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M
ielikuvien tasolla suomalaisnuorten suuret joukot nyrjäh-
tävät mielenterveysongelmiin tai uupuvat työkyvyttömik-
si työuransa varhaisvuosilla. Tosiasiassa yli 70 prosenttia 
suomalaisista jää vanhuuseläkkeelle säädetyissä ikärajois-
sa, ja keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikäkin on jo lä-

hes 61 vuotta.
Työeläkejärjestelmästä vallitsee paljon muitakin mielikuvia ja jopa 

myyttejä, joita nuori sukupolvi on lähtenyt ilahduttavasti käsittelemään. 
Tammi-helmikuun vaihteessa pyöri Ylen nettisivuilla nuorten, tutkivien 
Y-journalistien eläkejuttujen mainio kattaus.

Otsikkotasolla myytit nostattivat hiuksia: ’’Eläkerahat eivät riitä 
meidän sukupolvellemme.’’ ’’Ikäluokkamme on liian pieni maksamaan 
suuremman ikäluokan eläkkeitä.’’ ’’Yksityisistä eläkeyhtiöistä 
rakennettiin suurempia kuin valtio.’’ ”Meidän sukupolvellamme ei ole 
ääntä eläkeasioissa.’’ 

Itse jutut olivat monimuotoisia, taiten tehtyjä, informatiivisia ja 
raikkaita. Vaikka kuinka tekisi mieli sortua tätiasenteeseen, niin ei voi. 
Kymmenen pistettä Y-toimitukselle!

Sitä paitsi eivät nuo myytitkään osoittautuneet jutuissa kaikilta osin 
tosiksi. Totta, päätöksenteko menee keski-ikäisten johdolla, mutta kyllä 
nuoria kuitenkin kuunnellaan järjestelmällisesti. Totta, ikäluokkien 
koolla on eroa, mutta rahastoinnilla saadaan rahat riittämään.

Ainoastaan eläkeyhtiöiden koko ja asema näyttää olevan 
sellainen seikka, johon nuoret eivät ole löytäneet tyydyttävää 
selitystä. Tässä onkin pähkinä purtavaksi. Kuinka selittää 

itsestään selvänä pitämämme asia, ettei yksityisten 
eläkeyhtiöiden toiminta edusta vallankaappausta 

ns. valtiolta tai poliittiselta päätöksenteolta. Jopa 
mielestämme kirkas lainmukaisuus saattaa 
ulkopuolisesta vaikuttaa sumealta.

Yhtäkkiä juuri nuoret haikailevat 
vahvan, keskitetyn eläkejärjestelmän ja 
viranomaiseläkelaitoksen perään. Se lienee merkki 
turvallisuushakuisuudesta pikemminkin kuin 
visionääristen ajatusten puutteesta.

Lähes yhtä yllättävänä voidaan kuitenkin 
pitää sitä, että nuori sukupolvi ylipäätään tahtoo 
kehittää yhteistä, lakisääteistä eläkejärjestelmää. 
Voisihan olla niinkin, että he piut paut välittäisivät 
lakisääteisestä ja kattavasta sosiaaliturvasta ja 
vannoisivat pelkän yksilön vastuun ja yksityisten 
järjestelyjen nimeen.

Nuorissa on siis tulevaisuus, onneksi.

Raikkaita tuulahduksia mielikuvamössöön
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Eläke kertyy ansioiden mukaan. Työstä kasvaa työeläke turvaksi vanhuuden varalle. 
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Työeläkealan pelikentällä taktiikat 
menivät uusiksi ja peliin tuli vipinää, 
kun vuoden vaihtuessa ilmestyi 
kentälle kahden tallin virittämä uusi 
työeläkeyhtiö Elo.
 Elon toimitusjohtajan Lasse 
Heiniön on pelinrakentajana pidettä-
vä pallo liikkeellä.

– Pitkillä kävelyretkilläni minusta on 
tullut tähtien tarkkailija. Venus oli 
aivan uskomaton koko viime talven, 
puhumattakaan planeettojen aset
tumisesta linjaan vuonna 12.12.2012.
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P
elinrakentajan rooli on vain toinen puoli miehestä. Luonto-
jaan Lasse Heiniö on tähtien tarkkailija, avaruudellisten ko-
konaisuuksien hahmottaja. Heiniö näki kahden toimijan fuu-
sioitumisen työeläkejärjestelmän uudelleenjärjestäytymisen 
välttämättömyytenä.

Uransa varrella monet koettelemukset läpikäynyt Heiniö 
siinä mielessä vanha kettu, että hän on ollut mukana kuu-

dessa rakennejärjestelyssä.
– Nyt syntyi kerralla uutta eloa koko kenttään, Heiniö lupaa.

Vahva haastaja suurille yhtiöille

Heiniön mukaan molemmat sekä LähiTapiola Eläkeyhtiö että Eläke-Fennia 
olivat kutakuinkin tasavahvoja toimijoita ja vakavaraisuudeltaan hyvin sa-
manoloisia. Kun hyvistä perheistä tulleet naitettiin yhteen, kantoivat fen-
nialaiset kimpsunsa ja kampsunsa Espooseen, Elo-taloon.

– Näin loimme vahvan haastajan kahdelle suurelle työeläkeyhtiölle, Il-
mariselle ja Varmalle. Kun alaa on syytetty siitä, ettei ole kilpailua, niin 
kilpaillaan nyt oikein kunnolla, Heiniö innostuu.

Vanhastaan tasavahvoilla kumppaneilla oli yhteen laskien hallittava-
naan noin 23 prosentin markkinaosuus. Heiniö ei peittele sitä, että Elo ha-
luaa tukevoittaa entisestään paikkaansa toiminta- ja iskukykyisenä vaka-
varaisena työeläkeyhtiönä.

Kasvutavoitteekseen Elo asetti 25 prosentin markkinaosuuden.
– Vastuullemme on uskottu melkoinen kansallinen aarre, noin viiden-

nes yksityisen puolen työeläkevarallisuudesta, runsaat 18 miljardia euroa, 
Heiniö sanoo.

Suomalaisen yhteiskunnan menestymisreseptiksi Heiniö mainitsee kol-
men teen triplan eli työn, työkyvyn, työhalun.

Pelinrakentaja Lasse Heiniön on pidettävä pallo liikkeellä

UUSI ELO
luo vipinää kenttään
Teksti Anne Iivonen | Kuvat Karoliina Paatos

Mikä Elo?

Keskinäinen 
Työeläkevakuutusyhtiö Elo
• synnytettiin fuusioimalla lähiTapiola 

eläkeyhtiö ja eläke-Fennia
• vakuutettuna yhteensä noin 490 000 

työntekijää ja yrittäjää
• eläkkeensaajia yhteensä noin 210 000
• edeltäjäyhtiöiden yhteenlaskettu vakuutus-

maksutulo noin 3 miljardia euroa
• sijoitusomaisuuden yhteenlaskettu 

markkina-arvo yli 18 miljardia euroa
• työllistää noin 450 työeläkevakuutusalan 

ammattilaista.
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– Näitä kaikki triplan osia tarvitaan: työtä voimme 
saada juuri pk-sektorin kasvulla, työkykyä työhyvin-

vointia ja siihen liittyviä palveluja parantamalla. Työhalu li-
sääntyy, kun työntekijöiden jaksamisesta pidetään työpaikoil-
la huolta.

– Pelkästään alimman eläkeikärajan nostaminen ei ratkai-
se kasvavia kansantalouden ongelmia. Painottamalla triplan 
kahta ensimmäistä: työtä ja työkykyä voidaan vaikuttaa huo-
mattavan paljon. Tulevissa 2017 eläkeratkaisuissa tämä on 
tarkasteltavana.

Kahden tasavahvan liitto

Mitä syntyi, kun syntyi Elo? Kokenut vetojuhta vai päistikkaa 
eteensä ryntäilevä villikko?

Heiniön käsissä on neljän kohdan visio siitä, minkälainen 
Elo haluaa olla: kasvava, asiakkaiden suosittelema, kumppa-
neiden luottama ja yhteiskunnan arvostama.

– Sellaisena me itsemme näemme, Heiniö luettelee.
Elon syntyvaihetta edelsi varsin erikoinen teknisjuridinen 

ja yhteiskuntapoliittinen valmistelu. Syntyprosessissa sekä Lä-
hiTapiola että Eläke-Fennia olivat jatkuvan luupin alla, jotta 
kilpailulainsäädännön kriteerit sekä yhtiöiden talouden että 
sijoitustoiminnan osalta tulivat asiallisesti huomioiduksi.

– Fuusiomenettelyn valmistelua leimasi vahvasti kilpailu-
lainsäädännön tarkat rajaukset, Heiniö kuvaa.

Viime vuosi täyttyi neuvotteluista ja sopimusasetelmien 
vaatimien kustannus- ja kehittämislaskelmien parissa.

– Molempien tilanne arvioitiin, vastuut selvitettiin, saatiin 
Finanssivalvonnan kanta ja päästiin etenemään asiassa, näin 
prosessi lyhykäisyydessään eteni. Sitä varottiin, että aito kil-
pailutilanne kahden kilpailevan työeläkeyhtiön välillä voisi 
vääristyä.

Aika ajoin neuvottelijat tapasivat ns. cleanroomissa, jossa 
luottamuksellisia neuvotteluja käytiin, mutta mitään siellä 
esitettyä ei saanut mukaansa. Kumppaniin päästiin siis tutus-
tumaan täsmätreffeillä cleanroomissa, siinä missä takavuosi-
na kumppanuuden sinetöimiseksi riittivät luottamukselliset 
kabinettikeskustelut, joiden päätteeksi läimäistiin tukevasti 
kättä päälle.

– Myös asiakkaamme, työmarkkinaosapuolet, STM ja jopa 
kilpailijamme ovat ottaneet meidät yllättävän myönteisesti 
vastaan. Minkäänlaista pahansuopaisuutta emme ole havain-
neet, Heiniö toteaa.

Kasvua ja kasvukipuja

Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuusasetelmat ovat Heiniön uran 
aikana vaihdelleet hyvin voimakkaasti.

– Ei sitä voi kiistää, meillä molemmilla on ollut vaikeutem-
me. Vakavaraisuutemme on parantunut toissavuodesta juuri 
hyvien sijoitustuottojen myötä, Heiniö sanoo.

Hän kertoo esimerkin Eläke-Fennian ajoiltaan vuoden 2008 
globaalin finanssikriisin lähestyessä.

– Urani kovin vaihe alkoi joulukuussa 2007. Aloimme tuos-
sa vaiheessa vähentää riskipitoisia sijoituksia ja seuraavana 

 ■ yhteensä kuuden työeläkevakuutusyhtiön Varman, Ilmari-
sen, elon, eteran, eläke-Veritaksen, Pensions-Alandian sekä 
yksityisten eläkekassojen ja -säätiöiden sekä eläkelaitoksik-
si luettavien Merimieseläkekassan ja Melan hallussa on reilun 
sadan miljardin euron eläkevarallisuus.

kun julkisaloja eläkevakuuttavan kevan ja Valtion eläke-
rahasto VeR:n sijoitusomaisuus lasketaan mukaan, kohoaa 
lakisääteisesti kerrytetty eläkevarallisuus lähes 160 miljar-
diin euroon. Työeläkevakuuttajat Telan sijoitusanalyysitieto-
jen mukaan työeläkevaroja oli viime syyskuun lopussa kaik-
kiaan 158,4 miljardia euroa.

Työeläkeyhtiöt on istutettu vakuutusyhtiöiden kehikkoon ja 
niitä koskevat ankarat vakavaraisuusvaatimukset. Toimiala on 
hyvin säädeltyä, jolloin vakavaraisuudella ja riskinkantokyvyllä 
on suuri merkitys osana yhtiön palvelutarjontaa. Ne ovat run-
goltaan samankaltaisia kuin vakuutusyhtiöt.

Vakavaraisuuspääoma on jatkuvassa tarkastelussa suh-
teessa siihen vastuuseen, mikä eläkkeiden maksamisesta 
vastuuvelkana aiheutuu. Vakavaraisuusrajat määrittyvät sen 
mukaan, kuinka ristipitoisia sijoituksia työeläkeyhtiöllä on 
eläkkeitä turvaamassa.

Elon vakavaraisuus on noin 25 prosentin luokkaa. Yleises-
ti ajatellaan, että kun alkaa mennä alla kymmenen prosentin, 
tulee ongelmia.

Teksti Anne Iivonen

Lakisääteistä 
työeläkevarallisuutta 
lähes 160 miljardia

 ■ elon liikemerkissä e-kirjain kuvaa eloisuutta yleisesti ot-
taen, elonkaarta ja siitä syntyy metafora työelämän aktiivivuo-
siin. Työelämävuosina talteen laitettu siemen itää ja kukoistaa 
työeläkeyhtiössä.

liikemerkki keskellä olevan siirtymävaiheen jakajan toisel-
la puolella tätä symboloi keltainen aurinko, joka liittyy elon-
korjuuseen satokautena ja turvattaviin eläkkeisiin.
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– Täsmälleen tässä samassa huoneessa Auran pääjohtaja 
Pepsi Paloheimo palkkasi minut tammikuussa 1981 Tapiola-
yhtiöön vakuutusmatemaatikoksi. En mitenkään olisi voinut 
arvata, että istun toimitusjohtajana tässä samassa paikassa 
reilut 30 vuotta myöhemmin, Lasse Heiniö kertoo.

keväänä vielä lisättiin riskin vähentämistä. Siinä sijoitusyksik-
kömme oli oikeaan aikaan hereillä ja osasi ennakoida tulevan 
finanssikriisin kovimpia vaikutuksia etukäteen ja pahimmilta 
karikoilta vältyttiin.

Elon syntyyn johtaneiden fuusiovalmistelujen aikaan viime 
vuoden puolella molempien yhtiöiden suunnalta tehtiin myös 
avoin tiedustelu Eteralle ja Eläke-Veritakselle, josko ne olisivat 
olleet kiinnostuneita liittymään mukaan. Kumpikaan ei myön-
tynyt kosintaan.

Heiniön arvion mukaan tämä ja ensi vuosi ovat ainakin Elos-
sa rauhoitettu, sillä integraatioprosessi tulee viemään merkit-
tävästi aikaa ja resursseja.

Mutta Heiniö ei sano ehdottomasti ei mahdolliselle tulevalle 
yhdentymiskehitykselle.

– Kaikki on mahdollista, mikäli tarkoituksenmukaisiin rat-
kaisuihin löytyy yhteistä tahtoa.

Vanha kettu aisti muutoksen

Heiniö on toiminut työeläkealalla jo vuodesta 1981, jolloin hän 
sai ensipestin Aura-Yhtiöihin vakuutusmatemaatikkona. Ura-
kehitys lähti pian tanakkaan nousukiitoon: SHV-tutkinnon tuo-
malla pätevyydellä hän eteni johtajapesteihin Eläke-Sampoon, 
sieltä Eläke-Varman kautta Eläke-Fenniaan, jonka toimitusjoh-
tajana hän oli mukana toisen sopijapuolen edustajana synnyt-
tämässä Eloa.

Hän tyrmää ajatuksen, että Elon synnyttämiseen olisi liitty-
nyt hätäsektion tunnelmia.

Kuka?

Lasse Heiniö

• Elon toimitusjohtaja 2014–
• aiemmin toiminut mm. eläke-Fennian 

toimitusjohtajana (2001–2013) ja varatoimi-
tusjohtajana (1998–2001), Eläke-Varman ja 
yrittäjäin Fennian fuusiossa asiantuntijana 
1998, Eläke-Sammon varatoimitusjohtajana 
(1983–1998)

• SHV, filosofian kandidaatti
• syntynyt 1951 Helsingissä, asuu Espoossa
• kävelee pitkiä lenkkejä ja ihastelee tähtitaivas-

ta, kesäisin harrastaa golfia
• amatööriperhokalastaja, mistä todistaa 

työhuoneen seinällä valokuva 16,5-kiloisesta 
Tenon lohesta.



”Parhaimmankaan 
palvelun myyminen 
ei onnistu ihmisiä 

kohtaamatta.”
Toimitusjohtaja 

Lasse Heiniö, Elo
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– Meiltä kahdelta entiseltä kilpailijalta tämä 
oli harkittu ja hallittu teko. Haluamme olla mu-
kana kantamassa vastuuta eläkejärjestelmämme 
kehittämisessä. Panostamme samalla yhteistyö-
hön laajaa kumppaniverkostoa hyödyntäen.

– Näen tässä mahdollisuuden osallistua myös 
kansalaistalkoisiin sillä tahtotilalla, että Suomi 
saadaan nousuun. On aivan liikaa vaivuttu odot-
televaan ja jähmeään tunnelmaan sen sijaan, että 
tartuttaisiin tosimielellä toimeen.

– Positiivisen iloisen elon toivon leviävän koko 
Suomeen. Omalta osaltamme voimme olla tuke-
massa pk-sektorin investointien rahoituksessa ja 
sillä tavalla luoda kasvua suomalaiseen yritys-
toimintaan.

Heiniön mukaan fuusion myötä saavutetaan 
selviä hyötyjä, etenkin ICT-järjestelmien osalta.

– Tämä johtui pitkälti siitä, että se mikä toisel-
la oli vanhaa ja kuopattavissa voitiin korvata toi-
sen vastikään uudistamalla osalla. Uudenlaista 
tapaa löydettiin toimintaan sekä vakuutus- että 
korvausjärjestelmissä. LähiTapiola Eläkeyhtiöstä 
hyödyksi siirtyivät sijoitustoiminnan järjestelmät 
ja Eläke-Fenniasta talousjärjestelmät.

– Fuusiomme oli hyvin opettavainen proses-

si. Sillä tässä pääsimme näkemään ja ottamaan 
opiksi sen, miten voimakkaan muutoksen dyna-
miikka toimii, Heiniö muotoilee.

Kenttäorganisaatiolta odotetaan paljon

Heiniö uskoo kumppanuusvakuutusyhtiöiden 
LähiTapiolan ja Fennian kenttäorganisaatioiden 
yhteisvoimaan.

– Parhaimmankaan palvelun myyminen ei on-
nistu ihmisiä kohtaamatta. Etenkin keskisuurissa 
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Lisätietoja ja hakulomake verkkopalvelus-
ta: www.etk.fi/koulutus

Syyskuussa 2014 käynnistyvä 
koulutusohjelma kestää noin 
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9Työeläke | 1  :  2014

yrityksissä sillä on merkitystä, että heillä on käy-
tettävissään tutut verkostot ja paikallisen organi-
saation apu ja neuvot ovat lähellä.

– Ei ole salaisuus, että Ilmarinen on meidän 
pahin kilpailijamme. Ja kova vastus se on meille 
juuri siitä syystä, että myös heillä on vahva kent-
täorganisaatio Pohjola-ryhmän kumppanina.

Elo aikoo menestyä toiminnassaan palveluko-
konaisuudella ja sijoitustuotoilla. Eikä siihen ole 
sen kummempaa konstia kuin muillakaan työelä-
kealan toimijoilla. Se menestyy, joka huolehtii 
työeläkemaksuina kerätystä kokonaisuudesta va-
kavaraisuuden turvaten sekä palvelutarjonnasta 
ja kustannustehokkuudesta huolehtien.

Työeläkeyhtiöiden ylin johto on vaihtumassa 
parin lähivuoden sisällä kovaa vauhtia. Heiniö 
näkee muutoksen menneen siihen suuntaan, että 
aktuaaritaustaisten vakuutustalouden ja -mate-
matiikan tuntevien johtajien sijaan ykköspaikoil-
le nousevat nyt rahoitusmaailmassa kannuksen-
sa hankkineet sijoitustoiminnan ammattilaiset.

Varmassa johto vaihtui jo, kun Matti Vuorian 
seuraajana aloitti toimitusjohtaja Risto Murto. 
Ilmarisen Harri Sailakselle veikataan jatkajaa. 
Heiniö profiloituu muutoskauden johtajana.

– Mulla on ollut työhaluja, työkykyä ja työtä. 
Siksi otin tämän fuusiohaasteen innolla vastaan, 
toteaa aktuaari Heiniö. n

Lasse Heiniö uskoo 
asiakaskontakteissa 
syntyvän tulosta. Elon 
kasvun odotukset raken
tuvat paljolti kumppa
nuusvakuutusyhtiöiden 
kenttäorganisaatioiden 
varaan.
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kevät sijoitusvalinnan ja kantavat sen riskit. Val-
tio päättää, millaisia sijoitusstrategioita rahastot 
tarjoavat. 

Amsterdamin yliopiston AIAS-instituutin tut-
kijoiden mukaan nuorisojärjestöjen näkemykset 
eivät kestä kriittistä analyysia. Esimerkiksi väit-
teet uuden järjestelmän kustannustehokkuudes-
ta ja valinnanvapauden eduista ovat liioiteltuja. 
Ehdotettu järjestelmä poistaa myös eläkkeiden 
maksajien eli työnantajien ja työntekijöiden 
mahdollisuudet osallistua sijoitustoiminnan 
päätöksentekoon ja valvontaan. Tämä on ongel-
ma, koska aito jaloilla äänestäminen ei olisi uu-
dessa järjestelmässä mahdollista. Työntekijöiden 
näennäinen valinnanvapaus ja vähenevä valta ei 
siis ratkaise järjestöjen kuvaamia ongelmia. 

Vaikka Alankomaiden nuorisojärjestöjen eh-
dotus on raakile, on hankkeen taustalla olevat 
huolet otettava vakavasti. Monet kokevat eläke-
lupauksen epämääräiseksi ja rahan jakamisen 
tavat epäoikeudenmukaisiksi. On siis varottava 
mitä lupaa, jos eläkejärjestelmä ei pysty joka ti-
lanteessa täyttämään lupaustaan.  Nämä huolet 
on otettava vakavasti myös Suomessa, koska mai-
demme työeläkejärjestelmissä on monia yhteisiä 
piirteitä. 

Monet järjestöjen kuvaamista ongelmista 
Alankomaissa johtuvat itse asiassa järjestelmän 
rahastointimekanismista, minkä vuoksi on help-
po ymmärtää, miksi uudistusehdotukset kohdis-
tuvat koko järjestelmään. Suomessa vastaavat 
ongelmat tulevat rajatummista asioista, kuten 
superkarttumasta ja elinaikakertoimesta. Näh-
täväksi jää, nousevatko nämä teemat esiin koti-
maisten poliittisten nuorisojärjestöjen piirissä.

Ville-Pekka Sorsa

Sorsa
Kolumnisti on Helsingin 

yliopiston yleisen valtio-opin 
yliopistonlehtori.

Sukupolvikapinaa Alankomaissa

”On siis varottava mitä 
lupaa, jos eläkejärjestelmä 

ei pysty joka tilanteessa 
täyttämään lupaustaan.”

S
osialistien, konservatiivien ja libe-
raalien poliittisilla nuorisojärjestöil-
lä voisi kuvitella olevan hyvin vähän 
yhteisiä näkemyksiä. Alankomaissa 
nämä kolme ovat kuitenkin löytä-
neet toisensa ja perustaneet yhtei-

sen hankkeen, jonka tarkoituksena on muuttaa 
maan työeläkejärjestelmä. 

Hankkeen taustalla on pettymys eläkelu-
paukseen ja kokemus sukupolvien välisestä epä-
oikeudenmukaisuudesta. Järjestöjen mukaan ny-
kyjärjestelmä on pettänyt lupauksensa, koska 
eläkkeitä on leikattu huonojen sijoitustuottojen 
takia. Epäoikeudenmukaisuuden kokemus joh-
tuu riskien jakamisen tavasta. Järjestöjen mu-
kaan nuoret duunarit maksavat hyväosaisten 
eläkkeitä.

Nuorisojärjestöjen lääke pääkipuun on 
käytännössä giljotiini eli ongelmien ratkai-
seminen poistamalla etuusperusteinen eläke-
lupaus ja riskien jakaminen. Tämä tapahtui-
si ottamalla käyttöön Viron-mallin kaltainen 
järjestelmä, jossa yksilöt päättävät, mihin yk-
sityiseen eläkerahastoon he sijoittavat osan 
pakollisista sosiaalimaksuistaan. Yksilöt te-
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Eläkkeellesiirtymisiän odote
• kuvaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää, jos 

eläkealkavuus ja kuolevuus säilyvät tarkasteluvuoden tasolla
• on väestön ikärakenteesta riippumaton ja lasketaan samalla 

periaatteella kuin elinaikaa mittaava elinajanodote
• mittaa eläkkeellesiirtymisiän kehitystä 25- ja 50-vuotiaille.

Työllisen ajan odote
• kuvaa työuran pituutta ja niiden vuosien keskimäärää, joina 

tietyn ikäisen henkilön voidaan odottaa olevan työssä jäljellä 
olevana elinaikanaan

• työllisen ajan odotteen perusteella vuonna 2013 suomalaisten 
työuran pituus oli keskimäärin 33,9 vuotta. Laskua 
edellisvuodesta on 0,3 vuotta.

Eläkkeelle siirrytään
lähes 61-vuotiaana

E
läketurvakeskuksen tilastojen mukaan 
eläkkeellesiirtymisiän odote pysyi vuon-
na 2013 samana kuin edellisvuonna. Suo-
malaiset jäivät työeläkkeelle keskimäärin 

60,9-vuotiaana.
Viime vuonna eläkkeelle siirtyneiden määrä 

nousi edellisestä vuodesta ja vanhuuseläkkeelle 
siirtyneiden määrä kasvoi lähes kymmenellä pro-
senttiyksiköllä.

– Vaikka eläkkeelle siirtyneiden määrä nousi 
selvästi, muutokset eri ikäryhmissä ja suhteessa 
ikäluokkien kokoon olivat pieniä. Siksi keskimää-
räinen eläkkeellesiirtymisikä pysyi ennallaan, elä-
keturvakeskuksen johtaja Mikko Kautto toteaa.

Vuonna 2013 eläkkeellesiirtymisiän odote 
25-vuotiaille oli 60,9 vuotta ja 50-vuotiaan odo-
te 62,6 vuotta.

eläketurvakeskuksen julkaisema odote perus-
tuu eläkelaitoksilta saatuihin tietoihin. eläkkeel-
lesiirtymisiän muutosta seurataan tilastollisella 
odoteluvulla. luku kertoo, missä iässä eläkkeelle 
siirrytään, jos alkaneiden eläkkeiden määrä suh-
teessa vastaavanikäisen työeläkevakuutetun vä-
estön määrään pysyy tilastovuoden (2013) tasolla.

Työeläkkeelle siirtyi
runsaat 73 000 henkilöä

Viime vuonna työeläkkeelle siirtyi 73 300 henki-
löä, mikä on yli 4 000 henkilöä enemmän kuin ai-
empana vuonna.

– Työeläkkeelle siirtyneistä valtaosa, yli 70 pro-
senttia, siirtyi suoraan vanhuuseläkkeelle. Viime 
vuonna heitä oli ensimmäisen kerran yli 50 000 
henkilöä, kehityspäällikkö Jari Kannisto sanoo.

Osa-aikaeläkkeelle siirtyneiden määrä kasvoi. 
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä py-
syi samana kuin edellisvuonna. Viime vuonna 20 
000 henkilöä jätti työelämän työkyvyttömyyden 
vuoksi.

Työeläkelakien mukaiselle vanhuuseläkkeel-
le voi siirtyä joustavasti 63–68 vuoden ikäisenä. 
Omaan työuraan perustuvalla työeläkkeellä Suo-
messa on noin 1,3 miljoonaa henkilöä.

– Vuoden 2013 lukujen perusteella suomalais-
ten odotettavissa olevan työuran pituus on vajaat 
34 vuotta. Heikosti kehittynyt työllisyys pienensi 
työllisen ajan odotetta muutamalla kuukaudel-
la edellisvuoteen verrattuna, Mikko kautto lisää.

Lähemmät tilastotiedot eläkkeelle siirtyneistä 
löytyvät ww.etk.fi:n Eläkkeellesiirtymisikä-
sivustolta (Tutkimus, tilastot, ennusteet > Tilastot 
> Eläkkeellesiirtymisikä).

Viime vuonna 50 000 henkilöä siirtyi suoraan vanhuuseläkkeelle
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Eläkkeellesiirtymisiän odote

FaKtaa työELäKKEEStä

Vuonna 2013 
eläkkeelle siirryt-
tiin keskimäärin 
60,9-vuotiaana.

Vuonna 2013 työ-
eläkkeelle siirtyi 73 

300 henkilöä.

Maassamme on 
noin 1,3 miljoonaa 
omaan työuraan 

perustuvaa 
työeläkettä saavaa.



”Valtaosa yrittäjistä 
vakuuttaa toimintansa 
asianmukaisesti. Puut-
teita on vain pienellä 

osalla yrittäjäkuntaa.”
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T
yönantajat hoitavat pääsään-
töisesti työeläkevakuuttamisen 
oikein. Valvonnassa löytyy siitä 
huolimatta puutteita.

Uusien valvontamenetelmien 
käyttöönotto vuonna 2010 näkyy puuttu-
neiden palkkojen kasvuna. Sen jälkeen 
kasvu on laantunut.

–  Valvonnan menetelmät purevat, 
kertoo valvonnan osastopäällikkö Mat-
ti Ruotanen Eläketurvakeskuksesta.

– Yhä useammin puutteellisesti va-
kuutetut työsuhteet ja niistä kertyneet 
ansiot tulevat esiin valvonnassa ja ne 
saadaan korjattua. Laskusuunta oli 
odotettavissa, sillä uusien menetelmi-
en käyttöönoton jälkeen rekistereistä 
on korjattu vanhoja virheitä, Ruotanen 
sanoo.

Ennaltaehkäiseviä tiedotekirjeitä lä-
hettiin viime vuonna työnantajille lähes 
10 000 ja yrittäjille lähes 27 000 kappa-
letta. Näissä kerrotaan sekä työnantajan 
velvollisuudesta vakuuttaa työntekijän-
sä että yrittäjän velvollisuudesta vakuut-
ta oma yritystoimintansa. 

Valvonnassa selvitettiin viime vuon-
na yhteensä 8 500 työnantajan eläke-
vakuuttamisen oikeellisuutta, joista 
puutteet kohdistuivat noin 1 700 työnan-
tajaan ja koskivat yli 13 000 työntekijää.

Eläketurvakeskuksen kehotuksesta 
tai pakkovakuutuksella 530 työnantajaa 

Valvonta tuottaa tulosta laajojen vero- ja rekisteritietojen vertailuilla

Haaviin jäi lähes 110 miljoonaa
vakuuttamattomia palkkoja

Osastopäällikkö Matti Ruotanen toteaa ennalta
ehkäisevän tiedottamisen olevan edelleen tärkeää 
laajojen valvontamenetelmien rinnalla.

otti eläkevakuutuksen työntekijöilleen. 
Muiden osalta kyse oli olemassa olevaan 
eläkevakuutukseen ilmoitettujen palk-
katietojen puutteiden korjaamisesta.

Yrittäjävalvonnassa 
tapauksia nousi vajaat 800

Vuoden 2013 aikana yrittäjien valvon-
nassa selvitettiin yhteensä 4 000 yrit-
täjän eläkevakuuttamisvelvollisuutta. 
YEL-vakuutus järjestettiin valvonnan 
tuloksena 775 yrittäjälle.

Noin 3 250 henkilön kohdalla voitiin 
lisäselvitysten jälkeen todeta, että hei-
dän toimintansa ei kuulunut YEL:n pii-
riin.

Vuoden 2013 luvut ovat hyvin sa-
mantasoisia kuin YEL-valvonnan pitkä-
aikaiset keskiarvot. Valtaosa yrittäjistä 
vakuuttaa toimintansa asianmukaises-
ti. Puutteita on vain pienellä osalla yrit-
täjäkuntaa.

Viranomaisyhteistyö ehkäisee
harmaan talouden ilmiöitä

Yhteistyön kautta on saatu eri viran-
omaisilta valvontatietoa, joita on hyö-
dynnetty valvonnassa. Harmaan 
talouden selvitysyksikön tuottamia vel-
voitteidenhoitoselvityksiä tilattiin lähes 
kolme tuhatta. 

Valtakunnallisia valvontaviikkoja to-
teutettiin kolme viime vuonna. Eläkeva-
kuuttamisen tarkastajat kävivät näillä 
viikoilla 56 työmaalla ja haastattelivat 
noin tuhatta työntekijää. Tarkastukset 
saivat hyvän vastaanoton monilta työn-
tekijöiltä ja yrittäjiltä, jotka pitivät tar-
kastuksia hyödyllisinä ja ennaltaehkäi-
sevinä.

Työmaakäynneiltä saadun aineiston 
pohjalta selvitettiin vakuuttamattomia 
palkkoja yhteensä noin 2,5 miljoonaa eu-
roa. Mukana olivat myös Aluehallintovi-
raston (AVI) työsuojeluviranomaiset ja 
Verohallinto.

Eläketurvakeskus on tehnyt myös yh-
teistyötä valvonnan erityiskohteiden tii-
moilta, kuten presidentinlinnan työmaa 
ja Olkiluoto 3-ydinvoimalatyömaa. Nä-
kyvällä yhteistyöllä pyritään ennaltaeh-
käisemään harmaan talouden ilmiötä.

Teksti Tiiu Lohtari 
Kuva Karoliina Paatos
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Työkyvyttömyyseläkettä edeltävä 
prosessi rekisteritietojen,
asiakirjojen ja haastattelujen valossa

Raija Gould, Mikko Laaksonen (ETK),
Päivi Husman (TTL)

Eurooppalaisten julkisyksityisten 
eläkejärjestelmien organisointitavat

Ville-Pekka Sorsa (HY)

Terveys ja työolot yhdistettyjen
kysely- ja rekisteriaineistojen valossa

Pekka Ilmakunnas (Aalto yliopisto),
Petri Böckerman (PT)

Tutkintoja suorittaneiden nuorten 
työurakiinnittyminen

Antti Saloniemi (TAY)
 

Mikrosimulointimalli työeläketurvan 
arviointiin

Heikki Tikanmäki (ETK)
 
 

Eläketurvakeskuksen
tutkimusseminaarit

6.3.

20.3.

3.4.

10.4.

8.5.

KEVÄT 2014

Eläketurvakeskuksen kevätkauden seminaarit 
esittelevät tuoreeltaan uusinta tutkimustietoa. 
Esillä on sekä Eläketurvakeskuksessa että 
muualla tehtyä tutkimusta. 

Sarjan aloitusosuudet pidettiin tammi- ja 
helmikuussa. Seminaarit jatkuvat toukokuulle.

Seminaarit järjestetään torstaisin kello 14 alkaen 
Eläketurvakeskuksessa. Kunkin seminaarin 
kesto on noin puolitoista tuntia. Seminaareihin 
toivotaan ilmoittautumista etukäteen viikkoa 
ennen seminaaria osoitteeseen tutkimus@etk.fi.
 

Eläketurvakeskus valvoo työnantajien ja 
yrittäjien vakuuttamisvelvollisuutta laajoilla 
vero- ja rekisteritietojen vertailuilla. Valvon-
nalla selvitettiin viime vuonna 109 miljoonaa 
euroa työeläkevakuuttamattomia palkkoja.

Yrittäjävalvonnan tuloksena uusia YEL-vakuutuksia

TyEL-vakuutuksista puuttuneet palkat

1150 

970 940 
870 

927 

665 710 

150 150 
100 60 90 69 65 

0 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 
1100 
1200 
1300 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Yrittäjä otti kehotuksesta vakuutuksen 

ETK teki pakkovakuutuksen 

kpl 

25 

57 
63 

90 

140 

120 
109 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Milj. € 

Lähde: Eläketurvakeskus

Lähde: Eläketurvakeskus



14 1 :  2014 | Työeläke

 ■ Vuonna 2014 työeläkkeet nousevat 1,37 
prosenttia työeläkeindeksin muutoksen mu-
kaisesti. Kansaneläkeindeksin 1,3 prosentin 
muutoksesta osa otettiin kelan eläkkeissä 
huomioon jo viime vuonna aikaistettuna in-
deksikorotuksena, joten kansan- ja takuu-
eläkkeen korotukseksi jää tänä vuonna noin 
0,6 prosenttia.

kansaneläke ja takuueläke täydentävät 
pientä työeläkettä. yksin asuvan henkilön kansaneläkkeen 
täysi määrä vuonna 2014 on 634 euroa kuukaudessa ja 
avo- tai avioliitossa asuvan 562 euroa kuukaudessa. Ta-
kuueläkkeen kanssa vähimmäiseläkkeen määräksi muo-
dostuu 743 euroa niin yksin kuin puolison kanssa asuvalle.

kansaneläke pienenee työeläketulojen kasvaessa si-
ten, että täydestä kansaneläkkeestä vähennetään puo-
let työeläkkeestä (kuvio 1). Kansaneläke alkaa pienentyä 
vasta, kun eläketulot ylittävät rajatulon (56 e/kk). Kun työ-
eläketulot ovat yksinasuvalla yli 1 310 euroa ja puolison 
kanssa asuvalla yli 1 170 euroa kuukaudessa, ei kansan-
eläkettä enää makseta. Kansaneläke suhteutetaan Suo-
messa asuttuun aikaan, takuueläkettä ei.

eläkkeensaajalla voi olla oikeus myös esimerkiksi asu-
mistukeen tai hoitotukeen.

Nettoeläke nousee enimmillään 
prosentin viime vuodesta

Eläketulon vero kevenee vuonna 2014 hiukan 900–1 600 
euron tuloilla, enimmillään noin 0,4 prosenttiyksikköä, 
kun verrataan saman tulon veroprosenttiin viime vuon-
na ja kunnallis- ja kirkollisverot ovat keskimääräiset. 
korkeam mista eläketuloista verotus kiristyy aavistuk-
sen. Palkan verot ja maksut nousevat kaikilla tulotasoil-
la, enimmillään noin 0,5 prosenttiyksikköä.

Indeksikorotusten ja verotuksen seurauksena netto-
eläkkeet nousevat viime vuodesta enimmillään noin pro-
sentin. Ostovoima siis alenee, jos hintojen 
nousu on vajaat kaksi prosenttia.

Vuonna 2014 valtion tuloveroasteikkoa lie-
vennetään tekemällä 1,5 prosentin tarkistus 
muihin paitsi ylimpään tulorajaan. Valtionve-
rotuksen työtulovähennystä ja kunnallisvero-
tuksen perusvähennystä korotetaan. Valtion- 
ja kunnallisverotuksen eläketulovähennykset 
seuraavat kansaneläkkeen muutoksia.

Vero- ja maksurasitetta kiristää mo-
nissa kunnissa kunnallisveroasteen nou-
su. keskimääräinen kunnallisveroprosent-
ti vuonna 2014 on 19,74 (edellisvuonna 
19,38). Keskimääräinen kirkollisveropro-
sentti on 1,42 (1,41). Sairausvakuutuk-
sen sairaanhoitomaksu on palkansaajalla 
1,32 prosenttia (1,30) ja eläkkeensaajalla 
1,49 prosenttia (1,47). Palkansaajan työ-

eläkemaksu on alle 53-vuotiaalla 5,55 prosenttia ja 
53–67-vuotiaalla 7,05 prosenttia, työttömyysvakuutus-
maksu 0,5 prosenttia ja sairausvakuutuksen päiväraha-
maksu 0,84 prosenttia. Yleisradioveron enimmäismäärä 
nousee 140 eurosta 143 euroon.

Verot ja maksut koostuvat eri tavalla 
palkan- ja eläkkeensaajalla

Eläkkeensaajan käteen jäävä tulo on alle 1 500 euron tu-
loilla suurempi kuin palkansaajalla (kuvio 2). Palkansaaja 
maksaa jo alle verotettavan tulon jäävistä tuloista työelä-
ke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuu-
tuksen päivärahamaksua.

Yleisradioveroa peritään 625 euron kuukausieläkkeestä 
alkaen eli jo alle takuueläkkeen jäävistä tuloista. kunnal-
lis- ja valtionvero määräytyvät eri tavalla palkan- ja eläk-
keensaajan erilaisten vähennysten takia. eläkkeensaaja 
alkaa maksaa kunnallisveroa, sairausvakuutusmaksua 
ja kirkollisveroa noin 900 euron ja valtionveroa noin 2 000 
euron kuukausituloista. Palkansaaja alkaa maksaa kun-
nallisveroa 760 euron tuloista ja valtionveroa noin 2 500 
euron tuloista.

Yli 1 500 euron tuloilla kokonaisprosentti on eläkkeen- 
ja palkansaajalla suurin piirtein samalla tasolla. Palkan-
saajalla tähän sisältyy työeläke- ja työttömyysvakuutus-
maksut, kun taas kunnallis- ja valtionveron osuus jää 
pienemmäksi kuin eläkkeensaajalla. Valtionveroon sisäl-

tyy myös suurista eläkkeistä perittävä elä-
ketulon lisävero.

Työeläke- ja työttömyysvakuutusmak-
su eivät sisälly palkansaajan verokortin 
ennakonpidätysprosenttiin. Siten saman-
suuruisesta eläketulosta ennakonpidätys-
prosentti on suurempi, vaikka käteen jää-
vä tulo on sama kuin 53 vuotta täyttäneellä 
palkansaajalla.

Asiantuntija-
artikkeli

Suvi Ritola
erityisasiantuntija
eläketurvakeskus

Kokonaiseläke vuonna 2014 
– miten käteen jäävä eläke muodostuu?
Eläkkeen- ja palkansaajan verojen ja maksujen kokonaisuus 
määräytyy eri tavalla. Palkansaajalla nettotuloa pienentävät 
myös työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut.

Yli 1 500 euron 
tuloilla kokonaispro-
sentti on eläkkeen- 

ja palkansaajalla 
suurin piirtein 

samalla tasolla.

Eläkkeensaajan 
käteen jäävä tulo 

on alle 1 500 euron 
tuloilla suurempi 

kuin palkansaajalla.
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Kuvio 2: Verojen ja maksujen rakenne vuonna 2014 
Eläkkeensaaja ja 53 vuotta täyttänyt palkansaaja, eri tulotasoilla. Verot on laskettu olettaen, 
että vuositulo on 12 x kuukausitulo. Kunnallis- ja kirkollisvero ovat keskimääräiset.

Kuvio 1: Kokonaiseläke eri tulotasoilla vuonna 2014 
yksin asuva henkilö, työeläkkeen oletetaan olevan 50 % palkasta



16 1 :  2014 | Työeläke

Kokemuksen 
ääntä
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Marina Paulaharju ei olisi oma itsensä, ellei hänellä 
oli menossa projekti tai pari varsinaisten töidensä 
lisäksi. Työnantaja Merimieseläkekassa antaa moni-
toiminaiselle mahdollisuudet ideoida, toteuttaa niitä ja 
myös kehittää itseään.

k
iehtova merenkulkuala sekä kiinnostus eläkejär-
jestelmään pitää Marina Paulaharjun työn imussa. 
Kun Marina Paulaharju aloitti liki parikymmentä 
vuotta sitten Merimieseläkekassan silloisen toimi-
tusjohtaja Helena Jaatisen assistenttina, ei hän 
tiennyt, minkälaiseen toimenkuvan rikkauteen 

hän tuli heittäytyneeksi.
Assistentin työkuva laajeni ensin toimistopäällikön ja myöhem-

min hallinto- ja viestintäpäällikön tehtäviin, kassan asiakasleh-
den Albatrossin toimitussihteeriksi ja monien merenkulun työhy-
vinvointiprojektien koordinaattoriksi.

Toista vuotta sitten pomo vaihtui Helena Jaatisesta Kari Vä-
limäkeen, ja Marina Paulaharjun työkuva muuttui jälleen. Nyt 
hän on lokakuun alussa tulleiden organisaatiomuutosten myötä 
uuden eläke- ja hallintolinjan vetäjä.

– En ole koskaan haalinut itselleni uusia tehtäviä, mutta niitä 
on tullut ajan ja ympäristön muutosten myötä. Olen onnellinen 
siitä, että olen saanut käyttää osaamiseni eri alueita Merimieselä-
kekassan hyväksi ja myös kehittää itseäni.

– Minulla on usein lisäksi jokin erillisprojekti menossa, sillä 
ominta olotilaani on ”monta rautaa tulessa”. Työnkuvan monia-
laisuus ei stressaa minua, vaan antaa virtaa työhöni, Marina Pau-
laharju sanoo.

Merkityksellinen merenkulku

Marina Paulaharju pestautui Merimieseläkekassaan teknisen tuk-
kukaupan konsernista. Sitä ennen hän työskenteli kauppa- ja teol-
lisuusministeriössä. Merenkulkuun liittyvät asiat olivat tuolloin 

Teksti Leena Seretin | Kuvat Pirjo Mailammi

MONta 
raUtaa 
tULESSa
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kauppa- ja teollisuusministeriön alaisuudessa.
– Merenkulun asiat olivat tuttuja ja lähellä 

sydäntäni. Silloin ja edelleen seuraan tarkkaan, 
mitä alalla tapahtuu. Koko kassan henkilökun-
nan intresseissä on, mikä laiva liputetaan ulos, 
mikä sisään, kuinka käy tukien ja verojen. Me-
renkulkualalla laineet ovat lyöneet aina jyrkkiä 
aaltoja ylös ja syviä alas.

Merimieseläkekassa on sikäli poikkeukselli-
nen työeläkelaitos, että se hoitaa vain yhden alan 
eläkkeitä. Kassan asiakkaat, merenkulkijat ovat 
hyvin erityisellä tavalla kiinnittyneet eläkekas-
saansa.

– Onhan se upeaa, kun merenkävijä Thaimaan 
vesiltä kyselee, että mitä MEILLE kuuluu? Eläke-
kassa yhdistää kaikkia merenkulkualan toimi-
joita, ja kassa koetaan vahvasti omaksi. Tämä ei 
voi olla heijastumatta ihanalla tavalla työhöm-
me, Marina Paulaharju sanoo.

Meri on läsnä myös hänen vapaa-ajallaan. Ah-
venanmaan saaristo karuine ja kauniine luontoi-
neen on Marinalle sielun evästä. Kesällä veneily 
sykähdyttää ja vetää puoleensa.

Lempilapsi Albatrossi

Hallinnoimisen, eläkeneuvonnan ja hyvinvointi-
projektien lomassa Marina Paulakoski tiedottaa. 
Tärkeässä roolissa on Merimieseläkekassan asia-

Kuka?

Marina Paulaharju

• hallinto- ja viestintä-
päällikkö Merimies-
eläkekassassa 

• 50-vuotias
• HSO-sihteeri, MTI-

tiedottajatutkinto, nyt 
opintoja kauppatietei-
den parissa 

• harrastuksina liikunta, 
ulkoilu, veneily, 
puutarhanhoito ja 
järjestötoiminta

• motto: Nautinnollinen 
ja mielekäs elämä 
kantaa pitkälle.

kaslehti Albatrossi – Albatrossen. Lehteä tehdään 
ensisijaisesti merenkulkijoille eli eläkevakuute-
tulle ja eläkkeensaajille.

– Albatrossista on kehkeytynyt aikakauslehti, 
joka koetaan merenkävijöiden keskuudessa tär-
keäksi siteeksi Suomeen ja omaan eläkekassaan. 
Vuosittain lehden välissä lähetettävä seinäkalen-
teri saa vankkumattoman suosion merenkävijöil-
tä, Paulaharju sanoo.

Merenkulkualalla painetulla lehdellä on sijan-
sa, sillä merillä ei ole käytössä tehokkaita laaja-
kaistoja eikä aikaa istua tietokoneen ääressä. Pai-
nettu lehti omissa hyppysissä etenkin kaukana 
kotoa tuntuu olevan suunnattoman tärkeä.

Erimies jaksaa

Eläkerintamalla merenkulkualan pureskeltava-
na on sama pähkinä kuin TyEL-puolella. Työssä 
pitäisi jatkaa entistä pidempään. Koko suoma-
lainen eläkejärjestelmä lähti liikkeelle merimies-
ten eläkkeistä vuonna 1956. Alan erityispiirteet 
on leivottu omaan lakiinsa.

Miehistön eläkeikä palveluvuosien määrästä 
riippuen on 55 vuotta, päällystöllä 60 vuotta. Nyt 
eläkeikä kuten koko merimieseläkejärjestelmä on 
sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryh-
män puntaroitavissa. Merimieseläkkeitä ei kui-
tenkaan pohdita isossa työeläkkeiden uudistus-
pöydässä, mutta sieltä heijastunee asioita myös 
tähän eläkejärjestelmämme pioneeriin.

– Merimieseläkekassa on koko 2000-luvun teh-
nyt paljon yhteistyökumppaneiden kanssa työ-
hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen eteen. Nytkin 
on kolme projektia vireillä aina elintavoista työ-
turvallisuuteen.

– Moni merenkävijä pitää kiinni nykyisestä 
eläkeiästä, mikä on ymmärrettävää. Monissa me-
renkulun töissä on terveysriskejä: melu, kylmä, 
kuuma, tärinä ja liukkaus esimerkiksi ovat läsnä 
useimpien työntekijöiden arjessa. Toisaalta on 
olemassa suuntaus, että eläkkeen otettuaan moni 
merenkävijä valitsee väliaikaisen pestin eli jatkaa 
työtään eläkkeellä, Marina Paulaharju kertoo.

Entäpä onko Merimieseläkekassa Marinalle 
eläkepesti?

– Saa nähdä mitä elämä tuo tullessaan. Jos 
oma terveys säilyy, eläkehorisonttini ulottuu jo-
honkin parinkymmenen vuoden päähän. n

– Eläkekassa yhdistää kaik
kia merenkulkualan toimijoi
ta, ja kassa koetaan vahvas
ti omaksi. Siksi tunnemme 
työhön suurta kiinnostusta ja 
sitoutumista, Marina Paula
harju sanoo.

”Merenkulku 
kaikkine tyrskyineen

on työni suola ja 
piristävä sokeri.”
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E
tuuden hakijan on ko-
ettava olevansa itse 
osallinen oman asian-
sa käsittelyssä, sanoo 
vakuutuslääkärijär-
jestelmää kehittävän 
työryhmän puheen-

johtaja, sosiaali- ja terveysministeri 
Paula Risikko.

Työryhmän mukaan asiantuntija-
lääkärien olisi laadittava perusteltu 
kannanottonsa kirjallisena. Hylkää-
viin päätökseen olisi kirjattava, mit-
kä asiat tapauksen arviointiin ovat 
vaikuttaneet ja miten. 

Risikon hankkeen ohjausryhmän 
työhön osallistunut Oikeutta vakuu-
tetuille ry:n (Oiva) puheenjohtaja ei 
tyydy pelkkään kirjalliseen päätök-
seen silloin, kun kyseessä on ensim-
mäisen asteen ratkaisu.

– Toisin sanoen vakuutuslääkä-
rin pitäisi tavata potilas aina silloin, 
kun tehdään päätös korvausasias-
sa. Silloin vakuutetulle voisi esittää 
täydentäviä kysymyksiä eikä päätös 
juuttuisi puutteellisiin papereihin, 
Oivan puheenjohtaja Hannu Kuk-
konen toteaa.

– Samalla, kun vakuutuslääkäri 
saisi kasvot, myös koko järjestelmä 
muuttuisi entistä avoimemmaksi, 
uskottavammaksi ja läpinäkyväm-
mäksi, hän jatkaa.

Oiva jätti eriävän mielipiteensä 
Risikon työryhmän muistioon.

Lääkäreiden osaamista
ja yhteistyötä parannettava

Sosiaali- ja terveysministeriön aset-
tama työryhmä julkisti esityksensä 
tammikuussa. Ohjausryhmän ot-
teessa työskennelleet viisi alaryh-
mää tekivät ehdotuksia muun mu-
assa vakuutuslääkärijärjestelmästä 
viestimiseen, muutoksenhakuun ja 
päätösten perusteluun liittyvistä toi-
menpiteistä. 

Risikon työryhmä haluaa paran-
taa potilasta hoitavan lääkärin ja va-
kuutuslaitoksen välistä tiedonkul-
kua tietokantoja hyödyntämällä ja 
lisätä hoitavan lääkärin ja vakuutus-
laitoksen tiedonkulkua. Esimerkiksi 
uutta Kanta-potilastietoarkistoa voi-

taisiin hyödyntää, jotta hoitava lää-
käri saisi vakuutuslaitokselta tiedon 
potilaansa etuuspäätöksestä. 

Lääketieteellisten tietokantojen 
kuten Terveysportin avulla voidaan 
lisätä hoitavien lääkäreiden tietä-
mystä vakuutuslääketieteestä.

Myös lääkärinlausuntolomakkei-
ta ja lausuntojen laatua on paran-
nettava, jotta vakuutuslaitoksen 
asiantuntijalääkäri saisi hoitavalta 
lääkäriltä enemmän tietoa hakijan 
terveydentilasta kannanottonsa pe-
rustaksi.

Lisäksi hoitavan lääkärin ja va-
kuutuslaitoksen asiantuntijalääkä-
rin erilaiset tehtävät halutaan tehdä 
hakijoille tutuksi. Hoitavan lääkärin 
tehtävä on hoitaa potilasta parhaal-
la mahdollisella tavalla. Vakuutus-
laitoksen asiantuntijalääkäri taas 
arvioi potilaan työkykyä suhteut-
tamalla potilaan terveysongelman 
esimerkiksi tämän ikään, koulutuk-
seen, ammattiin ja vaihtoehtoisiin 
töihin.

Hakijan osallisuutta
vahvistettava

Risikko on kertonut perustaneensa 
työryhmän etsimään ratkaisuja sii-
hen, miten kansalaisten luottamus-
ta järjestelmään lisätään. 

– Potilaiden kokemusten perus-
teella on selvää, että nimenomaan 
osallisuutta on vahvistettava. Yksi 
keino on työryhmän suosittelema 
suullisten käsittelyjen lisääminen 
muutoksenhakuelimissä, sanoo mi-
nisteri Risikko.

Myös Hannu Kukkosella on sa-
nomista muutoksenhakuelinten 
toimintaan:

– Siellä ei saisi olla jäseninä va-
kuutuslääkäreitä. Ei tarvitse olla 
lääketieteellinen asiantuntija, että 
voi osallistua päätöksentekoon. 
Muutoksenhakuelimissä potilaan 
ja vakuutuslääkärin lausunto tulisi 
arvioida samanarvoisesti, kuten kä-
räjäoikeuksissa tapahtuu. Puoluee-
ton tuomioistuin tekee päätöksen, 
ja sen pitää riittää.

Teksti Kati Kalliomäki
Kuva Anne Iivonen

Vakuutuslääkärijärjestelmää kehittänyt 
työryhmä ehdottaa osallisuuden 
vahvistamisen lisäksi tarkempia perus-
teluja etuuspäätöksiin sekä parannuksia 
yhteistyöhön ja tiedonkulkuun. 

Oikeutta vakuutetuille ry:n puheenjohtaja 
Hannu Kukkonen pitää ministeri Paula Ri
sikon hanketta myönteisenä. – On todella 
tärkeää, että avoimuutta ja läpinäkyvyyt
tä halutaan lisätä ja että yhdistyksemme on 
kutsuttu mukaan kehittämään vakuutuslää
kärijärjestelmää. Tosin tämä on vasta pitkän 
prosessin alku, hän toteaa.

Vakuutuslääkärijärjestelmää 
kehittävä työryhmä:

Etuuspäätökset 
perusteltava 
tarkemmin

Vakuutuslääkäri järjestelmää 
kehittäneen työryhmän 
muistio
Sosiaali- ja terveysministeriön 
raportteja ja muistioita 2014:1
Helsinki 2014, 94 sivua
ISSN-L 2242-0037, ISSN 2242-
0037 (verkkojulkaisu) 
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 ■ Ikääntyneille tärkeitä sosiaaliturvan muotoja ovat la-
kisääteiset eläkkeet ja julkiset sosiaali- ja terveyspalve-
lut. Tietoa suomalaisten eläkeaikaan kohdistamista odo-
tuksista sosiaaliturvan riittävyyden suhteen on yllättävän 
vähän. luottamus eläkkeisiin ja palveluihin on edellytys 
eläke- ja palvelujärjestelmien pysyvyydelle.

Jos eläkkeisiin ja palveluihin ei luoteta, tulisi eläke-
aikaisiin tarpeisiin myös varautua omaehtoisesti ennen 
eläkkeelle siirtymistä. Suomalaisten luottamusta eläke-
turvaan selvitettiin kattavasti eläketurvakeskuksen kerää-
män kyselytutkimuksen avulla vuonna 2012.

Uusimmassa aineistoon perustuvassa tutkimuksessa 
pureudutaan ei-eläkkeellä olevan väestön (1960) mieli-
piteisiin eläkkeiden kyvystä turvata riittävä toimeentulo 
vanhuudessa, mutta huomioidaan myös palveluiden mer-
kitys osana eläkeajan sosiaaliturvaa.

Hyväosaiset epäilevät 
eläkeajan palvelujen riittävyyttä

kyselytutkimuksen mukaan eläkkeisiin luottaa noin kak-
si kolmesta, palveluihin vain noin joka toinen. epäily riit-
tävästä vanhuusajan toimeentulosta on tyypillisempää 
hieman heikommassa sosioekonomisessa asemassa 
olevilla. Tällaisia ryhmiä ovat perusasteen tutkinnon suo-
rittaneet, toimihenkilönä tai asiakaspalvelijana työsken-
televät ja vuokralla asuvat (kuvio 1).

Terveys- ja sosiaalipalvelujen riittävyyttä epäilevät 
puolestaan tyypillisemmin korkeakoulututkinnon suoritta-
neet ja suurituloisimmat. Näillä ryhmillä on noin 1,6-ker-
taiset riskit epäillä eläkeaikaisten palvelujen riittävyyttä 
suhteessa perusasteen koulutuksen suorittaneisiin ja pie-
nituloisimpiin.

Tulokset ovat mielenkiintoisia, sillä paremmassa so-
sioekonomisessa asemassa olevien voidaan ajatella ole-
van riippumattomampia hyvinvointivaltion etuuksista ja 
palveluista. Siten heidän voisi ajatella olevan tyytyväi-
sempiä tarjottujen palvelujen määrään kuin heikommas-
sa asemassa olevien. kysymys saattaa olla eläke- ja pal-
velujärjestelmien erilaisuudesta.

Aiemmissa tutkimuksissa (Ervasti 1998) on arveltu toi-
meentuloturvaetuuksien hyvyyttä mitattavan lähinnä ra-
hassa, mutta palveluihin liittyy aina myös kysymys laa-
dusta.

 korkeammin koulutettujen ja suurituloisimpien vä-

häisempi eläkkeiden riittävyyteen kohdistuva kritiikki voi 
johtua siitä, että eläkettä kertyy suhteessa tuloihin.

Paremmin ansaitsevat saavat enemmän eläkettä. Pal-
velujärjestelmissä sen sijaan ainakin periaatteessa kaikki 
saavat saman palvelun. Tällöin keskiluokan kritiikkiä saat-
tavat lisätä heidän hyvinvointipalveluihin kohdistamat yk-
silölliset vaatimukset.

Heikko terveys
heikentää luottamusta

Sekä eläkkeisiin että palveluihin luottaa noin joka kolmas 
suomalainen, kriittisesti suhtautuu yksi seitsemästä ( ku-
vio 2). Kokonaisuuden riittävyys arvioidaan sitä heikom-
maksi mitä huonommaksi ihminen terveytensä kokee.

Kohtalaiseksi terveytensä kokevilla on 1,6-kertainen 
ja huonoksi terveytensä kokevilla jopa 3,5-kertainen ris-
ki arvioida sosiaaliturvan riittävyys huonoksi suhteessa 
terveytensä paremmaksi kokeviin.

Huonommaksi terveytensä kokevien huoli eläkeaikai-
sen sosiaaliturvan riittävyydestä on merkillepantavaa. 

Huono terveys on riski eläkeajan hyvinvoinnille monessa 
mielessä. Huonoksi koetun terveyden myötä työkyky heik-
kenee ja siten todennäköisyys työkyvyttömyyseläkkeelle 
siirtymiselle kasvaa. Työkyvyttömyyseläkkeet ovat kes-
kimäärin esimerkiksi vanhuuseläkkeitä pienempiä, mikä 
haastaa vanhuuden ajan taloudellista hyvinvointia.

Myös erilaisten palveluiden tarve kasvaa. Jos julkisia 
palveluja ei ole riittävästi saatavilla, ei niitä pystytä pie-
nillä tuloilla välttämättä myöskään ostamaan yksityises-
ti. Tämä on haaste terveydellisen hyvinvoinnin näkökul-
masta.

Muita eläkeajan sosiaaliturvan riittävyyttä epäileviä 
ryhmiä ovat naiset, keski-ikäiset, vuokralla asuvat ja toi-
mihenkilö- ja asiakaspalvelutehtävissä työskentelevät.

Asiantuntija-
artikkeli

liisa-Maria Palomäki
Tutkija

eläketurvakeskus

Riittääkö eläkeajan sosiaaliturva?
Koulutus ja taloudelliset resurssit vaikuttavat arvioihin eläkeajan toimeentulon ja 
palveluiden riittävyydestä. Sosiaaliturvan kokonaisuuden arvioinnissa merkittävin 
tekijä on kokemus omasta terveydestä.

Suomalaisten mielipiteet 
eläkkeiden ja sosiaali- ja 
terveyspalvelujen riittä-
vyydestä eläkeaikana

Tekijä: Liisa-Maria Palomäki
Eläketurvakeskuksen kes
kustelualoitteita 04/2013, 
29 sivua

Sekä eläkkeisiin että 
palveluihin luottaa noin 

joka kolmas suomalainen, 
kriittisesti suhtautuu yksi 

seitsemästä
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Eläke ei takaa 
riittävää 
toimeentuloa

32 %
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15 %

Ilmaistu vetosuhtei-
na, muiden luokkien 
riski suhteessa en-
simmäiseen luok-
kaan (OR=1)
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Ilmarisen ja Cityconin raken
nushanke on suuri. Kyseessä 
on sadan miljoonan euron 
investointi, joka työllistää 
parhaimmillaan nelisensataa 
työntekijää.
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Kaupan ja 
kulttuurin 

liitto
Lappeenrantaan nousee uudistettu ja 

laajennettu IsoKristiinan kauppakeskus, joka 
luottaa venäläisten turistien ostovoimaan. 

Työeläkeyhtiö Ilmarinen on osakkaana rajoja 
rikkovassa hankkeessa: kauppakeskukseen 

sijoittuu myös uusi kaupunginteatteri.

R E P O R T A A S I

LAPPEENRANTA Teksti Tiina Suomalainen | Kuvat Mikko Nikkinen

Työeläkeyhtiö Ilmarisen ja kiinteistösijoitusyhtiö 
Cityconin kauppakeskushanke Lappeenrannassa



Kiinteistösijoituksilla tasaista 
tuottoa työeläkevarallisuuteen
Kiinteistösijoituksilla saa hyvää ja tasaista tuottoa. 
Kiinteistöihin sijoittaminen turvaa työeläkevarojen 
hyvää kehitystä. Pitkän ajanjakson tarkastelussa ne 
myös hajauttavat työeläkesijoitusten kokonaisriskiä.
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K
iinteistöjen tuottokehitys on ollut pitkän aikavälin tarkaste-
lussa mainiota. Viiden viime vuoden tarkastelujaksolla keski-
määräinen tuotto on ylittänyt inflaatiovauhdin reilulla neljällä 
prosenttiyksiköllä.

kun verrataan tällä samalla pitkällä aikavälillä työeläkevakuutta-
jien kokonaistuottoja ja kiinteistösijoitusten tuottoja, ylittää kiinteis-
tösijoitusten tuotto 0,5 prosenttiyksiköllä sijoitusten kokonaistuoton.

Mikä merkitys kiinteistösijoitustuotolla on työeläkelaitosten sijoi-
tusvarallisuudessa, Työeläkevakuuttajat Telan analyytikko Maria 
Rissanen?

– Kiinteistöt reaaliomaisuutena muodostavat hyvän hajautuskoh-
teen työeläkevakuuttajille. Näiden hyvien pitkän aikavälin tuottojen 
lisäksi on kiinteistösijoitusten vuosittainen tuottovaihtelu maltillista 
verrattuna esimerkiksi pörssinoteerattuihin osakkeisiin tai kokonais-
tuottoihin, Rissanen sanoo.

L
appeenrannan keskustassa am-
mottaa iso monttu, jonka poh-
jalla käy kuhina. Nosturi nostaa 
järjestelmämuottia, sirkkeli ja 
moottorisaha soivat. Työmiehet, 
kuin neonhohtoiset muurahaiset, 
ahertavat kahdessa vuorossa lau-

doitus, raudoitus ja betonointitöissä.
Naapurissa puurtaa toinen mokoma työmiehiä 

kauppakeskuksen saneerauksen parissa.
Vielä ei uskoisi, että paikalle kohoaa hulppea 

kokonaisuus.
Kun kauppakeskus IsoKristiinan uudistus ja 

laajennus valmistuu vuonna 2015, 19 800 neliötä 
ovat paisuneet 38 000 neliöksi. Tarjolla on kaup-
poja, kahviloita, ravintoloita ja elokuvateatteri.

Komeuden kruunaa uusi uljas kaupungin-
teatteri.

Loistava sijainti

Työeläkeyhtiö Ilmarisen ja kiinteistösijoitusyhtiö 
Cityconin kauppakeskushanke Lappeenrannassa 
on ainutlaatuinen monella tavalla. 

Lappeenrannan sijainti itärajalla merkitsee 
sitä, että venäläisten ostosmatkailijoiden osuus 
on merkittävä.

– Eniten meitä kiinnostaa tässä hankkeessa 
juuri venäläisten turistien ostovoima, toteaa Il-
marisen kiinteistöjohtaja Tomi Aimonen.

Venäläisten ostokset kattavat 15 prosenttia Iso-
Kristiinan myynnistä kauppakeskuksen valmis-
tuttua. Ilmarinen ja Citycon uskovat, että osuutta 
on mahdollista vielä kasvattaa.

Toiseksi Ilmarista kiehtoo se, että uudistettu 

ja laajennettu kauppakeskus nousee ydinkeskus-
taan jo olemassa olevaan infraan. Se on järkevää 
kestävän kehityksen ja keskustan elinvoimaisuu-
den kannalta.

Kohti kansanteatteria

Pikantin lisän hankkeeseen tuo se, että uuden 
kaupunginteatterin tilat sijoittuvat kokonaisuu-
dessaan kauppakeskuksen sisälle. Vastaavaa ei 
ole tiettävästi missään muualla maailmassa.

Viihdettä ja kulttuuria, kuten elokuvateattere-
ja ja kirjastoja, on toki tuotu kauppakeskuksiin 
jo aiemmin.

Aimonen kuvailee Lappeenrannan ratkaisua 
mielenkiintoiseksi. On sitä paitsi tehokasta ja jär-
kevää, että teatterin asiakkaat voivat käyttää sa-
moja pysäköintitiloja.

Lappeenrannan kaupunginteatterin johtaja 
Jari Juutinen on innoissaan teatterin tulevasta 
sijainnista. Hän näkee siinä syviä merkityksiä.

– Teatteri on toritaidetta, sen on mentävä lä-
helle ihmisiä. Kauppakeskukset ovat puolestaan 
nykyajan toreja. Tämä ratkaisu hälventää myös 
korkeakulttuurin leimaa. Tyypillisestihän teat-
terit on rakennettu ydinkeskustan ulkopuolelle 
ja jätetty ympärille vielä iso aukio, jonka ylittä-
minen on vaatinut suuria henkisiä ponnistuksia, 
Juutinen kuvailee.

Lappeenrannan kaupungin mukaantulo oli 
edellytys IsoKristiinan laajennuksen toteutumi-
selle. Kaupungin talous on tiukoilla, mutta kes-
tää kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan mukaan 
teatterin vaatiman 20 miljoonan euron inves-
toinnin.

Ilmarisen rakennuttajapääl
likkö Niina Rajakosken ja 
Cityconin hankekehityspääl
likkö Heikki Alénin yhteistyö 
sujuu saumatta.
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Työeläkesijoitusten vuosittaiset tuotot, % Lähde: TELA

Kun kauppakeskus 
IsoKristiinan uudistus ja 
laajennus valmistuu 2015, 
ovensa avaa ainutlaatuinen 
kokonaisuus. Tarjolla 
on kauppojen lisäksi 
ravintolamaailma, elokuva
teattereja ja kaupungin
teatteri.
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– Uudistettu kauppakeskus tuo meille kiinteis-
töveroja ja tekee kaupungista entistä vetovoimai-
semman, Jarva huomauttaa.

Monenlaista sijoittamista

IsoKristiinan laajentamisen ja uudistamisen ko-
konaisinvestoinnin arvo on sata miljoonaa euroa. 
Ilmarinen ja Citycon ovat molemmat hankkeessa 
mukana 50 prosentin osuuksin. Ilmarinen myös 
osti 50 prosenttia IsoKristiinasta.

Sijoittaminen asuntoihin ja toimistotiloihin 
on eläkeyhtiöille peruskauraa. Aimosen mu-
kaan kauppakeskuksiin sijoittaminen vaatii jo 
syvällisempää osaamista. Kauppakeskukset ovat 
erikoiskiinteistöjä, joiden hallinnointi, markki-
nointi ja kehittäminen poikkeavat esimerkiksi 
toimistoista.

– Vuosituhannen alkupuolella myimme kaik-
ki kauppakeskukset Helsingin Galleria Esplana-
dia lukuun ottamatta. Jo silloin tiedostimme, että 
haluamme kiinteistösalkkuun myös tätä riskiä – 
kunhan oikeat kumppanit löytyvät.

Aimonen uskoo, että kauppakeskukset ovat 
tulevaisuuden kaupunkitiloja. Niihin keskittyvät 
monenlaiset palvelut kaupasta kulttuurin kaut-
ta terveyspalveluihin. IsoKristiinan lisäksi Ilma-
risella on menossa kauppakeskushanke Porissa.

Aimonen ei lähde vertailemaan eri sijoitus-
muotojen kannattavuutta.

–  Kauppakeskukset ovat kannattavia, totta 
kai. Valitsemme sellaisia sijoituksia, jotka pär-
jäävät myös pitkällä aikavälillä.

Työmaasta korulippaaksi

Millainen kauppakeskus rakennustyömaasta sii-
ten kuoriutuu? Siitä antavat vihiä arkkitehtien 
piirrokset ja kierros työmaalla.

Maanalaisia pysäköintitiloja tulee kolmeen 
kerrokseen, kuten liike- ja ravintolatilojakin. 
Kolmannen kerroksen liiketiloista aukeaa sisään-
käynti teatterin lämpiöön ja saleihin.

Teatterin huipulla on lavastenostin, joka nos-
taa laajennusosan vajaan 32 metrin korkeuteen. 
Se vastaa kymmenkerroksista taloa.

– Maakuntakaupungeissa haasteena on se, 
että kauppakeskukset hiljenevät iltaisin. Kun 
kaupat, elokuvateatterit ja teatteri sijaitsevat sa-
massa rakennuksessa, tuo se jatkoaikaa myös 
kaupoille ja kahviloille, Cityconin hankekehi-
tyspäällikkö Heikki Alén sanoo.

Lappeenrantaan hankkeen etenemistä katsas-
tamaan tullut Ilmarisen rakennuttajapäällikkö 
Niina Rajakoski huomauttaa, että rakennukses-
ta tulee visuaalisestikin hieno. Suunnittelija on 
antanut ulkoasulle nimen ”korulipas”.

Julkisivu saa pinnalleen osittain rei´itettyä 
alumiinilaattaa. Pellin perforointiin otettiin mal-
li paikalla kasvaneen vanhan vaahteran lehväs-
töstä. n

– Kiinteistösijoituksista saadaan jatkuvasti 
juoksevaa tuottoa vuokrien muodossa – tämä-
kin tekee niistä varteenotettavan sijoitusvaihto-
ehdon, kun tuotto ei realisoidu pelkästään myy-
mällä varallisuutta.

Miten kiinteistösijoitukset ovat kehittyneet 
viimeisen viiden vuoden aikana? Onko las-
kua vai nousua?

– Kiinteistösijoitukset ovat kasvaneet pitkäl-
ti samassa tahdissa kuin sijoitusten kokonais-
määrä. Viiden viimeisen vuoden aikana on kiin-
teistösijoitusten kokonaismäärä kasvanut 14 
miljardista eurosta 17 miljardiin euroon.

Samanaikaisesti kiinteistösijoitusten osuus 
kokonaissijoituksista on vaihdellut 10–11 pro-
sentissa. Mikä selittää muutosta?

– Kiinteistösijoitusten vakaasta kehityksestä 
voi vetää sen johtopäätöksen, että kyseessä on 
sijoitusluokka, jota halutaan pitää tietyllä tasol-
la, eikä ainakaan pienentää sen osuutta.

– Kiinteistöihin sijoittamisen yksi haaste on 
markkinoiden pienuus täällä Suomessa. Noin 
85 prosenttia työeläkevakuuttajien kiinteistösi-
joituksista kohdistuu Suomeen. Jos kiinteistö-
jen sijoitusosuutta halutaan kasvattaa, on sijoi-
tettava lisää ulkomaisiin kohteisiin. 

Mitä erityispiirteitä lakisääteisten työeläkeva-
kuuttajien sijoitustoiminnassa on nähtävissä 
eri toimijoiden välillä?

– Eläkevakuuttajat ovat itsenäisiä toimijoita, 
joilla voi olla hyvinkin toisistaan poikkeava suh-
tautuminen eri sijoituskohteisiin.

– On olemassa toimijoita, jotka eivät edes 
voi sijoittaa joihinkin kohteisiin, esimerkiksi 
suoriin kiinteistösijoituksiin tai joilla on heidän 
muusta toiminnasta johtuva linjaus sijoittaa 
vain vähän kotimaisiin kohteisiin.

yksityisen sektorin työeläkevakuuttajia si-
too vakavaraisuusvaatimukset, jotka rajoittavat 
heidän riskinottomahdollisuuksiaan.

Teksti Anne Iivonen

Uudistettu IsoKristiina 
hamuaa lisää venäläisiä 
asiakkaita. Kohdetta 
esittelee Cityconin 
hankekehityspäällikkö 
Heikki Alén.
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• lappeenrannan Isokristiinan uudistus 
ja laajennus on kolmen kauppa: 
Ilmarisen, Cityconin ja lappeenrannan 
kaupungin.

• IsoKristiinan pinta-ala kasvaa 19 800 
neliöstä 34 00 neliöön, plus teatterin 
4 000 neliöön.

• kokonaisinvestoinnin arvo on noin 
sata miljoonaa euroa, joka jakautuu 
tasan Ilmarisen ja Cityconin kesken.

• lappeenrannan kaupunki investoi 
hankkeeseen 20 miljoonaa kaupun-
ginteatterin rakentamiseksi.

• Kauppakeskuksen rakentaa Skanska.
• Työmaalla ahertaa tällä hetkellä 

lähes 200 työntekijää. Määrä 
kaksinkertaistuu työmaan edetessä.

• Isokristiinan peruskiven muurasi 
lokakuussa 2013 kulttuuri- ja 
urheiluministeri Paavo Arhinmäki.

• Uusi Isokristiina valmistuu vaiheittain 
vuoden 2015 toukokuussa ja loka-
kuussa.

• Teatterin ensimmäiset näytökset 
nähdään vuoden 2016 puolella.

IsoKristiina
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PALLO 
HALLUSSA

Kari Lindstedt
Informaatikko
Eläketurvakeskus

Pallo hallussa kokoaa eri 
lähteistä ulkomaiden elä-
keuutisia. lisää luettavaa 
muiden maiden eläketur-
vasta löydät Etk.fi-verkko-
palvelusta.

KANADA

Ontario perustaa oman 
järjestelmän

 ■ kanadan suurin provinssi Ontario ai-
koo perustaa oman lakisääteisen eläkejär-
jestelyn, koska se ei ole päässyt liittovaltion 
kanssa yhteisymmärrykseen eläke-etuuksi-
en parantamisesta liittovaltion lakisääteises-
sä työeläkejärjestelmässä (CPP).

 Ontarion liberaalipuolue haluaisi nos-
taa eläkemaksuja, jotta eläkkeiden taso olisi 
riittävä tulevaisuudessa. liittovaltiota johta-
va konservatiivipuolue vastustaa työn sivu-
kulujen lisäämistä.

Kanadassa palkoista maksetaan 9,9 % 
työeläkemaksua, joka jaetaan tasan työnan-
tajan ja työntekijän kesken. Maksimityöeläke 
ilman lisäeläkkeitä on 12 000 Kanadan dol-
laria vuodessa. Noin puolet ontariolaisista 
on pelkän lakisääteisen eläketurvan varassa.

the Star 16.12., CBC News 16.12.

YHDYSVALLAT

Työllisyysaste alimmillaan 
vuosikymmeniin

 ■ yhdysvaltalaisten työllisyysaste vajosi 
viime vuonna 63,2 prosenttiin, mikä on alin 
luku 35 vuoteen. Työvoimaan lasketaan Yh-
dysvalloissa työikäisistä sekä työlliset että 
aktiiviset työnhakijat.

Amerikkalaiset saavat työttömyyskor-
vausta tällä hetkellä puolen vuoden ajan. 
Monet lopettavat tämän jälkeen aktiivisen 
työnhaun, jonka jälkeen heitä ei enää lasketa 
työvoimaan kuuluviksi. kongressissa neuvo-
tellaan parhaillaan, jatketaanko pitkäaikais-
työttömille myönnettävää hätätukea.

Työttömyystilanteen lisäksi eläkkeelle 
siirtyvät suuret ikäluokat painavat työllisyys-
astetta alas. yhdysvaltain taloudella menee 
työllisyysasteen laskusta huolimatta hyvin.

Daily Mail 11.1.

ESPANJA

Indeksikorotuksiin 
heikennys

 ■ espanjan parlamentti hyväksyi vuoden 
2013 lopulla lain, joka rajoittaa eläkkeiden 
indeksikorotuksia.

espanjassa eläkkeet ovat aikaisemmin 
nousseet inflaation mukaan, mutta uusi laki 
katkaisee inflaation ja indeksikorotuksen vä-
lisen yhteyden. Uusi indeksi takaa joka vuosi 
0,25 % korotuksen eläkkeeseen. Maksimis-
saan nousu voi olla kuluttajahintaindeksi li-
sättynä 0,5 prosentilla.

laki hyväksyttiin juuri ennen aikarajaa, 
jonka eU:n komissio oli asettanut espanjal-
le. Muutoksien on tarkoitus rajoittaa julkis-
ten varojen käyttöä.

IPE 6.1.
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ISO-BRITANNIA

Parikymppisillä 50 vuotta 
eläkeikään

 ■ Iso-Britannia nostaa lakisääteistä elä-
keikää nopeammin kuin aiemmin on suun-
niteltu.

Valtiovarainministeri George Osborne 
esitteli joulukuussa lakialoitteen, joka ai-
kaistaisi aiemmin sovittuja muutoksia kym-
menellä vuodella. Tämä tarkoittaa nykyisille 
nelikymppisille 69 vuoden ja parikymppisille 
peräti 70 vuoden eläkeikää.

Muutoksia perustellaan yhä paheneval-
la julkisten menojen ja verotulojen välisellä 
kuilulla, joka johtuu ikääntyvästä väestöstä. 
korotukset koskevat brittien kansanvakuu-
tuksen peruseläkettä, jossa eläkkeen kart-
tuminen riippuu pääasiassa maksetusta va-
kuutusajasta. 

Financial times 4.12.

SAKSA

Konkarien 
eläkeikä alas

 ■ Työelämässä 45 vuotta olleet saksalaiset 
pääsevät jatkossa eläkkeelle jo 63-vuotiaa-
na, kun muiden eläkeikä pysyy 67 vuodessa.

Ratkaisu on osa kristillisdemokraattien 
ja sosiaalidemokraattien sopua, joka syn-
tyi hallitusneuvotteluissa. lisäksi otetaan 
käyttöön uusi äitiyseläke, joka lisää miljoo-
nan eläkeläisen tuloja.

eläkeiän lasku on iso voitto demareille ja 
suunnanmuutos eläkepolitiikkaan, jota on 
viime vuosina kiristetty. Suuren koalition po-
litiikkaa pidetään kiitoksena puolueiden ää-
nestäjille, joista 78 prosenttia on yli 60-vuo-
tiaita. Arvioiden mukaan uudistus saattaa 
pahentaa eriarvoisuutta ja lisää liittovaltion 
menoja jopa 20 miljardia vuosittain.

Spiegel 13.11., Financial times 27.11.

JAPANI

Eläkevarojen tappioita 
piiloteltiin

 ■ Sijoitusyhtiö AIJ:n entinen toimitusjohta-
ja Kazuhiko Asawaka tuomittiin 15 vuoden 
vankeuteen suuren luokan petoksesta, jossa 
AIJ:n asiakkaat menettivät noin 24,8 miljar-
dia jeniä (174 milj. €) eläkerahoja.

Asawaka pimitti yhtiön liiketappiot ja sen 
todellisen taloudellisen tilan. yhtiö ilmoitti 
vuoden 2012 maaliskuussa nettovarallisuu-
dekseen 200 miljardia jeniä (1,4 miljardia €), 
vaikka todellisuudessa sitä oli vain 25 mil-
jardia jeniä.

Toimitusjohtaja puolustautui oikeudessa 
kertomalla, että hänen tarkoituksenaan oli 
pitää yhtiö pystyssä ja saada se parempaan 
taloudelliseen kuntoon. yhtä aikaa pomo 
kuitenkin nosti muhkeaa palkkaa.

Japan times 18.12.
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Vanhuuseläkkeellä työskentely
kolminkertaistunut
julkisella sektorilla

 ■ Vanhuuseläkkeellä työskentely on jopa 
kolminkertaistunut julkisella sektorilla vuo-
sina 2005–2011. Yleisimmin eläkkeellä työs-
kentelevät ovat opetus- ja hoitoalalla, päi-
vähoitotyössä, siivous- ja keittiötyössä tai 
asiantuntijatyössä.

Vuoden 2005 eläkeuudistuksen jälkeen 
vanhuuseläkkeellä työskentely on sekä kun-
ta-alalla että valtiolla lisääntynyt runsaasti. 
eläkeuudistuksen yhtenä tavoitteena oli työ-
urien pidentäminen muuttamalla työeläkkeiden 
määräytymisperusteita ja ansiorajoja kannus-
tavammiksi vanhuuseläkkeellä työskentelyyn.

Julkisella sektorilla oli vuonna 2011 arviolta 
noin 13 000 vanhuuseläkkeellä työskentelevää. 
kunta-alalla eläkkeellä työskentelevien osuus 
on lähes kolminkertaistunut ja valtiolla kak-
sinkertaistunut. kuitenkin suhteelliset osuu-
det ovat vielä melko pieniä: kunta-alan työn-
tekijöistä vanhuuseläkkeellä työskenteli reilu 
prosentti, valtiolla noin 0,8 prosenttia. Osuuk-
sien kasvu on ollut voimakasta.

yleisimmin eläkkeellä työskentelevät opet-
tajat ja hoitoalan työntekijät. Työskentely eläk-
keellä on yleistynyt lähes kaikilla julkisen alan 
ammattialoilla.  Mutta etenkin opetusalalla ns. 
keikkatyö on yleistä.

Suurimpien keskimääräisten ansioiden am-
mattiryhmissä työ on useammin kuukausipalk-
kaista ja jatkuvaluonteista. kunta-alalla eniten 
vanhuuseläkkeellä ansaitsivat lääkärit, keski-
määrin reilut 25 000 euroa vuodessa. Pienim-
mät ansiot ovat opetusalalla, kirjasto-, arkis-
to- ja museoalalla sekä vapaa-ajan ohjaajilla, 
keskimäärin 4 500 euron suuruiset.

kaikista vanhuuseläkkeellä työskennelleis-
tä reilu kolmannes ansaitsi alle tuhat euroa 
vuodessa, mikä kertonee siitä, että eläkkeellä 
työskennellään paljon muiden kuin toimeentu-
losyiden vuoksi.

Tiedot käyvät ilmi kevan tilastoselvitykses-
tä Eläkkeellä työskentely julkisella sektorilla.

 ■ Viestinnän ammattilaisten lehtikat-
sauksessa Eläketurvakeskuksen (ETK) 
julkaisema Työeläke-lehti sai parhaan 
kokonaisuudistuksen kunniamaininnan. 
Palkinto jaettiin viime marraskuussa Pro-
Com – Viestinnän ammattilaiset ry:n leh-
tipäivässä.

Raati kiittää onnistunutta uudistusta ja 
ajatuksella tehtyä kokonaisuutta. lisäksi 
Työeläke sijoittui asiakas-, sidosryhmä- ja 
järjestölehdet sarjassa viidenneksi yleis-
arvosanalla 8,5. Sarjan parhaaksi valittiin 
Gasum Oy:n julkaisema Gasetti. lehtikat-
saukseen osallistui 40 lehteä. 

Journalistista sisältöä katsauksessa 
arvioivat eT-lehden päätoimittaja Riitta 
Korhonen sekä toimittaja, kouluttaja Tii-
na Torppa. Visuaalista sisältöä arvioivat 
graafinen suunnittelija ja kuvittaja Lasse 
Rantanen ja Mondo-lehden Art Director, 
graafinen suunnittelija Katju Aro.

Työeläke on ilmestynyt vuodesta 1965. 
lehti on historiansa aikana muuttanut ul-
koasuaan maltillisesti ja viimeisin ulkoasu-
uudistus toteutettiin vuoden 2013 alussa.

lehden päätoimittaja, viestintäjohtaja 
Kati Kalliomäki ja toimituspäällikkö Anne 
Iivonen työskentelevät eläketurvakeskuk-
sen viestinnässä. lehden ulkoasusta ja vi-
suaalisuudesta vastaa AD Ilkka Kumpu-
nen mainostoimisto kipinässä. lehden 

sisällöntuotantoon osallistuu eläketurva-
keskuksen viestinnän ja asiantuntijoiden 
lisäksi kuvajournalisteista ja kirjoittavis-
ta journalisteista koostuva avustajakunta.

lehden toimitusneuvosto koostuu 
työeläkealan ammattilaisista. Tänä vuon-
na lehti aloittaa 49. vuosikertansa toimi-
tusneuvostolla, jossa vaikuttavat asia-
kaspäällikkö Eeva Hukka Ilmarisesta, 
aktuaari Kimmo Karppinen Merimieselä-
kekassasta, erityisasiantuntija Juha 
Knuuti eTk:sta, johdon erityisasiantun-
tija Tuulikki Lepomäki-Lahtinen elosta, 
tutkimus- ja kehittämisasiantuntija Pirjo 
Saari kevasta ja lakimies Carita Wuoren-
juuri eTk:sta.

Uudistunut Työeläke-lehti
palkittiin kunniamaininnalla

Palkinnon vastaanottivat päätoimittaja Kati Kalliomäki (kesk.), toimituspäällikkö 
Anne Iivonen ja lehden AD Ilkka Kumpunen. 

kuva: lasse lecklin

Työeläke
• eläketurvakeskuksen julkaisema 

työeläkealan ammatti- ja 
sidosryhmälehti

• Työeläke ilmestynyt vuodesta 1965
• Jo tätä ennen vuosina 1962-64 

lehti on ilmestynyt nimillä 
eläketurvakeskus ja Tiedonantoja.
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 ■ Syksyllä käynnistyy jälleen sosiaalivakuutuksen 
huippuasiantuntijakoulutus Turun yliopiston sosiaali-
tieteiden laitokselle. lisensiaattitutkintoon johtavaan 
koulutukseen valitaan enintään 20 opiskelijaa. Haku-
aika on 1.3.–30.4.

Valintaperusteissa mainitaan pohjakoulutuksena 
sosiaalivakuutuksen alan tehtäviin soveltuvaa ylempi 
korkeakoulututkinto. lisäksi maisteriksi valmistumi-
sen jälkeen vaaditaan vähintään vuoden työkokemus 
sosiaalivakuutuksen tai sosiaaliturvan kannalta rele-
vanteissa tehtävissä sekä hakijan motivaatio ja sovel-
tuvuus koulutukseen.

TOPSOS-koulutusohjelmaan haetaan erillisellä ha-
kulomakkeella ja siihen voi liittää tutkimussuunnitel-
man lisensiaattitutkimuksen aiheeksi. Valinta perustuu 
ensisijaisesti hakemukseen ja sen liitteisiin.

Hakulomakkeen ja lisätietoja saa verkkopalvelusta 
www.utu.fi / Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta/Yksi-
köt/Sosiaalitieteiden laitos/TOPSOS.

Elo
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo aloitti toimintansa 1.1.2014. Elon toimi-
tusjohtajaksi valittiin jo keväällä 2013 Lasse Heiniö ja varatoimitusjohtajaksi 
sekä toimitusjohtajan sijaiseksi Satu Huber. Huberin vastuulla ovat eläkeva-
kuuttamiseen ja asiakkuuksiin liittyvät prosessit sekä HR.

Vuoden alussa elon hallitus on tehnyt seuraavat johtajanimitykset eri vas-
tuualueille: johtaja Keijo Kouvonen vakuutukset ja eläkkeet; johtaja Matti Car-
pén, asiakkuudet ja kanavat, ICT; johtaja Hanna Hiidenpalo, sijoitukset, koko-
naisvastuu; johtaja Eeva Grannenfelt, yritysrahoitus, vaihtoehtoiset sijoitukset, 
makrokuva; johtaja Jonna Ryhänen, arvopaperisijoitukset; johtaja Timo Steni-
us, kiinteistöt; johtaja Mika Ahonen, lakiasiat, suunnittelu ja viestintä, complian-
ce; johtaja Mikko Karpoja, aktuaaritoimi, vastuullinen vakuutusmatemaatikko; 
johtaja Erja Ketko, riippumaton riskienvalvonta ja business control; johtaja Sa-
rianne Kirvesmäki, talous ja sijoitusriskien valvonta; lääketieteellinen johtaja 
Maarit Gockel ja sisäisen tarkastuksen johtaja Anne Nurminen.

Eläkekassa Verso
Eläkekassa Verson hallitus on valinnut Verson toimitusjohtajaksi 1.5. lukien fi-
losofian maisteri, valtiotieteen kandidaatti Pasi Strömbergin, 40. Tällä hetkellä 
hän toimii ESY:n toimitusjohtajana. Verson nykyinen toimitusjohtaja Pentti Ter-
vola siirtyy vanhuuseläkkeelle täyttäessään 63 vuotta.

Eläkesäätiöyhdistys ESY
Eläkesäätiöyhdistys ESY ry:n toimitusjohtajaksi on valittu 1.5. alkaen politiikan 
toimittaja Timo Toropainen, 51.

Etera
eteran hallitus on nimittänyt yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi diplomi-insinööri 
Stefan Björkmanin, 50. Björkman aloittaa Eterassa kevään aikana ja ottaa toi-
mitusjohtajan tehtävät vastaan, kun nykyinen toimitusjohtaja Hannu Tarkko-
nen, 63, jää eläkkeelle.

Ilmarinen
Toimitilavuokrausyksikköön on nimitetty asiakkuuspäälliköiksi DI Päivi Salonen, 
restonomi Salla Kalliola, Marko Pirhonen  ja Ari Soikkeli. DI Panu Santasalo 
on nimitetty vuokrauskoordinaattoriksi. MAT Katja Huhta on nimitetty markki-
nointikoordinaattoriksi.

OTk Päivi Malinen on nimitetty lakimieheksi lakiasiainlinjalle.

Keva
kauppatieteiden maisteri Sirpa Laakso on nimitetty 1. helmikuuta alkaen Kevan 
työnantajapalveluihin asiakkuuspäälliköksi.

TELK
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Telk:n tiedottajalakimiehenä on 
7.1. aloittanut OTK Raija Schreck ja esittelyvastaavana 1.2. OTL, VT Markku 
Naulapää. 

Valtion Eläkerahasto
kTM Sara Lobbas on nimitetty 1.1. alkaen Valtion Eläkerahaston (VER) portfo-
lioanalyytikoksi strategiseen analyysiin.

 ■ Työkyvyttömyyseläkkeen voi jättää työnteon vuok-
si lepäämään vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enin-
tään kahdeksi vuodeksi.

lepäämään jättäminen tarkoittaa sitä, että työkyvyt-
tömyyseläkkeen maksu keskeytetään työssäolon ajaksi 
ja tänä aikana henkilö voi ansaita työansioita ilman an-
saintarajoja. Jos työssäkäynti loppuu, työkykyä ei ar-
vioida uudelleen, vaan työkyvyttömyyseläkkeen mak-
su jatkuu.

lisäksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön 
paluun edistämistä koskevan lain säännöksiä muute-
taan siten, että työkyvyttömyyseläkkeen voi jättää uu-
delleen lepäämään, kun se on ollut maksussa vähintään 
yhden kuukauden aiemman kolmen kuukauden sijasta. 

Työkyvyttömyyseläkkeen lepäämään jättämismah-
dollisuus tukee työssäkäynnin kokeilemista ilman pel-
koa eläkkeen menettämisestä. laki edistää työkyvyt-
tömyyseläkkeellä olevien ihmisten palaamista heille 
sopivaan työhön sekä helpottaa heidän mahdollisuut-
taan vastaanottaa satunnaisia ja lyhytaikaisia töitä.

Määräaikaisen lain voimassaoloaikaa jatkettiin vuo-
den alussa ja se on voimassa seuraavat kolme vuotta 
eli vuoden 2016 loppuun.

Nimitykset

Sosiaalivakuutuksen TOPSOS-
koulutus käynnistyy jälleen

Työkyvyttömyyseläkkeen 
voi jättää lepäämään
tilapäisen työn vuoksi



Eläkeuudistus
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T
yömarkkinakeskusjärjestöjen väliset neuvottelut 
työeläkejärjestelmän uudistamiseksi käynnistyi-
vät tammikuussa.

Osapuolet pyrkivät neuvottelutulokseen syk-
syyn 2014 mennessä ja eläkejärjestelmän uudistuksen on 
tarkoitus tulla voimaan 2017 alussa. Tavoitteena on työ-
eläkejärjestelmän rahoituksen ja riittävän eläketurvan 
sekä sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden turvaa-
minen. Myös työurien pidentyminen on uudistuksen kes-
keinen tavoite.

Eläkeuudistus.fi
yhteinen tietopankki

Uudistusta valmistelevien osapuolten yhteiseksi tietoka-
navaksi on avattu nettisivusto osoitteessa www.elakeuu-
distus.fi (ruotsiksi www.pensionsreformen.fi). Sivuston 
ylläpidosta vastaa eläketurvakeskus.

Eläkeuudistus.fi -sivustolla ei esitellä eri osapuolten 
neuvottelutavoitteita eikä kampanjoida minkään vaihto-
ehdon puolesta.

Eläkeuudistus.fi -sivustolla on tietoa siitä, mitä työelä-
ke sisältää tällä hetkellä ja miten järjestelmä on kehitty-
nyt tähän mennessä. Aikajanan avulla voi palata vanhoihin 
uutisaiheisiin ja dokumentteihin, kuten hallitusohjelmaan 
ja työryhmien muistioihin.

Tavoitteena on pitää kansalaiset ajan tasalla siitä, mitä 
eläkejärjestelmän uudistuksessa tapahtuu, mitkä tahot 
uudistusta valmistelevat ja minkälaisille taustaselvityksil-
le työ pohjautuu. Tärkeää on kertoa myös, että uudistuk-
set suuntautuvat tulevaisuuteen, eivätkä muuta nyt mak-
sussa olevia eläkkeitä ja niiden ehtoja. 

Tiedotusvälineille sivusto toimii parhaimmillaan tieto-
pankkina ja historiallisena arkistona, josta voi tarkistaa 
aiemmat muutokset sekä nykyiset eläke-etuudet, ikära-
jat ja karttumat.

Sivusto on kaksikielinen. Pääsääntöisesti kaikki ma-
teriaali on sekä suomeksi että ruotsiksi, mutta aikajanan 
materiaaleja ei käännetä ruotsiksi. Sama aineisto löytyy 
kuitenkin tekstinä historia-osuudesta molemmilla kielillä.

Eläkeuudistus.fi 
seuraa neuvotteluja

www.elakeuudistus.fi

Uudistusta valmistelevien 
osapuolten yhteiseksi tieto
kanavaksi on avattu nettisi
vusto osoitteessa www.ela
keuudistus.fi (ruotsiksi www.
pensionsreformen.fi). Sivus
ton ylläpidosta vastaa Eläke
turvakeskus.

Tutustu sivustoon:
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K
un kysyy nuorelta, kuinka paljon hän uskoo 
joskus saavansa eläkettä, vastauksena on 
usein huvittunut vastakysymys ”Ai mitä elä-
kettä?”.

Tämä kuvastaa hyvin tutkimuksissa esiin tullutta 
paradoksia. Nuoret ikäryhmät suhtautuvat eläkejär-
jestelmään vanhempia ikäryhmiä luottavaisemmin, 
vaikkeivät usko itse hyötyvänsä järjestelmästä. He 
uskovat muita harvemmin järjestelmän kykyyn mak-
saa eläkkeet tulevaisuudessa ja uskovat useammin 
joutuvansa vain vanhempien sukupolvien eläkkeiden 
maksumiehiksi, hyötymättä itse.

eikä tästä mielikuvasta voi syyttää pelkästään 
nuoria ja heidän huonoa eläkeasioiden tuntemustaan. 
Se on juuri se kuva, jonka nyt käytävä eläkekeskus-
telu useimmiten luo.

eläkejärjestelmä on rakennettava 
kestävästi siten, että nuoret ja tulevat 
sukupolvet voivat luottaa järjestel-
mään kestävyyteen ja omaan eläketur-
vaansa. Tämän vuoksi tulevien eläkkei-
den maksajien, eli nuorten äänen pitää 
kuulua neuvotteluissa ja nuorten vai-
kutusmahdollisuudet on tehtävä nä-
kyväksi. eläkeuudistus on legitiimi ja 
nuorten näköinen vain, jos nuoret ovat 
aidosti mukana siitä päättämässä.

Nuoren näkökulmasta eläkejärjestelmä on uudis-
tettava kohtelemaan eri sukupolvia oikeudenmukai-
sesti. eläkejärjestelmän tulee kestää väestörakenteen 
muutokset, ei riitä, että nykyiset nuoret maksavat 
suurten ikäluokkien eläkkeet. Siksi eläkejärjestel-
män rahoitus tulee turvata ja eläkemaksut tulee vä-
littömästi korottaa riittävälle tasolle. Samalla eläk-
keelle jäämisen alaikärajaa tulee nostaa ja ikärajat 
sitoa elinajanodotteeseen.

Mikäli eläkkeelle jäämisen ikää korotetaan, pal-
kansaajien ja työnantajien eläkeneuvotteluissa on 
pakko puhua pelkän eläkeratkaisun lisäksi myös työ-
elämän laatukysymyksistä. kokonaisuus ei toimi niin, 

että eläkeikää nostetaan ja samalla työelämän laa-
dusta ja joustoista tingitään.

Mahdollisimman helpot siirtymät elämäntilantees-
ta toiseen ovat keinoja saada ihmiset viihtymään ja 
jaksamaan töissä. Työhyvinvointiin tulee kiinnittää 
huomiota. Avainasemassa on työntekijän terveyden 
edistäminen, työn mielekkyyttä ja hyvää johtamista 
unohtamatta.

Nykypäivän työelämässä ei ole enää varmuutta 
vakituisesta työpaikasta. erityisen tärkeää on saada 
ensimmäinen työpaikka. Siksi nuorisotakuun lupauk-
sen on kannettava yli vaalikausien. Usein työllistymi-
nen merkitsee osa-aikaisuutta, määräaikaisuutta tai 
muuta epävarmuutta toimeentulossa.

Tämän päivän nuorelle työttömyys jopa vaikut-
taa todennäköiseltä jossain vaiheessa työuraa. Myös 

epätyypillisissä työsuhteissa olevi-
en työntekijöiden pitäisi pystyä suun-
nittelemaan elämäänsä pitkällä aika-
välillä. Tämä tarkoittaa panostamista 
heidän terveyteensä ja jaksamiseensa. 
epätyypilliset työsuhteet luovat omal-
ta osaltaan myös epäuskoa työntekijän 
henkilökohtaiseen eläketurvaan.

Monet nuorisojärjestöt pohtivat 
parhaillaan eläkekysymyksiä suku-
polvien välisen oikeudenmukaisuuden 

näkökulmasta. Nuorisojärjestöt ovatkin käyneet hy-
viä keskusteluja eri työmarkkinaosapuolten kanssa 
ja saaneet tuotua esiin nuorten ääntä.

Tapoja ottaa nuoret vielä vahvemmin mukaan elä-
keuudistuksen valmisteluun olisi monia. yksi mah-
dollisuus olisi antaa nuorisojärjestöjen nimetä omat 
asiantuntijansa eläkeuudistuksesta neuvotteleviin 
työryhmiin. Nuorten vaikutusmahdollisuudet on teh-
tävä näkyväksi. Jotta luottamus järjestelmään voi-
si kasvaa, ratkaisut tulisi tehdä nuorten toimesta, ei 
vain nuorten puolesta.

Olli Joensuu

Kolumnistivieras
Palstalla vieraileva 

kolumnisti ottaa kantaa 
eläkekeskusteluun. Nuoret vahvemmin mukaan 

eläkeuudistuksen valmisteluun

”Jotta luottamus 
järjestelmään voisi 

kasvaa, ratkaisut tulisi 
tehdä nuorten toimes-

ta, ei vain nuorten 
puolesta.”

Kuka?

Olli Joensuu

• pääsihteeri Suomen Nuoriso-
yhteistyö – Allianssi ry:ssä

• 41-vuotias
• Suomen Nuorisoyhteistyö – 

Allianssi ry on nuorisotyön 
vaikuttaja- ja palvelujärjestö, 
jonka jäseninä on 120 
valtakunnallista nuoriso- ja 
kasvatusalan järjestöä.



Kuka?
Susan Kuivalainen
• 41-vuotias valtiotieteiden 

tohtori
• eläketurvakeskuksen 

tutkimusosaston päällikkö 
2013–

• elämässä tärkeintä: perhe
• harrastuksena liikunta 

eri muodoissaan: näin 
talvikaudella laskettelu, lumilautailun haltuunotto, 
kesäisin Turun saaristossa mökkeily ja veneily

• seuraavana kirjana aikoo lukea loppuun joululomalla 
keskeen jääneen Kjell Westön teoksen Kangastus 38.
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Täällä Pohjantähden alla

 ■ linnan trilogia Täällä Pohjantähden alla kuuluu it-
seoikeutetusti kirjoihin, jotka kolahtivat. Teos on erin-
omainen sosiaalihistoriallinen kuvaus suomalaisesta 
yhteiskunnasta, sen muutoksista ja yhteiskunnallisis-
ta oloista hienoine henkilöhahmoineen. yhteiskunta-
tieteilijälle tämä on selvä valinta.

Kjell Westön romaani Missä kuljimme kerran, jota 
joku on luonnehtinut 2000-luvun Täällä Pohjantähden 
alla versioksi, on toinen vaikuttava teos. Näiden mo-
lempien pitäisi kuulua koulujen yhteiskuntaopin op-
pivaatimuksiin.

Pidän historiallisista romaaneista, olen aina pi-
tänyt. Se alkoi jo nuorena Jalna-kirjoista, jotka ovat 
kuulemma englannin kuningattaren suosikkeja.

Rikos ja rangaistus

 ■ kaunokirjallisuuden lukeminen ajoittuu lomakau-
siin. Rikos ja rangaistus -klassikko ei välttämättä ole 
ensimmäinen kirja, jonka ajattelee lukevansa heltei-
senä heinäkuuna. Oma kokemus oli, että siihen ajan-
kohtaan teos sopii mainiosti – mieli vapaana saaris-
ton luodoilla on sopiva kontrasti kirjalle.

Dostojevskin etevä kuvaus rikoksen toteut-
taneen Raskolnikovin vaiheista, mielentilasta ja 
omantunnontuskista – ihmismielen syvimpään me-
neminen – olisi ainakin minulle liian raskas luettava 
vuoden pimeimpinä hetkinä.

Teos on taitavasti kirjoitettu; on lähes uskomaton-
ta, miten kirjailija kykenee pitämään lukijan intensii-
visessä otteessa liki 700 sivun ajan.

Three worlds of welfare capitalism

 ■ Ammatillinen valinta on 1990-luvun alussa ilmestynyt 
tanskalaisen Esping-Andersenin vaikutusvaltainen teos 
Three worlds of welfare capitalism. Aloitin yliopisto-opin-
toni teoksen ilmestymisen aikoihin, ja se on vaikuttanut 
paljon omaan tutkimusorientaatiooni.

Vertaileva tutkimus, jossa analysoidaan maiden ja jär-
jestelmien välisiä eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia 
sekä järjestelmin taustalla olevia tekijöitä ja erilaisten in-
stitutionaalisten vaihtoehtojen seurauksia. kirjasta tun-
netaan parhainten siinä luokitellut regiimit. Teoksen anti 
on paljon muutakin.

Huomaan tarttuvani siihen usein, viimeksi palasin eta-
tismi-indikaattorin sisältöön.

Pentti Saarikosken päiväkirjat

 ■ elämäkerrat ovat toinen kirjallinen intohimoni. 
lajin ensimmäisenä luin Pekka Tarkan elämäkerran 
Pentti Saarikoskesta (1937–1983). Erityisesti sen en-
simmäinen osa oli nuorelle lukijalle paitsi vangitseva 
kuvaus Saarikoskesta myös kiehtova annos suoma-
laista kulttuurihistoriaa.

Sitä elämäkerrat ovat parhaimmillaan – loistavaa 
ajankuvaa yksittäisen henkilön kautta. Instituutioiden 
tutkijana toimijalähtöisyys on aina kiinnostava. Puo-
leensa vetävä kysymys, minkälainen merkitys yksit-
täiselle toimijalla on voinut olla asioiden kehittymi-
seen tietynlaiseen suuntaan.

Pekka Tarkka: 
Pentti Saarikoski. 
Vuodet 1937−1963. 
Vuodet 1964−1983.

Helsinki: Otava, 1996 ja 2003.

Gøsta Esping-andersen: the 
Three Worlds of Welfare 

Capitalism.
Cambridge: Polity Press & 

Princeton: Princeton University 
Press, 1990.

Fjodor Dostojevski: 
rikos ja rangaistus

Suomentanut Olli Kuukasjärvi. 
Otava, 2008.

Väinö Linna: 
täällä Pohjantähden alla 1–3.
Alkuperäisteokset 1959–1962 

Helsinki: WSOY.

Evästä lukunälkäisille
Seuraavat neljä kirjaa ovat kolahtaneet 
Susan Kuivalaiseen. Kirjojen ystävänä 
hän jakaa elämyksensä lukunälkäisille.

Kirja, joka 
kolahti
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English Summary
New pension provider 
Elo sees light of day

 ■ The deck of earnings-related pension providers was 
reshuffled at the start of the year with the arrival of Elo, 
the result of a merger between localTapiola and Pension 
Fennia. The new company handles the pension security of 
close to 490,000 employees and self-employed persons. 

“We have created a strong challenger to the two larg-
est pension providers, Ilmarinen and Varma “ states CeO 
Lasse Heiniö.  The combined market share of the merg-
ing companies is 23%, and the aim is to raise it to 25%. 
The merger of the two companies, virtually of equal sol-
vency, was preceded by a long legal and social policy pro-
cess. This was necessary in order to ensure that the strict 
demands of competition legislation were met. Heiniö is 
pleased about how well elo has been received. “Our cus-
tomers, the labour market parties, the Ministry of Social 
Affairs and Health, even our competitors have been sur-
prisingly positive”.  Elo employs around 450 pension ex-
perts and has its offices in Espoo.

Uninsured wages of close to EUR 110 
million revealed through supervision

 ■ The Finnish Centre for Pensions supervises that em-
ployers and the self-employed meet their insurance ob-
ligation.  last year the amount of uninsured wages that 
were investigated totaled EUR 109 million.

More efficient methods of supervision were introduced 
in 2010 and have yielded good results. A larger number 
of deficiencies are now revealed as a result of authorities 
co-operating.

Last year, the pension insurance of 8,500 employers 
was investigated, with deficiencies discovered in 1,700 
cases.  530 employers took out insurance at the exhorta-
tion of the Finnish Centre for Pensions, or had insurance 
taken out forcibly on their behalf.  Three national weeks 
of supervision were implemented, with insurance inspec-
tors visiting 56 construction sites and interviewing close 
to 1,000 employees. The inspections were well received 
by many employees and employers. Based on informa-
tion collected during these visits, uninsured wages of ap-
proximately EUR 2.5 million were investigated.

Total pension in 2014 – new figures

 ■ In 2014, earnings-related pensions will rise by 1.37 per 
cent in accordance with changes in the earnings-related 
pension index.  For a person living alone, the full amount 
of national pension will be EUR 634/ month, and EUR 562/
month for married or common-law spouses.  Together 
with the guarantee pension, the minimum pension amount 
will be EUR 743 for all.

Taxation of pension income will be eased slightly for in-
come between EUR 900-1,600, and correspondingly tight-
ened a little for higher pension income.  Wage tax and 
contributions will rise on all income levels, by at most 0.5 
percentage points.

As the result of index increases and taxation, net pen-
sions will rise by at most one per cent from last year. 
With the increase in prices at just under two per cent, this 
means the purchasing power of pensions will diminish.

The income after tax of a pension recipient, if less than 
EUR 1,500, is significantly larger than that of a wage earn-
er.  Wage earners pay pension, unemployment and health 
insurance contributions already on income that is below 
the taxation limit.

Pension provider Ilmarinen invests in 
shopping centres

 ■ Refurbished shopping centre Isokristiina is about to 
open in lappeenranta. Pension provider Ilmarinen is part-
nering with real estate investor Citycon in the project.

The location of lappeenranta on the eastern border 
means the influx of Russian shoppers is significant. “The 
Russian visitor potential is what interests us the most”, 
states Tomi Aimonen, real estate director at Ilmarinen.

Russian purchases will account for approximately 15 
per cent of sales at Isokristiina, and Ilmarinen and Citycon 
believe this figure can still rise.

Investing in apartments and office space is familiar ter-
ritory for pension providers, whereas shopping centres al-
ready require more in-depth knowledge. Shopping centres 
form a special kind of real estate that is managed, mar-
keted and developed differently to office buildings.

“At the start of the millennium we sold off all our shop-
ping centres in Helsinki, with the exception of Galleria Es-
planad. Already then we communicated our intention to 
continue including them in our real estate portfolio – given 
the right partners”, says Aimonen.

In addition to Isokristiina, Ilmarinen also has a shop-
ping centre project underway in Pori.

“Shopping centres are certainly lucrative, and we 
choose investments that will stand the test of time”, states 
Aimonen.

Joanna Nylund
Translator

Finnish Centre 
for Pensions

Newsletter in English

More news in English
at www.etk.fi/en

Stay one step ahead. 
Order our newsletter at 
www.etk.fi/newsletter



RAPORTTEJA
Sosioekonomiset erot – 
työurat, eläkkeelle siirtyminen 
ja eläkejärjestelmä

 ■ Raportissa tarkastellaan sellai-
sia sosioekonomisten ryhmien vä-
lisiä eroja, jotka ovat yhteydessä eläketurvaan 
tai eläkejärjestelmään. Uutta tietoa tuotetaan 
sosioekonomisista eroista työuran pituudessa, 
eläkkeelle siirtymisessä ja siinä miten eläke-
vuosien ja työvuosien määrä suhteutuvat toi-
siinsa. Raportissa tarkastellaan myös, miten 
eläkkeiden taso ja eläkkeiden korvausasteet 
vaihtelevat eri sosioekonomisissa ryhmissä.

Tekijät: Noora Järnefelt, Satu Nivalainen, Sampsa Salo-
kangas ja Hannu Uusitalo
Sarja: Eläketurvakeskuksen raportteja 01/2014

TILASTOJA
Tilasto Suomen 
eläkkeensaajista 2012
Statistik över pensionstagarna 
i Finland 2012
Statistical Yearbook of 
Pensioners in Finland 2012

 ■ Julkaisu sisältää tietoja kaikista työ- ja 
kansaneläkejärjestelmästä eläkettä saavista, 
eläkkeelle siirtyneistä ja eläkemenosta. Tilas-
to on tuotettu yhteistyössä kansaneläkelaitok-
sen kanssa.

Sarja: Suomen virallinen tilasto: Sosiaaliturva 2013

TILASTORAPORTTEJA
Tilastoraportti vuoden 2012 
kustannustenjaosta

 ■ Raportissa esitetään kustan-
nustenjaon periaatteet sekä vuo-
den 2012 kustannustenjaon tilasto-
lukuja ja aikasarjoja. Raportissa on myös tietoa 
kustannustenjaon kertoimista ja kustannus-
tenjakoa koskevista lakipykälistä, perusteista 
ja ohjeista. Tilastotaulukoissa on tietoa mak-
setuista eläkkeistä ja kustannustenjaon kautta 
kulkeneista rahavirroista sekä kustannustenja-
on ennakoiden vertailua toteutuneisiin tietoihin.

Tekijät: Meeri Kesälä ja Eliisa Ryynänen
Sarja: Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 02/2014

Yritysten työeläkemaksut 
vuonna 2012

 ■ Julkaisu sisältää tietoja yri-
tysten maksamista työntekijän 
eläkelain (TyEL) mukaisista lopul-
lisista vakuutusmaksuista toimialoittain yrityk-
sen koon mukaan luokiteltuna. Julkaisussa on 
myös tietoja työkyvyttömyys- ja työttömyys-
eläkemaksuosista, yritysten lukumääristä sekä 
yritysten palkkasumman, maksutulon ja vakuu-
tusten jakautumisesta.

tekijät: Sergei Lahti, Jukka Lampi ja Pekka Peltola
Sarja: Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 01/2014

Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2012

 ■ Tilastoraportissa tarkastellaan 
pääpiirteittäin työeläkkeiden rahoi-
tusperiaatteita vuonna 2012 ja esi-
tetään tilastotietoja muun muassa 
maksetuista eläkkeistä, perityistä 
eläkemaksuista ja eläkevaroista 
sekä niiden sijoittamisesta. Raportti käsittelee 
sekä yksityisten että julkisten alojen eläkkei-
den rahoitusta.

Tekijä: Marja Kiviniemi
Sarja: Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 06/2013

MUUALLA JULKAISTUA
The contribution of major diagnostic 
causes to socioeconomic differences in 
disability retirement

 ■ Tutkimuksessa selvitetään työkyvyttömyys-
eläkkeelle siirtymisen sosioekonomisia eroja 
eri sairausryhmissä. Työkyvyttömyyseläkkeel-
le siirtymisen sosioekonomiset erot olivat suu-
rimmat niillä, joiden eläke perustui päihteiden 
käyttöön, tuki- ja liikuntaelinsairauksiin tai ve-
renkiertoelinten sairauksiin. erityisesti tuki- ja 
liikuntaelinsairauksien vuoksi työkyvyttömyys-
eläkkeelle siirtyi paljon työntekijöitä ja alempia 
toimihenkilöitä.

Tekijät: Anu Polvinen, Mikko Laaksonen, Raija Gould, 
Eero Lahelma ja Pekka Martikainen 
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 18 
Dec 2013 [Epub ahead of print]
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