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Eläkevarat
173 610

Työeläkelaitosten
saamat

työeläkemaksut
24 500

Maksetut
eläkkeet
24 410

Maksusta
rahastoihin

2 475

Hoitokulut
525

Työnantajat
14 620

Työntekijät
4 520

Yrittäjät
1 240 Valtio

3 330 Työttömyys-
vakuutus-

rahasto
790

Eläkkeisiin
rahastoista

2 910

Sijoitustuotot
11 920

Maksuista
21 500

Luvut miljoonaa euroa, osittain arvioita.
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Painotuote, 441-619

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

Kansa kutsuu – kuuleeko  
työeläkejärjestelmä?
MYÖNTEINEN SANOMA heti kärkeen: suomalaiset kokevat työeläketurvan omakseen. 

Tällaisen johtopäätöksen voi vetää siitä runsaiden avovastausten määrästä, joka Luot-

tamus eläketurvaan -tutkimuksessa saatiin. Myös vastausten sisältö paljasti saman-

suuntaista. Moni lähetti terveisiä, että pitäkää meidän rahoistamme ja eläketurvas-

tamme huolta!

Kuinka tässä huolenpitotehtävässä on onnistuttu? Ainakaan luottamus ei ole kas-

vanut kolmessa vuodessa. Lähes kaikilla mittareilla punnittuna suomalaisten luotta-

mus eläketurvaa ja eläkejärjestelmää kohtaan on laskenut vuodesta 2011 vuoteen 2014. 

HUOLESTUTTAVAA PALAUTETTA tuli paljon. Nippa nappa puolet kansalaisista uskoo eläk-

keen takaavan kohtuullisen toimeentulon vanhuudessa. Luvatun eläkkeen arvelee saa-

vansa vain joka kolmas. Ainoastaan viidennes kansasta antaa siunauksensa eläkeiän 

sitomiseen elinikään. Ei siis mikään ihme, että vain vajaa kolmannes suomalaisista 

pitää eläkejärjestelmää oikeudenmukaisena. 

Olisi helppoa puolustautua, että kyselyä tehtäessä ei eläkeuudistuksen sisällöstä 

tai edes ratkaisun syntymisestä ollut varmuutta. Samaan aikaan 

joka tuutista vyöryi sisään kestävyysvaje, jota hoitamaan eläke-

järjestelmää kilvan komennettiin.

SELITTELY on liian helppoa ja lopulta aika turhaa. 

Puolustautumiseen ei ole varaa tuhlata energiaa, 

jota voi käyttää eläkejärjestelmämme toimintalo-

giikan ja periaatteiden selventämiseen tai suoma-

laisten eläketietouden kohentamiseen. Nyt meillä 

on kunnolla asiaa eli eläkeuudistus monine eläke-

ikävaihtoehtoineen tulee tehdä tutuksi.

Muutokset ovat väistämättömiä, mutta ne ai-

heuttavat epävarmuutta, johon yksi lääke on tieto. 

Ei pidä unohtaa myöskään tunnepuolta. Ihmisillä 

on oletuksia ja pelkoja muutoksia kohtaan.

TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄN reiluun viiteenkymmeneen vuoteen 

mahtuu muutoksia. Myös Työeläke-lehti täyttää 50 vuotta ja 

kokee samalla muutoksen: paperilehden rinnalle saadaan 

digitaalinen, notkea sisarlehti.

Merkkivuonna avaamme kirjoituskilpailun, jossa jokai-

nen lukija voi esittää oman mallinsa hyvin toimivasta työ-

eläkejärjestelmästä. Millaiseen työeläkejärjestelmään sinä 

olisit valmis luottamaan? Osallistu ja vaikuta! 

JULKAISIJA
Eläketurvakeskus, www.etk.fi
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PÄÄKIRJOITUS

Työeläke on Eläketurvakeskuksen  
julkaisema työeläkealan  
ammatti- ja sidosryhmälehti.



 EUROOPPA 
ETSII UUTTA SUUNTAA
Eläkkeellesiirtymisen mittapuuksi on Euroopassa nouse-
massa työkyky. Pelkkää ikää ei enää tuijoteta. Mutta kohen-
tuuko työkyky oletettua vauhtia, pohtii kokenut eläkelobbari 
Wolfgang Schulz-Weidner.

P
itkän linjan eläkelobbari on 

huolissaan. Hallintokortte-

leiden tasalämpöisissä hu-

midoreissa eurooppalais-

ten eläketurva on jäämässä 

talouspolitiikan ja vapaan kilpailun 

puristuksiin. Schulz-Weidnerin työ-

paikka, Euroopan sosiaalivakuutus-

laitosten edunvalvojan ESIP:n toi-

misto, sijaitsee vain kivenheiton 

päässä Euroopan parlamentista.

Brysselin katuvilinä on nuorekas, 

kaupunkilaisten keski-ikä 36 vuotta. 

Nuoruuden elinvoima korostuu nyt 

myös Euroopan komission puheissa.

– Komissio ei enää pidä vanhuut-

ta sosiaalisena riskinä. Komission TEKSTI PETER LINDSTRÖM  KUVAT THIERRY CHARLIER

Eläkeiästä tuli menneisyyden jäänne

REPORTAASI



”Lakisääteinen eläkeikä 
on vanhentunut ajatus.”

arvomaailmassa kansalaisen tulee 

työskennellä niin pitkään kuin mah-

dollista, iästä riippumatta. Esimer-

kiksi sosiaaliasioista aikaisemmin 

vastanneen komissaarin László An-
dorin mielestä lakisääteinen eläke-

ikä on vanhentunut ajatus.

– Työkyky on syrjäyttänyt iän 

eläkkeellesiirtymisen mittapuuna, 

Schulz-Weidner kuvailee politiikan 

suuntaa.

Nyt Brysselissä vaikuttava 

Schulz-Weidner on seurannut EU:n 

eläkepolitiikkaa jo 1990-luvun puo-

livälistä lähtien. Hän ihmettelee, 

kuinka helposti EU:n komissio us-

koo, että eliniän pidentyminen joh-

Brysselin eläkelobbarit
ESIP – European Social  
Insurance Platform

Lakisääteisten sosiaalivakuu-
tuslaitosten edunvalvoja.
Suomalaisina jäseninä Eläke-
turvakeskus, Tapaturmavakuu-
tuslaitosten liitto ja Työttö-
myysvakuutusrahasto. 
www.esip.eu

AEIP – The European Association 
of Paritarian Institutions

Työmarkkinajärjestöjen hallin-
noimien sosiaali- ja eläkevakuu-
tusinstituutioiden edunvalvoja.
Suomalaisena jäsenenä Tela ja 
yhteistyökumppanina Työttö-
myysvakuutusrahasto. 
www.aeip.net

PensionsEurope

Ammatti- ja toimialakohtaisen 
lisäeläketurvan edunvalvoja.
Suomalaisena jäsenenä Eläke-
säätiöyhdistys – ESY ry.
www.pensionseurope.eu

taa työkyvyn paranemiseen ja työu-

rien kasvuun.

– Euroopassa on illuusio, että ih-

miset kykenevät työskentelemään 

aina vain pidempään. Minä taas 

epäilen, että työkyky ei parane ole-

tettua vauhtia, Schulz-Weidner huo-

kaisee.

ELÄKKEISTÄ TALOUSPOLITIIKKAA

Ajat muuttuvat, niin myös Brysselin 

lobbareiden ja virkamiesten asen-

teet. Eläkeikää ja työkykyä koskeva 

asennemuutos on seuraus EU:n ta-

louspolitiikasta. Muutoksen ajureina 

toimivat jäsenmaiden julkisen talou-

den kestävyyskriisit.

EU haluaa säännellä jäsenmai-

den eläkejärjestelmiä nykyistä katta-

vammin, sillä eläkkeet muodostavat 

merkittävän osan julkistaloudesta. 

Suomen lakisääteinen työeläketurva 

tekee tässä poikkeuksen: se on kan-

santalouden tilinpidossa osa julkis-

taloutta, mutta käytännössä eläke-

varat on erotettu valtion budjetista.

– Suomi ei ehkä tunne vastaavan-

laista velkapainetta kuin vaikkapa 

Euroopan parla-
mentin jäsenet eli 
mepit valitaan suo-
rilla kansanvaaleil-
la joka viides vuosi. 
Parlamenttiin kuu-

Wolfgang Schulz- 
Weidner puolustaa 
kansallista sosiaa-
liturvaa. Brysselin 
poliittisessa ytimes-
sä hän on löytänyt 
paikkansa.
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Belgia, jota komissio parhaillaan 

patistaa nostamaan eläkeikää. Mut-

ta voitte helposti joutua samaan ti-

lanteeseen, pitäkää varanne.

KILPAILU ULOTTUU VAKUUTUKSIIN

Talouskriisi saa Schulz- Weidnerin 

mielestä liikaakin huomiota. Kriisi-

otsikot jättävät varjoonsa Euroopan 

sisämarkkinahankkeet, joihin lada-

taan suuria odotuksia eläkeinstituu-

tioille.

– Komission tavoitteena on kehit-

tää työmarkkinaeläkkeitä ja vapaa-

ehtoisia eläkevakuutuksia. Niitä hoi-

tavat vakuutus- ja rahastoyhtiöt.

– Lakisääteisen, verovaroilla ra-

hoitetun eläketurvan tulisi komis-

sion mielestä olla minimaalinen ja 

vastaus vain eläkeläisköyhyyteen.

Toisen ja kolmannen pilarin eläk-

keet ovat komissiolle tärkeitä siksi, 

että ne ovat harvoin kaikille kansa-

laisille pakollisia. Ne kuuluvat EU:s-

sa avoimen kilpailu piiriin. Kehit-

tämällä lisäeläkkeitä vakuutus- ja 

rahoitusyhtiöille avautuisivat val-

tavat euroopanlaajuiset markkinat.

– Suomen liittymissopimus on 

fiksusti suojellut kansallista eläke-

turvaanne. Esimerkiksi EU pakotti 

jo 1990-luvulla Ranskan maatalous-

tuottajien lisäeläkejärjestelmä Core-

van vapaasti kilpaillun vakuutustoi-

minnan piiriin. 

TYÖPAIKKA JUUSTOLAUTASELLA

Vapaa liikkuvuus on yksi EU:n pe-

rusperiaatteista, ja Brysselissä sen 

huomaa. Yli kolmannes asukkaista 

on ulkomaalaisia. EU, Nato ja muut 

kansainväliset organisaatiot työllis-

tävät 40 000 henkilöä.

– Rakastan tätä kaupunkia ja sen 

ihmisiä, Schulz-Weidner naurahtaa 

aurinkoisella Luxemburgin aukiolla.

– Bryssel on monikielinen ja mo-

nikulttuurinen kansainvälisen po-

litiikan keskus. Se vaatii kuitenkin 

aikaa, paljastaa helmensä hitaasti.

Hän pitää itseään etuoikeutettu-

na. Asemapaikka Euroopan ytimes-

sä avaa asiantuntijalle uusia aja-

tuksia sosiaalivakuutuksesta lähes 

päivittäin.

– Ristiriitaista kyllä, tunnen vä-

hemmän belgialaisia paikallisia 

kuin tullessani tänne. Bryssel on 

myös byrokraattista elämää hen-

gittävä keinotekoinen olio vailla 

kosketusta ulkopuoliseen todelli-

suuteen.

– Me byrokraatit vitsailemmekin, 

että elämme täällä kuin juustolauta-

sen suojakuvun alla. 

Suomen työeläkkeet suojattu 
rajat ylittävältä kilpailulta
SUOMEN TYÖELÄKEVAKUUTUKSEN asema pää-

-
missopimukseen lisättiin maininta, joka pitää 
yksityisalojen eläkelaitokset EU:n henkivakuu-

-

-
eläkevakuuttamista, eivätkä ne saa kilpailla 

ULKOMAISET ELÄKEYHTIÖT saavat toimia Suo-

-

-

jos Suomi itse muuttaisi olennaisesti lakisää-
-

-
varoja käytettäisiin Suomessa muuhun kuin 
eläketurvan hoitamiseen tai laitosten sosiaa-

”Suomen 
liittymissopimus 

 
 

KUKA?
Wolfgang Schulz-Weidner

Ikä:
Koulutus: Juristi, väitellyt 
geenitutkimuksen merkityk-
sestä oikeusjärjestelmälle ja 

Työ: Saksan sosiaalivakuu-
tuslaitosten edunvalvojan 
Deutsche Sozialversicherun-
gin pysyvä edustaja Brysse-

ESIP:n eläkepoliittinen neu-

Perhe:
Harrastukset: Ruuanlait-
to   ystävien kanssa, historia, 
 musiikki, postimerkkien ja 

Pala Berliiniä 
Brysselissä. Muurin 
pätkä parlamentin 
edustalla, lähellä 
Schulz-Weidnerin 
työpaikkaa. 

– ESIP on eri 
linjalla komission 
kanssa. Haluam-
me pitää sosiaali-
turvan jäsenmaiden 
omassa päätäntä-
vallassa, Wolfgang 
Schulz-Weidner 
sanoo.



U
udet eläkeikärajat koskevat vuonna 

1955 syntyneitä ja nuorempia. Uu-

distus ei koske jo maksussa olevia 

eläkkeitä eikä ennen vuotta 2017 

karttuneita eläkkeitä.

ALAIKÄRAJA vanhuuseläkkeessä nousee 

vuodesta 2017 alkaen 3 kuukaudella vuo-

dessa, kunnes saavuttaa 65 vuotta. Alara-

jan lisäksi lasketaan tavoite-eläkeikä kulle-

kin ikäluokalle.

Vuodesta 2027 lähtien eläkeikäraja sido-

taan elinikään, ja STM vahvistaa vuosittain 

eläkeiän alarajan.

Eläkeikä nousee myös julkisella sektoril-

la yksityisen sektorin tapaan. Myös julkisen 

puolen ammatillisia eläkeikiä korotetaan.

KUNNALLINEN ELÄKELAKI (KuEL) yhdiste-

tään valtion eläkelain ja evankelis-luteri-

laisen kirkon eläkelain kanssa uudeksi jul-

kisen sektorin eläkelaiksi (JuEL). 

Uudistus tuo myös kokonaan uusia elä-

kelajeja. Nykyinen osa-aikaeläke poistuu 

ja sen tilalle tulee osittainen varhennet-

tu vanhuuseläke. Sen voi ottaa joko 25- tai 

50-prosenttisena kertyneestä työeläkkees-

Eläkeuudistuksen lakimuutosehdotukset ovat paraikaa 

saa kesän lopulla käsiteltäväkseen hallituksen esityksen.

tä aikaisintaan 61-vuotiaana. Sillä ei ole 

merkitystä, jatkaako työntekoa tai siirtyy-

kö pois työelämästä.

UUDISTUKSESSA voimaan tulee myös työu-

raeläke. Se voidaan tietyin edellytyksin 

myöntää 63-vuotiaille, joilla on vähenty-

nyt työkyky ja vähintään 38 vuoden työu-

ra raskaassa ja kuluttavassa työssä.

Työuraeläke on työkyvyttömyyseläk-

keen alalaji. Sen saajalla on oltava jonkin-

asteista sairautta, vikaa tai vammaa eli jo-

tain työkyvyn alenemaa. Rekisteritiedot 

ovat työhistorian keston pohjana. Halli-

tuksen esityksen perusteluihin kuvataan, 

mikä tekee töistä erityisen rasittavaa ja ku-

luttavaa.

Toisin kuin työkyvyttömyyseläkkees-

sä, työuraeläkkeessä ei oteta huomioon 

alimpaan eläkeikään jäljellä olevaa aikaa. 

Työuraeläkkeen määrä on sen alkamiseen 

mennessä kertynyt eläke.

ELÄKEKARTTUMAT yhdenmukaistuvat uudis-

tuksessa. Karttumisen alaikäraja on työn-

tekijöille 17 ja yrittäjille 18 vuotta. Eläkettä 

karttuu kaikissa ikäryhmissä 1,5 prosenttia 

TEKSTI ANNE IIVONEN  PIIRROS JOUKO OLLIKAINEN

vuosiansioista. Enää ei olisi sen paremmin 

superkarttumia kuin korotettuja karttumia-

kaan tietyille aikajaksoille. Sen sijaan koko 

työuralta kertyy eläkettä kaikille yhtäläis-

ten periaatteiden mukaisesti.

Poikkeuksena ovat kuitenkin 53–62-vuo-

tiaat, joille eläkettä karttuu 1,7 prosenttia 

siirtymäajalla vuoden 2025 loppuun saak-

ka. 
Lue lisää: Eläkeuudistus.fi

ELÄKEUUDISTUS ETENEE

Eduskuntaan loppukesästä
EDUSKUNTA PÄÄTTÄÄ eläkeuudistuksen 
lopullisesta sisällöstä. Lakeina eläke-
uudistuksen sisältö on tarkoitettu voi-

Työeläkeuudistukseen liittyvät halli-
tuksen lakiesitykset annetaan eduskun-
nalle loppukesästä. Työeläkeuudistus 

Uudistus ei koske jo maksussa ole-

karttuneita eläkkeitä. Uusi eläkeikä 

syntyneitä. 
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PALLO SIIRTYY
ELÄKEYHTIÖILLE

Satu Huber toivoo, että edus kunnan 
päätösten jälkeen työeläkeyhtiöt 
saavat työrauhan toteuttaa  
eläkeuudistus käytännössä.

TEKSTI MATTI REMES  
KUVAT VEIKKO SOMERPURO

Elon toimitusjohtaja Satu Huber:

TAPASIMME



Huberin mukaan fuusion keskeisin lähtökohta 

oli varmistaa, että asiakaspalvelun taso ei laske uu-

den organisaation rakentamisen aikana. Pidemmän 

aikavälin tavoitteena on parantaa kustannustehok-

kuutta.

Viime syksynä fuusioon liittyvät asiat nousivat ot-

sikoihin, kun Helsingin Sanomat uutisoi säännösten 

vastaisista menettelytavoista LähiTapiola Eläkeyhti-

ön palveluveloituksissa ja -sopimuksissa.

Lehden skuuppi työeläkevarojen väärinkäytös-

tä kuivui kuitenkin kokoon. Finanssivalvonnan 

mukaan LähiTapiola Eläkeyhtiön 

toiminnassa oli havaittu joitakin 

moitittavia hallinnollisia menette-

lytapoja. Edellytyksiä julkisen va-

roituksen antamiseksi ei ollut, eikä 

asiakkaille koitunut vahinkoa, Hu-

ber huomauttaa.

– Suhtaudumme Finanssival-

vonnan tekemiin havaintoihin joka 

tapauksessa vakavasti ja huoleh-

dimme siitä, että toimintamme on täysin ohjeiden 

mukaista.

MARKKINAOSUUKSISSA EI ISOJA MUUTOKSIA

Kahden keskikokoisen työeläkeyhtiön yhdistyminen 

oli merkittävä muutos työeläkemarkkinoilla.

Elo on nyt Varman ja Ilmarisen jälkeen Suomen 

kolmanneksi suurin työeläkeyhtiö. Runsaan kolmen 

miljardin euron kokonaismaksutulolla sen markki-

naosuus työ- ja yrittäjäeläkkeissä oli viime vuonna 

noin 23,8 prosenttia.

Elossa vakuutettujen yrittäjien ja työntekijöiden 

määrä on lähes puoli miljoonaa.

Erityisen vahva markkinaosuus Elolla on pienten 

ja keskisuurten yritysten asiakkuuksissa.

T
apiolan Tennispuisto Espoossa täyttyy 

aamuvarhaisella pelaajista, jotka tennis-

tuntinsa jälkeen rientävät lähistön työ-

paikkoihin. Työeläkeyhtiö Elon toimi-

tusjohtaja Satu Huber kuuluu kenttien 

vakiokuluttajiin.

– Jos suinkin mahdollista, käyn pelaamassa pari, 

kolme kertaa viikossa. Ja jos voi valita, niin aina aa-

muisin.

Tenniskentällä muut asiat unohtuvat, sillä onnis-

tunut peli edellyttää sataprosenttista keskittymistä 

palloon ja omiin lyönteihinsä. Laji 

on Huberin mielestä erinomainen 

tapa tyhjentää muisti ennen kii-

reistä työpäivää.

Kiirettä onkin viime aikoina riit-

tänyt. Eläke-Fennia ja LähiTapio-

la Eläkeyhtiö yhdistyivät vuoden 

2014 alussa Keskinäinen Työelä-

kevakuutusyhtiö Eloksi.

Huber nousi kesäkuun alussa 

varatoimitusjohtajan paikalta uuden työeläkeyhti-

ön toimitusjohtajaksi. Hänen edeltäjänsä Lasse Hei-
niö jää eläkkeelle vuoden lopussa.

FUUSIO OLI ISO URAKKA

Kahden työeläkeyhtiön yhdistyminen on Huberin 

mukaan iso urakka. Kyse ei ole vain yksittäisten pa-

likoiden uudelleenjärjestelystä tai tietojärjestelmien 

yhdistämisestä, vaan kokonaan uuden organisaa-

tion ja yrityskulttuurin luomisesta.

Isossa fuusiossa moni asia voi mennä vikaan. Hu-

berin mukaan kaikki on sujunut kuitenkin odotus-

ten mukaisesti.

– Olimme valmistelleet asiaa huolella ennen var-

sinaisen urakan aloittamista.

Isot yritykset ovat 
 heränneet. Ne joutuvat 
itse maksumiehiksi, jos 
työntekijä joutuu työ-

kyvyttömäksi.

Tennis on Satu Huberin  mie-
lestä erinomainen  harrastus 
työn vastapainona. Työasiat 
unohtuvat vähäksi aikaa, 
 sillä kentällä on keskityttävä 
sataprosenttisesti palloon.

”Ei pidä tarttua olemassa   
oleviin toimintamalleihin, vaan  

elää mukana muutoksessa.”
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Satu Huber aloitti
 tenniksen pelaamisen
jo nuorena. Välillä 
 harrastus jäi vähille, 
mutta nyt hän yrittää 
ehtiä kentälle ainakin 

Yrittäjien eläkevakuutuksissa sen markkinaosuus 

oli viime vuonna runsaat 40 prosenttia.

Markkinaosuuksiin fuusio ei ole tuonut suurta 

muutosta. Huberin mukaan Elo menetti viime vuon-

na hieman asiakkaita muille työeläkeyhtiöille, mut-

ta sai myös uusia.

– Mitään suuria siirtymiä markkinoilla ei ole ta-

pahtunut.

Maksutulossa mitattuna Elon markkinaosuus 

nousi vuoden 2014 aikana. Huberin mukaan tä-

hän vaikutti Elon asiakasyritysten taloudellinen 

menestys.

– Fuusiovuonna tämä oli meille torjuntavoitto. 

Uskon, että Fennian ja LähiTapiolan verkostot tuo-

vat Elolle lisää voimaa.

Tarkoin säännellyllä toimialalla keskeinen kilpai-

luvaltti on Huberin mielestä laadukas ja kilpailuky-

kyinen palvelu. Kyse on pitkälti perusasioista, esi-

merkiksi kuinka nopeasti asiakkaiden puheluihin 

vastataan tai korvaushakemukset käsitellään.

Mitä pienemmästä yrityksestä on kyse, sitä tär-

keämpää on Huberin mukaan kokonaispalvelu.

– Pk-yrittäjä haluaa usein hoitaa työeläkeasiat ja 

muutkin vakuutukset yhden yhteyshenkilön kautta. 

Suuremmat asiakkaat sen sijaan tarvitsevat usein 

tarkempaa tietoa työeläkevakuuttamisen eri osa-alu-

eilta ja ovat suoraan yhteydessä eri palvelujemme 

asiantuntijoihin.

KILPAILUVALTTINA TYÖHYVINVOINTI

Huber uskoo, että yksi Elon kilpailuvaltti ovat työ-

hyvinvoinnin palvelut. Työeläkeyhtiöt toimivat asi-

akkaiden kumppanina ja tuovat asiakasyritysten 

kanssa yhdessä kehitettyjä hyviä käytäntöjä myös 

muiden yritysten ulottuville.

– Isot yritykset ovat heränneet, koska ne joutu-

vat itse käytännössä maksumiehiksi, jos työntekijä 

joutuu työkyvyttömäksi.

Huberin mukaan työkyvyn ja -hyvinvoinnin 

edistämisessä yritykset katsoivat ennen lähinnä 

kustannussäästöjä. Nyt huomio on kuitenkin siir-

tynyt entistä enemmän siihen, että työssä viihty-

vä ja hyvinvoiva työntekijä tekee myös parempaa 

tulosta.

– Kun johtamisjärjestelmät, toimintatavat ja ta-

voitteet ovat selkeitä, koko henkilöstö voi paremmin 

ja tekee töitä tehokkaammin ja innovatiivisemmin. 

Näitä käytäntöjä parantamalla myös sairauspoissa-

olot vähenevät.

ELÄKEYHTIÖT TARVITSEVAT NYT TYÖRAUHAN

Työhyvinvointi liittyy oleellisesti työurien pidentä-

miseen, johon myös viime syksynä työmarkkinajär-

jestöjen sopima eläkeuudistus tähtää.

KUKA?
Satu Huber

Ikä:
Koulutus:
Työ:

Perhe:
Harrastukset:



Huberin mielestä eläkeratkaisu oli onnistunut. 

Hän toivoo, että uusi eduskunta vie nyt uudistuksen 

päätökseen ja hyväksyy asiaa koskevan lakipaketin.

– Sen jälkeen olisi hyvä, että saisimme työrauhan 

toteuttaa uudistukset käytännössä.

Huber muistuttaa, että kansainvälisissä vertailuis-

sa Suomen työeläkejärjestelmä on yksi vakaimmis-

ta ja tehokkaimmista. Järjestelmän on kuitenkin py-

syttävä mukana nopeasti muuttuvassa maailmassa.

– Ei pidä tarttua olemassa oleviin toimintamal-

leihin, vaan elää mukana muutoksessa. 

Aina tulee löytää keinoja parantaa toimintaa niin, 

että se on eläkkeensaajan ja yhteiskunnan kannal-

ta järkevintä.

Suomalaisen eläkejärjestelmän vahvuuksiin kuu-

luvat Huberin mielestä itseään korjaavat mekanis-

mit. Elinaikakerroin on tästä hyvä esimerkki.

Huber muistuttaa kuitenkin, että eläkejärjestel-

män kestävyys on kiinni yleisestä talouskehityk-

sestä.

– Nyt tarvitaan ennen muuta talouskasvua ja uu-

sia työpaikkoja. 

Innostavasta työstä hyötyvät kaikki
SATU HUBERIN MIELESTÄ työhyvinvoinnin eteen kannat-
taa tehdä töitä, sillä innostunut ilmapiiri antaa lisää vir-
taa niin työntekijöille kuin yrityksellekin.

– Innostus ja positiivisuus tarttuvat. Vastaavas-
ti sama pätee kyynisyyteen, lannistamiseen ja pahan-
tuulisuuteen.

Huber korostaa, että työntekijä ei ole muutoksen 
kohde ja sopeutuja, vaan aktiivinen toimija.

– Jokaisen on ymmärrettävä tässä vastuunsa, sillä 
kaikki voivat vaikuttaa oman työyhteisönsä ilmapiiriin.

Työhyvinvointiin liittyy oleellisesti hyvä johtaminen. 
Ylhäältä johtamisen sijaan tarvitaan esimiehiä, jotka an-
tavat työntekijöille mahdollisuuden vaikuttaa työyhtei-
sön kehittämiseen ja työrutiineihin.

Huber yrittää itse luoda ympärilleen ilmapiiriä, jossa 
ollaan avoimia mutta myös kyseenalaistetaan asioita 
rakentavassa hengessä.

– Haluan olla avoin, delegoiva ja luottava esimies. 
Vastaavasti arvostan, jos omia tekemisiäni johtajana 
välillä kyseenalaistetaan. 

Tennistunti on ohi, on aika 
rientää pirteänä töihin. Satu 
Huberin pelikaverina oli tänä 
aamuna Saija Sundén.
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E
läkeikää lähestyvien 

60–64-vuotiaiden työlli-

syysaste on runsas 40 pro-

senttia. Mutta 55–59-vuoti-

aiden työllisyysaste on jo yli 

70 prosenttia.

Työterveysprofessori Clas-Håkan 
Nygård Tampereen yliopistosta ker-

too, 50–60-vuotiaiden työnteko on 

todettu yhtä tehokkaaksi kuin alle 

40-vuotiaiden.

– Ainakaan tuottavuudella ei siten 

voi perustella ikääntyneiden työnte-

kijöiden irtisanomisia tai rekrytointi-

haluttomuutta, Nygård huomauttaa.

VIISIKYMPPISET RAJAVIIVALLA

Käytännössä yli 56-vuotiaalla on lä-

hes olemattomat mahdollisuudet 

työllistyä. Mahdollisuudet päästä 

töihin laskevat romahdusmaisesti, 

kun täyttää 50 vuotta.

– Kuitenkin kokemusperäinen 

älykkyys kasvaa myöhäiseen ikään 

Työntekijöinä ikääntyneet ovat yhtä tehokkaita 
kuin alle nelikymppiset. Ennenaikaista eläk-
keelle  jäämistä voi ehkäistä keventämällä työn 
 vaatimuksia ja huolehtimalla terveydestään.

TEKSTI MIA HEMMING  KUVA PETRI KIVINEN

Taidot kehittyvät

saakka, jolloin iäkkäällä on sitä 

enemmän kuin nuorella työnteki-

jällä.

Ikääntymisen myötä tiedon va-

likointi ja yhdistely järkeviksi ko-

konaisuuksiksi tehostuu. Kokeneil-

la työntekijöillä on kyky tiivistää ja 

tallentaa tietoa myöhemmin hyö-

dynnettäväksi työtehtävissä.

– Tiedollisten taitojen lisäksi 

ikääntyneiden työntekijöiden hy-

viin puoliin kuuluu usein esimer-

kiksi korkea oppimismotivaatio. 

Jos heille annetaan mahdollisuus 

osallistua koulutukseen, heidän 

motivaatiossaan ei ole suuria ero-

ja verrattuna nuorempiin työnteki-

jöihin.

Ikääntymisen myötä työteho voi 

hidastua. Kokemus on kuitenkin 

tuonut työntekoon tiettyjä rutiine-

ja, jolloin turhat teot työskentelyssä 

ovat jääneet pois.

– Työtehon hidastuminen voi tar-

koittaa myös tarkempaa työskente-

lyä, jolloin työn laatu paranee, Ny-

gård sanoo.

KEVENNÄ TARVITTAESSA

Vanhempien työntekijöiden joukos-

sa on nuoria enemmän sellaisia, joil-

la ei ole lainkaan sairauspoissaoloja. 

Vanhemmilla on myös vähemmän 

lyhyitä poissaoloja kuin nuorem-

milla. Nygård mainitsee, että van-

hemmilla työntekijöillä on kuitenkin 

enemmän pitkiä sairauspoissaoloja 

kuin nuoremmilla.

– Pitkiin sairauspoissaoloihin 

työnantajan on helpompi varautua. 

50–60-vuotiaiden 
työnteko on todettu 

yhtä tehokkaaksi kuin 
alle 40-vuotiaiden.

 TYÖURAN 
AIKANA

Clas-Håkan 
Nygård muistuttaa, 
että ikääntyminen 
ei automaattisesti  
alenna työkykyä 
huonoksi.
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Lyhyet sairauspoissaolot aiheuttavat 

yllättäviä tilanteita, jos jonakin päi-

vänä onkin huomattavasti vähem-

män työntekijöitä kuin mitä pitäisi. 

Yleensä työssäolijat joutuvat silloin 

paikkaamaan poissaolijoita, ja työil-

mapiiri kärsii.

– Täytyy kuitenkin muistaa, että 

pitkät sairauslomat voivat ennakoi-

da työkyvyttömyyttä. Esimiesten pi-

täisi osata ajoissa nähdä muutoksia 

työkyvyssä ja puuttua tilanteisiin – 

tätä kutsutaan ennakoivaksi tueksi, 

Nygård selvittää.

Myös 45–55-vuotiaiden työssä 

olevien joukossa on huonon työky-

vyn omaavia henkilöitä, mutta niin 

on myös erinomaisen. Työkyvyl-

lä Nygård tarkoittaa toimintakykyä 

suhteessa työn vaatimuksiin.

– Jos työn vaatimukset ovat aiem-

min sopineet hyvin työntekijän työ-

kykyyn, ne voivat ylittää sen ikään-

tymisen myötä. Työn vaatimuksia 

keventämällä autetaan työntekijää 

jaksamaan eläkeikäiseksi asti. Pi-

tää tarkastella tehtäviä siitä näkö-

kulmasta, että miten ne sopivat nii-

tä tekevälle työntekijälle.

Nygård neuvoo, että ikääntyneen 

työntekijän työtehtäviä kannattaa 

vaikka vaihtaa – toki hänen suostu-

muksellaan. Myös työaikoja on hyvä 

uudelleen järjestää, jos ne ovat kuor-

mittavia.

– Yövuorot sopivat harvalle 

ikääntyneelle työntekijälle, ja sään-

nölliset työajat kuormittavat vuoro-

työtä vähemmän.

Myös palautumisaikoja pidentä-

mällä voidaan tukea työkykyä. Niin 

työpäivän aikana, kuin työvuorojen 

välillä sekä pitkillä viikonlopuilla ja 

pidemmillä lomilla voidaan venyttää 

taukoja.

– Elpymisen tarve kasvaa iän 

myötä. Ja mitä raskaampi työ, sen 

pidempiä taukoja tarvitsee.

Fyysisesti raskas työ ei kohota 

ikääntyneen kuntoa vaan laskee sitä. 

Todennäköisesti sen tähden, että pa-

lautumisaikoja ei ole pidennetty.

JOUSTAVUUS MOTIVOI

Ikääntyvän työntekijän jaksamiseen 

vaikuttaa paljon myös se, miten 

hän tulee toimeen lähiesimiehen-

sä kanssa. Ikääntyvän työntekijän 

työkyky voi parantua johtamisen ja 

esimiessuhteen parantumisen myö-

tä. Vapauden puute voi alentaa työ-

kykyä.

Nygård tiivisti, että antamalla 

ikääntyneen työntekijän vapaam-

min tehdä työnsä omalla tavallaan 

tuetaan hänen työkykyään.

– Siten voi osoittaa luottamusta 

työntekijää kohtaan, mikä sekin on 

hyväksi työkyvylle.

Myös liikunnalla voi kohentaa 

työkykyä. Esimerkiksi reippaalla 

kävelyllä neljä kertaa viikossa kunto 

kohenee ja työtehtävät helpottuvat.

– Työntekijä voi myös oma-aloit-

teisesti lisätä liikuntaa tai aloittaa 

liikuntaharrastuksen.

HYVÄKUNTOISENA ELÄKKEELLE

Jaksamisongelmat näkyvät toiminta-

kyvyssä vielä eläkkeelläkin.

– Jos viisi- tai kuusikymppisenä 

kokee fyysistä tai henkistä pitkäkes-

toista ylikuormitusta, toimintaky-

ky koetaan heikoksi 10–30 vuoden 

päästäkin. Pitäisi siis yrittää päästä 

eläkkeelle ilman, että on viimeiset 

vuodet työelämässä ylikuormittunut. 

Kun siirtyy hyväkuntoisena eläkkeel-

le, on todennäköisemmin hyväkun-

toinen vielä 20 vuoden päästä.

– Yli viisikymppisen työntekijän 

kohdalla täytyisi siis suunnitella, 

miten hän on työssä seuraavat vii-

sitoistavuotta. 

Nygård puhui aiheesta Gerontologian 
tutkimuskeskus Gerecin luentosarjassa.

KUKA?
Clas-Håkan Nygård

Ikä:
Koulutus:

Työ:

Perhe:

Harrastukset:

Työn vaatimuksia 
keventämällä autetaan 
työntekijää jaksamaan 

eläkeikäiseksi asti.
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KANSALAISTEN LUOTTAMUSTA 

eläketurvaan on mitattu Elä-

keturvakeskuksessa kahdes-

ti, vuosina 2011 ja 2014. Lähes 

kaikilla mittareilla mitattuna 

suomalaisten luottamus elä-

keturvaa ja eläkejärjestelmää 

kohtaan on laskenut kolmessa 

vuodessa.

Vuonna 2014 uskottiin edel-

listä kertaa selvästi vähemmän 

siihen, että eläke takaa koh-

tuullisen toimeentulon van-

huudessa (kuvio 1). Vastaajista 

54 prosenttia katsoi eläkkeen takaavan kohtuullisen 

toimeentulon vanhuudessa. Naisista alle puolet ajat-

teli näin. Kolme vuotta aiemmin 62 prosenttia vas-

taajista uskoi vanhuuseläkkeen riittävän kohtuulli-

seen toimeentuloon. 

Siihen, että eläke takaa kohtuullisen toimeentu-

lon, jos henkilö tulee työkyvyttömäksi, uskoi vastaa-

jista 37 prosenttia. Samaa mieltä olevien osuus oli 

edellisellä kerralla selvästi korkeampi: kahden mit-

tausajankohdan ero on 10 prosenttiyksikköä. Naisis-

ta enää kolmannes on väitteen kanssa samaa mieltä, 

miehistä 42 prosenttia.

Sen väitteen kanssa, että eläke takaa kohtuullisen 

toimeentulon, jos perheen huoltaja kuolee, samaa 

mieltä oli vain 29 prosenttia vastaajista. Ikääntyneet 

olivat harvoin samaa mieltä, samaa mieltä olevien 

osuus oli heidän keskuudessaan alentunut parikym-

mentä prosenttiyksikköä.

OMAT KOKEMUKSET eläkkeistä kasvattivat luottavais-

ten osuutta. Eläkkeellä jo olevat olivat muita ylei-

semmin sitä mieltä, että luvatut eläkkeet kyetään 

jatkossakin maksamaan.

MERVI TAKALA
Erikoistutkija
Eläketurvakeskus

Luottamus eläketurvaan heikentynyt
Kansalaisten luottamus siihen, että eläkejärjestelmä kykenee täyttämään 
tehtävänsä, on vähentynyt. Vain puolet suomalaisista uskoo, että eläke 
 takaa kohtuullisen toimeentulon vanhuudessa.

Työssä käyvät luottivat tähän 

selvästi vähemmän. Vain joka nel-

jäs työssä käyvä uskoi, että luva-

tut eläkkeet kyetään tulevaisuu-

dessa maksamaan.

Suomalaiset eivät pidä eläke-

järjestelmää oikeudenmukaise-

na. Viime vuonna vastaajista 30 

prosenttia piti eläkejärjestelmää 

oikeudenmukaisena ja eri mieltä 

oli 58 prosenttia (kuvio 2).

Kolmen vuoden takaisessa mit-

tauksessa 36 prosenttia vastaajis-

ta oli sitä mieltä, että eläkejärjes-

telmä on oikeudenmukainen. Erityisesti miesten 

osuudessa oli tapahtunut selvää alentumista.

NUORTEN KÄSITYS eläketurvan oikeudenmukaisuu-

desta oli alhaisemmalla tasolla kuin se oli edellises-

sä mittauksessa (kuvio 3). Kaikkein nuorimmat vas-

taajat olivat kuitenkin keski-ikäisiä useammin sitä 

mieltä, että eläkejärjestelmä on oikeudenmukainen.

Korkeimmin koulutettujen ryhmässä arvio elä-

kejärjestelmän oikeudenmukaisuudesta oli selväs-

ti alemmalla tasolla kuin edellisessä mittauksessa, 

mutta on kuitenkin edelleen muita koulutusryhmiä 

korkeammalla tasolla. 

Väestön vanhenemisen myötä huoli nuorten mak-

sutaakasta on noussut esiin tavan takaa. Kyselyssä 

esitettiin väite ”nuoremmat sukupolvet joutuvat lii-

aksi eläkkeiden maksumiehiksi”. Aiemmin kuusi-

kymmentä prosenttia vastanneista katsoi, että nuor-

ten maksutaakka on liian suuri. Miesten ja naisten 

välillä ei ollut suurta eroa suhtautumisessa.

Vuonna 2014 väitteen kanssa samaa mieltä ole-

vien osuus oli laskenut 53 prosenttiin ja erityises-

ti naiset olivat aiempaa harvemmin samaa mieltä.

Eläke-
järjestelmää 

pitää oikeuden-
mukaisena 

 
suomalaisista.
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Edelliseen mittaukseen verrattuna ikään-

tyneiden asenteet olivat muuttuneet: kun 

vuonna 2011 yli 65-vuotiaista 48 prosenttia 

oli sitä mieltä, että nuorten maksutaakka 

on liian iso, nyttemmin tätä mieltä oli enää 

29 prosenttia. Nuoret olivat väitteen kanssa 

useammin samaa mieltä kuin vanhemmat 

ikäryhmät.

KANSALAISTEN LUOTTAMUS eläketurvaan on 

selvästi alemmalla tasolla kuin se oli kolme 

vuotta aiemmin. Eläketurvaa kohtaan tun-

nettua luottamusta tai epäluottamusta ar-

vioitiin vastauksissa paitsi oman kokemuk-

sen myös julkisuudessa käydyn keskustelun 

pohjalta.

Vastausten mukaan yleisen taloudellisen 

tilanteen kehnous ja eläkkeitä käsittelevä 

kriittinen julkisuus vähentävät kansalais-

ten luottamusta eläketurvaan. 

Raportti verkossa: Mervi Takala,  

Luottamusta eläketurvaan on Eläketur-

-

Luottamusta mitattu
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Kuvio 1: 

Samaa mieltä väitteiden kanssa olevien osuudet
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Kuvio 2: 

”Eläkejärjestelmä on oikeudenmukainen” -väitteen kanssa 
samaa mieltä olevien osuudet sukupuolen ja iän mukaan
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Hetken se vain kestää
JULKISTA KESKUSTELUA koti-

maassa on mahdotonta seurata 

törmäämättä sanaan kestävyys-

vaje. Julkistalouden kestävyys-

vajeen idea on hallinnut politiik-

kaa kohta vuosikymmenen ajan.

Idea on omaksuttu niin puo-

lueissa, julkishallinnossa, työ-

markkinajärjestöissä kuin me-

diassakin.

Kestävyysvajetta pidetään 

usein synonyyminä väestön 

ikääntymiselle. Näin asia ei kui-

tenkaan ole. Väestön ikääntymi-

nen on väestörakenteen muutokseen liittyvä tosi-

asia. Kestävyysvaje taas on tulkinta siitä, millaisia 

ongelmia muutokseen liittyy ja miten ongelmia tu-

lisi ratkaista.

Suomessa hallitseva tulkinta on peräisin valtio-

varainministeriöstä. Tulkinnan lähtökohta on, että 

väestön ikääntyminen voi johtaa sukupolvien väli-

siin intressiristiriitoihin julkisen sektorin tuloja ja 

menoja koskien. Kestävyysvajeen idean pihvi on, 

että mahdollisia poliittisia konflikteja pitää yrittää 

ratkaista hallinnollisesti jo etukäteen – riippumatta 

siitä, tuleeko niitä koskaan edes esiintymään.

KESTÄVYYSVAJEPUHEEN TAVOITTEENA on 

kokonaisveroasteen vakiointi sosiaali-

turvamaksut mukaan lukien, julkisten 

menojen sopeuttaminen valittuun ve-

roasteeseen ja julkisen sektorin ylijää-

män luominen.

Verotuksen nostamista ei pidetä 

suotavana, minkä vuoksi vain leik-

kauksia pidetään kestävinä ratkaisui-

na. Kestävyysvajepuheella pyritään 

poistamaan politiikkaa talouspoli-

tiikasta.

Puheen poliittinen viesti on, että 

kaikkien tulee maksaa tästä eteenpäin 

saman verran veroja, mutta julkishyödyk-

keitä tullaan koko ajan karsimaan.

On vaikea kuvitella ankeam-

paa poliittista sanomaa.

Sama kuin poliitikko sanoisi 

äänestäjälle, että johdollani tu-

levaisuus on muuten samanlai-

nen kuin nykyhetki mutta vähän 

huonompi.

TYÖELÄKEALALLA muistettaneen-

Teivo Pentikäisen viisas totea-

mus: työeläkejärjestelmän ta-

loudellinen kestävyys ei ole 

ongelma, koska asiat voidaan 

aina neuvotella. Kestävyyson-

gelmat ovat luonteeltaan poliittisia.

Ellei järjestelmälle pystytä tarjoamaan tulevai-

suuden visiota, johon halutaan laajasti sitoutua, ei 

jatkuvuudelle ole takeita. Sama pätee kaikkeen po-

litiikkaan.

VÄESTÖN IKÄÄNTYMINEN on haaste nyky-yhteiskun-

nan kaikilla osa-alueilla julkistalous mukaan lukien. 

On kuitenkin turha kuvitella, että haasteisiin voi-

daan vastata hallinnollisilla ratkaisuilla, jotka maa-

laavat harmaan tulevaisuudenkuvan.

Veroasteen vakiointi ei ole kestävä visio, joka vas-

taisi todellisiin sosiaalisiin ongelmiin ja loisi poliit-

tista johtajuutta.

IRONISTA KYLLÄ, kestävyysvajepolitiikka ei takaa 

edes taloudellista kestävyyttä. Monet kestävyys-

vajeen pienentämiseen tähtäävät toimenpiteet itse 

asiassa kasvattavat vajetta.

Varsinkin talouden laskusuhdanteessa julkisen 

sektorin ylijäämään tähtäävät toimenpiteet heiken-

tävät koko taloutta ja kasvattavat vajetta vuosiksi 

eteenpäin. Tämä on hyvä pitää mielessä myös uuden 

hallituksen leikkauslistaa lukiessa. 

Ville-Pekka Sorsa 
Kolumnisti työskentelee 

tutkijatohtorina Hankenilla.

”On vaikea 
kuvitella 

ankeampaa 
poliittista 

sanomaa.”
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VUODESTA 1965 lähtien ilmestynyt Työelä-

ke-lehti elää tänä vuonna juhlavuotta. 

50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi lehti jär-

jestää kirjoituskilpailun.

– Ota kantaa ja visioi eläketurvan tulevai-

suudenkuvaa rohkealla kädellä. Kirjoitus-

tyyli on vapaa. Kerro omin sanoin eläke-

turvan tulevaisuudenvisiosi, kannustaa 

lehden päätoimittaja Kati Kalliomäki.

50-vuotisjuhlavuonna 

pyydetään lukijoita lähettämään tekste-

jään kirjoituskilpailuun.

Kirjoituksessasi visioi vapaasti, miten 
sinä järjestäisit työeläkkeen. Paras tapa 

palkitaan.

Kirjoitustyyli on vapaa. Ainoastaan teks-

tin mitta eli kirjainten merkkimäärä on etu-

käteen määritelty.

MITEN SINÄ JÄRJESTÄISIT 
TYÖELÄKKEEN?
Työeläke-lehden kilpailu 8.6.–4.9.2015

Saat nyt sanoa omin sanoin eläketurvan 

tulevaisuudenvisiosi.

Sinä päätät tässä kisassa, mikä on par-

hain tapa järjestää työeläketurva. Voit ve-

tää linjat uusiksi ja uudistaa nykyistä, ko-

keilla uutta tai parantaa vanhaa. 

 Hyvän olon hemmotte-

lupaketin, arvoltaan 300 euroa. Se sisältää 

kahdelle henkilölle vapaan valintasi mu-

kaisia rentouttavia hoitoja valitussa kyl-

pyläkohteessa.

Voittanut kirjoitus julkaistaan Työelä-

ke-lehden 50-vuotisjuhlanumerossa 5. lo-

kakuuta. 

Tervetuloa kisaan mukaan!
Työeläke-lehti

Eläketurvakeskus

Kirjoitusohjeet
 voi olla maksi-

Työeläke-lehden juhlavuoden kilpailu



V
iereisen sivun karttakuvasta käy 

ilmi vuoden 2014 maakuntakohtai-

set keskieläkkeet.

Suurimmat eläkkeet maksettiin 

odotetusti Uudellamaalla, jossa asu-

vat saavat keskimäärin 1 893 euron kuukau-

sieläkkeen. Myös Ahvenanmaalla (1 708 €) 

maksettiin maan keskitasoa korkeampia eläk-

keitä.

Koko maassa keskimääräinen eläke oli vii-

me vuonna 1 588 euroa kuukaudessa. Sen alle 

jäävät kaikki muut maakunnat, vaikka suurin 

osa yltää lähelle maan kes-

kitasoa. Keskimäärin pie-

nimmät eläkkeet maksettiin 

maatalousvaltaisissa Etelä- 

ja Keski-Pohjanmaan maa-

kunnissa, joista molemmat 

jäivät alle 1 400 euron.

Kuntatasolla on yksi ylit-

se muiden: muhkeimmat eläkkeet maksettiin 

Kauniaisissa, keskimäärin 2 959 euroa kuu-

kaudessa.

Tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen ja 

Kelan tilastotietoihin.

NAISEN ELÄKE�EURO 78 SENTTIÄ

Miehet saavat keskimäärin suurempia eläk-

keitä kuin naiset. Miesten eläke vuonna 2014 

oli 1 803 euroa kuukaudessa, naisten 1 411 

euroa.

Naisten eläke on 78 prosenttia miesten kes-

kieläkkeestä. Kahdessakymmenessä vuodessa 

naisten eläke-euro on noussut vain viisi senttiä.

Naisten työeläkkeiden matalampaa tasoa 

selittää sukupuolten väliset erot palkassa ja 

työuran pituudessa. Joukossa on myös naisia, 

jotka eivät ole olleet lainkaan työelämässä tai 

heille kertynyt työeläke on jäänyt pieneksi.

JOKA NELJÄS ELÄKKEELLÄ

Jo yli neljännes Suomessa asuvista saa jota-

kin eläkettä: vanhuuseläkettä, työkyvyttö-

myyseläkettä, perhe-elä-

kettä tai osa-aikaeläkettä.

Lakisääteisiä eläkkeitä 

maksettiin viime vuonna 

yhteensä noin 27,5 miljar-

dia euroa, joista työeläk-

keitä 24,4 miljardia euroa.

Työeläkejärjestelmästä  

   työ eläkettä sai 1 422 000 

henkilöä. Heistä suurin 

osa oli vanhuuseläkeläi-

siä. Työkyvyttömyyseläke-

läisten joukko (173 000) on 

vähentynyt kymmenellä tu-

hannella edellisvuodesta. 

KESKIELÄKE 
 1 588 EUROA 
KUUKAUDESSA
Suomessa on jo 1,5 miljoonaa eläkkeensaajaa. 
 Suurimmat eläkkeet maksettiin Uudellamaalla.

TEKSTI ANTTI KARKIAINEN  TILASTOT HEIDI NYMAN

Mitä keskieläke kuvaa?

Suomessa asuvien,  
työeläkettä tai kansan- 
eläkettä saavien keskimää-
räistä kuukausieläkettä.
Tarkasteluun eivät kuulu 
osa-aikaeläkettä tai pelkkää 
perhe-eläkettä saavat.
Tiedot perustuvat Eläke- 
turvakeskuksen ja Kelan  

lopussa.

Muhkeimmat eläkkeet 
maksettiin Kauniaisissa, 

keskimäärin 2 959 € 
kuukaudessa.
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Ahvenanmaa . . . . . . . . . 1 708
Maarianhamina . . . . . . . 1 893

Varsinais-Suomi . . . . . . 1 574
Turku. . . . . . . . . . . . . . . . 1 676

Satakunta . . . . . . . . . . . . 1 480
Pori . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 518

Pirkanmaa . . . . . . . . . . . 1 559
Tampere . . . . . . . . . . . . . 1 657

Kanta-Häme  . . . . . . . . . 1 559
Hämeenlinna . . . . . . . . . 1 625

Pohjanmaa . . . . . . . . . . . 1 488
Vaasa  . . . . . . . . . . . . . . . 1 639

Etelä-Pohjanmaa  . . . . . 1 360
Seinäjoki . . . . . . . . . . . . . 1 549

Keski-Pohjanmaa . . . . . 1 397
Kokkola  . . . . . . . . . . . . . 1 466

Pohjois-Pohjanmaa  . . . 1 464
Oulu . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 620

Kymenlaakso . . . . . . . . . 1 581
Kouvola  . . . . . . . . . . . . . 1 598

Päijät-Häme . . . . . . . . . . 1 518
Lahti . . . . . . . . . . . . . . . . 1 573

Uusimaa . . . . . . . . . . . . . 1 893
Helsinki. . . . . . . . . . . . . . 1 977

Etelä-Karjala . . . . . . . . . 1 533
Lappeenranta. . . . . . . . . 1 580

Pohjois-Karjala . . . . . . . 1 409
Joensuu . . . . . . . . . . . . . 1 532

Etelä-Savo . . . . . . . . . . . 1 425
Mikkeli  . . . . . . . . . . . . . . 1 507

Keski-Suomi . . . . . . . . . 1 488
Jyväskylä . . . . . . . . . . . . 1 624

Pohjois-Savo . . . . . . . . . 1 442
Kuopio  . . . . . . . . . . . . . . 1 574

Kainuu  . . . . . . . . . . . . . . 1 416
Kajaani . . . . . . . . . . . . . . 1 565

Lappi . . . . . . . . . . . . . . . . 1 489
Rovaniemi  . . . . . . . . . . . 1 600

  Maakuntakeskus

1 350–1 449

1 450–1 549

1 550–1 649

1 650–

Keskimääräinen kokonaiseläke 
maakunnassa, €/kk

Suurimmat eläkkeet  
Uudellamaalla,  

pienimmät lakeuksilla

19TYÖELÄKE |  



Nainen ja eläkeraha
SUOMALAINEN eläkejärjestelmä 

on naisen toiseksi paras ystävä 

heti tupon jälkeen. Työ- ja yrit-

täjäeläke turvaa työelämän jäl-

keisen toimeentulon. Eläkeajan 

toimeentulon ennustettavuus 

vapauttaa työelämän aikana voi-

mavaroja, joita voi silloin käyt-

tää työhön ja muuhun elämään. 

Se helpottaa myös oman talou-

den suunnittelua.

Eläkeyhtiöiden sijoitusam-

mattilaiset huolehtivat eläkeva-

rojen sijoittamisesta niin, että 

rahoille saadaan pitkäjänteisesti mahdollisimman 

hyvä tuotto. Harvalla miehellä olisi varaa palkata 

ammattilainen antamaan sijoitusvinkkejä – ja vielä 

harvemmalla naisella. Naiset kun ansaitsevat keski-

määrin vähemmän kuin miehet.

Suomalaisten keskiansio on noin 3 300 euroa 

kuukaudessa. Työnantaja maksaa pakollisen eläke-

maksun ja palkansaajalta se otetaan veronluontei-

sesti suoraan palkasta. Jos näin ei olisi, kuinka moni 

pystyisi säästämään itselleen riittävän eläketurvan. 

Jälleen naisista harvempi kuin miehistä, koska nais-

ten ansiot ovat noin 83 prosenttia miesten ansioista.

TYÖELÄKE on myöhennettyä palkkaa. Palkkatasa-ar-

vo ja -arvottomuus heijastuvat suoraan eläkkeiden 

jakautumiseen miesten ja naisten kesken. Palkkata-

sa-arvon edistäminen on vaikeinakin taloudellisina 

aikoina tärkeää. Työ ja palkka määräävät loppuelä-

män taloudellisen itsenäisyyden.

Kansaneläke on valitettavan monelle ensimmäi-

nen oma raha, jonka saamista ei tarvitse perustel-

la, kunhan on hengissä ja 65-vuotias. Tässäkin ryh-

mässä naiset ovat enemmistö. Äitini, joka 50-luvulta 

lähtien hoiti kotiäidin tehtävää, osti ensimmäisellä 

kansaneläkkeellään ilmakiväärin. Hän aloitti uuden 

harrastuksen, ammunnan.

Työuran pidentäminen yli eläkeiän on naisten 

etu. Perhevapaiden epätasaisen jakautumisen ja 

palkkaeron aiheuttamaa eläkevajetta voi kuroa um-

peen jatkamalla työelämässä. Kirittäjänä toimii ny-

kyinen kannustinkarttuma ja tuleva lykkäyskorotus.

MATEMAATIKOT ovat laskeneet 

kannustinkarttuman ja lykkäys-

korotuksen edullisuutta pää-

omittamalla myöhennettyä 

eläkettä. Myöhennyksen aika-

na maksetaan eläkemaksuja ja 

eläkeaika kokonaisuudessaan 

lyhenee, joten laskennallises-

ti järjestelmästä itselle saata-

va rahamäärä ei ehkä nouse. 

Tämä kuitenkin edellyttää, että 

työnteon jatkaminen ei pidennä 

odotettavissa olevaa elinaikaa. 

Mutta entä jos työvuosien lisää-

minen lisää myös terveitä elinvuosia?

Jos pidentää työuraa, saa eläkkeen sijasta palk-

kaa. Keskiansiolla vuoden ansio on noin 40 000 eu-

roa. Samalta ajalta eläke olisi noin 20 000 euroa. 

Verot pois, ja erotuksella nainen voi ostaa vaikka 

auton.

Kansantalouden kannalta on järkevää, että nai-

sia ja miehiä on yhtä paljon päättävissä tehtävissä. 

Näin ei ole, koska naisten ja miesten ajankäyttö on 

erilaista ainakin niin kauan kun perhevastuita ei jae-

ta tasaisesti. Tässä asiassa hallitus, eduskunta ja työ-

markkinajärjestöt eivät voi väistää vastuutaan.

NAISTEN JA MIESTEN osuus työeläkeyhtiöitten halli-

tuksissa ja hallintoneuvostoissa ei ole kunniaksi ta-

sa-arvolle. Näkökulmien erilaisuus ei toteudu niin 

kauan kun naiset ovat niin selvä vähemmistö elä-

keyhtiöiden hallinnoissa kuin nyt on.

Hallitusten ja hallintoneuvostojen kokoonpanossa 

avainasemassa ovat työeläkeyhtiöitten vaalivaliokun-

nat. Työmarkkinajärjestöjen on syytä katsoa peiliin.

Tyttöjä on kannustettava opiskelemaan mate-

matiikkaa, taloutta ja rahaa. Kannustettava valitse-

maan rahaan liittyvä työura.

Tässä on meille kaikille tekemistä. Onnistumme, 

kun aloitamme omista, ystävien ja naapureitten tyt-

täristä. Onhan pojalla ja tytöllä yhtä suuri viikkora-

ha? Ja sitten joskus yhtä suuri eläke. 

Laila Kostiainen
Palstalla vieraileva kirjoittaja  

ottaa kantaa eläkekeskusteluun.

Työ ja palkka 
määräävät 

loppuelämän 
taloudellisen 

itsenäisyyden.

KUKA?
Leila Kostiainen

Ikä:
Kolulutus:

Työ:
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Runsaan vuoden Eläkesäätiöyhdistyksen (ESY) 
toimitusjohtajuus on ollut Timo Toropaisen 

elämässä antoisaa, vaikka aikaan mahtuu myös 
henkilökohtaisesti raskas sydänleikkaus.

SÄÄTIÖIDEN JA KASSOJEN 
PUOLUSTUSPELAAJA

ESY:n Timo Toropainen

TEKSTI KIMMO KONTIO  KUVAT SUSANNA KEKKONEN

Toropainen 
nauttii työstään 

ESY:ssä sen 
laaja-alaisuuden 

takia. Itse hän 
ei tiedä asiaa, 

johon eläketurva
ei voisi vaikuttaa.

TYÖELÄKE |  
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Y
li neljännesvuosisadan toimittajataus-

talla Toropaisella on sana hallussa toi-

mitusjohtajanakin. Tarina rönsyilee ren-

nosti hänelle vielä tuoreista eläkeasioista 

erilaisiin sattumuksiin niin omassa elä-

mässä kuin hänen kohtaamiinsa lukui-

siin ihmisiin.

Haastattelun aikaan eduskun-

tavaalien tulosta vasta sulateltiin. 

Toropainen muistaa, että eläkkeil-

lä on osattu aina tehdä politiikkaa.

– Vuoden 1983 vaaleissa SMP:n 

puheenjohtaja Pekka Vennamo 

osasi taitavasti luoda mielikuvaa, 

että eläkeläiset olisivat menettä-

mässä jotain, vaikka kysymys oli 

kaikkien sosiaalietuuksien vero-

tuksen yhtenäistämisestä.

Mielikuva kuitenkin siivitti SMP:n ensimmäistä 

kertaa hallitukseen ”rötösherravaaleiksikin” kutsu-

tuissa eduskuntavaaleissa saadun voiton jälkeen.

MUUTAKIN KUIN VAKUUTUSMATEMATIIKKAA

– Tunsin heti pitäväni eläkealasta, koska voin olla 

kiinnostunut useista asioista ja tarkastella niitä eri 

Raskas oma kokemus 
on Toropaiselle 
opettanut, että kaikki 
elämä on arvokasta – 
ei ainoastaan työelämä.

puolilta, kuten toimittajankin. Voisiko joku kertoa 

jonkun yhteiskunnan lohkon, mihin eläkeasioiden 

vaikutus ei ulottuisi, Toropainen kyselee.

Toropainen tuntee aina saaneensa tehdä sellaisia 

töitä, joita on halunnutkin.

– Kaikkein suurin muutos on asioiden aikatau-

lussa, koska uutistyössä eletään kirjaimellisesti 

hetkessä, sillä välillä muutaman 

minuutin kuluttua asia voi olla 

vanhentunut.

Toimitusjohtajan työssä aika-

taulu ei ainoastaan ole hitaampi, 

vaan asiat jatkuvat ja niihin pala-

taan hyvinkin pitkän ajan jälkeen.

– Politiikasta hyvin kiinnostu-

nut, hiljattain edesmennyt, isäni 

tilasi kotiimme viittä sanomaleh-

teä, Toropainen muistaa.

Kodin perintö opetti seuraamaan tiedotusväli-

neitä ja ymmärtämään, että päätökset ovat ihmis-

ten tekemiä.

Kokemus on kuitenkin opettanut, että kaikki elä-

mä on arvokasta – ei ainoastaan työelämä.

– Ei elämä ole pelkkää vakuutusmatematiikkaa, 

ison sydänleikkauksen viime syksynä läpikäynyt To-

ropainen hymähtää.

KUKA?
Timo Toropainen

Ikä:
Koulutus:
Työ:

Perhe:

Harrastukset:

”Milloin itse 
kiinnitit ensimmäisen 

kerran huomiota 
eläkkeeseen?”



”Toropaisesta tulikin 
työeläkemies.”

HYVÄNÄ MALLINA TOIMIA PIENTEN PUOLESTA

ESY:n toimitusjohtajan puhe kääntyy luontevasti 

useasti lapsiin.

– Kuten olen lapsillenikin halunnut opettaa, että 

pienempiä täytyy aina puolustaa, tavallaan saan täs-

säkin työssä olla pienten toimijoiden – säätiöiden ja 

kassojen puolella.

Toropainen korostaa, että hän ei tarkoita eläke-

laitoksen suuruudessa olevan sinänsä mitään vikaa, 

vaan että suomalainen talouselämä tarvitsee eriko-

koisia sijoittajia.

– Eläkesäätiöt ja -kassat asettuvat suur- ja pien-

sijoittajien välimaastoon toimien yhtenä merkittä-

vimmistä kotimaisiin pääomarahastoihin sijoitta-

vana ryhmänä.

Vaikka joidenkin mielestä pitäisi eläkevarojen si-

joittamisen yhteydessä puhua vain tuottavuudesta ja 

turvaavuudesta, haluaa ESY:n toimitusjohtaja muis-

tuttaa, että Suomessa tarvitaan kotimaista pääomaa 

yritysrahoitukseen ja kiinteistömarkkinoille.

– Tätä eivät kaikki oikein ymmärrä. Minä taas en 

ymmärrä, miksi emme saisi pitää tätäkin ulottuvuut-

ta esillä, Toropainen kummastelee.

ELÄKKEET JA NIIDEN TULEVAT MAKSAJAT 

Pakollinen alan ulkopuolelta tulleelle eläkejohtajal-

le suunnattu kysymys kuuluu: ”Milloin itse kiinnitit 

ensimmäisen kerran huomiota eläkkeeseen?”

Kysymys tuo hetkeksi enemmän mietteliäisyyttä 

haastateltavan levolliseen olemukseen. 

Pienempiä täytyy aina 
puolustaa. Timo Toropainen 
tuntee olevansa työssään 
pienten toimijoiden,
säätiöiden ja kassojen 
puolella.

– Varmaan työpaikkojenvaihdoksen jälkeen saa-

dut työeläkeotteet ovat havahduttaneet miettimään 

omaa eläkettäni.

Mutta sitten kasvoille palaa tuttu virnistys.

– Nuorisopoliitikkona, ennen vakituisen työelä-

mäni alkua, muistan tuumineeni hurjimpien sillois-

ten visioiden pohjalta, että 53-vuotiaana, eli tänä ke-

sänä, siirtyisin jo eläkkeelle, hän ynnäilee.

Toropaisesta tulikin työeläkemies, mutta vähän 

toisella tavalla kuin hän oli ajatellut. Kolmen lapsen 

isä ei muutenkaan usko Suomen vain vanhenevan.

Omassa asuinympäristössään Helsingin Lautta-

saaressa hän on havahtunut päiväkoti-ikäisen ja 

ekaluokkalaisen vanhempana alueellisiin suuriin 

ikäluokkiin.

– Kaikki nuoret perheet eivät muuta kehyskun-

tiin omakoti- tai rivitalounelman perässä, vaan toi-

set suosivat kaupunkimaista asumista.

Lauttasaaren ala-asteella onkin eniten oppilaita 

koko maassa ja ruuhkaa on päiväkodeissa.

– Uskon, että tulevaisuudessakin osataan säi-

lyttää työtä Suomessa, kun vain luomme hyvän toi-

mintaympäristön tuottaville yrityksille. Siitä se vir-

ta syntyy. 

Hyvämuistisia kavereita ja kyvykkäämpää 
sukupolvea
YLI 30 VUOTTA Helsingissä on tehnyt jo aikaa sitten oululaissyn-
tyisestä alun perin kärppäfanista IFK:n kannattajan.

Koulukaveri, kärppä-pelaajaikoni ja nykyinen maajoukkue-
luotsi Kari Jalonen näki hänet IFK-pinssi ulsterin kauluksessa 
joskus takavuosina, mistä kovasti moitti Toropaista.

– Kun Jalonen siirtyi HIFK:n päävalmentajaksi, nähdessäm-
me sain vuorostaan kuitata hänelle ”petturuudesta”, Toropai-
nen hehkuttaa.

Sen sijaan tyttären kirjoitus Helsingin koululaisten Kevätpör-
riäisessä sai isän herkistymään. 

– Nauroin friidulle, että isä kirjoitti joka vuosi pätkän tarjolle 
Oulun Koulun Kohinaan, mutta koskaan niitä ei julkaistu.

Kaikin tavoin kyvykkäämpi sukupolvi on siis nousemassa. 
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NORJA
Valtion eläkerahasto
varautuu hiilikuplaan
NORJAN VALTION eläkerahasto vähentää si-
joituksiaan fossiiliyhtiöihin.

Rahasto on luomassa kriteerit, joiden 
perusteella se voi vetää sijoituksiaan pois
ympäristön kannalta haitallisimmista yh-
tiöistä. Kriteerit täyttäviä yrityksiä on noin 

Valtion eläkerahasto on tunnettu eet-
tisistä periaatteistaan, mutta nyt on kyse 
myös riskienhallinnasta. Fossiiliyhtiöiden
markkina-arvot perustuvat oletukseen, 
jonka mukaan kaikki fossiilivarannot pol-
tetaan pois ajan myötä. Sijoitusten arvot
voivat kuitenkin laskea ilmastopolitiikan 
kiristymisen myötä.

Öljyrahastoksikin kutsuttu Norjan val-
tion eläkerahasto perustettiin alun perin 
maan öljy- ja kaasurikkauksien pohjalle.

SLOVAKIA
Poukkoileva politiikka
rassaa eläkejärjestelmää

pp

SLOVAKIAN HALLITUS kannustaa työnteki-
jöitä siirtämään rahastoeläkkeensä laki-
sääteiseen työeläkejärjestelmään.

Kyseessä on jo neljäs kerta, kun vuonna
-

mästä voi jäädä pois. Hallitus pyrkii muu-
toksella alentamaan lakisääteisen eläke-
järjestelmän budjettivajetta, joka johtuu 
pääosin väestön ikääntymisestä.

Järjestelmän tila on muuttunut jo mon-
ta kertaa. Kristillisdemokraatit pitäisivät 
järjestelmän pakollisena, mutta nyt vallas-
sa olevat sosiaalidemokraatit ovat muutta-
neet sen taas vapaaehtoiseksi.

Rahastoeläkkeen korvaukset ovat jää-
neet alhaisiksi, sillä työantajan kustanta-
maa maksua on alennettu yhdeksästä pro-
sentista neljään prosenttiin.

ALANKOMAAT
Avointa vuoropuhelua
järjestelmän tulevaisuudesta

pp

HOLLANNISSA on käynnissä laaja keskus-
telu eläkejärjestelmän uudistamisesta. 
Uudistus kulminoituu eläkejärjestelmän
kestävyyteen tulevaisuudessa, kun elin-
aika pitenee.

Sosiaali- ja talousneuvosto SER:n hah-
mottelemien skenaarioiden perusteella 
näyttää siltä, että etuuspainotteisesta jär-
jestelmästä siirrytään kohti maksuperus-
teista, jossa eläke-etuuden suuruus mää-
räytyy maksettujen maksujen ja sijoitusten
perusteella.

Nykyisestä järjestelmästä ennalleen 
jäisivät ainakin pakollisuus sekä kollek-
tiivinen kuolleisuusriskin tasoitus, mikä 
tarkoittaa eläkemaksujen tasaamista sekä
työnantajille että työntekijöille eläkemak-
sun noustessa. SER julkaisee lopullisen
ehdotuksensa alkukesästä.

Kari Lindstedt
Informaatikko

Pallo
hallussa
Pallo hallussa kokoaa eri lähteistä  
ulkomaiden eläkeuutisia ja maaesittelyn.  
Lisää luettavaa muiden maiden eläketurvasta 
löydät osoitteesta .



VIROSSA
Väkiluku:
Elinajan odote:  

Keskieläke:
Eläkeikä:  

VENÄJÄ
Hätähuuto
rahastoinnin pelastamiseksi
JOUKKO VENÄJÄN talousmaailman huippuja
haluaa pelastaa työeläkerahastoista sen, 
mitä niistä on jäljellä.

Keskuspankin pääjohtajan Elvira Na-
buillinan mukaan rahastointi varmistaa,
että maalla on ylipäänsä pääomamark-
kinat sekä pitkäkestoista sijoitusvaralli-
suutta.

Vetoomuksen jättäjät, joihin liittyi myös 
varapääministeri Igor Shuvalov, maalasi-
vat synkkää kuvaa Venäjän tulevaisuudes-
ta, jos eläkkeissä palataan puhtaaseen ja-
kojärjestelmään.

-
keuudistus, jossa jakojärjestelmärahoit-
teinen eläkejärjestelmä muunnettiin osit-
tain rahastoivaksi. Rahastoitavat osuudet 
on kuitenkin ohjattu jo kahden vuoden ajan 
valtion budjetin rahoittamiseen.

INTIA
Ikääntyneet kovilla
arvopohjan muutoksessa

yy

MAAILMAN TOISEKSI väkirikkaimmassa 
maassa asenteet ikääntyneitä kohtaan
kovenevat.

Kansalaisjärjestö HelpAge Indian sel-
vityksen mukaan joka toista ikääntynyttä
kohdellaan kaltoin omassa perheessään. 
Perinteisesti Intiassa on arvostettu van-
huksia, mutta arvot ja perhemallit ovat 
muuttumassa.

Elinikä on noussut Intiassa vauhdilla.

Talouskasvusta huolimatta valtaosa 

prosenttia saa eläkettä, joten ikääntyneet
ovat hyvin riippuvaisia jälkipolvista.

Eläkeikä nousee 
asteittain 65 vuoteen
VIROSSA MIESTEN

-
-

-

-

-
-
-

-
-

-
-

-

-
-

-
-
-
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T
yöntekijän niin kuin työn-

antajankin on tärkeää 

tietää, mihin maahan 

ulkomaantyöskentelyn 

vakuutusmaksut makse-

taan. Sen mukaan mihin 

vakuutusmaksut hoidetaan, mää-

räytyvät sosiaaliturvaetuudet, ku-

ten eläkkeet, sairausvakuutuksen 

päiväraha ja lapsilisä.

Euroopan unionissa jäsenmai-

den välistä henkilöiden liikkuvuut-

ta edistävät yhteiset sosiaaliturvan 

koordinointisäännöt. EU:n sosiaali-

turva-asetus määrittää, missä maas-

sa henkilö vakuutetaan, kun liiku-

taan EU-maiden välillä.

– Kussakin maassa oikeus etuuk-

siin, kuten työeläkkeeseen, määräy-

tyy maan kansallisen lainsäädännön 

mukaan. EU-asetus edellyttää kui-

Yhä useampi suomalainen työskentelee ulkomailla 
ja ansaitsee myös sieltä työeläkettä.

TEKSTI ANNE IIVONEN

työskentelymaan mukaan

Mikä on lähetetty työntekijä?

Tärkein poikkeus EU:n sosiaaliturva- 
asetuksessa ja sosiaaliturvasopimuk-
sissa työskentelymaassa vakuuttamisen 
 periaatteesta koskee ulkomaankomen-
nukselle lähetettyjä työntekijöitä.
Lähetetty työntekijä on työsuhteessa 
 suomalaiseen työnantajaan. Hän siis te-
kee ulkomailla työtä tilapäisesti ja kuuluu 
ulkomailla työskentelyn ajan Suomen so-
siaaliturvaan. Tällöin hän saa Suomesta 
työeläkkeen sekä Kelan hoitaman asumis-
perusteisen sosiaaliturvan. Myös vakuu-
tusmaksut maksetaan Suomeen.
Näissä poikkeustilanteissa tarvitaan 

sovelletaan Suomen sosiaaliturvalain-

Jos henkilö lähetetään sosiaaliturvasopi-

Lisätietoja ulkomaantyön vakuuttamisesta saa, 
työeläkelaitoksesta ja Eläketurvakeskuksesta 
www.etk.fi/ulkomaantyo

tenkin henkilöiden yhdenvertaista 

kohtelua, toteaa Eläketurvakeskuk-

sen lakiosaston kehityspäällikkö 

Minna Levander.

EU-maissa lähtökohtana on va-

kuuttaminen ja etuuksien saami-

nen vain yhdestä maasta kerrallaan. 

Pääsääntönä on työskentelymaan 

lainsäädännön soveltaminen. Myös 

niissä tilanteissa, joissa työtä teh-

dään säännöllisesti kahdessa tai 

useammassa maassa, henkilöön tu-

lee soveltaa vain yhden maan lain-

säädäntöä.

– Oma tilanne on syytä selvittää 

heti siinä vaiheessa, kun työskente-

ly alkaa toisessa maassa. Jos jälki-

käteen ilmenee, että on vakuutet-

tu virheellisesti kahteen maahan 

samanaikaisesti, tämä hidastaa ja 

vaikeuttaa etuuksien myöntämistä.

ULKOMAANTYÖSSÄ

ELÄKETURVA 
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LÄHETETTYJÄ TYÖNTEKIJÖITÄ on liikkeellä yhä 

enemmän. Eläketurvakeskukselle saapunei-

den lähetetyn työntekijän todistushakemusten 

määrä on lähes kaksinkertaistunut kymme-

nessä vuodessa. Noin neljäsosa todistuksis-

ta annetaan useassa maassa työskentelyn pe-

rusteella.

Viime vuonna saapui yli kahdeksan tuhatta 

(8 350) hakemusta, kun edellisenä vuonna ha-

kemuksia saatiin lähes neljä sataa kappaletta 

vähemmän. Kymmenessä vuodessa määrä on 

noussut noin 4 700 hakemuksesta liki kaksin-

kertaisesti.

Kysymyksessä ei ole ohimenevä ilmiö: to-

distushakemusten määrät jatkavat kasvuaan. 

Vuosina 2013–2014 Suomesta lähetettiin eni-

ten työntekijöitä Ruotsiin, Norjaan, USA:han, 

Espanjaan, Saksaan ja Sveitsiin. 

SUOMEEN SAAPUVIEN lähetettyjen työntekijöi-

den määrät ovat myös kasvaneet. Viime vuon-

na rekisteröitiin yli 19 000 toisesta EU-maasta 

Suomeen lähetetyn työntekijän A1-todistusta.

Edellisvuonna rekisteröintejä oli tätäkin 

enemmän. Silloin lähes 26 000 todistusta kir-

joitettiin ulkomailta töihin lähetettyjen työnte-

kijöiden sosiaaliturvan todistukseksi.

Eniten ulkomaisia A1-todistuksia saatiin 

Virosta, Puolasta, Saksasta ja Liettuasta. On 

mahdollista, että ETK ei saa tietoa kaikista 

muiden maiden antamista todistuksista.

KOMISSIO KOKOAA EU-tason tilaston lähete-

tyistä työntekijöistä. Niistä selviää, että EU/

ETA-alueella annettiin vuonna 2012 yhteensä 

noin 1,6 miljoonaa lähetetyn työntekijän todis-

tusta. Seuraavana vuonna määrä kasvoi noin 

1,8 miljoonaan todistukseen.

Lähetettyjä työntekijöitä on EU-alueella 

eniten rakennusalalla (44 prosenttia) ja pal-

velualoillakin noin kolmannes koko joukosta. 

Maakohtaiset osuudet vaihtelevat taloustilan-

teen mukaisesti. Joissain maissa rakennusalan 

osuus on selvästi yli puolet kaikista lähetetyis-

tä työntekijöistä.

Lisäksi koko EU:n tasolla vähintään kah-

dessa tai useammassa maassa työskentelevien 

osuus on kasvamassa. 

Lähde: Eläketurvakeskus

Kun työ vie 
maailmalle

Levander neuvoo, että se vaikut-

taa työhön lähtevän sosiaaliturvaan, 

mihin maahan on lähdössä. EU-mai-

den lisäksi Suomi on solminut kah-

denvälisiä sosiaaliturvasopimuksia 

joidenkin Euroopan 

ulkopuolisten mai-

den kanssa.

Tyypillisesti näis-

tä maista tullaan 

Suomeen työsken-

telemään tai Suo-

mesta lähdetään 

niihin. Siksi on ollut 

tarpeen luoda sään-

nökset sosiaalitur-

van koordinoinnille kahdenvälisesti.

– Myös sosiaaliturvasopimuksis-

sa pääperiaatteina on henkilöiden 

yhdenvertainen kohtelu ja vakuut-

taminen vain yhdessä maassa ker-

rallaan. Suomen solmimat erilliset 

sosiaaliturvasopimukset ja niiden 

sisällöt vaihtelevat maittain, mutta 

niissä on kaikissa ainakin eläkkei-

tä koskevat säännökset, Levander 

kertoo.

Kun työntekijä 

lähtee töihin mui-

hin kuin EU- ja so-

pimusmaihin (kol-

mansiin maihin), 

Suomessa vakuut-

taminen määräy-

tyy erikseen sekä 

työeläkevakuutuk-

sen ja Kelan hoita-

man sosiaaliturvan osalta.

Näissä tilanteissa myös kohde-

maa soveltaa omia lakejaan ja mo-

lemmissa maissa vakuuttaminen voi 

olla mahdollista. 

Pääperiaatteina on  
henkilöiden yhden-
vertainen kohtelu ja  
vakuuttaminen vain  

yhdessä maassa  
kerrallaan.

Suomen ja Intian välillä 
on sosiaaliturvasopimus. 

Fujitsun työntekijöistä 

julkaistu reportaasi. 

K
ar

ol
iin

a 
Pa

at
os

TYÖELÄKE |  27



Hiljainen tieto valttia työmarkkinoilla

Y
Toivo Partanen

Heikki Ilkko

RAAHEN SEURAKUNTA

Antti Karkiainen

57,10
EUROA 

TYÖNANTAJAN

Työeläkeotteiden 
postijakelu alkanut
TYÖELÄKEOTE
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EU:n eläkepolitiikka
syntyy monesta kanavasta

E
U:n eläkepolitiikka syntyy talous-, työl-
lisyys- ja sosiaalipolitiikan yhteisvaiku-
tuksesta. Taloutta, työllisyyttä ja sosiaa-

liturvaa koskevat päätökset tehdään pääosin 
kansallisella tasolla.

EU-tasolla sovitaan kuitenkin yhteisiä kri-
teerejä, suosituksia ja suuntaviivoja, joilla py-
ritään ohjaamaan kansallista politiikkaa. Ne 
koskevat usein myös kansallisten eläkejär-
jestelmien uudistamista.

EU:n komission ja jäsenmaiden eläkepo-
liittiseen yhteistyöhön liittyvät asiat valmis-
tellaan komission työllisyys- ja sosiaaliasioi-
den pääosastolla.

Eläketurvan kannalta tärkeät ovat neu-
voston alaiset työryhmät talouspoliittinen 
Working Group on Ageing Populations and 
Sustainability (AWG) sekä sosiaalipoliittinen 
Indicators’ Sub-Group (ISG).

AWG laatii arvion ikääntymisen aiheutta-
mista julkisten menojen kasvusta jäsenmais-
sa. Uusin ilmestyi toukokuussa ISG valmistelee 
eläketurvan riittävyyttä mittaavat indikaatto-
rit. Uusi raportti julkaistaan kesällä. Lisätietoa: 

Peter Lindström

Elo
 Satu Huber, KTM, on nimitetty 

-
kaen. Huber on toiminut Elon vara-
toimitusjohtajana yhtiön perusta-

 

 Eija Kaipainen-Perttula, FM, on 
nimitetty kehitysjohtajaksi työelä-
keyhtiö Elon asiakkuudet ja kana-

aiemmin työskennellyt Varmassa. 

 Hilkka Malinen, KM, on nimi-
-

seneksi ja johtajaksi vastuualuee-
naan Elon henkilöstöpalvelut. Hän 
on aiemmin toiminut yhtiön henki-
löstöjohtajana. 

 Anu Suutela-Vuorinen, VTL, on 
nimitetty työeläkeyhtiö Elon työ-

Hän on aiemmin työskennellyt Il-
marisessa.

Muutokset ja taantuma 
laskevat luottamusta eläkkeisiin

T
uoreen tutkimuksen mukaan vain puolet 
kansalaisista uskoo eläkkeen takaavan 
kohtuullisen toimeentulon vanhuudes-

sa, ja riittävään työkyvyttömyyseläkkeeseen 
uskoi enää joka kolmas.

– Suomalaisten heikentynyt luottamus elä-
keturvaan on tietysti kurja uutinen meille elä-
keyhtiöissä. Käsitykseni mukaan luottamusta 

lähtien tehdyt lukuisat muutokset, sanoo Il-
marisen eläkevakuutuksista vastaava vara-
toimitusjohtaja Sini Kivihuhta.

Samalla, kun toistuvat muutokset ovat li-
sänneet epävarmuutta, ovat ne olleet järjes-
telmän kannalta välttämättömiä.

– Nämä muutokset, tuore eläkeuudistus 
viimeisimpänä, ovat olleet tarpeellisia ja niil-
lä eläketurvaa ja eläkelupausta on vahvistet-
tu. Paradoksaalista on, että ihmiset eivät koe 
niin. Tunnetta on selvästi vaikea muuttaa.

Kivihuhdan arvion mukaan kansalaisten 
luottamusta eläketurvaan painaa myös taan-
tumavuodet.

– Taloudellinen tulevaisuus huolettaa ih-
misiä yleisemminkin. Tiedostetaan, että jos ei 
ole töitä, eläkekin jää pienemmäksi. Eläkehän 
perustuu ansioihin.

Tutkimustuloksista lähemmin Mervi Ta-
kalan asiantuntija-artikkelissa lehtemme si-

Lasse Koskinen 
vakuutustieteen 
professoriksi

FT LASSE KOSKINEN 
on valittu Tampereen 
yliopiston vakuutus-
tieteen professorik-

Hän on työsken-
nellyt Vakuutus-

valvonnassa ja Finanssivalvonnassa 
johto- ja asiantuntijatehtävissä. Hän 
työskenteli myös tilastotieteilijänä Tuk-
holman Konjunkturinstitutetissa, ma-
temaattisena asiantuntijana ETK:ssa ja 
konsulttina Model IT:ssä 

Yliopistomaailmassa hän on työsken-
nellyt Tampereen yliopistossa ja TTY:ssä 
opetus- ja tutkimustehtävissä sekä vuo-

sijoitustoiminnan menetelmien dosentti-
na. Hän on kirjoittanut myös kolumneja 
Työeläke-lehteen. 

Verneri Aalto

Th
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Sosiaalipolitiikkaa EU:ssa määritetään yhä tarkem-
min sekä yhteisessä työryhmissä että komission 
maakohtaisissa suosituksissa. 
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Keynesiläisen 
elvytyspolitiikan 
vahva kritiikki

-
mies Björn Wahlroos on 
jatkanut tietokirjailijan 
uraansa uudella kirjal-

pyörivät sen ympärillä, 
onko markkinatalouden 
toiminnassa mitään kor-
jattavaa.

Tunnettuna markkinatalouden puolustajana 
kirjoittaja ei tietenkään näe merkittäviä puuttei-

lukija vakuuttuisi John Maynard Keynesin aika-

turmiollisuudesta. 

Luova tuho
talouden 
uudistajana
Suomen tunnetuin tuot-
tavuustutkija professori 
Mika Maliranta kuvaa ly-

uudistusmisprosessia, 
-

neiden toimintatapojen 
väistymiseen niin sano-

-
-

loksena on tuottavuuden kasvu. Maliranta esit-

 

Björn Wahlroos:
Talouden kymmenen 
tuhoisinta ajatusta, 

Kianderin kattaus ei tuudita uneen
Yhtä lailla antikeynesiläisyys tai rahamarkkinapolitiikan kritiikki nousevat 
puheenaiheiksi talousjohtaja Jaakko Kianderin kirjavalinnoissa.

KUKA?
Jaakko Kiander

Ikä:
Koulutus: valtio-

Työ: -
-

nen, vastuualueena 
talous ja eläkepoli-
tiikka
Lähellä sydäntä: 
talouspolitiikka ja 
kesämökkeily
Aikoo lukea: Antti 
Tuurin Alkemistit.

Mika Maliranta:
Luovan tuhon tie kil-
pailukykyyn, -
kaan tuotannon tutki-

Perhe 
on pahin

-
kija voi joskus syven-
tyä myös ns. elämään. 
Hyvän tilaisuuden tä-

-
malaiskirjailijan Philip 
Teirin -
kiläisen sivistyneistö-

ja aviokriisistä.
-

tyvä professori, kuten usein on tapana tämän-
-

tyyppejä.
-

Financial Timesissa. 

Philip Teir:
Talvisota. Avioliitto-
romaani,

Keynesiläinen 
elvytysohjelma 
Suomelle
Vastalääkkeenä Wahl-
roosin ajatuksille voi lu-
kea vasemmistointellek-
tuellin professori Heikki 
Patomäen teoksen ta-
louspolitiikasta.

Kirja kritisoi voimak-
kaasti vapaasti toimivia 

Patomäen innoittajana on Keynes; ja -

-
konaiskysyntä ja tuotanto kasvuun. Kirjaan si-

-
riaa ja modernin makrotaloustieteen kritiikkiä. 

Heikki Patomäki:
Suomen talouspolitii-
kan tulevaisuus,

Ilm
ar
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en
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Pensions Changing Course in Europe
THE PENSION PROVISION of Europeans is being overrun in 
Brussels by economic policy and free competition. Wolfgang 
Schultz-Weidner, European Pension Policy Adviser at ESIP, 
is worried.

-

-
tems of its Member States as pensions form a considerable part 

-
utory earnings-related pension provision forms an exception: 
in practice, the pension assets are not part of the state budget.

“The Commission wants to develop voluntary pension insur-
ance, which fall within the scope of free competition in Europe. 

cross-border free competition through an agreement made 
when the country joined the EU. Here, private-sector pension 
institutions are excluded from the scope of the EU directive for 

-

-
tem. This could happen if earnings-related pension assets were 
used for other purposes than pension provision. 

-

On average, men received a 
higher pension than women did. 
The average monthly pension for 

-

-
ing lives. Some women have not 

-
ings-related pensions have been 
very small.

CITIZENS’ TRUST in the pension 
provision was measured by the 

-

In nearly all respects, the trust 

provision and the pension system 
has declined in the past three years. 

-

the pension will guarantee a rea-
sonable income in old age. Less 
than half of the women were of 
this opinion.

Average Monthly Pension EUR 1,588 Reduced Trust in Pension Provisions
-

ceived some form of pension in 
-

-
ings-related pensions.

Earnings-related pensions 
-

sons, most of whom received 
an old-age pension. The number 
of disability pension recipients 

Those who have already re-
-

ers that the promised pensions 
will be paid out also in the future. 

-
ing life agreed with this.

to be fair. Men were particularly 
more critical this time compared 
to the previous survey.

payment burden of the young to 
be too high. The younger cohorts 
are more critical in this respect 
than the older ones. 

PENSION ASSETS relative to GDP 

the past three years. 

value of earnings-related pen-
sion investments amounted to as 

-

-

The return for the entire earn-

while those in real estate yield-
-

ments, mainly in listed shares, 

The average annual return for 

-
-

ments, i.e. mainly in shares and 

Increased
Pension Assets
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FOLLOW US  
ON TWITTER AT  

@ETKinfo

Our latest  
news, research, 
publications and 

Swedish and  
English.
More news in  
English at  

ENGLISH SUMMARY

LENA KOSKI
Translator
Finnish Centre for Pensions
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02/2015
ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

Onko työuraeläkkeitä muualla?

Niko Väänänen

Eläketurvakeskus
PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

04/2015
ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA

Katsaus eläketurvaan 
vuonna 2014

Heidi Nyman ja Marja Kiviniemi

Eläketurvakeskus
PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

2015
ELÄKETURVAKESKUKSEN 
TASKUTILASTO

Luottamus 
eläketurvaan 

Raportissa tarkas-
tellaan suomalaisten 
mielipiteitä eläkkeis-
tä, eläkejärjestelmän 
tavoitteiden toteutumisesta, eläkejärjestel-
män toiminnasta, eläkejärjestelmän oikeu-
denmukaisuudesta ja tasapuolisuudesta. 

-

Tekijä: Mervi Takala
Sarja:

 
Fickstatistik 
Pocket Statistics

on koottu keskeisiä 

tilastotietoja. Julkai-
-

saatavissa suomen-, ruotsin- ja englannin-
kielisenä.

Onko 
työuraeläkkeitä 
muualla?

Katsauksessa tarkas-

-

maissa, joissa viides-

-

näissä vertailumaissa.

Tekijä: Niko Väänänen
Sarja:

Tilasto Suomen 

Julkaisu sisältää kun-
-

taisia tietoja eläkkeen-
saajien lukumääristä, 
keskimääräisistä eläk-
keistä ja eläkemenosta. Tilastoa on julkaistu 

-
-

Sarja: Suomen virallinen tilasto: 

MUUALLA JULKAISTU

Pienituloisuuden dynamiikka 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirryttäessä

-
-

-
-

-
-

teen.

Tekijät: Juha Rantala ja Raija Gould

Katsaus 
eläketurvaan 

Raportissa tarkastel-

mukaista toimintaa 
Suomessa vuonna 

-

Tekijät: Heidi Nyman ja Marja Kiviniemi
Sarja:

Tutustu Eläketurvakeskuksen julkaisuihin

Tilaa julkaisukirje! www.etk.fi/uutiskirje

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

NF7 2

http://www.etk.fi/fi/service/julkaisut/440/julkaisut?contentPath=fi%2Fjulkaisut%2Ftutkimusjulkaisut%2Fraportit%2Fluottamus_elaketurvaan_vuosina_2011_ja_2014
http://www.etk.fi/fi/service/julkaisut/440/julkaisut?contentPath=fi%2Fjulkaisut%2Fkatsaukset_ja_selvitykset%2Fkatsaukset%2Fonko_tyouraelakkeita_muualla
http://www.etk.fi/fi/service/julkaisut/440/julkaisut?contentPath=fi%2Fjulkaisut%2Ftilastojulkaisut%2Ftilastovuosikirjat%2Ftilasto_suomen_elakkeensaajista_kunnittain_2014&pageOffset=0&firstTime=false
http://www.etk.fi/fi/service/julkaisut/440/julkaisut?contentPath=fi%2Fjulkaisut%2Ftilastojulkaisut%2Ftaskutilasto%2Ftaskutilasto_2015&pageOffset=0&firstTime=false
http://www.etk.fi/fi/service/julkaisut/440/julkaisut?contentPath=fi%2Fjulkaisut%2Ftilastojulkaisut%2Ftilastoraportit%2Fkatsaus_elaketurvaan_vuonna_2014&pageOffset=0&firstTime=false
https://www.thl.fi/fi/web/yhteiskuntapolitiikka/arkisto



