raporttikirjat Ber-
liinistä ja Tonaval-
ta. Asiantuntevasti ja 
omistautuneesti, il-
man sensaatiohakui-
suutta.

Olen ehkä nostal-
ginen, koska repor-
taasit kuvaavat lap-

suusaikaani, mutta ne ovat mielestäni edelleen 
lukemisen arvoisia ajankuvia.

Ne kertovat maisemista, joiden halki itse mat-
kustin autolla lapsena, kylmän sodan Euroopan 
halki Turkista Suomeen kesälomalle. 

Strindbergin 
matkanovelleja
August Strindberg mat-
kusteli Euroopassa ja 
dokumentoi uutta, mo-
dernia maailmaa, joka 
kasvoi esiin runsaat sata 
vuotta sitten.

Hän eli itseään sääs-
tämättä: pyöräili maa-
seudulla, tutki sekä 
hypoteekkilainojen kor-
koja että uudenaikaisia 

maatalouskoneita ja pohti yhteiskuntia ja yksi-
löitä ohjaavia voimia. Hän analysoi avioliittoa ta-
loudellisena yhtälönä, kuitti kuitilta.

Novellien intensiteetti kasvaa lähes hulluu-
-

leen lukemisen arvoinen, mutta epätasainen. 

Jörn Donner:
Rapport från Berlin
Söderström & C:o  

Tulevaisuuden ääriviivoilla
Eteran Stefan Björkman taltuttaa kaunokirjallisuuden nälkäänsä ahmimalla kir-
joja alkuperäiskielillä. Reportaasikirjoista hän aistii tulevaisuuden ääriviivoja.

KUKA?
Stefan Björkman

Ikä:
Koulutus:  
diplomi-insinööri
Työ: Eteran  
toimitusjohtaja
Lähellä sydäntä: 
uteliaisuus ja  
tulevaisuudenusko
Aikoo seuraavaksi 
lukea:  
Amin Maalouf:  
Samarkand. 

August Strindberg:

Albert Bonniers  

Viimeiset sanat 
Neuvostoliitosta
Ryszard Kapuscinski on 
omaa luokkaansa. Shaa-
hin ja Haile Selassien ku-
kistumisesta kertovat re-
portaasikirjat ovat pieniä 
jalokiviä. Tuokiokuvista 
ja tiedosta syntyy tiivis-
tä, eleganttia ja helposti 
ymmärrettävää proosaa.

Hän kirjoitti diktatuu-
rien kaatumisesta koti-

maahansa Puolan kansantasavaltaan: näin teh-
dään vastarintaa ja vallankumous. Samalla hän 
varoitti: kumouksen jälkeen alkaa arki.

Kirjassaan Imperium hän sai Neuvostoliitosta 

dokumentoi sen kuolinkouristukset. 

Ryszard Kapuscinski:
Imperium 

 

Mitä näytetään, 
ei ole totta
Amerikkalainen Robert 
Kaplan raportoi vuosisa-
taa myöhemmin. Reagan 
ja Bush vanhempi olivat 
vaihtuneet Clintoniin. 
Julkkisajattelija Francis 
Fukuyama väitti histo-
rian loppuneen kylmän 
sodan päättymiseen.

Suurvaltojen voimain-
mittely oli ohi. Näytti siltä, ettei mikään voisi 
haastaa länsimaailmaa, jossa USA oli ainoa su-
pervalta. Kaplan raportoi, ettei se ollut totta.

The Ends of the Earth kertoo valtioista, jot-
ka eivät enää toimi. Kaplan todistaa itsestään-
selvyyden: me emme ole voittaneet, historia ei 
ole loppu. 

Robert E. Kaplan:
The Ends of the Earth
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Keva’s New Hope
KEVA AND ITS NEW CEO Timo Kietäväinen face 
a major challenge: to ensure that the employees of municipal-
ities will continue to be insured in Keva despite the healthcare, 
social welfare and regional government reform.

The Confederation of Finnish Industries has suggested that 
Keva’s insurance portfolio be transferred to private-sector 
earnings-related pension companies. Kietäväinen points out, 
however, that “keeping the insurance portfolio in Keva is the 
best solution both for the insured, the provinces and the polit-
ical decision-makers.” 

CEO of Keva will therefore be to bring about a political decision 

are likely to transfer from the employment of municipalities to 

the current municipal-sector employees will retire within the 

“If the pension insurance portfolio of more than half of the 
employees within the municipal sector were to be taken out of 
Keva, the pressure to raise the pension contributions would be 
considerable,” Kietäväinen sums up.

Keva’s successful investment operations contribute to keep-
ing the contribution levels reasonable. It manages the largest 

to uphold strict ethical investment criteria,” Kietäväinen prom-
ises in relation to the upcoming reform of the corporation’s in-
vestment principles. 

THE RETIREMENT ADEQUACY Mod-

the International Social Securi-

the adequacy of pension systems 
through seven parameters.

The overall pension adequacy 
in Finland is at a good level when 
examined with RAM.

The strengths of our system 
lie in its nearly universal coverage 

-
-

THE AVERAGE MONTHLY total pen-

-

-
ceive a pension in their own right 

receive a pension.
Of the working-age popula-

a disability pension.
"The number of retirees on a 

How to measure pension adequacy?

The weakest parameters in 
the Finnish pension system con-

through replacement rates.
The remaining two parameters 

concern the interaction with oth-

The standardised parameters 
used in RAM provide a good ba-
sis for an international compari-
son of pension systems. 

disability pension has decreased 
clearly,” says pleased Tiina 
Palotie-Heino, Statistics Manag-
er at the Finnish Centre for Pen-
sions.

billion was paid in statutory pen-

earnings-related pensions.

and based on joint statistics of the 
Finnish Centre for Pensions and 
the Social Insurance Institution of 
Finland. 

UNDERINSURED SELF�EMPLOYED 
persons are the rule rather than 
the exception. On average, Finnish 

that the pension and other social 

per cent. 
Irmeli Ahola, owner of a sec-

ond-hand shop selling Finnish de-
sign ceramics and glassware , is 

she is an exception to the rule. In 
addition to her statutory pension 
insurance, she has accrued pen-
sion from previous employments 
and has taken out voluntary pen-
sion insurance.

years longer than for wage-earn-
ers. In this respect, Ahola is a typi-
cal entrepreneur. Having passed the 
earliest retirement age, she is now 
ready to let go of her Tapio Wirk-
kalas and Kaj Francks and retire. 

Entrepreneur's story
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