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Pääkirjoitus

Kati Kalliomäki
päätoimittaja

Twitter: @KatiKalliomaki

”E n tiedä eläkkeistä mitään. En usko eläväni niin pitkään, ei 
kiinnosta. Mä haluan maksaa vuokrani ja ostaa tavaroita”, sanoo 
tässä lehdessä virolainen Ykä, joka työskentelee Suomessa.

Ykä ei ole huoleton kaveri, mutta hänelle ensi kuun vuokranmaksu 
on huomattavasti lähempänä kuin vuosikymmenien päässä häämöttävä 
eläke. Ihan ymmärrettävää. Ykän tulevaisuuteen kuitenkin vaikuttaa se, 
hoidetaanko työskentelyyn liittyvät vakuutusasiat kerralla kuntoon ja 
maksut yhteen ja oikeaan maahan.

Vaikka eläkeasiat eivät olekaan monelle aivan huomispäivän 
juttuja, täytyy niistä jonkin verran tietää, myös siis yksityisen ihmisen. 
Tekeillä oleva eläkeuudistus ja siihen liittyvä odotuksen ilmapiiri ovat 
omalta osaltaan onnistuneet herättämään monia sellaisiakin, joille 
eläkekysymykset eivät vielä tunnu akuuteilta.  

Herännyt kiinnostus on hieno juttu ja siihen on syytä vastata. 
Emme elä enää sellaisessa maailmassa, jossa kansalaiset odottavat 
kiltisti päätöksentekijöiden nuotteja. Kansa kaipaa tilaa ja areenaa 
äänenpäästölleen, kysymyksilleen ja näkemyksilleen ja se myös raivaa 
sitä pyytelemättä lupaa keneltäkään. Valtainstituutioita kyseenalaistetaan 
surutta.

Viestintä ei myöskään voi enää olla pelkästään yksipuolista. Ihmisten 
kanssa täytyy käydä vuoropuhelua. Se vuoropuhelu nimittäin jyllää joka 

tapauksessa, joko ilman eläkealan asiantuntijoita tai heidän 
kanssaan. Parempi siis osallistua, sitä paitsi osallistuminen ei 
tapa, vaan on parhaimmillaan todella antoisaa.

Asiantuntijoiden lisäksi päättäjiltä odotetaan avoimuutta. 
Jo omien kasvojen näyttäminen mieltyy eleeksi. Moni 

pelkää menettävänsä persoonansa, jos esiintyy omana 
itsenään vaikkapa sosiaalisessa mediassa. Mutta harvoin 
käy huonosti: kasvotonta organisaatiota kun on paljon 
helpompaa mollata kuin oikeaa ihmistä.  

Samalla kun viestintä on valunut 
ennennäkemättömällä vauhdilla verkkoon, on 
myös verkkokäyttäytyminen muuttunut. Aiemmin 
internetissä viestittiin ja muualla palveltiin, 
nykyihmiset odottavat palvelua verkossa. 

Verkkopalveluksi ei enää kelpaa pahimmillaan 
kahden pankkitunnistautumisen kautta pääsy omiin 
työeläketietoihin. Kommunikaatioksi ei riitä lupaus 
vastauksesta kahden viikon sisällä.  

Ajatus tässä ja nyt -maailmasta voi ahdistaa 
monia, mutta kolikossa on tunnetusti se toinen 
puoli: tulevatpahan asiat hoidettua saman tien. Se 
on parhaimmillaan hyvin palkitsevaa tässä alati 
keskenjäävässä maailmassa.

Vuoropuhelua ja palvelua online
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Jo 1,5 miljoonaa maan 5,5 miljoonasta asukkaasta saa eläkettä. 
Vanhuuseläke yleisin (1,2 milj.), seuraavana työkyvyttömyyseläke. Populaatiossa myös leskeneläkettä ja lapseneläkettä saavia.
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Työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto 
on tottunut toimimaan jatkuvan luupin alla

KohTI SUUReMPAA
AVOIMUUTTA
Teksti Anne Iivonen | Kuvat Karoliina Paatos

Työeläkeala nuoli vielä mainekolhujen haavoja, kun 
työeläkeyhtiö Varman Risto Murto toimitusjohtaja-
kautensa alkajaisiksi julkisti omistussidonnaisuutensa. 
Teollaan Risto Murto antoi alalle aiempaa avoimemmat 
kasvot.
 Samalla hän pyyhkäisi pöydän puhtaaksi eläke-
johtajien henkilökohtaiseen osakesalkkuun liittyvistä 
spekulaatioista.
 – Kun omalla kohdallani osakekauppoja ei ole, ei 
julkistamisessa ole erityistä dramatiikkaa, hän sanoo.



5Työeläke | 2  :  2014

– Työeläkesijoittajia koskeva vaka-
varaisuusuudistus on valmistelussa. 
Työtä on tehty paljon, mutta olen tällä 
hetkellä huolissani kehikon ymmär-
rettävyydestä. Ei ole hyväksi, että 
esimerkiksi yhtiöiden hallitusten to-
siasiallista mahdollisuutta ymmärtää 
keskeisintä riskienhallintakehikkoa 
vähennetään.
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A
VOIMUUDEN OVI on nyt raollaan. 
Aikooko Murto murtaa loputkin ta-
but eläkeyhtiöihin kohdistuvassa 
keskustelussa?

– Oletettavasti lainsäädäntö on 
muuttumassa siihen suuntaan, 

että työeläkeyhtiöiltä vaaditaan omistussidon-
naisuuksien julkistamisessa aiempaa suurempaa 
avoimuutta, Murto arvelee.

Koska Varman johtoryhmässä Murron mukaan 
siihen ei liity muiltakaan osin mitään sellaista, 
joka estäisi tietojen avoimen kertomisen, päät-
tivät he oma-aloitteisesti julkistaa johtoryhmän 
tiedot kokonaan. Hallituksen jäsenten omistuk-
sia Varma ei ole ilmoittanut.

Järkisyillä perustellen Murto hakee tasapai-
noista ilmaisua ja sanoo harkitun asiallisen sä-
vyyn sen, mikä takana voi seistä ilman, että selkä 
painuu tukalasti seinää vasten.

– Työeläkeyhtiöiden hallintoon sillä voi olla 
vaikutuksia, jos joku katsoo olevansa haluton 
osallistumaan hallintotyöskentelyyn 
kiristyvän sääntelyn vuoksi. On sopi-
vampaa, kun toimiva johto ei kom-
mentoi esimiehiään koskevaa sään-
telyä.

– Sen voin todeta, että työeläke-
ala on hyötynyt siitä, että olemme 
saaneet osaavia jäseniä hallituksiin. 
Yhteisesti alalle olisi tärkeätä, että 
tämä olisi mahdollista myös tulevai-
suudessa, Murto muotoilee.

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON avarassa 
aulassa tekisi mieli kysyä opiskelijoilta, uskoisi-
vatko he tämän miehen haltuun eläkkeensä ja 
tulevaisuuden vanhuuden turvansa. Juuri Varma 
oli se institutionaalinen sijoittaja, joka möi Hel-
singin yliopistolle omistusosuutensa nykyisestä 
kirjastokiinteistöstä. Näin keskuskirjaston raken-
taminen Vuorikadun ja Fabianinkadun väliseen 
Kaisa-kortteliin tuli mahdolliseksi.

Vaikutusvaltaa Murrolla on enemmän kuin 
yhteen pukumieheen mahtuu, mutta hän ei ole-
muksellaan viesti tästä vähäisessäkään määrin. 
Vastuu on tehnyt miehestä harkitsevan. Hän on 
hyvin tietoinen, että työeläkeyhtiö Varman hal-
tuun on luotettu lähes 38 miljardin euron eläke-
varallisuus – ja puheet ovat sen mukaisia.

Varmalla niin kuin muillakin lakisääteisillä 
työeläkevakuutusyhtiöillä on pitkän olemassa-
olonsa aikana muodostunut hallintomalli, jossa 
vakiintuneet käytännöt ja rakenteet ovat vuosi-
kymmenten yli kyenneet pitkän ajan toimintaan. 
Murto on osa tätä traditiota.

– Juuri tämä pitkäkestoisuus ja kestävyys yli 

ajan on työeläkealalle tyypillistä. Yleisessä kes-
kustelussa unohdetaan jotain olennaista meistä, 
jos ei puhuta keskinäisestä omistuspohjasta. Kes-
kinäisyys on leimallinen piirre toiminnassamme.

– Varman kaltaisessa työeläkeyhtiössä se tar-
koittaa asiakkaidemme äänen kuulumista yhti-
ön hallinnossa. Tämä on meille tärkeää, Murto 
korostaa.

– Koska kysymys on perimmältään suomalai-
sesta työstä kerrytettyjen varojen hallinnoimises-
ta yhtiöissä, työmarkkinaosapuolilla on vähin-
tään yhtä vahva intressi osallistua toimintamme 
ohjaamiseen. Työmarkkinajärjestöillä on myös 
tärkeä rooli työeläkejärjestelmän kehittämisessä 
ja kolmikantaisessa lainvalmistelussa, hän sa-
noo.

VASTUULLISUUS korostuu Murron puheessa, jo-
ten mitä hän ajattelee työeläkealaa viime vuosina 
riepotelleesta mainemyrskystä. Murto on pohti-
nut tätä ja toteaa, että ulkopuolelta katsottuna 

ongelman voi toki nähdä myös työ-
eläkealan itsensä aiheuttamana.

Ennen kuin hän jatkaa, katse las-
keutuu yliopistokirjaston julkisivun 
kokoisen lasiseinän läpi ihmisvili-
nään alas kadulle Kaisaniemen met-
roaseman ympäristöön. Sitten hän 
jatkaa, hitaammin ja harkitummin.

– Toistan edelleen, että tulemme 
aina toimimaan tarkan luupin alla. 
Tämä entisestään vain korostuu lähi-

vuosina, sillä suomalainen yhteiskunta on entis-
tä kivuliaampien ja vaikeampien asioiden kanssa 
tekemisessä. Päätehtävämme, eläkkeiden mak-
sun turvaaminen, ei ole asetettu näissäkään kol-
huissa kyseenalaiseksi.

– Yhteiskunnassa työllisyys- ja talouspolitii-
kan dominoimat hankalat asiat heijastuvat vää-
jäämättä myös meihin, siksi tekemisiämme seu-
rataan hyvin tarkasti, Murto toteaa nostaessaan 
katseensa Helsingin aamuliikenteen katuvilinäs-
tä.

Vuodenvaiheessa yhtiön johtoon astunut Mur-
to haluaa johtamiskulttuurissaan korostaa huo-
lellisen arkisen tekemisen tärkeyttä.

– Yksinkertaistamme asioita ja tekemisen ta-
paamme. Yleensäkin haluamme toiminnassam-
me korostaa arjen vastuullisuutta. Itselleni tämä 
on tämän vuoden tärkein teema. Kannamme vas-
tuullisuutta arjessa, emme halua toimia politiik-
kajulistusten kautta.

– Työeläkejärjestelmässä yleisesti helposti lan-
keamme siihen, että annamme monimutkaisem-
paa viestiä kuin olisi tarvekaan. Siinä meillä on 
vielä kirkastamista alalla yhteisesti.

”Kannamme vastuulli-
suutta arjessa, emme 

halua toimia politiikka-
julistusten kautta.”

Risto Murto
toimitusjohtaja, Varma
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fakta

• keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 
on Suomen suurin työeläkeyhtiö ja yksityinen 
sijoittaja.

• Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla lähes 870 000 
henkilön työeläketurvasta.

• Varman maksutulo vuonna 2013 oli 4,3 miljardia 
euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 4,8 miljardia 
euroa.

• Varman sijoitusten arvo oli viime vuoden lopussa 
37,7 miljardia euroa.

Kuka?

Risto Murto

• 50-vuotias kauppatieteiden tohtori; väitellyt Kauppakorkeakou-
lussa, Oulun yliopiston kasvatti

• Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja 1.1. 
2014–, työskennellyt Varmassa vuodesta 2006 sijoitusjohtajana, 
varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena

• aiemmin työskennellyt johtajana ja toimitusjohtajana Opstock 
Oy:ssä osana OKO-konsernia (1997–2005), uransa alussa 
ekonomistina Suomen Pankissa ja tutkijana etlassa

• hallituksen varapuheenjohtaja Oulun yliopistossa ja henkiva-
kuutusyhtiö Kalevassa; hallituksen jäsen seuraavissa: Nokian 
Renkaat, Wärtsilä, Finanssialan Keskusliitto ja Työeläkevakuut-
tajat Tela

• eläkeneuvotteluryhmän jäsen
• asuu Helsingissä, avioliitossa, 4 lasta
• kotoisin kuusamosta
• harrastuksena juoksee kestävyysmatkoja ja lukee historiallista 

kirjallisuutta.

– Markkinarakenne työeläkealalla on hyvin samanlainen kuin 
monella muullakin alalla Suomessa. On kaksi–kolme suu-
rempaa toimijaa, joiden yhteenlaskettu markkinaosuus on iso. 
Sama toistuu vähittäiskaupassa, pankkitoiminnassa ja vahin-
kovakuutuksen toimijoissa, Murto toteaa.
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SIJOITUSVARALLISUUTTA lakisääteisillä työelä-
kevakuuttajilla julkiset ja yksityiset toimijat yh-
teen laskien on yli 162 miljardia euroa. Yksityiset 
työeläkeyhtiöt ovat kerryttäneet siitä noin sata 
miljardia, josta Varma maan suurimpana työelä-
keyhtiönä hallinnoi lähes 40 prosenttia.

– Olemme kasvaneet isoiksi sijoittajiksi. Alan 
sisältä katsottuna se tuli muulle yhteiskunnalle 
jonkinlaisena jälkijättöisenä ahaa-elämyksenä, 
Murto sanoo noustessaan kaksi askelmaa kerral-
la ellipsinmuotoista portaikkoa kirjaston ylim-
pään lukusaliin.

Murtoa siksi hiukan kiusaa, kuinka helpoin 
perustein käydään keskustelua siitä, mihin työ-
eläkevaroja pitää sijoittaa. Rahasummaan liittyy 
erilaisia intohimoja ja näkemyksiä.

– Se on harhaa, että ikään kuin ykskaks ol-
taisiin tultu tilanteeseen, että sijoitusvarat oli-
vat kasvaneet näin suuriksi. Rahastoja on ke-
rätty vuosikymmenien aikana systemaattisesti 
eläkevastuiden hoitamisen turvaamiseksi, Mur-
to sanoo.

–  Riskeihin varautumisessa ja varallisuut-
ta kerryttämällä on ollut pehmentävä vaikutus 
niissä ratkaisuissa, jotka perustuvat suomalai-
seen päätöksenteon pitkään traditioon. Liikkeet 
suuntaan tai toiseen ovat olleet pitkässä ajassa 
maltillisia.

Työeläkealalla on ollut luontevaa puhua suo-
malaisista osakesijoituksista, sijoituksena suo-
malaiseen työhön. Nyt kasvuyrityksiä tarvit-
taisiin hiipuvien perinteisten alojen rinnalle. 
Sijoituskohteiden vähyys vaivaa Suomea.

– Sijoitustoimintaamme eivät voi ohjata kul-
loisetkin poliittiset painotukset. Sijoitustuottoja 
etsitään hyvin aidosti. Jo asiakkaamme ja yhtiön 
hallitus pitävät tästä huolen.

Murto muistuttaa, että globaali finanssikrii-
si 2008 oli todellinen koetinkivi. Suomeen krii-
si vaikutti suoraan tuottavuuden ja työllisyyden 
laskuna. Jälkikäteen katsottuna suomalainen 
eläkejärjestelmä toipui kriisistä erinomaisesti.

– Maassamme ei ole tarvittu puuttua eläke-
etuuksiin juuri siitä onnekkaasta syystä, että 
meillä on pitkässä ajassa rahastoitua varalli-
suutta suhdannevaihteluiden varalta. Lisäksi 
palautuminen tapahtui erinomaisen nopeasti. 

Esimerkiksi Varman osalta sekä varallisuus että 
vakavaraisuus ovat tänä päivänä historiamme 
korkeimmilla tasoilla. Yksi kiitos kuuluu hyväl-
le suomalaiselle lainsäädännölle.

– Jokaisen tulee ymmärtää työn ja eläkkeiden 
yhteys. Tulevaisuudessa tämä kohtalonyhteys 
tulee vain korostumaan. Jo lähes kolmasosa tu-
levista eläkkeistä on rahastoitu, mutta yksin se 
ei riitä. Jäljelle jäävä osuus, lähes kaksi kolmas-
osaa, on työstä kertyvän palkkasumman varassa.

– Suomen eläkejärjestelmän isoin ongelma on 
talouden ja työllisyyden kasvun hiipuminen. Jos 
palkkasummat laskevat ja työpaikat vähenevät, 
ei voi olla hyvää eläkekehitystäkään, Murto ki-
teyttää.

Murto näkeekin, että kansainvälisesti katsot-
tuna eläkekeskustelumme on ollut huomattavasti 
kesympää kuin monissa muissa Euroopan mais-
sa, joissa eläke-etuja on leikattu.

OPISKELEMAAN pyrkivien nuorten kohtelu risoo 
häntä erityisesti, sillä asia liittyy suoraan työuri-
en alkupäähän.
–  Olen järkyttynyt korkeakouluopiskelijoiden 
kohtaamasta pääsykoeruljanssista ja fiksujen 
nuorten kohtelusta tässä maassa. Miten meillä 
voi olla siihen varaa, että osaavat koulunsa päät-
täneet nuoret laitetaan vuosiksi odottelemaan 
opiskelupaikkaa? Nuorelle ennen opintoja nuo 
2–4 vuotta ovat hukkaan heitettyä aikaa, jota he 
eivät saa takaisin.

– Meidän omista päätöksistämme on kiinni, 
kuinka kauan pidämme parhaita nuoriamme 
odottamassa opiskelupaikkoja.

Murto kannustaa 80-luvulla syntynyttä Y-su-
kupolvea osallistumaan eläkekeskusteluun.

– Heille asia on tärkeä. Samalla on haaste kol-
lektiivisesti johdetulle järjestelmällämme, miten 
onnistumme ottamaan nuoret mukaan. Mitä nuo-
rempi olet, sitä vaikeampi sinun on hahmottaa 
itseäsi koskevia asioita, jotka liittyvät vuosikym-
menten päässä maksettaviin eläkkeisiin.

–  Työhön ja siitä kertyvään toimeentuloon 
nuoret täällä yliopistollakin tähtäävät, Murto sa-
noo ja viittaa kirjaston valoisaan lukusaliin aa-
muauringossa. n

– Keskustelussa työeläke-
alan toimijoiden lukumää-
rästä unohdetaan usein pe-
ruslähtökohdat. Muistutan 
taas olennaisesta seikas-
ta, keskinäisyydestä. Yhtiöt 
ovat asiakkaiden omistamia 
eivätkä näin vapaasti heilu-
teltavissa. Päämiesten näkö-
kulmasta sillä on lisäksi iso 
merkitys, että varoja on ker-
rytetty yksityiseltä sektoril-
ta yhdessä jo 50 vuotta. Tätä 
historiaa ei voi sivuuttaa, 
Varman toimitusjohtaja Risto 
Murto sanoo.

”Isoin ongelma on talouden 
ja työllisyyden kasvun 

hiipuminen. Jos palkkasum-
mat laskevat ja työpaikat 

vähenevät, ei voi olla hyvää 
eläkekehitystäkään.”
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V
arojen kasvu oli selvästi ripeäm-
pää kuin keskimääräinen vuosittai-
nen kasvuvauhti on ollut viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. Työelä-
kesijoitusten tuotolla on entistä tär-
keämpi rooli eläkkeiden rahoituk-

sessa, kun yksityisaloilla eläkemenot ovat nyt 
jo suuremmat kuin eläkemaksutulot. Julkisilla 
aloilla vastaava tilanne on edessä muutamien 
vuosien päästä.

–  Erotus rahoitetaan sijoitusten tuotoista, 
mutta pääomiin ei edelleenkään kosketa ja osa 
tuotoistakin jää vielä edelleen sijoitettavaksi, 
Työeläkevakuuttajat Telan analyytikko Maria 
Rissanen sanoo.

Vuosittaisesta eläkemenosta noin neljäsosa 
rahoitetaan aiemmin rahastoiduilla maksuilla 
ja niiden sijoitusten tuotoilla. Sijoitustoiminnan 
tavoitteena on hillitä työeläkemaksujen nosto-
paineita tulevaisuudessa. 

Parhain tuotto osakesijoituksista

Telan tilastoanalyysistä ilmenee, että parhaim-
mat tuotot, 15,7 prosenttia, saatiin osakkeista ja 
osuuksista. Kiinteistösijoitukset tuottivat 5,2 pro-
senttia. Koko työeläkealan sijoitusten nimellis-
tuotto oli kahdeksan prosenttia.

Työeläkejärjestelmän rahoituksen kannalta 
merkitystä on ennen kaikkea sijoitusten pitkän 
aikavälin kehityksellä.

Työeläkesijoitusten vuotuinen reaalituotto, eli 
tuotto inflaatio huomioiden, on ollut keskimää-
rin 4,0 prosenttia viimeisten 17 vuoden aikana 

(1997–2013). Eläketurvakeskus käyttää laskelmis-
saan pitkän aikavälin tuotto-olettamana 3,5 pro-
sentin reaalituottoa.

Viime vuoden aikana sijoitusjakaumassa mer-
kittävin muutos oli osakkeiden ja osaketyyppis-
ten sijoitusten kasvu ohi korkosijoitusten suurim-
maksi sijoitusluokaksi.

Osakesijoitukset lisääntyivät lähes neljällä 
prosenttiyksikköä ja niihin sijoitetut varat kas-
voivat 11,4 miljardia edellisvuoden vastaavaan 
aikaan verrattuna. Kaikista sijoituksista osake- 
ja osaketyyppisiä sijoituksia oli 46,4 prosenttia, 
korkosijoituksia 43,1 prosenttia sekä kiinteistösi-
joituksia 10,5 prosenttia.

Kolmannes sijoituksista kotimaassa

Työeläkesijoitusten siirtymä euroalueen ulko-
puolelle jatkui edelleen. Euroalueen ulkopuo-
lelle eli esimerkiksi Yhdysvaltoihin, Isoon-Bri-
tanniaan, Ruotsiin ja Japaniin oli sijoitettu 44,7 
prosenttia (72,5 miljardia). Suomeen oli vuoden 
lopulla sijoitettu työeläkevaroista 30,5 prosenttia 
(49,5 miljardia euroa). Muulle euroalueelle oli si-
joitettu 24,8 prosenttia (40,2 miljardia). 

Kotimaiset sijoitukset kasvoivat euromääräi-
sesti 1,8 miljardilla vaikka niiden suhteellinen 
osuus laski. Telan analyysin mukaan tähän vai-
kuttivat muun muassa erittäin hyvä osakemark-
kinakehitys, joukkovelkakirjaostot ja kiinteistö-
jen arvonnousu.

Eläkevaroja koskeva Telan tilastoanalyysi si-
sältää tiedot eläkevakuutusyhtiöiden, eläkekas-
sojen, eläkesäätiöiden, Kelan toimihenkilöiden 
eläkerahaston, Kevan, Kirkon keskusrahaston, 
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieselä-
kekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Val-
tion Eläkerahaston sijoitustoiminnasta. 

Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työ-
eläketurva. (TELA)

Sijoitustoiminnan vastuu 
eläkkeiden rahoittamises-
sa on kasvanut, toteaa Telan 
Maria Rissanen.

Sijoitusvarallisuutta
Työeläkevarat potristuivat entisestään

Työeläkevakuuttajien yhteenlaskettu 
sijoitusvarallisuus vuoden 2013 lopussa 
oli 162,2 miljardia euroa. Kasvua kertyi 
edellisvuodesta 12,6 miljardia euroa. 
 

yLI 162 MILjARdIA
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eri käsityksiä lupauksen sisällöstä, voivat kaik-
ki hyväksyä tämän idean lupauksen perustaksi.

KANTAVA PERIAATE Suomen työeläkejärjestel-
mässä on se, että jokaisesta ansaitusta eurosta 
karttuu eläkettä. Maksut joustavat sitten eläke-
menojen mukaan ja muille kuin työllistetyille on 
sitten muut järjestelmät. Reilu peli.

Paitsi että. Eläkettä ei tietenkään kartu samas-
sa suhteessa eri ikäisille, kun on nämä superkart-
tumat ja joustavat eläkeiät. Ja sitten on se elinai-
kakerroin. Jos ikäkohorttisi elää pidempään, niin 
saatkin pienemmän eläkkeen. Indeksoidaanko-
han tulevaisuudessa myös eläkeikä odotettuun 
elinaikaan?

Ai niin. Meillähän on nämä indeksoinnit. Saat 
itse asiassa suurempaa eläkettä, jos työntekijöi-
den palkkataso nousee. Ja kertyyhän sitä eläkettä 
itse asiassa muustakin kuin ansiotyöstä. Ja totta 
tosiaan, työeläkehän vaikuttaa myös kansaneläk-
keen määrään.

Hmmm.

PIENTEN JUSTEERAUSTEN tarkoitusperät ovat 
ymmärrettäviä. Kysykää vaikka ekonomistilta. 
Niiden tarkoituksena on tehdä järjestelmästä ta-
loudellisesti kannustavampi ja ennakoitavampi. 

Ongelma on siinä, että niillä on tapana hämär-
tää järjestelmien kantavia periaatteita. Kukaan 
kun ei enää oikein ymmärrä, millä periaatteel-
la sitä eläkettä oikein saa. Kun pieniä muutoksia 
tehdään varsin usein, voi usko koko järjestelmän 
periaatteisiin haihtua. Silloin minkäänlaisen lu-
pauksen antaminen tulee vaikeaksi.

Ville-Pekka Sorsa

Sorsa
Kolumnisti on Helsingin 

yliopiston yleisen valtio-opin 
yliopistonlehtori.

Kantavat periaatteet

”Työeläkejärjestelmän 
kantava periaate on se, 

että jokaisesta ansaitusta 
eurosta karttuu eläkettä. 

Paitsi että.”

E
läkelupaus on yksi eläkepoliittisissa 
keskusteluissa esiintyvistä avainsa-
noista. Harva käsite on kuitenkaan 
yhtä epäselvä. Kuka lupaa, mitä, 
kenelle? Miksi ylipäänsä luvataan? 
Kuka on vastuussa, jos lupausta ei 

pidetä? Käsite on epäselvä siksi, että kaikki tup-
paavat antamaan erilaiset vastaukset näihin ky-
symyksiin, vaikka olisivat saman eläkejärjestel-
män piirissä. Ja hyvästä syystä.

Eläkejärjestelmät ovat nimittäin luonteeltaan 
poliittisia. Järjestelmiä voidaan aina muuttaa, 
tapahtui tämä sitten parlamenttien, työmarkki-
najärjestöjen tai yritysten toimesta. Eläkejärjes-
telmiin usein myös tehdään pieniä muutoksia. 
Saman järjestelmän puitteissa voi siksi esiintyä 
kymmeniä erilaisia eläkelupauksia.

ELäKELUPAUKSEN ajatus kannattaa ottaa 
tosissaan vasta siinä vaiheessa, kun eläkkeet 
eivät enää noudata järjestelmän kantavaa 
periaatetta. Kantava periaate on sellainen 
idea, jonka varaan järjestelmät on rakennet-
tu. Vaikka järjestelmän piirissä olevilla olisi 
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Työ luovilla aloilla: työsuhteessa vai yrittäjä?

Artisti maksaa
Teksti Leena Filpus | Kuvat Patrik Lindström

Luovilla aloilla työskentelevien sosiaaliturva on moni-
mutkainen vyyhti. Verotusta, työeläkevakuuttamista ja 
työttömyysturvaa koskevissa laeissa lakipykälät säätele-
vät toimintaa.
 Muusikkojen liitossa pelätään, että kasvamassa on 
keikkamuusikkojen sukupolvi, joiden työeläketurva jää 
mitättömäksi ja vanhuuden toimeentulo jää perusturvan 
varaan.

T
akavuosina Kummelin sketsissä Speedy 
ja Saku olivat onnellisia päästessään 
keikalle, jonka kaikki kulut esiintymisti-
lavuokria myöten jäivät artistin makset-
tavaksi. Todellisuudessa muusikkojen ja 

muiden luovien alojen työntekijöiden tilanne ei 
sentään ole aivan sketsin kaltainen, mutta joku 
ripaus siinä on totuuttakin.

Moni taiteilija pitää työstään niin paljon, että 
he ovat valmiita taloudellisiinkin uhrauksiin. Jos 
keikan toteutumisen ehdoksi laitetaan se, että 
keikkamuusikko maksaa itse työeläke- ja sosi-
aalimaksunsa, moni artisti ottaa mieluummin 
vastaan keikan kuin jää ilman.

Pekka Helin, pitkän linjan muusikko, joka on 
uransa aikana soittanut lukuisissa bändeissä ja 
työllistänyt myös muita muusikoita omissa pro-
jekteissaan ja yrityksessään, tuntee kentän todel-
lisuuden.

– Moni muusikkoja työllistävä yritys ei halua 
maksaa muusikon sosiaali- ja työeläkevakuutus-
maksuja, vaan pelkkiä työ- tai kulukorvauksia. Se 
tulee yritykselle halvemmaksi. Yrityksissä myös 
tiedetään, että harva muusikko perää etujaan jäl-
kikäteen, Helin sanoo.

Muusikko Pekka Helinin 
mukaan luovien alojen 
perusongelmana on se, 
ettei ammatti tuota riit-
tävästi tuloa. Siten sään-
nöllisiä eläkemaksuja 
on kehnompi hoitaa, kun 
ansiot rytmittyvät epä-
säännöllisesti.



Luovilla aloilla työskentelevien 
ja muiden itsensä työllistävien 
sosiaaliturvatyöryhmän raportti

Mitä raportti ehdottaa?
 ■ Itsensä työllistäjien sosiaaliturvaan toivotaan paran-

nuksia, mutta työryhmä oli erimielinen keinoista. Työ-
ryhmä koetti paikantaa luovilla aloilla työskentelevien 
sosiaaliturvan epäkohtia, mutta alan pieniin tuloihin se-
kään ei voi vaikuttaa.

Vaikea ongelma on myös se, kun luovilla aloilla työs-
kentelevän työssä on piirteitä yrittäjyydestä ja työsuhtei-
sesta työstä. Sosiaaliturvalainsäädäntö on kuitenkin yk-
sioikoisempi: töitä tehdään työsuhteessa tai yrittäjänä.

Raportti ehdottaa esimerkiksi seuraavaa:
• Toimeksianto- ja konsulttisopimukseen perustuva 

työ kartuttaisi jatkossa työntekijän eläkelain 
mukaista eläkettä silloin, kun hänellä ei ole 
YEL- tai MYEL-eläkevakuutusta ja toiminta on sen 
verran vähäistä, ettei yrittäjäeläkelakien mukaista 
vakuuttamisvelvollisuutta ole.

• Apurahansaajien tulisi voida keskeyttää MYEL-
vakuutuksensa ansiotyön tekemisen ajaksi. 
Tutkija- tai taiteilijaryhmässä työskentelevien 
apurahansaajien lyhyitä apurahajaksoja pitäisi voida 
yhdistellä joustavammin eläkevakuutuksessa.

• Taiteilijoille ja muille itsensä työllistäville ei esitetä 
omia sosiaaliturvajärjestelmiä, vaan heidän sosi-
aaliturvansa tulisi jatkossakin järjestää nykyisillä 
järjestelmillä.
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Artisti tinkii omasta turvastaan

Etenkään nuoremmat artistit eivät välttämättä edes tie-
dä, että ennakkoperintälain mukaan keikkamuusikon 
työ on pääasiassa työsuhteista.

– Pahimmillaan tämä johtaa siihen, että muusikko 
luulee toimeksiantajan maksavan työeläke- ja sosiaali-
maksut, eikä huolehdi niistä myöskään itse. Kun eläke-
päivät ovat kaukana edessä, asia voi myös tuntua vähä-
pätöiseltä, Muusikkojen liiton sopimuspäällikkö Miika 
Tarhio sanoo.

Periaatteessa kuka tahansa voi vuoden lopussa tar-
kistaa työeläkeyhtiöstään, mitkä työantajat ovat tilittä-
neet työeläkemaksut ja mitkä jättäneet sen tekemättä. 
Kovin moni laulaja tai soittaja ei halua hankalan mai-
netta, jotta töitä tarjottaisiin jatkossakin. Siksi muu-

sikko saattaa mieluummin kärsiä tappion nahoissaan.
Työeläkelainsäädännön lähtökohtana on työansioi-

den vakuuttaminen. Jos työansiot jäävät vähäisiksi, ei 
kerry työeläkettäkään. Kansaneläkkeellä on tarkoitus 
hoitaa vähän tai ei lainkaan työtä tehneiden vähimmäis-
turvaa, jolloin turvan taso on aina vaatimaton.

Häviäjäsukupolvi

Vuoteen 1986 asti keikkamuusikot tekivät töitä ilman 
lakisääteistä eläketurvaa. Sinä vuonna luovien alojen 
ammattiliittojen lobbauksen ansioista astui kuitenkin 
voimaan taiteilijoita ja toimittajia vakuuttava TaEL-laki. 
Laki toi eläketurvan pätkittäisiin alle vuoden kestävin 
taiteilijoiden työsuhteisiin. Vuonna 2007 TaEL muuttui 
yhdessä TEL:n ja LEL:n kanssa TyEL:iksi.

– Harva muusikko perää etujaan 
jälkikäteen, muusikko Pekka 
Helin sanoo.
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– TaEL:n voimaantulo takasi sen, että meillä on tä-
nään eläkeikää lähestyvien, kohtuullisesti keikkaa ja 
levyjä tehneiden muusikkojen sukupolvi, jolla on säälli-
nen eläketurva. He ovat eläkkeen suhteen samassa ase-
massa kuin suomalaiset keskimäärin, Tarhio iloitsee.

Toki keikkamusiikin puolella toimii myös muita työl-
listäviä aitoja muusikko-yrittäjiä.

Kaikki luova työ ei kun kuitenkaan ole samanlaista. 
Siksi keskustelu luovilla aloilla itsensä työllistävien toi-
meentulosta on paikallaan On eri asia mennä muusik-
kona soittamaan keikalle ja näytellä rooli näytelmässä 
kuin tehdä töitä itsenäisemmin, esimerkiksi säveltää ja 
sovittaa musiikkia.

– Muusikon työssä ja näyttelijöillä joku muu kertoo, 
mitä ja miten soitetaan tai näytellään. Työntekijän ja 
työn tarjoajan välille syntyy työsuhde, ja työnantajan 
tehtävänä on maksaa sosiaali- ja eläkemaksut. Musiik-
kipuolella säveltäjän ja sovittajan työ on yleensä itse-
näisempää, jolloin työsuhdettakaan ei muodostu. He 
toimivatkin yleensä toimeksiantosopimuksen mukai-
sesti, ja maksavat itse eläke- ja sosiaalimaksunsa, Tar-
hio tiivistää.

Tämä ero – milloin työtä tehdään työsuhteessa ja mil-
loin toimeksiantoperusteisesti yrittäjänä – on hämär-
tynyt viime vuosina monilla luovien alojen toimijoilla, 
mutta myös päättäjien keskuudessa. Asiaa on tarkastel-
tu sosiaali- ja terveysministeriön viime syksynä ilmesty-
neessä Luovilla aloilla työskentelevien ja muiden itsensä 
työllistävien sosiaaliturvatyöryhmän raportissa.

Yrittäjä sittenkin

Osa muusikoista laskuttaa keikat firmansa kautta. Jos 
taas työsuhteinen työ muuttuu yrittäjätyöksi vain nimel-
lisesti ilman todellista muutosta, työskentelyn katsotaan 
työeläkevakuuttamisen näkökulmasta jatkuneen edel-
leen työsuhteisena.

– Jo 1990-luvun taitteessa huomasi, että keikkoja oli 
vaikeampi saada, jos ei ollut firmaa, jonka kautta laskut-
taa. Yrittämisessä on omat hankaluutensa. Esimerkiksi 
YEL-maksuja ja ennakkoveroja on maksettava niinäkin 
kuukausina, kun rahaa ei ole. Jos töitä on niukasti ja 
palkkiot pieniä, yrittäjällä ei yksinkertaisesti ole rahaa 
maksuihin. Järjestelmää pitäisi ehdottomasti kehittää 
joustavammaksi. Maksujen suuruus voisi vaihdella kul-
loisen kuukauden mukaan, Pekka Helin ehdottaa.

Luovien alojen ongelmana onkin usein se, ettei am-
matti tuota riittävästi tuloa. Tätä ongelmaa raporteissa-
kin koetetaan ratkaista.

– On syytäkin miettiä, miten näille ihmisille saatai-
siin sosiaaliturva. Mutta jos valtio laitetaan heidän so-
siaali- ja eläketurvan maksajaksi, jonossa on varmasti 
monia muitakin aloja, joissa ollaan pienituloisia, Miika 
Tarhio sanoo. n

Riippumaton aRvio:

hyvä arvosana eTK:n tutkimukselle
Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkimustoiminta on kansallista 
keskitasoa parempaa. Yleisesti ottaen tutkimus on tieteelli-
seltä laadultaan vaikuttavaa ja saavuttaa asetetut tavoitteet, 
todetaan riippumattomassa arviossa.

 ■ Osa tutkimustoiminnasta on sen luonteista, että sillä olisi annettavaa 
kansainväliseen eläkepolitiikkaa koskevaan tieteelliseen keskusteluun. 

Tätä painottavat Eläketurvakeskuksen tutkimustoimintaa arvioineet 
tutkimusprofessori Olli Kangas Kelasta, kansantaloustieteen professori 
Jukka Pirttilä Tampereen yliopistosta ja tutkimusprofessori Jussi Sim-
pura Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

– Tilasimme riippumattoman ulkoisen arvioinnin saadaksemme tukea 
tutkimustoimintamme kehittämiseksi, kertoo tutkimuksesta vastaava joh-
taja Mikko Kautto eläketurvakeskuksesta.

Ohjelmallisuus sitoo tutkimusta

Tämän vuoden lopussa päättyvä viisivuotinen tutkimusohjelmakausi tu-
kee Eläketurvakeskuksen strategian mukaisesti eläkepoliittista päätök-
sentekoa sekä tuottaa sitä palvelevaa tietoa. Kautto toteaakin, että tutki-
mustietoa hyödynnetään laajasti eläkepolitiikan onnistumisen arvioinnissa.

Sisällöltään ohjelmakausi on keskittynyt kolmelle painoalueelle: työurat 
ja eläkkeellesiirtyminen, eläkejärjestelmän rahoituksen kestävyys sekä 
eläketurvan riittävyys. Arvioitsijoiden mielestä tutkimusohjelma on suun-
nannut hyvin aiheiden valintaa ja ohjannut tutkimustoiminnan tieteellistä 
laatua.

Ohjelmallisuuden seurauksena arvioitsijat nostivat esille konservatii-
visuuden riskin, mikä ilmenee varovaisuutena tulkintojen tekemisessä ja 
pitäytymisenä asiantuntijaroolissa. Toisaalta ohjelmallisuudesta on seu-
rannut myös tuotteliaisuutta, jolloin työeläkejärjestelmästä käytävässä 
keskustelussa on riittävästi ajantasaista tietoa relevanteista aiheista.

Tutkimustoiminnan vaikuttavuus välittyy etenkin meneillään olevien 
työeläkejärjestelmän suurten uudistusten, mutta myös konkreettisten yk-
sittäisten kehittämispyrkimysten pohjustamisessa ja seurannassa. Tuotta-
vuuden ja vaikuttavuuden lisäksi arvioitsijat kiittivät Eläketurvakeskuksen 
palvelukykyä ja erityisesti tutkimusjulkaisujen hyvää saatavuutta sähköi-
sesti.

Kuitenkaan tieto suomalaisesta eläkejärjestelmästä – sen hyvyydes-
tä tai huonoudesta – ei juuri leviä maamme ulkopuolelle. Tässä Eläketur-
vakeskus voisi kolmikon mukaan nostaa profiiliaan ja kunnianhimoaan.

– Samalla kun ensiarvoisesta tehtävästä, eläkepolitiikan päätöksente-
koa tukevasta tehtävästä, on pidettävä kiinni, sen ohella on pyrittävä vielä 
nykyistä enemmän julkaisemaan tärkeimpiä havaintoja myös kansainvä-
lisillä tieteellisillä foorumeilla, arvioitsijat toteavat.

Eläketurvakeskuksen seuraavan viisivuotisen tutkimusohjelmakauden 
(2015–2019) suunnittelutyöhön arviointi antaa tutkimusosaston osastopääl-
likkö Susan Kuivalaisen mukaan erinomaiset eväät.

Tiivistelmä arvioinnista verkkopalvelussa www.etk.fi.

Teksti Anne Iivonen
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 ■ Palkansaajajärjestöt ovat nostaneet 
esille kysymyksen tasapuolisuudesta. Elä-
keuudistuksen tulisi olla reilu kaikenlaisis-
sa töissä oleville. Monet ovat kokeneet, että 
eläkeiän nostaminen ei ole reilua, ainakaan 
jos se koskee kaikkia ammattiryhmiä.

Elävänä eläkkeelle?

ensimmäisen väitteen mukaan eläkeiän nostaminen olisi 
epäreilua, sillä työntekijäammateissa olevien elinikä on 
niin lyhyt, etteivät he ehtisi saada eläkettä juuri lainkaan.

Sosioekonomisten ryhmien välillä on huomattavat erot 
elinajanodotteessa – varsinkin, jos puhutaan miehistä. 
Työntekijöiden elinajanodotteen ero ylempiin toimihenki-
löihin on miehillä noin kuusi vuotta, naisilla kolme ja puoli. 

Tarkoittaako tämä sitä, että työntekijät ehtivät olla 
eläkkeellä paljon lyhyemmän ajan kuin ylemmät toimi-
henkilöt? Yllättävää kyllä, ei tarkoita.

Helsingin yliopiston väestötieteen tutkijoiden laskel-
ma osoittaa, että naiset ovat ammatista riippumatta eläk-
keellä lähes yhtä pitkään, keskimäärin 23 vuotta (kuvio 
1). Miehet ovat eläkkeellä keskimäärin 18 vuotta. Ylem-
mät toimihenkilömiehet ovat eläkkeellä pitempään kuin 
työntekijämiehet, mutta eivät kuusi, vaan kaksi vuotta pi-
tempään. 

ylemmät toimihenkilöt jatkavat työuraansa vanhem-
malle iälle kuin työntekijät, ja näin he ehtivät olla eläk-
keellä lyhyemmän ajan kuin eliniän odotteiden perusteel-
la voisi olettaa.

Työntekijäasemassa olevilla taas on enemmän var-
haiseläkevuosia, joista tärkein on työkyvyttömyyselä-
keaika. Työntekijät ehtivät silti olla vanhuuseläkkeellä-
kin useita vuosia, miehet yli 13 vuotta ja naiset lähes 19 
vuotta. Elinajat pitenevät työntekijäammateissakin, tosin 
hieman hitaammin kuin muilla.

Kroppa ei kestä

Eläkeiän nostamista fyysisesti raskaissa töissä ei pidetä 
reiluna, ja monen mielestä eläkeikä ei voi olla sama kai-
kissa ammateissa. Rekisteritiedoista ilmenee, että työn-
tekijäammateista joudutaan työkyvyttömyyseläkkeelle 
merkittävästi useammin kuin muista töistä, riski on noin 
50 prosenttia keskimääräistä suurempi.

Noin neljännes työntekijäammateissa 
olleista siirtyy vanhuuseläkkeelle työky-
vyttömyyseläkkeen kautta (kuvio 2). Työn-
tekijäammateista joudutaan selvästi mui-
ta ammatteja useammin eläkkeelle tuki- ja 
liikuntaelinsairauksien vuoksi. Tutkimusten 
mukaan näistä sairauksista johtuvaan työ-
kyvyttömyyteen vaikuttavat eniten työolot, 
enemmän kuin esimerkiksi elintavat.

Kroppa ei siis kestä työntekijäammateissa yhtä hyvin 
kuin useissa muissa ammateissa. eläkejärjestelmässä 
tämä on huomioitu työkyvyttömyyseläkkeen muodossa. 
Eläkeikä on tästä näkökulmasta yksilöllinen, ennen van-
huuseläkeikää se määräytyy työkyvyn alenemisen mu-
kaan. 60 vuotta täyttäneillä huomioidaan lisäksi pitkä työ-
ura sekä työn aiheuttama rasittuneisuus ja kuluneisuus.

Työurat likimain yhtä pitkiä

Työntekijäammateissa työt aloitetaan niin nuorena, että 
työurasta tulee muutenkin pitkä – eläkeiän nostaminen 
ei olisi reilua näitä ihmisiä kohtaan. Näin ajattelee moni.

Työntekijäammatista eläköityneillä keskimäärin va-
jaat kolme vuotta työurasta on kertynyt alle 23-vuotiaa-
na (kuvio 3). Toisaalta heillä työura katkeaa usein jo ennen 
vanhuuseläkeikää: vain noin 40 prosenttia jatkaa työssä 
vanhuuseläkkeelle asti (kuvio 2). Kokonaisuutena työnte-
kijöiden ja ylempien toimihenkilöiden työurat muodostu-
vat likimain yhtä pitkiksi. 

Pitää kuitenkin paikkansa, että etenkin työntekijämie-
hille muodostuu pitkiä työuria, jos he vain pysyvät työs-
sä vanhuuseläkkeeseen saakka. koko ikäluokasta näitä 
sankarimiehiä on seitsemän prosenttia. Puolet heistä on 
tehnyt vähintään 42 vuoden työuran. On hyvin ymmärret-
tävää, että tämän joukon mielestä eläkeiän nostaminen 
ei kuulosta hyvältä.

Elinaikojen piteneminen on kuitenkin jollakin tavoin 
huomioitava eläkejärjestelmässä. eläkeiän nostaminen 
olisi elinaikakerrointa parempi järjestely niille, jotka jou-
tuvat työkyvyttömyyseläkkeelle. Yhden mielestä epäreilu 
voikin olla toiselle reilu. Työkyvyttömyyseläkkeelle joutu-
via on työntekijäammateissa enemmän kuin niitä, joiden 
työurat ovat hyvin pitkiä. Eläkeiän nostaminen voi olla rei-
lua, myös duunariammateissa.

Asiantuntija-
artikkeli

Noora Järnefelt
erikoistutkija

eläketurvakeskus

onko eläkeiän nostaminen epäreilua?

Julkisessa keskustelussa on noussut esiin erityisesti kolme väitettä 
eläkeiän reiluudesta. Artikkelissa tarkastellaan näitä hieman lähem-
min ja katsotaan samalla, mitä faktat kertovat.

Eläkeiän 
nostaminen 

voi olla reilua, 
myös duunari
ammateissa.

Tutkimus työurista

Sosioekonomiset erot: 
työurat, eläkkeelle 

siirtyminen ja 
eläkejärjestelmä

Tekijät: Noora Järnefelt, 
Satu Nivalainen, Sampsa 

Salokangas ja Hannu 
Uusitalo 

Eläketurvakeskuksen 
raportteja 01/2014, 

154 sivua.
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Kuvio 2

Ylemmät toimihenkilöt

Alemmat toimihenkilöt

Työntekijät

Ylemmät toimihenkilöt

Alemmat toimihenkilöt
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Miehet Naiset

Kuvio 3



16 2 :  2014 | Työeläke

P
ääomamarkkinat toimivat sitä paremmin, mitä enemmän niil-
lä on erikokoisia toimijoita, jotta syntyisi kilpailua yritysten 
rahoittamisesta, Ryynänen sanoo.

Hänen perustelunsa lähtee usein toistetusta faktasta, että 
työeläkevarat ovat ylivoimaisesti merkittävin suomalainen 
omaisuusmassa. Olennaista Ryynäsestä on huolehtia näiden 

varojen kanavoimisesta myös suomalaisiin yrityksiin.
Itse hän vastaa toimitusjohtajana lisäeläkkeet mukaan luettuna yhteen-

sä 1,6 miljardin euron OP-Pohjola-ryhmän eläkevarallisuudesta. Se tar-
koittaa kutakuinkin prosenttia koko tämänhetkisestä 162 miljardin työ-
eläkevarallisuudesta.

Pienikin tarvitsee pääomaa

– Suomi on yhä pääomaköyhä maa. Kolme neljännestä kotitalouksien pit-
käaikaisesta finanssivarallisuudesta on nimenomaan TyEL-varallisuutta 

Kokemuksen 
ääntä oP-eläkekassan erkko Ryynänen:

hajautettu eläkejärjestelmä 
varmistaa kilpailun 
pääomamarkkinoilla
Teksti Kimmo Kontio | Kuvat Patrik Lindström

OP-Eläkekassan toimitusjohtaja Erkko Ryynänen on yhtä 
aikaa tyytyväinen ja huolestunut. Hän on ylpeä johtamansa liki 
12 000 OP-Pohjolan työntekijää vakuuttavan eläkekassansa 
hyviin tuloksiin, mutta samalla huolissaan kotimaisten pää-
omamarkkinoiden keskittymisestä.
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ja loppu pörssiosakkeita sekä sijoi-
tusrahasto-osuuksia, Ryynänen tar-
kentaa.

Työeläkelaitosten tärkein kilpailu 
käydään kotimaisilla pääomamark-
kinoilla, jolloin rahat kanavoituvat 
viisaasti riittävän monien tarjoajien 
kautta.

– Täällä tarvitaan erikokoisia toi-
mijoita rahoitukseen – myös pieniä 
ja keskisuuria – koska suurimmat 
ovat osin jo nyt liian isoja sijoitta-
maan kotimaahan.

Työeläkejärjestelmä huolehtii 
osaltaan ja aivan oikein työvoiman 
tarjonnasta, kun eläkelaitokset pyr-
kivät tukemaan työurien pidentä-
mistä.

–  Pääoman tarjonta on kuiten-
kin yhtä tärkeää, sillä yritykset tar-
vitsevat vaihtoehtoja rahoituksensa. 
Vaihtoehtoja syntyy siitä, että sijoit-
taja pelkää menettävänsä yrityksen 
sijoituskohteena, Ryynänen lataa.

Lisäksi työeläkevarat ovat jo ole-
massa ja käytettävissä. Eläkejärjes-
telmän hajautuksen edistäminen 
ei vaikuta tulonjakoon tai valtion 
budjettiin. Eräät toisaalla esitetyt 
vaihtoehdot pääomamarkkinoiden 
tehostamiseksi Suomessa perustui-
sivat pitkälti verohelpotuksiin.

Sijoittaminen 
ei saa maksaa liikaa

Ryynäsen näkemys on, että jos 
TyEL-varojen sijoittajat vähenisivät 
esimerkiksi viiteen, se olisi merkit-
tävä huononnus nykytilanteeseen 
kotimaisten pääomamarkkinoiden 
ja sitä kautta yritysten rahoitusmah-
dollisuuksien näkökulmasta.

– Sijoitustoiminnan kustannuk-
set ovat suuria ja jo sen takia tarvi-
taan sellaisia sijoittajia, jotka tunte-
vat kotipesänsä.

Kehittyneiden maiden pääoma-
markkinoilla kotimaiset toimijat 
ovat kaikkialla välttämättömiä. Si-
joittaminen on sitä kalliimpaa, mitä 
kauemmas lähdetään, koska sijoit-
taja tarvitsee silloin paljon enem-
män informaatiota kohteistaan.

– Kotimainen kilpailu sijoituksis-
ta parantaa likviditeettiä ja osaltaan 

houkuttelee myös ulkomaisia inves-
tointeja Suomeen, Ryynänen muis-
tuttaa.

Kynnyksiä madallettava

Vuonna 2000 eläkesäätiöitä oli vie-
lä 37, mutta nyt niiden määrä on 
vähentynyt 14:ään eli liki kolmas-
osaan. Kassojen määrä on puolit-
tunut samassa ajassa kahdeksasta 
neljään.

– Rahassa mitattuna kassoja ja 
säätiöitä on purettu viiden miljar-
din euron arvosta vuodesta 2003.

Miten sitten työeläketoimijoiden 
jatkuva harventuminen saataisiin 
pysäytettyä?

Tässä asiassa Ryynänen ei ole 
huolineen yksin. Hän on mukana 
STM:n asettamassa eläkesäätiö- 
ja vakuutuskassalain uudistamis-
ta selvittävässä työryhmässä, jossa 
ovat edustettuna tutun kolmikantai-
sen periaatteen mukaan virkamie-
het, työeläkelaitokset ja työmarkki-
najärjestöt.

Työryhmän yhtenä tehtävänä on 
selvittää erityisesti eläkesäätiön ja 
eläkekassojen perustamiseen ja toi-
minnan jatkamiseen liittyvät tar-
peettomat rajoitteet ja tehdä ehdo-
tus niiden poistamiseksi.

– On ymmärrettävää, että työnan-
tajalla on henkinen kynnys uuden 
säätiön perustamiseksi korkealla, 
koska ei ole kyse mistään hittituot-
teesta.

Niillekin, joilla olisi halua vai-
kuttaa eläkevakuuttamiseensa ja 
kestää siihen vääjäämättä kuulu-
via riskejä, on asetettu heistä itses-
tä johtumattomia taloudellisia kyn-
nyksiä.

– Esimerkiksi varojen siirto työ-
eläkeyhtiöstä säätiöön on reilua 
vain niille harvinaisille työnantajil-
le, jotka ovat pitäneet eläkevakuu-
tuksensa samassa yhtiössä, Ryynä-
nen pohtii.

Työeläkevakuuttamisen hajautta-
minen useille toimijoille vähentää 
itsessään työeläkevarallisuuteen 
kohdistuvia riskejä. n

Kuka?

erkko Ryynänen

• OP-Eläkekassan ja OP-Eläkesäätiön 
toimitusjohtaja

• 1950 perustettu OP-Eläkekassa 
hoitaa lakisääteistä työeläketurvaa 
OP-Pohjola-ryhmässä ja 1991 suljettu 
OP-Eläkesäätiö maksaa lisäeläkkeitä

• 42-vuotias
• kauppatieteiden maisteri
• viettää vapaa-aikaa jääkiekkoharrastuk-

sen ja lasten parissa.
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O
heisen karttakuvan euromäärät kuvaavat Suomessa asuvien, 
työeläkettä tai kansaneläkettä saavien eläkeläisten kokonais-
eläkkeitä. Tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen ja Kelan ti-
lastotietoihin.

Selvästi suurimmat euromääräiset kokonaiseläkkeet ovat Uuden-
maalla, jossa asuvat nauttivat keskimäärin 1 847 euron kokonaiseläket-
tä. Seuraavaksi eniten eläkettä tienanneita on Ahvenenmaalla, jossa kes-
kimääräiset eläkkeet koko maakunnassa ovat 1 660 euroa.

Kun tarkastellaan maakuntien kasvukeskuksia, nousee Kauniainen 
kärkeen lähes 2 900 euron eläkkeillä. Espoo ja Helsinki jäävät kakkos- 
ja kolmossijoille noin kahden tuhannen keskieläkkeillä.

Maarianhamina ja Kirkkonummi ovat niin ikään vauraita alueita, toi-
sin kuin pikkukunnat Isojoki ja Karijoki Etelä-Pohjanmaalla tai Kärsä-
mäki Pohjois-Pohjanmaalla, joissa keskieläkkeet asettuvat 1 100 euron 
tietämille.

Kokonaiseläkkeen euromääräiset luvut kuvaavat Suomessa asuvia, 
työeläkettä tai kansaneläkettä saavia eläkeläisiä. Tähän tarkasteluun ei-
vät kuulu osa-aikaeläkettä tai pelkkää perhe-eläkettä saavat.

Naisilla pienemmät eläkkeet

Koko maan keskimääräinen kokonaiseläke viime vuonna oli 1 549 euroa 
kuukaudessa. Miehet saavat keskimäärin suurempia eläkkeitä kuin nai-
set. Miesten keskieläke oli 1 760 euroa kuukaudessa, naisten 1 376 euroa. 

Miesten ja naisten väliset palkkaerot selittävät naisten työeläkkeiden 
matalampaa tasoa. Jos työansiot jäävät pieneksi, eläketurva muodostuu 
pääosin Kelan kansaneläkkeestä ja takuueläkkeestä.

Lakisääteisiä eläkkeitä maksettiin viime vuonna yhteensä yli 26 mil-
jardia euroa, joista työeläkkeitä noin 23 miljardia euroa.

Yli neljännes suomalaisista saa eläkettä 

Yhä useamman suomalaisen ostovoima perustuu eläkkeeseen. Jo hie-
man yli neljännes Suomessa asuvista saa jotakin eläkettä: vanhuuselä-
kettä, työkyvyttömyyseläkettä, perhe-eläkettä tai osa-aikaeläkettä.

Eläkettä saa yhteensä 1,5 miljoonaa henkilöä. Viime vuonna työelä-
kettä sai 1 409 000 henkilöä. Heistä suurin osa, 1 154 000 henkilöä, oli 
vanhuuseläkeläisiä.

Myönteinen kehitys työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuden laantumi-
sessa näkyy myös kokonaistilastoissa. Työeläkejärjestelmässä työkyvyt-
tömyyseläkettä saavien joukko 183 000 on edelleen jatkanut vähentymis-
tään edellisvuodesta (193 000). Kun Kelan työkyvyttömyyseläkettä saavat 
lisätään tähän, nousee lukumäärä 243 000:een.

Osa-aikaeläkettä sai reilut 20 000 henkilöä. Suomesta maksettiin ul-
komaille eläkettä 62 000 henkilölle.

Teksti: Anne Iivonen
Tilastot: Heidi Nyman

Jo hieman yli neljännes väestöstämme, 
1,5 miljoonaa henkilöä, saa jotakin 
eläkettä. Heistä suurin osa, 1 154 000 
henkilöä, oli vanhuuseläkeläisiä.

Ahvenanmaa  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·1 660
Maarianhamina  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·1 845

Etelä-Karjala   ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·1 497
Lappeenranta  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·1 543

Etelä-Pohjanmaa  ·  ·  ·  ·  ·  ·1 325
Seinäjoki  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·1 512

Etelä-Savo   ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·1 390
Mikkeli   ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·1 470

Kainuu  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·1 385
Kajaani   ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·1 534

Kanta-Häme  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·1 520
Hämeenlinna  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·1 583

Keski-Pohjanmaa  ·  ·  ·  ·  ·  ·1 361
Kokkola  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·1 429

Keski-Suomi  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·1 452
Jyväskylä   ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·1 589

Kymenlaakso  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·1 547
Kouvola  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·1 563

Lappi  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·1 456
Rovaniemi  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·1 568

Pirkanmaa   ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·1 522
Tampere   ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·1 618

Pohjanmaa  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·1 450
Vaasa  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·1 598

Pohjois-Karjala  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·1 376
Joensuu   ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·1 497

Pohjois-Pohjanmaa   ·  ·  ·  ·1 428
Oulu  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·1 583

Pohjois-Savo  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·1 407
Kuopio  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·1 536

Päijät-Häme  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·1 483
Lahti   ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·1 537

Satakunta  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·1 442
Pori   ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·1 482

Uusimaa   ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·1 847
Helsinki  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·1 928

Varsinais-Suomi  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·1 535
Turku  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·1 637

Keskimääräinen kokonaiseläke 
maakunnassa, kk/€

Keskimääräinen kokonaiseläke 
maakuntakeskuksessa

1 300–1399

1 400–1499

1 500–1599

1 600–

Keskieläke 1 549 euroa kuukaudessa
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 ■ Vuosittain työkyvyttömyyseläkkeelle siir-
tyy työeläkejärjestelmässä yli 20 000 henkilöä. 
yleisimmin työkyvyttömyyseläkkeen syynä 
ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet tai mielen-
terveydenhäiriöt. Nämä syyt kattavat noin 
60 prosenttia kaikista alkaneista työkyvyttö-
myyseläkkeistä.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yleinen 
työkyvyttömyyden syy erityisesti iäkkäillä 
työntekijöillä. Nuoremmat jäävät työkyvyttömyyseläk-
keelle useimmiten mielenterveyssyiden vuoksi. 

Sosioekonomisia eroja työkyvyttömyyseläkkeelle siir-
tymisessä eri diagnoosien valossa tarkasteltiin seuranta-
aineistolla, joka kattaa vuodet 1997–2010. Aineisto on Ti-
lastokeskuksen 10 prosentin väestöotos, johon on liitetty 
Eläketurvakeskuksesta eläketiedot.

Tutkimuksessa selvitettiin 35 vuotta täyttäneiden työ-
elämässä olleiden henkilöiden sosioekonomisia eroja työ-
kyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä eri sairausryhmissä. 

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli yleisempää 
työntekijöillä kuin ylemmillä tai alemmilla toimihenkilöil-
lä. yrittäjillä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riski oli 
samaa tasoa kuin alemmilla toimihenkilöillä. Sosioekono-
miset erot työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä olivat 
suuremmat nuoremmilla kuin vanhemmilla. 

Sosioekonomiset erot 
sairausdiagnoosin mukaan

Sosioekonomiset erot työkyvyttömyyseläkkeelle siirty-
misessä olivat suurimmat niillä, jotka siirtyivät työky-
vyttömyyseläkkeelle tuki- ja liikuntaelinsairauksien, ve-
renkiertoelinten sairauksien tai alkoholin, huumeiden tai 
lääkkeiden aiheuttamien käyttäytymishäiriöiden vuoksi.

Työntekijämiehillä tuki- ja liikuntaelinsairauksien 
vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riski oli yli 
kuusinkertainen verrattuna ylempiin toimihenkilömiehiin. 
Verenkiertoelinsairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläk-
keelle siirtymisen riski oli 35–54-vuotiailla työntekijämie-
hillä noin kolminkertainen verrattuna ylempiin toimihen-
kilömiehiin.

Alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden aiheuttamien 
käyttäytymishäiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle 
siirtyneitä aineistossa oli vähän, mutta tässä ryhmässä 
35–54-vuotiaiden työntekijämiesten työkyvyttömyyseläk-

keelle siirtymisen riski oli yli kuusinkertai-
nen ylempiin toimihenkilöihin verrattuna. 
Sosioekonomiset erot työkyvyttömyys-
eläkkeelle siirtymisessä muiden mielen-
terveyssyiden osalta olivat melko vähäiset.

35–54-vuotiailla työntekijämiehillä sekä 
-naisilla oli suurempi riski siirtyä työkyvyt-
tömyyseläkkeelle masennuksen takia kuin 
ylemmillä toimihenkilöillä. Sen sijaan yli 

55-vuotiailla ei ollut sosioekonomisia eroja masennuk-
sen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä. 

Tuki ja liikuntaelinsairauksilla 
merkittävä vaikutus

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien vaikutus työkyvyttömyys-
eläkkeelle siirtymisen sosioekonomisiin kokonaiseroihin 
oli suuri. Tämä johtuu pitkälti siitä, että tuki- ja liikunta-
elinsairaudet ovat yleinen työkyvyttömyyseläkkeen syy ja 
tässä ryhmässä sosioekonomiset erot työkyvyttömyys-
eläkkeelle siirtymisessä ovat suuret.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi työkyvyttömyys-
eläkkeelle siirtyi erityisen paljon 55–64-vuotiaita työnte-
kijämiehiä sekä -naisia.

Työoloja pidetään suurimpana selityksenä sille, että 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen tuki- ja liikuntaelin-
sairauksien vuoksi on yleisempää erityisesti työntekijöillä. 
Työntekijäammateissa työ on usein fyysisesti kuormitta-
vaa ja vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ovat usein 
vähäiset. Lisäksi työ voi sisältää usein erilaisia fyysisiä ja 
kemiallisia altisteita.

Asiantuntija-
artikkeli

Anu Polvinen
Tutkija

eläketurvakeskus

Työntekijöillä toimihenkilöitä 
suurempi työkyvyttömyysriski

Sosioekonomiset erot työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä 
ovat suuret. Työntekijöiden työkyvyttömyysriski vaihtelee 
sairausdiagnoosin mukaan.

Aiheesta julkaistu artikkeli

 ■ Artikkeli: The contribution of major diagnos-
tic causes to socioeconomic differences in disa-
bility retirement. 

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

Tuki ja liikunta-
elinsairaudet ovat 
yleinen työkyvyt-

tömyyden syy 
erityisesti iäkkäillä 

työntekijöillä.
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Työntekijöiden, alempien toimihenkilöiden 
ja yrittäjien työkyvyttömyysriski suhtees-
sa ylempien toimihenkilöiden riskiin
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Suomessa eläkevakuutettujen virolaisten määrä on 
kaksinkertaistunut viidessä vuodessa. Pendelöijät 
vaihtavat työpaikkaa ja työskentelymaata usein. 

Erityisesti kahdessa maassa työskentely aiheuttaa 
paljon väärinvakuuttamistilanteita.

22 2 :  2014 | Työeläke

R e P o R T A A S I

Teksti Antti Karkiainen | Kuvat Kai Widell

Vuonna 2012 yli puolet kaikista 
Suomessa työskennelleistä 
ei-suomalaisista EU-maiden 
kansalaisista oli virolaisia.
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– Anturasta avaimet käteen, kuvailee 
jõgevalainen Kiril (kesk.), 37, osaamis-
taan rakentajana. Myös kaverit, kone-
kuski Rait (vas.), 32 ja lapiomies Jan-
no, 22, ovat samasta kaupungista. 



25Työeläke | 2  :  2014

Ulkomaantyön 
vakuuttaminen

 ■ EU-sääntöjen mukaan työntekijä ja yrittä-
jä kuuluvat aina vain yhden maan sosiaalitur-
vaan. Pääsääntöisesti työ vakuutetaan työs-
kentelymaassa. Poikkeuksen muodostavat 
lähetetyt työntekijät, jotka vakuutetaan läh-
tömaassa.

Jos töitä tehdään kahdessa tai useammassa 
maassa:
• henkilön on otettava yhteyttä asuinmaan-

sa sosiaaliturvaviranomaisiin
• viranomaiset ratkaisevat, kumman maan 

sosiaaliturvaan työntekijä kuuluu

Vakuutusratkaisuun vaikuttaa se,
• kummassa maassa tehdään enemmän 

työtä
• kummassa maassa henkilö asuu
• minkä maalaisille työnantajille työtä 

tehdään
• jos yhdessä maassa on työsuhde ja 

toisessa työskennellään yrittäjänä, kaikki 
työ vakuutetaan työsuhdemaassa.

Kahden maan työskentelytilanteet ratkaisee 
Suomessa Eläketurvakeskus, Virossa 
Sotsiaalkindlustusamet.

h
elsingissä Länsiter-
minaalin pystybaa-
rissa notkuu kahden 
kerroksen väkeä. Toi-
sia odottaa seikkailu, 
Vana Tallinn ja vii-
konlopun kulutus-
juhla. Toiset odotta-
vat, kuluttavat aikaa.

–  Tänään menen 
kotiin tyttöystävän luo, huomenna 
ryyppäämään ja sunnuntai-iltana ta-
kas, sanoo Keski-Virosta Põltsamaan 
pikkukaupungista kotoisin oleva, 
Mikk, 27.

Hän on pendelöinyt Suomen ja Vi-
ron väliä koko aikuisen ikänsä. Ko-
tona ei ole töitä, ja vaikka olisikin, 
työntekijällä ei ole oikeuksia

– Virossa ei ole liiton liksoja, eikä 
ylityökorvauksia. Olemme tottuneet 
joustamaan, ainut varma asia on mi-
nimipalkka, 325 euroa.

Mikk työskentelee ystävänsä Ma-
rekin, 35, maaurakointiyrityksessä. 
Kaverukset tekevät keikkaa ympäri 
pääkaupunkiseutua, tonttijohtolii-
toksia ja sen sellaista.

–  Välillä tehdään 300 työtunnin 
kuukausia. Sitten levätään pitempi 
jakso perheiden luona, Marek kertoo.

Kotona odottaa vaimo ja lapsi, jot-
ka ovat jotenkin sopeutuneet tilan-
teeseen. Marek haluaisi laittaa firman 
pakettiin, viettää enemmän aikaa ko-
tona.

– Niinhän kaikki sanoo, mutta to-
dellisuus on erilainen, toteaa Mikk.

Tuhansia väärin-
vakuuttamistilanteita

Mikkin ja Marekin kaltaisia kalevi-
poegia työskentelee Suomessa jo lä-
hes 60 000. Heistä 46 000 on työelä-
kevakuutettu Suomessa, loput ovat 
lähetettyjä työntekijöitä. Kun mu-
kaan lasketaan pimeää työtä teke-
vät, määrän arvioidaan lähentelevän 
jo 100 000:ta.

Tallink Starilla virolaiset hakeu-
tuvat nurkkapöytiin lyömään korttia 
tai nukkuvat hyttien käytävillä. Elä-
keasiat heitä eivät kiinnosta. Työmies 
tekee keikkaa päivä kerrallaan, eikä 
luota viranomaisiin.

– Maksan minimin, koska en tule 
saamaan mitään. Olen kerännyt vä-
hän hilloa purkkiin, loppu on herran 
hallussa, naurahtaa Marek.

Pendelöijien työeläkevakuuttami-
sessa erityisongelman muodostavat 
sekä Suomessa että Virossa työsken-
televät, joilla on eläkevakuutus mo-
lemmissa maissa.

EU:n vakuuttamissääntöjen mu-
kaan eläke voi kertyä vain yhteen 
maahan kerrallaan ja sosiaaliturva-
etuudet, esimerkiksi sairauspäivära-
hat, saa vain yhdestä maasta.

– Molempiin maihin maksaminen 
ei takaa eläkettä tai muutakaan sosi-
aaliturvaa kahdesta maasta, se aino-
astaan hankaloittaa etuuksien saa-
mista, kertoo Eläketurvakeskuksen 
erityisasiantuntija, Marjaana Lund-
qvist.

Kahdessa maassa vakuutettujen 
määrää on vaikea arvioida. Työnteki-
jät vaihtavat työpaikkaa usein, eikä 
kahdessa maassa työskentelijöistä 
ole olemassa yhteisrekisteriä. Määrä 
on kuitenkin kovassa kasvussa.

– Vireillä on satoja selvitystilantei-
ta. Ilmiön koko laajuutta ei tiedä ku-
kaan, mutta ongelma koskee tuhan-
sia virolaisia, kertoo Lundqvist.

Kaksi maata yksi vakuutus

Suomalaisten mielikuvissa virolaiset 
työskentelevät lähinnä rakennus- ja 
ravitsemusalalla, mutta todellisuus 
on monipuolisempi. Esimerkiksi Suo-
messa työskentelevien virolaisten 
lääkärien määrä on kaksinkertaistu-
nut viiden viime vuoden aikana.

Raul-Erik Puulman on edennyt 
kymmenessä vuodessa Turun tela-
kan keikkahommista työvoimaa vä-
littävän suomalaisen Briko Oy:n rek-
rytoijaksi.

Hän rakastaa Lappia ja pitää suo-
malaisia poikkeuksellisen ystävälli-
senä kansana.

– Jah, olen syntynyt väärään maa-
han, hän naurahtaa.

Kolme lasta ja vaimo asuvat vielä 
Virossa, mutta muutto on vain ajan 
kysymys.

Viron suurlähetystön tilastojen 
mukaan Puulmanin perhe edustaa 

Tiedoksi

Työmiehille Tallink on arkea. Matkan aikana 
nukutaan, seurustellaan tai katsellaan 
elokuvia tietokoneelta.
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Topelt ei maksa maksta

 ■ eläketurvakeskus lanseerasi laajan viestintä-
kampanjan Suomen suurlähetystössä Tallinnassa 
helmikuussa.

Topelt ei maksa maksta (suom. Turha maksaa 
tuplasti) -kampanjalla pyritään levittämään tietoa 
virolaisille sosiaalivakuuttamisen perussäännöistä 
ja Suomen eläke-etuuksista. Erityisesti kampanja on 
suunnattu kahdessa maassa työskenteleville.

Maaliskuussa tulokset vaikuttavat lupaavilta. Vi-
rolaisia on pyritty tavoittamaan laivaterminaalien va-
lomainoksilla, kohdennetun nettimarkkinoinnin ja 
sosiaalisen median avulla sekä radiokampanjalla. Li-
säksi tietoa on välitetty esittein ja kampanjasivus-
ton välityksellä. Myös Työeläke.fi-palveluun on avat-
tu uusi Suomi–Viro-työntekijöille suunnattu osio.

Topelt ei maksa maksta -kampanja on toteutettu 
yhteistyössä Viron yhdyslaitoksen, Sotsiaalkindlus-
tusametin kanssa.

Kampanjasivusto: www.topeltmaksud.ee

vahvasti kasvavaa trendiä  –  yhä 
useampi haluaa muuttaa Suomeen 
lopullisesti.

– Olen jo kirjoilla Vantaalla. Ai-
nut huoleni ovat lapset – sopeutu-
vatko he Suomen kouluun.

Brikon rekrytoijana Puulman vä-
littää työvoimaa lähinnä suomalai-
sille rakennustyömaille. Vaikka pi-
tempiaikaisiin rakennuspesteihin 
harvoin liittyy kahden maan ongel-
maa, Puulman tunnistaa tilanteen.

Kun työntekijä ottaa toisen työn 
Suomessa tai Virossa, hänen tulisi 
selvittää sosiaaliturvaoikeutensa 
asuinmaansa sosiaaliturvaviran-
omaiselta. Suomessa tilanteet rat-
kaisee Eläketurvakeskus ja Virossa 
Sotsiaalkindlustusamet.

Ratkaisuun vaikuttavat työnte-

kijän asuinmaa ja se, kummassa 
maassa työskennellään enemmän.

– Maa, jonka lainsäädäntöä työn-
tekijään sovelletaan, myöntää työn-
tekijälle A1-todistuksen. Todistuk-
sen perusteella työnantajat osaavat 
maksaa maksut oikeaan maahan, 
kertoo Lundqvist.

–  Rakennusmiesten lisäksi on-
gelma koskee esimerkiksi lääkärei-
tä. Moni keikkalääkäri työskentelee 
osan kuukaudesta Suomessa.

Tahallisia ja tahattomia 
ongelmia

Hulabaloo!-mainoskampanja raikaa 
ties kuinka monetta kertaa Quick & 
Tasty -kahvilan keskusradiosta. Osa 
miehistä on vaihtanut vapaalle, toi-
set näyttävät olevan täysin poikki.

Yksi ajantappajista on Espoossa 
asuva Georgi, suomalaisittain Ykä. 
Jägermeisteria ja kahvia siemailevan 

Rekrytoija Raul-Erik Puulman on muuttanut 
pysyvästi Suomeen. Kolme lasta ja vaimo tu-
levat pian perässä.
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sähkömiehen mukaan virolaisten ongel-
mat Suomessa johtuvat tietämättömyy-
destä.

–  Virolaiset uskovat mieluummin 
naapuria kuin liittoja. Moni tulee töihin 
netin kautta, eikä tiedä mistään mitään. 
Kirjoitin itsekin ensimmäisen työsopi-
muksen baarissa, hän naurahtaa.

Sen jälkeen Georgi vaihtoi työnantajia 
tiuhaan. Koti oli kuuden virolaisen kans-
sa jaettu kaksio, sänky olohuoneen lat-
tia. Pahimmillaan, suomalaisessa hui-
jarifirmassa, kuukausipalkka jäi tuhat 
euroa sähköliiton minimiliksasta. Mi-
tään lisiä ei maksettu – viimeinen palk-
ka jäi saamatta.

Nyt asiat ovat paremmin. Hän kuuluu 
liittoon ja tekee normipäivää. Entäs elä-
keasiat?

– En tiedä eläkkeistä mitään. En usko 
eläväni niin pitkään, ei kiinnosta. Mä 
haluan maksaa vuokrani ja ostaa tava-
roita, Ykä sanoo.

Hän ei ole varma, kertyikö suomalai-
sen huijarifirman ajoilta eläkettä ja mi-
hin maahan. Koska hän ei ollut lähetetty 
työntekijä, maksut olisi pitänyt maksaa 
normaalisti työskentelymaan järjestel-
mään.

Huijareiden lisäksi vakuutusongel-
mia syntyy tahattomasti monimutkai-
sista alihankintaketjuista. Monikansal-
lisilla työmailla työntekijä ei usein edes 
tiedä kenen palveluksessa työskentelee.

– Tyypillisessä tilanteessa lähetetty 
työntekijä saa lisätöitä suomalaiselta 
yritykseltä, joka toimii samalla työmaal-
la, kertoo Marjaana Lundqvist Eläketur-
vakeskuksesta.

Suomalainen yritys vakuuttaa työn-
tekijän Suomeen. Samanaikaisesti hä-
nellä on jo vakuutus Virossa – vyyhti 
on valmis.

Kangoossa kotiin

Autokannella on ruuhkaa. Kohta perä-
osan ramppi lasketaan ja välismaa (vi-
roksi ulkomaa) vaihtuu kotoiseksi Ees-
tiksi.

Myös tunnelma alkaa nousta. Autoja 
starttaillaan, oluttölkkejä sihautellaan 
ja nauru on herkässä, ainakin tallinna-
laisten kalustekokoajien Renault Kan-
goossa.

– Ai mitä meinaan? Mä nollaan, nau-
rahtaa porukan isähahmo, Tõnis ja 
hörppää olutta.

Kolme vuotta Mööbliexpertin työko-
mennuksella on hitsannut miehet tii-
viiksi ryhmäksi. Ystävyys on elinehto, 
kun väliaikaisuus on pysyvä olotila – ja 
kontulalainen yksiö viiden miehen koti.

– Älä huoli, hyvin me mahdutaan ja 
maksut maksetaan, naurahtaa Tõnis ja 
hyppää autoon. n

– Virolaiset uskovat mieluummin naapuria kuin liit-
toja, sanoo sähkömies Georgi. Hän kirjoitti ensim-
mäisen työsopimuksensa baarissa ja sai katua. 
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PALLo 
hALLUSSA

Kari Lindstedt
Informaatikko
Eläketurvakeskus

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

yhdySVALLAT

Buffett ennustaa huonoja 
uutisia eläkerintamalta

 ■ Julkisen sektorin eläkkeissä nähdään 
useita kriisejä lähivuosina, sanoo sijoitus-
pomo Warren Buffett.

Buffettin mukaan ongelmat ovat synty-
neet, koska julkisen sektorin etuusperustei-
sissa järjestelmissä eläkelupaukset on ylimi-
toitettu suhteessa rahoitukseen. Talouskriisi 
on edelleen lisännyt valtion ja kuntien bud-
jetteihin kohdistuvia paineita.

Myös Yhdysvaltain aktuaariyhdistys on 
ehdottanut julkisten järjestelmien tarkem-
paa riskienhallintaa.

Monet julkisen sektorin organisaatiot 
kamppailevat jo nyt selviytyäkseen eläke-
velvoitteistaan. konkurssiin ajautuneessa 
Detroitissa kaupungin työntekijöiden eläk-
keitä leikataan 30 prosentilla.

Reuters 1.3., The Actuary 26.2.

GhANA

Ghana ja Sveitsi sopivat 
eläkeuudistuksesta

 ■ Länsiafrikkalainen Ghana uudistaa elä-
kejärjestelmäänsä Sveitsin tuella. Ghanas-
sa rukattiin eläkkeitä viimeksi vuonna 2008, 
jolloin saatiin aikaan Sveitsin eläkejärjestel-
mää jäljittelevä kolmen pilarin järjestelmä.

Nyt alkavan uudistuksen tarkoituksena 
on korjata järjestelmän heikkouksia, joi-
ta ovat riittämättömät sijoitustuotot ja jär-
jestelmän alhainen osallistumisaste ja kat-
tavuus.

Tavoitteena on muun muassa ottaa käyt-
töön paremmat tietokoneohjelmistot järjes-
telmän tueksi sekä parantaa paikallista ta-
lousosaamista.

Vuodesta 2010 asti toiminutta Ghanan 
eläkeviranomaista avustavat reformissa 
Sveitsin talousministeriö ja konsulttiyhtiö 
HSP.

The Actuary 4.3.

IRLANTI

Keskeneräinen järjestelmä 
sai nimen MySaver

 ■ Irlannissa on pitkään väitelty, miten lisä-
eläketurvaa laajennetaan koskemaan kaik-
kia työntekijöitä. 

Suunnitelmat etenivät hieman, kun so-
siaaliministeri Joan Burton julkisti tulevan 
järjestelmän nimen. Moni asia on kuitenkin 
vielä auki. Suurin epäselvyys liittyy järjestel-
män pakollisuuteen.

Sosiaaliministeri Burton itse kannattaa 
Ison-Britannian mallia, jossa järjestelmästä 
voi halutessaan jättäytyä pois. Irlannin ak-
tuaariyhdistyksen mukaan täysin pakollinen 
järjestelmä olisi tehokkaampi ja edullisempi.

Irlannissa on työskentelyyn perustuva ta-
saeläkejärjestelmä. Lisäeläketurvan piiriin 
kuuluu noin puolet työntekijöistä. 

IPE 12.2.
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ISo-BRITANNIA

Kulukattoa 
lykättiin

 ■ Brittihallitus päätti tammikuussa lykä-
tä vuodella päätöstä, joka koskee uusien li-
säeläkkeiden hallinnointikuluja. Lisäeläke-
järjestelmän hallinnoinnin kulukatoksi oli 
alustavasti suunniteltu 0,75 prosenttia elä-
kesäästöistä.

Isossa-Britanniassa ollaan ottamassa 
vaiheittain käyttöön työpaikkakohtaista lisä-
eläkejärjestelyä, johon työntekijät kirjautu-
vat automaattisesti, elleivät erikseen ilmoita 
jättäytyvänsä siitä ulos. Tällöin he kuitenkin 
menettävät kokonaan työnantajan panoksen 
eläkkeeseen.

Eläkkeiden säätelyvirasto kertoi helmi-
kuussa, että uuteen järjestelmään on kirjau-
tunut kolme miljoonaa työntekijää.

BBC, IPE 17.1., The Actuary 13.2.

RUoTSI

eläkesäästämisen vero-
vähennykset poistumassa

 ■ Ruotsin valtiovarainministeri anders 
Borg haluaa lopettaa yksityisten eläkeva-
kuutusten verovähennykset vuoden 2016 
alusta lähtien.

Tarkoituksena on korvata nykyiset yksi-
tyiset eläkevakuutukset uudella niin sano-
tulla sijoitussäästötilillä. Uusi sijoitusmuoto 
on Borgin mukaan joustavampi ja edullisem-
pi kuin nykyinen malli. Pankit suhtautuvat 
muutokseen kriittisesti.

kokoomuslaista Borgia ei voi ainakaan 
syyttää populismista, sillä yli kahdella mil-
joonalla ruotsalaisella on verotuettu eläke-
vakuutus.

Verovähennyksen poistosta ei ole vielä 
virallista päätöstä. Aiheesta käydään luul-
tavasti debattia syyskuun valtiopäivävaali-
en yhteydessä.

DN 20.2., SVD 20.2.

ARMeNIA

Mielenosoitus eläke-
uudistusta vastaan

 ■ Armeniassa astui vuodenvaihteessa voi-
maan eläkeuudistus, joka luo maahan toi-
sen pilarin henkilökohtaiset rahastoeläketi-
lit. Järjestelmä on pakollinen kaikille vuoden 
1973 jälkeen syntyneille.

Kansalaiset eivät innostuneet uusista pa-
kollisista maksuista: 6 000 mielenosoittajaa 
marssi pääkaupunki Jerevanin kaduille vas-
tustamaan hallituksen päätöstä. Vastustaji-
en mielestä uusien maksujen maksamisen 
pitäisi olla vapaaehtoista.

Rahastoeläkkeen eläkemaksu on 10 pro-
senttia työntekijän palkasta. Työntekijä ja 
hallitus maksavat maksun puoliksi. Työnte-
kijät voivat valita henkilökohtaiselle tililleen 
sekä sitä hallinnoivan laitoksen että eläke-
rahaston kolmelta eri riskitasolta.

International Update – 1/2014, IPE 20.1.
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J
atkokoulutuksessa verkos-
toituminen on antanut uusia 
kontakteja ja hyviä ystäviä. 
Kesken työpäivää kahvilata-
paamiseen sännännyt topsos-
kolmikko toivottaa juuri siitä 

syystä sosiaalivakuutusalalla työskente-
leviä lämpimästi hakemaan syksyllä al-
kavaan koulutukseen. Koulutuksessa ta-
paa huipputyyppejä.

Mielenkiinto herätti hakemaan

Kelassa hankejohtajana työskentelevä 
Marjukka Turunen koki saaneensa jatko-
koulutuksesta virtaa omaan työuraansa. 
Kun hän aloitti lakimiehenä työskente-

lyn yhteiskunnallisesti vaikuttavalla so-
siaaliturva-alalla Kelassa, vaikutti top-
sos-koulutus erityisen mielenkiintoiselta 
tavalta kehittää osaamista. Turusen mu-
kaan samalla avautui mahdollisuus hyö-
dyntää koulutusta myös työnantajan nä-
kökulmasta.

Vaikka opiskelu oli Turusen mielestä 
työn ohella rankkaa, niin se oli kuiten-
kin mielekästä. Opiskeluissa sai keskit-
tyä olennaiseen ja siihen, mikä on mer-
kityksellistä oman työn kannalta.

– Toivon saavani työlläni aikaan pa-
rempaa palvelua asiakkaalle. Koulutuk-
sen tuoma kokemus toi tullessaan pal-
jon hyvää päivittäisen työn tekemiseen, 
hän toteaa.

ToPSoS-tutkinnosta valmistuneiden kokemuksia

Koulutuksella 
uusille urille

Sosiaalivakuutuksen huippu-
asiantuntijoiden topsos-kou-
lutusohjelmasta valmistuneet 
Pirjo Moilanen, Marjukka 
Turunen ja Mika Vidlund 
antavat erityistä kiitosta kou-
lutusohjelman vetäjille. Myös 
kouluttajat ja lisensiaatintyön 
ohjaajat ovat alansa huippuja.
 Neljäs topsos-koulutusjakso 
alkaa ensi syksynä. 

Topsos-konkarit Pirjo Moilanen (vas.), Mika Vidlund ja 
Marjukka Turunen muistelevat, että oli mukava mennä 
lähiopetusjaksoille kivojen ystävien kesken.



”Mittasuhteet 
pitää huomata, 

erottaa olennainen 
epäolennaisesta!”
Marjukka Turunen

hankejohtaja
Kela

”Klassisesti: aina voi 
oppia jotain uutta.”

Mika Vidlund
yhteyspäällikkö

Eläketurvakeskus

”Taustojen ymmärtä-
misestä koulutuksen 

avulla on hyötyä.”
Pirjo Moilanen

neuvotteleva virkamies
STM
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Teksti Tiiu Lohtari 
Kuvat Olli Häkämies

Asioiden tärkeysjärjestyksen oi-
valtaminen on olennainen osa sitä, 
mitä hän nyt tekee.

–  Mittasuhteet pitää huomata, 
erottaa olennainen epäolennaises-
ta, hän sanoo painokkaasti.

Tutkimuksen tekeminen englan-
niksi on tuonut Mika Vidlundille 
kansainvälistä näkyvyyttä, joka on 
poikinut myös luentopyyntöjä ja uu-
sia kontakteja maamme rajojen ul-
kopuolelta.

– Tutkinnon suorittamisella työn 
sisältöön on ollut merkitystä ja työn-
kuva on osin laajentunut, kertoo yh-
teyspäällikkönä Eläketurvakeskuk-
sessa työskentelevä Vidlund.

Vidlundille koulutus antoi mah-
dollisuuden syventää ja laajentaa 
asiantuntijuutta. Opiskelu poikki-
tieteellisessä ympäristössä tuntui 
kiintoisalta. Hänelle tärkeä motivaa-
tiota lisäävä asia on ollut tieteellisen 
tutkinnon suorittaminen.

Oivallukset opinnoista

– Aina voi oppia jotain uutta. Vid-
lund uskoo.

Hän oivalsi, miten erinäiset elä-
keratkaisut, ne hyvin pieneltäkin 
vaikuttava uudistukset, saattavat 
lopulta muuttaa eläkejärjestelmien 
kokonaisrakennetta.

–  On mielenkiintoista seurata, 
miten erilaisia polkuja pitkin etene-
vät maat päätyvät samankaltaisiin 
ratkaisuihin ja miten eri maissa ete-
nevät purot voivat olla osa isompaa 
uudistusaaltoa, Vidlund pohtii.

Sosiaali- ja terveysministeriön 
neuvotteleva virkamies Pirjo Moi-
lanen haki koulutukseen ystävän-
sä suosittelemana. Opinnoissaan 
Moilanen tuli tietoiseksi siitä, kuin-
ka paljon tutkimusta tehdään sosi-
aaliturvaan liittyen ja kuinka tut-
kimustietoa voitaisiin hyödyntää 
päätöksenteossa. Aiemmalta kou-
lutukseltaan hän on matemaatik-
ko, joten sosiaalipolitiikka oli uutta 
ja kiinnostavaa.

–  Ministeriössä valmistelemme 
eläkelainsäädäntöä, siksi taustojen 
ymmärtämisestä koulutuksen avul-
la on hyötyä. Tutkinnon suorittami-
nen laajensi työtehtäviäni jonkin 
verran, hän kertoo. 

Opiskelijoita on ollut ministeri-
öistä, Kelasta, Eläketurvakeskuk-
sesta, työeläkevakuutusyhtiöistä ja 
edunvalvontajärjestöistä.

 ■ Topsos-jatkokoulutusohjelma starttaa ensi 
syksynä neljännen kerran. Parhaillaan huhtikuun 
loppuun asti on meneillään haku koulutukseen.

– Kiinnostusta koulutusohjelmaan on ollut pal-
jon ja kyselyitä on tullut hyvin, kertoo ma. profes-
sori minna Ylikännö Turun yliopiston sosiaalitie-
teiden laitokselta.

Ammatillinen lisensiaatin tutkinto on soveltu-
van maisterin tutkinnon pohjalta suoritettava Tu-
run yliopiston järjestämä VTL-tutkinto. Koulutuk-
seen voivat hakea henkilöt, joilla on työkokemusta 
sosiaalivakuutuksen tai sosiaaliturvan kannalta 
relevanteista töistä vähintään vuoden verran.

– Työnantajan kanssa pitää sopia koulutukseen 
hakemisesta, koska työnantajan pitää olla talou-
dellisesti sitoutunut työntekijänsä kouluttamiseen, 
korostaa ylikännö.

Valinnassa painottuu lisäksi hakijan motivaa-
tio ja soveltuvuus koulutukseen sekä hakemista 
varten laadittu vapaamuotoinen kuvaus omasta 
asiantuntijuudesta ja työtehtävistä sosiaalivakuu-
tuksen alalla. Hakulomakkeeseen on mahdollista 
liittää tutkimussuunnitelma lisensiaattitutkimuk-
sen aiheeksi.
 Tutkinnon tavoitteena on vahvistaa sosiaaliva-
kuutuksen ja sosiaaliturvan suunnittelu- ja kehit-
tämistyössä tarvittavaa poikkitieteellistä osaamis-
ta. Tutkinto suoritetaan neljässä vuodessa työn 
ohessa monimuoto-opiskeluna. Lähiopetusjaksot 
toimivat opiskelijoiden ja opettajien keskustelu- ja 
verkostoitumisfoorumina.

– Lähiopetusjaksot ovat ajantasaista ja yhteis-
kunnalliseen aikaan sidottua opetusta ja opettajat tu-
levat ajankohtaisten asioiden tiimoilta yliopistoista ja 
sosiaalivakuutuslaitoksista, kertoo Ylikännö.

Tiiu Lohtari

Lisätietoa koulutuksesta löytyy www.utu.fi/ Yhteiskuntatie-
teellinen tiedekunta/Yksiköt/Sosiaalitieteiden laitos/TOPSOS.

haku päällä syksyllä 
alkavaan koulutukseen

Kirjoittaja VTL Tiiu Lohtari Eläketurvakeskuksesta 
on valmistunut topsos-koulutuksesta.
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Jo 40 prosenttia työeläkealan toimintakuluista kuluu tietotek-
niikkaan. Vuosittaisia 250 miljoonaa euron kokonaiskustan-
nuksia pyritään pienentämään.

 ■ – Suurimmat kustannukset aiheutuivat eläkkeiden hakemiseen, myöntämiseen ja 
maksamiseen liittyvistä it-kuluista, kertoo Työeläkevakuuttajat Telan analyysitoiminto-
jen johtaja Reijo vanne.

laajojen tietomäärien ja monimutkaisten toiminnallisuuksien hallintaan tarvitaan 
järeät tietojärjestelmät. Kuluja aiheutuu sekä tietojärjestelmien ylläpidosta että niiden 
jatkuvasta kehittämisestä.

Alalla tehdään it-yhteistyötä, jotta alan sisäiset tietojärjestelmät toimivat saumat-
tomasti yhteen. Yhteensopivuus on edellytys sille, että järjestelmä on vakuutetulle ja 
eläkkeensaajalle mahdollisimman helppo.

– Palvelun saa yhdeltä luukulta ja koko työhistoriansa tiedot yhdestä paikasta. Mo-
nissa muissa Euroopan maissa tämä ei ole mahdollista, Vanne kertoo.

Toiminnoittain jaoteltuna reilu kolmannes kuluista aiheutuu korvaustoiminnasta, 
noin neljännes laitteista (tietoliikenne ja käyttöpalvelut) sekä toinen neljännes vakuu-
tusten hoidosta. Kahdeksan prosenttia kuluista liittyy sijoitustoimintaan ja seitsemän 
hallintoon oheiskuluineen.

Ensimmäistä kertaa TELAssa tehty it-kuluselvitys perustuu 2012 tietoihin. Tiedot ke-
rätään vuosittain, mikä mahdollistaa kustannusten seurannan. Yksityiskohtaiset tiedot 
kulujen jakautumisesta löytyvät verkkopalvelussa www.tela.fi. (TELA)

elo
keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö elossa asiak-
kuuksista ja kanavista sekä ICT:stä vastaavalle joh-
tajalle matti Carpénille raportoivat myyntijohtaja 
tom Kurtén vastuunaan myyntiyhteistyö Fennian 
kanssa, johtaja Lauri Rämö vastuunaan työkyvyt-
tömyysriskinhallinta ja myyntiyhteistyö LähiTapi-
olan kanssa, markkinointijohtaja Joni tikkanen, 
tietohallintojohtaja aaro mutikainen.

Vakuutus- ja eläkepalveluista vastaavalle johta-
jalle Keijo Kouvoselle raportoivat vakuutusjohtaja 
Eero Sallasmaa, kehitysjohtaja, vakuutukset mai-
ja-Liisa Kervinen, eläkejohtaja Jouni Seppänen ja 
kehitysjohtaja Riitta vatanen-Hänninen.

elon yritysrahoitusjohtajaksi on nimitetty Silja 
Bjondahl, pääomasijoitusjohtajaksi Esko Raunio, 
aktuaarijohtajaksi Cecilia Åkerlund-Biström, ta-
louspalvelujohtajaksi tarja anttila, lakiasiainjoh-
tajaksi anne Blomster vastuualueenaan sijoitus-
lakiasiat, lakiasiainjohtajaksi Harri Christensen 
vastuualueenaan työeläke- ja yhtiölakiasiat, hen-
kilöstöjohtajaksi Hilkka malinen ja ylilääkäriksi 
Jyrki varjonen.

eläketurvakeskus
Yhteiskuntatieteiden maisteri niko väänänen on 
nimitetty 1.3. alkaen erityisasiantuntijaksi Eläke-
turvakeskuksen suunnitteluosastolle suunnittelu-
palveluyksikköön.

Ilmarinen
FT, SHV Barbara D’ambrogi-ola on nimitetty ak-
tuaaritoiminnoista vastaavaksi johtajaksi.

VTM, CFA Kai Sotamaa on nimitetty riskienhal-
linnasta vastaavaksi johtajaksi.

Keva
DI petri Suutarinen on nimitetty kiinteistöjohtajak-
si 1.3. alkaen. Hänen tehtävänään on johtaa Kevan 
kiinteistösijoitustoimintoja. 

Työeläkevakuuttajat Tela
Oikeustieteen kandidaatti marja Koponen on ni-
mitetty 7.1. alkaen Työeläkevakuuttajat Tela ry:n 
lakimieheksi. 

Työeläkealan tietotekniikasta
vuosittain 250 miljoonan lasku

Vanhin työeläkelaitoksista
150 vuoden ikään

 ■ Apteekkien Eläkekassan histo-
ria alkoi, kun Suomen suuriruhtinas-
kunnan keisarillinen senaatti vahvisti 
19.5.1864 Farmaseuttien eläkekassan 
säännöt.

Apteekkien Eläkekassa juhlistaa 
150-vuotista toimintaansa kutsuse-
minaarilla Pörssitalossa Helsingissä 
maanantaina 19. toukokuuta.

kassa on kustantanut koko ajan-
jaksoa tarkastelevan historiateoksen, 
joka julkistetaan merkkipäivänä.

Verso kasvanut
kohta 50 vuotta

 ■ Vuonna 1964 perustettiin Eläkekassa Ta-
pio. Se on metsäalaan erikoistunut työelä-
kevakuuttaja, joka hoitaa työntekijöiden ja 
luottamushenkilöiden (TyEL) sekä yrittäjien 
(YEL) lakisääteistä eläketurvaa.

eläkelaitos on nykyään nimeltään elä-
kekassa Verso. Verso juhlii 50-vuotista toi-
mintaansa korkeimman päätöksentekoeli-
mensä kassankokouksen yhteydessä 23. 
huhtikuuta.
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T
yöeläkejärjestelmällä ja Euroopan 
unionilla on yhteisiä piirteitä. Mo-
lempia on kehuttu lajeissaan maa-
ilman parhaiksi: yhtä eläketurvan 
järjestämisessä sekä toista rauhan, 

vakauden ja hyvinvoinnin turvaamisessa.

MUITAKIN YHTäLäISYYKSIä on. Vaikka-
pa se, että niitä on vaikea sijoittaa puhdas-
oppisesti mihinkään järjestelmäkategori-
aan. Työeläkejärjestelmä on lakisääteistä 
sosiaalivakuutusta, jonka toimeenpano on 
uskottu yksityisille toimijoille. Tämä aiheut-
ti tunnetusti hämmennystä Suomen liittyes-
sä EU:hun.

EU taas on hybridi, joka ei ole valtio mut-
ta ei myöskään perinteinen kansainvälinen 
järjestö. Liittovaltio vai valtioiden liitto, tällä 
välillä tasapainoillaan suomalaisessakin EU-
keskustelussa.

Työeläkejärjestelmää on ansiokkaasti 
kehitetty vastaamaan muuttuvia olosuhteita. 
Työmarkkinaosapuolet ovat järjestelmän 
perustajaosakkaina kantaneet tästä vastuun. 
EU:ta on vastaavalla tavalla viety eteenpäin 
hallitusten välisissä konferensseissa. 
Eläkeuudistusta 2005 voitaisiin ehkä 
rinnastaa Maastrichtin sopimukseen? Kari 
Puro työeläkejärjestelmän Jacques Delors?

Molemmilla järjestelmillä on yhteisenä 
haasteena tulla ymmärretyksi kansalaisten 
piirissä. Järjestelmät koetaan monimutkaisik-
si, vaikka perusrakenteet ovat sinänsä selkei-
tä. Vain asioihin vihkiytyneet papistot hallit-
sevat yksityiskohdat, väitetään.

KäYNNISTYNEET ELäKENEUVOTTELUT 
ovat nostaneet esiin kysymyksen lakisää-
teisestä eläkeiästä tavalla, joka muistuttaa 
keskustelua liittovaltiosta EU:ssa. Termi lau-
kaisee usein tunnepohjaisen reaktion, joka 
peittää alleen varsinaiset asiat.

Elinajan odote nousee tunnetulla tavalla. 
Satavuotiaiksi elävät tyttölapset ovat jo käsi-
te. On selvää, että lakisääteinen eläkeikä on 

määriteltävä tavalla, joka ottaa huomioon tä-
män kehityksen. Tämä pitäisi nähdä järjestel-
män rakennehuoltona, jolla varmistetaan se, 
että työeläkejärjestelmä tulevaisuudessa on 
sekä kestävä että koetaan sukupolvien välil-
lä oikeudenmukaiseksi.

Toinen puoli haastetta vaatii toimia jat-
kuvasti. Eläkeneuvotteluista riippumatta 
on kaikin voimin jatkettava työtä sen eteen, 
että työurat pitenevät – alusta, keskeltä ja 
lopusta – kaikki on tärkeää.

Eläkeikänäkökulmasta pidän tässä yhte-
ydessä tärkeimpänä vaikuttamista työky-
vyttömyyseläkkeiden alkavuuteen. Jokainen 
työkyvyttömyyseläke on inhimillinen ja ta-
loudellinen menetys.

PALJON ON TEHTäVISSä, paljon on tekijöi-
tä. Mutta vähän saadaan aikaan, jos tärkein 
puuttuu: johdon sitoutuminen sekä aito yh-
teistyö työpaikoilla. Ulkopuoliset asiantun-
tijaorganisaatiot voivat antaa hyvää tukea, 
mutta tuputtamalla ei synny tulosta.
Minulla on erittäin suuri luottamus suoma-
laiseen työnteon arvostukseen ja reiluihin pe-
lisääntöihin työelämässä. Ahneus työlle on 
ollut suomalainen kansanhyve, jota ei saa 
päästää rapistumaan. Ymmärrän myös, että 
hehkutus arvoilla ja hyveillä ei ole uskottava 
vastaus tilanteessa, jossa työpaikat katoavat 
alta ja työn sekä toimeentulon tulevaisuus yli-
päätään näyttää epävarmalta.

Mutta kuitenkin rakentaisin eläkejärjestel-
mää Suomessa edelleenkin sen varaan, että 
meillä on taloudellista kasvua ja työtä tule-
vaisuudessakin ja että eläkejärjestelmän pi-
tää tulevaisuudessakin toimia niin, että se 
osaltaan kannustaa työntekoon.

Mitä yhteistä edellä mainitulla sitten on 
EU:n kanssa? No ei ehkä muuta kuin se, että 
se maailman paras kilpailukyky, kasvu ja 
työllisyys eivät synny Brysselin eivätkä Hel-
singin julistuksilla vaan itse tekemällä.

Jukka Ahtela

Kolumnistivieras
Palstalla vieraileva 

kolumnisti ottaa kantaa 
eläkekeskusteluun.

Maailman parhaat

Kuka?

jukka Ahtela

• varatuomari, ekonomi
• 61-vuotias
• Ahtela Consulting Oy:n 

hallituksen puheenjohtaja
• konsulttiyrityksen toimialana 

on työ- ja elinkeinoelämän 
asiantuntija- ja neuvontapal-
velut

• yhteystiedot: www.ahtela.eu.
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Remo – Seireenien laulu

 ■ “Hänen nimensä oli Remo, ja hän oli liekeissä”. 
Mietin pitkään, voiko tällaisia lukuvinkkejä antaa, 
mutta nämä ovat ehdottomasti klassikkokammoisil-
le sopivaa luettavaa. Pitkän purjehdupäivän jälkeen 
olo on helteisen suolainen; eikä mikään ole parempaa 
luet tavaa kylmän oluen kera kuin Remo.

Remo kertoo vähän yksinkertaisesta amerikka-
laisesta valtion salamurhaajasta, jota kouluttaa pie-
nestä köyhästä pohjoiskorealaisesta kylästä oleva 
liki 100-vuotias vanhus, joka rakastaa amerikkalai-
sia saippuaoopperoita.

Remo-kirjoja lienee turha etsiä Akateemisen kir-
jakaupan uutuushyllyistä. Kannattaa etsiä näitä diva-
reista ja kirpputoreilta – tai sitten voi lainata minulta.

Uusi Maammekirja

 ■ Jonkinlainen yhteiskunnallinen herääminen var-
maan tapahtui minussa, kun luin Donnerin Uuden 
Maammekirjan. Kuin olisi katsellut mustavalkoista, 
kantaaottavaa dokumenttia televisiosta.

Donner käy Suomen läpi viiltävän tarkasti analy-
soiden uutta Suomea ja vanhaa Suomea. Tässä kirjas-
sa oikeastaan sitä Suomea, johon itse synnyin 1968. 
koko vuosikymmen oli suurta muutosta.

En jättänyt Donneria tähän kirjaan, vaan ahmin sil-
tä istumalta liki kaiken Donnerin kirjallisen tuotan-
non. Pidän edelleen Donnerin tyylistä kirjoittaa. Eikä 
Donnerin terävyys ole kadonnut mihinkään näinä vuo-
sina. Jos haluan tietää, minkälainen Suomi on ollut, 
ja on, luen kirjat uudelleen.

Muumipapan urotyöt

 ■ Minut on pumpattu täyteen Muumilaakson tarinoita, 
kun olin lapsi. Muumipapan urotyöt on ylitse muiden Muu-
mi-kirjojen.

Samaistun edelleen Muumipappaan. Papan turvalli-
suushakuinen seikkailuvietti on koskettavaa. Huolehti-
van naiivi urho, joka ei anna vastoinkäymisten lannistaa 
itseään.

Positiivinen perusote elämään on kantavana viestinä 
kaikissa Muumipapan seikkailuissa. Niissäkin, joissa ei 
aina aurinko paista. Kirja kuvastaa myös vanhenemista 
ja kasvamista.

en ole enää sitten nuoruusvuosieni juuri jaksanut lukea 
ns. klassikoita tai fiktiivisiä romaanejakaan. Yhä enemmän 
luen historiasta kertovia kirjoja tai etsin elämänkerroista 
mennyttä aikaa. Nykyaika on liian lähellä.

Lasteni isä on veljeni

 ■ veikko Ennala oli aikakauslehti Hymyn report-
teri. Hymy oli skandaalilehti, jota kukaan ei lukenut, 
mutta menekki oli taattu. Ennalan raportit elämän ei-
aina-niin-ihanista-asioista kertoivat ihmisistä, joista 
ei saanut lukea 1960–70-lukujen nuorten tähtitoimit-
tajien reportaaseista.

ennalan käyttämä kieli on hämmentävän kauno-
kirjallista ja taitavaa. Sellaista ei enää valitettavasti 
lehdissä tapaa. Ennala laittoi myös itsensä kirjaimelli-
sesti likoon seuratessaan maailman muutosta ja me-
noa. Hän oli vanha sotaratsu, jonka – kuten monien 
muidenkin sodan kokeneen – oli vaikea ymmärtää 
uusien sukupolvien touhuja.

Ja totta kai, itse kirjan nimi naurattaa sanallisessa 
nokkeluudessaan aina uudelleen.

Veikko Ennala:
Lasteni isä on veljeni ja muita 

lehtikirjoituksia
toim. Tommi Liimatta.

WSOY, 2007.

Tove Jansson:
Muumipapan urotyöt

(Muminpappans memoarer),
suom. Laila Järvinen.

WSOY, 1963.

Jörn Donner: 
Uusi maammekirja 
– raportti Suomesta

(Nya boken om vårt land),
suom. Seppo Heikinheimo.

Otava, 1967. 

Warren Murphy:
Remo – Seireenien laulu.

Winther, 1986.

evästä lukunälkäisille
Seuraavat neljä kirjaa ovat kolahtaneet 
Nikolas Elomaahan. Kirjojen ystävänä 
hän jakaa elämyksensä lukunälkäisille.

Kuka?

Nikolas elomaa

• 45-vuotias oikeustieteen kandidaatti
• Työeläkevakuuttajat Telan johtaja 2013–
• elämässä etusijalla: lapset
• harrastaa kesällä purjehdusta, talvella lumilau-

tailua ja kaikenlaista liikunta ympäri vuoden
• seuraavaksi aikoo lukea kirjan Al Caponen 

elämä ja maailma.

Kirja, joka 
kolahti
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english Summary

Double Insurance

 ■ Nearly 60,000 Estonians commute to Finland. Appro-
ximately 46,000 of them are insured for an earnings-rela-
ted pension, while the rest are posted employees. When 
including those working off the book, the number appro-
aches 100,000.

The largest problems arise when workers are emplo-
yed in both countries. According to EU regulations, pensi-
on can accrue in and social security benefits be paid from 
only one Member State at a time. ”Typically, a posted wor-
ker is hired by a Finnish employer to work extra at the 
same construction site,” explains Marjaana Lundqvist, 
Special Adviser at the Finnish Centre for Pensions. The 
Finnish employer takes out insurance in Finland for the 
worker who is already insured in Estonia. This problem 
concerns thousands of Estonians, not only construction 
workers. Many Estonian physicians work both in Finland 
and Estonia.

In February, the Finnish Centre for Pensions and Sotsi-
aalkindlustusamet launched an extensive campaign - To-
pelt ei maksa maksta (’no need to pay twice’; www.to-
peltmaksud.ee). The aim of the campaign is to provide 
information about the basic rules of social insurance and 
of Finnish pension benefits to the Estonians, in particular 
to those working in both countries.

To Raise or Not to Raise

 ■ Many say it would be unfair to raise the retirement 
age, in particular if it is done equally for all professions. 
But what do the facts state?  A report on the subject was 
recently published by the Finnish Centre for Pensions (Jär-
nefelt et al., 01/2014). 
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Finnish Pension Statistics for 2013

 ■ The figures for the average total pension of pensioners living in 
Finland who receive an earnings-related or a national pension are based 
on statistics compiled by the Finnish Centre for Pensions and Kela.

average monthly pension: 
• EUR 1,549 (men: EUR 1,760; women: EUR 1,367).

total statutory pensions: 
• EUR 26 billion (EUR 23 billion earnings-related).

1.5 million pension recipients: 
• 1,154,000 (old-age pension) 
• 183,000 (disability pension)
• 20,000 (part-time pension).

62,000 pension recipients live abroad.

There are considerable differences in life spans bet-
ween socioeconomic groups. Male clerical employees are 
expected to live six years longer than male manual emp-
loyees. The equivalent figure for women is three and a 
half years.

Nevertheless, research shows that women, regardless 
of profession, spend 23 years on average in retirement, 
while men spend 18 years. But male clerical employees 
spend only two, not six, years longer in retirement than 
do male manual employees.

In addition, compared to manual employees, clerical 
employees retire at higher ages and thus spend less time 
in retirement than could be expected based on life expec-
tancy figures.

Raising the retirement age for manual employees is 
often considered unfair as the heavy work takes its toll 
on their bodies. However, the pension scheme has taken 
this into account in the form of the disability pension. Thus, 
the retirement age is individual, determined based on a 
reduction in work capacity for those under the age of 63.

Nevertheless, the growing life expectancy has to be ta-
ken into account in the pension scheme. Raising the reti-
rement age would be more favourable than tightening the 
life expectancy coefficient, particularly for those who have 
to retire on a disability pension.

Pension Assets Exceed EUR 160 Billion

 ■ The combined investment portfolio of pension in-
surance providers amounted to EUR 162.2 billion in 2013, 
constituting a total growth of EUR 12.6 billion according 
to a statistical analysis compiled by the Finnish Pension 
Alliance TELA.

Circa 25 per cent of the Finnish earnings-related pen-
sions are financed with previously funded contributions 
and their investment returns. The aim of the investments 
is to reduce the pressure to raise the earnings-related pen-
sion contributions in the future.

“The investment returns are increasingly important in 
the financing of pensions in Finland, particularly now that 
the private-sector pension expenditure exceeds the pre-
mium income. The difference is financed with investment 
returns, leaving the capital intact. Part of the return is rein-
vested. The public sector will face the same situation in 
a few years,” states Maria Rissanen, analyst at TELA.

In 2013, the overall investment returns of the earnings-
related pension sector amounted to 8 per cent (nominal 
return). The best return rates (15.7%) stemmed from sha-
res and holdings. Investments in real estate yielded a re-
turn of 5.2 per cent.

At the end of 2013, investments outside the eurozo-
ne comprised 44.7 per cent of all investments, while do-
mestic investments amounted to 30.5 per cent. The rest, 
24.8 per cent, were invested in other eurozone countries 
except Finland.



RAPoRTTejA
Statutory pensions in Finland 
– longterm projections 2013

 ■ Raportissa esitellään Eläketur-
vakeskuksen pitkän aikavälin las-
kelmat lakisääteisten eläkkeiden 
kehityksestä vuosille 2013–2080. 
Pääpaino on työeläkkeitä koskevissa laskel-
missa. Raportissa tarkastellaan eläkemenojen 
ja keskimääräisen etuustason kehitystä sekä 
työeläkkeiden rahoitusta. Rahoituslaskelman 
keskeisimpiä tuloksia ovat TyEL-maksun ja 
-varojen kehitys. Raportti on englanninkielinen 
käännös julkaisusta Lakisääteiset eläkkeet – 
pitkän aikavälin laskelmat 2013.

Tekijät: Ismo Risku, Jukka Appelqvist, Mikko Sankala, Han-
nu Sihvonen, Heikki Tikanmäki ja Risto Vaittinen
Sarja: Finnish Centre for Pensions, Reports 03/2014

Linking retirement age to life 
expectancy: what happens 
to working lives and income 
distribution?

 ■ Raportissa tutkitaan sitä, mi-
ten vanhuuseläkeiän nosto ja sen 
sitominen elinajan odotteeseen vaikuttaisivat 
lähellä eläkeikää olevien palkansaajien työura-
päätöksiin, tulonjakoon ja työeläkejärjestelmän 
kestävyyteen. käytetty menetelmä erottelee 
palkansaajat iän, sukupuolen ja koulutustason 
mukaan. Raportti on englanninkielinen kään-
nös eläketurvakeskuksen ja eTlAn yhteisjul-
kaisusta eläkeiän sitominen elinaikaan: miten 
käy työurien ja tulonjaon?

Tekijät: Jukka Lassila, Niku Määttänen ja Tarmo Valkonen
Sarja: Finnish Centre for Pensions, Reports 02/2014, ETLA 
B 260

TILASTojA
Suomen työeläkkeensaajat 
ja vakuutetut 2012
Arbetspensionstagare 
och försäkrade i Finland 2012
Pensioners and insured in 
Finland 2012

 ■ Julkaisu sisältää tilastotietoja Suomen 
työeläkkeensaajista, työeläkkeelle siirtyneistä 
sekä työeläkevakuutetuista. Julkaisussa on tie-
toja myös työeläkemenosta, ulkomaille makse-
tuista työeläkkeistä ja työeläkekuntoutuksesta. 
Tiedot kattavat koko yksityisen ja julkisen sek-
torin lakisääteisen eläketurvan. Tilasto on tuo-
tettu yhteistyössä kevan kanssa. 

Sarja: Suomen virallinen tilasto: Sosiaaliturva 2014

TILASToRAPoRTTejA
Eläkkeellesiirtymisikä 
Suomen 
työeläkejärjestelmässä 2013

 ■ Raportissa tarkastellaan eläk-
keellesiirtymisikää tätä tarkoitus-
ta varten kehitetyn mittarin, eläkkeellesiirty-
misiän odotteen, avulla. Julkaisussa esitetään 
eläkkeellesiirtymisiän odotteen määritelmä ja 
laskutapa sekä kuvataan odotteessa tapahtu-
nutta kehitystä vuosina 1996–2013.

Tekijä: Jari Kannisto 
Sarja: Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 03/2014

KATSAUKSIA
Pension indicators

 ■ katsaus kokoaa yhteen elä-
kepolitiikan arvioinnin kannalta 
tärkeimmät indikaattorit. Se an-
taa tiiviin ja havainnollisen kuvan työurien pi-
tuuden, eläkkeiden tason ja niiden rahoituksen 
toteutuneesta kehityksestä ja tulevan kehityk-
sen arvioidusta kulusta. Katsaus on suunnattu 
päätöksentekijöille ja kaikille eläketurvan kehi-
tysnäkymistä kiinnostuneille. katsaus on eng-
lanninkielinen käännös julkaisusta Työeläkein-
dikaattorit.

Sarja: Finnish Centre for Pensions, Reviews 02/2014

Kokonaiseläke 2014: työeläke, 
kansaneläke ja verotus

 ■ katsauksessa on koottu yhteen 
kokonaiseläkkeeseen vaikuttavi-
en osien määräytyminen vuonna 
2014. Esimerkkitaulukoiden avul-
la on esitetty, miten kokonaisnettoeläke muo-
dostuu eri tulotasoilla. Katsauksessa on tarkas-
teltu työeläkkeen, kansaneläkkeen ja sen lisien 
määräytymistä ja eläkkeiden verotusta kyseise-
nä vuonna. Eläkkeiden verotuksen yhteydessä 
on tarkasteltu verotusta yleisemminkin ja ver-
tailtu eläkkeensaajien vero- ja maksurasitetta 
eri tulotasoilla palkansaajien vastaavaan.

Tekijät: Juha Knuuti ja Suvi Ritola
Sarja: Eläketurvakeskuksen katsauksia 01/2014
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