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Pystymme kertomaan
eläketiedot ajantasaisina kuukausittain,
Eteran toimitusjohtaja
Stefan Björkman sanoo.
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Eläkkeelle siirtyminen on myöhentynyt
selvästi. Odoteluku
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PÄÄKIRJOITUS
Työeläke on Eläketurvakeskuksen
julkaisema työeläkealan
ammatti- ja sidosryhmälehti.
JULKAISIJA
Eläketurvakeskus
www.etk.ﬁ

Loukkaavat eläkkeet

TOIMITUKSEN SÄHKÖPOSTI
tyoelake-lehti@etk.ﬁ

LUULISI K ANSAA SUUTUTTAVAN palkkaerot, ylisuureksi katsotut ansiot tai se, että jollakulla on enemmän perittyä omaisuutta kuin toisella.
Mutta ei – nämä ovat pikkumurheita eläkkeisiin verrattuna. Vaikuttaa nimittäin
siltä, että juuri erisuuruiset työeläkkeet kiihdyttävät tunteita kaikista eniten siinä
sarjassa, joka kisailee ihmisten käytettävissä olevista rahoista. Jotkut saavat kyllä
nauttia isoa palkkaa, mutta eläkkeiden kohdalla katkeaa kansan sietokyky.

PÄÄTOIMITTAJA
Kati Kalliomäki
TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ
Anne Iivonen
TOIMITUSNEUVOSTO
Johanna Aronen (Varma)
Kimmo Karppinen (Merimieseläkekassa)
Tuulikki Lepomäki-Lahtinen (Elo)
Mari Rehn-Kiukkonen (Eläketurvakeskus)
Mikko Sankala (Eläketurvakeskus)
Maija Träskelin (Keva)

VALTAOSAN OIKEUDENMUK AISUUSK ÄSITYKSEEN istuu tasainen tulonjako
eläkkeellä. Ihmetellään, että jos ihminen on saanut jo työssäkäyntiajallaan parempaa palkkaa kuin muut, niin miksi sama asetelma
jatkuu vielä eläkkeelläkin.
Niin ikään varsin moni pitäisi oikeudenmukaisena eläkekaton
asettamista. Toisin sanoen ihminen saa kyllä maksaa korkeampia eläkemaksuja kuin toiset, mutta ansaitun eläkkeen häneltä
voisi surutta leikata pienemmäksi.

TÄMÄN LEHDEN TEKIJÖINÄ
Olli Häkämies, Antti Karkiainen, Kimmo Kontio,
Lena Koski, Mikko Laaksonen, Kari Lindstedt,
Peter Lindström, Sulevi Pellinen, Fredrik
Persson, Katri Saarteinen ja Kai Widell.
TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET
aineistotilaukset@etk.ﬁ
puhelin 029 411 2500

TÄSSÄ MIELIPIDEILMASTOSSA on kovin vaikeaa argumentoida, mihin perustuu ansioihin suhteutettu työeläkejärjestelmä – siis mekanismi, jossa eläke kertyy sen
mukaan, mitä ihminen on tehnyt palkkatyötä tai yritystoimintaa. Loukkaantumisen tunnetta ei hevin faktoilla
hävitetä.
Yritetään kuitenkin: keskimääräinen eläke oli viime
vuonna reilut 1 500 euroa kuussa. Yli 3 000 euron ylittäviä
kuukausieläkkeitä oli 5,5 prosentilla kaikista eläkkeensaajista ja yli 4 000 euron ylittäviä eläkkeitä enää vajaalla kahdella prosentilla. Jos joku ylisuureksi eläkkeeksi katsottua lakisääteistä kuukausierää sai, oli hän maksanut aikanaan palkasta
myös ns. ylisuuria eläkemaksuja.

ULKOASU JA SIVUNVALMISTUS
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KUN ELÄKKEET K ASVAVAT tulevaisuudessa, johtuu se yleisesti joko
palkkatason noususta tai entistä pidemmistä työurista. Yksilötasolla kehitys voi johtua hyvästä tilipussista tai tehtyjen työtuntien määrästä. Faktaa kai on sekin, että joillain on parempi palkka
kuin toisilla tai että jotkut vaan työskentelevät enemmän kuin toiset.
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KANNEN KUVA:
Kai Widell
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SILTI IHMISTEN LOUKK AANTUMISTA ei pidä vähätellä, vaan olisi hyvä
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Kati Kalliomäki,
päätoimittaja
Twitter: @KatiKalliomaki
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Karoliina Paatos

löytää yhteinen kieli asiakeskusteluun. Sitäkään ei saa vähätellä,
jos joku kokee tämän kirjoituksen aiheen loukkaavana.
Jos yhtään lohduttaa, niin minä en valinnut tätä aihetta, vaan
tämä aihe valitsi minut.
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Työn epävarmuus ja huono ilmapiiri nakertavat

HYVÄT TYÖOLOT

kannattelevat pitkää uraa
Yli viisikymppisistä palkansaajista aiempaa useampi
arvelee jatkavansa työssä vähintään 64-vuotiaaksi.
TEKSTI: ANNE IIVONEN PIIRROS: JOUKO OLLIKAINEN, TÄHTIKUVIOT

T

yöolot vaikuttavat palkansaajien ajatuksiin omasta työurastaan. Tämän vahvistaa
tutkimus, jossa tarkasteltiin
50–64-vuotiaiden halua jatkaa työuraa yli alimman eläkeiän.
Vaikka työhaluja olisikin, työura
voi katketa ennenaikaisesti työkyvyn
heikkenemisen tai työttömyyden vaikutuksesta. Toinen kehityspolku taas
kannustaa pidempään työuraan.
Yli viisikymppisistä palkansaajista reilu kolmannes on valmis siirtämään eläkkeelle jäämistään 64-vuo-

tiaaksi tai sitäkin myöhemmäksi.
Ylemmät toimihenkilöt, julkisella
sektorilla työskentelevät sekä ne,
joiden työkyky on hyvä, ennakoivat
muita useammin myöhempää eläkkeelle jäämistä.
OMAN TYÖN PIIRTEET sekä työyhteisön
ja esimiestyön toimivuus vaikuttavat
siihen, kuinka pitkää työuraa tehdään. Työpaikoilla muutostilanteet
eivät vähentäneet jatkamishaluja,
mutta ne ruokkivat pelkoa työuran
päättymisestä työttömyyteen.

Työura päättyy vanhuuseläkkeelle

Palkansaajien ajatukset työuran päättymisestä
Palkansa

O

Eläkeajatukset
O

O

Työura pä
päättyy
ennenaikaisesti

Työura päättyy
vanhuuseläkkeelle

Työura päättyy ennenaikaisesti
O

O

Työkyvyttömyyden
vuoksi

Ȑ

Työttömyyden
vuoksi

63-

vuotiaana
tai
nuorempana

64-

vuotiaana
tai
vanhempana

Eläkkeelle jäämistään siirtäisi
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Työolot vaikuttavat
työssä pysymiseen,
selviää tutkimusraportista. Lue se
kokonaisuudessaan verkkopalvelussa www.etk.fi/
julkaisut. Työolot
ja eläkeajatukset
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Odoteluku nousi
θγ δÒUTNSDDM

Eläkeikä
jatkaa
nousuaan

– Työoloilla voimme vahvistaa
työuria. Keinoina ovat hyvä henkilöstöjohtaminen, kannustava työilmapiiri, esimiehen tuki ja työolojen
yksilöllinen tuunaus, sanoo erikoistutkija Noora Järnefelt Eläketurvakeskuksesta.
KEINOINA ESIIN NOUSIVAT erityisesti
mahdollisuudet joustavaan työaikaan, vaikutusmahdollisuudet
omaan työhön, hyvät mahdollisuudet oppia ja saada koulutusta työssä.
Myös eri-ikäisten tasapuolinen kohtelu työpaikalla edistää ikääntyvien
työssä pysymistä.
Tutkimuksen tulos osoittaa, että
palkansaajat kokevat pelkoa työuran
päättymisestä joko työkyvyttömyyteen tai työttömyyteen. Epävarmoiksi koetut työolot lisäävät pelkoa uran
päättymisestä ennenaikaisesti.
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Työkyvyttömyyden ja työttömyyden uhan kokeminen oli yleisempää,
jos palkansaajat kokivat johdon ja
esimiesten suhtautuvan henkilöstöön välineellisesti tai havaitsivat
työpaikallaan ikään perustuvaa syrjintää.
Tutkimustulos osoitti, että työoloja voi muokata kaikille palkansaajille sopiviksi.
– Työntekijäammateissa jatkohaluja tukisivat paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön,
kun taas toimihenkilöitä puolestaan
kannustaa työn sisältö ja koulutus,
Järnefelt sanoo.
Tutkimus tehtiin Eläketurvakesketurvakeskuksen ja Kevan asiantuntijoiden
ntuntijoiden
na oli Tilasyhteistyönä. Aineistona
utkimus 2013,
tokeskuksen Työolotutkimus
joka oli kerätty vuosii ennen eläkeneuvottelutuloksen ratkaisua.

SUOMALAISET SIIRTYVÄT eläkkeelle
keskimäärin hieman päälle
61-vuotiaina.
Tätä osoittaa selvästi edellisvuodesta kohonnut eläkkeellesiirtymisiän odoteluku, joka nousi
61,2 vuoteen.
Odote kuvaa keskimääräistä
eläkkeellesiirtymisikää.
Eläkkeelle siirtymisen myöhentymiseen vaikuttaa eniten
työkyvyttömyyseläkkeiden määrän lasku. Työkyvyttömyyseläkkeet ovat vähentyneet yllättävän
paljon; viime vuonna työkyvyttömyyden vuoksi eläkkeelle siirtyi
ennenaikaisesti noin 20 000 henkilöä.
– Työpaikoilla ja asenteissa on
tapahtunut muutosta. Lisäksi varhennetun vanhuuseläkkeen lakkauttaminen vaikutti eläkkeelle
siirtymisen myöhentymiseen,
toteaa kehityspäällikkö Jari Kannisto Eläketurvakeskuksesta.
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä laski edellisvuodesta kahdeksan prosenttia, ja
on vuodesta 2008 lähtien laskenut kokonaisuudessaan jo neljänneksen.
Eläketurvakeskuksen johtaja
Mikko Kautto katsoo, että työkyvyttömyyseläkkeissä tapahtunut
kehitys vahvistaa mahdollisuuksia saavuttaa työurien pidentymistä koskevat tavoitteet.
– Syksyllä sovittua eläkeuudistusta tarvitaan, jotta myös
vanhuuseläkkeelle siirtyminen
myöhentyisi. Nyt 63 vuotta on
edelleen suosituin ikä jäädä vanhuuseläkkeelle.
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Sorsa

KOLUMNI

Kolumnisti on
Helsingin yliopiston
yleisen valtio-opin
yliopistonlehtori.

Yliylistetty yrittäjyys
JOK AISELLA AIK AK AUDELLA on
omat myyttinsä. Yksi aikamme
myyteistä on epäilemättä yrittäjyys. Jokainen arvonsa tunteva vuorineuvos peräänkuuluttaa yrittäjyyttä lääkkeeksi
yhteiskunnan ongelmiin. Slushtapahtuman kuvaukset esittävät
startup-yrittäjyyden rock-festivaalin, megakirkon hurmoshenkisen messun ja jääkiekon
MM-kultaa juhlistavan kansanriehan spektaakkelimaisena yhdistelmänä.
Ennen nuorten odotettiin perustavan bändi, jotta
he pysyisivät poissa kaduilta. Nyt heidän odotetaan
perustavan yritys, jotta he saisivat kunnollisen kansalaisen maineen.
Keskisuomalaisen yrittäjän, Nordic Business
Groupin perustajan Hans-Peter Siefenin sanoin yrittäjähenkinen ihminen on valmis kantamaan vastuuta, on motivoitunut, on tavoitteellinen, päämäärätietoinen, kehittää aktiivisesti itseään, pitää huolta
omasta terveydestään ja auttaa muitakin, jotta
kokonaisuutena päästäisiin suurempiin
tuloksiin.

vän tuottamisesta. Jyväskylän
yliopiston tutkijan Miikka Pyykkösen tuore kirja Ylistetty yrittäjyys käsittelee näitä ongelmia
murskaavan seikkaperäisesti.
Monissa nykyaikaisissa organisaatioissa työntekijät pakotetaan toimimaan ikään kuin yrittäjinä. Työnantajat siirtävät näin
työhön liittyviä riskejä ja kustannuksia yksilöille samalla näiden
kontrollia lisäten. Usein puhutaan myös pakkoyrittäjyydestä.
Eli siitä, että ihmisten on pakko
hankkia toimeentulonsa pienyrittäjänä ilman haaveita persoonan tai yrityksen kasvusta, kehityksestä
tai menestyksestä.

Yrittäjyyden
ideologiaan
kuuluu, että
ihmisen koko
elämä alistetaan
bisnesidealle.

Karoliina Paatos

YRITTÄJYYDEN MYYTTI on kertomus siitä,

Ȓ

miten yksilö muuttaa omaehtoisesti
koko maailmaa paremmaksi. Myytissä kertomus menestystarinasta ja
henkilökohtaisesta kasvusta yhdistyvät illuusioon yksilön kaikkivoipaisuudesta ja yritystoiminnan ihanuudesta.
Yrittäjyyden myytin ongelma on
siinä, ettei yrittäjyys johda menestykseen kuin pienessä osassa tapauksia,
eikä yrittäjyydessä ole aina kyse omaehtoisuudesta tai yhteiskunnallisen hy-

YRITTÄJY YDEN IDEOLOGIA AN kuuluu, että ihmisen
koko elämä alistetaan bisnesidealle ruumista, asenteita ja uskomuksia myöten. Kaikki bisnesideat eivät
kuitenkaan ole hyviä tai kestäviä. Yrittäjän on annettava itsensä surkeankin idean ruumiillistumaksi
jokaisen potentiaalisen rahoittajan, asiakkaan ja
liikekumppanin edessä. Tämän lopputuloksena ei
yleensä ole menestystarina, vaan loppuun palaminen tai psyyken hajoaminen. Tai epäonnistumisen
syiden etsiminen byroslaviasta yrittäjyyden myytin
katteettoman lupauksen tai surkean bisnesidean
sijaan.
VASTUUN K ANTAMINEN , motivaatio ja ihmisenä kehittyminen ovat tietenkin myönteisiä asioita.
Jotta kapitalismi palvelisi yhteiskuntaa, on sen
myös tuotettava koko ajan parempia bisnesideoita
ja innovaatioita. Ongelma on siinä, että yrittäjyyden
helposti oletetaan perustuvan aina näille lähtökohdille tai johtavan parempaan talouteen, vaikka asia
ei suinkaan näin ole.

Ville-Pekka Sorsa
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REKISTERIT
REKISTERI
Tulorekisteri keventäisi hallinnollista taakkaa

Ansiotiedot yhteen laariin

T

ulotiedot kerätään tulevaisuudessa
kansalliseen tulorekisteriin. Valtiovarainministeriön syksyllä käynnistämässä hankkeessa määritellään parhaillaan tulorekisterin sisältöä.
Ansiotieto on työeläkkeen ydintä, joten
hanketta seurataan työeläkealalla erityisellä tarkkuudella.
Uuden rekisterin tavoitteena on keventää yritysten hallinnollista taakkaa. Työeläkelaitoksissa ollaan samoilla linjoilla.
– Ykköstavoitteena pitää olla asiakkaan
elämän helpottaminen ja kokonaiskustannusten alentaminen, sanoo tulorekisterihankkeessa koko työeläkealaa edustava
Sini Kivihuhta Ilmarisesta.
Työeläkeala valmistautuu huolellisesti
hankkeeseen. Alalle on perustettu sisäinen
tulorekisteriryhmä, joka miettii alan yhteisiä kannanottoja ja tavoitteita.

– Täytyy olla proaktiivinen. Pitää nähdä ne kysymykset, jotka tulevat eteen. Kun
meillä on yhtenäinen ja huolellisesti valmisteltu ääni, se myös kuuluu paremmin.
Ansiotietojen kaavaillaan liikkuvan tulevaisuudessa uutta palveluväylää pitkin.
Se on tekninen reitti, jota pitkin tulotiedot
rekisteröidään ja jota kautta ne rekisteristä haetaan.

Tulorekisterihankkeen riskinä on sen
paisuminen liian suureksi, koska tulotiedon käyttäjäjoukolla on rekisterille monenlaisia tarpeita ja toiveita.
– Vaarana on, että hankkeen aikataulu
viivästyy ja kustannukset kasvavat. Tavoite yritysten hallinnollisen taakan keventämisestä on pidettävä koko ajan kirkkaana
mielessä, Kivihuhta muistuttaa.

K

T

ivihuhdan mukaan tulorekisteri toimisi parhaimmillaan kattavana ja reaaliaikaisena tulotietojen lähteenä.
– Jos ansiotietojen käsittely muuttuu
tulorekisterin yhteydessä reaaliaikaiseksi,
niin meidän kannattaa olla siinä mukana.
Jos yritykset ilmoittavat tietoja reaaliaikaisesti muualle, niin eihän ne halua ilmoittaa
niitä myöhemmin työeläkelaitoksille vanhalla vuosi-ilmoitustekniikalla.

yöeläkejärjestelmän yhteisiä Arekin
ylläpitämiä rekistereitä tulorekisteri
ei kuitenkaan korvaa.
– Arekin rekistereissä ansiotiedoista prosessoidaan eläketietoa. Arekilla on
tulorekisteriä paljon syvemmät tehtävät
ansio- ja eläketiedon käsittelyssä.

Kari Lindstedt

KANSALLINEN TULOREKISTERI

iStockphoto

Valtiovarainministeriön
käynnistämä
ja kustantama
rekisterihanke.

Työnantajat
ilmoittaisivat tulotiedot
ajantasaisesti
vain yhteen paikkaan.

Tulorekisteri
tulisi
koekäyttöön 2019
ja olisi käytössä 2020.

Työeläkeala
kokosi tulorekisteriryhmän
O

O

O

Johtaja Sini Kivihuhta työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta edustaa
Työeläkevakuuttajat TELAn nimeämänä
koko työeläkealaa tulorekisterihankkeen
ohjausryhmässä.
Eläketurvakeskusta ohjausryhmässä
edustaa johtaja Katri Raatikainen.
Alan sisäinen tulorekisteriryhmä ja sen
tukiryhmät valmistelevat työeläkealan
yhteisiä kannanottoja ja tukevat ohjausryhmätyöskentelyä.

Tiedon tarvitsijat
O
O
O
O
O
O
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Työeläkelaitokset
Verohallinto
Kela
Vakuutusyhtiöt
Työttömyyskassat
Tilastokeskus.
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Kokemuksen
ääntä

TEKSTI: ANTTI KARKIAINEN
KUVA: KAI WIDELL

Leena Rantanen:

KIRKKO ELÄÄ
MURROSKAUTTA
Valtiosta tai kunnasta ei voi erota, kirkosta voi. Joukkopaon myötä kirkon
eläkesijoitusten merkitys kasvaa koko ajan. Tuottopaineet ovat kovat,
mutta vastuullisesta sijoittamisesta halutaan pitää kiinni.
Ȕ
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Jos ei se bussi kohta tule,
niin minä kyllä eroan kirkosta!”
irkkoneuvos Leena Rantasta huvittaa.
Hän on juuri kuvaillut Karlssonin
mainiota pilapiirrosta (HS 3.12.2014),
jossa mies uhoaa bussipysäkillä puhelimeen: ”Jos ei se bussi kohta tule, niin
minä kyllä eroan kirkosta!”
– Piirros kuvaa hyvin aikaamme. Yleiselle tyytymättömyydelle halutaan kohde. Valtiosta tai kunnasta ei voi erota, kirkosta voi, Rantanen sanoo ja
vakavoituu.
Eikä ihme – Kirkon keskusrahaston johtajana hän vastaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
taloudesta.
Kymmenessä vuodessa kirkko
on menettänyt yli 400 000 jäsentä. Suurin eropiikki nähtiin Yle
TV2:n Homoillan jälkeen vuonna
2010. Viime aikoina eroakirkostapalvelua ovat klikkailleet myös
konservatiivit arkkipiispan iloittua tasa-arvoisesta
avioliittolaista Facebookissa.
Liittyneitäkin on, mutta pelkästään viime vuonna kirkosta erosi 78 000 ihmistä. Näkyykö buumi jo
taloudessa?
– Ei vielä, mutta kovat ajat ovat kulman takana.
Elämme erikoista aikaa: jäsenmäärä vähenee, mutta
verotulot pysyvät lähes ennallaan. Suurin osa aikaisempina vuosina eronneista on opiskelijoita, joten
vaikutus tulee viiveellä.

K

TULEVAISUUS HUOLESTUTTAA
Kirkon taloutta rasittaa valtava kiinteistömassa ja
voimakas eläköitymisaalto. Kaikkien eläkkeelle jäävien tilalle ei palkata uusia, joten eläkemaksujen
määrä suhteessa eläkevastuisiin pienenee.
– Eläkemenomme kasvavat 10 miljoonan vuositahtia. Eläkevastuistamme on katettu 28 prosenttia, joten
asiat ovat vielä hyvin, mutta tulevaisuus huolestuttaa.
Koko herran huone, myös työntekijöiden eläkemaksut maksetaan viime kädessä kirkollisverosta. Kun se jossain
vaiheessa kääntyy laskuun, yhä
suurempi osa tuloista kuluu eläkemaksuihin.
Seurakuntien, kirkon ja kirkollisten yhdistysten maksama työnantajan eläkemaksu on 28 prosenttia palkkasummasta. Lisäksi
työntekijöiltä peritään muiden tapaan työntekijöiden eläkemaksu, mutta myös kirkollisveroon kytketty eläkerahastomaksu.
– Nykytilanne kasvattaa yhä enemmän painetta
Kirkon eläkerahaston sijoituksille, Rantanen summaa.

Elämme erikoista aikaa:
jäsenmäärä vähenee,
mutta verotulot pysyvät
lähes ennallaan.

SILMÄTIKKU JA EDELLÄKÄVIJÄ
Kevan kaltaisena monopolilaitoksena Kirkon eläkerahastoa eivät rajoita yksityisen sektorin työeläkevakuuttajien vakavaraisuussäännökset.

KUKA?
Leena Rantanen
O
O
O

Kirkkoneuvos Leena
Rantasen mukaan
kirkon on mietittävä
eläkemaksutason
nostoa, ellei sijoitustoiminta onnistu yhtä
hyvin kuin tähän asti.
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Ikä:Ð̭̰ TSMRG?Q
Koulutus:Ð)?SNN?RGCRCGBCLÐK?GQRCPG ÐHSPGQRG
Työ:Ð)GPIIMLCSTMQ ÐIGPIMLÐICQISQP?F?QRML
HMFR?H? Ð2WrQICLLCJJWRÐ?GCKKGLÐ)GPIIM
F?JJGRSIQCQQ?ÐR?JMSQ RMGKGQRMLÐNddJJGIIrLdÐÐ
H?Ð&CJQGLEGLÐQCSP?ISLR?WFRWKdLÐF?JJGLRM
HMFR?H?L?
Perhe:Ð+GCQÐH?ÐI?IQGÐ?GISGQR?ÐJ?QR?
Harrastukset:Ð"CII?PGR ÐEMJD ÐVWAJGLE Ð
ÐKrIICGJWÐH?ÐISRMKGLCL
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KÄRPÄSESTÄ HÄRKÄNEN

Kirkon alan hyvinvointi
Työstä nautitaan!
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Lähde: Julkisen alan työhyvinvointi 2014 -raportti (Keva)

Noin 1,2 miljardin euron rahasto tavoittelee vuosittain 6,0 prosentin nominaalituottoa (ei-inﬂaatiokorjattu tuotto). Pitkällä aikavälillä tuottotavoite on
ylitetty, mutta jo prosenttiyksikön alitus vastaa eläkemenojen vuotuista kasvua.
– Ellei sijoitustoiminta onnistu yhtä hyvin kuin
tähän asti, on mietittävä eläkemaksutason nostoa,
Rantanen kertoo.
Talousihmisenä hän on hyvin tietoinen kirkon
erikoisesta roolista sijoittajana. Jeesus ja kvartaalikapitalismi on yhdistelmä, joka päätyy automaattisesti suurennuslasin alle.
– Kyllä sen ymmärtää. Kirkon ydintyö on diakoniaa, jotain aivan muuta kuin osakemarkkinoilla pörrääminen.
Aihe on Rantasen lempilapsi. Hän puhuu innoissaan kirkon roolista vastuullisen sijoittamisen edelläkävijänä. Kirkko oli aktiivinen eettisen sijoittamisen toimija jo 1990-luvulla. Kirkon eläkerahasto on
myös vastuullista sijoittamista edistävän Finsif-foorumin perustajajäsen.
– Meidän vastuullisen sijoittamisen prosessit ovat
maailman parhaita, ainakin oman käsityksemme
mukaan. Suomessa instituutiosijoittajat ovat muuta
maailmaa kiinnostuneempia näistä asioista, ja kirkko on kehityksen edelläkävijä Suomessa.
Silti jopa kirkon työntekijöissä, joiden eläkkeet
rahastolla turvataan, on edelleen ihmisiä joiden
mielestä sijoittaminen pitäisi lopettaa ja laittaa rahat diakoniatyöhön.
– Käytännössä se olisi enemmän kuin mahdotonta, jos eläkelupauksista aiotaan pitää kiinni.
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Vaikka kirkko on poikkeuksellisen tarkka sijoituksistaan, mediaryöpytystä on riittänyt. Vuonna 2012
SaferGlobe-tutkimusverkosto julkisti raportin, jonka
mukaan Kirkon eläkerahastolla on sijoitusrahastojen
kautta epäsuoria sijoituksia ydinaseteollisuuteen.
Rantasen mukaan kärpäsestä tehtiin härkänen.
– Meillä on sijoituksia indeksirahastoihin, joissa on mukana raportissa mainittuja yrityksiä, mutta
entistä pienempi määrä. Rahastoista löytyy esimerkiksi Rolls Royce, joka valmistaa osia jo olemassa
olevien ydinaseiden ylläpitoon ja korjaukseen.
YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden ja
kansainvälisen lainsäädännön mukaan sijoitukset
ovat täysin sallittuja. Rantasen mukaan rahastoista
luopuminen olisi kirkolle hankala päätös.
– Ne ovat erittäin kustannustehokkaita. Se on vaikea yhtälö, joka on vielä ratkaisematta.
– Aktiivinen joukkovoimalla vaikuttaminen on
luopumista tehokkaampaa. Olemme jo saaneet sen
avulla hyviä tuloksia.

JOUKKOVOIMALLA PAREMPAA MAAILMAA
Kirkon sijoituksia seuloo yritysvastuuanalyyseihin erikoistunut tutkimus- ja konsultointiyhtiö Ethix. Sen avulla eläkerahasto pystyy tunnistamaan
sopimusrikkomustapaukset ja painostamaan muiden sijoittajien kanssa yrityksiä vastuullisempaan
toimintaan.
Onnistumisena Rantanen nostaa esiin Veolian
toiminnan Palestiinassa. YK:n päätöksen mukaan
miehitetyillä alueilla on kiellettyä rakentaa, mutta
monet yritykset rikkovat päätöstä jatkuvasti.
– Vaikuttamisen seurauksena Veolia on siirtymässä pois hankkeista, jotka tukevat Israelin laittomia siirtokuntia Palestiinassa. Tähän mennessä
yritys on lopettanut toimintansa bussiliikenteen ja
jätekeräyksen puolella.
Se myös ilmoitti myyvänsä vedenkäsittelytoimintansa sekä luopuvansa junaratahankkeesta.
– Kun kaupat toteutuvat, yritys päästetään takaisin Ethixin ”vihreälle listalle”.

Meidän vastuullisen
sijoittamisen prosessit ovat
maailman parhaita."
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Luupin alla

Tuttu näky Eterassa,
toimitusjohtaja tulee
lähelle päätöksiä ja
arkista työtä. Talousjohtaja Matias Klemelän
(vas.) kuten toimitusjohtajankin työpiste on
avotilassa.

ETERA
O

O

O

O

Työeläketurvan hoitajana
RMGKGLSRÐTSMBCQR?Ð̩̱̮̪ Ð)CQIGnäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera
NCPSQRCRRGGLÐ̨̨̪̫ÐH?RI?K??LÐ
*#*Ð2WrCJdICI?QQ?LÐRMGKGLR??
Eteralla on yli kaksi sataa tuhatta
vakuutettua ja lähes kuuden
miljardin sijoitusomaisuus
FMGBCRR?T?L??L
Eläkkeitä Etera maksaa yli miljardi euroa vuodessa, eläkkeenQ??HG?Ð̩̬̭Ð̨̨̨
7FRGrLÐN?JTCJSIQCQQ?Ð̨̪̰Ð
FCLIGJrd

Eteran toimitusjohtaja Stefan Björkman:

Miksi emme

SIJOITTAISI
KOTIMAAHAN?
Muutosherkkyys kuvaa osuvasti Eteran toimitusjohtaja
Stefan Björkmanin ajatusmaailmaa. Pessimismin sijaan
hän aistii työelämän murroksessa uusia mahdollisuuksia.
TEKSTI: ANNE IIVONEN KUVAT: OLLI HÄKÄMIES
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ienelle ja vikkelälle toimijalle ketteryys on Stefan Björkmanin mukaan
elinehto. Hänellä on hyvät syyt katsoa vuoteen
2020 peruspositiivisesti.
– Joskus on järkevää irtautua joukosta ja ottaa oma proﬁili huolella
haltuun. Meillä se kannatti, sillä
teimme viime vuoden lopulla parhaat uusmyyntimme kolmeen vuoteen, Eteran toimitusjohtaja sanoo.

SUOMI SOPII ETERALLE
Suhdannekatsauksen lisäksi Etera
raportoi omasta sijoitustoiminnas-

taan kuukausittain. Sijoitusomaisuutensa Etera on jakanut 30:een
eri sijoituslajiin, jotta hajauttaminen tuottaisi vakaasti.
Eteralle tyypillistä on sijoittaa
kotimaahan, myös kiinteistösijoitusten osuus on suhteellisen suuri.
Tässä näkyy Eteran perinteet raken-

Meitä kiinnostavat
tontit, kiinteistöt
ja suomalaiset
kasvuyritykset.
Stefan Björkman, Etera

nusalalla. Sidokset ovat yhä vahvat.
Eteran hallituksen puheenjohtajana toimii YIT:n varatoimitusjohtaja Tero Kiviniemi, Rakennusliiton
puheenjohtajistosta Kyösti Suokas
istuu hallituspaikalla, samoin esimerkiksi NCC Rakennuksen toimitusjohtaja Harri Savolainen.
Sijoitusomaisuudestaan Etera
on lähes 40 prosenttia kohdistanut
Suomeen. Pidemmille sijoituksille yhtiö ei pidä kotimaata huonona
kohteena.
– Sijoitamme kotimarkkinoille
erityisesti yritysrahoitukseen ja kiinteistöihin. Meitä kiinnostavat tontit,
kiinteistöt ja suomalaiset kasvuyritykset. Haluamme sijoittaa myös
maahan ja infraan niin, että tontin
sivuun kaivetaan valokuitukaapeli,
Björkman toteaa.

TULEEKO UUSJAKO?

KUKA?
Stefan Björkman
O
O
O

O

O
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Ikä:Ð̭̩ TSMRG?Q
Koulutus:Ð"GNJMKG GLQGLrrPG
Työ:Ð2MGKGRSQHMFR?H?ÐTGGKCÐÐ
CJMISSQR?ÐJdFRGCLÐ#JdIC
T?ÐISSRSQWFRGrÐ#RCP?QQ? Ð
ÐGCKKGLÐRWrQICLLCJJWRÐ
ÐHMFR?H?L?ÐIRG?QQ?ÐH?Ð-P?JÐ
&?KK?QJddIdPCGQQdÐQCIdÐ
)MLC IMLQCPLGQQ?Ð CJEG?QQ? Ð
(?N?LGQQ?ÐH?Ð)MPC?QQ?
Perhe:Ð,?GKGQGQQ? ÐIMJKCÐ
NMGI?? ÐIMRGN?GII?Ð#QNMM
Harrastukset:Ð)GPHMGRR?KG
LCL ÐIGPH?JJGQSSQ ÐK?RI?GJS

Ennakkotiedot tilinpäätöksestä
osoittavat Eteralle hyvää 6,2 prosentin sijoitustuottoa. Samalla spekulaatiot Eteran ympärillä vaimenivat sen myötä kun edellisvuoden
nollatulos lähti tanakkaan nousuun.
Etera tekee yhteistyötä Danske
Bankin, Fennian ja Pohjantähden
kanssa. Kumppanuudet vahvistavat
myyntiä ja asiakkuuksien hoitoa.
Björkman uskoo, että isojen ﬁnanssipääomaryhmien markkinamyllerryksistä saattaa seurata vielä
muutoksia alalle.
– Olen kohtuullisen varma, että
alalla tapahtuu vielä uusjako, Björkman varovaisesti vahvistaa.
Etera on trimmannut itsensä iskukuntoon. Yt-neuvottelujen tuloksena
viime keväänä noin neljännes Eteran johto- ja päällikkötason työpaikoista lakkautettiin. Työntekijöistä
joka kymmenes joutui tehostamisen
vuoksi lähtemään. Henkilöstön määrä väheni 260:sta 208:aan.
Myös kuluja on karsittu suunnitelmallisesti. Ennen Etera oli levittäytynyt Länsi-Pasilan toimitalon
viiteen kerrokseen, mutta uusituissa tiloissa väki mahtuu kolmeen ker-
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rokseen. Vapautuneet tilat ovat menossa vuokralle.
– Toimintakuluja karsimalla olemme saavuttaneet säästön, joka näkyy
suoraan hoitokustannusosassa. Hyvä
tulos siirtyy eteenpäin maksuhyvityksinä asiakkaillemme, toimitusjohtaja sanoo.
Noin puolet Eteran henkilöstöstä
työskentelee työhyvinvoinnin, kuntoutuksen ja asiakastyön alueilla.
– Esimerkiksi asenteemme vakuutustietojen keräämisessä kuukausittain ja sen tiedon välittäminen
asiakkaalle vakuutusmaksujen täsmäytyksenä on hyvin moderni uutta
it-järjestelmää myöten, jos sitä vertaa toimialan yleiseen tapaan kerätä tiedot vasta vuoden päätteeksi,
Björkman sanoo.

OHIKIITÄVÄ KVARTAALI
Edelleen pörssi on ylivoimainen
työeläkevarojen sijoituskohde, josta tulee valtaosa sijoitustuloksesta.
Björkman arvostelee sijoitussääntelyn järkevyyttä silloin, kun tuottovaatimuksella koko työeläkejärjestelmää kannustetaan ottamaan
pörssissä aiempaa suurempaa riskiä
samalla kun arvostukset ovat korkeita ja korot ennätysmatalalla.
Tuottovaade asetetaan koko työeläkejärjestelmälle ja sen toteutu-
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mista seurataan kiven kovaan. Jos
eläkeyhtiön sijoitustulos alittaa tuottovaateen, lähtee vakavaraisuus laskuun.
– Tästä seuraa jatkuva kierre. Kun
omaisuusmassat suurenevat, tuottovaade kasvaa ja kehä on valmis.
Pidempiaikaisen tuottavuuden tarkastelu tällaisessa katsantotavassa

Olen kohtuullisen
varma, että alalla
tapahtuu vielä
uusjako.
Stefan Björkman, Etera

jää välttämättä vähempään osaan,
Björkman pohtii.
Kvartaali, jolla taloudellista toimintaa mitataan, on Björkmanin
mukaan ohikiitävä.
– Vielä viisi vuottakin on pieni hetki pitkän aikavälin tarkastelussa. Työeläkeyhtiönä meillä on
pitkät vuosikymmenien mittaiset
vastuut hoidettavamme, Björkman
korostaa.
Jälkiviisastelu ei ketään auta,
mutta mitä Etera teki väärin takavuosina sijoitustoiminnassaan?
– Lyhyesti sanottuna 2012 meni
liian hyvin ja vastaavasti 2013 liian

huonosti. Vaihteluväli oli poikkeuksellisen suuri, Björkman selittää.

KUNTOUTUS TOIMII
Historiastaan johtuen Etera tuntee
lyhytaikaisten työsuhteiden mekanismit ja toimintatavat perusteellisesti. Pätkätöitä ja freelancertyötä
on vakuutettu LEL-kassan perustamisesta lähtien.
Eterassa on vakuutettuna pätkätöitä ja duunariammatteja suhteessa
enemmän kuin muilla.
– Duunariammatitkin muuttuvat
työelämän muutoksissa, on vuokratyötä ja lyhyitä työsuhteita. Luulen,
että kirjo vain laajenee nykyisestään, Björkman arvelee.
Silloin kun työelämässä tavoiteltavana on 40-vuotinen työura, mahtuu uran varrelle useita tehtäviä ja
koulutusjaksoja osaamisen kehittämiseksi.
– Yhdenkin nuoren ihmisen pysyvä työkyvyttömyystapaus on sen
kokoluokan asia, että siihen varmasti kannattaa reagoida. Lopulta ammatillisen kuntoutuksen onnistuessa asiakas säästää helposti puolesta
miljoonasta miljoonaan euroa.
– Saa olla aika iso ﬁrma, jota miljoona euroa ei ala kiinnostaa. Etenkin kun helpot säästöt on jo kaikilla
toimialoilla tehty, Björkman sanoo.

µEteran

toimitiloja uusitaan
parhaillaan. Stefan
Björkman mittailemassa remontin
keskellä.

µ
µ Eteralaiset

onnistuivat hyvin
viime vuoden
sijoituksissaan.
Björkman keskustelemassa Lauri
Tynyksen kanssa
arvopaperisijoitusdeskillä.
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Asiantuntijaartikkeli

Työhön paluu kuntoutustuen jälkeen

Anne Iivonen

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää toistaiseksi tai määräaikaisena
kuntoutustukena. Kuntoutustuki myönnetään, kun uskotaan työkyvyn
palautumiseen hoidon tai kuntoutuksen avulla.
KUNTOUTUSTUKI on tärkeä työkyvyttömyyseläkemuoto.
Lähes puolet 2000-luvulla
alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä on myönnetty määräaikaisina. Vuonna 2012 ensimmäistä kertaa enemmistö
työkyvyttömyyseläkkeistä
myönnettiin kuntoutustukina.
Erityisen yleisiä kuntoutustuet ovat nuorilla ja niillä, joiden
työkyvyttömyys johtuu mielenterveysongelmista.
Kuntoutustuki myönnetään
niin pitkäksi aikaa kun työkyvyttömyyden ajatellaan
kestävän. Tarpeen mukaan kuntoutustukea voidaan
jatkaa uudella kuntoutustukijaksolla.
Kuviossa 1 tarkastellaan vuonna 2008 kuntoutustuelle siirtyneiden kuntoutustuen kestoa, kun peräkkäiset kuntoutustukijaksot on yhdistetty.
Neljäsosa kuntoutustuista oli kestoltaan alle
puoli vuotta ja puolet korkeintaan vuoden. Neljäsosa kuntoutustuista kesti kaksi vuotta tai enemmän.
Pääsääntöisesti ratkaisu kuntoutustuen muuttamisesta toistaiseksi myönnetyksi ja työmarkkinoille
paluun välillä pyritään tekemään kahden vuoden
kuluessa kuntoutustuen alkamisesta. Mitään selvää piikkiä kuntoutustuen päättymisessä kahden
vuoden kohdalla ei kuitenkaan näytä olevan. Neljän vuoden kuluttua kuntoutustuen alkamisesta 11
prosenttia kuntoutustuista oli edelleen kesken. Mielenterveysongelmien perusteella myönnettyjen kuntoutustukien kohdalla tämä oli selvästi keskimääräistä yleisempää.

yleisyydessä oli kuitenkin selvää
vaihtelua sen mukaan, minkä sairauden perusteella kuntoutustuki
oli myönnetty.
Työhön paluu oli yleisintä
vammojen perusteella alkaneiden kuntoutustukien jälkeen (kuvio 2). Vähäisintä työhön paluu oli
mielenterveysongelmien, erityisesti muiden kuin masennuksen,
perusteella myönnettyjen kuntoutustukien jälkeen.
Neljän vuoden seurannan jälkeen 38 prosenttia vammojen perusteella kuntoutustuelle jääneistä oli palannut
töihin, kun muiden mielenterveysongelmien kuin
masennuksen perusteella myönnettyjen kuntoutustukien kohdalla vastaava luku oli 15 prosenttia.
Mielenterveysongelmien perusteella myönnettyjä
kuntoutustukia lukuun ottamatta työhön paluu oli
aluksi rivakampaa, mutta hidastui sen jälkeen. Kaikissa diagnoosiryhmissä työhön paluu jatkui koko
neljän vuoden seurantajakson ajan.
Työhön paluu oli yleisintä nuoremmissa ikäryhmissä ja paremmin koulutetuilla. Erot naisten ja
miesten, yksityisen ja julkisen sektorin työntekijöiden ja sosioekonomisten ryhmien välillä olivat suhteellisen vähäisiä.
Myös työsuhteessa oleminen ennen kuntoutustukea edisti työhön paluuta.
On huomioitava, että kuviossa esitetään työhön
palanneiden kumulatiivinen osuus, joten kaikki työhön palanneet eivät välttämättä enää ole töissä seuranta-ajan lopussa.
Työhön paluu oli selvästi yleisempää niillä, jotka olivat kuntoutustuen aikana olleet työeläkekuntoutuksessa. Muusta kuntoutuksesta tai hoidosta ei
ollut tietoa.

Neljännes
kuntoutustuelle
siirtyneistä palaa
takaisin töihin
neljän vuoden
kuluessa.

MIKKO LAAKSONEN
Erikoistutkija, FT
Eläketurvakeskus

TIETEELLINEN
ARTIKKELI LEHDESSÄ
Journal of Occupational
Rehabilitation
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Kirjoitus perustuu
englanninkieliseen
artikkeliin.
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NELJÄNNES KUNTOUTUSTUEN aloittaneista palasi töihin vähintään kuukauden ajaksi neljän vuoden sisällä kuntoutustuen alkamisesta. Työhön paluun
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KUVIO 1

Täysien kuntoutustukien kesto

vuonna 2008 alkaneet tukijaksot kuukausina
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Kuntoutustuelta työhön palanneiden osuus

KUVIO 2

kuntoutustuen alkamisesta kuluneen ajan mukaan
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FAKTA
Työhön paluu toteutuu
O

Noin puolet työkyvyttömyyseläkkeistä
myönnetään määräaikaisina kuntoutustukina.

O

Neljännes kuntoutustuelle siirtyneistä
palaa takaisin töihin neljän vuoden
kuluessa.

O

Työhön paluu on yleisintä nuoremmissa
ikäryhmissä ja paremmin koulutetuilla.

O

Työsuhteessa oleminen ja ammatillinen
kuntoutus edistävät työhön paluuta.
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Tutkimukseen valittiin Eläketurvakeskuksen rekisteristä kaikki, joiden työeläkejärjestelmän mukainen täysi kuntoutustuki alkoi vuonna 2008. Työhön
paluuta seurattiin neljän vuoden ajan.
KUNTOUTUSTA KOSKEVA A lakia muutettiin vuoden
2015 alusta niin, että myönteisen päätöksen oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen voi saada suoraan työkyvyttömyyseläkettä haettaessa.
Tämän voidaan ajatella lisäävän ammatilliseen
kuntoutukseen hakeutumista ja kuntoutusprosessin sujuvoitumista. Nopeampi pääsy ammatilliseen
kuntoutukseen voi parantaa mahdollisuuksia palata
takaisin työhön. Jatkossa on tärkeätä seurata, mitä
vaikutuksia lakimuutoksella on työhön paluuseen
kuntoutustuelta.
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TA PA S I M M E

Pitäisikö suuria eläkkeitä
leikata niin kuin Ruotsissa?
Naapurissa työeläkkeellä
on yläraja, eläkekatto.
Näkemyksensä Ruotsin
kokemuksista kertoo
professori Joakim Palme.
TEKSTI: PETER LINDSTRÖM
HENKILÖKUVAT: LEHTIKUVA/ FREDRIK PERSSON
KUVAT: KAI WIDELL

Professori Joakim Palme:

ELÄKEKATTO EI TUO

10̞/3,
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Eläkekatto avaa poliitikoille
portit sosiaalietuuksien
heikentämiseen".

S

uuret työeläkkeet ravistelevat kansan käsitystä kohtuullisuudesta. Jättieläkkeitä on Suomessa lukumäärältään vähän.
Yksikin voi olla jonkun mielestä liikaa.
Professori Joakim Palme Uppsalan
yliopiston valtiotieteen laitokselta, kuinka suureksi eläke voi kasvaa?
– Vastaus riippuu siitä, mitä
eläkkeellä tarkoitetaan. Minulle
se on jatkopalkkaa.
– Eläke on oikeudenmukainen,
kun yksilö maksaa palkastaan eläkemaksuja ja saa eläkevuosina niitä vastaan kohtuullisen korvauksen. Tämä on ansiosidonnaisten
sosiaalietuuksien logiikka Pohjoismaissa ja suurimmassa osassa Eurooppaa, Palme
linjaa.
Suuret eläkkeet ovat Palmen mielestä oikeudenmukaisia, mutta tasa-arvoisina hän ei niitä pidä. Tasa-arvon tavoitteleminen suuria eläkkeitä leikkaamalla on kuitenkin väärä tie.
– Ongelma on eläkekatto.

Ruotsissa eläkekatto
ja eläkelainsäädännön
hajanaisuus on johtanut
ammatillisten sopimuseläkkeiden kirjoon.

HYVÄOSAISESTA HYÖTYY MYÖS KÖYHÄ

Joakim Palme näkee
eläkekaton käytössä
tilauksen populismille.
Katto avaa poliitikoille
suoraan portit sosiaalietuuksien heikentämiseen.
Kun katto on kerran asetettu,
sitä voidaan helposti laskea.
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erillisratkaisuista. Heidän intressissään on turvata
omat edut eikä enää rakentaa yhteistä sosiaaliturvaa, joka antaa suojaa myös yhteiskunnan heikkoosaisille.
– Käytännön esimerkit osoittavat muualtakin,
että ansiotuloihin suhteutettu eläke takaa yhteiskunnassa paremman tasa-arvon. Mitä alhaisempi eläkekatto,
sitä heikompi on vähäosaisten
sosiaaliturva.
Palmen mukaan Ruotsin kokemukset eläkkeiden, sairauspäivärahojen ja työttömyyskorvausten
ansiokatoista eivät anna kuvaa ainakaan johdonmukaisesta politiikasta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana sairauspäivärahan ansiokattoa on sekä
nostettu että laskettu pitkälti sen perusteella mikä
puolue on vallankahvassa.

Suurten eläkkeiden leikkaukset johtavat Palmen
mukaan yhteiskunnan eri ryhmien eri teille lähtemiseen.
Hän nostaa tyyppiesimerkiksi sodanjälkeisen
Britannian, jossa tasa-arvoisista etuuksista seurasi
sosiaaliturvan rakenteen hajoaminen: yhteiskunnan
parempiosaiset eivät tyytyneet eläkekattoon ja tasaarvoisiin eläkkeisiin. He rakensivat itselleen muita
paremman eläketurvan sopimuseläkkeillä ja yksityisillä vakuutuksilla.
– Eläkekaton myötä yhteiskuntaan syntyy ryhmittymiä, jotka tulevat riippuvaisiksi heille rajatuista

RAHASTA KUN ON AINA PULA
– Eläkekaton käytössä on vaara populismille. Käytännössä katto avaa poliitikoille portit sosiaalietuuksien heikentämiseen. Kun katto on kerran asetettu, sitä voidaan helposti laskea. Rahasta kun on
aina pula.
Eläkekattoa ja eläkejärjestelmän oikeudenmukaisuutta on Palmen mukaan syytä tarkastella mieluummin järjestelmän perustehtävien kautta. Isot
eläkkeet eivät ole ongelma, mutta pienet ovat.
– Järjestelmän tärkein mittapuu on, kuinka hyvin
eläketurvan avulla vähennetään köyhyyttä.
Köyhyyden arvioinnissa oleellista on tarkastella
eläkettä suhteessa yksilön koko varallisuuteen ja
tulonlähteisiin. Huonosti toteutettu eläkekatto voi
viedä eläkkeensaajalta katon pään päältä. Palme
viittaa tutkimustuloksissa siihen, että kun sosiaali-
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Tasa-arvo rankaisee
säästäväisiä.
Se on epäloogista
sosiaalipolitiikkaa."
vakuutuksessa on vahvaa tarveharkintaa tai kattorakennelmia, yksilölle syntyy taloudellisia riskejä ja
kannustinongelmia.
– Jos omistat oman kotisi, sinulla voi olla riski
joutua myymään se, jos et saakaan eläkettä varallisuutesi takia. Siksi tasa-arvoiseen sosiaaliturvaan
liittyy oikeudenmukaisuusongelmia. Se rankaisee
niitä, jotka ovat säästäväisiä. Minusta se on epäloogista sosiaalipolitiikkaa.

HAJANAISUUS HEIKENTÄÄ KILPAILUETUA

µTutkimustyös sään

KUKA?
Joakim Palme
O
O

O

O
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Ikä:Ð̭̯ÐTSMRR? Ð?QSSÐ2SIFMJK?QQ?
Koulutus:Ð4dGRCJJWRÐRMFRMPGIQGÐ̨̩̱̱Ð
(Pension Rights in Welfare Capitalism) Ð
#PGIMGQRSLSRÐFWTGLTMGLRGT?JRGML ÐRSJMLH?MLÐ
H?ÐQMQG??JGRSPT?LÐIWQWKWIQGGL
Työ:Ð4?JRGM MNGLÐNPMDCQQMPGÐ3NNQ?J?LÐ
WJGMNGQRMQQ? ÐGI?GQCKKGLÐRSJCT?GQSSBCL
RSRIGKSQGLQRGRSSRGLÐHMFR?H? ÐQMQGMJMEG?LÐ
NPMDCQQMPGÐ2SIFMJK?LÐWJGMNGQRMQQ?ÐQCIdÐ
FWTGLTMGLRGIMKGQQGMLÐHMFR?H? Ð
Perhe:ÐTMNSMJGQM Ð̫Ð?GISGQR?ÐJ?QR? Ð0SMRQGLÐ
NddKGLGQRCPGLÐ-JMDÐ.?JKCLÐ̩̱̪̯¡̩̱̰̮ÐNMGI?

Joakim Palme on
erikoistunut hyvinvointivaltion, tulonjaon ja
sosiaaliturvan kysymyksiin. Tutkimukset
painottuvat vertailevaan
tutkimukseen sosiaalipolitiikan aihealueelta.

Ruotsin eläkekatossa on aikaisemmin ollut indeksointiongelmia. Palmen näkemyksen mukaan katto
seuraa nyt paremmin reaalipalkkojen kehitystä,
vaikka onkin edelleen matala. Indeksoinnin sijaan
professoria huolestuttaa enemmän katon vaikutus
työmarkkinoihin.
– Eläkekatto ja eläkelainsäädännön hajanaisuus
on johtanut meillä Ruotsissa ammatillisten sopimuseläkkeiden kirjoon. Tämä puolestaan on heikentänyt
työvoiman liikkuvuutta eri toimialojen välillä. Meillä
on paljon esimerkkejä yksityisen sektorin työnantajista, jotka eivät uskalla palkata julkisella sektorilla
työskennelleitä henkilöitä, sillä työnantajilla on riski saada isot eläkevastuut niskaansa, Palme sanoo.
Eläkekatto johtaa siis työvoiman liikkuvuuden
vääristymiseen ja sitä kautta työn tehokkuuden ja
tuottavuuden heikentymiseen. Samalla se synnyttää Ruotsissa työttömyyttä.
Mutta eikö Ruotsissa ole alhaisempi työttömyys
ja parempi talouskehitys kuin Suomessa?
– Kansainvälisissä vertailuissa Ruotsin kehitys on
toki positiivinen. Mutta meillä voisi mennä vieläkin
paremmin, jossa ei olisi sosiaalivakuutusjärjestelmästä johtuvia ongelmia. Laaja, kaikki kansalaiset
kattava järjestelmä olisi kilpailuetu maalle.

VAKUUTUSALA KUORISI KERMAN
Suomessa on hiljattain esitetty julkisessa keskustelua väitteitä eläkekaton puolesta ja vastaan. Kuka
hyötyisi eläkekatosta Suomessa?
– Eläkekatto olisi ilman muuta hyväksi ainakin
vakuutusbisnekselle. Mutta Ruotsin kokemuksen
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perusteella sanoisin, että sopimuseläkkeet ja yksityiset vakuutukset ovat hallintokuluiltaan kalliita. Ja
kalliit kulut syövät aina eläkevarallisuutta.
Vakuutusalan lisäksi hyötyjiä olisivat Palmen
mielestä suuryritysten johtajat.
– Jos Suomessa olisi eläkekatto, esimerkiksi
Stephen Elopille kertynyt eläke olisi todennäköisesti
nykyistä suurempi. Hänelle olisi luultavasti neuvoteltu lisäeläketurvaa.
– Täytyy muistaa, että hänkin maksoi isoja eläkemaksuja palkastaan. Hänen tulevaa eläkettään eivät
maksa vain työntekijät, vaan myös muut uuden sukupolven hyvin palkatut johtajat, jotka ovat mukana
kaikille yhteisessä järjestelmässä.
Eläkekaton vetoapuun valtion verotulojen kartuttamisessa Palme ei usko. Katolla verotettavia suurituloisia on vain kourallinen. Koska Palme pitää
eläkettä jatkopalkkana, hän kokee epäoikeudenmukaisena, että ansiotuloa ja eläketuloa verotettaisiin eri tavalla.
Ruotsin-mallia hän ei suosittele kopioitavaksi.
– Ruotsilla on eläkekaton kanssa ongelmia. Mieluummin ottaisin meille Suomen eläkejärjestelmän
ongelmat.

Eläkekatto nostaisi maksuja
ELÄKETURVAKESKUS SELVITTI , mitä eläkekatto toisi tullessaan. Eläketulojen ylimpään kymmenykseen kuuluT?RÐCJdIICCLQ??H?R ÐHMGBCLÐCJdICÐMLÐTdFGLRddLÐLMGLÐ̪Ð̨̨̭Ð
CSPM?ÐISSI?SBCQQ? Ð&CGRdÐMLÐJdFCQÐ̩̫̱Ð̨̨̨ÐFCLIGJrd
Ylimmän kymmenyksen keskieläke vastaa suunLGJJCCLÐICQIG?LQGMGR? Ð.?JI?QR?ÐICPRWTdÐRWrCJdICÐMLÐT?kuutus, jossa maksu ja eläke vastaavat toisiaan. Tämän
vuoksi on perusteltua arvioida eläkekaton toteuttamista
eläkepalkkakattona. Eläkepalkkakaton rajan ylittävästä
MQ?QR?ÐCGÐICPRWGQGÐJ?IGQddRCGQRdÐCJdICRRdÐCGIdÐKWrQIddLÐ
maksettaisi eläkemaksuja.
)?RRMÐNGCLCLRdGQGÐRWrCJdICKCLMH?ÐT?QR?ÐIWKKCLGCLÐ
vuosien kuluttua. Maksutulo kuitenkin pienenisi välitRrKdQRG
Jo ansaitut eläkkeet pitää joka tapauksessa maksaa.
2WrCJdKdQQdÐMJCTGCLÐH?ÐRWrCJdKddLÐRSJCTGCLÐK?IQSH?Ð
jouduttaisiin nostamaan maksuvajeen korjaamiseksi.
Maksun nosto kohdistuisi niille, joiden tulot jäävät alle
eläkepalkkakaton.

Eläkekattomuistio kokonaisuudessaan
luettavissa verkossa www.etk.fi.

Suuret työeläkkeet ravistelevat
kansan käsitystä kohtuullisuudesta. Suomessa jättieläkkeitä
on vähän, mutta yksikin voi
olla jonkun mielestä liikaa.
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R E P O R TA A S I

osaksi arkiviikkoa
Ikää karttuu, työ pitää istuallaan, paino nousee. Jotain tarttis tehdä.
Liikuntaharrastuksen aloittamiseen tarvitaan sisäisen tarpeen lisäksi
usein myös ulkoinen virike. Se voi tulla vaikka omalta lapselta.
TEKSTI JA KUVAT: SULEVI PELLINEN

spoolainen Mika Kalenius, 47, on löytänyt liikuntaharrastuksesta uutta sisältöä
ja lisää virtaa elämäänsä.
− Nuorena harrastin liikuntaa milloin enemmän milloin vähemmän.
Olen juossut, uinut ja liikkunut,
enemmän kuitenkin omin päin kuin urheiluseurassa. Cooperin testi eli 12 minuutin juoksukoe meni vähän ennen armeijaa yli
3 000 metrin. Lapsena uin ihan lyhyen ajan
uimaseurassa, mutta se jäi, aika
ei riittänyt säännölliseen harjoitteluun, muistelee Kalenius.
Nuoruuden liikuntaharrastukseen saattoi kuulua viisikin kertaa viikossa juoksua, korkeintaan
10 kilometriä kerralla.
Myöhemmin noin kolmikymppisenä jalka alkoi vaivata Kaleniusta niin, että juoksu ei enää oikein onnistunut. Työelämä toi omat kiireensä, painokin nousi
nuoruusvuosista.
Koko Kaleniuksen työelämä on kulunut kännykkäohjelmoinnin parissa.
− Työ on istumatyötä, joka vaatii vastapainokseen liikkumista. Muuten passivoituu helposti, on
Kalenius huomannut.

E

PIRISTÄVÄ HARRASTUS
Oman liikuntaharrastuksen uuteen virittelyyn tarvittiin Kaleniuksen kohdalla läheinen innostaja.
Perheeseen vuonna 2000 syntynyt tytär kiinnostui
vedessä peuhaamisesta. Elina-vaimo vei hänet uima-

seura Cetus Espoon vesiralliin oppimaan uimisen
alkeita. Kiinnostus säilyi ja kasvoi. Aikaa myöten
tytär siirtyi kilpailuryhmiin harjoittelemaan.
− Tyttären harrastus sai minut kiinnostumaan uinnista. Huomasin, että uinnista saa
todella hyvän olon. Altaasta noustessa on pirteämpi kuin sinne mennessä. Kun painoakin oli kertynyt
kohtalaisesti, uinti tuntui olevan
minulle sopiva laji. Juostessa polvet kärsivät, mutta uidessa vesi
kannattelee. Olen käynyt aikuisten
uintitekniikkakurssin perus- ja jatko-osan. Sen jälkeen olen uinut kuntouintiryhmässä
ja harjoitellut uintia omin päin, Mika Kalenius kertoo.
Kaleniuksen uintiharrastus on säännöllistä. Parhaimmillaan uintikertoja tulee kolme viikossa. Yhden altaaseen pulahduksen jälkeen uintimetrejä
kertyy 2 000–2 500 metriä. Tavoitteena on päästä
uimaan vähintään kaksi kertaa viikossa. Kesällä liikuntaa tuli myös golfratoja kiertäessä.

Juostessa
polvet kärsivät,
mutta uidessa
vesi kannattelee.
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Työ on istumatyötä,
joka vaatii vastapainokseen
liikkumista."

Mikan vinkit
uinnista kiinnostuneille

Uimarin ryhti. Vapaauimari hengittää veteen ja
pitää pään ojennuksessa
vartalon linjaan. Mika
Kalenius liukuu altaassa
viikkoharjoituksissaan.
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KANNATTAA MENNÄ aikuisten uintitekniikkakurssille. Uimaseuran tai kunnan liikuntatoimen nettisivuilta löytyy tietoa kurssitarjonnasta ja harrastusryhmistä.
– Ryhmässä uiminen tuo sosiaalisen lisäulottuvuuden.
– Uinnissa pitää hankkia tietoa oikeista
uintiasennoista ja tekniikan alkeista, sillä
tavalla liikkumisesta vedessä tulee todellista nautintoa, Kalenius sanoo.
Uinnin harjoitusohjelmia saa uintiryhmistä ja niiden ohjaajilta. Kun kokemus
karttuu, ohjelmia voi kehitellä itsekin. Niitä löytyy myös lukuisilta uintisivustoilta.
– Ohjelman mukainen uiminen teki harrastuksestani mielekkäämmän.
Myös uimalasit kannattaa hankkia.
– Vedessä kannattaa painaa pää ja kasvot rohkeasti alas ja opetella hengittämään
veteen. Jos uidessa joutuu pitämään päätä
ylhäällä, niskalihakset jännittyvät ja koko
hartianseutu kärsii. Niska kenossa uidessa
tulee vain niska kipeäksi, Kalenius tietää.
Joka uintikerta ei kannata tyytyä samaan uintimäärään, uintilajiin ja vauhtiin.
– Vauhtia ja sykealuetta kannattaa vaihdella, jotta kunto kehittyy.
Vaikka haluaisi alentaa painoa liikkumalla, ei kannata yrittää liikkua ja paastota samaan aikaan.
Liikkuva ihminen tarvitsee myös energiaa.
– Ravitsemusvinkkejä löytyy liikuntajulkaisuista ja netistä jokaisen makuun.
Asiantuntijoiden neuvoja kannattaa uskoa,
Kalenius neuvoo.
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Vedessä kannattaa painaa
pää ja kasvot rohkeasti alas
ja opetella hengittämään veteen."
HYVÄ OLO PALASI TAKAISIN
Säännöllisen liikunnan tuomat edut on Mika Kaleniuksen mukaan helppo huomata. Uinti tuntuu
olevan erityisen hyvä tapa pitää paino kurissa, varsinkin jos malttaa samalla kiinnittää hiukan huomiota ruokavalioon.
− Tulee kaikin puolin parempi olo, kun on hyvässä kunnossa ja kun huomaa pystyvänsä uimaan
kaksi ja puoli kilometriä. Peruskuntoni on nyt hyvä.
Mihinkään huippukuntoon minun ei ole tarkoituskaan päästä. Lisämielenkiintoa tuo kilpauimareiden
käyttämien harjoitusvarusteiden käytön opetteleminen. Uimalasit ovat välttämättömät, jotta pään pitäminen vedessä ja veteen hengittäminen onnistuvat.

Kalenius ei tavoittele välttämättä ikäluokkansa
uintiennätyksiä, ainakaan toistaiseksi. Hänelle tuo
onnistumisen elämyksiä hyvän uintiasennon, rentouden ja sujuvan liu’un tavoittelu.
Uintia voi Kaleniuksen mielestä ehdottomasti
suositella kenelle tahansa.
− Kun vain allas on saatavilla, aloittaminen on
helppoa. Monet kilpauimarien vanhemmat ovat minun tapaamani itsekin innostuneet uimisesta. Yhteisen harrastuksen tuoma sosiaalinen anti on myös
tärkeää.
En tosiaan tajunnut ennen aikuisikää, miten hieno laji on kyseessä, kiittelee Mika Kalenius tyttäreltään saamaan innostusta monipuoliseen uintiharrastukseen.

Mikan uintiviikko

Tässä vetoharjoittelussa tuntee ylävartaJMLÐJGF?QRCLÐHMSRST?LÐRrGFGL Ð0?QI??LÐRPCCLGGLÐ
HdJICCLÐMLÐFWTdÐQWrBdÐHMR?GLÐNGCLRd ÐT?GII?Ð
HMÐNSMJCLÐRSLLGLÐHdJICCL Ð+SSRCLÐICFMÐ?JI??Ð
helposti polttaa energiaa, muttei välttämättä
rasvaa, joka on vasta kehon viimeinen varaP?TGLRM

TIISTAI
AAMIAISEN JÄLKEEN Ð TGCLÐ RWRrLÐ ICJJMÐ ̯ ̩̭Ð
??KSÐRPCCLCGFGLÐ*?SRR?Q??PCCL Ð(?RI?LÐGRQCÐ
RrGFGL
.SMJCLÐLCJHdLÐK?GQQ?ÐMLÐRWrNdGTdÐR?I?L? Ð
Normipäivä, ei mitään ylimääräisiä stressin aiFCGR? Ð1WrLÐTdJGN?J?L ÐPSGQJCGTdLÐR?GÐFCBCJKGd
Haen tyttären koulusta ja hänet sekä kolme
KSSR?ÐLSMPR?ÐSGK?PG?Ð#QNMMLJ?FBCLÐSGK?F?JJGGLÐF?PHMGRSIQGGL Ð(dRdLÐLSMPCRÐMKGGLÐGJR?RPCCLCGFGLQd Ð +CLCLÐ NSISFSMLCCQCCL Ð T?GFB?LÐ
SGII?PCGFGLÐH?ÐSGLÐRSLLGLÐTCPP?LÐICTWCQRG Ð4dJGJJdÐFrPNNddLÐTCRRd ÐQCÐRMPHSSÐIP?KNNCH?
JR??QR?ÐLMSQRS?LGÐMBMRRCJCLÐH?ÐI?RQCJCLÐ
LSMPRCLÐRPCCLGCLÐJMNNST?GFCGR? Ð.SISFSMLCCLÐ
kautta palataan uintijuttuja lörpötellen autolJCÐH?ÐIMRGGL
)MRML?ÐMBMRR??ÐGJJ?JJGLCL Ð'JJ?LÐNddRRCCIQGÐ
tarvitaan hiukan rentoutumista ja sitten nukISK??L

LAUANTAI
Uinti toi Mika Kaleniukselle hyvän olon ja liikakilot
sulivat altaaseen.

1GIQGÐJ?GR?LÐIdQGGLÐLGGLÐQ?LMRSRÐJdRRdPGR ÐJGRRCät muovilevyt, jotka antavat paremman otteen
TCRCCLÐISGLÐMK?RÐF?PMRR?T?QMPKGQCRÐIdBCR Ð
(?JIMHCLÐTdJGGLÐJ?GR?LÐNSJJ?PGLÐCJGÐICJJSIICCL Ð
joka auttaa pitämään vartalon hyvässä liukuasennossa – jalat eivät vajoa kohti pohjaa,
ISLÐNMRISH?ÐCGÐRCFBd
1WPHdQGJKdJJdÐTGJI?GQCLÐLSMPRCLÐRPCCLGP?B?JJC Ð (MQISQÐ L?SRGLÐ RWRRdPCLÐ T?JKCLR?HGCLÐ
GJKCGQRd Ð+GLSQR?ÐRSLRSS ÐCRRdÐFCÐF?JS?GQGT?RÐ
TORSTAI
TÄNÄÄN OTAN altaaseen mukaan tekniikan hi- Q?LM?ÐHMR?GLÐIGJN?SGK?PGLÐPdNGIrGTdJJCÐGQdJJC Ð
MKGQCCLÐR?PTGRR?TG?ÐT?PSQRCGR? Ð7PGRdLÐICFGRRddÐ +SRR?ÐCFIdÐCPGJ?GQCRÐGJKCCRÐMLIGLÐR?PIMGRCRRSÐ
T?N?? ÐH?ÐQCJIdSGLLGLÐIdQGTCRMH?
I?LLSQR?TGIQG
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KEVYT AAMIAINEN Ð?JMGRR??Ð?SPGLIMGQCLÐNdGTdL Ð
4GCLÐRWRRdPCLGÐIWKKCLCIQGÐF?PHMGRSIQGGL ÐJtaassa on vähemmän väkeä kuin arki-iltaiQGL Ð.GBdLÐQGGRd ÐCRRdÐTMGLÐRMRCSRR??ÐMK??ÐMFHCJK??LGÐI?GICQQ?ÐP?SF?QQ?
3GLÐNGRIdLÐRPCCLGLÐRSLLGL ÐNSMJGRMGQR? Ð1GGLdÐ?H?QQ?ÐRSJCCÐFCJNMQRGÐSGRS?Ð̪Ð̨̨̭ÐKCRPGd Ð
,WRÐMR?LÐPdNWJdRÐ?TSIQGÐQ??B?IQCLGÐNMRISGFGLÐ
TMGK??ÐH?ÐRCFM? Ð3GLÐPdNWJrGJJdÐT?N??SGLLGLÐH?Ð
QCJIdSGLLGLÐNMRISH?ÐJdFCQÐIGJMKCRPGL Ð4?N??uintipotkuissa auttaa liukuasennon säilyttämistä lauta, jonka päällä eteen ojennetut käBCRÐ JCNddTdR Ð 0dNWJrGJJdÐ NMRIGKGQCLÐ P?QGRSQÐ
RCICCÐFWTddÐPCGQG ÐH?ÐN?I?P?JGF?IQGJJC
&WTdÐ JMSL?QÐ N?JIGRQCCÐ H?Ð RdWBCLRddÐÐ
FWTdLÐ MJML Ð 2SLLCL Ð CRRdÐ CLCPEG??Ð MLÐ LWRÐ
koko viikonlopulle ja sitä jää vielä työviikon
?JISSLIGL Ð
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MIELIPIDE

Minä väitän!
Palstalla vieraileva
kirjoittaja ottaa kantaa
eläkekeskusteluun.

TYÖMARKKINAOSAPUOLET sopivat viime syksynä merkittävästä
vuoden 2017 eläkeuudistuksesta. Pääkohdin neuvottelutulos
oli onnistunut. Jo nyt on arvioitu, että eläkeuudistus vahvistaa
työeläkejärjestelmän kestävyyttä ja edesauttaa julkisen talouden kestävyysvajeen alentamisessa.
Eläkeuudistus myös hillitsee
laskelmissa osoitetulla tavalla
työeläkemaksun nousupaineita. Toteutuessaan eläkeuudistus kokonaisuudessaan vaikuttaa siis saavuttavan
keskeiset tavoitteensa. Osapuolet ansaitsevat siitä
tunnustuksen.
Eläkejärjestelmän kehittämisessä on silti demokratiavaje. Lainsäätäjä on kumileimasimen asemassa.
Kysymys on kuitenkin lainsäädännöstä, joka vaikuttaa yhteiskunnassa paljon neuvotteluosapuolten
edustamaa intressiä laajemmin. Moni taho yhteiskunnassa tuntuu hyväksyvän tilanteen.
Voidaan vaihtoehtona kysyä, eikö samansisältöinen ratkaisu olisi voinut syntyä myös niin sanotusti normaalijärjestyksessä. Kuitenkin niin, että
käytettävissä olisi tietenkin ollut sekä työmarkkinaosapuolten että Eläketurvakeskuksen syvällinen
asiantuntemus.
Hyväksytäänpä nykyjärjestelmä tai ei, pari huomiota siitä.

äärellä, kuinka järjestelmää tulee kehittää, jotta se toimii kestävällä pohjalla.
Lisäksi palkansaajapuolenkin motivaatio kustannuksia
hillitsevien ratkaisujen hakemiseen on vahvistunut sen jälkeen,
kun myös palkansaajat ovat alkaneet osallistua eläkemenojen
rahoittamiseen.
Eläkeyhtiöiden hallinnossa
on vakuutettujen ja vakuutuksenottajien tasaedustus ja sen
lisäksi asiakkaiden edustajia.
Vakuutuksenottajien edustavuudessa on kuitenkin merkittävä aukko. Suurimman vakuutuksenottajaryhmän, yrittäjän eläkelain (YEL) vakuutuksenottajien, edustus puuttuu työeläkeyhtiöiden
hallinnosta. Tilannetta lievittää vain hiukan se seikka, että asiakasedustajien joukossa on YEL-yrittäjiä.

Jarkko Översti, Tosikuva Oy

Työeläkejärjestelmässä
on demokratiavaje
Onnistuminen
eläkeneuvotteluissa
liittyy pitkälti
työeläkejärjestelmän
hallinnointimalliin.

K AKSIK ANNAN ONNISTUMISESTA eläkeasiassa ei voida
tehdä sellaista johtopäätöstä, että kaksikanta olisi
onnistunut muissakin kansakunnan kilpailukykyyn
liittyvissä asioissa.
Onnistuminen eläkeneuvotteluissa liittyy pitkälti
työeläkejärjestelmän hallinnointimalliin: yhtiöiden
hallinnon osapuolet näkevät läheltä ja hyvän tiedon

TYÖ EL Ä K E | ̩ Ð  Ð ̪ ̨ ̩ ̭

SUOMEN YRITTÄJÄT on esittänyt, että YEL-vakuutuksen ottaneet otettaisiin työeläkeyhtiöiden hallintoon
siten, että uusi edustus ei vähentäisi työmarkkinaosapuolten paikkoja. Näkemyksemme mukaan
asian voi järjestää niin, että YEL-vakuutuksenottajien edustus otettaisiin asiakaskiintiöstä tai lisättäisiin siihen.
Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi esityksestätyömarkkinaosapuolilta lausunnot. Lausunnot
olivat kielteisiä, haavoittuvin perusteluin.
Yrittäjät haluavat kuitenkin olla mukana kehittämässä työeläkejärjestelmästä nykyistä laajemmalle
perustalle. Työeläkejärjestelmää tulee kehittää jatkossa niin, että myös sen hallinto edustaa nykyistä
paremmin järjestelmän intressitahoja.
Näin se vahvistaisi nykymuotoisen työeläkejärjestelmän ja sen kehittämismallin oikeutusta myös
pitkällä aikavälillä.

KUKA?
Jussi Järventaus
O
O

O

O

O

Ikä:Ð̮̫ÐTSMRR?
Koulutus:Ð-GICSQRGCRCCLÐJGQCLQG??RRGÐ
-2* ÐT?P?Ð
RSMÐK?PGÐ42
Työ:Ð2MGKGRSQ
HMFR?H? Ð1SMKCLÐ
7PGRRdHdRÐPW
Perhe:ÐIMJKCÐ
Ð?GISGQR?ÐRWRdPRd Ð
ÐRCGLG GIdGLCLÐNMGI?Ð
H?ÐCJdKdLISKNN?LG
Harrastukset:
Ð*GGISLR? ÐKrIICGJW Ð
TCLCGJW

Jussi Järventaus
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PALLO
HALLUSSA

Pallo hallussa kokoaa eri lähteistä
ulkomaiden eläkeuutisia. Lisää luettavaa
muiden maiden eläketurvasta löydät
osoitteesta www.etk.ﬁ/muutmaat.
Peter Lindström
Tiedottaja
Eläketurvakeskus

KANADA

YHDYSVALLAT

ALANKOMAAT
AAT
AT

Iso raha uskoo
infrastruktuuriin

Peloista totta,
eläkkeitä leikataan

Sadan tuhannen euron
palkkakatto voimaan

K ANADAN TOISEKSI suurin eläkerahasto aiheutti alkuvuodesta keskustelua valtion ja
eläkejärjestelmän suhteesta, kun se solmi
sopimuksen Quebecin liikenneprojekteista.
Ensimmäiset eläkevaroilla toteutettavat
projektit ovat rautatiesillan rakentaminen
sekä lentokentän junayhteyden parantaminen Montrealissa. Niiden arvo on noin
viisi miljardia Kanadan dollaria.
Kaikki eivät usko sopimuksen hyötyihin. Konservatiivinen National Postt epäilee, ovatko eläkevakuutettujen ja valtion
intressit yhteneväiset.
– Eläkejärjestelmä on tarkoitettu niille,
jotka sen maksavat. Ei valtiolle, joka on
sen luonut, lehti kommentoi pääkirjoituksessaan.
/Sh@CAGLÐP?F?QRMÐF?JJGLLMGÐ̪̩̬ÐKGJH?PBGLÐ
Kanadan dollarin eläkevarallisuutta.

YHDYSVALTAIN KONGRESSI teki joulukuussa
historialliseksikin luonnehditun päätöksen,
kun se hyväksyi työmarkkinaeläkkeitä koskevan leikkauksen.
*CGII?SQNddRrQÐIMQICCÐ̨̩ÐKGJHMML??Ð
rakennusalan, vähittäiskaupan ja teollisuuden palkansaajaa ja eläkkeensaajaa.
Pension Rights Centerr -järjestön mukaan
rahastot, joiden varat eivät riitä etuuksienK?IQSSLÐ̩̭¡̨̪ÐTSMBCLÐISJSCQQ?ÐTMGT?R
leikata maksussa olevia eläkkeitä.
Kongressin päätös ei salli eläkkeiden
JCGII??KGQR?ÐWJGÐ̨̰ TSMRG?GJR?ÐCGIdÐRWrIWvyttömyyseläkkeen saajilta.
¡Ð2dKdÐMLÐQWBdLRdÐQdPICTdd Ð1??KKCÐ
puheluja ja kirjeitä pelästyneiltä ihmisiltä,
järjestön puheenjohtaja Karen Friedman
kommentoi Washington Postille.

ALANKOMAISSA ASTUI tammikuussa voimaan lakipaketti, joka tuo monia muutoksia toisen pilarin työmarkkinaeläkkeisiin.
Lakipaketti muun muassa laskee eläkkeiden maksimaalisen karttumaprosentin
̪ ̩̭ÐNPMQCLRGQR?Ð̩ ̰̯̭ÐNPMQCLRRGGL
.?ICRRGÐ QGQdJRddÐ KWrQÐ ̨̨̩Ð ̨̨̨Ð CSPML
eläkepalkkakaton. Ne työntekijät, joiden
palkka ylittää katon, voivat halutessaan
osallistua vapaaehtoiseen täydentävään
eläkejärjestelmään.
Alankomaat korotti viime vuonna työK?PIIGL?CJdIICGBCLÐCJdICGIddÐ̮̭ÐGIdTSMBCQR?Ð̮̯ÐTSMRCCL Ð2dQRdÐTSMBCQR?Ð?JI?CL
vanhuuseläkkeen ikäraja seuraa eliniän
odotteen kehitystä.
Kansaneläkkeiden ikäraja nousee
K??QQ?Ð?QRCGRR?GLÐ̮̭ÐGIdTSMBCQR?Ð̮̯ÐTSMRCCLÐ̨̪̪̫ÐKCLLCQQd

,NMSQD@KÓ&@YDSSDÓȎȐ Ȏ Ó-@SHNM@KÓ/NRSÓȎȒ Ȏ

6@RGHMFSNMÓ/NRSÓȖ Ȏȏ

(MSDQM@SHNM@KÓ4OC@SDÓdÓ#DBDLADQÓȏȍȎȑ

ȎȐ
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MAAESITTELY
NÄIN NAAPURISSA
O
O

O

O

Ruotsin väkiluku:Ð̱Ð̨̮̰Ð̨̨Ð̨̪̩̬
Elinajan odote:ÐL?GQCRÐ̰̫ ̯ Ð
KGCFCRÐ̨̰ ̩ÐTSMRR?Ð̨̪̩̫
Keskieläke:Ð̩Ð̮̱̭Ð̴ÐISSI?SBCQQ?Ð
ICQIGKddPGLÐ̨̪̩̩
BKT:n reaalikasvu:Ð̩ ̮Ð̹Ð̨̪̩̫

Ruotsissa eläkekatto

BULGARIA

KIINA

Huhu kiertää: kakkospilarin
varat valtiolle?

Eläkemaksut tulossa
kaikkien velvollisuudeksi

BULGARIAN MEDIASSA kiersi joulukuussa
sitkeä huhu, että valtio kansallistaisi työmarkkinaeläkkeiden rahastot. Huhut alkoivat muistiosta, jossa valtio ja työmarkkinajärjestöt vaativat toisen pilarin vakuutettuja uudelleen valitsemaan rahastonsa tai muutoin varat siirretään sosiaalivakuutuslaitoksen hoidettavaksi.
Lisäksi uusien vakuutettujen tulisi valita joko yksityisen rahaston tai sosiaalivakuutuslaitoksen välillä, joista jälkimmäisen valinta olisi sitova. Työeläkkeiden
edustajat epäilevät, että valtio voisi kaapata kakkospilarin varat osaksi valtiollista
sosiaalivakuutusta ja sitä kautta osaksi
valtion budjettia.
Useat Keski- ja Itä-Euroopan maat ovat
˿L?LQQGIPGGQGLÐHdJICCLÐI?LQ?JJGQR?LCCRÐCJdkerahastoja.

KIINAN HALLITUS suunnittelee isoa muutosta, jolla maan yksityisen ja julkisen sektorin eläkejärjestelmiä yhdenmukaistetaan.
Tavoitteena on saada julkisen sektorin
työntekijät mukaan eläkkeiden kustannuksiin. Tähän mennessä julkisen sektorin eläkkeet on maksettu verovaroista.
+SSRMQÐIMQIGQGÐLMGLÐ̨̬ÐKGJHMML?ÐIGGL?laista työntekijää. Työntekijän maksuksi
F?JJGRSQÐI??T?GJCCÐ̰ÐNPMQCLRRG?ÐN?JI?QR?
)GGL?QQ?ÐMLÐNGRIddLÐIdWRWÐICQISQRCJS?Ð
yksityisen ja julkisen sektorin eläkkeiden
eroista. Julkisen sektorin eläkkeiden taso
MLÐ̨̰¡̨̱ÐNPMQCLRRG?ÐN?JI?QR? Ð7IQGRWGQCJJd
QCIRMPGJJ?ÐWJCCLQdÐ?JJCÐ̨̭ÐNPMQCLRRG?
+SSRMQRCLÐSQIMR??LÐN?P?LR?T?LÐCJdIICGBCLÐP?FMGRSQR? ÐKSRR?ÐNCJdRddLÐHMFR?T?LÐ
N?JI?LIMPMRSIQGGL

(/$Óȏȏ Ȏȏ ÓI@ÓȎȓ Ȏ

%HM@MBH@KÓ3HLDRÓȎȓ Ȏ
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RUOTSIN LAKISÄÄTEINEN ÐCJdICHdPHCQRCJKdÐ
MLÐK?IQSNCPSQRCGLCL Ð2WrIWTWRRrKWWQCJdIICCRÐKWrLLCRddLÐQ?GP?SQT?ISSRSQHdPHCQRCJKdQRd Ð.CPFC CJdIICCRÐMT?RÐKddPd
?GI?GQG?
4?LFSSQCJdICÐI?PRRSSÐ0SMRQGQQ?ÐIGGL
RCdLÐ K?IQSNPMQCLRGLÐ KSI??L Ð HMI?Ð MLÐ
̩̰ ̭Ð NPMQCLRRG?Ð N?JI?QR? Ð 4?ISSRCRSJJCÐ
I?PRRSSÐCJdICRRdÐ?LQGMI?RMLÐ?JGRR?TGQR?ÐRSJMGQR?ÐIMIMÐRWrSP?LÐ?H?JR? Ð4SMLL?Ð̨̪̩̬Ð
?LQGMI?RRMÐMJGÐ̬̭̱Ð̩̰̫Ð1#)Ð̨̭Ð̨̨̭Ð̴ Ð)?RRMÐMLÐLMGLÐ̩ ̪̭ÐICPR??ÐICQIGN?JII?
4?LFSSQCJdIICCJJCÐQGGPPWRRdCQQdÐI?PRRSLSRÐ CJdICNddMK?Ð H?CR??LÐ T?ISSRCRSLÐ
MK?LÐGIdJSMI?LÐMBMRCRR?TGQQ?ÐMJCT?ÐCJGLGdJJd Ð+?IQCRR?T?LÐCJdIICCLÐKddPddLÐT?GISRR??Ð JGQdIQGÐ CJdICHdPHCQRCJKdLÐ R?JMSBCJJGLCLÐR?Q?N?GLM ÐLQ ÐR?Q?N?GLMGLBCIQG Ð
'LBCIQGJJdÐR?PIGQRCR??LÐTSMQGRR?GLÐQCIdÐCJdICNddMK??ÐCRRdÐK?IQCRR?TG?ÐCJdIICGRd
*?IGQddRCGQRCLÐCJdIICGBCLÐJGQdIQGÐ0SMRQGQQ?ÐMLÐCPGRRdGLÐI?RR?T?RÐRWrK?PIIGL?QMNGKSIQGGLÐNCPSQRST?RÐJGQdCJdICHdPHCQRCJKdRÐ
QCIdÐHSJIGQCLÐCRRdÐWIQGRWGQCLÐQCIRMPGLÐN?JI?LQ??HGJJC Ð*GQdCJdIICCRÐI?RR?T?RÐLMGLÐ̨̱Ð
NPMQCLRRG?ÐN?JI?LQ??HGQR?ÐH?ÐMT?RÐIMIML??LÐ
RWrL?LR?H?LÐP?FMGRR?KG?
1MQG??JGT?ISSRSIQCLÐWJGLÐT?JTMH?ÐMLÐQMQG??JGKGLGQRCPGrÐ1MAG?JBCN?PRCKCLRCR Ð4?ISSRSQI?QQ?Ð$rPQdIPGLEQI?QQ?LÐF?JJGLLMGÐJ?IGQddRCGQGdÐRWrIWTWRRrKWWQCJdIICGRd Ð
Q?GP?SQT?ISSRSQCRSSIQG?ÐH?ÐKSGR?ÐQMQG??JGT?ISSRSQCRSSIQG? Ð4?ISSRSQI?QQ?ÐIdQGRRCJCCÐH?ÐKWrLRddÐRWrIWTWRRrKWWQCJdIICCR Ð
HMRCLÐQCLÐRCFRdTdLdÐMLÐT?PKGQR??ÐWFRCLdGLCLÐJ?GLQddBdLLrLÐRMGKCCLN?LMÐIMIMÐ
K??LÐ?JSCCJJ?
#JdICTGP?LMK?GLCLÐ .CLQGMLQKWLBGEFCRCLÐF?JJGLLMGÐJ?IGQddRCGQGdÐT?LFSSQ Ð
H?ÐNCPFC CJdIICGRd ÐHMGBCLÐK?IQ?KGQCLÐQCÐ
KWrQÐFMGR??
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Kirja, joka
kolahti
Patrik Lindström

Evästä lukunälkäisille
Esittelemme neljä kiinnostavaa kirjaa, jotka ovat kolahtaneet Merimieseläkekassan Kari Välimäkeen. Kirjojen ystävänä hän jakaa lukunälkäisille kirjavalintansa, jotka ovat puhuttelevia ja kestävät aikaa.

KUKA?
Kari Välimäki
O
O
O

O

O

Ikä:ÐGIdÐ̨̮ÐTSMRR?
Koulutus: FK.
Työ: Toimitusjohtaja, Merimieseläkekassa.
Lähellä sydäntä:
sosiaalipolitiikka,
matkailu, golf,
lukeminen, järjestöt
ja hallitukset.
Aikoo lukea:
+MLQÐ)?JJCLRM̃GLÐ
teoksen Vindsjälar.

UINON KIRJA on oiva kuvaus paitsi veteraanien
myös Suomen historiasta. Isäni yllätti meidät vähän ennen kuolemaansa
kysymällä, miksi emme
olleet kiinnostuneita häPGÌ3GLM
nen sotamuistoistaan.
Sotiemme veteraanit
– Rintamalta rakentaOlimme ymmärtäneet,
maan, 1)1 Ð̨̪̩̬
ettei hän ollut halunnut
puhua sota-ajan kokemuksistaan.
Kokemukset olivat olleet kipeitä nuorelle miehelle, jonka kaksi veljeä oli kuollut rintamalla.
Uinon kirja kertoo koruttomasti siitä, että sotien fyysiset, henkiset ja aineelliset seuraukset
ulottuvat kolmanteen ja neljänteen sukupolveen
saakka.

Tietoteos
tahtoihmiseltä
LUIN KAHDELLA istumalla Tuomiojan kirjan Hella
Wuolijoesta.
Jo viime vuosisadan
alussa osa suomalaisista
oli varakasta, sivistynyttä ja kansainvälistynyttä.
#PIIGÌ2SMKGMH?
Osa, kuten esivanhemHäivähdys punaista
pani, eli vaatimattomissa
2?KKG Ð̨̪̩̩
oloissa ilman henkilökohtaisia kosketuksia muihin maihin ja kulttuureihin.
Nyt hyvinvointivaltiossamme on nähtävissä
vakavia oireita siitä, että syrjäytyneisyydestä tulee uudelleen ylisukupolvista.
Tarvitsemme tänään ehkä enemmän kuin
koskaan sellaisia tahtoihmisiä, joista Tuomiojan loistelias kirja kertoo.

ȎȒ

.?QGǫQRGL
taskuun sopiva

Uusi pasifistin taskukirja

Kiinnostavasti
sotahistoriasta

ISÄNI SOTAKOKEMUKSET

mielessäni mietin omaa
nuoruuttani. Saatoin valita toisin, kun kylmä
sota ja ydinaseet olivat
todellisuuttani. Valitsin
aseista kieltäytymisen ja
&) Ì&CJJQRCL Ì) Ì)?JJGM Ì
siviilipalveluksen. Vakau+ Ì+CRQdKdIG
3SQGÍN?QG˒QRGL
mukseni on kestänyt läpi
taskukirja
pitkän virkamiesuran ja
1?B?LIMKGRC? Ð̨̪̩̩
maanpuolustuskurssit.
Ajatteluun pääsee mukaan lukemalla PasiɌQRGLÌR?QISÌIGPH?L, ja suurempaan lukunälkään
Gandhin, Tolstoin, Russellin ja Thoreau'n tekstejä. Voi mitä Ukrainan sodan osapuolet ja todellista anarkismia ymmärtämättömät kuokkavieraat saavatkaan aikaan väkivallalla!
HK HELLSTEN  KALLE KALLIO  MIKKO METSÄMÄKI (TOIM . )

Havahduttava
lukukokemus
ELÄMÄ MENEE eteenpäin
kiihtyvällä vauhdilla. Ehdimmekö miettiä käyttäytymistämme, pelkojamme ja uskomuksiamme?
Puhumme taloudel7PHqÌ)?JJGLCL
lista kasvusta henkisen
Elämmekö unessa
kasvun sijaan. Haluam2?KKG Ð̩̱̯̩
me enemmän ja nopeammin.
Usein huomaan miettiväni sitä, mihin käytämme sen hyödyn ja ajan, jonka olemme saavuttaneet toimiessamme taloudellisemmin ja tehokkaammin.
Näitä asioita valottaa hienolla tavalla Kallinen
kirjassaan #JdKKCIqÌSLCQQ?.

̩ Ð Ð ̪ ̨ ̩̭ | TYÖ ELÄKE

Eläkeuudistus

Esimerkkilaskelmat osoittavat muutoksen suuntaa

ELÄKEUUDISTUS
tasoittaa eläke-eroja

3XěDKwJDTTCHRSTRÉɌ̍ɋɑÉSTNÉLTJ@M@@MÉLDJ@MHRLHM É
INRR@ÉDKwJDHJwÉI@ÉDKHM@HJ@ÉJXSJDXSXUwSÉSNHRHHMR@É
DMM@JNHS@U@MÉK@RJDMS@SDJMHHJ@MÉLTJ@HRDRSH
TEKSTI: ANNE IIVONEN

T

yöeläkeuudistuksen lainvalmistelu kolmikantaisissa työryhmissä on
jatkunut siitä lähtien kun työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutulos ratkesi viime syksynä.
Vuoden 2017 työeläkeuudistuksessa
vanhuuseläkeiän alaraja nousee nykyisestä 63 vuodesta porrastetusti ja määräytyy
kullekin ikäluokalle erikseen. Uudistuksen
myötä työurat pitenevät, jottei työssä oloon
kuluisi nykyistä lyhyempää aikaa suhteessa eläkkeellä oloon.
Uudistuksen yhtenä tavoitteena on ennakoitavuus sekä maksurasitteen mitoittaminen sen mukaisesti.
ELÄKETURVAKESKUKSEN arviointilaskelmat

kuvaavat vaikutuksia, joita uudistus tuo
mukanaan.
Helmikuussa julkaistuun vaikutusarvioraporttiin sisältyy muun muassa oheisen

kuvion mukaisia simulointilaskelmia. Laskelmien mukaan pitkällä aikavälillä työeläke-erot pienenevät.
Malleilla on arvioitu kuvitteellisten henkilöiden työeläkkeitä simuloitujen työurien ja palkkatasojen perusteella. Tuloksia
on esitetty sekä nykylain että 2017 eläkeuudistukseen kaavailluilla tavoilla. Laskelmat
pohjaavat työeläkerekistereihin, pitkän aikavälin PTS-malliin sekä ELSI-mikrosimulaatiomalliin. Lisäksi esitetään tyypillisiin
työuriin perustuvia esimerkkejä.
KESKIASTEEN koulutuksen suorittaneiden

kuukausieläke paranee hieman korkeakoulutettujen eläkkeitä enemmän. Erot sukupuolten kuukausieläkkeissä eivät juurikaan
muutu uudistuksen seurauksena (kuvio).
– Kuukausieläkkeet kasvaisivat sitä
enemmän suhteessa nykylakilaskelmaan,
mitä myöhemmin syntyneestä ikäluokas-

ta on kyse, toteaa kehityspäällikkö Heikki
Tikanmäki Eläketurvakeskuksesta.
Työeläkkeiden kohentuminen selittyy
pidentyvillä työurilla. Myös elinaikakerroin
leikkaa vähemmän 2030 jälkeen, jolloin
eläkeikä kytkeytyy eliniän muutokseen.
Karttumamuutokset siirtävät myös eläkkeen karttumisen painopistettä uran loppupäästä lähemmäksi uran keskivaihetta. Huomattava vaikutus on palkansaajan
työeläkemaksuvähenteisyyden poistolla.
Tämä kasvattaa työeläkkeitä erityisesti
nuoremmilla ikäluokilla. Q

Raportti vaikutusarvioista
LASKELMIAÐTSMBCLÐ̨̪̩̯ÐCJdICSSBGQRSI-

sen vaikutuksista on luettavissa verkosQ?ÐUUU CRI ˿ HSJI?GQSR
Raportissa arvioidaan eläkeuudistuksen vaikutuksia eläkkeelle siirtymiseen,
RWrSPGGLÐH?ÐCJdIICGQGGLÐQCIdÐCJdICKCLMMLÐ
H?Ð K?IQSSL
Arviot perustuvat Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskentamallilla (PTS)
H?ÐKGIPMQGKSJMGLRGK?JJGJJ?Ð#*1'ÐQ??RSGFGLÐ
tuloksiin sekä esimerkkilaskelmiin.

Eläketasot nousevat eläkeuudistuksessa sukupuolittain, koulutustasoittain ja syntymävuosiluokittain
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Q Yhteensä
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Lähde: Heikki Tikanmäki,
Eläketurvakeskus.
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Yrittäjän
TYÖTULO-OPAS
nyt verkossa
YRITTÄJÄN TYÖTULOOPAS on tärkeä apuväline yrittäjän työtulon
määrittämiseen. Eläketurvakeskuksen ylläpitämässä työeläkelaIGN?JTCJS ˿QQdÐMLÐ?T?RRSÐTCPIIMmuotoinen yrittäjän työtulo-opas.
Opas on nyt aiempaa ajantasaisempi ja kattavampi. Toimialakohtaisten ohjeiden luvut vastaaT?RÐ̨̪̩̭ÐGLBCIQGR?QM?
Lain (YEL) mukaan yrittäjän
työtulon on vastattava sellaistapalkkaa, joka olisi maksettava,
jos työn tekisi joku toinen tai
joka keskimäärin vastaa samasta
työstä maksettua korvausta. Oppaaseen on koottu palkkatilastoja
työtulon määrittämisen helpottamiseksi toimialoille, joilla ei ole
saatu toimialajärjestön ohjetta.
Toimialakohtaisten työtuloohjeiden luvut on laadittu yhteistyössä yrittäjien toimialajärjestöjen kanssa. Lisäksi on kuultu
asiantuntijoita YEL-vakuutuksia
hoitavista eläkelaitoksista sekä
1SMKCLÐ7PGRRdHdRÐPWQRd Ð

Siirry oppaaseen: www.tyoelakelakipalvelu.fi/tyotulo-opas.

12 326
EUROA

JOKA KOLMANNEN yrittäjän
työtulo jää alle työttömyysturvaan kuulumisen alarajan.
Vähimmäismäärään
CBCJJWRCRddLÐ ̩̪Ð ̫̪̮Ð CSPMLÐ
työtuloa vuodessa.
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Katri Saarteinen

Tiedoksi

Eläketurvakeskuksen
tutkimusohjelma

2015-2019
Tietoa ja ymmärrystä eläketurvaan

E

läkkeensaajien määrän kasvu ja työeläICSSBGQRSQÐ̨̪̩̯ÐJGQddTdRÐR?PTCRR?ÐRGCRddÐ
eläketurvasta. Eläketurvakeskuksen tutkimusohjelmassa painottuu tulevan ja aiempien uudistusten vaikutusten arviointi sekä
päätöksenteon tukeminen.
Viisivuotiskaudelle valitut tutkimuksen
painoalueet ovat eläketurvan riittävyys, eläkejärjestelmän taloudellinen kestävyys, työurien kehitys ja eläkkeelle siirtyminen.
Eläke poikkeaa pitkäaikaisen vaikuttavuutensa takia muista sosiaalietuuksista. Siksi
tutkimukseltakin vaaditaan paljon. Eläketurvan riittävyyttä tarkastellaan myös tekemällä
eläkeläisille kyselytutkimus.
Koska työeläke karttuu vuosikymmeniä,
tietoa tarvitaan työuran kokonaisuudesta ja
solmukohdista, kuten palkattomista ajoista. Uutta on esimerkiksi tutkimus yrittäjien
ja maahanmuuttajien työurista.
– Tutkimusohjelmakaudella kehitetään kokonaistaloudellista mallia, jolla voidaan sel-

vittää esimerkiksi taloudellisten häiriöiden
vaikutuksia eläkkeiden rahoitukseen. Tämä
on tärkeää nykyisen pitkittyneen taantuman ja
talouskasvun hidastumisen takia, toteaa tutkimusosaston osastopäällikkö Susan Kuivalainen Eläketurvakeskuksesta.
Eläkkeelle siirtymistä ja siihen vaikuttavia
tekijöitä, kuten työkyvyttömyyden alkavuutta,
tutkitaan, jotta työkyvyttömyyden syitä osattaisiin torjua ajoissa.
Vertailua muiden maiden eläkejärjestelmiin lisätään ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö tiivistyy. Tutkimus palvelee kuitenkin
ensisijaisesti kansallista – Suomen eläkejärjestelmän – käytännöllistä kehittämistä.
2SRIGKSQMFHCJK?ÐMLÐQGBMIQGQQ?Ð̨̪̩̯ÐSSdistuksen tavoitteisiin. Eläketurvakeskuksen
tutkimus ja tutkimusyhteistyö tuottaa konkreettista tietoa järjestelmän arvioinnin ja kehittämisen tueksi.

Kimmo Kontio
Tutkimusohjelma verkossa www.etk.fi

̩ Ð Ð ̪ ̨ ̩̭ | TYÖ ELÄKE

Nimitykset

Tule valmennukseen ja kehity asiantuntijana

Ilmarinen

TYÖELÄKEALAN ASIANTUNTIJATEHTÄVISSÄ toimiville suunnattu valmennus
syventää työeläkejärjestelmän tuntemusta ja kehittää työssä tarvittavia taitoja.
1WWQISSQQ?ÐIdWLLGQRWTdÐIMSJSRSQÐH?RISSÐRMSIMISSJJCÐQGQdJRdCLÐ̩̪ÐJdFGMNGQkelupäivää, verkko-opiskelua, kehittämistyön ja asiantuntijatyön arvioinnin.

ή OTK, MBA Timo Ritakallio
?JMGRRGÐ̩ ̪ ÐRMGKGRSQHMFR?H?L? Ð
Nykyinen tj. Harri Sailas siirtyy
eläkkeelle toukokuun alusta.

Valmennusjaksojen aiheet:

ήÓOTK Sini Kivihuhta on nimitetty
varatoimitusjohtajaksi ja toimitusjohtajan sijaiseksi.

O
O
O
O
O
O
O
O

Odotukset asiantuntijan työlle
Työeläkeala osana yhteiskuntaa
Yhteistyö työeläkealalla
Asiantuntijana kehittyminen
Työeläkeala mediassa
Työeläkeala kansainvälisesti
Työeläkealan tulevaisuus
Kehittämistöiden esittely.

ήÓKTM Mikko Mursula on nimitetty Ilmarisen sijoitusjohtajaksi.
ήÓVaratuomari Piia Vuoti on
nimitetty lakimieheksi.

Elo
ήÓDI, KTM Linda Haapio on nimitetty pääomarahastosijoituksiin
salkunhoitajaksi.

VALMENNUKSEN TOTEUTUKSESTA vastaa Eläketurvakeskus.
O
O

&GLR?ÐMLÐ̫Ð̨̨̭ÐCSPM?Ð̨Ð̹Ð?JT 
&?IS?GI?ÐNddRRWWÐ̪̯ ÐK??JGQISSR? Ð'JKMGRR?SRSKGQJMK?ICÐH?ÐJGQdRGCRMH?Ð
TCPIIMN?JTCJSQQ?ÐUUU CRI ˿ IMSJSRSQ

Eläke-esitteet ilmestyneet

ήÓCFA Eero Ketola on valittu korkosijoitusjohtajaksi vastaamaan
korko- ja valuuttasijoituksista
sekä hedge fund -sijoituksista.

2015

ήÓDI, KTM, Teemu Tähtinen on
nimitetty sijoitustoimintaan
johdannaisstrategiajohtajaksi.

L

akisääteinen työeläke kertyy työnteosta.
Työeläkevakuutus antaa turvaa vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheen huoltajan kuoleman varalta.
Juuri ilmestyneestä Työntekijän ja yrittäjän
CJdICRSPT?ÌȎȌȍȑ -esitteessä kerrotaan yksityisten alojen eläke-etuuksista ja niiden saamisen edellytyksistä. Tarkempaa eläkeneuvontaa saat omasta työeläkelaitoksestasi tai
Eläketurvakeskuksesta.
Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnanR?H?JJCÌH?ÌWPGRRdHdJJCÌȎȌȍȑ -esite on tehty sinulle, joka haluat tietää eläkevakuuttamisesta.
Esitteessä on myös tietoa ulkomaalaisen ja
ulkomaille lähtevän henkilön työeläkevakuuttamisesta.
Esitteet löytyvät vaivattomasti verkosta,
mutta voit tilata verkkolomakkeella esitteestä
myös paperiversion.

Valtion Eläkerahasto
ήÓTradenomi Minna Kuusisto on
nimitetty assistentin virkaan.
än
n ja yrittäj
Työntekijä
va
ur
et
eläk
SAA?
ELÄ KKE EN
MIL LOI N TYÖ
OST UU?
KE MU OD
MIT EN ELÄ

skus
Eläketurvake
PENSIONSSKYD

DSCENT RALEN

2015

Ohjeita
työeläkevakuutt
amisesta
työnantajalle ja
yrittäjälle
MITE N ELÄK EVAK
UUTU

S JÄRJ ESTE TÄÄN

MITÄ SE MAKS
AA?

Eläketurvakeskus
PENSIONSSKYDDSCENT

Lue esitteet verkossa www.etk.fi/julkaisut.
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RALEN

?

Työeläke-lehden
kumppaniksi Aste Helsinki
ήÓTyöeläke-lehden taiton ja monikanavaisen tuotannonhallinnanyhteistyökumppanina aloitti vuoden alussa Aste Helsinki Oy.
+CLCGJJddLÐMLÐJCFBCLÐ̨̭ ÐGJKCQtymisvuosi. Juhlavuonna lehti uudistuu ja ilmestyy kesän kynnyksellä myös digilehtenä.
Työeläke on työeläkealan ammatti- ja sidosryhmälehti. Lehden
julkaisija on Eläketurvakeskus.

Ȏȕ

REKISTERI
ELÄKKEET
Kokonaiseläkkeeseen vaikuttavat

Työeläke, kansaneläke ja verotus

T

yöeläkkeet muodostavat pääosan eläkeläisten toimeentulosta. Työeläkkeen osuus kokonaiseläkkeestä on
jatkuvasti kasvanut ja kansaneläkkeen vastaavasti vähentynyt.
Työeläke määräytyy koko työuran palkkojen perusteella. Palkasta perityille työeläkevakuutusmaksuille saa aikanaan hyvityksen, kun kuukausieläkkeet tulevat
maksuun eläkeikäisenä.
Keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 24 prosenttia palkkasummasta, josta
työnantaja maksaa valtaosan. Alle 53-vuotiaan palkansaajan työeläkemaksu nousee
tänä vuonna 5,7 prosenttiin ja 53–67-vuotiaan 7,2 prosenttiin. Yrittäjät maksavat eläkevakuutusmaksun kokonaan itse.
Karttumisprosentit vaihtelevat eri-ikäisillä sekä lisäksi elinaikakerroin vaikuttaa
alkavaan eläkkeeseen.

Keskimääräinen kokonaiseläke oli 1 550
euroa kuukaudessa vuonna 2013. Tästä työeläkettä oli keskimäärin 1 382 euroa ja Kelan eläkettä 148 euroa.

K

ansaneläkkeen ja takuueläkkeen tarkoituksena on taata vähimmäiseläke sellaiselle eläkkeensaajalle, jonka
työeläke lyhyen työuran tai matalan ansiotason vuoksi on jäänyt vähäiseksi. Takuueläkkeen kanssa vähimmäiseläkkeen määräksi muodostuu 746 euroa kuukaudessa.
Toimeentulon kannalta oleellisinta on
kuukausieläkkeen euromäärä ja sen suhde
edeltävään palkkatasoon. Lakisääteisten
eläkkeiden verotus määräytyy pääosin samoin kuin muidenkin ansiotulojen verotus.
Eläketulon ja palkkatulon vero- ja maksurasite eroavat erilaisten verovähennysten
ja sosiaalivakuutusmaksujen takia.

– Isossa linjassa ei ole suurta muutosta
aiempaan vuoteen. Verotus kiristyi jonkun
verran muun muassa valtion tuloveroasteikkojen muutosten sekä kunnallisveroprosentin nousun takia, Eläketurvakeskuksen erityisasiantuntija Juha Knuuti kertoo.

E

läkkeensaajan vero- ja maksurasitus
on yleisesti ottaen hieman palkansaajia kevyempää. Tilanne kääntyy
päinvastaiseksi korkeissa yli 105 000 euron eläkkeissä.
Kunnallisverotuksen eläketulovähennystä korotettiin, jonka ansiosta eläkeläisten käytettävissä olevat tulot hiukan
nousivat. Kunnallisverotuksen eläketulovähennys ulottuu noin 26 000 euron vuosituloihin saakka. Valtionverotus puolestaan
kohdistuu vastaavasti noin kahden tuhannen euron kuukausieläkkeisiin.

KOKONAISELÄKE
Indeksissä säästettiin
TYÖELÄKE
Työuran ansiot
kertyneen
eläkkeen perustana.

KANSANELÄKE
Kansaneläke
ja takuueläke
vähimmäiseläkkeenä.

VEROTUS
Eläketulovähennys
ja verottomat etuudet
tasaavat maksurasitusta.

Hallituksen kehyspäätöksen mukaan
indekseihin tehtiin tämän vuoden alusta
poikkeuksellisesti pienennys.
O

O

O

Työeläke- ja kansaneläkkeisiin
T?GLÐ̨ ̬ÐNPMQCLRGLÐR?PIGQRSQ
Ilman hallituksen säästöpäätöstä
GLBCIQGIMPMRSQÐMJGQGÐMJJSRÐ̩ ̩ÐNPMQCLRRG?
.?JII?ICPPMGL ÐHMJJ?ÐRWr?LQGMRÐR?PIGQRCR??LÐ
CJdICRRdÐKddPdRRdCQQd ÐLMSQCCÐFGCK?L
?JJCÐNPMQCLRGLÐTCPP?L

)MIML?GQCJvICôǉǇǈǌô I?RQ?SQô
ilmestynyt
O

O
O

Anssi Keränen

O

ȏ˫

Kokonaiseläkekatsauksessa on
R?PI?QRCJRSÐNCPSQRCCJJGQCQRGÐCJdIICGBCLÐ
KddPdWRWKGQRdÐQCIdÐTCPMRSQR?
Tekijät: Juha Knuuti ja Suvi Ritola.
(SJI?GQGH?Ð#JdICRSPT?ICQISQ Ð̭̩ÐQGTS?
2GJ??ÐH?ÐJSCÐUUU CRI ˿ HSJI?GQSR

Palkasta perittävistä työeläkemaksuista kertyy
aikanaan joka kuukausi tilille maksettava työeläke.
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English
Summary

Pension Ceiling Leads to Inequality

?AIôRMô5MPIôǯCPô0CF?@GJGR?RGML
A CASH REHABILITATION BENEFIT

is granted to employees whose
UMPIGLEÐ A?N?AGRWÐ GQÐ JGICJWÐ RMÐ @CÐ
PCQRMPCBÐ?̃CPÐPCF?@GJGR?RGML
2FGQÐ@CLC˿RÐGQÐM̃CLÐN?GBÐMSRÐRMÐ
young people and to those whose
disability is due to mental disorBCPQ
According to a study based on
register data of the Finnish Centre
DMPÐ.CLQGMLQ Ð̫̰ÐNCPÐACLRÐMDÐRFMse who were on a cash rehabiliR?RGMLÐ@CLC˿RÐBSCÐRMÐ?LÐGLHSPWÐF?BÐ
PCRSPLCBÐRMÐUMPIÐ?̃CPÐDMSPÐWC?PQ Ð
2FCÐCOSGT?JCLRÐ˿ESPCÐDMPÐNCPQMLQÐ
QS˾CPGLEÐDPMKÐ?ÐKCLR?JÐBGQMPBCPÐ

27_ #* ] ) # Ð Z Ð ̩ Ð  Ð ̪ ̨ ̩ ̭

CVAJSBGLEÐBCNPCQQGMLÐU?QÐ̩̭ÐNCPÐ
ACLR
2FCÐWMSLEÐ?LBÐRFCÐFGEFJWÐCBSA?RCBÐUCPCÐKMPCÐJGICJWÐRMÐPCRSPLÐ
RMÐUMPIÐ?̃CPÐPCF?@GJGR?RGML Ð%CLder, socioeconomic status and
CKNJMWKCLRÐ GLÐ RFCÐ NPGT?RCÐ TQ Ð
the public sector made a relatiTCJWÐQK?JJÐBG˾CPCLAC
2FCÐ PCF?@GJGR?RGMLÐ ?ARÐ U?QÐ
amended as of the beginning of
̨̪̩̭ Ð,MUÐCKNJMWCCQÐA?LÐPCACGve a positive ruling on their right
to vocational rehabilitation at the
same time as applying for a disa@GJGRWÐNCLQGML ÐÐ

Compiled
earnings data

Kuva Anne Iivonen

JOAKIM PALME , professor in political science at the University
of Uppsala and son of late Swedish Prime Minister Olof Palme,
states that a pension ceiling will not lead to equality but will ratFCPÐUGBCLÐRFCÐE?NÐ@CRUCCLÐBG˾CPCLRÐQMAG?JÐEPMSNQ Ð
QÐGLÐNMQR U?PÐ PGR?GL ÐRFMQCÐUFMÐ?PCÐ@CRRCP M˾ÐUGJJÐLMRÐQCRRle for an equal pension but will rely on supplementary pensions
?LBÐNPGT?RCÐGLQSP?LAC Ð2FCWÐUGJJÐQCASPCÐRFCGPÐMULÐ@CLC˿RQÐP?Rher than improve common social security, which would help
?JQMÐRFCÐJCQQÐDMPRSL?RC Ð£#?PLGLEQ PCJ?RCBÐNCLQGMLQÐES?P?LRCCÐ
?Ð@CRRCPÐQMAG?JÐCOS?JGRW ¤Ð.?JKCÐNMGLRQÐMSR Ð2FCÐNPM@JCKÐJGCQÐLMRÐ
GLÐJ?PECÐNCLQGMLQ Ð.?JKCÐ?PESCQ Ð@SRÐGLÐJMUÐMLCQ
£2FCÐKMQRÐGKNMPR?LRÐW?PBQRGAIÐMDÐRFCÐNCLQGMLÐQWQRCKÐGQÐFMUÐ
UCJJÐRFCÐNCLQGMLÐNPMTGQGMLÐA?LÐPCBSACÐNMTCPRW ¤ÐÐ@?BJWÐK?L?ECBÐNCLQGMLÐACGJGLEÐGQÐPGQIW Ð£'DÐWMSÐMULÐWMSPÐMULÐFMSQC ÐWMSÐ
may have to sell it because you’ll otherwise have too much
UC?JRFÐ?LBÐUML¦RÐPCACGTCÐ?ÐNCLQGMLÐ?RÐ?JJ Ð#OS?JÐQMAG?JÐQCASPGRWÐ
NSLGQFCQÐRFMQCÐUFMÐF?TCÐQ?TCB ¤Ð.?JKCÐ?PESCQ
Another major problem with the pension ceiling in Sweden,
according to Palme, is that it has distorted the mobility of the
UMPIDMPAC ÐJC?BGLEÐRMÐEPMUGLEÐSLCKNJMWKCLRÐGLÐRFCÐAMSLRPW Ð
Private-sector employers do not dare hire people who have
UMPICBÐGLÐRFCÐNS@JGAÐQCARMPÐ?QÐRFCÐCKNJMWCPQÐPGQIÐR?IGLEÐMLÐ
J?PECÐNCLQGMLÐJG?@GJGRGCQÐUFCLÐBMGLEÐQM
2FCÐGLQSP?LACÐAMKN?LGCQÐUMSJBÐ@CLC˿RÐDPMKÐ?ÐNCLQGMLÐACGling as the administrative costs of supplementary pensions and
NPGT?RCÐGLQSP?LACÐNMJGAGCQÐ?PCÐCVRPCKCJWÐFGEF Ð&MUCTCP ÐRFCQCÐ
AMQRQÐUGJJÐPCBSACÐRFCÐNCLQGMLÐ?QQCRQ
.?JKCÐAMLAJSBCQÐ@WÐQR?RGLEÐ£'ÐUMSJBÐP?RFCPÐRF?RÐUCÐR?ICÐMLÐ
the problems of the Finnish pension system than deal with our
NCLQGMLÐACGJGLE ¤Ð

A NATIONAL EARNINGS REGISTER

will be compiled of Finnish earLGLEQÐB?R? Ð
According to Sini Kivihuhta
'JK?PGLCL ÐPCNPCQCLR?RGTCÐMDÐRFCÐ
C?PLGLEQ PCJ?RCBÐNCLQGMLÐ˿CJBÐGLÐ
the project led by the Ministry of
Finance, the earnings register
UMSJBÐUMPIÐ?QÐ?ÐQMSPACÐMDÐAMKprehensive and real-time earLGLEQÐB?R? Ð&MUCTCP Ð£RFCÐNPMHCARÐ
runs the danger of being delayed
?LBÐRMMÐCVNCLQGTC Ð5CÐKSQRÐLMRÐ
lose focus of the aim of the register – to ease the administrative burden of companies and to
PCBSACÐAMQRQ ¤Ð)GTGFSFR?ÐPCKGLBQ Ð
2FCÐC?PLGLEQÐPCEGQRCPÐUGJJÐLMRÐ
PCNJ?ACÐPCI¦QÐHMGLRÐPCEGQRCPQÐMDÐ
the earnings-related pension
˿CJB Ð£'LÐPCI¦QÐPCEGQRCPQ ÐRFCÐC?Pnings data is processed into penQGMLÐ B?R? Ð PCI¦QÐ NPMACQQGLEÐ MDÐ
earnings- and pension data goes
much deeper than the earnings
PCEGQRCP¤ Ð)GTGFSFR?ÐAMLAJSBCQ Ð

LENA KOSKI
Translator
Finnish Centre for Pensions

FOLLOW US
ON TWITTER AT
@ETKinfo
O

O

Our latest
news, research,
publications and
events in Finnish,
Swedish and
#LEJGQF
More news in
#LEJGQFÐ?RÐ
UUU CRI ˒ CL

!PGRGA?Jô.CPGMBôDMPôRFCô!FSPAF
THE INVESTMENTS ÐMDÐ2FCÐ#T?Lgelical-Lutheran Church are increasingly crucial as the Church
GQÐ P?NGBJWÐ JMQGLEÐ GRQÐ KCK@CPQ Ð
+MPCÐ RF?LÐ ̨̨̬ ̨̨̨Ð NCPQMLQÐ JC̃Ð
RFCÐ!FSPAFÐGLÐRFCÐJ?QRÐRCLÐWC?PQ
Leena Rantanen Ð#AAJCQG?Qtical Counsellor, is also worried
about the high costs of the real
estate owned by the Church and
the rapidly growing number of
?ECGLEÐCKNJMWCCQ ÐQÐLCUÐCKNloyees are not automatically hired
to replace those retiring, the ratio
of pension contributions to pensiMLÐJG?@GJGRGCQÐUGJJÐQMMLÐ@CÐPCBSACB

£'DÐMSPÐGLTCQRKCLRQÐ?PCÐLMRÐ?QÐ
successful as they have been so
far, we may have to increase our
AMLRPG@SRGMLÐP?RC ¤Ð0?LR?LCLÐQ?WQ
Although the Church is a forerunner in responsible investing,
its indirect investments in the
nuclear weapon industry have ofRCLÐK?BCÐGRÐRMÐRFCÐFC?BJGLCQ
Rantanen points out, however, that the Church’s investments
are fully permissible according to
3,¦QÐNPGLAGNJCQÐDMPÐPCQNMLQG@JCÐGLvesting and international legislaRGML Ð£ARGTCÐN?PRGAGN?RGMLÐGQÐKMPCÐ
ĆAGCLRÐRF?LÐQSPPCLBCPGLE ¤Ð
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Tutustu Eläketurvakeskuksen julkaisuihin
www.etk.fi/julkaisut

Nämä ja monet muut julkaisut löydät verkosta
Työolot ja
eläkeajatukset
ǉǇǈǊ

08/2014
ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA

Työolot ja eläkeajatukset 2013
Noora Järnefelt, Riku Perhoniemi ja Pirjo Saari

Katsaus
institutionaalisen
sijoittamisen
periaatteisiin ja
menetelmiin

0/201
ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA

Katsaus institutionaalisen
sijoittamisen periaatteisiin
ja menetelmiin
Hannu Kahra

Laskelmia
TSMBCLôǉǇǈǎ
työeläkeuudistuksen
vaikutuksista

02/2015
ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA

Laskelmia vuoden 2017
työeläkeuudistuksen vaikutuksista
Mikko Kautto ja Ismo Risku (toim.)

Raportissa tarkastellaan työolojen yhteytRdÐCJdIC?H?RSIQGGLÐ̨̭̮̬͂ TSMRG?GJJ?ÐN?JI?LQ??jilla. Eläkeajatuksilla tarkoitetaan aikomuksia
H?RI??Ð RWrQQdÐ WJGÐ T?LFSSQCJdICGdLÐ ?J?P?H?LÐ
sekä palkansaajien kokemaa uhkaa työuran
NddRRWKGQCQRdÐ RWrIWTWRRrKWWBCLÐ R?GÐ RWrRRrKWWBCLÐTSMIQG Ð2SRIGKSQÐNCPSQRSSÐ2GJ?QRMICQISIQCLÐ RWrMJMRSRIGKSIQCCLÐ TSMBCJR?Ð
̨̪̩̫

Raportissa tarkastellaan institutionaalisen
sijoittamisen periaatteita ja menetelmiä use?KK?LÐ TSMQGIWKKCLCLÐ ?H?JR? Ð 1CÐ R?PHM??Ð
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