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Työeläke-lehti toivoo lukijoilta risuja ja
ruusuja!

Loppukevään seminaariohjelma
takakannessa.

Seisauttava ehdotus

E

linkeinoelämästä vaaditaan evalaisen suorasukaisesti katon
asettamista eläkemaksuille. Hyvinvointivaltion keskeisen
osan rahoituksen tiukentamista perustellaan hyvinvointimenojen rahoituksen turvaamisella.
Ehdotus seisauttaa, mutta ei ole aihepiiriltään vieras.
Eläkejärjestelmää kehitettäessä on tähdätty nimenomaan
eläkemaksun nousun hillitsemiseen ja rajoittamiseen talouden kestokyvyn puitteisiin. Vastapainona on ollut kohtuullisten ja sosiaalisesti
oikeudenmukaisten eläkkeiden turvaaminen.
Työeläkemaksun nousupainetta on pystytty alentamaan 1990luvulta lähtien merkittävästi aiemmin ennustetusta ja vielä aivan viime
vuosinakin useilla prosenttiyksiköillä. Varhaiseläkkeitä on karsittu
ja niiden käyttö vähenee, työuria pidennetään ja elinaikakertoimella
sopeudutaan vähitellen eliniän kasvuun.
Ikärakenteen takia maksupainetta ei ole pystytty patoamaan,
mutta sille on saatu uskottaviin oletuksiin perustuva raami, loivahko
nousu-ura. Liki suora ja tasainen näkymäkin eläkejärjestelmäämme
muodostuu: ei maksuun vaan eläkkeiden korvaustasoon. Ennusteiden
mukaan tulevaisuuden työeläkkeet jäävät keskimäärin noin puoleen
aktiivivuosien palkasta.
Keskimääräistä työuraa tekevälle 50 prosentin eläkkeestä tulee
tosiasiallinen katto, johon tyytyminen tekee kipeää 60 prosentin
odotukseen tottuneille. Maksujen jäädytys merkitsisi laskevan vinokaton asettamista ainakin nuorempien sukupolvien keskimääräisille
eläkkeille.
Euromääräistä kattoa työeläkejärjestelmässä ei ole eikä oikeasti
prosenttikattoakaan. Keskimääräisen tason voi ylittää onnella ja
ahkeruudella: pääsemällä nuorella iällä hyviin töihin ja jatkamalla
töissä yli 63 ikävuoden superkarttumiin.
Yksilötasolla vauraampaan vanhuuteen voi kilvoitella myös säästämällä: tinkimällä työvuosien kulutuksesta ja siirtämällä se eläkkeen
päälle. Suoralla säästämisellä eläkettä on kuitenkin vaikea mitoittaa
koko loppuelämäksi, kun elinvuosiensa määrää ei voi etukäteen
tarkasti tietää. Vakuutusratkaisulla siihenkin riskiin voi periaatteessa
varautua, mutta yksilöllisten vakuutusten hoitokulut ovat korkeat
yhteiseen työeläketurvaan verrattuna. Vaatimukset työeläkkeiden yleisestä leikkaamisesta ja leikkausten paikkaamisesta eläkesäästämisellä
eivät ole reiluja ainakaan pieni- ja keskipalkkaisille.
Eläkejärjestelmää on viime vuosina muutettu, korjattu ja säädetty
ahkerasti muuttuvia olosuhteita vastaavaksi. Korjauksilla ei ole enää
parannettu yleisesti etuuksien tasoa, vaan enemmänkin ”vedetty
löysiä pois”. Etuudet määräytyvät tehdyn työn ja ansioiden mukaan.
Juuri nyt olisi tärkeä hetki varmistaa uudistusten tulokset, kun alku
näyttää lupaavalta.
Jos muuttaa ja korjata pitää, niin hyvää on helpompi
korjata kuin huonoa – ja huonolla korjauksella myös pilata.
Keskustelussa on varsinaisesti kysymys julkisen talouden
kokonaisuudesta eikä siinä riitä yhden hanikan kääntäminen. Neuvottelu- ja päätöksentekojärjestelmämme
kykenee kyllä erittelemään useiden vaihtoehtojen edut,
haitat ja toteuttamismahdollisuudet sekä niiden taloudelliset ja yhteiskunnalliset seuraukset.
Reijo O llikainen
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yömarkkinoiden keskusjärjestöt pyysivät
syyskuussa 2004 eläkeneuvotteluryhmäänsä selvittämään, miten työeläkevakuuttajien riskinkantokykyä voitaisiin
lisätä. Tavoitteeksi asetettiin työeläkerahastojen tuoton parantaminen ja siten
työeläkemaksun nousupaineen vähentäminen.
Tammikuussa 2006 työryhmä pääsi esittelemään puheenjohtajansa, toimitusjohtaja Kari
Puron johdolla, työnsä tulokset.
Selvityksen valmistumisen aikatauluun on
vaikuttanut ainakin kaksi rinnakkaista hanketta:
sekä pankinjohtaja Matti Louekosken työeläkeyhtiöiden hallintoa koskeva selvitystyö että sosiaali- ja terveysministeriössä vireillä oleva lainsäädäntöhanke, joka tähtää kate- ja vakavaraisuusrajan laskentaa koskevan sääntelyn uudistamiseen.
Molemmat työt valmistunevat lähiaikoina.
Koko alan yhteinen
keskituotto ratkaisee
Neuvotteluryhmän mielestä nykyinen työeläkevakuuttajien vakavaraisuusmekanismi antaa
riittämättömät mahdollisuudet osakesijoitusten
riskinotolle ja siten nykyistä suurempien sijoitustuottojen tavoitteluille. Nykymekanismi ei anna
tarpeeksi tilaa osakkeiden arvon heilahtelusta
johtuvalle sijoitusriskille. Sen vuoksi työeläkevakuuttajien sijoitusriskien kantokykyä vahvistetaan uudella puskurilla, joka tasaa osakkeiden
arvon heilahtelusta johtuvaa sijoitusriskiä.
Uuden puskurin ansiosta osakesijoitusten
osuutta työeläkevakuuttajien sijoituksissa voidaan
lisätä nykyisestä noin 25 prosentista 35 prosenttiin
viiden vuoden kuluessa. Osakesijoitusten kasvun
myötä uskotaan, että tuottotaso nousee ja vakuutusmaksutason nousupainetta voidaan hillitä
pitkällä aikavälillä 1−2 prosenttiyksiköllä.
Puskurirahasto uudistaa nykyistä toimintatapaa, mutta se ei merkitse uuden pääoman
lisäämistä. Neuvotteluryhmä ehdottaa, että työeläkelaitosten riskinkantokyvyn kohentamiseksi
lisätään vastuuvelan puskuriominaisuutta ja kasvatetaan toimintapääomia.
Neuvottelutyöryhmän ehdotukset otetaan
asteittain käyttöön viiden vuoden aikana. Tämän
ajan jälkeen eläkevastuiden täydennyskertoimesta,
(laskuperustekorosta), määräytyy kymmenen
prosenttia eläkelaitosten noteerattujen osakesijoitusten keskituoton perusteella. Keskimääräistä
vakavaraisuutta ja osakesidonnaista keskituottoa
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Neuvotteluryhmän selvitys valmistui:

Uusi puskuri
työeläkesijoittamisen
riskeille
Pitkään ja hartaasti odotettu työmarkkinajärjestöjen eläkeneuvotteluryhmän sijoitusselvitys valmistui tammikuun lopussa. Se helpottaa osakesijoituksia uuden
puskurin avulla ja ohjaa sijoitustuottojen käyttöä yli 55-vuotiaiden eläkkeiden
rahoitukseen. Ehdotuksien toteutuminen hillitsee työeläkemaksujen nousua.
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Työeläkemaksun ennuste
Neuvotteluryhmä käytti työnsä taustalla Eläketurvakeskuksen laskelmia työeläkemaksun
oletetusta noususta. Esillä on neljä eri ennustetta. Tummansininen käyrä näyttää, kuinka
työeläkemaksu olisi noussut, mikäli mitään ei olisi tehty. Punainen kertoo, miten maksu
olisi noussut nykysäännöksillä ja 3,5 prosentin eläkevarojen oletetulla reaalituotolla.
Keltainen on laskettu 4 prosentin reaalituotolla, mutta neuvotteluryhmän ehdotuksia soveltaen. Vaaleansininen käyrä kertoo tilanteen neuvotteluryhmän ehdottamien toimien
toteutumisen jälkeen, jos eläkevarojen odotettu reaalituotto olisi 4,5 prosenttia.
Entäpä jos laskettaisiin sellainen malli, jossa talouskasvu olisi ennusteiden yläpäässä,
syntyvyys korkea ja työntekijöiden eläkkelle lähtö myöhentyisi vuosilla? Silloin kasvukäyrä olisi viivasuora!
Lisää työeläkemaksun kasvun hillitsemisestä ja mahdollisesta maksukatosta seuraavalla aukemalla.

laskettaessa yksittäisen eläkelaitoksen paino rajoitetaan maksimissaan 15 prosenttiin.
Rahastot purkautuvat
aiottua nopeammin
Työeläkemaksun hallintaan sisältyy huolehtiminen maksun järkevästä ja mahdollisimman
tasaisesta kehitysurasta. Maksun huippuvaiheen
tasoittamiseksi neuvottelutyöryhmän mielestä on
tarkoituksenmukaista kohdistaa rahastoitujen
vanhuuseläkkeiden korotukset yksinomaan 55
vuotta täyttäneille. Nykyään korotukset menevät
tasaisesti kaikenikäisille.
Sijoitustuotoista tehtävien vanhuuseläkerahastojen korotusten kohdistaminen yli 55-vuotiaille
laittaa rahan kiertämää nopeammin. Menetelmä
vaikuttaa entistä nopeammin työeläkemaksuun,
sillä yli 54-vuoitiaat jäävät äkimmin eläkkeelle
kuin esimerkiksi työuransa alkuvaiheessa olevat
kolmikymppiset.
Rahastointitekniikan muutos ei merkitse eläkerahastojen purkamista entistä enemmän, mutta
se muuttaa purkamisen tahdin hieman aiottua
ripeämmäksi.
Kotimaan sijoittamista
edistetään tutuilla keinoilla
Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pyysivät neuvotteluryhmää selvittämään myös, miten työeläkevakuuttajat voisivat sijoittaa nykyistä enemmän
kotimaisiin kohteisiin.
Neuvotteluryhmän mukaan Suomessa tapahtuva tuotannon ja työllisyyden suotuisa kehitys on ensiarvoisen tärkeää työeläkejärjestelmän
kannalta. Tätä tavoitetta edistävät toimivat pääomamarkkinat. Sijoittamista suomalaisiin kohteisiin edistetään niin ikään parantamalla työeläkevakuuttajien edellytyksiä sijoittaa enemmän
osakkeisiin.
Raportissa esitetään sijoitusympäristön ja
yritysten toimintaedellytysten kehittämiseksi
useita ehdotuksia, jotka edellyttävät valtion toimenpiteitä. Valtiota kaivattaisiin helpottamaan
esimerkiksi aloittaviin suomalaisyrityksiin sijoittamista.
Lisäksi ryhmän mielestä arvopapereistamista
tulisi lisätä, sillä se loisi uusia sijoitusmahdollisuuksia myös Suomeen. Myös osinkojen ketjuverotuksesta tulisi luopua, sillä se haittaa sijoituksia
kotimaisiin osakkeisiin.
Te k s t i : Ka t i Ka l l i o m ä k i

Osakesijoitukset uudessa
ennätyslukemassa

T

yöeläkevakuuttajien yhteenlaskettu sijoituskanta oli vuoden
2005 lopussa 102,7 miljardia euroa. Tilastoissa on mukana vain
lakisääteinen työeläketurva.
– Työeläkerahastojen sijoituskannan nousuvauhti on kuluvana
vuonna ollut erittäin nopeaa, vaikka kaksi edellistäkin vuotta
ovat olleet hyviä. Rahastot ovat lisääntyneet lähes 15 miljardilla
eurolla eli 17 prosentilla, sanoo Työeläkevakuuttajat TELAn toimitusjohtaja Esa Swanljung.
Tiedot käyvät ilmi TELAn eläkerahastoja koskevasta selvityksestä. Se
sisältää tiedot eläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen, eläkesäätiöiden,
Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Eteran, Kirkon keskusrahaston, Kuntien eläkevakuutuksen, Melan, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston
sijoitustoiminnasta.
Neuvotteluryhmän tavoitteet täyttymässä
Osakesijoitusten arvo on noussut nyt uusiin ennätyslukemiin eli 38,7
miljardiin euroon. Niiden osuus koko sijoituskannasta on 37,6 prosenttia.
Kasvua vuoden alusta on lähes kuusi prosenttiyksikköä.
Hyvien sijoitussuhdanteiden vuoksi työeläkevakuuttajien osakesijoitusten osuudet ovat jo lähes työmarkkinakeskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmän esittämää tasoa.
– Neuvotteluryhmän ehdotukset työeläkevakuuttajien riskinkantokyvyn
kasvattamisesta ovat tärkeitä, jotta pysyvästi suurempien sijoitustuottojen
tavoitteleminen on mahdollista. Samalla työeläkevakuutusmaksun korottamisen tarve jää vähäisemmäksi, Swanljung toteaa.
Osakkeiden osuus sijoituskannasta on korkein julkisalojen eläkevakuuttajien ryhmässä, jossa osuus on edelleen 49,3 prosenttia. Yksityisalojen
työeläkevakuuttajilla osakkeiden osuus on noussut 33,0 prosenttiin. Näistä
noteerattuja osakkeita ja osakerahasto-osuuksia on 30,6 prosenttiyksikköä
sekä noteeraamattomia osakkeita, pääomasijoituksia ja hedge-rahastoosuuksia 2,4 prosenttiyksikköä.
Joukkovelkakirjojen määrä on noussut vuodessa yli neljä miljardia
euroa. Niiden osuus sijoituskannasta on kuitenkin laskenut 45 prosenttiin varoista.
Myös kiinteistösijoitusten kokonaismäärä on noussut hieman vuonna
2005. Työeläkevarojen voimakkaan kasvun vuoksi niiden osuus koko
sijoituskannasta on hieman laskenut ja on nyt 9,9 prosenttia.
Euroalue vetää
Suomeen kohdistuvien sijoitusten arvo on 31,4 miljardia euroa ja osuus
sijoituskannasta 30,7 prosenttia. Vuoden aikana Suomi-sijoitukset ovat
lisääntyneet 1,3 miljardilla eurolla. Niiden osuus on vähentynyt 3,6 prosenttiyksikköä vuoden 2004 loppuun nähden.
Muulle euroalueelle tehtyjen sijoitusten osuus on noussut vuoden
aikana puolella prosenttiyksiköllä 41,0 prosenttiin. Euroalueen ulkopuolelle
kohdistuvat sijoitukset ovat lisääntyneet yli kolmella prosenttiyksiköllä
28,3 prosenttiin.
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TYÖELÄKEMAKSUN KOROTUSPAINEITA hillitään monin keinoin, joista tuoreimpina on esillä
työmarkkinajärjestöjen neuvotteluryhmän esitykset. Yksi keino maksun kasvun katkaisemiseksi olisi sille asetettu yläraja, niin sanottu maksukatto.
Työeläke-lehden uudessa ”Huoneentaulut” –juttusarjassa teesinsä katon tarpeellisuudesta
pääsevät esittämään idean julkisuuteen tuonut Etlan toimitusjohtaja Sixten Korkman ja Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Rantala. Heidän kommenttinsa toistensa kannanotoista ovat luettavissa seuraavalla aukeamalla.
Teksti: Ka ti Kalliomäki · Kuva t: Juha Rahkonen

KATTO PYSÄYTTÄISI TYÖELÄKEMAKSUN KASVUN
Teesi numero 1:

Teesi numero 2:

Teesi numero 3:

”Ikäsidonnaisten julkisten menojen osuus BKT:
sta on kasvanut noin kuudella prosenttiyksiköllä
Suomessa vuodesta 2004 vuoteen 2030, enemmän kuin missään muussa EU-maassa Luxemburgia lukuun ottamatta. Näillä näkymin julkisen
sektorin rahoitus ei ole kestävällä tolalla, sillä
verotusta ei voi tiivistyvän verokilpailun oloissa
mielin määrin kiristää.”
”Osana tätä koko julkisen sektorin ja kansantalouden ongelmaa olisi huolehdittava siitä,
että ainakin eläkejärjestelmä on rahoituksellisesti
stabiili. Tämä edellyttäisi, että sen kustannusrasitus suhteessa bruttokansantuotteeseen pysyy
määrätyissä, erikseen päätettävissä rajoissa.”
”Kustannusrasituksen kiinnittäminen tiettyyn
tasoon turvaisi myös sen, että sukupolvien välinen sopimus on reilu.”

”Todellisuudessa tiedostetaan laajasti, että tulevaisuudessa häämöttävä maksurasituksen merkittävä
nousu on jotenkin purettava. Olisi yhteiskuntapoliittisesti rehellistä, että hyvissä ajoin päätettäisiin miten eläkejärjestelmän kustannusrasituksen
kohtuullistaminen on tarkoitus toteuttaa.”
”Päätös maksukatosta ja sen toteuttamiseksi käytettävistä keinoista osoittaisi
työeläkejärjestelmän sopimuskykyä ja
lujittaisi luottamusta sen puitteissa
annettujen lupausten kestävyyteen.”
”Työeläkemaksujen rajaaminen
antaisi samalla palkansaajalle paremmat
tiedolliset edellytykset arvioida ajoissa
omaa eläketurvaansa ja mahdollista tarvetta parantaa sitä yksilöllisen eläkesäästämisen muodossa.”

”Eläkemaksukatto vähentäisi yritysten epävarmuutta sivukulujen kehityksestä pitkällä tähtäyksellä. Se parantaisi pitkäjänteisten investointien
edellytyksiä ja täydentäisi muita pyrkimyksiä
turvata eläkkeiden maksupohja.”

Julkisen sektorin
rahoituksen kestävyys
turvattava

Eläkemaksujen
hillitsemisen keinoista
keskusteltava

Sivukulujen kehityksen
epävarmuutta
vähennettävä

Eläkejärjestelmämme on perusrakenteeltaan
terve ja jo tehdyt uudistukset ovat pääosin
olleet onnistuneita. Mutta riittävätkö ne?
Tämän keskustelun olen halunnut herättää
ottamalla esiin ajatuksen työeläkemaksukatoista, Sixten Korkman toteaa.

Sixten Korkman
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Teesi numero 1:

On parempiakin keinoja
hallita kustannuksia
ja maksua
”Eläkemaksukaton esittämisellä lienee sinänsä
hyvä tarkoitus eli kustannusten hallinta ja talouden kantokyvyn edistäminen. Alalla toimivillekin on itsestään selvää, ettei eläkemaksu voi
kohota kuinka korkeaksi hyvänsä. On kuitenkin
parempia ja myönteisempiä keinoja kuin leikata
eläkkeitä maksukaton kautta. Sellaisia ovat eläkkeelle poistumisikään vaikuttaminen, työkyvyn
ja työssä pysymisen edistäminen ja eläkevarojen
sijoitustuottojen parantaminen.”
”Maksukattoon törmäämisestä seuraisi eläkkeiden alentaminen ja eläke-ehtojen huonontaminen. Näistä olisi sovittava erikseen, katon
asettaminen yksin ei olisi siis mikään automaattinen ratkaisu. Jouduttaisiin käymään aivan samaa keskustelua eläketasosta ja eläkkeen saannin ehdoista
kuin nytkin käydään.”
”Kustannuskehitykseen on jo
saatu aikaan merkittäviä muutoksia: reilun kymmenen vuoden aikana
tehtyjen uudistusten vaikutukset

menoennusteisiin ovat 10 prosentin luokkaa palkoista. Ratkaisuja on tehty neuvottelumenettelyllä pitäen silmällä niiden vaikutuksia vuonna
2050. Näin pitkää aikajännettä löytynee muussa
päätöksenteossa hyvin vähän.”
”Katto olisi tämän ajan ihmisen pyrkimys
kaventaa tulevien päätöksentekijöiden liikkumavaraa ilman, että meillä on tietoa, millaisissa
oloissa silloin eletään.”

Teesi numero 2:

Katto kääntäisi
perusﬁlosoﬁan
väärin päin
”Eläketurvan päätavoite on kohtuullisen eläketason takaaminen erilaisissa tilanteissa. Eläkejärjestelmän tehtävä on huolehtia tarvittavasta
rahoituksesta. Maksukaton takana oleva
filosofia kääntää tämän perusajatuksen päälaelleen: ensisijaista on maksu;
etuuksista ei niin väliä.”
”Pahimmillaan katto loisi pysyvän ja laajan tarpeen luoda korvaavia, mutta kalliimmiksi tulevia
järjestelyjä. Suomalainen tapa järjestää työeläketurva tuo suurtuotannon

edut kaikkien ulottuville. Yksilön tai yrityksen
ei ole pakko peruseläketurvansa hoitamiseksi
lähteä neuvottelemaan ratkaisua yksilöllisistä
järjestelyistä, jotka ovat hoitokustannuksiltaan
kalliimpia ja toisaalta sattumanvaraisempaa turvaa antavia.”
”Maksukattoajattelu myös erottaa keinotekoisesti palkan ja eläkkeen. Eläkettähän on
luonnehdittu jatkopalkaksi, joten ratkaisevaa
on kokonaistyövoimakustannukset, ei niinkään
niiden jokin yksittäinen komponentti.”

Teesi numero 3:

Katto voisi olla
näennäisratkaisu
”Maksukatto ei välttämättä olisi ollenkaan niin
pysyvä ratkaisu eläkemaksun kiinteänä pitämiseen kuin sen näennäinen selkeys antaa ymmärtää. Jos maksukatto johtaisi eläkkeiden leikkauksiin, poliittinen paine veisi helposti siihen, että
epäsuosittujen eläkeleikkausten sijaista nostettaisiinkin kattoa tai maksukatto kierrettäisiin jollain
muulla keinolla. Näinhän kävi viime syksynä
Ruotsissa.”
”Ruotsissa maksu on vakioitu, ja jos se ei
yhdessä rahastojen kanssa näytä riittävän, eläkkeitä ja niiden indeksikorotuksia pienennetään.
Viime syksynä näytti ensimmäistä kertaa siltä,
että näin tulisi tapahtumaan. Sen välttämiseksi
kaikki merkittävät poliittiset puolueet neuvottelivat sopimuksen, jolla aiemmin tehty päätös
peruttiin. Dagens Industri otsikoi uutisensa 29.9.
näin: “Panikbeslut för att rädda pensionerna”.

Kattojakin on monenlaisia: on vinoja ja
tasakattoja. Mielestäni vinokatot kaikkinensa sopivat Suomen ilmastoon paremmin. Tasakatoilla on sellainen vaara,
että ne vaipuvat liian matalalle tasolle,
Jukka Rantala sanoo.
Jukka Rantala
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Korkman kommentoi Rantalan näkemyksiä:
”Mitä tulee parempiin keinoihin pitää kustannukset ja maksut hallinnassa, niin toivottavasti
eläkeiän myöheneminen ja eläkevarojen sijoitustuottojen parantaminen riittävät, eikä maksukatosta muodostu sitovaa. Näitä kysymyksiä pitäisi
kuitenkin nyt selvittää tarkemmin.”
”Maksukatto on tarkoitettu eläkejärjestelmän
reunaehdoksi, joka voidaan toteuttaa eri keinoin.
Ei tarvitse olla kysymys etuuksien leikkaamisesta,
voidaan myös painottaa niitä positiivisempia
keinoja, joita Rantala luettelee.”
”Rantala näyttää ajattelevan, että on parempi
jättää tulevien vuosien päättäjille vapaus harkita
keinoja eläkemenojen hillitsemiseksi sitä myötä,
kun ongelmat kärjistyvät. Minusta olisi hyödyllisempää ja vastuullisempaa kertoa palkansaajille ja
yrityksille mahdollisimman varhain niistä periaatteista ja keinoista, joilla näköpiirissä hahmottuva
ongelma aiotaan hoitaa.”

”Kääntäisikö katto perusﬁlosoﬁan todellakin väärin päin siten, että vain maksuilla olisi
merkitystä? Haluan korostaa, että totta kai eläkeetuuksilla on väliä. Suomen lakisääteisen eläkejärjestelmän hyvänä puolena on sen kattavuus.
Palkansaajien eläkkeet tulevina vuosikymmeninä
riittävät joka tapauksessa nykyistä tuntuvasti
korkeamman elintason turvaamiseen.”
”Mutta on maksuillakin väliä. Eläkemenojen
ja -maksujen kohoaminen hyvin korkeiksi voisi
pahimmillaan johtaa kriisiin eläkelupausten kestävyydestä. Pakollisen eläkejärjestelmän tehtävänä
on antaa kaikille kohtuullista eläketurvaa. Kustannussyistä se ei kuitenkaan voi taata niin hyvää
eläkettä, kuin mitä ihmiset usein tavoittelevat.”
”Yksityisillä eläkkeillä voi olla lakisääteistä
täydentävä rooli. Hallintokuluja ei ole syytä liioitella, ei ole kysymys uuden infrastruktuurin
luomisesta – yksityisen eläkesäästämisen instru-

mentithan ovat jo olemassa.”
”Puhuttaessa eläkkeestä lykättynä palkkana on
muistettava, että se jää tulevan sukupolven maksettavaksi. Se ei saa nousevalle maksulleen täyttä
katetta nopean väestön ikääntymisen oloissa.”
”Katto ei olisi näennäisratkaisu, kuten Rantala pelkää. Aina on toki olemassa se poliittinen
riski, että myöhemmin ei toimita aiemmin tehtyjen sitoumusten mukaisesti. Mutta ei kai asia
siitä parane, että pää pannaan pensaaseen?”
”Uskon, että työeläkejärjestelmän yhteisymmärryksessä tehdyllä ja eduskunnan siunaamalla
tulevaisuutta koskevalla sitoumuksella olisi suuri
merkitys. Tulevien vuosien poliittiset päättäjät harkitsisivat tarkkaan, ennen kuin lähtisivät
sopimuksen avaamiseen – etenkin kun se olisi
rahoituksellisesti kestävällä pohjalla. Maksukatto
olisi vahva sitoumus.”

Rantala kommentoi Korkmanin näkemyksiä:
”Julkisen sektorin rahoituksen kestävyys on
toki turvattava, mutta julkisia menoja laskettaessa ja niitä vertailtaessa muihin maihin on
vaarallista ja harhaanjohtavaa tuijottaa vain
veroasteeseen. Suomessa luetaan mukaan julkisiin menoihin paljon sellaista, mikä muualla
tulkitaan yksityisiksi menoiksi. Myös etuuksien
verotus, verovähennys ja yksityisten järjestelmien
käyttö sosiaalisiin tarkoituksiin vaihtelee. Pelkkä
veroasteiden vertaileminen on sama kuin yksi
puhuisi lämpötilasta käyttäen Celsius- ja toinen
Fahrenheitin asteikkoa.”
”Mitä tulee kustannusrasituksen sitomiseen
bruttokansantuotteeseen, mielestäni mekaaninen vakio-osuus ei toimi, kun väestöosuudet
muuttuvat.”
”Eläkemaksujen hillitsemisestä on keskusteltu kaiken aikaa, ja eri keinojakin on ollut paljon esillä. On myönteistä, että tähän keskusteluun
osallistuu monipuolisesti yhteiskunnan eri tahoja,
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muun muassa elinkeinoelämän edustajat.”
”Karttaisin kuitenkin maksukaton kaltaisia
julistuksia. Niillä on taipumus pelottaa ihmiset
kiirehtimään eläkkeelle niin pian kuin suinkin,
siis ennen kuin leikkaukset alkavat purra. Suomalaista eläketurvaa on kehitetty työmarkkinajärjestöjen neuvottelumenetelmällä vahvassa
konsensushengessä. Sillä on myös saatu aikaan
todellisia tuloksia. ”
”Mitä tulee huoleen kansalaisten kyvystä ja
mahdollisuudesta arvioida tulevaa eläketurvaansa,
niin tähän asiaan on tullut ja on tulossa lisää
parannusta. Erityisesti uudet lait korostavat yksilön oikeutta saada tietoa omasta eläketurvastaan.
Lähivuosina kansalainen saa vuosittain työhistoriansa kattavan eläkeotteen.”
”Kuinka sitten sivukulut vaikuttavat yritysten ratkaisuihin? En suoraan sanoen usko, että
työeläkemaksujen kiinnittämisellä olisi kovinkaan suurta merkitystä. Tuskinpa esimerkiksi

tapahtuneet tuotannon siirtämiset ulkomaille
olisi vältetty, vaikka eläkemaksuja ei olisi ollut
lainkaan. Kyllä niissä on ollut kysymys aivan
muista tekijöistä.”
Eläkemaksukatosta puhuminen voi olla pään
pensaaseen laittamista. Varsinaisten globalisaatiohaasteiden sijasta aletaankin puhua suureen
ääneen eläkkeistä, vaikka ne meillä on varmasti
hoidettu Suomen kilpailukykyä vahvistavalla
tavalla.
”Työeläkemaksun katolla olisi siis hyvin marginaalinen vaikutus yritysten epävarmuuden
vähentämisessä. Palkansaajan epävarmuutta se
voisi kuitenkin lisätä merkittävästi, mikä taas
loisi lisää epävarmuutta työmarkkinoille ja sitä
kautta myös yrityksille.”
Teksti: Ka ti Kalliomäki
Kuva t: Juha Rahkonen

Terho Pursiainen kirjoittaa etiika sta

Kapitalismin etiikkaa ei löytynytkään

k

ansantaloustiede kuvaa perinteisesti ihmisen taloustoimijaksi, (homo
oeconomicus). Taloustoimijana yksilö tavoittelee mahdollisimman paljon
henkilökohtaisia taloudellisia etuja. Hän on itsekäs.
Kansantaloustieteen professori Vesa Kanniainen on tutkimuksissaan
koettanut avartaa tieteenalansa synkkää ihmiskuvaa. Elävän elämän ihmiset eivät sittenkään ole omia etujaan laskelmoivia laskukoneita. Heillä on
tunteita ja eettisiä arvoja. Kanniaisen kunnianhimoisena tavoitteena on osoittaa,
että markkinamekanismi välittää kuluttaja-arvot elinkeinoelämään. Kapitalismi
jalostuu eettisesti.
Kanniainen havainnollistaa kirjoituksissaan yritysetiikkaa reilun kaupan kahvin
esimerkillä, kuten itsekin olen tehnyt omissa kirjoituksissani.
Olettakaamme, että kauppias innostuu eettisestä arvosta, kaupan reiluudesta.
Hän ryhtyy myymään reilun kaupan kahvia.
Kauppias joutuu maksamaan tuottajille enemmän kuin tavallisen kahvin kauppiaat. Arvoon sitoutuminen ei näytä kannattavalta. Ovatko reilun kaupan myyjät
uhrautuvia idealisteja?
Kauppiaan myyntivoiton määräävät kuitenkin hänen kustannuksensa ja myyntitulonsa yhdessä. Jos eettisiin arvoihin sitoutuneita kuluttajia on paljon ja heillä
on kosolti rahaa maksaa mieltymyksistään, kauppias voi saada kahvistaan hyvän
hinnan.
Kate voi olla parempi kuin kilpailijoiden: syntyy ylivoittoja. Ne houkuttelevat
uusia yrittäjiä alalle. Eettisyys leviää kauppiaiden keskuudessa kuin sosiobiologi
Dawkinsin meemit (aatteet, jotka kilpailevat keskenään kulttuurissa aivan kuin
geenit luonnossa). Kanniainen katsoo löytäneensä kapitalismin eettisyyden lähteen
kuluttaja-asenteista. Kuluttajien arvot jalostavat elinkeinoelämää.
Kanniaisen logiikassa on kaksi virhettä.
Ensiksikin: ylivoittojen reiluun kauppaan houkuttelemat kauppiaat eivät kaikki
sitoudu omakohtaisesti reilun kaupan eettisiin arvoihin, vaikka idealisteja on joukossa. Monia houkuttelee alalle taloudellinen hyöty. He eivät siis ole itse eettisiä. He
vain käyttävät hyväkseen toisten ihmisten – kuluttajien – eettisiä asenteita.
Kansantaloustieteen seura järjesti tammikuussa väittelyn. Minulta tilattiin kriittinen arvio Kanniaisen esitelmästä ”Onko kapitalismin etiikka kadoksissa?” Kuvasin
puheenvuorossani Kanniaisen mallin mukaista ”etiikkaa” eksploitatiiviseksi ”etiikaksi”
eli toisten ihmisten eettisyyden taloudelliseksi hyötykäytöksi.
Toinen Kanniaisen looginen virhe on se, että häntä kiinnostaa vain kuluttajien kiistämättä myönteisten asenteiden leviäminen meemeinä elinkeinoelämässä.
Täsmälleen sama mekanismi välittää kuitenkin myös kuluttajien kielteiset ”arvot”
kauppiaiden ”arvoiksi”.
Tyttölasten elämän ylen varhainen seksualisoiminen ei varmaankaan ole myönteinen asia. Vaatekauppiaat ovat kuitenkin hartaina tälläkin arveluttavalla asialla.
He myyvät seksuaalisuutta korostavia asuja lapsille niin kauan kuin maksukykyiset
vanhemmat tahtovat pienten tyttöjensä esiintyvän seksikkäinä. Tupakkaa, huumeita,
maksullisia naisia ja juorulehtiä on kaupan niin kauan kuin niiden edustamien
”arvojen” kannattajilla riittää rahaa.
Markkinamekanismi välittää kaikenlaiset kuluttaja-asenteet elinkeinoelämän
”arvoiksi”. Oikeudenmukaisuus ja ekologisuus ovat eettisten arvojen akanvirtoja yleisen vastuuttomuuden vuoksessa. Markkinat pitävät huolen myös eettisten kuluttajien
muodostaman eksoottisen nurkkauksen – segmentin – erityiskysyntää tyydyttämisestä, mutta ennen kaikkea ne vastaavat valtatrendeihin.
Sen pituinen se, kertomus kapitalismin ”etiikasta”.
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T yÖEl Äk EuuDis Tus
O N O L L U T VA LTAVA U R A K K A
Historiallinen ponnistus on kohta takanapäin,
nyt seurataan tavoitteiden toteutumista.

E

läketurvakeskuksen kahdennentoista kerroksen hulppeitten kaupunkinäkymien
äärellä johtaja Riitta Korpiluoma istuu
lounastauon jälkeen työpöytänsä ääreen.
Juristin pöydällä iltapäivän välipalahedelmät, omena ja päärynä, pyörähtelevät
lakikirjan ja asiakirjapinojen kupeella.
Vuosi 2005 on ollut ETK:ssa työntäyteistä
aikaa. Kun nyt uusi järjestelmä on käytössä ja
uuden käytännön mukaiset eläkepäätökset on
saatu ajallaan, on syytä katsoa taakse menneeseen.
– Kyllä viime vuosi oli työeläkehistoriassa
merkittävä paaluvuosi. Ponnistukset eläkeuudistuksen läpiviemiseksi ovat olleet historiallisen
suuret.
– Käytännöllisesti katsoen kaikki entiset käytännöt eläkejärjestelmässämme ovat nyt muuttuneet, Korpiluoma sanoo.
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Korpiluoma on ollut muutosten valmistelutyössä mukana alusta lukien. Hän muistuttaa, että ensimmäisen kerran jo syksyllä 2001
työmarkkinajärjestöt ja maan hallitus sopivat
työeläkejärjestelmäuudistuksen valmistelujen
aloittamisesta. Hän palauttaa mieleen työeläkeuudistuksen valmistelun ja uuden järjestelmän
toteutuksen vaiheita.
Aikataulu piti ja yhteistyö sujui
Uudistus tehtiin poikkeuksellisen nopealla aikataululla. Työeläkelaitoksissa ja Eläketurvakeskuksessa pystyttiin vastaamaan työmarkkinakentän
haasteeseen.
– Olen tyytyväinen kaikkien osapuolien työskentelyyn, vaikka aika ajoin työmme oli vähintäänkin haasteellista. Mutta onnistuimme siihen
nähden hyvin, miten monta toimijaa ja pelaajaa

– Voimme olla tyytyväisiä ponnistukseemme järjestelmäuudistuksen toteutuksessa. Mutta
nyt on liian varhaista lähteä arvioimaan, onko uudistuksessa
onnistuttu riittävästi, Korpiluoma arvioi.

tällä kentällä on, Korpiluoma sanoo.
Hän vertaa, että moneen muuhun Euroopan
maahan verrattuna Suomessa työeläkejärjestelmän uudistus on edennyt myös eläkepoliittisena
vääntönä suuremmitta narinoitta. Asian valmisteluun ja suunnitteluun lähdettiin työmarkkinaosapuolien ja valtion hyväksymän sopimuskulttuurin eli kolmikannan hengessä.
Tavoitteisiin neljässä vaiheessa
Uudistuksessa tähdättiin siihen, etteivät työeläkevakuutusmaksut nousisi kohtuuttomasti tulevina
vuosina ja lähivuosikymmeninä. Lähtökohtana
on ollut työeläkeuudistuksen kolme keskeistä
tavoitetta.
Ensimmäinen tavoite oli myöhentää keskimääräistä eläkkeelle siirtymisikää 2 – 3 vuodella.
Toiseksi tärkeäksi tavoitteeksi asetettiin se, että

enenevästä elinajasta pitäisi antaa osa työelämälle
eli sopeuttaa eläkejärjestelmä keskimääräiseen
elinajan kasvuun.
Jos keskimääräinen elinaika pitenee, elinaikakerroin leikkaa eläkettä. Leikkauksen voi korvata
jatkamalla työssä jonkin aikaa pitempään.
– Kannustimena työssä jatkamiseen uudistukseen sisältyy tämä 4,5 prosentin superkertymä,
jolla eläke karttuu reippaasti ikävuosina 63 – 68
tehdystä työstä, Korpiluoma tähdentää.
Kolmantena tavoitteena oli selkiyttää ja yhtenäistää työeläkejärjestelmää yhdistämällä palkansaajien eläkelait.
Uudistus toteutettiin askel askeleelta neljässä
vaiheessa. Ensiaskelia uudistuksessa olivat vuonna
2003 toteutuneet yksilöllisen varhaiseläkkeen
alaikärajan nostaminen 58 vuoteen.
Sitten korostettiin kuntouttamisen merkitystä
työssä jatkamisessa, ja vuonna 2004 kuntoutus

kirjattiin työntekijän oikeudeksi. Kolmannessa
vaiheessa tehtiin joustavaa vanhuuseläkettä ja
eläkkeiden perusteita koskevat muutokset vuoden 2005 alusta.
Viimeisenä – parhaillaan eduskunnassa – on
palkansaajien eläkelait yhdistävä uusi työntekijän
eläkelaki (TyEL).
Suurin revohka tehtiin 2005
Suurin revohka osui vuosille 2004 ja 2005. Viime
vuoden alusta otettiin uudet teesit käyttöön:
vanhuuseläkkeelle siirtyminen tehtiin joustavaksi 62 – 68 vuoden iässä, eläke kertyy 18 – 68
ikävuoden aikana koko työuran ansioista. Myös
indeksit muuttuivat, ja tänä vuonna työkyvyttömyyseläkkeen laskutavan muutos on osa uuden
työeläkejärjestelmän kokonaisuutta.
Pitkällä aikajanalla arvioituna uuden järjes-
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Riitta Korpiluoman mukaan on jo hienoisia
merkkejä myönteisestä suunnasta. Eläkkeelle siirtymisen vauhti näyttäisi hidastuneen.

telmän on laskettu myöhentävän eläkkeellesiirtymisikää ja tasoittavan siten työeläkevakuutusmaksujen korotuspaineita.
Ensimmäiset kokemukset järjestelmän toimivuudesta saatiin tammikuussa. Korpiluoma on
monien muiden tavoin syystäkin helpottunut.
– Me onnistuimme tavoitteessamme. Siitä
kaikki työhön osallistuneet ovat kiitokset ansainneet.
– Haluan kuitenkin jakaa tyytyväisyyteni
kaikille uudistustyössä mukana olleille, myös
kolmikantaisen sopimuskulttuurin mukaiseen
valmistelutyöhön osallistuneille.
Kaiken toteuttaminen on vaatinut järjestelmän parissa toimivien työntekijöiden ohjeistusta
ja koulutusta, tietojärjestelmän pitkäjänteistä
rakentamista ja lainsäädäntövalmistelussa valtavia
työmääriä, tätä kaikkea muun muassa. Pelkästään ETK:ssa henkilöstö käytti tietojärjestelmien
eläkeuudistusmuutoksiin viime vuoden aikana
yhteensä noin 20 000 työpäivää.
Toteutumista seurataan
Joko muutoksen suunta on näkyvissä? Vaikka
toimittaja kuinka haluaisi yksinkertaistaa, ei työeläkejärjestelmään perin juurin perehtynyt juristi
kuitenkaan vielä lähtisi puimaan uudistuksen
vaikutuksia.
– On jo hienoisia merkkejä positiivisesta suunnasta. Merkit näyttäisivät siltä, että eläkeuudistus
on toteutumassa. Mutta on liian varhaista lähteä
arvioimaan, onko uudistuksessa onnistuttu riittävästi, Korpiluoma sanoo napakasti.
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Se kuitenkin tiedetään, että eläkkeelle siirtymisen vauhti näyttäisi hidastuneen. Niin voidaan
arvella sen perusteella, että vuoden lopulla alle 25
prosenttia eläkkeelle siirtyvästä ikäluokasta (1940
– 42 syntyneet) haki eläkettä.
– Se on selvästi myönteinen merkki. Siitä kyllä
voitaisiin päätellä, että työeläkejärjestelmän muutos on lähtenyt liikkeelle toivotulla tavalla, Korpiluoma puntaroi.
– Mutta sen ainakin voin etk:laisille ja kaikille
työeläkejärjestelmän parissa puurtaville luvata,
että toista näin suurta revohkaa ei ole ainakaan
lähivuosina tulossa. Jos jotakin fiilaamista järjestelmässä on, siihen palataan aikanaan.
– Ensin on kuitenkin saatava kokonaiskuva
siitä, kuinka uudistus on vastannut niitä tavoitteita, jotka sille on asetettu, Korpiluoma sanoo.
TyEL ei muuta ETK:n asemaa
Eläketurvan asiantuntijat työstävät parhaillaan
uudistuksen kolmatta tavoitetta eli yksityisalojen
työeläkelakien yhdistämistä ja selkiyttämistä eli
uutta työeläkelakia (TyEL).
Uuden lain myötä työeläketurva on niin pitkissä kuin pätkätyösuhteissa samanlainen, ja
työnantaja voi järjestää kaikkien työntekijöittensä
eläketurvan missä tahansa eläkelaitoksessa. Tämä
lisää kilpailua työeläkejärjestelmässä.
Kun eduskunta käsittelee lain näillä tiedoin
helmi-maaliskuussa, saadaan uudistuksen viimeisin vaihe päätökseen. Uusi TyEL tulee voimaan
vuonna 2007. Hallituksen esityksessä ei ehdoteta
muutoksia Eläketurvakeskuksen asemaan, tehtäviin tai rahoitukseen. Sisällöllisesti ETK:n tehtävät säilyvät ehdotetussa laissa nykyisellään.
Niin tyytyväinen kuin Korpiluoma nyt onkin,
hän muistuttaa, että uudistuksen valmistelu on
ottanut vuosia eikä mitään ole saatu helpolla.
– Taustalla on niin suuri yhteinen ponnistus,
että näköpiirissä ei ole lähiaikoina suuria eläkepoliittisia uudistuksia.
A nne Niemi
Kuva t: Tuulikki Holopainen
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uonna 2007 voimaan kaavailtu työntekijän eläkelaki eli TyEL nostaa eläkeviestinnän uudenlaiseen valokeilaan.
Työntekijät tulisi motivoida tarkastamaan eläkeotteensa vuosittain, jotta
mahdolliset puutteet päästäisiin korjaamaan saman tien. TyEL:n aikakautena tiedot
vanhenevat viidessä vuodessa.
Suomalaisten tiedon tasosta on huolissaan
muun muassa eduskunnan työelämä- ja tasaarvovaliokunta. Se korostaa, että lainsäädännöstä
tiedottaminen ja tiedon perillemenon seuranta
ovat ensiarvoisen tärkeitä siirryttäessä uudenlaisen eläkeotteen aikaan. Kyse on kansalaisten
oikeusturvasta.
Taustalla tarkat tutkimukset
Ruotsissa oltiin vastaavanlaisessa tilanteessa sikäläisen eläkeuudistuksen yhteydessä vuonna 1999,
kun maan eläkejärjestelmää muutettiin etuusperusteisesta maksuperusteiseen suuntaan ja kansalaisille lanseerattiin omat eläketilit.
– Koko eläkejärjestelmämme muuttui, ja noin
5,3 miljoonaa ihmistä oli vailla tietoa uudistuksen sisällöstä. Useimmille oli tullut selväksi se,
että jos mitään ei tehdä, rahat eivät riitä tulevia
eläkkeitä varten. Nyt oli vakuutettava kansa siitä,
että uudistuksen jälkeen eläketurvaan voi luottaa,
tiedottaja Monica Welmer Försäkringskassanista
kertoo.
Muutosten yhteydessä Ruotsissa kehitettiin
niin sanottu oranssi kirjekuori, josta on kuudessa

Kirje, jonka sisällä on

PORKKANA

Lähes jokainen ruotsalainen tietää, mitä postiluukusta kerran vuodessa
napsahtava oranssi kirjekuori tarkoittaa. Muutaman vuoden päästä toivottavasti
myös suomalaiset ovat oppineet kaipaamaan omaa eläkeotettaan.

vuodessa muodostunut jo eräänlainen instituutio.
Sitä osataan odottaa ja siihen luotetaan. Verokortin tapaan lähes kaikki tuntevat sen.
Ilmaiseksi ei mikään ole naapurissakaan tullut.
Kirjekuorta ja erityisesti sen sisältöä rakennettiin
tarkkaan monia etukäteistutkimuksia ja mittauksia hyödyntäen.
– Testasimme kansan tiedon tasoa eläkeasioista
sekä ennen oranssin kirjekuoren lähettämistä että
sen jälkeen. Teimme sekä kvantitatiivisia että
kvalitatiivisia tutkimuksia. Koehenkilöitä haastateltiin pitkään ja perusteellisesti ja esimerkiksi
heidän tapaansa lukea kirjeitä seurattiin tarkoin,
Welmer muistelee.
Ennen ensimmäisen kirjeen lähettämistä pyöritettiin massiivista viestintäkampanjaa, jossa
saduista tuttu Nils Holgersson toimi postipoikana.

katukuvassa loistavat porkkanat. On koko eläketurvaa kuvaavaa porkkanaa, on kolmeen osaan eli
perus-, ammatilliseen ja yksityiseen eläkkeeseen
jakautuvaa porkkanaa ja on viipaloitua porkkanaa. Viipale kun kaiken lisäksi tarkoittaa ruotsiksi
samaa kuin lantti, ”slant”.
– Porkkana on oranssi, porkkana on symbolinen, porkkanaa voi pilkkoa: porkkana on kerta
kaikkiaan onnistunut mannekiini eläkeasialle,
Welmer hehkuttaa.
Ruotsalaiset uskovat seitsemän vuoden
ahkeran kampanjoinnin tuottaneen niin paljon
tulosta, ettei enää tarvita suurta mesoamista.
Welmer kuitenkin huomauttaa, että kansalaisten
tiedon tasoa tulee tarkoin seurata ja reagoida
tulosten mukaan.

Seitsemän vuoden kampanjointi

Oranssi kirjekuori ei ole pelkkää mainoskampanjaa, vaan kirjeen sisältö ratkaisee.
– Yhdeksän ihmistä kymmenestä tietää saaneensa kirjeen ja seitsemän kymmenestä avaa
sen. Ja mitä vähemmän tekstin seassa on numeroita ja mitä vähemmän tekstiä ylipäätään on,
sen paremmin kirje luetaan, Welmer toteaa ja
esittelee samalla kuusisivuista nivaskaa.
Värit ovat käytössä, vuosiluku toimii visuaalisena elementtinä ja numerotiedot on kehystetty
erikseen. Siitä huolimatta kirjeessä on yksi vika:
siitä puuttuu tyystin tärkeä ammatillinen eläke,
tjänstepension.
Ammatillisen eläkkeen puuttuminen ei ole

Ruotsalaiset ovat nähneet, ettei yksi kampanja
pitkälle riitä. Tarvitaan sekä toistoa että uutta
kaiken aikaa.
– Vuonna 2002 olimme vähissä varoissa ja
päätimme jättää kampanjan väliin. Seuraukset
olivat surkeita: sekä kansan tietämys eläkeasioista
että luottamus systeemiin lähtivät heti mittausten
mukaan alamäkeen, Monica Welmer kertoo.
Eri vuosien viestintäponnistukset ovat osoittautuneet eritasoisiksi. Erityisen onnistuneena
ruotsalaiset pitävät viime vuoden kampanjaansa,
jossa bussien kyljissä ja muutenkin vilkkaasti

Kilpailu huonontaa palvelua

tyydyttävä ratkaisu kenenkään mielestä. Esimerkiksi suuren kunnallisen sektorin vakuuttajan,
KPA:n, piti lopettaa eläketietojen kertominen
oranssin kirjekuoren sisällä kilpailuneutraliteetin vuoksi. KPA:lta tämä vakuutettujen palvelu
lopetettiin, sillä kaikki kilpailijat eivät samaan
venyneet.
Startti yksityisen sektorin voimin
Aivan vieras pelko ei ole myöskään suomalaisille se, miten tieto saadaan tunnistettavasti ja
yhdenmukaisesti perille. Se yksityisen sektorin
eläkelaitos, jossa työntekijä on viimeisessä työsuhteessaan vakuutettuna, lähettää koko yksityisen sektorin työuran tiedot sisältävän otteen.
Vuonna 2008, kun TyEL-ote ensimmäisen kerran lähetetään, siinä on vain yksityisen sektorin
käsittävät tiedot.
– Olisi suomalaisten kannalta tärkeää, että
tästä kirjekuoresta ja kirjeestä tulisi selkeästi työeläkejärjestelmän yhtäläinen tuote, josta vakuutettu näkisi koko työeläketurvansa muodostumisen osastopäällikkö Tarja Härkönen Eläketurvakeskuksesta huomauttaa.
Julkisen sektorin tietojen mukaan saaminen myöhemmässä vaiheessa olisi siten tärkeää.
Toinen suuri haaste on yrittää saada työeläkeote
helposti luettavaksi ja ymmärrettäväksi.
Teksti: Ka ti Kalliomäki

1 · 2006

13

R

akenneuudistuksia peräänkuuluttava
Eurooppa etsii mallimaita. Tanska on
noussut korkean työllisyyden ja joustavien työmarkkinoiden esikuvaksi
ja on puhuttu ns. Tanskan mallista.
Nyt myös Suomi on alettu esittää
omana mallinaan, josta muut maat voivat ottaa
oppia. EU-maiden joukossa Suomi on onnistunut nostamaan 55–64-vuotiaiden työllisyysastetta
ripeimmin viimeisten kymmenen vuoden aikana.
Erityisesti vanhojen jäsenmaiden sarjassa parannus on omaa luokkaansa, joskin lähtötaso laman
jäljiltä oli suhteellisen matala. Harmaantuvaa
Eurooppaa tällainen saavutus joka tapauksessa
kiinnostaa. Pahitteeksi ei ole sekään, että Suomessa ikääntyneiden miesten ja naisten välinen
työllisyysero on hyvin pieni.

Suomessa varhaiseläkeuudistukset ovat olleet tehokas lääke ikääntyneiden työllisyyden parantamiseksi. Samalla on pyritty huolehtimaan myös työntekijöiden
työkyvystä ja työhyvinvoinnista. Laaja kansallinen konsensus ikääntyneiden
työllisyyden parantamiseksi on nyt saanut myös kansainvälistä tunnustusta.

suomi mallima aksi

Tunnustusta OECD:ltä
OECD:kin on antanut tunnustusta Suomelle.
Viime syksynä se julkaisi laajan raportin, jossa
tarkasteltiin toimenpiteitä ikääntyneiden työllisyyden parantamiseksi eri jäsenmaiden kokemusten pohjalta (Ageing and Employment Policies
2005). Siinä Suomen ansiona pidetään erityisesti
sitä, että lääkkeitä on haettu monesta suunnasta.
Näihin kuuluvat niin työnantajien asenteisiin
vaikuttavat politiikkaohjelmat kuin työkykyä ja
osaamista tukevat hankkeet työpaikoilla. Pisteenä
i:n päällä ovat eläkejärjestelmään tehdyt reformit.
Ehkä hieman yllättäen OECD:n viesti on se, että
pelkkä eläkkeelle pääsyn rajoittaminen ei tuota
hyvää lopputulosta.
Raportissa todetaan, että Suomen Ikäohjelma
on tunnetuin terveyttä ja työoloja edistävä politiikkaohjelma. Kansainvälisessä markkinoinnissa
on siis onnistuttu hyvin. Raportti muistuttaa, että
Ikäohjelman työllisyysvaikutusta on mahdotonta
yksiselitteisesti mitata, ja on erheellistä lukea hyvä
kehitys yksinomaan tämän ohjelman ansioksi.
Tunnustusta annetaan laajasta toimenpidekirjosta
ja ohjelmaan sitoutuneiden organisaatioiden
suuresta määrästä. Niissä näkyy yhteinen tahto
ikääntyneiden työllisyyden parantamiseksi. Eri
ministeriöiden ohella ohjelmaan sitoutuivat mm.
työmarkkinajärjestöt.
Kehujen ohella raportti tarjoilee joitain kriittisempiäkin huomiota Suomesta. Työttömyyseläkeputken pulmana todetaan olevan se, että
ikääntyneillä pitkäaikaistyöttömillä ei ole työnhaku- ja vastaanottovelvoitetta. Osa-aikaeläke saa
sekä huomiota että kritiikkiä. Asteittaista siirtymistä eläkkeelle pidetään sinänsä hyvänä, koska
se vastaa useiden työntekijöiden toiveita työnteon
vähentämisestä työuran lopussa. OECD:n mielestä tulisi kuitenkin olla tarkkana siinä, miten
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OECD on antanut tunnustusta Suomelle. Seija Ilmakunnas ja Mervi Takala Eläketurvakeskuksen tutkimusosastolta kirjoittavat, että Suomi kelpaa uuden ikäsopimuksen mallimaaksi.

kustannukset jaetaan. Yksilölle taloudellisesti
edullinen osa-aikaeläke voi tulla koko eläkejärjestelmälle kalliiksi. ”Kannustimet kohdalleen” on
järjestön usein esillä pitämä teesi, ja se heijastuu
tässäkin kritiikissä.
Miten konsensus tuli mahdolliseksi?
”Uudeksi ikäsopimukseksi” on kutsuttu sellaista
kokonaisvaltaista yhteiskuntapolitiikkaa, jonka
tarkoituksena on kääntää eläkkeellesiirtymisikä
nousuun. Tätä käsitettä käytti John Myles kirjassa ”Why we need a Welfare State” (2002).

Tässä teoksessa johtavat sosiaalipolitiikan tutkijat
hahmottelevat uutta eurooppalaista hyvinvointiarkkitehtuuria. Kotimaisin voimin aihetta ovat
tarkastelleet Raija Julkunen ja Anna Pärnänen
hiljattain ilmestyneessä kirjassaan ”Uusi ikäsopimus” (2005).
Suomi kelpaa uuden ikäsopimuksen mallimaaksi ainakin kahdesta syystä. Ensinnäkin
työurien pidentämisen tavoite on meillä laajasti
tunnustettu, ja sen tueksi on löytynyt poliittinen
yhteisymmärrys. Sekä eläkepäättäjät että hallinto
ovat tulleet yksimielisiksi eläke- ja työllisyyspolitiikan suunnasta.

Toiseksi on oivallettu, että tavoitteen saavuttamiseksi ei löydy yhtä keinoa. Toimenpiteitä
tarvitaan monella rintamalla ja monella tasolla.
Eläkeuudistusten rinnalla pitää kehittää osaamista, työkykyä ja koko työelämää ja asenteita
on muokattava tavoitteiden suuntaisiksi. Tällaista
laaja-alaista toimintamallia peräänkuuluttaa nyt
siis myös OECD.
Miksi sitten juuri Suomesta on tullut tällaisen
sopimuksen käytännön toteuttamisen innovatiivinen edelläkävijä? Kysymykseen on vaikea
aukottomasti vastata. Tuskin kysymys on kuitenkaan sattumasta. Kehityksen taustalla on sekä
väistämättömiä muutostarpeita että otollinen
yhteiskunnallinen ilmapiiri.
Suomessa suuret ikäluokat syntyivät aiemmin
kuin Keski-Euroopassa, ja samalla meillä on ollut
suurempi kiire eläkkeelle siirtymisen myöhentämiseen. Suurten ikäluokkien ei haluta siirtyvän
varhaiseläkkeille yhtä runsain määrin kuin aikaisemmat ikäluokat. 1980-luvun lopulla luotujen
varhaiseläkejärjestelmien suosio hälytti jo 1980ja 1990-luvun vaihteessa etsimään rajoituksia
varhaiseläkkeisiin (Eläkekomitea 1990). Niiden
aika oli kuitenkin myöhemmin.
Lama vauhditti uudistuksia
Muutostarvetta ja -valmiutta selittää myös Suomen 1990-luvun lama ja sen myötä ennätyksellisesti alentunut työllisyys. Tästä seurannut
rahoituspohjan heikkeneminen pakotti etsimään
keinoja työllisyyden parantamiseksi, työurien
pidentämiseksi ja eläkemenojen alentamiseksi.
Merkitystä oli myös uusilla väestöennusteilla,
jotka aikaisempiin ennusteisiin verrattuna lupailivat väestölle entistä pidempää elinikää ja siten
kasvavia eläkemenoja. Eläkejärjestelmässä reagoitiin lamaan nopeasti, ja osa 1990-luvulla sovituista uudistuksista vaikutti jo tuolloin työurien
pitenemiseen. Tällaisia päätöksiä olivat mm. yksilöllisen varhaiseläkkeen ja työttömyyseläkeputken
alaikärajojen korotukset.
Lamalla lienee ollut myös välillinen vaikutus. Korkean työttömyyden ja julkisen talouden velan kurimuksessa kasvoi kriisitietoisuus,
joka muokkasi maaperää otollisemmaksi julkisen
talouden menokurille ja sosiaaliturvan leikkauksille. Samanaikaisesti yleistyivät myös tutkijapuheenvuorot, joissa arvioitiin sosiaaliturvan
ja verotuksen vaikuttavan haitallisesti työhön
osallistumiseen. Sosiaaliturvassa nähtiin tarvetta
sekä etuuksien leikkauksille että kannustimien
parantamiselle. Pääministeri Matti Vanhasen
sanoin: ”Suomalaisten yleinen kriisitietoisuus
on paljon parempi kuin eurooppalaisten keskimäärin”.

Lama jätti jälkeensä myös varottavia kokemuksia varhaiseläkkeiden riskeistä. Vanhimmat
työntekijät irtisanottiin ensimmäisten joukossa,
kun varhaiseläkkeet tekivät mahdolliseksi ikääntyneiden saneerauksen. Työttömyyseläkeputkesta
harvoin palattiin takaisin työelämään, mikä pitkitti ikääntyneiden työttömyyttä. Näin huomattiin, että aiemmin suhteellisen hyvin toiminut
eläkejärjestelmä voi jopa kääntyä ikääntyneiden
työntekijöiden etujen vastaiseksi. Tämäkin kokemus osaltaan selittänee, miksi varhaiseläkkeiden
karsiminen tuli mahdolliseksi.
Asenteita muutetaan
työelämäohjelmilla
Yhteiskuntatutkijat ovat varoitelleet siitä, että
varhaisen eläkkeelle siirtymisen kulttuurin ja
ihmisten käyttäytymisen muuttaminen on vaikeampaa kuin eläke-etujen karsiminen. Eläkeuudistusten vaikutukset voivat jäädä vaatimattomiksi, jos asennetasolla ei tapahdu muutoksia
ja työelämän imu jää ikääntyneiden kohdalla
vaisuksi. Todellinen testi on se, miten pitkään
yksittäiset työntekijät työelämässä jatkavat ja
miten yksittäiset työnantajat palkkaavat ja irtisanovat ikääntyneitä työntekijöitä.
Viime vuosikymmenellä työelämän kehittäminen tuli ikäpolitiikan tärkeäksi osaksi eläkeuudistusten rinnalle. Merkittäviä satsauksia työelämän laadun parantamiseksi ovat edellä mainitun
Ikäohjelman lisäksi Työelämän kehitysohjelma ja
Työssä jaksamisen tutkimus- ja toimenpideohjelma. Ne ovat pitäneet sisällään mm. lukuisia
työpaikkatason projekteja ikääntyneiden työkyvyn ja osaamisen vahvistamiseksi. Sen ohella
niillä on ollut tärkeä tehtävä asenteisiin vaikuttajina. Tätä tehtävää ne ovat toteuttaneet mm.
pitämällä julkisuudessa esillä varttuneempien
työntekijöiden vahvuuksia työelämässä.
Työelämän kehitysohjelmilla on tärkeä merkitys eläke- ja työllisyyspolitiikan pehmennyksenä. Kokonaisuudesta on siten tullut kaikille
hyväksyttävämpi politiikkapaketti, kun varhaiseläkkeiden karsimisen ohella keinovalikoimaan
on kuulunut myös työoloja ja työssä jaksamista
tukevia hankkeita. Tällä on luonnollisesti ollut
eniten merkitystä palkansaajajärjestöille.
Entä jatkossa?
Tähän mennessä saavutettua tulosta ei kuitenkaan ole pidetty riittävänä, vaan tulevillekin
vuosille on asetettu lisätavoitteita työurien pitenemiseksi. Keinoja on kuvattu mm. Lissabonin
strategiaan liittyvässä kansallisessa toimenpideohjelmassa 2005–2008. Ainakin lähivuosina suo-

malaisen mallin osat ovat tallella eli lisätyövuosiin
tähdätään sekä eläkemuutoksin että työelämää
kehittämällä. Vuoden 2005 eläkeuudistukseen
sisältyneiden eläkemuutosten ohella asiakirjan
tarkkailulistalla ovat työttömyysputki, osa-aikaeläkkeen ikäraja ja 60 vuotta täyttäneiden mahdollisuus päästä lievemmin perustein työkyvyttömyyseläkkeelle.
Työelämän kehittämisessä on alettu kantaa
huolta siitä, miten runsaslukuiset ohjelmat näkyvät käytännössä. Tätä kuvaa Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön Markku Lehdon
Socius-lehden haastattelussaan antama kehotus,
että lukuisat ohjelmat veisivät jo tuloksensa käytännön toimintaa hyödyntämään. Kehittämistä
ja suunnittelua on jo runsaasti tehty.
Vaikka Suomessa vallitsee laaja konsensus siitä,
että työurien pidentäminen on tavoittelemisen
arvoista, yhteisymmärrys ei kuitenkaan ole täysin
särötöntä. Näkemykset voivat poiketa toisistaan
sekä tavoiteltavan muutosvauhdin että vastuutahojen suhteen.
Eläkejärjestelmän aikahorisontti on pitkä, ja
sen kannalta avainasemaassa ovat kehitystrendit
pikemmin kuin lyhyen aikavälin työllisyysmuutokset. Tavoiteltavaan muutosvauhtiin vaikuttaa
myös se, että varhaiseläkeuudistuksin on jatkossa
entistä vähemmän mahdollista vaikuttaa työelämästä poistumiseen. Tämä johtuu yksinkertaisesti
siitä, että jo toteutettujen muutosten jälkeen
aikaiselle poistumiselle työelämästä on entistä
vähemmän mahdollisuuksia. Lisäparannukset
ikääntyneiden työllisyydessä ovat näin ollen aikaisempaa enemmän kiven takana.
Hyviäkin uutisia on luvassa. Suurten ikäluokkien koulutus, terveys ja työllisyys ovat vahvempia kuin heitä vanhempien ikäluokkien. Tämä
on omiaan myöhentämään eläkkeelle siirtymistä
tulevina vuosina. Viitteitä on myös siitä, että
asenteet olisivat muuttumassa ainakin jonkin
verran otollisemmiksi työuran pidentämiselle.
Eläkeuudistus tuo oman lisänsä, jos kohta eri
tekijöiden vaikutusten erottaminen onkin vaikea tehtävä.
S eija Ilmakunna s
O sa stopäällik kö
Eläketur vakeskus
Mer vi Takala
Tutk ija
Eläketur vakeskus
Kuva: Tuulikki Holopainen
Kirjoitus perustuu artikkeliin Ilmakunnas Seija ja Takala
Mervi:”Promoting Employment among Ageing Workers:
Lessons from Successful Policy Changes in Finland”,
Geneva papers on Risk and Insurance –Issues and
Practice (2005)
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Joustot
tasaavat
tulosta

y

ta joustaa eläkemaksuissaan viime

rittäjien eläkelaki on joustava. Hyvätuloksisena vuotena yrittäjät voivat
maksaa enemmän vakuutusmaksua
ja kerryttää eläkettään. Taloudellisesti
huonompina vuosina yrittäjät voivat
maksaa vähemmän maksuja. Pienemmät maksut kartuttavat eläkettä vähemmän.
Korotettu maksu voi olla 10 – 100 prosenttia tavanomaista suurempi, ja alennettu maksu
10 – 20 prosenttia pienempi. Korkeampaa maksua
voi maksaa vaikka joka vuosi. Alaspäin voi joustaa
kolmena vuotena seitsemän vuoden aikana.
YEL -joustomaksu tarjoaa yrittäjälle mahdollisuuden tuloksen tasaamiseen, sillä yrittäjän oma
ja hänen puolisonsa YEL -maksu on verotuksessa
kokonaan vähennyskelpoinen. Vähennyksen voi
tehdä henkilökohtaisista tuloista tai yrityksen
verotuksessa.

vuonna. Joustoja tehtiin lähes yhtä

Korotukset pakkaantuivat loppuvuoteen

lailla molempiin suuntiin.

Joustomahdollisuutta käytettiin viime vuonna
yllättävän vähän, sillä vain alle puoli prosent-

Yli 700 yrittäjää käytti mahdollisuut-

tiyksikköä yrittäjistä muutti itse YEL-maksujaan. Alaspäin ja ylöspäin -hakemukset menevät tasan – vaikka yhtiöittäin vaihtelua onkin
näkyvissä. Eri eläkeyhtiöistä koottujen tietojen
mukaan joustoja käytettiin yhteensä 708 yrityksessä. Näistä ylöspäin joustoja oli 358 ja alaspäin
joustoja 350.
– Alennuksia tuli tasaiseen tahtiin koko vuoden ajan. Ilmoituksia ylöspäin tuli alkuvuonna
huomattavasti vähemmän kuin joustopyyntöjä
alaspäin, toteaa asiakaspalvelujohtaja Sirpa
Nyberg Eläke-Fenniasta.
Vuoden lähestyessä loppuaan ylöspäin-ilmoitukset lisääntyivät samoin kuin niitä koskevat
kyselyt ja laskelmapyynnöt.
Yrittäjä tinkii turhaan sosiaaliturvastaan
YEL- ja muut lakisääteiset vakuutukset sisältävät
vanhuuseläkkeen lisäksi työttömyys-, osa-aika-,
työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeet. Myös Kansaneläkelaitoksen (Kela) päivärahat eli äitiys- ja
isyyspäivärahat, kuntoutusraha sekä sairauspäi-
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uoden kokemukseni yhden hengen mikroyrittäjänä kertoo aivan muuta kuin
yleiset uskomukset yrittäjän rankasta
arjesta. Yrittäjänä voin pitää niin paljon
lomaa kuin haluan, ja jos paiskin töitä
viikonloppuisin, se on oma valintani,
josta minulle maksetaan.
Neuvojilta puuttui kokonaiskuva
Siirryin viestintäalan yrittäjäksi reilu vuosi sitten.
Helpointa oli aloittaa juttujen kirjoittaminen
vapaana toimittajana free lance-verokirjalla, joka
on tuttu kaikissa isommissa lehtitaloissa. Verotoimistossa minua ilahdutettiin kertomalla, että
free-toimittaja on verrattavissa työsuhteeseen siltä
osin, että työnantaja hoitaa eläkemaksut ja verojen pidättämisen. Niin hoitaakin, jos toimittaja
työskentelee valtionhallinnon organisaatiolle.
Yksityiselle toimeksiantajalle sama toimittaja
on yrittäjä, joka hoitaa itse pakollisen eläkevakuutuksensa.
Todellisuudessa olin varautunut jälkimmäiseen tapaan ja tutkailin ihmeissäni valtion virastoista saamiani palkkakuitteja. Yritin selvittää
eläkekäytäntöä niin yksityisestä eläkefirmasta,
Valtiokonttorista kuin Eläketurvakeskuksestakin. Yksi tunsi yksityissektorin säännöt, toinen
valtion, mutta kokonaiskuvaa ei tuntunut olevan
kenelläkään.
Sen jälkeen, kun aloin saada arvonlisäveron-
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Katri Isotalo on viestintäalan yrittäjä.

Iloinen eläkkeenmaksaja
Aloittava yrittäjä ihmettelee, miksi
yrittäjä ei haluaisi maksaa itselleen
eläkettä.

alaisia töitä, päätin suosiolla rekisteröidä itseni
toiminimeksi.
YEL-eläke keskiyöllä
Koska haaveeni on tehdä kaikenlaista mukavaa
myös reilun parinkymmenen vuoden kuluttua,
halusin varmistua, että minulla on siihen talou-

YEL-joustot eri yhtiöissä:
jousto
ylöspäin
Eläke-Fennia
53
Ilmarinen
145
Tapiola
49
Varma
71
Veritas
40
Yhteensä

358

jousto
alaspäin
65
90
101
71
23

yhteensä
118
235
150
142
63

350

708

väraha perustuvat YEL-työtuloon.
Yrittäjän työttömyysturva ja lakisääteinen
tapaturmavakuutus perustuvat kokonaan työtuloon. Nykyisin myös liikennevakuutusten korvausten yhteydessä kysellään, millainen työtulo
yrittäjälle on vahvistettu.
– Nuoremmat ja varsinkin naisyrittäjät ovat
huomanneet kattavan sosiaaliturvan merkityksen.
Jos yrittäjäperheessä huoltaja kuolee, perhe-eläkkeillä eli lesken- ja lasten eläkkeillä turvataan
taloudellisesti arjen sujuminen, asiakaspalvelujohtaja Sirpa Nyberg toteaa.
Mutkikas työtulo

Usein yrittäjät suunnittelevat, että he pitävät
aluksi YEL-työtulon alhaisena ja maksavat pientä
eläkemaksua, mutta korottavat sitä yritystoiminnan vakiinnuttua. Tulotulon nostaminen tuppaa
kuitenkin unohtumaan.
Sukupolvenvaihdosta harkitaan monessa yrityksessä. Tässä yhteydessä vanhempi yrittäjäpolvi
voi vähentää työpanostaan ja jäädä YEL:n mukaiselle osa-aikaeläkkeelle, kunhan YEL-vakuutuksen työtulo on sillä tasolla, että se voidaan puolittaa osa-aikaeläkettä varten. Vapaaehtoiset eläkevakuutukset eivät tunne osa-aikaeläke-käsitettä.
Teksti: Pirkko J y väkorpi

Yrittäjien lakisääteisen eläkkeen vakuutusmaksut
ja myöhemmin maksettavat eläkkeet perustuvat
vahvistettuun työtuloon. Se ei riipu yrittäjän
vuoden aikana ansaitsemista tuloista tai voitoista,
vaan eläkelaitos vahvistaa työtulon yrittäjän hakemuksen perusteella. YEL -maksulla on yrittäjien
keskuudessa veron maine, joten monen yrittäjän
työtulo on liian pieni.
delliset mahdollisuudet. Tämä tuntui olevan varsinkin YEL-eläkettä tarjoaville vakuutusyhtiöille
aivan uusi ajattelutapa. Myös ETK taisi olettaa,
että haluan varmasti jotenkin välttää eläkemaksujen maksamista.
Ongelmani oli vain se, että olin halunnut
kokeilla yrittäjätoimintaa ensin free lancerina.
Niinpä olin kovin ymmälläni, mistä se neljä
kuukautta lasketaan, jonka aikana yrittäjäeläke
pitää ottaa. Olihan osa työnantajistani maksanut minulle eläkettä. Valuisivatko nuo maksut
johonkin pohjattomaan yleiskassaan, jos ottaisin
vakuutuksen takautuvasti?
Lisäksi ohjeissa sanottiin, että YEL-eläke on
otettava viimeistään neljä kuukautta sen jälkeen,
kun yritystoiminta on alkanut. Toisaalla samoissa
ohjeissa luki, että sen voi ottaa aikaisintaan silloin, kun yritystoiminta on kestänyt neljä kuukautta. Siis täsmälleen klo 00.00 keskiyöllä?
Lopulta löysin lauseen, jonka mukaan neljän
kuukauden jälkeen on todellisuudessa vielä kaksi
kuukautta armonaikaa. Vakuutusyhtiön valitsin
sillä perusteella, että minulla oli samasta yhtiöryhmästä jo vapaaehtoinen eläkevakuutus.
Kyllä, haluan maksaa enemmän
Vakuutusyhtiön myyjä ei sitten millään voinut uskoa, että halusin maksaa eläkemaksuja
takautuvasti! Hän selitti innostuneena, että voisin hyvin jättää free lance -kuukauteni osuudet

maksamatta. ”Ei niitä kukaan tarkista.” Jouduin
siis tinkimään, että sain maksaa enemmän kuin
myyjä pyysi!
Seuraava kummastukseni oli työtulon määrittäminen. En oikein ymmärtänyt mikä tuo melko
alhaiseksi arvioitu summa oli. Minähän aioin
tienata paljon enemmän! Vihdoin ymmärsin,
että työtulon päälle on tietenkin laskettava yrittäjäriski. Taas kerran vakuutusyhtiö yllätti minut
kertomalla, että työtuloksi arvioimani naurettavan pieni summa oli varsin hyvää luokkaa.
Jälkikäteen ymmärsin, miksi vakuutusmaksun perusteeksi määriteltävää työtuloa ei pidä
arvioida sen hetkisen todellisuuden mukaan. On
uskomatonta, että sitä ei ennen voinut pienentää,
jos yrittäjällä meni välillä huonommin.
Oma yritystoimintani lähti käyntiin paremmin
kuin odotin, ja olisin halunnut vuoden lopussa
maksaa mieluummin ylimääräistä eläkemaksua
kuin lisäveroja. Se ei kuitenkaan onnistunut,
koska maksamani YEL-maksu on automaattisesti aloittavan yrittäjän alennettu maksu. Enpä
uskalla edes kuvitella, mitä vakuutusyhtiöni olisi
sanonut, jos olisin ilmoittanut, että en halua
alennusta.

Vakuutusyhtiössä suositeltiin vapaaehtoista,
mutta niin ponnettomasti, ettei neuvo ainakaan
tutkittuun tietoon perustunut.
Vapaaehtoisten eläkevakuutusten ehdot ovat
radikaalisti muuttuneet. Siksi moni yrittäjä kaipaisi nyt kättä pidempää, jotta osaisi päättää
jatkaako vanhaa vapaaehtoista uusilla säännöillä
vai keskittyäkö lakisääteisen maksimointiin. Eläkkeen maksimointi kiinnostaa varmasti entistä useampia, sillä kaltaisiani yrittäjiä, joiden koko tuotanto tapahtuu korvien välissä, on yhä enemmän.
Yrityksen perustamiskustannukset ovat pienet,
mutta lokoisia eläkepäiviä ei voi laskea yrityksen
myynnin ja kalusto-omaisuuden varaan.
Teksti: Ka tri Isotalo
Kuva: Juha Rahkonen

P.S. Eläkkeellä olisi kiva olla myös trimmissä
kunnossa, mutta yrittäjän työkunnon ja terveyden ylläpito edes liikuntaseteleiden muodossa
ei näytä kiinnostavan sen paremmin verottajaa
kuin muitakaan viranomaisia.

Pakollinen vai vapaaehtoinen?
Entä kannattaisiko hyvän tulosvuoden tehneen
mikroyrittäjän maksaa itselleen ylimääräistä YELeläkettä vai ylimääräistä vapaaehtoista eläkettä?
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Alivakuuttaminen on yleistä

Monenmoisia ratkaisuja

Euroopassa yrittäjien alivakuuttaminen on yleistä erityisesti niissä maissa,

Alankomaissa, Isossa Britanniassa ja Tanskassa yrittäjien lakisääteinen eläketurva muodostuu vain kansaneläkkeestä. Belgiassa, Espanjassa, Irlannissa, Islannissa, Kyproksella, Latviassa,
Liechtensteinissä, Liettuassa, Maltalla, Norjassa,
Puolassa, Ruotsissa, Slovakiassa, Sloveniassa,
Suomessa, Sveitsissä, Tshekeissä, Unkarissa ja
Virossa yrittäjät kuuluvat samaan lakisääteiseen
eläkejärjestelmään kuin palkansaajatkin.
Italiassa, Kreikassa, Ranskassa, Saksassa ja
Itävallassa on useita toimialakohtaisia eläkejärjestelmiä.

joissa vakuutusmaksut perustuvat yrittäjän itse ilmoittamiin työtuloihin.

m

onissa maissa yrittäjät alivakuuttavat
itsensä maksamalla vain minimivaatimusten mukaista eläkemaksua.
– Minimivaatimuksia ollaan
korottamassa useassa maassa, toteaa
erityisasiantuntija Juha Knuuti Eläketurvakeskuksesta.
Minimivaatimuseläkkeitä maksetaan muun
muassa Kyproksella, Tshekissä, Espanjassa ja
Puolassa.
Espanjalaisista yrittäjistä 95 prosenttia vakuuttaa vielä nykyään itsenä ainoastaan lain vaatiman
vähimmäismäärän mukaisesti.
Myös Kyproksella yrittäjällä on oikeus määrittää eläkemaksunsa vähimmäistulojen perusteella,
ei siis todellisten tulojen perusteella.
Niin ikään Puolassa yrittäjien eläkevakuutusmaksu perustuu ilmoitettuun määrään, joka on
riippumaton todellisista tuloista.
Tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen Yrittäjien lakisääteinen sosiaaliturva Euroopassa –katsaukseen. Sen ovat koonneet eritysasiantuntijat
Juha Knuuti ja Mika Vidlund. EU:n jäsenmaiden lisäksi raportissa tarkastellaan Islantia,
Norjaa, Sveitsiä ja Liechtensteiniä.
Monissa maissa yleinen sosiaaliturva on lähtökohtaisesti kehitetty pääosin palkansaajia suojaavaksi ja yrittäjien on tullut itse huolehtia omasta
turvastaan.
– Yrittäjän eläketurvan vakuuttamiseen liittyy
paljon ongelmia, koska yritystoiminnan luonteeseen kuluu se, ettei tulevia ansioita pystytä
ennustamaan. Jos yrittäjä voi itse määritellä eläkevakuutusmaksunsa määrän, on alivakuuttaminen yleistä, varsinkin yrityksen elinkaaren
alkuvaiheessa, toteaa Juha Knuuti.
Slovakiassa on havaittu että palkansaajat siirtyvät yrittäjiksi pienempien vakuutusmaksujen
vuoksi.

Yrittäjien lakisääteinen sosiaaliturva -katsauksen tekijät Juha Knuuti ja Mika Vidlund
Eläketurvakeskuksesta.
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Tshekki on korottanut vuosien 2004 - 2006
aikana yrittäjien eläkevakuutuksen vähimmäismaksumäärää.
– Tshekissä yrittäjillä on ollut tapana alivakuuttaa eläketurvansa suurimmalta osalta
työuraa, mutta maksaa sitten maksimimäärät
viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Vapaaehtoinen eläke varmistaa tulevaa
Knuuti kertoo, että vapaaehtoinen lisäeläke näyttelee yhä tärkeämpää roolia yrittäjän vanhuudenturvan rakentamisessa.
– Alivakuuttamisen seurauksena monilla yrittäjällä peruseläketurva on jäänyt liian pieneksi ja
sitä on myöhemmässä vaiheessa pyritty täydentämään vapaaehtoisella lisäeläkevakuutuksella.
Lisäeläkesäästämistä pyritään kannustamaan
useissa maissa. Esimerkiksi Tanskassa yrittäjät
ovat voineet vuoden 2004 alusta maksaa vapaaehtoisia lisäeläkemaksuja jopa 30 prosenttia yrityksen tuottamasta vuoden tuotosta.
Eri maiden yrittäjien lakisääteisiä eläkemak-

suja ei voi verrata tosiinsa eläketurvan tason vaihtelun vuoksi.
– Maissa, joissa eläketurvan taso on matala,
eivät eläkemaksutkaan nouse korkeiksi. Tällaisia maita ovat erityisesti Irlanti ja Iso-Britannia.
Maissa, joissa ansiosidonnainen työeläke on keskeisessä asemassa, ovat maksutkin korkeampia,
kertoo Mika Vidlund.
Hän huomauttaa, että useissa maissa valtio
osallistuu lakisääteisen eläketurvan rahoitukseen
– erityisesti maatalousyrittäjien osalta.
Teksti: Pirkko J y väkorpi
Kuva: A nne Niemi

Yrittäjäeläke
syntyi
sivutuotteena

tiin eduskunnassa 17.6.1969.

– Yrittäjäeläkkeen perussäännökset pitäisi
olla samat kuin TyEL:ssä, mutta eri eläkkeiden saamisen ehtoja voisi muotoilla yrittäjien erikoistilanteisiin. Vaikkapa osa-aikaeläkettä voisi vetää siihen suuntaan, että se
edistäisi yrittäjäpolven vaihtumista, Seppo
Pietiläinen pohtii.

E

lousyrittäjät pitäytyivät ensin Kela-vaihtoehdossa,
mutta Teivo Pentikäisen selvitettyä MTK:lle ja
Keskustapuolueelle työeläkkeeseen liittymisen
edut maatalousväkikin lämpeni työeläkkeelle.
Maatalousyrittäjien vakuutusmaksua alennettiin,
valtionapu järjestettiin pysyvänä ja luvattiin oma
eläkelaitos, Pietiläinen kertoo.

Tiukan kädenväännön KELA ja TEL
-linjojen välillä jälkeen yrittäjäeläkelakeja koskeva sosiaalipaketti hyväksyt-

läkeläisten asioita oli noihin aikoihin linjaamassa kolme komiteaa. Sosiaaliministeriön vuonna 1966 asettaman tohtori
Pekka Kuusen johtaman toimikunnan
tehtävänä oli yhtenäistää ”hajanainen”
eläkepolitiikka. Toimikunta liputti vahvan, Kelan käytännössä toteuttaman, perusturvan
puolesta.
Työmarkkinajärjestöt pitivät Kuusen toimikuntaa yksipuolisena. Joulukuussa 1966 työnantaja- ja työntekijäjärjestöt vaativat järjestöjen
syrjinnän lopettamista ja kielsivät kajoamasta
työeläkejärjestelmään vaatien edustusta ohjelmatoimikunnassa. Kuusen toimikunnan lopetti
pääministeri Koiviston hallitus.
Suunnitteluministeri Jussi Linnamon vetämä
eläkejärjestelmätoimikunta ryhtyi tutkimaan
eläkejärjestelmissä olevia puutteellisuuksia ja
tekemään ehdotuksia niiden korjaamiseksi toukokuussa 1968. Linnamon komiteassa oli työmarkkina- ja työeläkemiesten enemmistö. Komitea
istui pitkälle 1970-luvulle ja teki useita sosiaaliturvan kehittämisesityksiä. Työlistalla sanotaan
olleen myös kysymys yrittäjäeläkkeistä. Asiaa ei
kuitenkaan tarvinnut sinne viedä, koska se sai ratkaisunsa TELA:n vetämissä neuvotteluissa, joissa
olivat mukana työmarkkinajärjestöt ja MTK.
Ruotsin ja Norjankin malleja soviteltiin
Oikeustieteen lisensiaatti Seppo Pietiläinen on
seurannut yrittäjien eläkelain syntyä ja kerännyt asian vaiheista keskustelualoitteen ETK:n
julkaisuksi
– Yrittäjien eläkejärjestelmät suunniteltiin
kansanedustaja Juho Tenhiälän johtamassa eläketurvakomiteassa. Järjestelmä luotiin lähinnä

Maatalouseläkkeen sivutuote

maanviljelijöitä varten. Viljelijöillä oli voimakas
poliittinen edustus, ja oli tärkeätä saada viljelijäväestölle hyväksyttävä eläketurva, Pietiläinen
kertoo.
– Yrittäjät olivat vähemmän äänekkäitä, mutta
heidät piti jo johdonmukaisuuden vuoksi ottaa
mukaan eläkejärjestelmään. MyEL tehtiin ensin
ja testattiin sen sopivuutta. Lakien nimikkeet
yrittäjä ja maatalousyrittäjä kuvaavat sitä, että
kysymys oli elinkeinotoiminnasta, ei enää elämänmuodosta.
Yrittäjien eläkelakien luomistarinaan kuuluvat ns. Kela-linja ja työeläkejärjestelmä-linja.
Virolaisen hallituksen asettaman Eläketurvakomitean jäsenenä toiminut Kelan johtaja Jaakko
Pajula oli sitä mieltä, että Ruotsin ja Norjan mallit sopisivat meidän maahamme. Yhden vahvan
peruseläkkeen päälle rakennettaisiin ansiosidottu
eläketurva ja että yksi laitos hoitaisi kaiken. Työeläke-linja osoittautui voittajaksi.
– Työeläke-linjan puolella oli voimakkaita
vaikuttajia, kuten Teivo Pentikäinen, ja häntä
taustalla tukevat työmarkkinajärjestöt. Maata-

YEL on jäänyt Pietiläisen mukaan MyEL:in sivutuotteeksi. Yrittäjät ja heidän edustajansa näyttävät olleet sivusta katsojan asemassa.
– Vaikka YEL olisi sivutuote, se ei merkitse
huonompaa vaihtoehtoa, Pietiläinen korostaa.
Yrittäjien eläkelakiin kuuluivat alusta alkaen
samat periaatteet kuin työeläkejärjestelmään:
ansiosidonnaisuus, koskemattomuus ja viimeisen laitoksen periaate. Vakuutusmaksu sidottiin
TEL-maksuun.
Pietiläisen mielestä YEL on pysynyt hyvin
muun työeläkejärjestelmän mukana niin parannuksissa kuin huononnuksissakin.
– Sitä on alettu kehittää itsenäisesti vasta
vuosituhannen vaihteesta lähtien. Yrittäjille ei
ole aikaisemmin ollut voimakasta etujärjestöä,
eivätkä yrittäjät itsekään ole nähneet sosiaaliturvaa kovinkaan tärkeäksi. Yrittäjien joukkoon on
nyttemmin tullut paljon naisia, ja he näyttävät
olevan aktiivisesti kehittämässä sosiaaliturvaa,
myös eläkkeitä.
Teksti: Pirkko J y väkorpi
Kuva: A nne Niemi
Seppo Pietiläinen ”Kun yrittänyttä vakuutukseen laitettiin”,
Yrittäjien eläkelain synty ja varttuminen, Eläketurvakeskuksen
keskustelualoitteita 2005:1
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Väki vanhenee,
eläkemenot ja
-maksut nousevat

miTEn k Äy
El Ä k k EiDEn ?

m

uiden maiden tavoin myös Suomessa eläkeikäisten määrä kasvaa,
työikäisten osuus väestöstä supistuu
ja eläkemenot ja -maksut kasvavat.
Tämä on herättänyt keskustelua
eläkejärjestelmän taloudellisesta
kestävyydestä. Sen rinnalla toinen keskeinen
eläkepolitiikan tavoite on eläkkeiden riittävyys.
Onko meillä varaa maksaa eläkkeitä?
Uusia laskelmia
Viime vuoden lopulla pidetyssä Työeläkepäivässä Eläketurvakeskus julkaisi laskelmia siitä,
miten keskimääräiset eläkkeet kehittyvät tulevaisuudessa. Raportissa eläkkeiden vastaista
kehitystä on tarkasteltu kolmesta näkökulmasta.

Keskimääräinen vanhuuseläke (oma työeläke) suhteessa
keskiansioon. 1985-2004 tilastoitu kehitys, vuodesta 2005 PTS-laskelma
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Miten eläkkeiden reaaliarvo kehittyy eli miten
paljon hyödykkeitä tulevaisuuden eläkkeillä saa
verrattuna nykytasoon? Millaiseksi muodostuu
eläkkeiden korvausaste eli suhde edeltävään
ansiotuloon? Millaisia eläkkeet ovat suhteessa
yleiseen ansiotasoon?
Raportti perustuu kolmeen laskelmaan. Noin
vuosi sitten Eläketurvakeskus julkaisi pitkän aikavälin eläkemeno- ja maksulaskelman. Nyt julkaistussa raportissa on laskelmia siitä, millainen on
eläkemeno- ja maksulaskelman kanssa yhteensopiva kuva keskieläkkeiden pitkän aikavälin
kehityksestä.
Toisessa käytetyssä aineistossa lähtökohtana
on tuhansien vuosina 1945, 1950, 1960, 1970 ja
1980 syntyneiden ikäluokkien todelliset urat ja
niiden perustuvat työansiot, joita on laskennallisesti jatkettu eläkkeellejäämisvuoteen saakka.
Sen jälkeen heille on laskettu tällaisten urien
perusteella muodostuvat eläkkeet.
Kolmanneksi esitetään EU:n eläkepolitiikan
avoimen koordinaation yhteydessä sovittujen
esimerkkilaskelmien valossa vuosina 2005, 2010,
2030 ja 2050 eläkkeelle jäävän palkansaajan eläkkeiden kehitys.
Keskeiset tulevaisuutta koskevat oletukset
ovat pääpiireissään samat kuin vuonna 2004
julkaistussa meno- ja maksukehityslaskelmassa.
Laskelman väestökehitys noudattaa Tilastokeskuksen vuonna 2004 julkaisemaa väestöennustetta. Työllisyysaste nousee nykytasolta noin 72
prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Eläkkeellesiirtymisiän odote kasvaa 3 vuotta samassa ajassa.
Ansiokehitysaineisto- ja esimerkkilaskelmissa
työurat eivät pitene. PTS- ja ansiokehitysaineistolaskelmissa reaalinen ansiotason kasvu on 1,75
prosenttia vuodessa, EU:n laskentayhteistyössä

on taas sovittu ansiotasojen kasvuksi keskimäärin
1,9 prosenttia vuodessa.
Eläkkeiden reaaliarvo nousee
Näillä olettamuksilla saadaan tulokseksi, että
työeläkkeiden reaaliarvo kasvaa 50 prosenttia
seuraavan 20 vuoden aikana ja kaksinkertaistuu
vuoteen 2050 mennessä. Parinkymmenen vuoden
päästä eläkkeellä ostettavissa olevan hyödykekorin
arvo on siis 1,5-kertainen nykyiseen hyödykekoriin verrattuna: joko puolitoistakertaa enemmän
nykylaatuisia tavaroita ja palveluksia tai nykyinen määrä, mutta 50 prosenttia laadukkaampia
hyödykkeitä, tai jotain siltä väliltä.
Ikäluokkanäkökulmasta katsottuna laskelman
tulos on, että vuonna 1980 syntyneen ja 2040luvun puolivälin paikkeilla eläkkeelle jäävän eläke
on reaalisesti 750 – 1000 € suurempi kuin 1945
syntyneen ja tämän vuosikymmenen lopussa
työstä pois siirtyvän eläke.
Korvausaste ja suhde yleiseen
ansiotasoon loivaan laskuun
Vuonna 2005 eläkkeelle siirtyvä 40 vuotta töitä
paiskinut työnsankari saa eläkkeen, joka on 60
prosentin tuntumassa edeltävästä palkasta. Vanhuuseläkkeelle siirtyvien keskimääräisen työuran
pituus on nykyisin kuitenkin jonkin verran yli
30 vuotta, ja tällaisella uralla korvausaste on keskimäärin 40–50 prosentin tasolla. Tähän vaikuttaa se, jääkö eläkkeelle 63 vuoden iässä vai
myöhemmin.
Laskelmien mukaan eläkkeiden korvausaste nousee vielä jonkin aikaa, mutta kääntyy
2010-luvun lopulla tai 2020-luvun alkupuolella
(vuonna 1950-luvun alussa syntyneestä kohortista
alkaen) loivaan laskuun. 1980-luvulla syntyneillä
korvausasteet ovat hieman alemmat kuin 1945
syntyneillä.
Korvausasteista puhuttaessa pitäisi oikeastaan
tarkastella nettokorvausasteita, koska verotuksen
jälkeen käteen jäävä tulon muutos on eläkkeelle
siirryttäessä merkitsevämpi kuin bruttoeläkkeen
ja viimeisen palkkanauhan bruttopalkan suhde.
Nettokorvausasteet kertovat nettoeläkkeen ja
nettopalkan suhteen.
Nettokorvausasteita laskettaessa verojärjestelmän oletetaan pysyvän nykylainsäädännön
mukaisena.
Nettokorvausasteet ovat tyypillisesti 7 – 9
prosenttiyksikköä bruttokorvausasteita korkeammat.
Eläkkeiden suhde yleiseen ansiotasoon kehit-

tyy samaan tapaan kuin korvausasteetkin. Ne
paranevat vielä jonkin aikaa ja alkavat vuoden
2020 paikkeilla laskea. Ikäluokkanäkökulmasta
tämä tarkoittaa sitä, että korkeimmillaan suhteellinen eläketaso on 1950-luvun taitteessa syntyneillä. Sen jälkeen tapahtuu laskua niin että 1980luvulla syntyneiden suhteelliset eläkkeet ovat
noin viisi prosenttiyksikköä alemmalla tasolla.
Eliniän, ansiotason ja työllisyysasteen
kehitys vaikuttavat
Tulevaisuus ei välttämättä ole edellä esitettyjen
olettamusten mukainen. Entä jos väestön eliniän
pidentyminen taittuu tai ansiotaso kehittyykin
hitaammin kuin 1,75 prosentin vuosivauhtia? Laskelmia on tehty myös eri lähtöoletuksilla, jotta
saadaan käsitys siitä, mikä merkitys tehdyiullä
oletuksilla on.
Elinaikakerroin sopeuttaa työeläkelain mukaiset vanhuuseläkkeet pidentyvään elinaikaan.
Kertoimella muutetaan vuodesta 2010 alkaen
myönnettävien vanhuuseläkkeiden kuukausieriä
sen mukaan miten 62-vuotiaan jäljellä olevien
elinvuosien määrä kehittyy. Jos varttuneemman
väestön elinikä pitenee nopeammin kuin väestöennuste olettaa, niin myös (alkavat) vanhuuseläkkeet ovat pienempiä kuin edellä esitettiin. Jos taas
62-vuotiaan jäljellä olevien elinvuosien määrä ei
nykytasosta enää nousekaan, niin vanhuuseläkkeet suhteessa yleiseen ansiotasoon paranevat
aina vuoteen 2050 asti. Jos sattuu käymään niin
onnettomasti, että 62-vuotiaiden eliniän odote
kääntyisi laskuun, niin keskieläkkeet nousevat
vielä nopeammin.
Jos 62-vuotiaan jäljellä olevien elinvuosien
määrä kehittyy vuoden 2004 väestöennusteen
mukaisesti, niin vuonna 1980 syntynyt voi odottaa elävänsä 62-vuotissyntymäpäivän jälkeen vielä
25 vuotta. Vuonna 1945 syntyneellä ikäluokalla
näitä vuosia on 21. Tämä neljän vuoden pidennys eliniässä merkitsee sitä, että elinaikakerroin
pienentää kuukausittaista vanhuuseläkettä 14,5
prosenttia. Pysymällä työssä pari vuotta pidempään tämän ”leikkauksen” voi kompensoida.
Silti myös eläkevuosia on pari enemmän kuin
1945 syntyneellä.
Ansiotason kehitys on toinen oleellinen eläketason kehitykseen vaikuttava tekijä. Jos ansiotason nousee oletettua nopeammin, niin myös
eläkkeiden reaaliarvo kehittyy nopeammin mutta
toisaalta eläkkeiden suhde yleiseen ansiotasoon
jää taas alemmalle tasolle.
Jos ansiotason nousu jää oletettua hitaammaksi, myös eläkkeiden reaaliarvon kehitys hidas-

tuu, kun taas eläkkeiden suhde ansiotasoon nousee. Nämä riippuvuudet johtuvat eläketurvan
indeksisidonnaisuudesta. Työeläkeindeksi ja palkkakerroin seuraavat osittain ansiotasoindeksiä,
ja siksi eläkkeiden reaaliarvo nousee ansiotason
nousun seurauksena. Ne kuitenkin seuraavat
ansiotasoindeksiä vain osittain, joten ansiotason
nopeampi nousu merkitsee eläkkeiden jäämistä
jälkeen yleisen ansiotason kehityksestä.
Työllisyysaste on kolmas eläkkeiden tasoon
vaikuttava tekijä. Työllisyysasteen oletettua
nopeampi nousu parantaa eläkkeen suhdetta
keskiansioon ja päinvastoin. Esimerkkilaskelmien
mukaan työssä jatkaminen 63 vuoden iästä aina
68 vuoden ikään nostaa eläkkeiden korvaussuhdetta reippaasti. Esimerkiksi noin 30 vuoden
työuran jatkaminen 35 vuoden mittaiseksi nostaa
korvausastetta liki 15 prosenttiyksikköä.
Laskelmien eläkepoliittinen näkymä
Suomen väestön nopean ikääntymisen takia eläkemenot väistämättä kasvavat. Myös maksut
kasvavat, mutta osittaisen rahastoinnin ansiosta
vähemmän kuin menot. Eläkkeiden reaaliarvo
siis kasvaa, ansiotason kehityksestä riippuen.
Eläkkeiden korvausaste ja niiden suhde yleiseen
ansiotasoon paranee vielä jonkin aikaa, kunnes
kääntyvät 2010-luvun lopulla tai 2020-luvun
alkupuolella loivaan laskuun ja ovat 2050 noin
5 prosenttiyksikköä alemmat kuin korkeimmillaan. Käyttämällä puolet lisääntyneestä eliniästä
työntekoon, voi kompensoida elinaikakertoimen
eläkettä pienentävän vaikutuksen.

Hannu Uusitalo
johtaja
Eläketur vakeskus

Suvi Anttila, Marjukka Hietaniemi, Ismo Risku, Janne
Salonen ja Hannu Uusitalo: Miten työeläkkeet kehittyvät?
Laskelmia eläkkeiden pitkän aikavälin kehityksestä. Eläketurvakeskuksen raportteja 2005:4.
Atikkelista on tiivistelmä englanniksi Työeläke-lehden
numerossa 5/2005.
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Miten hoidetaan eläkemaksut, kun lääkäri ryhtyy keikkalääkäriksi?

T

erveydenhuoltojärjestelmässä keikkalääkärit ovat vakiinnuttaneet paikkansa.
He parsivat terveydenhuoltojärjestelmämme pahimpia aukkoja etenkin päivystysvastaanotoilla.
Jo huomattava osa kuntien päivystysvastaanotoista hoidetaan vuokrausfirmoilta
ostetuin keikkalääkäripalveluin. Keikkalääkäri on
vuokrausfirman renki, mutta hän voi olla myös
itsenäinen yrittäjä.
Kunta maksaa ostopalvelusta
Otetaan esimerkiksi röntgenlääkäri, joka työskentelee usealle tilaajalle keikkaperusteisesti ja las-

kuttaa kuntaa olematta työsuhteessa tähän kuntaan. Yrityksen laskuttamaan palkkioperusteeseen
katsotaan sisältyvän eläke- ja sosiaalimaksut, jos
kysymyksessä myös tosiasiallisesti on ostopalveluna tapahtuva palvelun järjestäminen.
– Tällaisessa tapauksessa kunta maksaa yritykselle palvelusta laskun mukaan. Yrityksen
tai yrittäjän velvollisuus on huolehtia asiaan
kuuluvista työeläkevakuutusmaksuista, sanoo
Kuntien eläkevakuutuksen suunnittelujohtaja
Jari Sokka.
Kunta-alan henkilöstön työeläketurvasta ja
sen rahoituksesta huolehtii Kuntien eläkevakuutus. Se on suurin työeläkevakuuttaja, joka
palvelee lähes puolta miljoonaa vakuutettua ja

noin 290 000 eläkkeensaajaa. Miten keikkalääkäreiden eläkemaksut ovat vaikuttaneet KEVA:
n työeläkemaksukertymään?
Suunnittelujohtaja Sokan mukaan keikkalääkäreiden eläkemaksuista ei työeläkejärjestelmän
kokonaisuuden kannalta ole tässä vaiheessa merkittävää vaikutusta.
– KEVA:n eläkejärjestelmän miljardimäärässä
se on pieni puro, Sokka luonnehtii.
Maksu siirtyy – vastuut eivät
Kuntien eläkevakuutuksen (KEVA), näkökulmasta tarkastellaan taitekohtaa, jossa aikaisemmin kunnan palveluksessa ollut lääkäri ryhtyy

Keikkalääkärit urakoivat ilta- ja yöpäivystyksissä

l

appeenrannan sosiaali- ja terveysjohtaja
Kari Korhonen on tyytyväinen keikkalääkäreitä välittävän vuokrausfirman
palveluun. Lappeenrannassa illan, yön
ja viikonvaihteen päivystys ostetaan
reppufirmalta – niin kuin Korhonen
vuokrausfirmaa kutsuu.
Korhonen näkee raskaan päivystystyön ostamisen keikkalääkärifirmoilta myös rekrytointikeinona. Vakituinen lääkärihenkilökunta pysyy
työtyytyväisempänä, kun heillä ei ole päivystysvelvoitetta.
– Virkasuhteessa olevat lääkärit tekevät pääosin päivätyötä. Periaatteessa hekään eivät voi
kieltäytyä päivystysvelvoitteesta, mutta jos siihen
joudutaan pakottamaan, häviää työnantaja eniten. Pahimmassa tapauksessa voimme menettää
päivälääkärinkin, Korhonen perustelee päivystyksen ostamista reppufirmalta.
Päivätyössä reppufirmojen lääkäreitä on
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Lappeenrannassa huomattavasti harvemmin,
Korhosen mukaan silloinkin pidempiaikaisin
sopimuksin.
Notkea ja nopea keikkalääkäri
Kaikissa Etelä-Karjalan 12 kunnassa yöpäivystys
ostetaan reppufirmalta. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että vaikkapa itärajalta Parikkalasta viikonloppuna tai yöaikaan päivystysvastaanotolle
tulevaa asiakasta hoitaa nuorehko lääkäri pääkaupunkiseudulta. Korhonen ei pidä sitä ongelmana,
koska päivystyksessä lääkärin on ylipäätään mahdotonta tuntea potilaita ennalta.
Tyypillinen keikkalääkäri on päivätyötä tekevää
kollegaansa nuorempi; vuokralääkäreinä toimivien
miesten keski-ikä oli 39 ja naisten 35 vuotta.
– Päivystyslääkärinä pärjää, jos on nopea ja
hyvä työrutiini. Kokenut iäkkäämpi lääkäri saattaa olla jopa huonompi vaihtoehto, jos hän ei

pysty hoitamaan päivystystä tehokkaasti, Korhonen vertaa.
– Nopeatempoiseen työhön rutinoitunut keikkalääkäri ottaa vastaan keskimäärin kuusi potilasta tunnissa. Siinä sitten kymmenen minuutin sisällä tervehditään potilas mennen tullen,
tutkitaan vaiva, seulotaan vaikeat potilaat erikoishoitoon ja kirjataan vastaanoton päätteeksi
potilastapahtuma koneelle ylös.
– Tahti on kieltämättä kova. Eivätkä siihen
kaikki kykene, itsekin päivystysvuoroja aika
ajoin tekevä sosiaali- ja terveysjohtaja Korhonen sanoo.
Kustannukset eivät hirvitä
Korhosen mukaan päinvastoin kuin yleisesti
luullaan, ei keikkatyön teettäminen vuokrausfirmalla ole olennaisesti muuta lääkärintyötä
kalliimpaa.

tekemään lääkärintyötä sellaisissa ulkoisissa olosuhteissa, jotka yleensä liitetään työsuhteeseen
– tai siirtyy vuokrausfirman palvelukseen.
Kun toiminta siirtyy eläkejärjestelmästä toiseen, myös eläkemaksu siirtyy uuteen järjestelmään. Kuitenkin eläkevastuu jää siirtymään asti
vanhaan järjestelmään ja maksutulo vähenee.
– KEVA:n tarkastuspäällikkö Jarmo Helminen tutkii tarkastuskäynneillään eläkemaksujen
määräytymisperusteita ja sitä, kuuluuko työntekijä
Kunnallisen eläkelain (KuEL:n) piiriin vai ei.
– Periaatteessa etuusjärjestelmien välillä ei ole,
eikä voikaan olla, epäselvyyttä siitä, kuka kulloinkin työeläkemaksun maksaa, toteaa Helminen.
Lääkäriliiton edunvalvontajohtaja Markku
Kojo on toista mieltä. Kojon mukaan eläkejärjestelmien välillä on ristiriita, joka ei palvele
YEL-vakuutettua yksityislääkäriä.
– Lääkäriliiton kannalta katsottuna Kuntien
eläkevakuutuksen tulkinta ei ole oikeassa asennossa. Tämä ei koske pelkästään lääkäreitä: kyse
on yleensä ostopalveluista ja niistä maksettavista
eläkemaksuista, hän sanoo.
– Minun näkökulmastani KEVA:ssa pelätään
rahoituspohjan murenemista, Kojo jatkaa.
Viime kädessä vakuutusoikeus ratkoo epäselvyydet. Toistaiseksi ei ole yhtään tällaista tapausta

ollut Kuntien eläkelautakunnan selvitettävänä.
– Mutta tulevaisuudessa tapauksia on todennäköisesti tulossa, KEVA:n Helminen toteaa.
Helmisen mukaan on selvää, ettei esimerkiksi terveyskeskuslääkäri tavanomaisessa terveyskeskuslääkärin tehtävässä voi työskennellä
yrittäjän asemassa. Työtä arvioidaan KuEL:n ja
työsopimuslain perusteiden mukaan kokonaisharkinnalla - kulloinkin tehdyssä tehtävässä ja
työpaikassa.
– KuEL:n piiriin kuulumisen edellytykset
yleensä toteutuvat, kun terveyskeskuslääkäri työskentelee kunnan tiloissa, välineillä ja työpaikalla
olevan henkilöstön avustamana.
Vuokrausﬁrmojen keikkalääkärit
Tyypillisesti keikkalääkärit ovat vuokrausfirmojen palveluksessa, jotka sopivat kuntien kanssa
työstä ja palvelusajasta. Näin toimivat esimerkiksi
vuokrausfirmat MedOne ja Keikkalainen.
Suomen lääkäriliiton kyselytutkimuksessa
hahmotettiin kuvaa keikkalääkäreistä. Tutkimusjohtaja Jukka Vänskä lääkäriliitosta painottaa, että keikkalääkäreissä on hyvin erilaista
työmäärää tekeviä. Osa tekee töitä satunnaisesti,
osa säännöllisesti.

Useimmat keikkalääkärit ovat nuoria, alle 40vuotiaita. Suomen lääkäriliiton kyselytutkimuksen mukaan työikäisestä lääkärikunnasta noin
viisi prosenttia on toiminut vuokralääkärinä. Se
tarkoittaisi noin tuhatta lääkäriä.
KEVA:n tarkastuspäällikkö Helminen pitää
lukua riittämättömänä. Hän arvelee, että todellisuudessa keikkalääkäreiden määrä on huomattavasti suurempi. Pelkästään toinen suurista vuokrausfirmoista, MedOne, ilmoittaa työllistävänsä
yli 800 lääkäriä.
Keikkalääkäreiden määrä on kiistatta viime
vuosina kasvanut. Huomattava osa päivystyksistä
on vuokrausfirmojen hoidossa.
– Lahdessa ja Joensuussa on jopa koko terveysasema vuokrausfirman hoidossa, Kojo sanoo.
Myös parempi palkkaus houkuttelee nuoria
lääkäreitä. Edunvalvontajohtaja Kojo lääkäriliitosta myöntää, että markkinat ovat olleet lääkäreiden palkkakehityksen osalta suotuisat.
– Keikkalääkäreillä on jo jonkin aikaa ollut se
tilanne, että palkat liukuvat ylöspäin. Toisaalta
kunnat ovat oppineet kilpailuttamaan terveyspalveluja, Kojo toteaa.
Teksti: A nne Niemi

Sosiaali- ja terveyshohtaja Kari Korhosen
mielestä keikkalääkäreitä tarvitaan täydentämään terveydenhuollon kokonaisuutta etenkin ilta-, yö- ja viikonvaihteen
päivystyksissä.

– Kunta maksaa saadusta palvelusta täyden
kustannuksen periaatteella. Maksamme sovitusta
työstä, emme sairauslomien, sijaisjärjestelyjen,
koulutuksen tai vaikkapa työeläkevakuutusmaksujen kustannuksia.
– Olemme tulleet siihen tulokseen, että kokonaishintavertailussa reppufirman käyttö ei tule
kunnille sen kalliimmaksi, Korhonen sanoo.
Korhonen näkee keikkalääkäreiden käytössä
enimmäkseen myönteisiä puolia. Reppufirmat
tarjoavat joustavasti palveluja, joihin jäykähkö
virkakoneisto ei yhtä notkeasti taivu.
A nne Niemi
Kuva: M arleena Liikkanen
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uroopan Unionin perusideana on ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja pääoman
vapaa liikkuvuus, joten mistään uudesta
ja ainutkertaisesta ideasta työvoiman
liikkuvuuden teemavuodessa ei ole kyse.
Unioni on kasvu- ja työllisyysstrategiassaan sitoutunut luomaan lisää työpaikkoja ja
entistä paremman eurooppalaisen työmarkkinaalueen.
Tiedotuspäällikkö Marjatta Hautala Euroopan komission Suomen edustustosta muistuttaa,
että viime vuotta luonnehdittiin EU:n kriisivuodeksi. Unionia koettelivat sisäiset kriisit ja
luonnonkatastrofit niin Euroopassa kuin sen
ulkopuolellakin.
– Alkanut vuosi on uusi mahdollisuus. Lissabonin strategiaa on hiottu ja tavoitteita tiivistetty. Jäsenmaat ovat sitoutuneet edistämään
työllisyyttä ja työntekijöiden liikkuvuutta. Teemavuosi on osa suurempaa kokonaisuutta, Hautala toteaa.
– Ihmisten maantieteellinen liikkuvuus on
aika vähäistä, noin parin prosentin luokkaa. Sen
ohella tänä vuonna korostetaan myös ammatillista

liikkuvuutta. Joustavuus työmarkkinoilla lisääntyy ja työllisyys kohentuu, Hautala uskoo.
Siirtymäsäännöt poistuvat
Toukokuun alussa vuonna 2004 unioniin liittyi 10 uutta jäsenmaata. Työntekijöiden liikkuvuuden teemavuosi on haaste kaikille 25 EU:n
jäsenmaalle.
Useimmissa ns. vanhoissa jäsenmaissa otettiin käyttöön siirtymäajat työvoiman vapaalle
liikkuvuudelle. Irlanti, Iso-Britannia ja Ruotsi
eivät rajoituksia asettaneet.
– Niihin maihin, jotka avasivat työmarkkinat
uusien jäsenmaiden työntekijöille, on virrannut
paljon työvoimaa. Esimerkiksi Irlantiin liikkuvuudella on ollut piristävä vaikutus, Hautala
kommentoi.
Myös Suomi halusi työvoimapoliittisista syistä
käyttöönsä siirtymäajan. Uusista jäsenmaista
suomalaisen työnantajan palvelukseen tulevien
on tähän mennessä pitänyt saada työvoimaviranomaisilta lupa tulla maahamme töihin. Työvoimaviranomaiset tarkistavat, ettei kyseiseen

työpaikkaan ole saatavissa työtekijää suomalaisilta työmarkkinoilta. Tälläkään hetkellä ei
tarvita erillistä työskentelylupaa, jos työntekijä
tulee uudesta jäsenmaasta Suomeen lähetettynä
työntekijänä.
Työmarkkinajärjestöt ovat päättäneet luopua
siirtymäajoista 1.5.2006 lähtien. Vapun jälkeen
suomalaiset työnantajat voivat palkata työntekijöitä uusista jäsenmaista suoraan ilman lupamenettelyä.
Lähetetyt työntekijät poikkeavat
perussäännöstä
Yhteyspäällikkö Karoliina Nurmi Eläketurvakeskuksesta kertaa perussäännön, jonka mukaan
Euroopan Unionissa sosiaaliturva järjestyy yleensä
työskentelymaan sääntöjen mukaan. Työskentelymaa vastaa siis eläkkeistä sekä maksaa esimerkiksi
sairauspäivärahat ja lapsilisät.
– Lyhyeksi ajaksi toiseen maihin lähetettyjen
työntekijöiden kohdalla tämä on kuitenkin hankalaa. Lähetettyjä työtekijöitä koskevilla säännöksillä EU pyrkii edistämään työvoiman vapaata

Joustoa ja ammatillista liikkuvuutta

Euroopan työmarkkinoille

Työvoiman liikkuvuuden
teemavuosi käynnistyy
EU:ssa helmikuun lopulla ja
se avaa ikkunat ja ovetkin
auki Eurooppaan.

Tiedotuspäällikkö Marjatta Hautala on työskennellyt Euroopan komissiossa Brysselissä
useiden vuosien ajan. – Monet kaltaiseni
ulkomaantyöstä palanneet ovat sanoneet,
että sen minkä palkassa häviää, sen suomalaisessa elämänlaadussa voittaa. Esimerkiksi
luonto on korvaamaton.
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liikkumista, Nurmi tähdentää.
Lähetetyn työntekijän status edellyttää, että
hänellä on toimintaa lähtömaassa harjoittava
työnantaja. Toinen edellytys on, että työntekijän työsuhde lähettävään yritykseen säilyy koko
komennuksen ajan. Ulkomaankomennuksen
tulee myös olla tilapäinen, alle vuoden kestävä.
Poikkeusluvalla työntekijä voi säilyä lähtömaan
sosiaaliturvassa viisikin vuotta.
Viro näkyy tilastoissa vahvana

Mihin tarvitaan eurooppalaista
teemavuotta?
Teemavuonna EU tekee tunnetuksi:
• työntekijöiden oikeutta liikkua vapaasti
jäsenvaltioiden välillä
• tilaisuuksia maantieteelliseen ja
ammatilliseen liikkuvuuteen sekä niihin
liittyviä tukipalveluita
• ongelmia, jotka estävät kiinnostuneita
liikkumasta jäsenvaltion alueella tai
jäsenvaltioiden välillä
• hyvien käytänteiden vaihtoa
erityisesti viranomaisten, julkisten
toimielinten, työmarkkinaosapuolten ja
yksityissektorin välillä
• EU:ssa tapahtuvaa liikkuvuutta koskevaa
tutkimustyötä.

Muualta EU:sta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden E 101 todistukset rekisteröidään ETK:ssa.
Lähetettynä tulevien virolaisten määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Viime vuonna ETK
rekisteröi noin 4 000 Virosta annettua lähetetyn työntekijän todistusta. Vielä vuonna 2003,
ennen Viron EU-jäsenyyttä, määrä oli laskettavissa kymmenissä.
– Virolaiset ovat selvästi suurin Suomeen lähetettyjen työntekijöiden ryhmä. Latviasta ja Liettuasta lähetetään yhteensä kymmenkunta todistusta tiedoksi Suomeen. Puolasta maahamme on
tullut viime vuonna 400 todistusta. Vanhoista
EU:n jäsenmaista esimerkiksi Saksasta tulee vuosittain noin sata todistusta, Nurmi kertoo.
Suomalaiset metsätöissä Ranskassa
Työvoima liikkuu myös toiseen suuntaan eli Suomesta muihin maihin. Heidän joukossaan on
myös lähetettyjä työntekijöitä.
– Me myönnämme lähetetyn työntekijäin
todistukset Suomesta EU- ja ETA- maihin töihin
lähteville. Annamme todistukset myös sosiaaliturvasopimusmaihin eli USA:han, Kanadaan ja
Israeliin lähteville, Nurmi kertoo.
Viime vuonna lähetetyn työntekijän todistuksia Suomesta muihin maihin kirjoitettiin noin
1 500 enemmän kuin edellisvuosina. Aiempina
vuosina ETK on antanut noin 5 000 todistusta.
Karoliina Nurmi toteaa, että lähetettyjen työntekijöiden määrässä heijastuvat maailman tapahtumat. Suomesta on lähdetty ulkomaille töihin

esimerkiksi Ruotsiin ja Ranskaan metsätöihin ja
Belgiaan paperitehtaita rakentamaan.
Säännökset tehty työntekijän turvaksi
Komission Marjatta Hautala kiteyttää EU-lainsäädännön periaatteen:
– Jos ihmisillä on työpaikka, niin he pääsevät
maasta toiseen työntekoon ilman erityisvaatimuksia. Kaikenlainen syrjinnän kielto on EU:n
tärkeitä perusperiaatteita, hän korostaa.
Hautalan mukaan on tärkeää, että liikkuvat
työntekijät voivat vedota EU-lainsäädäntöön,
joka menee yli kansallisten, mahdollisesti ristiriitaistenkin määräysten. Komissio voi puuttua
epäkohtiin ja siten poistaa vapaan liikkuvuuden
esteitä, joihin kansalaiset käytännön tilanteissa
valitettavan usein törmäävät.
Lainsäädäntöön on kirjattu muun muassa,
että työntekijöitä pitää kohdella samassa tilanteessa tasavertaisesti. Ulkomaalaisia työntekijöitä
ei saa syrjiä.
– Lainsäädännön lisäksi pitää edelleen kehittää valmiuksia ottaa vastaan ulkomailta tulevia
työtovereita, muistuttaa Hautala. Hänen mielestään kotouttaminen työntekomaahan on myös
erittäin tärkeää.
EU-maat ovat hyväksyneet sosiaaliturvan
yhteensovittamissäännöstön ja työvoiman liikkuvuussäännöstön. Tämä merkitsee muun muassa
sitä, että ansaitut eläkeoikeudet eivät häviä maasta
toiseen siirryttäessä ja että työntekijän ja hänen
perheenjäsentensä terveydenhoito turvataan.
EU-maiden lisäksi EU-säännöstä sovelletaan
myös ETA-maissa.
– Puitteet työvoiman vapaalle liikkuvuudelle
ovat olleet jo kauan olemassa. Komission liikkuvuuden teemavuoden tavoitteena on saada aikaan
keskustelua ja edistää työvoiman liikkuvuutta.
Ihmisten mielissä kynnys lähteä ulkomaille on
vielä korkea, Hautala tietää.
Teksti: Pirkko J y väkorpi
Kuva t: Tuulikki Holopainen

– On mielenkiintoista nähdä, säilyykö
Virosta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden määrä edelleen yhtä suurena,
nyt kun uusien jäsenmaiden työvoiman
siirtymäsäännöksistä luovutaan, yhteyspäällikkö Karoliina Nurmi toteaa.
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Toimittajalta

Ennenkin on liikuttu
Tavarat, ihmiset ja palvelut. Nuo sanat liittyvät Eurooppaan ja niin sanottuun
vapaaseen liikkuvuuteen. Liikkuvuuden esteitä on madallettu poistotarkoituksessa. Työntekijöiden liikkuvuuden teemavuosi painottaa työntekijöiden
oikeutta liikkua vapaasti jäsenvaltioiden välillä.
nnenkin on liikuttu – eikä vain Euroopassa.
E
Suomalaisten siirtolaisuus kautta aikain on
tilastoitu Siirtolaisuusinsituutin sivustoon. Tässä
joitakin esimerkkejä:
1800-luvulla suosituin kohdemaa oli Venäjä.
1900-29 Yhdysvaltoihin muutettiin 225 000 ihmisen voimin. Vuosina 1945-60 Pohjoismaat nielivät
145 00 suomalaista. 1960-luvulta vuosituhannen
vaihteeseen Pohjoismaihin muuttaneiden määrä
oli 427 000 henkilöä.
Varmastikin suvuissamme on amerikantätejä
ja -setiä, australialaisia entisiä luokkakavereita
ja pohjoismaalaisia ennen kaikkea ruotsalaisia
serkkutyttöjä ja -poikia.
Muistan, että 1950 -luvulla Suomesta värvättiin väkeä Australiaan. Jopa omassa lapsuudenkodissani mietittiin muuttoa, mutta uskallusta
ei riittänyt. Sen sijaan luokkakaverini Hirvosen
-perhe muutti kaukaiseen maahan. Pidimme
pienet lähtöjuhlat ja lauloimme muistoksi Kallaveden.
Isäni veljen perhe muutti vuonna 1954 Ruotsiin – työn perässä. Neljästä lapsesta kolme jäi

sille tielle, yksi heistä on palannut Suomeen.
Ruotsin kielen taidosta on ollut hyötyä työn
saamisessa.
Ruotsissa olen pistäytynyt itsekin yhden kesän
ajan toimittajana Ruotsin radiossa. Englannissa,
pohjoismaisessa kesäkoulussa, olen voinut opiskella englantia ja brittiläistä siirtomaavaltaa.
Työn perässä poikkesin myös Venäjän Karjalaan. Vuoden 1990 laman aikana työtä iäkkäälle, ammattitaitoiselle toimittajalle ei löytynyt.
Ehkäpä se oli onni, sillä muuten olisin jäänyt
paitsi mahtavaa kokemusta. Ajatella - siellä jossakin autonomisen Neuvosto-Karjalan Toisen
joen kylässä olin kiinnostava henkilö! Iäkkäät
suomen kielen taitoiset henkilöt ilmestyivät metsistä ympärilleni puhumaan suomea ja muistelemaan sotapoikia. Tunsitko sinä sen Pentin? En,
sitä Penttiä en tuntenut.
Työhön liikkumista Euroopassa voin lämpimästi suositella. Millainenhan paikka asumiseen
olisi Kreeta?
Teksti:Pirkko J y väkorpi
Kuva: Tuulikki Holopainen

uomalaisen nykylainsäädännön mukaan eläS
kettä karttuu 1,5 prosenttia vuodessa aina
53 ikävuoteen saakka. Tämän jälkeen eläkettä

karttuu 1,9 prosenttia ansioista 63 ikävuoteen
saakka. Ikävuosina 63–68 eläkettä karttuu 4,5
prosenttia ansioista.
Eläke lasketaan kahdella tavalla
Silloin kun henkilö on työskennellyt useammassa EU-maassa, eläke on laskettava kahdella
tavalla: kansallisena ja pro rata -eläkkeenä. Näistä
suurempi myönnetään. Pro rata -eläke saadaan
siten, että ensiksi lasketaan eläkkeen määrä ikään
kuin henkilön koko työhistoria olisi täyttynyt
Suomessa. Tästä niin sanotusta teoreettisesta
eläkkeestä lasketaan Suomen vakuutusaikaan
suhteutettu pro rata -eläke.
Jos hakija työskentelee toisessa EU-maassa tai
Norjassa, Islannissa, Liechensteinissa tai Sveitsissä
sen ikäisenä, että eläkettä karttuisi Suomessa
suuremmalla prosentilla, pro rata -eläkkeestä
muodostuu suurempi kuin kansallisesti laskettu
eläke. Tämä on seurausta EU-säännöksistä. Ne
edellyttävät, että pro rata -eläkkeen laskennassa
rinnastetaan eri ikäisenä työskentely toisessa EUmaassa.
Ulkomaan eläke estää
paremman karttuman
Työeläkelainsäädännön uudistamisen jälkeen
myös työskentely eläkkeen rinnalla kartuttaa
eläkettä. Eläkettä karttuu tällöin 1,5 prosenttia
vuodessa riippumatta henkilön iästä. Tämän
vuoksi on mahdollista, että ulkomaisen eläkkeen
rinnalla työskentely kartuttaa eläkettä pienemmällä prosentilla kuin ehkä muuten iän mukainen karttuma olisi.
Työkyvyttömyyseläkkeen
laskenta muuttuu
Uusien sääntöjen mukaan työkyvyttömyyseläk-
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EU-säännöt vaikuttavat
eläkkeen suuruuteen
Työeläkelainsäädännön uudistuksella on vaikutusta eläkkeen laskentaan
EU-säännöin silloin, kun hakija on työskennellyt useassa EU-maassa.
keet lasketaan uudella tavalla, kun arvioidaan
sairauden vuoksi pois jäävää ansiota eli tulevan
ajan ansiota. Uutta laskentatapaa sovelletaan,
jos henkilö tulee työkyvyttömäksi vuonna 2006
tai sen jälkeen.
Uusiin työkyvyttömyyseläkkeisiin sisältyy aina
tulevan ajan eläkkeen osuus, mikäli hakijalla on
vähintään 12 918,57 euroa työansioita (vuoden
2005 tasossa) työkyvyttömyyden alkamisvuotta
edeltäneiden kymmenen kalenterivuoden ajalta.
Tarvittaessa otetaan huomioon ansiot muussa
EU-maassa.
Tulevan ajan ansio määräytyy pääsääntöisesti
eläketapahtumavuotta edeltäneiden viiden viimeisen kalenterivuoden eli tarkasteluajan ansioiden perusteella. Jotta Suomen tulevan ajan
eläkettä voitaisiin laskea, on viiden vuoden tarkasteluaikana oltava Suomen eläkelakien mukaan
vakuutettuja työansioita. Jos tarkasteluaikana on
vain ansioita toisessa EU-maassa, tulevan ajan
eläkkeen määrä on nolla.
Kun lasketaan kansallista eläkettä, tarkasteluajan ansiot Suomessa jaetaan 60 kuukaudella.
Vaikka henkilöllä olisi tarkasteluaikana ansioita
Suomessa kahdelta vuodelta ja hän olisi työskennellyt toisessa EU-maassa kolme vuotta, Suomen
ansiot jaetaan kuitenkin 60 kuukaudella.
Kun lasketaan teoreettista ja pro rata -eläkettä
ja henkilö on tarkasteluaikana työskennellyt toisessa EU-maassa, tarkasteluajan ansiot Suomessa
jaetaan tarkasteluaikaan kuuluvilla todellisilla
Suomen vakuutusajoilla. Tällöin pro rata -eläkkeen määrä voi olla suurempi kuin kansallisen
eläkkeen määrä, jos eläkkeenhakijalla on Suomessa suhteellisen pitkä työhistoria.
Tulevan ajan ositus
kansallisen lain mukaan
EU-säännökset rajoittavat eri maista saatujen
eläkkeiden yhteensovittamista. EU-säännösten mukaan kansallisen eläkkeen saa kuitenkin
yhteensovittaa muun EU-maan työeläkkeen
kanssa tulevalta ajalta lasketun eläkkeen osalta.

Työeläkelaissa on uusi säännös, joka estää kahden tai useamman maan myöntävän tulevan ajan
eläkkeen päällekkäisyyden. Toisesta EU-maasta
myönnetty ja tulevaa aikaa sisältävä eläke otetaan
huomioon yhteensovituksessa. Tämä tarkoittaa
sitä, että Suomi myöntää tulevan ajan eläkkeen
suhteessa Suomen vakuutuskausiin eli osittaa
oman tulevan aikansa. Aiemmin tulevan ajan
osittaminen perustui muiden maiden kanssa
tehtyjen sosiaaliturvasopimusten säännöksiin.
Tulevan ajan eläkkeen myöntäminen Suomen
vakuutuskausien suhteessa on mahdollista ainoastaan, jos on kysymys päällekkäisistä tulevista
ajoista. Tällöin henkilö on saamassa tulevaa aikaa
sisältävää eläkettä kahdesta tai useammasta EUmaasta. Työkyvyttömyys- tai perhe-eläke voidaan
myöntää tulevalla ajalla mm. Norjasta, Itävallasta,
Saksasta. Ruotsista nykyisin ainoastaan perheeläke voidaan myöntää tulevalla ajalla.
Eläkettä karttuu myös
palkattomilta ajoilta

on saanut Suomesta opintotukea tätä tutkintoa
varten. Eläkkeen karttumisen ehdoton edellytys
on myös, että tutkinto suoritetaan valmiiksi.
Yhteensovituksesta luovutaan
Ennen vuoden 2005 uudistusta työeläke saattoi olla enintään 60 prosenttia korkeimmasta
eläkkeen perusteena olevasta palkasta. Tässä ns.
yhteensovituksessa otettiin huomioon myös liikenne- ja tapaturmakorvauksia. Ja muista kuin
EU-maista saadut ulkomaiset työeläkkeet.
Nykyään yhteensovituksesta on luovuttu
lukuun ottamatta liikenne- ja tapaturmakorvauksia. Näin on päästy lähemmäksi sitä tavoitetta, että kaikesta ansiotyöstä karttuu eläkettä.
Myöskään ulkomailta saaduilla työeläkkeillä ei
enää ole vaikutusta Suomesta myönnettävän työeläkkeen määrään.
Jaana R issanen
Kehit y späällik kö
Eläketur vakeskus

Työeläkeuudistuksen jälkeen eläkettä karttuu
myös sellaisilta palkattomilta ajoilta, joilta maksetaan työansioihin perustuvaa etuutta. Erityisesti
sairaus- ja vanhempainetuusajoilta eläkkeen karttumisella on merkitystä ulkomaan komennuksella oleville. Etuuksien saamiseksi ulkomaille
edellytetään, että henkilö kuuluu Suomen sosiaaliturvaan ulkomaan komennuksen ajan. Tällöin
esimerkiksi äitiysvapaalla oleva lähetetyn työntekijän vaimo voi kartuttaa eläketurvaansa myös
perheen ulkomaan komennuksen aikana.
Eläke voi karttua myös ajalta, jolloin vanhempi saa Suomesta lapsen kotihoidon tukea
tai henkilö opiskelee. Joissakin tilanteissa myös
ulkomaan komennuksella olevat hyötyvät tästä.
Kotihoidon tukea voidaan maksaa lähetetyn
työntekijän kotona lasta hoitavalle puolisolle
EU-maihin.
Tutkintoon johtava opiskelu voi kartuttaa eläkettä myös silloin, kun opiskelu tapahtuu ulkomailla. Tällöin edellytyksenä on, että opiskelija
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uroopan unioni aikoo nimetä vuoden
2008 Kulttuurien välisen vuoropuhelun
teemavuodeksi.
– Uusien jäsenmaiden liityttyä unioniin teemavuosi on varmasti tarpeen,
jotta kulttuurieroista johtuvat ennakkoluulot vähenisivät. Suurten sotien tulehduttamia Saksan ja Ranskan suhteita on jo vuosia
parannettu erilaisin yhteistyö- ja nuorisohankkein. Yhteistyössä löytyy keskinäinen ymmärrys
helpommin kuin vierailujen tai luentojen avulla,
Jyväskylän yliopiston kulttuurienvälisen viestinnän professori Liisa Salo-Lee selittää.
Salo-Lee huomauttaa, ettei vilkaskaan vuorovaikutus itsestään
paranna toisten kulttuurien tuntemusta. Käsityksemme muista
kansoista ja yhteisöistä perustuu
usein virheellisiin luuloihin tai
vääriin tulkintoihin. Kulttuurierojahan täytyy
ymmärtää koti-Suomessakin, jotta osaa tulkita
alueellisia eroja.
Kulttuurienvälinen vuorovaikutus on muutakin kuin kansainvälistä yhteydenpitoa. Sitä on
myös eri-ikäisten, naisten, miesten sekä eritaustaisten ihmisten toiminen samalla työpaikalla.
Yhteisymmärrys rakentuu kielellistä ja sanattomasta vuorovaikutusta erilaisten ihmisten
välillä.
– Jos omalla työpaikallaan havahtuu pohtimaan eroja kanssakäymisen tavoissa, voi ymmärtää toisia paremmin. Silloin tulee kyseenalaistaneeksi myös omia tottumuksiaan ja näkökantojaan, Salo-Lee toteaa.
Suomen työelämä tehtäväkeskeistä
Professori Salo-Leetä kulttuurien väliset kohtaamiset ja avoin mieli ovat vieneet haasteesta
toiseen. Vieraissa kulttuureissa asuminen, pitkä
avioliitto kiinalaisen lääkärin kanssa ja akateeminen tieto ovat tehneet elämästä rikkaan. Hän on
toiminut yliopisto-opettajana ja tutkijana myös
Brasiliassa ja Yhdysvalloissa. 2000-luvun alkuvuosina hän johti Madridin Suomi-Instituuttia.
– Espanjassa työelämäkin on ihmisläheistä,
kun Suomessa taas ollaan tehtäväkeskeisiä. Viestinnässä meillä uskotaan sähköpostin kaikkivoivuuteen: viestit,
jopa burn-outin torjuntaohjeet,
lähetetään sen kautta. Etkö lue
meiliäsi, saatamme tiuskaista työtehtävistä kyselevälle, mutta itse
asiassa keskusteluyhteyttä hakevalle kollegalle.
Harvoin kysytään: mitä sinulle kuuluu, niin kuin
Etelä-Euroopassa asiaan kuuluu myös työelämän
kohtaamisissa. Sikäläinen puhekulttuuri on paitsi
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IHMISET
KOHTAAVAT

EnTÄ
k u lT TuuRiT?
”Lähellä oleminen ei välttämättä
merkitse oppimista.”
– G.A. Kelley –

ihmiskeskeistä myös runsassanaista.
Suomalainen pidättyvyys, suoraviivaisuus
ja hiljaisuus saattavat tuntua etelämaalaisista ja
amerikkalaisista hämmentäviltä, jopa
uhkaavilta. Meikäläiset taas vierastavat
latinalaisten kiihkeää, nopeasti aiheesta
toiseen ryöpsähtelevää keskustelua.
Siinä toisen keskeyttäminen ei ole epäkohteliasta, vaan merkki kiinnostuksesta.
Salo-Leen mukaan suomalainen kokee myös
hankalana latinalaiseen keskustelukulttuuriin
kuuluvaa ”asioiden kiertelyä”. Viesti voi olla
rivien välissä.
Aasiassa viestintä edellyttää toisen ihmisen
huomioon ottamista. On ajateltava toisen ”kasvojen säästämistä”, vältettävä nolaamista.
Globalisaatio ei takaa yhteisymmärrystä

Oman paikkansa maailmassa löytää
helpommin, kun ymmärtää erilaisuutta. On omasta itsestä kiinni, käyttääkö
hyödykseen outojen tilanteiden tarjoamat mahdollisuudet vai torjuuko ne.
Kulttuurienvälinen viestintä on välttämättömyys yhtä hyvin kansainvälisessä
kanssakäymisessä kuin työn arjessakin.

Ihmisten arki kansainvälistyy siinä missä maailmantalouskin. Pinnallisesti ilmenee globaalikulttuuria: samat elokuvat, muoti ja musiikki
leviävät ympäri maailmaa. Kaikkialla myydään
samoja merkkituotteita ja syödään samaa pikaruokaa.
Matkustelu, small talk ja globalisaatio eivät kuitenkaan takaa
yhteisymmärrystä. Tarvitaan siis
viestintää ja käyttäytymistä selittävää ja ymmärrystä edistävää teoriaa.
Tieteenalana kulttuurienvälinen viestintä on
nuori, ensimmäiset kirjat ilmestyivät Yhdysvalloissa 1960-luvulla, Eurooppaan opetus ja tutkimus tulivat 80-luvulla. Jyväskylän yliopistossa
opetus alkoi kahdeksan vuotta sitten ja vuonna
2002 Salo-Leestä tuli Pohjoismaiden ensimmäinen - ja edelleen ainoa – kulttuurienvälisen viestinnän professori.
– Joku on joskus leikillään verrannut tätä mäenlaskun professuuriin. Tietysti näinkin voi ajatella:
sukset liukuvat toki alas mäkeä,
mutta silti ammattilaiset erottaa harrastelijoista.
Minun alallani ammattilaisuus tarkoittaa käytännön ja teorian vuorovaikutusta, kykyä analysoida
ja ottaa oppia siitä, mitä ympärillä tapahtuu. Jotkut ovat luonnostaan sosiaalisesti taitavia. Mutta
jos näin ei ole, sosiaalista kompetenssia kannattaa
opetella, sillä siitä on jokaiselle hyötyä.

Työyhteisöissä tämä aletaan ymmärtää, tietää monessa alansa koulutushankkeessa mukana
oleva Salo-Lee. Muiden kuunteleminen tuntuu
olevan ihmisille hyvin vaikeaa. Professori neuvookin muistamaan tosiasian: jos haluaa jotain,
on opeteltava kuuntelemaan.
– Työpaikoille haetaan monikulttuuripätevyyttä ja -tietotaitoa. Mutta pelkät sanat eivät
riitä eikä useinkaan tiedetä, että tarjolla on tieteenala maahanmuuttoon ja integraatioon liittyviä asioita koskevine tutkimustietoineen.
Samankaltaisuus ei lisää
luovuutta
Salo- Lee opettaa myös monikulttuurista johtamista ja –tiimityöskentelyä.
Kuviot ovat muuttuneet ja eri kansallisuudet
tekevät töitä yhdessä. Toisaalta liikkuvuus on työelämässä lisääntynyt eivätkä ihmiset välttämättä
viivy pitkään samassa työryhmässä ja ovat usein
yhteydessä toisiin vain virtuaalisesti.
Organisaation pitäisi ymmärtää, että moninaisuus on rikkautta. Luovuutta ja innovaatioita ei
tuota samankaltaisuus vaan yhteistyö eri-ikäisten,
erimaalaisten, erilaisen koulutustaustan omaavien
ihmisten kesken. Mutta vain, jos heidän välillään
on avoin dialogi.
– Ennen ajateltiin, että ulkomaalainen tulija
oli yhteisössä saava osapuoli. Nyt yhä useampi
yritys ymmärtää käyttää ulkomaalaista hyväksi
myös kulttuurin tuntijana. Erilaisuuden rikkaus
on oivallettu ja sitä hyödynnetään tietoisesti.
Globaalisuus on tullut jäädäkseen.
Professori Liisa Salo-Lee toivookin, että käytännön kosketuspinta yliopistollisen tiedeyhteisön
ja käytännön elämän välillä laajenisi ja kulttuurienvälisen viestinnän osaamista hyödynnettäisiin entistä enemmän
maahanmuutto- ja sosiaalisissa kysymyksissä,
liike-elämässä ja yleensä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.
Teksti: Ter ttu Levonen
Kuva: Ilkka Pietarinen
Kuvitus: Ilkka Kumpunen

Monikulttuurisuus on jo täällä
Suomessakin monet työpaikat ovat jo etnisesti
monikulttuurisia. Siksi ei voi lähteä siitä, että
ajatukset ja arvot olisivat kaikilla samanlaisia.
Monikulttuurisuus vaatii vuoropuhelu- ja neuvottelutaitoja.
Liisa Salo-Lee (vasemmalla) on pohjoismaiden ainoa kulttuurienvälisen viestinnän professori. Tässä hän keskustelee
opiskelijoidensa kanssa Jyväskylässä.
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Peter Lindström, informaatikko,
Eläketurvakeskus

JAPANI
Töissä yli eläkeiän
Nousevan auringon maan väki on vähenemässä.
Japanin väkiluku on kääntynyt ensimmäistä kertaa maan väestölaskennan historiassa laskuun,
kun kuolleiden japanilaisten lukumäärä on ylittänyt syntyneiden lukumäärän. Maassa arvioidaan
olleen viime vuonna 19 000 henkeä vähemmän
kuin aikaisemmin.
Japanin 127 miljoonan väestö on harmaantumassa ennen näkemätöntä vauhtia. Peräti 19 prosenttia japanilaisista on saavuttanut 65 ikävuoden rajapyykin, ja vanhusten osuuden ennustetaan nousevan lähes 30 prosenttiin vuoteen 2025
mennessä.
Maan hallitus ja yritykset ovat etsimässä sopeutumiskeinoja työvoiman tarjonnan heikkenemiseen. Valtion työntekijöiden eläkeikää on jo nostettu 62 ikävuoteen. Lisää korotuksia eläkeikään
on luvassa myös yksityisellä sektorilla. Japanin
tilanne poikkeaa kuitenkin länsimaista, sillä sen
ikääntyneiden työntekijöiden työhalut ovat jo
pitkään olleet hyvät. Japanissa miehet jättävät
työmarkkinat lopullisesti yleensä vasta 70 ikävuoden tietämissä.
(Lähde: The Economist 7.1.2006)

RUOTSI
Huomio nuoriin sairastajiin

Muiden maiden eläkeasioista voit
lukea myös Eläketurvakeskuksen
kotisivuilta, www.etk.ﬁ osiosta
Kansainvälinen eläketieto
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Sairauspoissaolojen aiheuttamat kustannukset
laskivat vuonna 2005 Ruotsissa 1,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Ruotsin sosiaalivakuutuskassa Försäkringskassan esittää uudessa arviossaan, että ruotsalaisten sairauspäivärahasta aiheutuvat menot pienenevät myös lähivuosina.
Tilannetta hankaloittaa kuitenkin työkyvyttömyyseläkkeiden määrän nousu. Joulukuussa
2005 työkyvyttömyyseläkettä sai 14 000 henkeä
enemmän kuin edellisenä vuonna. Ruotsin sosiaalivakuutuskassa ja työhallinto ovat vuodesta
2003 lähtien tehneet yhteistyötä pitkien sairauspoissaolojen katkaisemiseksi ja työkyvyttömien
palauttamiseksi työmarkkinoille.
Aikaisemmat kokemukset viranomaisten yhteistyöstä ovat olleet myönteisiä. Viime vuosina
26 000 sairauden vaivaamasta työntekijästä 8 800
on aloittanut uuden työn tai koulutuksen. Useimmilla heistä olisi ollut edessä sairauspoissaolojen
pitkittyminen tai riski joutua lopullisesti työmarkkinoiden ulkopuolelle.

Vuonna 2006 viranomaiset pyrkivät auttamaan
erityisesti työkyvyttömyyden vaivaamia nuoria,
jotka eivät voi palata entisen työnantajansa palvelukseen.
(Lähteet: Försäkringskassans pressmeddelande
27.1.2006, DN 21.1.2006.)

Kahdesta viranomaisesta
tuplakuluja
Ruotsin hallitus suunnittelee vanhuuseläkkeistä
vastaavien viranomaisten uudelleen organisoimista. Ruotsin sosiaalivakuutuskassan ja rahastoeläkkeitä hoitavan Premiepensionsmyndighetin
(PPM) välinen työnjako ei ole sujunut toivotulla
tavalla. Eläkkeiden hallintokulut ovat olleet nousussa. Tänä päivänä kuluihin uppoaa noin kolme
miljardia kruunua vuodessa.
Nykyiset hallintokulut rasittavat maan eläkejärjestelmää liian paljon. Ruotsin sosiaaliministeri Berit Andnor korostaa kustannustehokkuuden
merkitystä. Uudistud saattaa tarkoittaa jopa PPM:
n lakkauttamista.
Lähde: Riksdag & Departement 2/2006

NORJA
Ei eläkerahoja aseteollisuudelle
Norjan valtion uusi eläkerahasto lähti tammikuussa eettisen sijoittamisen tielle, kun se päätti vetäytyä seitsemästä ydinaseiden valmistukseen osallistuvasta yrityksestä.
Eläkerahaston mielestä yritysten hyvään hallintotapaan sisältyy tänä päivänä eettinen ulottuvuus. Pitkällä aikavälillä toimivien sijoittajien
tulee huomioida sijoituskohteidensa suhde mm.
ympäristönsuojeluun ja aseellisiin konﬂikteihin.
Rahaston sijoitusperiaatteiden mukaan aseita
valmistavat yritykset voidaan jatkossa sulkea rahaston ulkopuolelle.
Norjan valtion eläkerahaston hylkäämät yritykset ovat Boeing, BAE Systems, Finmeccanica, Honeywell International, Northrop Gruman, Safran ja
United Technologies. Norjan valtiovarainministeriön mukaan ydinaseiden valmistukseen osallistuvista yrityksistä laadittu lista ei ole tyhjentävä.
Mustalle listalle saatetaan ottaa tulevaisuudessa
myös muita yrityksiä.
(Lähde: IPE 11.01.2006 & IPE 05.01.2006.)

ITALIA
Erorahastot
työeläkevakuutuksiksi
Italian eläkelainsäädäntöön on sorvattu uusia pykäliä. Maan parlamentti hyväksyi viime marraskuussa lakiuudistuksen, joka sallii työntekijöiden
siirtää erorahastossaan olevat varat työeläkevakuutusrahastoihin tai yksityisiin eläkevakuutuksiin. Uusi laki tulee voimaan tammikuussa 2008.
Nykyisessä erorahajärjestelmässä työnantaja
tallentaa työntekijän erorahastoon noin seitsemän prosentin osuuden tämän vuosipalkasta. Kun
työntekijän työsuhde loppuu esimerkiksi eläkkeelle siirtymisen vuoksi, hän nostaa erorahan (TFR,
Trattamento di fine Rapporto) mukaansa kertakorvauksena.
Nykyjärjestelmä on monen italialaisen työnantajan mieleen. Se sallii työnantajalle mahdollisuuden lainata erorahastoon kertyneitä varoja
edullisilla lainaehdoilla. Työnantajien suostuttelemiseksi lakiehdotuksen taakse Italian hallitus
ja pankkiyhdistys sopivat työnantajien rahoitusmahdollisuuksien turvaamisesta ennen parlamentin äänestystä.
Erorahastoihin on vuosien saatossa kertynyt
125 miljardin euron potti. Varojen vapauttamisen
odotetaan kasvattavan merkittävästi Italian eläkemarkkinoita. Erorahastoista arvioidaan siirtyvään
työeläkevakuutuksiin ja yksityisiin eläkevakuutuksiin 13 miljardia euroa vuodessa.
Tällä hetkellä vain noin 12 prosenttia Italian
työvoimasta kartuttaa itselleen joko työmarkkinoilla sovittua eläkevakuutusta tai yksityistä eläkevakuutusta.
(Lähde: International Update - Recent Developments in
Foreign and Private Pensions December 2005.)

ISO-BRITANNIA
Turnerin komitea uudistaa
eläkkeet
Britit käyvät poikkeuksellisen vilkasta keskustelua eläkkeiden tulevaisuudesta. Tony Blairin hallituksen asettama Adair Turnerin komitea julkaisi
marraskuun lopussa raporttinsa Britannian eläkejärjestelmän uusimisesta, ja ehdotus ponnahti
monessa tiedotusvälineessä ykkösuutiseksi. Uudistusta kannattava The Economist -lehti luonnehti sitä joulukuussa jopa ”tabuja rikkovaksi”.
Turnerin komitean mukaan kansaneläkkeitä olisi korotettava ja ne olisi sidottava jo lähivuosina
palkkakehitykseen. Nykyjärjestelmässä kansaneläkkeet ovat olleet sidottuja hintoihin.

Komitean mielestä myös eläkeikää olisi vähitellen nostettava. Tavoiteltava eläkkeelle siirtymisikä
olisi 68 vuotta ja tähän tavoitteeseen olisi päästävä seuraavan 35 vuoden aikana.
Turnerin suunnitelmaan sisältyy myös yksityissektorille laadittava säästösuunnitelma, jossa kartutettaisiin työntekijöiden eläkevakuutusta.
Britannian nykyistä eläkejärjestelmää vaivaava
keskeinen ongelma on sama kuin monissa muissa länsimaissa: väestön ikääntyminen. Seuraavan
kolmenkymmenen vuoden aikana brittiläisten
eläkeläisten määrä nousee 45 prosenttia. Lisäksi
yksityisellä sektorilla työskentelevien eläkkeiden
karttuminen on muuttunut epävarmaksi kun monet työnantajat ovat sulkeneet eläkerahastojaan.
(Lähteet: Talouselämä 43/2005,
The Economist 3.12.2005)

EU
Ei talouskasvua ilman
tuottavuutta
Euroopan Unionin väestökehityksestä ja sen vaikutuksista on esitetty uusia arvioita. Eurostat
arvioi miesten elävän 82,1 vuoden ikäisiksi vuosisadan puolivälissä ja naisten noin viisi vuotta
pitempään. Miesten eliniänodote kasvaa nykyisestä lähes kuudella vuodella ja naisten neljällä
ja puolella vuodella.
Lapsia eurooppalaiset hankkivat jatkossakin
varsin vähän. Syntyvyys tulee pysymään lähes
tämän päivän lukemissa. Lisäksi maahanmuuttajien vuotuisen määrän arvioidaan vähentyvän
selvästi.
Vuoteen 2050 mennessä yli 65-vuotiaiden
osuus euro-alueen väestöstä nousee nykyisistä
lukemista 41 miljoonalla, ja yli 80-vuotiaiden lähes
peräti 24 miljoonalla. Ikääntyneen, ei-työssä käyvän väestön osuus nousee alueella hyvin suureksi.
Tällä arvioidaan olevan huomattavia vaikutuksia
alueen työllisyyteen ja talouskasvuun.
Vanhempien työntekijöiden ja naisten työllisyysasteeseen on lähivuosikymmeninä odotettavissa nousua, mutta talouskasvun kannalta
työllisyys ei nouse kuitenkaan riittävästi. Vuosina 2030-50 talouskasvun ennustetaan useimpien
maiden kohdalla pysyvän vain 1,5-1,8 prosentin
tietämissä. Talouskasvun kohentamiseksi katseet
kohdistuvatkin tuottavuuteen. Tietyissä jäsenmaissa tuottavuuden parantaminen arvioidaan
olevan jopa ainoa mahdollinen keino talouskasvun kohentamiseen.
Tulevaisuudenarvioista tehdyt johtopäätökset
korostavat vanhempien työntekijöiden työllisyysasteen kasvattamista. Samoin työuran pituutta on

pystyttävä kasvattamaan. Euroopan Unionin komissio odottaa ikääntymiseen tuomaan haasteeseen vastausta myös joustavasta eläkeiästä.
(Lähde: Quarterly Report on the Euro Area IV/2005; IPE
21.12.2005)

YHDYSVALLAT
Maksuperusteisuus yleistyy
Työntekijöistään huolehtivan työnantajan maineessa pitkään ollut tietotekniikkayhtiö IBM on
päättänyt merkittävästi muuttaa henkilöstölleen
tarjottavia eläke-etuuksia. IBM jäädyttää vuonna
2008 eläkerahastonsa ensin 117 000 amerikkalaiselta työntekijältään ja myöhemmin myös ulkomaisilta työntekijöiltään. Samalla yhtiön työntekijöiden eläkkeen ansaintatapa muuttuu.
Kun yhtiön työntekijälle myönnetty eläke on
aikaisemmin määräytynyt etuusperusteisena (defined benefit) työvuosien ja palkan perusteella,
tulevaisuudessa eläkkeen suurus perustuu yksityisen eläkesäästötilin tuottoihin. Tulevaisuudessa
työntekijä tallentaa tilille osan palkastaan ja IBM
osallistuu kartuttamiseen samansuuruisella summalla aina kuuteen prosenttiin palkasta. Panoksen
sijoitustapaan ja siten myös tuottoon vaikuttaa
vain työntekijä itse. Näin IBM liittyy usean muun
yhdysvaltalaisen suuryrityksen joukkoon, jonka
eläkejärjestelmä on maksuperusteinen (defined
contribution).
Suuryritysten ratkaisujen odotetaan heikentävän yhdysvaltalaisten työntekijöiden eläketurvaa.
Uusi eläkejärjestelmä odottaa suuria työntekijöiden sijoitustaidoilta. Lisäksi velkaantuneiden kotitalouksien säästämiskyky on jo nyt koetuksella.
IBM:n päätös säästää yhtiölle sen omien laskelmien mukaan jopa kolme miljardia dollaria viiden
seuraavan vuoden aikana.
Asiantuntijoiden mukaan eläketurvan siirtäminen työntekijöiden harteille on yleistynyt Yhdysvalloissa nopeasti. Konsulttiyhtiö Watson Wyatt
tutki hiljattain Fortune 1000 -yhtiöiden eläkelupaukset ja havaitsi, että vuonna 2004 eläkkeitä heikensi 71 suuryritystä kun vuonna 2003 heikentäjiä
oli 45. Amerikkalaisista työntekijöistä enää 38 prosentilla on työnantajan maksama eläketurva.
Maksuperusteinen eläketurva ei ole kuitenkaan
ainoastaan yhdysvaltalainen ilmiö, vaan samanlaisia järjestelyjä tarjoavat myös eurooppalaiset yhtiöt. Järjestelmä on hyvin yleinen yrityksille, jonka
henkilöstö siirtyy usein maasta toiseen.
(Lähteet: HS 16.1.2006; TS 15.1.2006, IPE 14.12.2005,
Financial Times 13.1.2005, Kauppalehti 15.12.2005)
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Ratkaisu löytyy Työeläkkeen seuraavasta numerosta.

Kokemuksen ääntä

Elämän
koettelemukset
eläkeratkaisijan
työtä lähellä

Taloudellisia vaikeuksia voi kohdata myös
esimerkiksi yksinhuoltajaleski vielä siinäkin vaiheessa, kun nuorin lapsista täyttää 18 vuotta.
Lapsen eläke lakkaa 18 ikävuoteen, mutta harva
sen ikäinen tulee toimeen vielä omillaan. Samalla
tehdään lesken eläkkeeseen eläkesovitus, joka
saattaa pienentää lesken osuutta.
– Nuorempana hoitaa ehkä työssään ihmisten
raskaitakin asioita kylmän virallisesti mutta ikää
myöten ymmärtää paremmin elämän koettelemuksia. Liikaa ei voi mennä mukaan toisen
hätään, mutta ymmärtäväinen asenne auttaa
asioiden eteenpäin viennissä.
Asiakkaat muuttuneet vaativammiksi

Perhe-eläkeasioiden hoito vaatii
tahdikkuutta, tietää Valtiokonttorissa
pitkän rupeaman eläkeratkaisijana
työskennellyt Kaija-Leena Rinne.

ymmeniä vuosia sitten perhe-eläkehakemukK
sen käsittely oli monivaiheista ja esimerkiksi
Valtiokonttorissa se eteni virkailijalta toiselle.

Käsittelyyn kuului tarkistuksia ennen kuin meni
allekirjoittajalle ja maksuun.
Nyt eläkeratkaisija käsittelee eläkehakemuksen alusta loppuun itsenäisesti. Sama ratkaisija
laskee edunjättäjän oman eläkkeen, selvittää palvelusuhteet, tekee mahdolliset yhteensovitukset,
osittaa perhe-eläkkeen edunsaajien kesken, tekee
eläkesovituksen, laatii eläkepäätöksen ja siirtää
sen maksuun.
Empatian kyky kasvaa iän myötä
Perhe-eläkkeiden ratkaisijan asiakkaana on ihminen, joka on juuri menettänyt puolisonsa. Varovaisuutta ja tahdikkuutta tarvitaan. Kaikki eivät
pysty siinä tilanteessa hoitamaan perhe-eläkeasiaansa ollenkaan, vaan joku toinen toimii heidän
puolestaan. Leski voi itse palata asiaan vuoden
kuluttua uudelleen, koska hän ei aikaisemmin
ole jaksanut syventyä eläkepäätökseen.
Toisinaan leski on erheellisessä käsityksessä
eläkkeen määräytymisen perusteista. Hän olettaa ilman muuta saavansa puolet edesmenneen
puolisonsa eläkkeestä. Leskeneläke voi jäädä
olennaisesti pienemmäksi hänen omien eläkekertymiensä takia.
– Vuonna 1990 voimaan tullut eläkesovitus ei
ole vieläkään kovin hyvin tiedossa, Kaija-Leena
Rinne toteaa.

Kaija-Leena Rinne lähti kotikaupungistaan
Turusta 34 vuotta sitten vasta valmistuneena
varanotaarina hakemaan työkokemusta Valtiokonttorista, jonka eläkeosasto sijaitsi silloin Helsingissä Kasarmikadulla.
Vaihteleva ja ihmisläheinen työ sekä mukava
työpaikkahenki ovat pitäneet hänet pitkään
saman työnantajan palveluksessa.
Valtiokonttori täytti tämän vuoden alussa 130
vuotta, mutta eläketoimiston toiminta ja sitä
myötä eläkkeiden maksaminen Valtiokonttorista
alkoi vuonna 1943.
– Asiakkaat ovat muuttuneet runsaan kolmenkymmenen vuoden aikana huomattavasti
vaativammiksi, joskin ovat myös perillä eläkeasioistaan yhä enemmän, Rinne toteaa.
Hän muistelee, että oman uransa alkuaikoina
asiakas oli enemmän hallintoalamaisen oloinen
ja vaatimattomampi kyselemään eläkeasioistaan
kuin nyt. Vaativa asiakasryhmä ovat esimerkiksi
opettajat, jotka osaavat selvittää eläkkeensä etukäteen.
– Eläkkeen saajien mahdollisuudet itse tarkistaa eläkkeensä määrää ovat kyllä aika huonot. Suoraan päätökseen liitteenä olevasta laskelmasta ei voi eläkettään laskemalla tarkistaa,
koska laskenta on niin monimutkaista, ja kaikki
perusteet eivät mahdu laskelmalle, Kaija-Leena
Rinne toteaa.

Itsenäiseksi ratkaisijaksi
ei kasva vuodessa
Rinne on ehtinyt saada pitkän uransa aikana
monta uutta työtoveria. Nuoret ovat hänen
mukaansa nopeita oppimaan ja löytävät sähköisistä ohjeista hyvin tietoja, mutta jos jonkin asian
olemassaoloa ei edes tiedä, sitä on vaikeaa etsiä.
– Eläkelainsäädännön historiaa pitää tuntea
pitkältä ajalta, koska kaikkia valtion eläkelain
piiriin kuuluvia palvelussuhteita ei ole vielä valmiiksi laskettu.
– Alalla pitkään ollut ratkaisija tunnistaa varmemmin tapauksesta kohdat, joissa onkin sovellettava jotain vanhaa säännöstä. Kovin itsenäistä
työntekijää ei tule vuodessa eikä kahdessa, Rinne
toteaa.
Pitkäaikaisista työtovereista tulee parhaimmillaan hyviä ystäviä, joiden kanssa on jaettu paljon
elettyä työelämää, mutta myös oman elämän
vaiheita. Kaija-Leena Rinne toteaa, että hyvä ja
luotettava työtoveruus auttaa monen ongelman
yli, mutta on jakamassa myös onnistumisen ja
menestyksen kohokohtia.
Teksti: R it va Rantanen
Kuva: Juha Rahkonen

Eläkeratkaisijan työn
vastapainona Kaija-Leena Rinne on harrastanut
kouluajoista lähtien
piirtämistä ja maalaamista, nykyisin öljyvärimaalausta.
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Luin kirjan

Ulla Kosonen
Naisia työn reunoilla
Elämänkokemusta ja ikäsyrjintää
SoPhi
Jyväskylän Yliopisto 2003
234 s.

Raija Julkunen ja Anna Pärnänen:
Uusi ikäsopimus
Minerva Kustannus Oy, SoPhi 100,
Jyväskylän yliopisto 2005
279 s.

Uuteen ikäsopimukseen
siirtymisen hidas prosessi
aija Julkusen ja Anna Pärnäsen Uusi ikäsopiR
mus –tutkimus tarttuu päivänpolttavaan
kysymykseen. Tutkimuksessa kysytään, kuinka

mahdollinen työurien pidentämisen tavoite on
työpaikkatasolla tarkasteltuna. Tutkimus perustuu vuosikymmenen alussa kerättyyn kymmenen
eri yrityksen tai julkisen sektorin toimipaikan
case –aineistoon. Tutkijat ovat haastatelleet kullakin työpaikalla henkilöstöjohtoa, luottamusmiestä ja muutamaa vanhempaa työntekijää.
Tietoa työurien pidentämisen mahdollisuuksista
ja esteistä tarjoillaan lukijalle näiden ruohonjuuritason toimijoiden kokemusten kautta.
Tutkimuksen ensimmäisissä luvuissa luodaan
raamit laadullisen aineiston analyysille. Niissä
käydään keskustelua ikäpolitiikan suunnanmuutoksesta, Suomen kehityksestä 1990-luvulta näihin päiviin ja uudistuspolitiikan mahdollisuuksista ja rajoista huomioon ottaen työpaikkojen
ikäkäytännöt ja ikääntyvien eläkehalut. Näiden
lukujen kiinnostavinta antia on ikääntymisen
ja työelämän välisiä suhteita koskevan suomalaisen keskustelun asettaminen kansainvälisen
tutkimuksen valoon. Muun muassa keskustelu
Suomessa melko vähän tutkitusta ageismista
(ikäsyrjinnästä) lisää ymmärtämystämme työelämän vaatimusten ja ikääntymisen ongelmallisista suhteista.
Tutkimus tarttuu varhaisen työstä poistumisen
selittämiseen neljästä näkökulmasta: selitykseksi
tarjotaan varhaiseläkejärjestelmiä ja niiden tarjoamia ikärajoja, yritysten intressejä ja ikäasenteita, kolmannen iän kulttuuria ja ajatusta päästä
ajoissa irti ”työelämän kahleista” sekä työelämän ikäkielteistä kehityssuuntaa. Lukijalle avataan monipuolinen kirjo työpaikoilta kerättyjä
kokemuksia, joita tulkitaan, mutta johtopää-
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töksissä ollaan varovaisia. Päähuomio on henkilöstöjohdon haastatteluissa, jotka on asetettu
luottamushenkilöiden ja työntekijöiden näkemysten ”ristivaloon”. Tutkimuksen paras anti
ajankohtaiseen ikäkeskusteluun on juuri siinä,
että se yhdistää kolmen toimijatahon, johdon,
luottamusmiesten ja työntekijöiden näkemykset
työpaikan käytännöistä ja ikäasenteista. Ristivalotus tuo hyvin esiin myös niitä asenteellisia esteitä,
joita uudella ikäsopimuksella (=laaja konsensus
työurien pidentämisen tavoitteesta) on työpaikoilla raivattavana.
Laadulliseen aineistoon liittyy omat ongelmansa. Case -tutkimuksen tuloksia ei voida
yleistää koskemaan tutkittuja toimialoja, mutta
ne syventävät tietämystämme työpaikkatason
käytännöistä ja kokemuksista. Kaikkea relevanttia
tietoa ei ole saatu tutkimuksen toimipaikoista,
koska haastattelut ovat edenneet vapaamuotoisesti ennalta valittujen teemojen pohjalta, eikä
tiukasti strukturoidun haastattelun perusteella.
Nämä laadulliseen aineistoon tyypillisesti liittyvät
pulmat vaikeuttavat tarkasteluja ja johtopäätösten tekemistä.
Kuinka mahdolliselta näyttää työnantajien ja
työntekijöiden sitoutuminen työurien pidentämisen tavoitteeseen? Voisiko uusi ikäpolitiikka
olla mahdollista? Tutkijat toteavat tuloksiinsa
vedoten yritysten ikäkäytäntöjen uudelleenajattelun olevan vasta aluillaan. Työpaikoilla on tosin
havaittavissa käänteen merkkejä suhtautumisessa
ikääntyviin. Joissakin työpaikoissa ikääntyneet
on alettu nähdä voimavarana. Muutos edellyttää
vuosikymmenien mittaisten vakiintuneiden käytäntöjen tarkistamista, eikä nopeita vaikutuksia
ole tämänkään tutkimuksen perusteella odotettavissa. Muutosprosessi on vasta alkutaipaleella.
Eila Tuominen

Työelämästä syrjityt
vanhat naiset
elviytyminen kovaa työtä tehden ei ole enää
S
itsestäänselvyys, vaan nyt on myös omattava henkistä ja sosiaalista pääomaa. Tähän

toteamukseen ovat joutuneet päätymään tutkija
Ulla Kososen haastattelemat, vuosina 1941-1950
syntyneet työttömät naiset.
Tutkimuksessa tulee esille ikäsyrjintä todellisena. Yli 50-vuotiaina ollaan siinä iässä, jolloin
uuden työpaikan saaminen on vaikeaa jos aikaisempi työ on menetetty.
Mitä meidän yhteiskunnassamme ja työmarkkinoilla on tapahtunut, kun osa meistä ei sinne
enää kelpaa, on yksi tutkijan kysymyksistä. Haastatteluissa tutkija on käynyt läpi naisten elämän
käännekohtia ja erityisesti syrjään joutumisen
prosessia.
Tutkija kumoaa myytin hyvin toimeentulevasta suuresta ikäluokasta. Kaikki heistä eivät
ole eivätkä ole olleetkaan hyvin toimeentulevia.
Koulutustausta näillä haastateltavilla on kaikilla
samanlainen. Koulutusta on vähän ja hankittu
ammattitaito on vanhentunut.
Ulla Kosonen lainaa tutkija Antti Karistoa,
jonka mukaan suuret ikäluokat ovat kyllä koulutetumpia kuin aikaisempi sukupolvi, mutta
heikommin koulutettuja kuin jälkeensä tulevat
sukupolvet.
Kosonen luo katsausta suuriin ikäluokkiin
myös monen muun tieteenalan tutkimustulosten
perusteella todetakseen, että kyseessä on keskiikäisten sukupolvi, joka on elänyt vanhempiinsa
verrattuna rikasta aineellista ja henkistä elämää
sekä saavuttanut mahdollisuuden vertailla mennyttä elämäänsä ja suunnitella tulevaa vanhuuttaan.
Kirjassa luodaan katsausta eri tutkijoiden tutkimustulosten perusteella lama-ajan seurauksiin.

Kari Rissa
Ulkomaantyön riskit hallintaan
Työturvallisuuskeskus 2005,
48 s.

Asenteet ovat koventuneet. 1990-luvun lama
merkitsi yhteiskunnallisten jakojen syventymistä
suomalaisten keskuudessa.
Haastateltujen naisten elämänkäänteisiin on
vaikuttanut myös eläkepolitiikka. ”Päästäpä eläkeputkeen mutta ei, se siirtyy aina kauemmas.”
Tutkija luo katsauksen toimenpiteisiin, mitä on
tehty ikääntyneiden työllistymisen ja työssä pysymisen eteen. Samalla todeten, että kansantalouden näkökulmasta varhainen eläkkeelle siirtyminen johtaa elatussuhteen vinoutumaan.
Tutkija toteaa kuitenkin, että ikäsyrjinnästä
johtuen riittävän vanhat ovat jo luopuneet tavoittelemasta työpaikkoja varsinkin jos ovat päässeet
eläkeputkeen.
Haastateltavien kertomukset on osiin otettu
kirjaan alkuperäisinä jaksoina, joita tutkija analysoi ja kommentoi. Hänen mukaansa naisten elämänkaaressa on tapahtunut kaksi suurta yhteiskunnallista murrosta, ensimmäinen nuoruudessa
ja toinen 1990-luvun seurauksena. Hän lainaa
myös tutkija Harriet Strandellin käsitystä, jonka
mukaan sodan jälkeisen ja heitä edeltävän naissukupolven välille oli ajan murroksesta johtuen
syntynyt syvä kuilu. Naisen asema ja mahdollisuudet olivat ratkaisevasti muuttuneet.
R i t va Ra n t a n e n

Käytännönläheinen opas
ulkomaantyöhön lähtijälle
lkomaantyökomennus voi olla rikastuttava
U
kokemus, mutta ”soitellen sotaan” ei pidä
lähteä. Suomalaiset työskentelevät yhä enenevässä

määrin pidempiä tai lyhyempiä jaksoa eri puolilla
maailmaa. Myös suomalaiset yritykset kansainvälistyvät ja niiden kilpailukyvyn kehittyminen
edellyttää, että ulkomailla osataan toimia. Kari
Rissa on kirjoittanut työntekijälle opaskirjan,
joka antaa eväitä huolelliseen ulkomaankomennuksen suunnitteluun.
Kirjassa on pyritty kartoittamaan erilaisia
ulkomaantyöhön liittyviä riskejä ja siinä painottuu erityisesti matkustusturvallisuuteen ja
työturvallisuuteen liittyvät näkökohdat. Kirjassa
käsitellään myös ulkomaantyön sosiaaliturvaa
sekä verotusta ja annetaan käytännönläheisiäkin
neuvoja ulkomaille lähtijälle.
Ulkomaantyössä voi tulla vastaan yllättäviä
omaan terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia
riskejä. Joidenkin maiden turvallisuustaso ulkomaalaiselle voi vaihdella lyhyelläkin aikavälillä.
Kirjassa korostetaan huolellista turvallisuussuunnittelua, hyviä ohjeita ja jatkuvaa koulutusta.
Vastuu turvallisesta työskentelystä kuuluu lähettävälle työnantajalle, ja avainasemaan nousee
asianmukainen perehdytys sekä kohdemaan työolosuhteisiin että paikallisiin tapoihin ja kulttuuriin. Myös työntekijän oma vastuu turvallisten
toimintatapojen noudattamisesta korostuu, kun
työskennellään kaukana kotimaasta.
Sosiaaliturvaa käsittelevässä osuudessa korostetaan, että siihen liittyvät asiat on tärkeää ottaa
ulkomaantyön suunnittelussa hyvissä ajoin huomioon. Kirjassa selvitetään pääpiirteittäin sosiaaliturvan eri alueet (työeläke, tapaturmavakuutus,
sairausvakuutus, kansaneläke ja muut sosiaalietuudet) ja niiden muodostuminen ulkomaan-

komennuksen aikana. Lisäksi luvussa käydään
läpi eri viranomaisille tehtävät ilmoitukset ja
tarvittavat todistukset.
Kirjassa eritellään sekä tilanteet, joissa työntekijä on suomalaisen työnantajan lähettämänä
EU- / sosiaaliturvasopimusmaissa tai sopimuksettomissa maissa että toisaalta tilanteet, jossa
työntekijä työskentelee paikallisen, ulkomaisen
työnantajan palveluksessa. Jaottelulla on olennainen merkitys arvioitaessa sitä, voiko työntekijä kuulua Suomen sosiaaliturvaan ulkomailla
työskentelynsä aikana. Suomalaisen työnantajan
ulkomaille lähettämä työntekijä kuuluu tietyin
edellytyksin Suomen sosiaaliturvaan ulkomailla
työskentelyn aikana. Jos työntekijä lähtee työskentelemään ulkomaille paikallisen työnantajan
palvelukseen, hän kuuluu pääsäännön mukaan
työskentelymaan sosiaaliturvaan.
Kirja on selkeästi tarkoitettu käytännön
oppaaksi, jossa käydään lävitse eri osa-alueet lyhyesti asioiden taustoihin syvällisemmin puuttumatta. Luettavuutta lisäävät kunkin luvun yhteyteen tehdyt erilliset muistilistat. Kirjan lopusta
löytyvät myös osoitteet kattavasti eri viranomaistahojen internet-sivuille.
Minna Levander
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TIEDOKSI
Eläketurvakeskus
Tradenomi Tomi Happonen on nimitetty tietoturvasuunnittelijaksi.
Bachelor of Science (kandidaatin tutkintoa
vastaava) Saara Hurmerinta on nimitetty
atk-suunnittelijaksi.
Ekonomi Sini Juutila on nimitetty yhteyspäälliköksi.
Toimittaja (yo, medianomi AMK) Anne
Niemi on nimitetty tiedottajaksi.
Datanomi Jarkko Nikulainen on nimitetty
teknologia-asiantuntijaksi.

Etera
Asiakaspäälliköksi on nimitetty markkinointimerkonomi Mika Jalonen Uudenmaan
alueelle, merkonomi, VTS Kalevi Nevala Oulun aluetoimistoon ja VTM Päivi Urmas Turun
aluetoimistoon.
FM, KTM Piia Kallio on nimitetty markkinointiviestinnän suunnittelupäälliköksi viestintään.
KTM Vesa Kananen on nimitetty talouspäälliköksi toimitusjohtajan suoraan alaisuuteen.
Tuula Kangas on nimitetty tietoturvapäälliköksi.
Eläkepalvelupäällikkö Margareta Kaukonen ja maksupalvelupäällikkö Outi Pekkarinen on nimitetty ryhmän esimiehestä yksikön päälliköksi.
Suunnittelija Milla Vailaranta on nimitetty
projektipäälliköksi.
Eläkejohtaja Esko Vainionpään on nimitetty riskienhallinnasta vastaavaksi johtajaksi 1.4. alkaen. Hän jatkaa johtoryhmän
jäsenenä.

Ilmarinen
Sosionomi Hanna Alasaari on nimitetty palvelupäälliköksi.
Tradenomi Nina Bruun on nimitetty kehittämispäälliköksi.
Hallintojohtajana toiminut ekonomi Kristiina Hämäläinen siirtyy osa-aikaeläkkeelle
1.6. alkaen. Hänet on nimitetty johtajaksi.
Diplomi-insinööri Juhani Karjasilta on nimitetty hallintojohtajaksi.
Tradenomi, eMBA Mika Paananen on nimitetty yhteyspäälliköksi.
KTM Sami Saarno on nimitetty yhteyspäälliköksi.

Kuntien eläkevakuutus
MMM, metsänhoitaja Anssi Raitanen on nimitetty tietohallintojohtajaksi.

Veritas
KTM Stina Stavén on nimitetty talousyksikön
päälliköksi ja johtoryhmän jäseneksi.

Eläke-Fennia
Tietohallintojohtaja Sakari Kalske on nimitetty 1.4.2006 alkaen johtajaksi vastuualueenaan tietohallinto.

Ilmarinen
Sosionomi AMK Henna Pihala, VTS, on nimitetty koulutuspäälliköksi.

TELA
Varatuomari Susanna Nisonen on nimitetty Työeläkevakuuttajat TELAan lakimieheksi.
Hän aloitti TELAssa helmikuun alussa.
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Eläkevakuutusmaksut
21 prosenttia palkoista
Vuoden 2006 keskimääräinen työeläkemaksu on
21 prosenttia palkoista. Maksuun sisältyy tilapäinen 0,6 prosenttiyksikön alennus, jolla puretaan
aiempien vuosien työkyvyttömyyseläkemaksuista muodostunutta ylijäämää. Viime vuonna vastaava luku oli 21,6 prosenttia.
Työnantajan maksuosuus muodostuu keskimäärin 16,7 prosentiksi (viime vuonna 16,8).
Työntekijäin eläkemaksu on alle 53-vuotiaille
4,3 prosenttia (4,6). Vastaavasti 53-vuotiaan ja
sitä vanhemman työntekijän eläkemaksu alenee 5,4 prosenttiin (5,8).
Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden eläkevakuutusta koskeva yhteenlaskettu LEL-maksu on 22,5 prosenttia palkkasummasta (22,7). Taiteilijoiden ja eräisiin erityisryhmiin kuuluvien työntekijöiden eläkevakuutusta koskeva yhteenlaskettu TaEL-maksu on 20,3
prosenttia (19,6).
Työntekijöiden osuus maksuista laskee:
työntekijöiden maksu on alle 53-vuotiailla 4,3
prosenttia (4,6) ja 53 vuotta täyttäneillä 5,4 prosenttia (5,8) palkkasummasta.
Yrittäjien ja maatalousyrittäjien eläkevakuutusmaksu on alle 53-vuotiailla 20,8 prosenttia
(21,4) ja yli 53-vuotiailla 21,9 prosenttia (22,6).
Merimieseläkelain mukainen vakuutusmaksu pysyy ennallaan. Sekä työnantajien että
vakuutettujen maksuosuus on 11 prosenttia.
Työnantajien ja vakuutettujen yhteenlaskettu
MEL-maksu on siten tänä vuonna 22 prosenttia.
Laskuperustekorko on 6,0 prosenttia, kun se
aiemmin oli 5,5.

Yrittäjien terveydenhuoltoon
parannuksia
Yrittäjien eläkelain mukaan vakuutetuille yrittäjille korvataan osa sairauspäivärahan omavastuuajasta 1. huhtikuuta alkaen. Säännöstä sovelletaan takautuvasti 1. tammikuuta lukien.
YEL-vakuutuksen mukaisen työtulon perusteella määriteltyä sairauspäivärahaa maksetaan sairausvakuutuslain mukaiselta omavastuuajalta lukuun ottamatta työkyvyttömyyden
alkamispäivää ja sitä seuraavaa kolmea arkipäivää.

Noin joka neljäs eläkkeelle 63-vuotiaana
Eläkeuudistuksen ensimmäisen vuoden kokemukset viittaavat siihen, että mahdollisuutta siirtyä vanhuuseläkkeelle 63 vuoden iässä on käytetty maltillisemmin hyväksi kuin etukäteen arvioitiin. Työssä pysymistä kannustaa se, että ansioista karttuu eläkettä 4,5 prosentin vauhdilla.
Eläketurvakeskuksessa on käytettävissä eläkeuudistuksen ensimmäiset yksityistä sektoria koskevat koko vuoden tilastoluvut vuodelta 2005. Tammikuussa valmistuneiden tilastojen perusteella voidaan arvioida, että noin joka
neljäs käytti eläkeuudistuksen mahdollisuutta
siirtyä eläkkeelle 63-vuotiaana. On siis käynyt
toisin kuin monet odottivat – työelämän kokeneimmat pantterit eivät ryntääkään yhtenä laumana eläkkeelle.
– Ikääntyneiden hyvä työllisyystilanne on tukenut tätä kehitystä, toteaa Eläketurvakeskuksen
johtaja Hannu Uusitalo.
Myös ikävälillä 60 – 62 vuotta pysytään työssä
entistä pidempään. Työeläkeuudistuksen ensim-

mäisen vuoden tilastotietojen perusteella nämä
ovat selviä myönteisiä merkkejä työeläkeuudistuksen tavoitteiden mukaisesta kehityksestä.
– Karttuma ja hyvä työllisyystilanne ovat saaneet aikaan sen, että eläkkeelle ei ole siirrytty
heti ensimmäisen tilaisuuden tullen, vaan hieman maltillisemmin kuin etukäteen oli arvioitavissa, Uusitalo toteaa.
Mikäli Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin
ennuste toteutuu, myöhentää uudistus eläkkeelle siirtymistä 2 – 3 vuodella vuoteen 2030 mennessä. Se tarkoittaa siis ikääntyneiden parempaa
työllisyyskehitystä tulevaisuudessa.

Lisäksi yrittäjille mahdollistetaan sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon korvaaminen
työterveyshuollon korvausjärjestelmästä, mikäli yrittäjä on järjestänyt itselleen myös ehkäisevän työterveyshuollon. Ennalta ehkäisevälle
työterveyshuoltotoiminnalle säädetään yhtenäinen 60 prosentin korvaustaso.

muutokset ovat onnistuneet hyvin.
Vuoden 2007 alussa kolme työeläkelakia
– TEL, LEL ja TaEL –yhdistetään uudeksi TyELlaiksi.
Maatalousyrittäjien eläkelaki MYEL jää edelleen omaksi kokonaisuudekseen, samoin
yrittäjien YEL. Myös MYELiä uudistetaan jonkin verran, jotta sitä voidaan soveltaa uuden
TyEL:n kanssa.

Suomen ja Viron
sosiaaliturvasopimus
uudistettiin
Suomen ja Viron välinen sosiaaliturvasopimus
uudistettiin. Kun Virosta tuli EU:n jäsen, entinen
sopimus muuttui suurelta osin tarpeettomaksi.
Uuden sopimuksen mukaan Suomen kansaneläkelain mukainen vanhuuseläke ja perhe-eläkelain mukainen lesken- ja lapseneläke
maksetaan Virossa tai Suomessa asuvalle sopimuspuolen kansalaiselle, joka täyttää sopimuksen edellytykset Suomessa asutuista kausista.

Työeläkeuudistus ja uusi TyEL
Työeläkeuudistus etenee suunnitelmien mukaan
vaiheittain. Vuoden 2005 alussa tehdyt suuret

Tulevat muutokset
tarkastelussa

hemmasta työvoimasta ja tehty työeläkeuudistus kannustaa 60 vuotta täyttäneitä jatkamaan
työssä, toteaa Uusitalo.
Uusitalo kuitenkin muistuttaa, että on vielä
liian varhaista arvioida eläkeuudistuksen onnistumista.
– Noin neljän, viiden vuoden kuluttua työurien pidentymisen pitäisi jo alkaa merkittävästi
näkyä. Katseemme on suunnattu tätä päivää pidemmälle, lähivuosikymmeniin ja vuoteen 2050
saakka, hän painottaa.
Pitkällä aikajanalla arvioituna eläkeuudistuksen on laskettu myöhentävän eläkkeellesiirtymisikää ja tasoittavan siten työeläkevakuutusmaksujen korotuspaineita.

Työmarkkinoilla on siirrytty pysyvästi vaiheeseen, että työmarkkinoille tulevien määrä on
pienempi kuin sieltä lähtevien.
– Tämä väestökehitys luo kysyntää myös van-

malla tietoa arjen turvallisuuden ja henkilöriskien hallinnasta.
Yhteistyötä tehdään myös ammatillisen
kuntoutustarpeen kartoittamisessa sekä työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen saralla.

Invalidiliitto, Ilmarinen ja
Pohjola yhteistyöhön
Invalidiliitto, Ilmarinen ja Pohjola ovat sopineet
kolmivuotisesta yhteistyöstä. Yhteistyöllä Ilmarinen ja Pohjola haluavat tukea Invalidiliiton yhteiskunnallisesti merkittävää työtä yhdenvertaisuuden lisäämiseksi.
Invalidiliitto on tuki- ja liikuntaelinvammaisten järjestö, joka puolustaa vammaisten ihmisten oikeuksia ja heidän asemaansa yhteiskunnan tasavertaisina jäseninä.
Lisäksi liitto tuottaa erilaisia palveluja vammaisille. Liitolla on kuntoutuskeskukset Helsingissä, Lahdessa ja Rovaniemellä sekä oma koulutuskeskus Järvenpäässä.
Ilmarinen ja Pohjola tarjoavat asiantuntemustaan liiton järjestämissä tilaisuuksissa jaka-

Työeläke-lehden 5/05 ristikon ratkaisu
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TiEDoksi
Sosiaalivakuutus tukee
sosiaalipolitiikkaa
Suomen talouskehitys näyttää hyvältä, mutta
hyvinvointimenoissa on jälkeenjääneisyyttä.
Valtio kerää veroilla suuren osan hyvinvointimenoista ja sillä on suuri vapaus käyttää verovaroja haluamallaan tavalla.
– Suomi on investoitunut tulevaisuuteen,
rakentanut itseään kilpailuvaltiona ja pitänyt hyvinvointimenot kurissa. Julkisista menoista erityisesti terveysmenot ja vanhuuden
kustannukset ovat joutuneet karsinnan kohteiksi, totesi kansleri Jorma Sipilä Tampereen
yliopistosta.
Hänen havaintojensa ja laskelmiensa mukaan Euroopan maista Suomi ei ole viimeinen,
mutta viimeisimpiä sosiaalimenoja verrattaessa. Euroja on lisätty varsinkin laman jälkeen
vähemmän kuin muissa vanhoissa EU-maissa.
On haluttu rakentaa tulevaisuutta ja osoittaa
varoja koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehittelyyn eläkemenojen kustannuksella.
Jorma Sipilä on seurannut sosiaalimenojen

ELÄKETURVAKESKUKSEN JULKAISU

kehitystä niissä maissa, joissa menot kootaan
verovaroin ja niissä maissa, joissa kulut kerätään työnantajilta ja työntekijöiltä.
– Sosiaalivakuutukseen nojaavissa maissa
sosiaalipolitiikan resurssit ovat parantuneet.
Pohjoismaat ovat menettäneet asemiaan.
Keski-Euroopan vanhoilla, sosiaalivakuutukseen luottavilla mailla, kuten Itävalta, Ranska,
Saksa ja Sveitsi, sosiaalipolitiikan resursseja
on lisätty.
Kansleri Jorma Sipilä valotti sosiaalipolitiikan vaikeita kysymyksiä tammikuussa Hyvä
Suomi 2020 – kurssin avajaisissa Helsingissä.
Kurssin järjestää sosiaali- ja terveysministeriö yhteistyössä Eläketurvakeskuksen, Alkon,
Kansaneläkelaitoksen ja Raha-automaattiyhdistyksen kanssa. Vuoden 2006 ohjelmayhteistyössä ovat myös Työterveyslaitos ja Tampereen kaupunki.
Lisätiedot: www.hyvasuomi2020.fi
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Finland
– a model country
The reforms of the early retirement pensions
have proved effective in improving the
employment of ageing persons. Finland has
been the fastest within the EU in increasing
the rate of employment of persons aged 55-64
during the past ten years, and the difference
in employment between ageing men and
women is very small. The aim has also been to
look after the employees’ work ability and wellbeing at work so that they are able to stay on
at work for longer.
Finland has received international
recognition from the OECD for its measures
to promote employment among the ageing,
including the reforms of the pension scheme,
policy programmes affecting employers’
attitudes, and projects at the workplace
promoting employees’ work ability and
competence. Finland’s National Programme
for Older Workers is rated as the best known
policy programme promoting health and
working conditions for ageing workers, due
to the large spectrum of measures and the
large number of organisations committed to
the programme, involving the ministries and
social partners, thus showing a common will to
improve the employment of the ageing.
The OECD also criticises Finland as the
unemployment path to retirement does not
obligate the long-term unemployed to look
for work or to accept a job. Although gradual
retirement is seen as good since it enables
employees to reduce the workload towards
the end of the career, the costs of the parttime pension can become high for the entire
pension scheme.
Finland is a model country in its aim to
increase the effective retirement age. The
objective to extend working careers has been
widely recognised and political consensus
has been found in order to support this. The
decision-makers have realised that more than
one measure is needed to achieve the goal. In
addition to the pension reforms, competence,
work ability and the entire working life must
be developed and attitudes adapted in line
with the objectives.

There has been greater pressure to
postpone retirement in Finland as the baby
boom generation was born earlier than in
Central Europe. A weakening of the financial
basis due to the recession of the 1990s
and new population forecasts predicting
increasing life expectancy forced the country
to look for ways to increase employment,
extend working careers, and reduce growing
pension expenditure.
The recession made the country more
favourable to cuts in social security. Society
also became aware of the risks of early
retirement and the importance of developing
working life. A pension scheme may even
become a disadvantage to ageing workers, if
they are made redundant as soon as the early
retirement pensions make this possible.
Besides aiming to improve the quality of
working life for ageing employees, the policy
programmes have had a major effect on
attitudes towards older workers as well as to
pension and employment policy. It has been
easier to accept the need to abolish some
early retirement pensions.
Despite the achieved result, working careers
still need to be extended both by means of
pension reforms and by developing working
life in the long term. An increase in the
effective retirement age can be attained as
the baby boomers are healthier and better
educated than the earlier generations, and
their rate of employment is higher.

EU rules affect the size
of the pension
The 2005 pension reform affects the way in
which the pension is calculated in accordance
with the EU rules, if the applicant has worked
in several EU countries. The reform may also
affect work performed abroad.
When applying the EU rules, the pension
must be calculated in two ways: in accordance
with the national rules and as a pro rata
pension. The higher pension is then granted.
The EU provisions require that when
calculating the pro rata pension, work in
another EU country (also in EEA countries
and Switzerland) during the period of higher
accrual is coordinated with work in Finland. So,
if the applicant works in another EU country
when the pension would accrue at a higher
rate in Finland, the pro rata pension is higher
than the pension calculated in accordance
with the national rules.
The disability pension is calculated in a
new way when estimating the loss of income
due to illness, i.e. the earnings for projected
pensionable service, for persons becoming
incapable of work in 2006 or later. The

condition for receiving a pension for projected
pensionable service is that the person has
earnings of at least a specified amount during
the ten calendar years preceding the year of
the onset of disability. Earnings in another EU
country may also be taken into account.
In order to be able to calculate the pension
component for projected pensionable service
from Finland, the person must have earnings
under the Finnish acts on the earnings-related
pension during the last five years preceding
the year of pension contingency. If the person
only has earnings in another EU country,
the amount of the pension for projected
pensionable service is zero.
The EU provisions include limitations on
the integration of pensions from different
countries. The pension calculated in
accordance with national rules may, however,
be integrated with an earnings-related
pension from another EU country as regards
the pension for projected pensionable service.
The acts on the earnings-related pension
contain a new provision on preventing the
award of overlapping pension components
for projected pensionable service from two
or more countries. A pension from another
EU country, which includes projected
pensionable service, is taken into account
in the integration of pensions. Thus, Finland
grants a pension for projected pensionable
service in proportion to the periods of
insurance in Finland only in cases of
overlapping periods of projected pensionable
service.
The pension accrues for such unpaid
periods for which social security benefits
based on earnings are paid. Pension accrual
for periods of sickness and parenthood
allowance has significance for persons posted
abroad. In order to receive such benefits
abroad, the person must be covered under
Finnish social security while posted abroad.
The pension also accrues for periods of study
abroad leading to a degree or qualification,
if the student has received student financial
aid from Finland for this purpose, and for the
period when a parent receives child home
care allowance from Finland.
The pension accrues from work while
drawing a pension, but the accrual rate is
lower when drawing a pension from abroad.
There is no upper limit for the earnings-related
pension and pensions received from abroad
do not affect the amount of the earningsrelated pension awarded from Finland.
A summary of the article by Hannu Uusitalo
can be found in Työeläke 5/2005.
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TUTKIMUSSEMINA ARE JA EL ÄKETURVAKESKUKSESSA

Kevään 2006 ohjelma
Eläketurvakeskuksen tutkimusseminaarit ovat alalla toimivien kohtaamispaikka,
kaikille avoin keskustelufoorumi.
Seminaareissa kuullaan ja keskustellaan ajankohtaisista eläketurvan teemoista.
Kevään 2006 seminaariohjelma on monipuolinen. Esittelemme ajankohtaisia tutkimustuloksia muun muassa eläkeuudistusten vaikutuksista. Alustajina ovat sekä eri tutkimuslaitosten että Eläketurvakeskuksen asiantuntijat.

..

Eläkeuudistuksen vaikutukset eläkkeellesiirtymisikään ja
tulonjakoon – arviointia elinkaarimallilla
Tutkija Niku Määttänen, Etla
Johtava ekonomisti Tuulia Hakola, Eläketurvakeskus

..

Kulutus, säästäminen ja ikääntyminen
Erikoistutkijat Marja Riihelä ja Risto Sullström, VATT

..

Uusi ikäsopimus Ikä, työ ja
sukupuoli -projektin valossa
Dosentti Raija Julkunen, Jyväskylän yliopisto
Tutkija Anna Pärnänen, Tilastokeskus

..

Eläkerahastojen optimaalinen sijoituspolitiikka erityyppisissä
eläkejärjestelmissä
Professori Vesa Puttonen, Helsingin kauppakorkeakoulu
Kommentti: Toimitusjohtaja Jukka Rantala, Eläketurvakeskus

..

Suomi Euroopan eläkeuudistusten kartalla
Erityisasiantuntija Mika Vidlund, Eläketurvakeskus

..

Työuupumuksen yhteys terveyteen
Tutkija Kirsi Ahola, Työterveyslaitos

..

Ikä ja julkinen talous
Kehityspäällikkö Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA ry
Ekonomisti Risto Vaittinen, Eläketurvakeskus

Tervetuloa Eläketurvakeskuksen tutkimusseminaareihin!
Ilmoittautumiset etukäteen
Seminaari on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille, mutta edellyttää ilmoittautumista ennakkoon. Kokousjärjestelyjen vuoksi tarvitaan ennakkoilmoittautumiset mielellään paria päivää aikaisemmin Anja Kalliolle:
sähköposti: anja.kallio@etk.fi
puhelin 010 751 2146
Tilaisuudet ovat torstaisin kello 13.00–15.00 Eläketurvakeskuksessa (Kirjurinkatu 3, ItäPasila, Helsinki). Vahtimestarit opastavat eteenpäin 1. kerroksen valvomosta.

