1: 2016

YRITTÄJÄN

arki Ruotsissa
Naapurimaasta ei kuulu hyvää. Ruotsissa
moni pienyrittäjä jää takuueläkkeen varaan.
Sivu 16

TUOTTO

TYÖKYKY

TULOEROT

Paljonko eläkemaksuille
saa reaalituottoa?

Eläkeyhtiö sparraa
työkykyjohtamiseen.

Eläkeläisnaisen euro,
– onko sama kuin miehen?

Sivu 4

Sivu 9

Sivu 12

SISÄLTÖ

2WrCJdICÐÐ̩Ð Ð̨̪̩̮
Yrittäjän eläke jää jälkeen
palkansaajasta. Reportaasi
Ruotsista.

ƭô

16

Ʈô

9

SORSAN KOLUMNI
Politiikkako ongelma,
kirjoittaa Ville-Pekka Sorsa.

TYÖKYKY
Parma Oy:ssä
työkykyä johdetaan.

ASIANTUNTIJA
ƦƧô Montako
senttiä on
eläkeläisnaisen euro?

ƨô
Ʃô
ƫô

PÄÄKIRJOITUS
Parisuhde, jossa riski
ja rakkaus toteutuvat.

LUUPIN ALLA
Kuka saa ja minkä
verran rahalle vastinetta työeläkejärjestelmässä?

REPORTAASI
Ʀƫô Yrittäjän
leipä on pettuinen
Ruotsissakin.

MINÄ VÄITÄN
ƧƧô Maailma
muuttuu, vakuutustoiminnan ydin säilyy.

KOKEMUKSEN ÄÄNTÄ
Ƨƨô Konkarit
kohtasivat

UUDISTUVA ETK.FI
Eläketurvakeskuksen
verkkopalvelu uuteen
ulkoasuun.

Työkykyjohtamisessa Parman henkilöstöjohtaja Katriina Lehtonen (vas.) ja Varman
kehityspäällikkö Outi Hartikainen ottivat uudet keinot käyttöön.
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NIMITYKSET

Lamput syttyivät asiantuntijavalmennuksessa, kertovat Riittta Kauramäki
Kevasta (vas.), Kaija Huusko Innovasta
ja Mari Sorvali Ilmarisesta.
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UUSIMMAT JULKAISUT

Tiedottaja Krista Kukkanen
STM:stä karttaa tillilihaa,
mutta tarjoilee kirjasuosikkinsa.
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PÄÄKIRJOITUS
Työeläke on Eläketurvakeskuksen
julkaisema työeläkealan
ammatti- ja sidosryhmälehti.
JULKAISIJA
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Riski ja rakkaus

DIGILEHTI
SXěDKwJD KDGSH ɫ
TOIMITUKSEN SÄHKÖPOSTI
SXNDK@JD KDGSHDSJ ɫ

VAKUUTUS JA RISKI muodostavat sopusointuisen parisuhteen. Yhteen hitsautuneiden,

vanhojen pariskuntien tavoin voi jopa luonnehtia, ettei ole toista ilman toista. Tai ainakaan vakuutusta ei ole ilman riskiä, sillä mitä järkeä olisi varautua sellaiseen uhkaan, jota ei edes ole?
Työeläkevakuutuksen uskollinen puoliso on työkyky. Koko eläkevakuutuksen idea
perustuu varautumiseen aikaan, jolloin työkyky syystä tai toisesta loppuu.
Useimmiten työkyvyn vie vanhuus, jolloin riski on ollut hyvin tiedossa ja ajoitus
sekä vakuutuksenottajan että vakuutusyhtiön hallinnassa jo vuosikymmenen ajan. Ja
kun riski laukeaa, saa ihminen vanhuuseläkettä – yksinkertaista, eikö totta?

PÄÄTOIMITTAJA
Kati Kalliomäki
TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ
Anne Iivonen
TOIMITUSNEUVOSTO
Johanna Ahonen (Varma)
Mari Rehn-Kiukkonen (Eläketurvakeskus)
Mikko Sankala (Eläketurvakeskus)
Timo Toropainen (Eläkesäätiöyhdistys)
Milla Vailaranta (Etera)
Mika Ylä-Outinen (Keva)

RISKI VOI LAUETA myös kesken työuran. Tulee työkykyä nakertava vika,
sairaus tai vamma, jolloin apuun tarvitaan työkyvyttömyyseläkettä.
Toimeentulo voi lakata myös lopullisesti eli kuolemaan, ja vakuutuskorvaus tulee perhe-eläkkeen muodossa.
Ei siis ihme, että työkyvystä, tuosta pääriskistä, on niin paljon puhetta tällä toimialalla. Ei myöskään ole tarvetta kummastella, miksi työeläkevakuutusyhtiöt panostavat sen hallintaan niin paljon.
Eläkeyhtiöiden rahalliset satsaukset asiakasyritystensä työhyvinvointiin maksavat onnistuessaan itsensä takaisin.

TÄTÄ LEHTEÄ TEKIVÄT MYÖS
Jonas Ekströmer, Mia Hemming, Liisa Huima,
Antti Karkiainen, Lena Koski, Riikka Lehtelä,
Kari Lindstedt, Peter Lindström, Johanna
Merinen, Katri Saarteinen ja Kai Widell.
TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET
@HMDHRSNSHK@TJRDSDSJ ɫ
OTGDKHMÉ̍ɌɓÉɎɋɋÉɌɏ̍̍
ULKOASU JA SIVUNVALMISTUS
Aste Helsinki Oy
PAINO
PunaMusta Oy
O@ODQHÉ4/,%HMDÉɋ̍̍ÉFLɌ

RAHAN KÄYTTÖÄ paheksutaan herkästi, mutta hyvässä riski-

enhallinnassa kumpikin osapuoli voittaa.
Jos tarkkoja ollaan, tässä vaiheessa parisuhteeseen tulee kolmaskin osapuoli, sillä työntekijät voivat paremmin
ja jaksavat töissä pidempään, työkyvyttömyyseläkkeiden
vähentyminen alentaa työnantajan vakuutusmaksua ja työeläkeyhtiö pitää riskienhallintansa ja bisneksensä kurissa.

ɏɋ ÉUTNRHJDQS@
(22- +É̍ɏɐɎ ɏɒ̍ɒ
'DKRHMJHÉɌ̍ɋɐ
Työeläke ilmestyy viisi kertaa vuodessa.
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Välittäminen eheyttää myös riskin ja työkyvyn harmonian.

Kati Kalliomäki
päätoimittaja Työeläke-lehti.fi
Digilehti: työeläke-lehti.fi
Twitter: @KatiKalliomaki
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JOKAINEN LIITTO, hyväkin, tarvitsee aina aika ajoittain huolenpitoa.

Karoliina Paatos

yrittäjällä. Tällä ja monesti myös pientyönantajalla on vielä
parantamisen varaa sekä eläkevakuuttamisessa että työhyvinvointiin panostamisessa.
Yrittäjä kantaa usein riskiä työkyvystään pitkälti itsellään, omalla
jaksamisellaan, ja vakuuttaa toimintansa minimiin. Se on tienestien
niukkuudessa ymmärrettävää, mutta sen seurauksena lovetun sosiaaliturvan ja riskien hallinnan näkökulmasta harmittavaa.
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LUUPIN ALLA

Nyt eläkkeellä olevat saavat parhaan
tuoton työeläkemaksuilleen

RAHALLE VASTINETTA
1940-luvulla syntyneet saavat noin viiden prosentin tuoton eläkemaksuilleen.
Tämä on jokseenkin kaksinkertainen 1970-luvulla ja myöhemmin syntyneille
muodostuvaan tuottoon verrattuna. Nuoremmat sukupolvet saavat kuitenkin
aiemmin syntyneitä suuremmat eläkkeet.
TEKSTI ANTTI KARKIAINEN GRAFIIKKA KATRI SAARTEINEN

Karoliina Paatos

O

ikeudenmukaisuus
on yksi eläkejärjestelmän kuumista perunoista. Mielenkiintoisen näkökulman
kestopuheenaiheeseen tarjoaa sisäisen tuoton käsite.
Sisäisen tuoton avulla pystytään
vertaamaan sukupolvien ja sukupuolten saamaa reaalituottoa eläkejärjestelmästä. Tämä laskennallinen
suure kertoo kuinka suuren reaalituoton kukin ryhmä saa työeläkemaksuilleen eläke-etuuksina.
Eläketurvakeskuksen tuottama
laaja arvio kattaa vuosina 1940–
2000 syntyneet yksityisalojen palkansaajat.
– Parhaan tuoton eläkemaksuilleen saavat jo eläkkeellä olevat sukupolvet. Sisäinen tuotto laskee
vuonna 1940 syntyneiden 6,5 prosentista 1970-luvulla syntyneiden
2,3 prosenttiin, jonka jälkeen taso
vakiintuu, kertoo osastopäällikö
Ismo Risku Eläketurvakeskuksesta.
Vuonna 2017 voimaan tuleva eläkeuudistus kasvattaa hieman nuorimpien ikäluokkien sisäisiä tuottoja. Kokonaisuudessa uudistuksen
vaikutukset eri sukupolvien asemaan ovat kuitenkin vähäisiä.
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Eläketurvakeskuksen suunnitteluosaston päällikkö Ismo Riskun laskelmat kertovat kuinka
paljon vakuutetut saavat vastinetta työeläkemaksuilleen.
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Tuotto työeläkema
työeläkemaksuille ja keskieläke
NAINEN s. 1940

SISÄINEN TUOTTO
O

O

O

O

Sisäinen tuotto kertoo kuinka paljon työeläkemaksuille saa reaalituottoa eläke-etuuksina.
Laskelma perustuu historiallisen aineiston ja pitkän aikavälin ennustelaskelman yhdistämiseen.
Raportissa tarkastellaan laajasti myös eläkemaksujen ja etuuksien
pääoma-arvoja.
Yksityisalojen palkansaajien työeläkkeet syntymävuoden ja sukuNSMJCLÐKSI??L Ð#JdICRSPT?ICQISIQCLÐP?NMPRRCH?Ð̱ ̨̪̩̭

NAINEN s. 1970

Keskieläke 1 436 €
Tuotto
7,9 %

Keskieläke 1 839 €

(KESKIELÄKE 70-VUOTIAANA 2015 HINTATASOSSA)

Naiset vertailussa.
Tuottoprosentti on
ȑȍ KTUTKK@ÓRXMSX
neillä eduksi, kun
taas nuorempien
kuukausieläke on
selvästi suurempi.

SYYNÄ ELÄKEMAKSUN SUURUUS
Tuottoero johtuu pääosin siitä, että
menneisyydessä työeläkemaksu oli
nykyistä matalampi.
Maksutason noususta huolimatta kaikki sukupolvet saavat selkeästi
suuremman määrän eläkkeitä kuin
maksavat eläkemaksuja. Tämä on
mahdollista ansiotason kasvun ja
eläkerahastojen tuoton vuoksi.
Jos ansiotason kasvu säilyy tulevaisuudessa viimeisimpien vuosikymmenien tasolla, vuonna 2000
syntyneet tulevat saamaan noin kolminkertaiset elinkaaritulot verrattuna 1940 syntyneisiin. Käytännössä
nuori joutuu maksamaan suuremman hinnan eläkkeestään, mutta
saa aiemmin syntyneitä huomattavasti suuremman eläkkeen.
Mutta millainen yhteiskunta SuoTYÖ EL Ä K E | ̩ Ð  Ð ̪ ̨ ̩ ̮

mi olisi ollut, jos työeläkemaksu olisi ollut korkeampi järjestelmän alkuaikoina, 1960- ja 1970-luvulla?
– Ilman muuta elintaso olisi ollut matalampi. Korkeammat maksut
olisivat tarkoittaneet työssäkäyville
matalampia reaalipalkkoja. Välillisesti tämä olisi heijastunut myös
heidän lapsiinsa, pohtii Risku.
Käytännössä kyse oli työmarkkinajärjestöjen ratkaisusta. Työeläkelait tulivat voimaan pääasiassa
1960-luvulla, ja työntekijän eläkelain (TEL) valmistelun aikana eläkkeiden rahastoinnista oli huonot kokemukset. Olihan Suomessa vuonna
1938 luotu rahastoiva yksilöllisiin tileihin perustuva eläkejärjestelmä.
Tämä järjestelmä, osin sodan ja siihen liittyvän inﬂaation takia, ei kuitenkaan ikinä kyennyt tuottamaan
tyydyttäviä eläkkeitä.

(arvio)

Tuotto
2,9 %
Lähde: ETK

PITKÄ IKÄ TUO NAISILLE
PAREMMAN TUOTON
Sukupuolikohtaisessa tarkastelussa
pidemmän korren vievät naiset. He
saavat eläkettä suhteessa maksuihin
enemmän kuin miehet, koska elävät miehiä pidempään. Käytännössä naiset ehtivät nauttia eläkkeestä
kauemmin ja saavat miehiä useammin leskeneläkettä.
Vuonna 1940 syntynyt nainen saa
eläkemaksulleen yli kaksi prosenttiyksikköä suuremman tuoton kuin
mies. Ero tasoittuu nuorempiin ikäluokkiin tultaessa vajaaseen prosenttiyksikköön.
– Naiset saavat eläkemaksuilleen
enemmän vastinetta kuin miehet. Naiset kuitenkin ansaitsevat miehiä vähemmän ja heillä on siksi myös matalammat eläkkeet, huomauttaa Risku.

TULOKSET SAMANSUUNTAISIA
ULKOMAILLA
Eläketurvakeskuksen arvio on lähellä tuloksia muista maista. Tämä
johtuu siitä, että alkuvaiheessa järjestelmien piiriin tulleiden parempi
suhteellinen tuotto on jakojärjestelmän sisäänrakennettu ominaisuus.
Vertailukelpoisimmat tulokset löytyvät Pohjois-Amerikasta.
Esimerkiksi Kanadan eläkejärjestelmästä lasketut sisäisen tuoton luvut ovat lähes identtiset Suomen
kanssa. Eikä ihme – maiden järjestelmät ovat samanikäisiä ja suurin piirtein samassa kehitysvaiheessa. Kanadassa väestökehitys ei ole niin suuri
ongelma kuin Suomessa, mutta meillä eläkevaroja on rahastoitu enemmän suhteessa järjestelmän kokoon.
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UUDISTUVA ETK.FI
Kohti rikkaampaa käyttökokemusta
Etk.ﬁ puetaan kevättalvesta uuteen ulkoasuun. Kyse ei ole pelkästä kasvojenkohotuksesta, vaan palvelu kaartaa WordPress-julkaisualustalla jatkuvan
kehityksen polulle.
TEKSTI JOHANNA MERINEN JA RIIKKA LEHTELÄ

K

eväällä uudistuva Eläketurvakeskuksen verkkopalvelu Etk.ﬁ tarjoaa
tutun sisällön uudessa
paketissa. Se on edelleen
väylä työeläkealan asiantuntijatietoon ja -palveluihin, mutta
entistä vahvemmin myös työeläkeosaajien kohtaamispaikka.

TUTTU SISÄLTÖ, UUDET KÄÄREET
Kehityspolun ensimetreillä verkkopalvelu muuttuu ennen kaikkea ulkoasultaan ja käyttöliittymältään.
Palvelu toimii ketterästi mobiililaitteilla, sillä uudistunut Etk.ﬁ mukautuu käytettävän laitteen mukaan.
Myös sisällön jakaminen helpottuu,
kun some-painikkeet ovat käytössä
kaikilla sivuilla.
Sisällöntuotannon tehostaminen
on ollut yksi Etk.ﬁ-uudistuksen tärkeimmistä tavoitteista. Eläketurvakeskuksessa halutaan tuottaa asiakaslähtöistä verkkopalvelua, ja siinä
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helppo päivitettävyys ja pienkehitys
ovat avainasemassa.

Myös tämä muutos tulee Etk.ﬁ-uudistuksen myötä näkyvämmäksi.

SUORINTA REITTIÄ KOHTEESEEN

ASIANTUNTIJAT BLOGISTEINA

Verkkopalvelussa liikkumista on helpotettu päävalikkoa selkiyttämällä.
Käyttäjä ohjataan suorinta mahdollista reittiä kohteeseen.
Myös Etk.ﬁ-hakua on tehostettu,
ja osuvimmat hakutulokset esitetään
kärjessä.
Verkkouudistuksessa erityisesti
sähköisten palvelujen löydettävyys
paranee. ePalveluihin, kuten Työeläkelakipalveluun, Säädöspalveluun,
Tilastotietokantaan ja Lähetetyn työntekijän hakemukseen pääsee siirtymään päävalikosta tai jokaisen sivun
lopussa toistuvasta suurvalikosta.
Suosittu Julkaisut-palvelu nousee
paraatipaikalle päävalikkoon. Eläketurvakeskuksen tuottamaa asiantuntijatietoa on tämän vuoden alusta
julkaistu neljässä sarjassa: tutkimuksia, raportteja, tilastoja ja käsikirjoja.

Uusi Etk.ﬁ tuo mukanaan blogin, jossa työeläkkeiden asiantuntijat ruotivat alan ajankohtaisia aiheita monista eri näkökulmista. Blogi on myös
kohtaamispaikka, jossa kollegaa voi
haastaa keskustelemaan aiheista syvällisemmin.
Kirjoittajakaarti muodostuu Eläketurvakeskuksen omista asiantuntijoista ja joukosta vierailevia kirjoittajia,
jotka avauksillaan tuovat esiin, kuinka kiinnostavia asioita työeläkealalla tehdään, tutkitaan ja toteutetaan.
Nyt julkaistava Etk.ﬁ on ensimmäinen versio uudessa WordPress-ympäristössä. Kun tekniikka on tuotu tähän
päivään, voidaan keskittyä pala palalta pureskellen tärkeimpään – palvelun sisältöön.
Anna palautetta Etk.ﬁ:ssä ja kerro,
miten se palvelisi sinua parhaiten.
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JYRI JUUSTI

Kautto, Tamminen, Juusti ja kumppanit

Blogistit luovat
puheenaiheita

E

tk.ﬁ:n asiantuntijablogi tarjoaa
yleistajuista asiantuntijatietoa
ja uusia näkökulmia ajankohtaiseen eläkekeskusteluun. Näkemyksiään työeläkkeistä jakaa laaja kaarti talouden ja sosiaaliturvan
erityisosaajia.
Kirjoittajina on Eläketurvakeskuksen omien asiantuntijoiden
lisäksi muun muassa Eeva-Liisa
Inkeroinen Teknologiateollisuus
ry:stä, Jyri Juusti Varmasta, Pekka Puustinen Ilmarisesta sekä viime vuonna Suomen paras blogisti
-palkinnon pokannut Lilja Tamminen.

LILJA TAMMINEN

Mikko Kauton Eläketutka jatkaa
itsenäisenä bloginaan, mutta kirjoitukset löytää myös Etk.ﬁ-blogista.
Blogi (engl. blog) tulee sanoista web ja log ja tarkoittaa vapaasti
käännettynä verkkolokia tai verkkopäiväkirjaa. Asiantuntijablogissa
näkyy kirjoittajan oma näkökulma,
ajankohtaisuus ja vuorovaikutus lukijoiden kanssa.
Etk.fi-blogin kirjoituksia saa
kernaasti kommentoida ja jakaa
somessa. Nostetaan puheenaiheita ja keskustellaan työeläkkeistä!

MIKKO KAUTTO

Riikka Lehtelä

Seuraa sosiaalisessa mediassa
Twitter
O

Eläketurvakeskuksen uusimmat uutiset,
tutkimukset, julkaisut ja tapahtumat.
@ETKinfo

Linkedin
O

Eläketurvakeskuksen avoimet työpaikat
sekä ajankohtaisia julkaisuja ja uutisia.

Slideshare
O

TYÖ EL Ä K E | ̩ Ð  Ð ̪ ̨ ̩ ̮

Vapaasti ladattavia työeläkejärjestelmää
havainnollistavia kuvapaketteja ja
Eläketurvakeskuksen asiantuntijoiden
esityksiä.

Youtube
O

Eläkeaiheisia videoita
laidasta laitaan.

Facebook – Kysy työeläkkeestä
O

Eläkeuutisia, tietoa ja keskustelua
eläketurvasta sekä vastauksia
kansalaisten eläkekysymyksiin.

1SMKGǉǋôcô)WQWôRWÀCJvIICCQRvô
O

Työeläketietäjä neuvoo eläke-etuuksia
koskevissa pulmissa.
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KOLUMNI

No mutta kun näin se koetaan
YKSI POLITIIK AN MÄ ÄRITELMÄ

korostaa ystävän ja vihollisen
erottelua. ”Me” luodaan aina
osittain erottautumalla muista:
tuollaisia ”me” emme ainakaan
ole, olkaamme siis tällaisia. Samalla voidaan luoda keskenään
solidaarista ja toimintakykyistä
yhteisöä.
Politiikan taika on siinä, että
mikä tahansa asia voi nousta
erottelevaksi tekijäksi. Erottelut voivat asettua niin
työn ja pääoman, kansallisten identiteettien, aatelissukujen, esteettisten arvostelmien kuin vaikkapa
kielien välille.
Monet politiikan tutkijat ovat korostaneet, että
ilman erotteluja ei voida luoda sivistyneitä, demokraattiseen keskusteluun ja yhteiseen tahdonmuodostukseen kykeneviä yhteisöjä.
Politiikka sellaisenaan on siis kaikkea muuta kuin ongelma. Ystävän ja vihollisen rajanveto
muuttuu kuitenkin ongelmaksi heti, jos
se perustuu valheisiin ja sen tarkoitus on vain saada ”meidät” hyökkäämään muiden kimppuun. Tällöin ei
luoda sivistynyttä yhteisöä, vaan
ainoastaan vainoharhaista lynkkausjoukkoa.
Mitä vähemmän totuudellisuutta ja argumentaatiota auktoriteetit vaativat, sitä vainoharhaisempi viholliskuvien
kirjo on. Mitä enemmän ihmiset ovat tekemisissä vain
samanlaisessa sosiaalisessa
asemassa olevien tai samat
ideologiat ja mielenterveysongelmat jakavien ihmisten kanssa, sitä normaalimmaksi viholliskuvat ja
niihin perustuva toiminta muuttuu. Goyan teoksen nimeä lainatakseni:
järjen nukkuminen tuottaa hirviöitä.

SUOMESSA ON VIIME AIKOINA esiintynyt huolestuttavia kehityskulkuja. Totuudella tuntuu olevan
kovin vähän sijaa julkisessa keskustelussa. Ministeri valehtelee
televisiossa. Europarlamentaarikko jakaa sosiaalisessa mediassa perättömiä huhuja. Monet
nettilehdet levittävät valheita
järjestäytyneesti. Yritysjohtaja
kehottaa ihmisiä olemaan lukematta. Tiedettä ohjataan poliittisesti.
Myös argumentaatiolla menee huonosti. Poliisijohto esittää monitulkintaisia väitteitä mediassa.
Kansanedustaja kertoo haluavansa sanoa mitä tahansa ilman, että sitä kritisoidaan. Usein myös hyökätään suoraan esittäjän kimppuun argumentin sijaan. Ministeri kutsuu kriittisiä tutkijoita laiskoiksi
ja turhiksi. Ministeriö pitää poliitikkoja holtittomina. Elinkeinoelämän pamppu leimaa taiteilijan hallitsemattoman tunteelliseksi, toinen stalinistiksi.
Ajatushautomopomo hyökkää kolumnistin kimppuun, koska tämä ei kykene ”oikeisiin” johtopäätöksiin.

Karoliina Paatos

”Järjen
nukkuminen
tuottaa
hirviöitä.”

8

VIHOLLISKUVAT OVAT JOHTANEET myös terrorismiin eli
pelolla hallintaan. Myös sen hyväksynnästä on tullut jo arkipäivää. Terroristit yrittävät polttomurhata vastaanottokeskuksen asukkaita. Poliisi syyttää
asiasta alkoholia. Rikollisten muodostamat katupartiot levittävät pelkoa kaduilla. Muutama poliisi kiittelee toimintaa. Naispuoliset julkisuuden toimijat
kansanedustajista bloggareihin kohtaavat jatkuvasti
raiskausuhkauksia.
Valheita, viholliskuvia ja uhkailua puolustetaan
usein kommentilla ”no mutta kun näin se koetaan”.
Totta, ihmiset kokevat asiat eri tavalla.
Tämä ei kuitenkaan ole peruste totuuden ja argumentaation hylkäämiseksi julkisessa keskustelussa.
Päinvastoin: juuri siksi niitä tarvitaan.
Myös kaikki väkivalta on tuomittava, oli sen kohteena ystävät tai viholliset. Sillä muuten hirviöt ovat
jo voittaneet.
Ville-Pekka Sorsa
Kirjoittaja tutkii ja opettaa Hankenilla.
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TYÖKYKY

Työkykyjohtamisella avautuu polku

VAIKKA
UMPIHANKEEN
Työilmapiiri tuulettui ja henkilöstön
työkyky koheni. Samanaikaisesti
sairauspoissaolot kääntyivät laskuun.
Miten tämä tehtiin? On hypättävä
lumihankeen ja otettava selvää.
TEKSTI ANNE IIVONEN KUVAT LIISA HUIMA

Työeläkeyhtiö Varma maan suurimpana yksityisalojen
työeläkeyhtiönä luo
käytäntöjä työkykyjohtamisen palvelujen
tarjontaan.
TYÖ EL Ä K E | ̩ Ð  Ð ̪ ̨ ̩ ̮
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Mittaristo hälyttää
RISKIRAJOISTA
HENKILÖSTÖJOHTAJA Katriina
Lehtonen kertoo saaneensa uusia työkaluja Varman toteuttamasta Työkykyjohtamisen tietopalvelusta.
– Tällä työkykymittaristolla
pystymme toteamaan kehityksen suunnan. Tietopalvelusta
näen yrityksemme työkykyjohtamiseen liittyvät asiat kootusti.
Tällaisia mittareita myös yritysjohtomme ymmärtää.
– Jos johonkin tulee reagoida,
järjestelmä ilmoittaa siitä hälytysrajoin, Lehtonen kertoo.
Hän on tyytyväinen työeläkeyhtiön työkykyasiantuntijoiden kanssa luotuun jatkuvaan
seurantatapaan.
Yrityksen velvollisuutena on
huolehtia, että työkyky ei heikkene työssäoloaikana.
– Miten muuten voisimme syventää tietoamme henkilöstön
työkyvystä, jos emme seuraisi
sairauspoissaolojen ja pitkittyneiden poissaolojen kehitystä.
Mittaristo antaa eväitä toiminnan suunittelussa, Lehtonen
sanoo.
Hyviä kokemuksia työeläkekuntoutuksesta ja työkokeiluista
hän mainitsee esimerkkeinä, joita
he omaksuivat työkykyjohtamisen prosessin aikana.
– Työntekijöitämme kannustamme huolehtimaan ammattitaidostaan, osaamisestaan, mutta
myös henkilökohtaisesta hyvinvoinnistaan, Lehtonen summaa.

K

onkretiaa ja tekoja, ei
shamppanjaa ja vaahtokarkkeja. Tämä oli
mottona, kun Parman
henkilöstöjohtaja Katriina Lehtonen ja Varman kehityspäällikkö Outi Hartikainen tamppasivat työkykyjohtamisen
polulle ensimmäisiä jalanjälkiä.
Betonirakentamiseen erikoistunut Parma nosti työkykyasiat aktiiviseksi osaksi bisnesstrategiaansa.
Muutoksessa työeläkeyhtiö Varma
toimii sparrausapuna.
Lumi tarttuu tukkaan ja pallot
suihkivat taivaalle. Katriina Lehtosen ja Outi Hartikaisen näpeissä palloja syntyy liutana kuin vettä vaan.
Tulosta syntyy, kun tavoite on molemmille sama.

TYÖELÄKEMAKSU ALEMMAKSI
Nelisen vuotta sitten käynnistetty
työkykyjohtamisen suunnitelmallinen yhteistyö alkoi tuottaa tulosta
työeläkeyhtiön tarjoaman palvelun
ja sparrauksen tuella.

Parantunut yhteishenki
tuottaa iloa –
ja yritykselle parempaa
tulosta
Katriina Lehtonen, henkilöstöjohtaja,
Parma Oy
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– Parmassa työkyvyttömyystapauksien kasvuun havahduttiin
kustannusten jatkuvan nousun herättäminä, henkilöstöjohtaja Lehtonen kertoo.
– Maksuluokkamme saatiin kuriin
määrätietoisella työllä. Sitkeytemmme palkittiin, sillä kustannukset alenivat peräti viisi maksuluokkaa aiemmasta, Lehtonen kertoo.
Nyt työkykyriskin hallintaan Parmalla on aiempaa tarkempaa tietoa
käytettävänään.

MIKÄÄN EI TULE ILMAISEKSI
Loppupelissä kyse on rahasta. Työkyvyttömyydestä aiheutuvia kustannuksia työnantajat maksavat
työeläkemaksussa. Yrityksen kokonaispalkkasumma vaikuttaa siihen,
miten paljon oma maksuluokka vaikuttaa työnantajan työkyvyttömyysmaksuun.
Parma Oy:n tapaisen suuren
työnantajan, jolla henkilöstöä on lähes 600 työntekijää, työeläkevakuutusmaksujen kokonaiskustannukset
riippuvat siten myös yrityksen työkyvyttömyysseläkkeiden määrästä.
Mikään etuus ei tule ilmaiseksi,
ei myöskään työeläke. Lopulta työkyvyn heikkenemisestä johtuvat
ennenaikaiset työkyvyttömyyseläketapaukset lankeavat yrityksen
maksettavaksi.
Työeläkemaksusta
enimmän
osan maksaa työnantaja, ja työntekijä osaltaan palkansaajan työeläkemaksun verran.
Kun yrityksen vuosittainen kokonaispalkkasumma nousee lähes 32
miljoonaan euroa, määräytyy niiden
suurtyönantajien työeläkevakuutusmaksuun sisältyvä työkyvyttömyysmaksu kokonaan sen maksuluokan
mukaan, johon työnantaja kuuluu.
̩ Ð Ð ̪ ̨ ̩̮ | TYÖ ELÄKE

Tässä syy, miksi yrityksen työkyvyttömyyseläketapausten vaikutus
työkyvyttömyysmaksuun otetaan
todesta.
Työkyvyttömyystapausten maksurasitus on suurtyönatajilla täysimääräinen. Silloin kulurakenteeseen pääsee parhaiten vaikuttamaan
ennakoivalla työkykyjohtamisella,
työterveyshuollon, hr-asiantuntijoiden ja työeläkeyhtiön osaamiset yhdistämällä.
Kun kokonaispalkkasumma asettuu noin kahden miljoonan ja noin
32 miljoonaan välille, niin kuin
Parma Oy:n tapauksessa työkyvyttömyysmaksu määräytyy sekä
työnantajan omien työkyvyttömyystapausten perusteella että perusluokan mukaan.

TYÖELÄKEYHTIÖ NEUVOI JA OPASTI
Parmassa työkykyriskit otettiin muutama vuosi sitten lähempään tarkasteluun, ja uusia toimintatapoja johdossa jo kiitellään.
– Muutos varmistetaan käyttökelpoisilla työkaluilla ja mittaristolla,
jolla yritysjohto voi seurata tilanteen
kehitystä. Mitään muutosta työelämässä ei saa lävitse käskyttämällä ja
kyykyttämällä.
– Tarvitaan kannustavaa työilmapiiriä, neuvoa ja opastusta uusien
toimintatapojen omaksumiseen,
kertoo Varman kehityspäällikkö Outi
Hartikainen.
Henkilöstöjohtaja Lehtonen kiittää, että aktiivisten toimien jälkeen
parantunut yhteishenki tuottaa iloa
työyhteisössä – ja yritykselle sitä
myötä parempaa tulosta.
Työelämässä alisuorittaminen,
motivaation kuihtuminen ja epämukavaksi koettu työilmapiri vievät
energiaa ja mielenkiinnon yhdessä
tekemisestä.
– Käytännössä sellaisessa tilanteessa yritysten voimavaroja menee
hukkaan. Usein se merkitsee myös
sitä, ettei liikeideoita saada kukoistamaan, Hartikainen muistuttaa.

TERVEENÄ ELÄKKEELLE

Polku työurapolulla
tampataan yhdessä. Kuvassa Katriina Lehtonen (vas.)
ja Outi Hartikainen
raikkaassa asiakastapaamisessa
Salmisaaren maisemissa eläkeyhtiö
Varman toimitalon
edustalla.
TYÖ EL Ä K E | ̩ Ð  Ð ̪ ̨ ̩ ̮

Mitään muutosta
työelämässä ei saa
lävitse käskyttämällä ja
kyykyttämällä.
Outi Hartikainen, kehityspäällikkö, Varma

Työeläkeyhtiöt auttavat asiakasyrityksiään kartoittamaan työkyvyn
riskejä.
Yritysten, työeläkeyhtiöiden ja yksittäisten työntekijöiden intressit ovat
yhteiset ja samat: päästä terveenä ja
hyväkuntoisena eläkkeelle. Polku
työurapolulla tampataan yhdessä.
Työelämä muistuttaa joskus tarpomista umpihangessa. Täyden työeläkkeen kerryttämiseksi työuran tulisi kestää keskimäärin pyöreät 40
vuotta, satoi tai paistoi.
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ASIANTUNTIJA

Montako senttiä on
eläkeläisnaisen euro?

Olli Häkämies

Yhtä totuutta ei ole. Vastaus riippuu siitä, miten toimeentuloa mitataan ja
siitä, otetaanko naisten ja miesten sisäiset tuloerot huomioon.

Anne Iivonen

JUHA RANTALA
Ekonomisti
Eläketurvakeskus

MARJA RIIHELÄ
Erikoistutkija
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
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SUKUPUOLTEN VÄLINEN tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa yhteiskunnassa; tasa-arvolain mukaan miehillä
ja naisilla on oltava yhtäläiset
edellytykset kaikilla elämänalueilla.
Tässä artikkelissa analysoimme eläkkeellä olevien
naisten ja miesten taloudellista
toimeentuloa ja niiden eroja –
onhan eläkeaika koko elinkaaresta jo noin neljännes.

Eläkeläisnaisten
tulot ovat
ȡțdȜțț¨OQNRDMSSH@
eläkeläismiesten
tuloista.

ELÄKEAIK AINEN TOIMEENTULO riippuu monesta tekijästä. Työuran aikaisen ansiotason lisäksi eläkkeen
suuruuteen vaikuttavat työuran pituus ja eheys. Vähimmäiseläkkeitä ovat kansan- ja takuueläke ja lesket voivat saada leskeneläkettä.
Eläkkeen ohella muut tulot, kuten omaisuustulot
sekä verotus, vaikuttavat siihen, kuinka suureksi eläkeläisen henkilökohtaiset tulot lopulta muodostuvat.
Toimeentuloon liittyy olennaisesti myös perhe, sillä
perheenjäsenet voivat jakaa tulonsa ja yhdessä asuminen on halvempaa kuin yksin asuminen.
NAISET JA MIEHET eroavat toisistaan muun muassa
työmarkkinahistorian ja eliniän pituuden suhteen.
Naisten keskimääräinen ansiotaso on miehiä alhaisempi ja työurat lyhyempiä. Naiset elävät myös miehiä pidempään, mistä johtuen yksin asuvia eläkeläisnaisia on miehiä enemmän.
Miten nämä erot näkyvät eläkeajan toimeentulossa? Mikä merkitys on tulokäsitteellä tai sillä, että osa
eläkeläisistä asuu yksin? Näitä kysymyksiä havainnollistaa taulukko 1.
Taulukossa vanhuuseläkeikäisten naisten ja
miesten keskimääräiset tulotasot vuonna 2013 on
esitetty viiden toisiaan täydentävän tulokäsitteen

avulla. Sukupuolen lisäksi eläkeläiset on jaettu yksin asuviin ja
perheellisiin.

ELÄKELÄISNAISTEN TULOJEN tarkastelussa selviää, että oman
työeläkkeen perusteella yksin
asuvien naisten tulot ovat 12 300
euroa vuodessa, noin 1 100 euroa pienemmät kuin perheellisillä. Omaeläkkeen eli kansan- ja takuueläkkeen huomion ottamisen
jälkeen ero säilyy.
Kokonaiseläkkeenä mitattuna, leskeneläke huomioiden, yksin asuvien tulot ovat 2 000 euroa vuodessa korkeammat. Nettotulon eli verojen jälkeisten
kokonaistulojen perusteella ero yksin asuvien ja perheellisten välillä kaventuu.
KUN TOIMEENTULOA MITATAAN perheen kokonaistulot
huomioivan ekvivalenttitulon avulla, yksin asuvien
tulotaso on jopa 9 100 euroa vuodessa matalampi
kuin perheellisten. Yksin asuvien eläkeläisnaisten
asema voi siis tulokäsitteestä riippuen olla lähes
yhtä hyvä, parempi tai huonompi kuin perheellisten.
Myös eläkeläismiesten kohdalla tulokäsitteellä on
merkitystä, mutta toisin kuin naisilla yksin asuvien
miesten tulot ovat kaikilla tulomitoilla perheellisiä
miehiä pienemmät.
Suhteellisesti merkittävin ero on omassa työeläkkeessä. Työuran aikaiset ansiot ovat yksin asuvilla
miehillä olleet siten selvästi pienemmät kuin perheellisillä. Tuloero säilyy myös oma- ja kokonaiseläkkeenä mitattuna, sillä miehistä melko harva
saa kansan- tai leskeneläkettä.
Kun toimeentuloa kuvataan ekvivalentin tulon
avulla, ero yksin asuvien ja perheellisten miesten
välillä on lähes 6 000 euroa vuodessa.
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TULOSUHTEEN VAIHTELU on huomattava, sillä
tulokäsitteestä ja perherakenteesta riippuen
naisten tulot ovat 60–100 prosenttia miesten
tuloista. Asiaa havainnollistaa kuvio 1, jossa
eläkeläisnaisten ja -miesten keskimääräiset
tulot on suhteutettu toisiinsa.
Alin tulosuhde on perheellisillä, kun vertailu tehdään oman työeläkkeen perusteella
ja korkein myös perheellisillä, kun tulokäsitteenä on ekvivalenttitulo.

Taulukko 1

Eläkeläisnaisten ja -miesten tulotaso vuonna 2013, euroa vuodessa
65 vuotta täyttäneet, perheaseman ja viiden tulokäsitteen mukaan 2013 rahassa, keskimäärin

Naiset

Oma työeläke

Omaeläke

Kokonaiseläke

Nettotulo

Ekvivalenttitulo

Perhekoko

KUINK A MONTA SENTTIÄ on eläkeläisnaisen

Yksin

12 300

14 200

17 900

17 300

17 300

euro? Yhtä totuutta ei ole. Vastaus riippuu
siitä, tarkastellaanko sukupuolten välisiä
toimeentuloeroja ansiosidonnaisen eläketurvan, kokonaisseläketurvan, henkilön itsemääräämisoikeuden kannalta tärkeän nettotulon vai koko perheen tulot huomioon
ottavasta näkökulmasta.
Toisaalta kyse on siitä, missä määrin sukupuolten sisäiset tuloerot otetaan huomioon. Perherakennetta koskevat tarkastelu osoittaa myös niiden tärkeyden.

Yhdessä

13 400

15 500

15 900

15 800

26 400

ero,€

-1 100

-1 300

2 000

1 500

-9 100

-8

-8

13

9

-34

12 900

14 800

16 900

16 600

21 800

ero, %
Keskimäärin

Miehet

ARTIKKELI PERUSTUU lähiaikoina julkaista-

vaan Eläketurvakeskuksen ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen yhteistyönä
tekemään tutkimukseen Eläkeläisnaisten
ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995–
2013.

Oma työeläke

Omaeläke

Kokonaiseläke

Nettotulo

Ekvivalenttitulo

Perhekoko
Yksin

16 400

18 500

18 900

20 500

20 500

Yhdessä

22 200

23 100

23 200

22 000

26 300

ero,€

-5 800

-4 600

-4 300

-1 500

-5 800

-26

-20

-19

-7

-22

20 700

21 900

22 100

21 600

24 800

ero, %
Keskimäärin

Kuvio 1

Eläkeläisnaisten ja -miesten tulosuhde

% yli 64-vuotiaat naiset ja miehet, keskimäärin %

62

68

84
72

69

77

88

84

60
40
20

Oma eläke

Kokonaiseläke

Nettotulot

Keskimäärin

Yhdessä

Yksin

Keskimäärin

Yhdessä

Yksin

Keskimäärin

Yhdessä

Yksin

0

Oma työeläke
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67

Keskimäärin

60

Yhdessä

O

77

77

75

Yksin

O

80

101

95

100

Keskimäärin

O

Omaeläke = oma työeläke + oma
kansaneläke ja takuueläke.
Kokonaiseläke = omaeläke + perheeläke.
Nettotulo = henkilön tulot yhteensä
maksetut verot ja veronluonteiset
maksut vähennettynä.
Ekvivalenttitulo = tulokäsite, jolla
pyritään saamaan erityyppisten kotitalouksien tulot vertailukelpoisiksi ottaen
huomioon yhteiskulutuksesta saadut
hyödyt. Tulot jaetaan tasan perheenjäsenten kesken. Yksin asuttaessa nettotulo on sama kuin ekvivalenttitulo.

Yhdessä

O

120

Yksin

Tulokäsitteet

Ekvivalenttitulot
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Pallo
hallussa

Pallo hallussa kokoaa eri lähteistä
ulkomaiden eläkeuutisia ja maaesittelyn.
Lisää luettavaa muiden maiden eläketurvasta
löydät osoitteesta VVV DSJ ȯLTTSL@@S.
Kari Lindstedt
Informaatikko

IRLANTI

RUOTSI

PUOLA

Eläkevero toteutti
tehtävänsä

AP-rahastojen
j
uudistus hyllylle

Laki jja oikeus -puolue:
Eläkeikä alas

IRLANTI LUOPUI vuodenvaihteessa määrä-

HALLITUS PÄÄTTI Ruotsissa yllättäen ro-

POPULISTISEN Laki ja oikeus -puolueen

aikaisesta eläkeverosta, jota perittiin neljän vuoden ajan.
Vero koski yksityisen sektorin vapaaehtoisia eläkevakuutuksia. Lisäveron suuPSSQÐT?GFRCJGÐ̨ ̩̭ÐH?Ð̨ ̯̭ÐNPMQCLRGLÐTdJGJJd
TSMQGL?Ð̨̪̩̩¡̨̪̩̭ Ð4CPMÐJ?QICRRGGLÐWIQGJrJJGQRCLÐCJdICQddQRrHCLÐ?PTMQR?
Eläkeveron tarkoituksena oli parantaa
HSJIGQR?JMSRR?ÐH?ÐIMFCLR??ÐRWrJJGQWWQRGJ?LLCRR? Ð7JGKddPdGLCLÐTCPMÐK?FBMJJGQRGÐKWrQ
omalta osaltaan arvonlisäveron alennuksen palvelusektorilla.
4?JRGMLÐI?QQ??LÐIGJ?FRGÐJdFCQÐ̪ ̭ÐKGJH?Pdia euroa eläkeveron ansiosta. Valtiovarainministeri Michael Noonanin mukaan
verosta voidaan luopua, koska sille asetetut tavoitteet saavutettiin.

muttaa uudistuksen, joka olisi sulkenut
kaksi vanhuuseläkkeiden puskurirahastoina toimivista AP-rahastoista.
Eri puolueiden edustajista koostuva Eläkeryhmä ei päässyt sopimukseen
AP-rahastojen uudistuksesta. Rahastot
jatkavat nyt toimintaansa entiseen malliin.
AP-rahastojen ohjaus osoittautui uudistuksen suurimmaksi kompastuskiveksi.
Ainakin liberaalit pelkäsivät, että sijoitustoiminnan poliittinen ohjaus olisi lisääntynyt uudistuksen myötä.
Eläkeryhmän eripura vaikeuttaa myös
muuta eläkkeisiin liittyvää yhteistyötä, sillä ryhmän pitäisi hahmotella muun muassa
ehdotus uudeksi eläkeiän alarajaksi.

(PiS) muodostama konservatiivihallitus
aikoo alentaa eläkeikää. Alun perin lakialoite tuli presidentiltä.
#JdICGIddÐNddRCRRGGLÐTSMLL?Ð̨̪̩̪ÐLMQR??Ð̮̯ÐTSMRCCLÐQCIdÐKGCFGJJdÐCRRdÐL?GQGJJ? Ð
Nyt suunnitelmissa on laskea se takaisin
lähelle vanhaa tasoa, jossa naisten eläkeGIdÐMJGQGÐ̨̮ÐH?ÐKGCQRCLÐ̮̭ÐTSMRR? Ð#JdIICCJJCÐ
siirtyminen alimmassa eläkeiässä leikkaisi
kuitenkin eläkkeen määrää.
Puola kulkee eläkeiän laskusuunnitelmineen vastavirtaan EU:ssa, sillä useassa maassa eläkeikää ollaan nostamassa.
EU:n komissio on varoittanut, että eläkeiän laskeminen vaarantaa maan eläkejärjestelmän vakauden. Syntyvyys on Puolassa yksi EU:n alhaisimmista.

(MSDQM@SHNM@KÓ4OC@SDÓȎȎȏȍȎȒ

2U#ÓȎȍ Ȏȏ ȏȍȎȒ

1DTSDQRÓȎȎ Ȏȏ ȏȍȎȒ Ó6@QR@VÓ5NHBDÓȎȍ Ȏȏ ȏȍȎȒ

ȩȬ
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MAAESITTELY
ITALIA
O
O

O

O

Italian väkiluku:Ð̨̮Ð̨̨̰Ð̨̨̨
Elinajan odote:ÐL?GQCRÐ̰̬ ̱ Ð
KGCFCRÐ̨̰ ̪ÐTSMRR?
Keskimääräinen lakisääteinen
T?LFSSQCJdICÐ̩Ð̫̩̰Ð̴ IIÐ̨̪̩̩
Eläkeikä: L?GQCRÐ̮̫ÐTÐH?Ð̱ÐII Ð
KGCFCRÐ̮̭ÐTÐH?Ð̫ÐII

Eläkemaksut Italiassa
Euroopan kärkitasoa
ITALIASSA ELÄKE kertyy pääsääntöisesti

KAZAKSTAN

KIINA

Autoritäärinen ppresidentti
käski virkamiehet eläkkeelle

Väestönkehitys
y
käännekohdassa

PRESIDENTTI Nursultan Nazarbayev ke-

TYÖIKÄISEN VÄESTÖN määrä on alkanut

hottaa virkamiehiä jäämään eläkkeelle
TGP?JJGQCQQ?Ð ̮̫Ð TSMBCLÐ CJdICGdQQd Ð HMRR?
T?JRGMLÐTGPIMGFGLÐQ??B??LÐN?JI?RRS?ÐSSRR?Ð
verta.
,?X?P@?WCTÐMLÐF?JJGLLSRÐK??GJK?LÐQSSPGLR?ÐQGQdK??T?JRGMR?Ð̪̭ÐTSMBCLÐ?H?LÐCJG
IMIMÐGRQCLdGQWWBCLÐ?H?LÐH?ÐHMN?ÐCLLCLÐQGRd Ð
ISLÐ)?X?IQR?LÐMJGÐTGCJdÐLCSTMQRMR?Q?T?JR?
.PCQGBCLRRGÐ Q?LMG Ð CRRCGTdRÐ WIQGRRdGQCRÐ
TGPI?KGCFCRÐMJCÐIMPT??K?RRMKG? Ð̯̭ TSMRG?QÐNPCQGBCLRRGÐCGÐISGRCLI??LÐMJCÐGRQCÐ?GICGQQ?ÐTCRdWRWdÐK??LÐHMFBMQR?
)?X?IQR?LGQQ?Ð NPCQGBCLRGLÐ NSFCGR?
ISSLLCJJ??LÐR?PI?QRG Ð.PCQGBCLRGLÐRCICKdR
JGLH?LTCBMRÐKddPGRRdTdRÐNGRIdJRGÐQCL ÐKGRdÐ
K??QQ?ÐR?N?FRSS

laskea Kiinassa ensimmäistä kertaa vuoQGIWKKCLGGL Ð1CLÐ?PTGMGB??LÐJ?QICT?LÐ̨̩Ð
NPMQCLRRG?ÐTSMRCCLÐ̨̨̪̬ÐKCLLCQQd
Suunnanmuutoksella on suuria vaikutuksia sekä julkisiin että yksityisiin eläkemenoihin.
Maailmanpankin mukaan Kiinan ikääntyvän väestön prosentuaalinen määrä
tuplaantuu seitsemästä prosentista nelHddLRMGQR?ÐQCSP??T??LÐ̪̭ÐTSMBCLÐ?GI?L?
Samansuuntainen kehitys on käynnissä
monissa Itä-Aasian maissa.
Kiina on hiljattain luopunut kuuluisasta
yhden lapsen politiikastaan. Sillä ei kuitenkaan arvella olevan suurta vaikutusta väestönkehitykseen, sillä lasten elättäminen
on kallista etenkin suurkaupungeissa. Lisäksi lasten hankkimista kontrolloivat esimerkiksi työnantajat.
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N?IMJJGQCQR?ÐQMQG??JGT?ISSRSIQCQR? ÐHMI?Ð
NCPSQRSSÐ RWrLRCIMML Ð #JdIICGRdÐ FMGR??Ð
I?LQ?JJGLCLÐQMQG??JGT?ISSRSQJ?GRMQÐ',.1
#JdIICCRÐKddPdWRWTdRÐK?IQSHCLÐNCPSQRCCJJ?ÐH?ÐLCÐP?FMGRCR??LÐH?IMNCPSQRCGQCQRG Ð
#JdICN?JII?I?RRMÐMLÐ̰Ð̨̫̬Ð̴Ð ÐII Ð1CLÐWJGRRdTdJRdÐMQ?JR?ÐCGÐICPPWÐCJdICRRd
+?IQSQQ?Ð MJCTG?Ð CJdIICGRdÐ R?PIGQRCR??LÐCJGLISQR?LLSQGLBCIQGLÐKSI??L ÐKSRR?ÐT?GLÐNGCLGKKdRÐCJdIICCRÐMT?RÐLMSQQCCRÐ
RdWBCLÐGL̀??RGMLÐKSI?GQCQRG
#JdICK?IQSRÐMT?RÐ'R?JG?QQ?Ð#SPMMN?LÐ
IdPIGR?QM? Ð#JdICK?IQSÐMLÐ̫̫ÐNPMQCLRRG? Ð
HMQR?ÐRWrLRCIGHdÐK?IQ??ÐPCGJSLÐLCJHdLLCIQCLÐH?ÐRWrL?LR?H?ÐJMNSR Ð7PGRRdHGCLÐCJdICK?IQSÐMLÐ̪̪ ̪ÐNPMQCLRRG?
'R?JG?QQ?ÐMLÐIdWRrQQdÐHMSQR?T?ÐCJdICGId Ð7IQGRWGQCJJdÐQCIRMPGJJ?ÐMLÐMK?RÐCJdICGdRÐ
KGCFGJJCÐH?ÐL?GQGJJC Ð4SMBCLÐ̨̪̩̪ÐCJdICSSBGQRSIQCLÐQCSP?SIQCL?ÐWIQGRWGQCLÐQCIRMPGLÐCJdICGdRÐISGRCLIGLÐF?PKMLGQMGB??LÐQSISNSMJRCLÐTdJGJJdÐTSMRCCLÐ̨̪̩̰ÐKCLLCQQd
(SJIGQCJJ?ÐQCIRMPGJJ?ÐKGCQRCLÐH?ÐL?GQRCLÐ
TdJGQCRÐCJdICGdRÐ?QCRCRRGGLÐQ?K?JJCÐR?QMJJCÐ
HMÐ?GCKKGLÐ#3LÐRSMKGMGQRSGKCLÐNddRrIQCJJd
4SMBCLÐ̨̪̩̪ÐSSBGQRSIQCQQ?ÐCJdICGIdÐ
IWRICRRGGLÐCJGL?H?LMBMRRCCQCCL Ð1CIdÐCJdICGdLÐ?J?P?H?ÐCRRdÐWJdP?H?ÐLMSQCT?RÐ?SRMK??RRGQCQRGÐK??LÐRGJ?QRMICQISIQCLÐJ?QICJKGCLÐKSI?GQCQRG Ð
.GRIdLÐ RWrSP?LÐ RCFLCCRÐ TMGT?RÐ HddBdÐ
LQ ÐQCLGMPGCJdIICCJJCÐCLLCLÐT?LFSSQCJdICGIdd Ð+WrQÐQCLGMPGCJdICÐMLÐQGBMRRSÐCJGL?H?LMBMRRCCQCCL Ð0?QI??IQGÐJSMIGRCJJSGQQ?Ð
?KK?RCGQQ?ÐMLÐMGICSQÐQGGPRWdÐCJdIICCJJCÐ
KSGR?Ð ?GCKKGL Ð HMQÐ RGCRRWÐ T?ISSRSQ?GI?Ð
RdWRRWW
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REPORTAASI

Yrittäjän leipä pettuinen – Ruotsissakin

PIENYRITTÄJÄ,
kakkosluokan kansalainen
Yrittäjän eläke jää jälkeen palkansaajasta myös
Ruotsissa. Moni tarttuu takuueläkkeeseen kuin
pelastusrenkaaseen.
TEKSTI PETER LINDSTRÖM KUVAT JONAS EKSTRÖMER/ LEHTIKUVA
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RUOTSI:
Yrittäjän eläke kolmanneksen palkansaajaa pienempi

O

O

O
O
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Keskiarvo

Miehet

Naiset

Palkansaaja

̩Ð̱̫̫

̪Ð̫̬̫

̩Ð̨̮̭

Yrittäjä

̩Ð̬̰̬

̩Ð̭̮̭

̩Ð̨̫̰

Taulukossa Ruotsin keskimääräiset kokonaiseläkkeet kuukaudessa
#30ÐCLLCLÐTCPMH?Ð̮̮ TSMRG??L?ÐTSMLL?Ð̨̪̩̩ Ð
Euromääräiset luvut sisältävät työeläkkeet, takuueläkkeet, sopimus
CJdIICCRÐH?ÐT?N??CFRMGQCRÐCJdICQddQRrR Ð*dFBCÐ1!
)MIML?GQCJdIICGBCLÐTCPMNPMQCLRRGÐMLÐICQIGKddPGLÐ̨̫̹ Ð
*GQdRGCRM?Ð0SMRQGLÐCJdICHdPHCQRCJKdQRdÐUUU CRI ˿ KSSRK??R
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”Työttömiä
houkutellaan
nyt yrittäjiksi.”

A

ikapommi tikittää –
moni perustaa yrityksen ymmärtämättä mitä siitä seuraa.
Ongelmia on paljon
ja niitä tulee lisää.
Näin luonnehtii Ruotsin yrittäjien
sosiaaliturvaa konkariyrittäjä Mats
Eriksson Tukholman Östermalmilta.
– Moni pienyrittäjä kokee itsensä huonoksi ihmiseksi. Oikeasti
kyse on siitä, että heidän yrityksillään menee heikosti, 57-vuotias ravintolabisneksessä työskentelevä
Eriksson kertoo.

TYÖTTÖMISTÄ YRITTÄJIKSI
Yksinyrittäjien määrä on Ruotsissa
kaksinkertaistunut parin viime vuosikymmenen aikana, vaikka yrittäjien osuus koko työvoimasta ei sa-

maan aikaan ole kasvanut.
Toiminimiä ja avoimia yhtiöitä
syntyy työelämän murroksen aallonharjassa. Yhden henkilön yrityksiä
on lähes 75 prosenttia kaikista Ruotsin yrityksistä. Yhtä miestä suurempia mikroyrityksiä eli 1–9 työntekijää
työllistäviä on hieman yli viidennes
kaikista yrityksistä. Trendin tunnistaa Suomessakin: harvassa ovat ne
pienyrittäjät, jotka pystyvät palkkaamaan työntekijöitä yritykseensä.
Ja taas kuten Suomessa: joillekin
yrityksen perustamisen liikeideana
on toimettomuuden korvaaminen.
– Työttömiä houkutellaan nyt
yrittäjiksi. Monet eivät kuitenkaan
pysty tai ymmärrä maksaa itselleen
palkkaa. Yrityksen alkuvaiheessa
tehdään paljon investointeja, jolloin
yrittäjän on elettävä vedellä ja leivällä, yrittäjä Mats Eriksson sanoo.
Ruotsissa yrittäjä kartuttaa itselleen eläkettä verotuksen yhteydessä
sosiaaliturvamaksuilla. Maksuihin
sisältyy muun muassa vanhuuseläkemaksu sekä yleinen eläkemaksu.

Jos yrittäjä ei maksa itselleen palkkaa tai hänelle ei jää toiminnastaan
verotettavaa ylijäämää, hän jää ilman sosiaaliturvaa. Erikssonilla
kävi tuuri. Hän kiittää säntillistä tilitoimistoaan, joka huolehti palkanmaksusta.
– Minulle sentään karttui pieni
työeläke, hän sanoo.

Ravintolayrittäjä
Mats Eriksson on
nähnyt Ruotsin yritysten koko kirjon
Malmöstä KiiruM@@M

PIENYRITTÄJÄ HÄVIÄÄ AINA
Pohjanlahden toisella puolella on
neljää kertaa enemmän yrityksiä
kuin Suomessa. Asukaslukuun suhteutettuna ruotsalaiset perustavat
vuosittain yrityksiä tuplasti härmäläisiin verrattuna.
Ruotsin yrittäjien eläkeongelmat
irvistävät kuitenkin tilastoista tutun
näköisesti: pienyrittäjän kokonaiseläke on lähes kolmanneksen heikompi kuin palkansaajalla. Naisten
ja maahanmuuttajien yrittäjäeläkkeet ovat tätäkin heikompia.
Pienet ja epäsäännölliset tulot selittävät ongelmaa vain osittain.

Lisääntyvien yritysten lukumäärä Ruotsissa
Ammatin- ja liikkeenharjoittajien lukumäärän kehitys
ȎȖȖȐdȏȍȎȐ Ó+{GCDÓ2"!
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– Yrittäjä jää palkansaajasta myös
siksi, että hän ei saa työantajien kustantamaa sopimuseläkettä, Sosiaalivakuutuksen tarkastusvirasto ISF:n
tutkija Gabriella Sjögren Lindquist
kertoo.
Takuueläke toimii monen pelastusrenkaana. Puolet ruotsalaisnai-

Takuueläkkeen taso
ei motivoi
maksamaan
itselleen työeläkettä.
TYÖ EL Ä K E | ̩ Ð  Ð ̪ ̨ ̩ ̮

sista saa takuueläkettä, yrittäjänaisista tätäkin useampi.
Takuueläke on Ruotsissa Suomen
tasolla, vähintään 840 euroa naimattomalle ja 750 euroa avioliitossa
olevalle. Sen saa työtä tekemättä. Jos
ruotsalaisella on työ- tai yrittäjätuloja, takuueläkkeen määrä vähenee
sitä mukaan kun työeläke kasvaa.
Takuueläkettä ei makseta Ruotsissa
lainkaan, kun henkilön työeläke ylittää 1 230 euroa.
Näin suuren työeläkkeen saadakseen yrittäjän tulee maksaa eläkemaksuja lähes 40 vuotta keskimääräisellä ansiotasolla. Lindquistin
mukaan takuueläkkeen taso ei ehkä
ihan motivoi kaikkia maksamaan itselleen työeläkettä.

– Harva palkansaajanainen ylittää keskimääräisen ansiotason. Miten se voisi onnistua häneltä yrittäjänä, Lindquist päivittelee.

Yrittäjän eläke uupuu kolmanneksen palkansaajasta, kertoo tutkija
Gabriella Sjögren
Lindquist.

MAAHANMUUTTAJIA ETSIMÄSSÄ
Pienyrittäjien määrään vaikuttaa
myös maahanmuutto. Moni maahanmuuttaja perustaa palkkatyön
puutteessa yrityksen. Pelkästään
viime vuonna Ruotsiin saapui yli
160 000 maahanmuuttajaa. Tutkija
Lindquist pitää selvänä, että juuri
maahanmuuttajien osuus pienyrittäjistä kasvaa lisää.
Saman on huomannut Ruotsin
eläkeviranomainen Pensionsmyndigheten. Se on tehostanut pien-

ȩȱ

yrittäjien neuvontaa ja etsinyt heidän joukostaan maahanmuuttajia.
– Olemme kolkutelleet maahanmuuttajien yritysten ovia paljon.
Kierrelleet ravintoloissa, kampaajilla, hierojilla, tatuoijilla kertomassa, mitä heidän tulee tietää eläkkeistä, Pensionsmyndighetenin
eläkeasiantuntija Monica Petersson sanoo.
Työeläkkeen idea on helppo välittää uusille ruotsalaisille: yrittäjän
eläketurva syntyy työstä. Mutta sopimuseläkkeen puute on yrittäjän
kuitenkin paikattava itse.
– Jotta yrittäjän saisi saman kuin

työntekijä, hänen tulisi eläkemaksujen lisäksi harjoittaa vapaaehtoista eläkesäästämistä, noin 4,5
prosenttia palkastaan.

ISO ELÄKE TEHDÄÄN ITSE
Kaikkia pienyrittäjiä eläkeongelmat
eivät paina. Tukholman IT-yrittäjillä eläkemaksut ja vapaaehtoiset lisäsäästöt hoituvat – alalla menee
paremmin kuin koskaan ja mikroyrittäjien joukko on rakettimaisesti
noussut viime vuosina.
Omassa osakeyhtiössään työskentelevälle IT-konsultille Mikael

IT-yrittäjä Mikael
Östberg säästää
intohimoisesti itselleen eläkettä.

Lakisääteinen eläke ei riitä yrittäjälle.
Siitä syystä hänen
tulisi säästää itse
lisää, sanoo eläkeasiantuntija Monica Petersson.

Östbergille omatoiminen eläkesäästäminen on intohimo. Kaikki
alkoi siitä, kun Östberg halusi laittaa eläkkeensä kuntoon, mutta pettyi pankin neuvoihin.
– Seuraavaksi otin yhteyttä vakuutusmeklariin. Sain sellaiset 50
aanelosta kotiin ihmeteltäväksi ja
kehotuksen pulittaa törkeät viitisen
prosenttia välityspalkkiota. Hylkäsin
ﬁnanssiﬁrmat ja päätin tehdä eläkkeeni itse, Östberg sanoo päätään
pudistellen.
Millenium-huumassa nuori Östberg ei murehtinut eläkkeestä.
Oman ﬁrman tarkoitus oli rahoittaa
nuoruuden yöelämä. Nyt viisitoista

Ruotsalaiset
suhtautuvat riskeihin
liian huolettomasti.
Ȫȹ
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KYLLÄ YHTEISKUNTA HUOLEHTII
Pensionsmyndighetenillä tiedetään, että moni pienyrittäjä ei osaa
säästää. Yksi tapa yrittäjälle saada
rahat riittämään on jatkaa työuraa
65 ikävuoden jälkeen. Vaikka ruotsalainen yrittäjä nostaa eläkettä,
hän voi samalla jatkaa työntekoa
yrityksessään.
– Se on kannattavaa, sillä yli
65-vuotiaat maksavat pienempiä
sosiaalivakuutusmaksuja ja saavat
suuremman verovähennykset, Monica Petersson kertoo.
Petersson painottaa, että säästämisessä ei ole yhtä oikeaa tapaa.
Säästämiseen vaikuttavat tulojen ja
menojen lisäksi esimerkiksi ikä ja
elämäntilanne.
It-yrittäjä ja tutkija päätyvät puolestaan samaan ajatukseen, että
kansalaisten talousosaamista tulisi

parantaa. Oman talouden hallinta
olisi otettava kouluihin pakolliseksi
oppiaineeksi.
– Ruotsalaiset suhtautuvat riskeihin liian huolettomasti. Ajatellaan,
että jos elämässä menee huonosti,
yhteiskunta kyllä huolehtii, tutkija
Lindquist kuvailee.
Yli kolme vuosikymmentä yrittäjänä pakertanut Mats Eriksson muistuttaa, että säästäminen edellyttää
tuloja. Kun verotus syö yrityksen tuloksen, yrittäjän on vaikea maksaa
itselleen palkkaa.
Erikssonin ravintola- ja cateringbisneksiä on vaikeuttaa arvonlisävero. Alv on naapurimaassamme pinnan meitä korkeampi eli 25
prosenttia, EU-maiden korkeimpia.
Viisi vuotta sitten Eriksson lobbasi
alv-alennuskampanjaa autoilemalla Ruotsin läpi Malmöstä Kiirunan
ja kirjoitti yrittäjien elämästä blogia. Kampanja kannatti.
Rakentavasti maailmaa katseleva
Eriksson valittiin vuoden lobbariksi ja seuraava vuonna valtio myönsi
alalle alhaisemman alv-kannan, 12
prosenttia.
– Me ravintola-alan yrittäjät saimme uuden mahdollisuuden sosiaaliturvaan.

Jarkko Översti

vuotta myöhemmin kolmen lapsen
isänä Östberg säästää kaiken ylimääräisen osakkeisiin ja kuluttomiin indeksirahastoihin.
– Säästän vähintään 10 prosenttia tuloistani. Tavoitteeni on 30 prosenttia, siihen en aina pysty. Tämä
olisi pitänyt aloittaa jo kauan sitten.

Pienillä tuloilla
ei kannata vakuuttaa
TOISIN KUIN RUOTSISSA Suomes-

sa yrittäjällä on oikeus lähes kaikkiin samoihin sosiaaliturvaetuuksiin kuin työntekijällä. Suomalaiselle turvattomuutta
aiheuttaa kuitenkin sosiaaliturvan alhainen taso sekä
turvan rahoittaminen, joka on hänen omalla vastuullaan.
– Yrittäjät kokevat vakuutusmaksut suuriksi jo alimmilla vakuutustasoilla. Eläketurva jää sillä tasolla kuitenkin hyvin alhaiseksi, Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén kommentoi.
Ongelma kärjistyy, kun tulot ovat pienet.
– Alimmilla YEL-tasoilla vakuuttaminen ei ole mielekästä eläke- tai muunkaan sosiaaliturvan näkökulK?QR? ÐJJCÐ̨̩Ð̨̨̨ÐTSMQGRWrRSJMJJ?ÐWPGRRdHdLÐCRSSBCRÐHddvät perusturvan tasolle.
Monet pienituloiset yrittäjät kaipaavat Hellsténin
mukaan pelastukseksi Ruotsin mallia: eläkevakuutusmaksu pitäisi maksaa todellisista tuloista.

Sosiaaliturva kannattelee elämän
kuohuissa eri tavalla palkansaajaa ja
yrittäjää Ruotsissakin.

Yrittäjän kokoinen aukko tasa-arvossa
RUOTSIN SOSIAALITURVASSA on yrittäjän mentävä aukko. Sosiaalipoliittinen edunvalvoja Maria Boborg-Trané Ruotsin pienyrittäjien
liitosta kertoo, että yrittäjältä puuttuu sopimuseläkkeen lisäksi myös
muuta. Lisäturvaa eivät tuo lisähenkivakuutus kuin työtapaturmavakuutuskaan. Niistä nauttivat vain
palkansaajat ja kuitenkin niiden
merkitys sosiaaliturvassa on ratkaiseva.
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– Sosiaaliturvasi repeytyy rikki heti kun lähdet yrittäjäksi. Harva
yrittäjä arvaa, kuinka köyhät eläkepäivät häntä odottavat.
Moni yrittäjä joutuu pienen eläkkeensä vuoksi jatkamaan yrityksessään yli eläkeiän. Boborg-Tranén
mukaan kyseessä on kasvava ongelma, jota ei vielä täysin ymmärretä.
– Harvalla Ruotsin valtiopäivillä
istuvalla poliitikolla on kokemusta
yrittämisestä.
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MINÄ VÄITÄN!

Maailma muuttuu, mutta
vakuutustoiminnan ydin säilyy
MIK Ä ON VAKUUTUSTOIMINNAN tulevaisuus, kun ajan kuluessa
joidenkin hyödykkeiden kysyntä kasvaa ja toisten nousee? Tähän kysymykseen löytyy helppo vastaus. Vakuuttaminen on
tapa hallita vahingonvaarasta
kumpuavaa taloudellista epävarmuutta. Epävarmuuden lähteistä ei ole pulaa, mikä takaa
vakuutusten kysynnän myös tulevaisuudessa.
Mielenkiintoisempi kysymys
liittyy vakuutusten tarjonnasta
vastaavien instituutioiden toimintaympäristön muutoksiin.
Esimerkiksi digitalisaatio mahdollistaa uudenlaiset
tavat hoitaa asiakassuhteita, monien vakuutustoiminnan prosessien automatisoinnin ja liiketoimintaa helpottavan tiedon louhinnan.
Vakuutustoiminnan ydinperiaatteet – kuten huolellinen riskien valinta ja hajautuksen tarpeellisuus
– säilyvät. Tiedonlouhinnan kyky ennustaa riittävän tarkasti riskejä jää heikoksi, mikäli se ei perustu käytännössä testattuun tilasto- ja vakuutusmatematiikkaan.
Digitalisaatio vaikuttaa vakuutusalaan myös
kiertoteitse. Jos vanhat merkit pitävät paikkansa,
digitalisaation ympärillä vallitseva hype aiheuttaa
vakuutusyhtiöiden sijoitusomaisuutta uhkaavan
pörssikuplan.

Riskienhallinta ja
vakuutustoiminta
muodostavat
sattuman ja
epävarmuuden
hallintaan
keskittyvän
symbioosin.

RISKIENHALLINNAN MERKITYS on kasvanut yhteiskunnassa trendinomaisesti. Vakuutustoiminta ei ole tässä poikkeus. Vakavaraisuussääntely ja liiketoiminta
ovat molemmat muuttuneet riskiperusteisemmaksi.
Näin riskienhallinta ja vakuutustoiminta muodostavat sattuman ja epävarmuuden hallintaan keskittyvän symbioosin.
Tämä symbioosi on yhteiskunnallisesti siinä määrin merkittävä, että ympäri maailmaa koulutusta on
organisoitu teeman ympärille. Vakuutuksen ja riskienhallinnan maisteriohjelmat löytyvät esimer-
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kiksi johtavista kauppakorkeakouluista Cass Business School
(Lontoo) ja Wharton (Pennsylvania). Suomessa tutkinnon
tarjoaa Tampereen yliopisto.
ELÄMME KVARTAALITALOUDESSA.

Yliopistossa ruohonjuuritasolla
opetuksen suunnittelussa kvartaalin tulisi olla 25 vuotta, kuten
eläkejärjestelmän kehitystyössä.
Syynä kaukokatseisuuteen on
molemmissa tapauksissa sama
eli vuosikymmenien pituinen lupaus: opiskelijan koko ainutkertaista elämää tukeva koulutus ja
eläkeläisen koko jäljellä olevan elämän toimeentulon turvaava eläke.
Tampereen yliopiston vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunta pyrkii antamansa koulutuslupauksen toteuttamiseen seuraavilla keinoilla.
Opetuksen ytimessä on riskin ja vakuutuksen
ydinkäsitteet vallitsevan lainsäädännön määrittäessä toimintaympäristön. Vakuutustoimintaa ei
rajata teennäisesti vaan näkökulma on kattava –
liiketaloustiede ja toisaalta yhteiskunnan tarpeista
lähtevät lakisääteiset vakuutukset.
Painopistealueita ovat vakuutusliiketoiminta, työeläkkeet, vakuutusyhtiön sijoitustoiminta sekä riskienhallinta. Opetuksessa kiinnitetään huomiota vakuutusalan eri kehityssuuntiin ja teknisten sekä
sosiaalisten innovaatioiden luomiin uusiin mahdollisuuksiin ja riskeihin. Käytännön relevansin takaavat alan asiantuntijoiden vierailuluennot.
Tampereen opiskelijat eivät pelkää muutoksia, ja
vakuutustoiminta sekä riskienhallinta kiinnostavat
kovasti. Tässä opiskelijan kommentti:
”Vakuutusalalla on sen takia ainakin omasta mielestäni kiva olla, että nyt siellä on oikeasti mahdollisuus olla mukana suurissa muutoksissa.”

KUKA?
Lasse Koskinen
O
O

O

Ikä:Ð̭̪ TSMRG?Q
Koulutus:ÐDGJMQMDG
?LÐRMFRMPG
Työ:ÐT?ISSRSQ
RGCRCCLÐNPMDCQQMPGÐ
2?KNCPCCLÐWJGMNGQ
RMQQ?

Lasse Koskinen
Palstalla vieraileva kirjoittaja
ottaa kantaa eläkekeskusteluun.
̩ Ð Ð ̪ ̨ ̩̮ | TYÖ ELÄKE

KOKEMUKSEN ÄÄNTÄ

Konkarit kohtasivat

Uudet valot syttyivät

VALMENNUKSESSA
Poisoppiminen on tehtävä aktiivisesti. Muuten ei voi korvata entisiä rutiineja.
Kolmen konkarin, Riitta Kauramäen, Kaija Huuskon ja Mari Sorvalin kommentit
ovat rohkaisevia. He kertovat kokemuksensa asiantuntijavalmennuksesta.
TEKSTI ANNE IIVONEN KUVAT KAI WIDELL
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”Nuoret oppivat nopeammin,
konkarit syvällisemmin.”

N

yt loistavat ledit leidien päässä! Näin
luonnehtii parikymmentä vuotta
työeläkealalla toiminut Riitta Kauramäki. Julkisen sektorin eläkeasioiden syväosaajana hän ryhtyi
kehittämään taitojaan Eläketurvakeskuksen vuoden kestävässä asiantuntijavalmennuksessa.
Asiantuntijana työeläkealalla -valmennuksen
Kauramäen kanssa yhtä aikaa aloittivat Kaija Huusko Innovasta ja Mari Sorvali Ilmarisesta. Kahvilatapaamisessa kolmikko kertaa meneillään olevan koulutusvuoden tähänastista antia.

KUKA?
Riitta Kauramäki
O
O
O
O

Ikä:Ð̭̮ TSMRG?Q
Koulutus:ÐT?P?LMR??PG
Työ:ÐCPGRWGQ?QG?LRSLRGH?L?Ð)CT?QQ?
Työura eläkealalla:Ð2WrCJdIC?
J?JJ?ÐTSMBCQR?Ð̩̱̱̬ÐKMLGNSMJGQGQQ?Ð
RWrRCFRdTGQQd Ð.CPCFBWRRddÐRWrQQddLÐ
?J?JJCÐRSJJCGR? Ð2WrCJdIICGBCLÐQWTd
MQ??H?L?ÐRSLRCCÐQMQG??JGRSPT?LÐH?Ð
RWrCJdKdIWQWKWIQCRÐMK?IQCCL

VERKOSTOT AVAUTUIVAT
Kaija Huusko, Financial Controller Innovasta kertoo, että hän hakeutui valmennukseen verkostoituakseen työeläkealalla sekä syventääkseen taitojaan asiakaskohtaamisissa.
– Koulutuksen suoritettuani tunnen työeläkealaa
laaja-alaisemmin. Myös kollegoiden palaute on kullanarvoista, Huusko mainitsee kahvilatapaamisessa.
Huuskon asiakkaina työssä ovat eläkesäätiöt ja
-kassat, joille Innova tuottaa kokonaisvaltaista palvelua toiminnan kaikissa vaiheissa.
– Kuulemistani luennoista olen saanut hyvin paljon yleistietoa, jota voin hyödyntää työssäni. Luennoitsijat ovat olleet todella osaavia ja mahtavia.

KUKA?
Kaija Huusko
O
O

O

O

Ikä:Ð̭̫ TSMRG?Q
Koulutus:ÐR?JMSQNddJJGIrLÐRSRIGLRM Ð
J?QICLR?KCPIMLMKG
Työ:Ð$GL?LAG?JÐ!MLRPMJJCPGL?Ð'LLMT?Ð
.?JTCJSRÐ-WQQd Ð
Työura eläkealalla:Ð2WrCJdIC?J?JJ?Ð
TSMBCQR?Ð̨̪̩̪ÐFSMJCFRGLSRÐCJdICQdd
RGrGBCLÐÐH?Ð I?QQMHCLÐR?JMSQF?JJGLLMLÐ
N?JTCJSGQR? ÐNGRIdÐRWrSP?ÐR?JMSQF?JJGL
LMLÐ?QG?LRSLRGH?RCFRdTGQQd

PINTAA SYVEMMÄLLE
Koulutus on herättänyt samansuuntaisia ajatuksia
Riitta Kauramäessä, kolmikon kokeneimmassa. Hän
ennättää muistuttamaan, ettei uuden oppiminen ole
iästä kiinni. Metodit ovat erilaiset; siinä missä nuori
oppii nopeasti, konkari viiltää siivut syvemmältä.
– Kristallisoitunutta älyä. Sitä minä uskon kerryttäneeni koulutuksessa. Oppi
menee pintaa syvemmälle. Kuulemistamme luennoitsijoista ﬁlosoﬁ
Esa Saarinen jäi
etenkin mieleen.

Kristallisoitunutta älyä.
Sitä minä uskon
kerryttäneeni
koulutuksessa.
ȪȬ

KUKA?
Mari Sorvali
O
O
O

O

Ikä:Ð̬̭ TSMRG?Q
Koulutus:Ð)2+ Ð421
Työ:ÐT?ISSRSQ?QG?LRSLRGH?Ð'JK?PG
QCQQ?
Työura eläkealalla:Ð2WrQICLLCJ
JWRÐRWrCJdIC?J?JJ?ÐTSMBCQR?Ð̨̨̪̬Ð'J
K?PGQCQQ? ÐQG?I?QN?JTCJSRCFRdTGQRdÐ
CBCLLWRÐMQ?QRMIMSJSRR?H?IQG ÐRGGKGC
QGKGCFCIQG Ð?QG?I?QN?JTCJSNddJJGIrI
QGÐH?Ð7#* T?ISSRSQ?QG?LRSLRGH?IQG
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KEHITY ASIANTUNTIJANA
Syksyn valmennukseen
ilmoittautuminen käynnistynyt
ASIANTUNTIJANA TYÖELÄKEALALLA -valmennus vah-

vistaa ja syventää asiantuntijan työeläkejärjestelmän
tuntemusta ja kehittää työssä tarvittavia taitoja. Lisäksi valmennus tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua muiden alalla työskentelevien asiantuntijoiden
kanssa.
Valmennus on suunniteltu työeläkealalla asiantuntijatehtävissä toimiville. Noin vuoden kestävän työeläkealan täydennyskoulutuksen tavoitteena on tukea alan asiantuntijuuden kasvua.
1WWQISSQQ?ÐIdWLLGQRWTdÐIMSJSRSQMFHCJK?ÐH?RISSÐRMSIMISSJJCÐ̨̪̩̯ÐH?ÐQGQdJRddÐ̩̪ÐJdFGMNGQICJSNdGTdd ÐICFGRRdKGQRWrLÐH?Ð?QG?LRSLRGH?RWrLÐ?PTGMGLLGL
ELÄKETURVAKESKUS VASTAA valmennuksen suunnittelusta ja toteutukses-

R? Ð*dFGH?IQMRÐRMRCSRCR??LÐNddQddLRrGQCQRGÐ#JdICRSPT?ICQISIQCLÐRGJMGQQ?Ð
Helsingin Itä-Pasilassa.
1WWQISSQR?ÐRMSIMISSJJCÐH?RIST?LÐIMSJSRSQH?IQMLÐFGLR?ÐMLÐ̫Ð̨̨̰ÐCSPM?Ð
osallistujalta. Hakuaika koulutukseen on käynnissä.
'JKMGRR?SRSKGQCRÐ̨̫ ÐFSFRGISSR?ÐKCLLCQQd Ð*GQdRGCRMH?ÐTCPIIMN?JTCJSQta: UUU CRI Ɍ IMSJSRSQ

Marina Sirola

Hän sanoi osuvasti, että oma käyttöjärjestelmämme
kaipaa aika ajoin päivityksiä ja uusia applikaatioita.
Toisena suosikkinaan Kauramäki mainitsee Eläketurvakeskuksen erikoistutkijan, Mervi Takalan luennon Kansalaisten luottamus työeläkejärjestelmään.
– Valot syttyivät häntä kuunnellessa. Vahvistui
käsitys, että hyvä asiakaspalvelu ja selkeät päätösten perustelut ovat tärkeitä asioita luottamuksen säilyttämiseksi ja parantamiseksi, Kauramäki kertoo.
Kauramäellä on työelämää jäljellä vielä kymmenisen vuotta. Hän näkee edessään paljonkin mahdollisuuksia kristallisoituneen älyn hyödyntämiseksi.
– Urapolullani olen saanut jatkuvasti kehittyä
työssäni ja tehdä monipuolisia tehtäviä. Urani työeläkealalla on kestänyt reilut 20 vuotta. Tässä vaiheessa luotan taitoihini siinä määrin, että uskon
voivani jakaa osaamistani myös toisille, Kevassa
erityisasiantuntijana työskentelevä Riitta Kauramäki tuumaa.

UUTTA ENERGIAA JA YMMÄRTÄMISTÄ
Uusien kontaktien lisäksi energiaa, kokemuksia ja
jokapäiväisiä oivalluksia pitää tärkeimpinä koulutuksen anteina Mari Sorvali, vakuutusasiantuntija
eläkeyhtiö Ilmarisesta.
Valmennuksesta Mari Sorvali sai oivalluksia ja
ajateltavaa. Mutta ei pelkästään niitä, vaan työkaluja itsensä ja asiantuntijuuden kehittämisessä.
TYÖ EL Ä K E | ̩ Ð  Ð ̪ ̨ ̩ ̮

Seuraava valmennusjakso alkaa syyskuussa.
Noin vuoden kestävän
työeläkealan täydennyskoulutuksen järjestää
Eläketurvakeskus.

– Tiedon syvällisempi tuntemus tekee minulle hyvää. Luonteelleni ominaisesti haluan ottaa selvää
asioista ja ymmärtää kokonaiskuvan laajemmin,
Sorvali sanoo.
Työntekijän ja yrittäjäeläkkeiden asiakaspalvelutehtävissä hän on urallaan edennyt osastokouluttajaksi, siitä tiimiesimieheksi ja nykyistä tehtäväänsä
ennen asiakaspalvelupäälliköksi. Viime vuodet hän
on toiminut yrittäjän työeläkevakuuttamisen asiantuntijana.
Työssään hän muun muassa kouluttaa ja perehdyttää asiamiehiä ja kollegoitaan etenkin yrittäjän
eläketurvaan liittyvissä asioissa.
– Jos koulutettava kysyy jotain, josta en tiedä, haluan selvittää asian itselleni perin juurin. Juuri tällaisen syventävään ammatissa kehittymisen näen
tarpeelliseksi. Itsensä kehittäminen on jatkuva prosessi.
Sorvali antaa ison kiitoksen esimiehelleen, jonka
sparraamana hän innostui noin vuoden kestävästä
valmennusjaksosta. Samaa sanoo Huusko.
– Esimieheni kannustuksesta löysin koulutuksen
ja päätin hakea mukaan tähän mainioon valmennukseen, Kaija Huusko sanoo.

YLELLINEN MAHDOLLISUUS
Kolmikko pitää työeläkevalmennuksen antia tärkeänä ammatillisessa kehittymisessään.
– Onhan tämä suunnattoman ylellistä, että saa
syventyä rauhassa johonkin aiheeseen koko päivän
kerrallaan, Riitta Kauramäki toteaa.
Valmennuksessa syntynyt positiivisuuden kierre kannattele pitkälle arkisessa tekemisessä työpaikallani.
– Innoissani kerron tiimissäni, mitä kaikkea olen
täällä kuullut ja kokenut. Hyvän voi jakaa työyhteisössä ja näin syvennän täällä oppimaani uudelleen,
Kaija Huusko Innovasta summaa.

”Ylellistä syventyä rauhassa johonkin
aiheeseen koko päivä kerrallaan.”
Ȫȭ

VEROKARHU

Verovelvollisuus aiemmin vain rahvaan riesana

KYMMENYKSET
YHTEISKUNNALLE

Verotuksen historiassa kirkko ja ylimystö ovat pitkään olleet vapautettuja veroista.
Historian valossa on uusi keksintö, että verot käytetään verovelvollisten hyväksi.
TEKSTI MIA HEMMING PIIRROS JOUKO OLLIKAINEN

ȪȮ
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”Vanhin tunnistettu veronmaksun
muoto on ollut työnteko.”

H

elsingin yliopiston ﬁnanssioikeuden professuurista eläkkeelle
siirtynyt Esko Linnakangas selvittää, että
verotuksen historiassa on veroja kerätty niiltä, joilta kyettiin niitä keräämään.
Kirkko ja maallinen ylimystö hankkivat kuitenkin itselleen erioikeuksia –
ensi sijassa verovapautta.
– Suomenkin verotuksen historiassa verotus on kohdistunut useimmiten
muihin kuin yhteiskunnan varakkaimpiin henkilöihin. Näillä on ollut keinot
pitää puoliaan verotaakasta vapautumiseksi, oikeustieteen tohtori Linnakangas kertoo.
Nykyisen Suomen alueella alkoi
säännöllinen veronmaksu kruunulle
jo 1200-luvulla.

TYÖ EL Ä K E | ̩ Ð  Ð ̪ ̨ ̩ ̮

Verot on kerätty kansan karttuisasta kädestä. Verotuksen historian alussa veroja
kerättiin vain rahvaalta. Verotuksen kaikenkattavuus ja progressiivinen tuloverotus
ovat vasta nykyajan
keksintöjä.

Viekää tuhkatkin pesästä
ARKIPÄIVÄISISTÄ TUOTTEISTA on verokarhu ottanut osansa. Suo-

messakin on eri aikoina kannettu kahviveroa ylellisyysverona ja
säännöstelyverona.
Joskus on kahvia saanut nauttia veroa maksamatta vain terveydeksi, tohtorin määräyksestä. Euroopassa kannetaan kahviveroa Tanskassa, Belgiassa ja Saksassa.
SUOLA oli Ruotsi-Suomessa tavallisille kansalaisille tärkein ulko-

K?GLCLÐRSMLRGR?T?P?Ð̨̨̩̮ JSTSJJ? Ð1SMJ?RSJJGLÐKCPIGRWQÐMJGÐTGCJdÐ
̨̨̩̰ JSTSLÐ1SMKCQQ?ÐQSSPG
Esimerkiksi Saksassa suolavero lakkautettiin vasta vuoden
̩̱̱̫Ð?JSQR?
0SMRQG 1SMKCQQ?ÐI?LLCRRGGLÐ̨̨̩̮ JSTSJJ?ÐQ?JNGCR?PGTCPM? ÐKGQtä on jäljellä sanonta ”Viekää tuhkatkin pesästä”.
Veron taustalla oli jatkuva sodankäynti ja ruutiin tarvittava salpietari. Kunkin tilan tuli kruunulle toimittaa tietty määrä salpietarimultaa, lampaan- tai vuohenlantaa, halkoja, olkia sekä tuhkaa.
*dFBCÌ#QIMÌ*GLL?I?LE?Q Ì&GQRMPG?JJGLCLÌTCPMIGPH? Ì&CJQGLIG ÌȎȌȍȐ

Ȫȯ

”Tuleeko
sote-verosta uusi
korvamerkkivero?”
TYÖN TULOKSESTA OSA VEROIHIN
Vanhin tunnistettu veronmaksun muoto on
ollut työnteko yhteiskunnan ja hallitsijan
hyväksi. Maanpuolustus, kastelujärjestelmien rakentaminen ja ruokavarastojen kokoaminen katovuosien varalle olivat merkittävimpiä työvoimakohteita byrokratian
ohella. Myös eliitin palatsien ja hautamonumenttien rakentamiseen tarvittiin työvoimaa.
Työvelvollisuusvero tunnettiin Suomenkin alueella.
– Muuten verotus pohjautui luontoistalouden aikana 1800-luvun lopulle saakka
erityisesti maan, metsän ja vesistön tuottoon. Ruis, ohra, voi, kala ja liha olivat tavallisimpia veronmaksun välineitä.
Kruunu otti vähitellen haltuunsa yhä
useammat kirkolliset verot. Niihin oli pe-

Vähän uutta auringon alla
NIINKIN MYÖHÄÄN KUINÐ̨̨̩̰ JSTSJJ?ÐT?J

RGMLÐTCPMRSJMGQR?ÐLMGLÐ̨̱ÐNPMQCLRRG?ÐNCPSQ
RSGÐTdJGJJGQCCLÐTCPMRSIQCCL ÐHMQR?ÐT?JR?MQ?Ð
MJGÐRSJJGTCPMRSQR?
,WIWGQGLÐRSJJCH?ÐI?LLCR??LÐRSMR?CQQ?Ð
R?T?PMGR?Ð#3LÐSJIMNSMJCJR? ÐH?ÐQGJJMGLIGLÐ
RSJJGRSJMRÐISSJST?RÐ#3JJC
VALMISTEVEROTYYPPISET TdJGJJGQCRÐ TCPMRÐ

ISRCLÐK?ICGQ ÐH?ÐP?QT?TCPMRÐMT?RÐLCIGLÐ
T?LFMH?ÐTCPMH?
(?RIST?QRGÐNWrPGRCJJddLÐTCPMRSIQCQQ?Ð
Q?KMH?ÐNCPSQIWQWKWIQGdÐTCPMRSIQCLÐR?
QM?ÐH?ÐR?TMGRRCGR?ÐQCIdÐTdJGRRrKGCLÐH?ÐTdJGJ
JGQRCLÐTCPMHCLÐQSFBCRR? Ð
Lähde: Esko Linnakangas, Historiallinen
TCPMIGPH? Ì&CJQGLIG ÌȎȌȍȐ

ȪȰ

rustunut keskiajan mahdin eli kirkon taloudellinen valta. Myös yksityiset henkilöt
ovat keränneet veroja. Kruunu on ulkoistanut verotusta yksityisille luovuttamalla
tietyn alueen verotuksen vuokraa vastaan.
– Suomalaisessa kansanperinteessä
on useita mainintoja 1600- ja 1700-lukujen vaihteessa eläneestä veronvuokraaja
Simo Hurtasta. Hurtta muistetaan niissä
tarinoissa säälimättömänä ja julmana veronkerääjänä.

KUKA?
Esko Linnakangas
O
O

O

Ikä:Ð̮̰ TSMRG?Q
Koulutus:ÐMGICSQRGCRCCLÐRMFRMPG Ð
CIMLMKG
Työ:ÐQGGPRWGÐCJdIICCJJCÐ&CJQGLEGLÐWJG
MNGQRMLÐ˿L?LQQGMGICSBCLÐNPMDCQQSS
PGQR?ÐTGGKCÐTSMLL?

KRUUNU KERÄSI VEROT TALONPOJILTA
Verot rasittivat talonpoikia, ja talonpoikien kapinaliikkeitä nousi veronkerääjiä
vastaan. Kruunu ei jakanut verojen vastineeksi tulonsiirtoja rahvaalle.
– Verotulot käytettiin suurimmalta osin
veroa maksamattomien eli kruunun lisäksi aateliston ja papiston hyväksi. Toki kansalaisten turvallisuudella voitiin perustella
esimerkiksi sotaväen palkkoja.
Verotulot kulutettiin sotaväen palkkojen lisäksi hallintokuluihin sekä linnojen
ja kartanoiden ylläpitoon. Vuotuisten kymmenysten lisäksi säädettiin erilaisia apuveroja milloin mihinkin tarpeeseen.
Esimerkiksi 1500-luvulla apuvero otettiin käyttöön Juhana-herttuan puhemiesmatkan rahoittamiseksi Englantiin.
Myöhemmin apuverolla kerättiin ruokaa
Juhana III:nnen ja hänen toisen puolisonsa häihin.

PALATAANKO KORVAMERKKIVEROIHIN?
Suomen ensimmäinen tuloverotus säädettiin vuonna 1865 tulosuostuntana valtionverotusta varten ja tuloperusteisena kunnallisverotuksena.
Esko Linnakangas selvittää, että veroilmoituksen laiminlyönnistä ei rangaistu, joten verotus jäi pitkälti verovelvollisten moraalin varaan.
– Hallitsija ei myöskään voinut määrätä
tulosuostuntaveroa ilman säätyjen suostumusta, Linnakangas lisää.
Ensimmäinen tuloverotus epäonnistui
valtion verotulojen jäätyä vaatimattomiksi, ja siitä luovuttiin 20 vuoden kuluttua.
Luontoistuotteet olivat pitkään vaihtoehto rahalle veronmaksun välineenä vielä rahatalouden leimaamassa yhteiskunnassa.
Vasta 1900-luvulla raha vakiintui veron yksinomaiseksi maksutavaksi. Vuon-

Esko Linnakangas on odottavalla mielellä, tuleeko
verotuskäytäntöön enenevästi uusia korvamerkittyjä veroja nykyisen Yle-veron lisäksi. (Kuva: Linda
Tammisto).

na 1920 säädettiin ensimmäistä kertaa pysyvä laki tulo- ja omaisuusverosta. Tuon
tulosuostuntaveron aikaan elettiin vielä
”korvamerkkiverojen” aikaa. Vuoden 1919
hallitusmuodon myötä budjetista muodostui yhtenäinen valtiontaloutta koskeva asiakirja.
– Voidaan kysyä, ollaanko taas palaamassa korvamerkkiveroihin. Yleisradioverohan on jo sellainen. Tuleeko sote-verosta
uusi korvamerkkivero?
Verotulojen käyttö sosiaalisiin kohteisiin on ollut viime vuosikymmeniin asti
vaatimatonta. Selvemmin Suomea alettiin
kehittää kohti hyvinvointiyhteiskuntaa toisen maailmansodan jälkeen ja erityisesti
1960-luvulta alkaen.
– On siis uusi keksintö, että verot käytetään verovelvollisten hyväksi, hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseksi.
Lähteet: Esko Linnakangas, Tuloverotuksen
synty ja kehitys. Teoksessa Verotus 1865–
2015 – näkökulmia suomalaiseen verotukseen. Verohallinto, 2015; Esko Linnakangas,
Historiallinen verokirja. Helsinki, 2014.
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TIEDOKSI

NIMITYKSET

Eläkeikä nousee
asteittain
VANHUUSELÄKEIÄN alaraja
nousee asteittain nykyisestä
̮̫ÐTSMBCQR?Ð̮̭ÐTSMRCCL Ð.PCsidentti on vahvistanut työeläkeuudistuksen lait.
*?IGÐ ?QRSSÐ TMGK??LÐ ̨̪̩̯ Ð
Mutta vanhuuseläkeikiin ikärajan korotukset alkavat vaiISRR??ÐT?QR?Ð̨̪̩̰
Ensi alkuun ikärajan muuRMQÐ IMJKCLÐ ISSI?SBCLÐ NMPrastuksina koskee vuonna
̩̱̭̭ÐH?ÐQCLÐHdJICCLÐQWLRWLCGRd Ð4SMLL?Ð̩̱̮̭ÐH?ÐQCLÐHdJICCLÐ
syntyneiden eläkeikäraja kytketään elinajan kehitykseen.
Eläkeiän muutokset koskevat kaikilla aloilla työskenteleviä. Jo eläkkeellä olevia muutokset eivät koske.
2WrSPGCLÐNGBCLRdKGLCLÐMLÐ
eläkeuudistuksen tavoitteena.
'FKGQRCLÐCJGL?H?LÐNGBCLRWCQQdÐ
osa lisävuosista tulisi käyttää
työntekoon.
Uudistus lisää työssä oloaikaa ja vähentää julkisen talouden kestävyysvajetta. Näin
halutaan myös turvata kaikille
ikäluokille riittävät eläkkeet.

ELÄKKEELLE

61,1

VUOTIAANA
ELÄKKEELLESIIRTYMISIKÄ

TSMLL?Ð̨̪̩̭ÐMJGÐÐRWrCJdkejärjestelmässä keskiKddPGLÐ̮̩ ̩ÐTSMRR?
#JdIICCJJCÐHdGÐLMGLÐ̯̬Ð
̨̨̨ÐFCLIGJrd ÐT?H??RÐ̬Ð̨̨̨Ð
edellisvuotta enemmän.
Heistä vanhuuseläkkeelJCÐQGGPRWLCGRdÐMJGÐ̭̭Ð̨̨̨
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Julkaisusarjassa neljä teemaväriä
VUODEN ALUSSA UUDISTUIVAT

Eläketurvakeskuksen julkaisusarjat. Asiantuntijatietoa julkaistaan neljässä sarjassa, jotka tunnistaa teemaväreistään:
tutkimuksia (tummansininen),
raportteja (vaaleansininen), tilastoja (keltainen) ja käsikirjoja
(oranssi). Samassa yhteydessä
#RI ˿QQdÐHSJI?GQSN?JTCJSÐNCQCCÐ
kasvonsa osana alkukeväällä
RMRCSRST??ÐTCPIIMN?JTCJS SSdistusta.
Eläketurvakeskuksen julkaisut löytyvät myös KanQ?JJGQIGPH?QRMLÐ WJJdNGRdKdQRdÐ

(SJI?PG ˿ N?JTCJSQR? Ð)?LQ?Jliskirjasto huolehtii näin Eläketurvakeskuksen julkaisuHCLÐ NGRId?GI?GQQdGJWRWIQCQRd Ð
Samalla eläketurvaa koskeva tieto on entistä laajemmin
saatavilla.
Edelleenkin kaikki Eläketurvakeskuksen julkaisut ovat
Q??R?TGJJ?ÐTCPIIMN?JTCJSQR?KKCÐUUU CRI ˿ HSJI?GQSR
Liittymällä sähköisen julkaisukirjeen jakelulistalle saa
QdFIrNMQRGRQCÐTGGBCQRGÐTSMBCQsa tiedon Eläketurvakeskuksen
uusimmista julkaisuista.

Eläketurvakeskuksen tutkimusseminaarit
TUTKIMUSSEMINAAREISSA esitellään uusinta työuriin ja eläketurvaan liittyvää tutkimusta. Alla Eläketurvakeskuksen (ETK) alkukevään ohjelmatarjonta.
1CKGL??PGRÐHdPHCQRCRddLÐRMPQR?GQGLÐICJJMÐ̩̬Ð?JI?CLÐ#JdICRSPT?ICQISIQCQQ?Ð&CJQGLEGQQd Ð)GPHSPGLI?RSÐ̫Ð'Rd .?QGJ? Ð1CKGL??PGCLÐ
ICQRMÐMLÐLMGLÐNSMJGRMGQR?ÐRSLRG? Ð'JKMGRR?SRSKGQCRÐQdFIrNMQRGRQCÐ
CRSIdRCCLÐTGGIIM?ÐCLLCLÐQCKGL??PG?ÐRSRIGKSQCRI ˿
18.2.

17.3.

Mitä rekisteriaineistot ja
laadulliset analyysit kertoT?RÌ GPRGQ?LMRRSHCLÌ ȐȑÌ TSMRR?Ì
täyttäneiden/ Postissa työskennelleiden
henkilöiden
myöhemmästä työurasta ja
elämästä?
Pertti Koistinen ja Pirjo NikanderÐ2?KNCPCCLÐWJGMNGQRM

Työkyvyttömyyden vuoksi
menetetty työura.
Mikko Laaksonen (ETK)

10.3.

&MUÌ RFCÌ CɋCARGTCÌ PCRGPCKCLRÌ
?ECÌAF?LECBÌBSPGLEÌRFCÌCAMLMKGAÌAPGQGQÌ Ì#TGBCLACÌDPMKÌRFCÌ
Survey of Health, Ageing and
0CRGPCKCLRÌGLÌ#SPMNC
Kathrin Komp (Helsingin yliMNGQRMÐ

Mitä mieltä kansalaiset ovat
TSMBCLÌȎȌȍȓÌCJdICSSBGQRSIsesta? Onko eläkeinfolla vaikutusta?
Ilpo Airio (KELA) ja Sanna
Tenhunen (ETK)

7.4.

Yksityinen säästäminen eläkeikää
varten – mahdollisuus vai tarve?
Kati Ahonen ja Jyri Liukko
(ETK)
21.4.

Elo
з OTK Sari Läntinen on
LGKGRCRRWÐ̪̯ ̩̩ ̨̪̩̭Ð?JI?CLÐ
?QG?I?QN?JTCJSNddJJGIrIQGÐ
#JMLÐCJdICN?JTCJSGBCLÐKSStoksenhakuryhmään. Hän
on aiemmin työskennellyt
lakimiehenä Elon lakiasiain
yksikössä.
з TkT Olli Punkkinen on
LGKGRCRRWÐ̩ ̩̪ ̨̪̩̭ÐNddJJGköksi Elon kvantitatiiviset
analyysit ja vakavaraisuuden valvonta -yksikköön.
Punkkinen on työskennellyt
aiemmin analyytikkona samassa yksikössä.

Eläke-esitteet
ilmestyneet
TYÖELÄKEVAKUUTUS

antaa turvaa vanhuuden, työkyvyttömyyBCLÐH?ÐNCPFCCLÐFSMJR?jan kuoleman varalta.
Työntekijän
ja
yrittäjän
eläketurva -esitteessä kerrotaan yksityisten alojen eläke-etuuksista
ja niiden saamisen
edellytyksistä. Esitteessä on myös huomioitu
̨̪̩̯ÐRWrCJdICSSBGQRSQ
Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle
CQGRRCCQQdÐMLÐICPPMRRSÐNCPG??Rteet siitä, kuinka eläkevakuutus
hoidetaan. Esitteessä on myös
tietoa ulkomaalaisen ja ulkomaille lähtevän henkilön työeläkevakuuttamisesta.
2?PICKNG?ÐCJdICLCSTMH?ÐTMGÐ
kysyä omasta työeläkelaitoksesi tai Eläketurvakeskuksesta.
#QGRRCCRÐJrWRWTdRÐFCJNMQRGÐTCPIMQR? Ð,GGQRdÐQ??ÐKWrQÐN?NCPGversion verkkolomakkeella tilaamalla.
Esitteet ja tilauslomake saaR?TGJJ?ÐTCPIMQQ?ÐUUU CRI ˿ HSJkaisut
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STM viestintä

KIRJA KOLAHTI

Järjen ja arjen sanavalintoja
Tiedottaja Krista Kukkanen työstää tekstejä sosiaali- ja terveysministeriön
vakuutusosastolla. Kirjavalinnat kertovat arjen pienistä iloista.

Viestinnän
käsikirjasta
löytyy aina apu

KUKA?
Krista Kukkanen
O
O

O

O

O

Ikä:Ð̬̮ TSMRG?Q
Koulutus:
˿JMQM˿?LÐK?GQRCPG
Työ: tiedottajana
sosiaali- ja terveysministeriössä
Lähellä sydäntä:
perhe ja pyöräily
Aikoo lukea:
Fredrik Backmanin
kirjoittaman kirjan
+GCQ ÐHMI?ÐP?I?QRGÐ
järjestystä.

Oman työn perusasioiden äärelle on hyvä palata silloin tällöin. Miten
tehdään hyvä tiedote?
Mitä on vaikuttamisviestintä? Elisa Juholinin
Elisa Juholin:
Communicare!
kirjoittama Communica+'$ Ð̨̪̩̫
re! Kasva viestinnän ammattilaiseksi on kulunut
käsissäni monet kerrat.
Kirja on elänyt viestinnän muutoksessa mukana. Ensimmäisen kerran Communicare ilmesRWGÐTSMLL?Ð̨̨̪̩ ÐH?ÐTGGKCGQGLÐSSBGQRCRRSÐN?GLMQÐ
MLÐTSMBCJR?Ð̨̪̩̫ Ð)GPH?QR?ÐJrWRWTdRÐFWTGLÐRGCBMRÐ
QGGRd ÐKGRCLÐTGCQRGLLdLÐNCPSQ?QG?RÐRSJCCÐFMGR?? ÐQ

Sanojen
ilotulitusta
Anna Gavaldan romaani
KimpassaÐMLÐR?PGL? ÐHMI?Ð
on ilo lukea kerta toisensa jälkeen. Jos suomenkielinen versio kylläsRWRRdd Ð TMGÐ IGPH?LÐ T?JGR?Ð
vaikka englanniksi tai
Anna Gavalda:
ruotsiksi.
Kimpassa
Gavalda kertoo tari%SKKCPSQ Ð̨̨̪̰
nan kolmesta nuoresta
aikuisesta lämpimästi ja myötäelävästi. On muI?T?ÐSNNMSRS?ÐK??GJK??L ÐHMQQ?ÐMLÐTGCJdÐFWTddÐ
tahtoa ja halua auttaa muita.
Kirjailijan käyttämä kieli on huumorintajuista
Q?L?GJS? ÐHMQR?Ð?GL?IGLÐKGLdÐL?SRGL Ð#FIdÐRdKdÐ
MLÐJ??RSFrKNNdd ÐKSRR?ÐGJK?LÐRdRdÐCJdKdLGÐMJGQGÐ
aivan liian tylsää. Q

ȫȹ

Konstailematonta
kotiruokaa
Sain opiskeluaikoinani
lahjaksi Marttaliiton julkaiseman Penninvenyttäjän keittokirjan. Kirjasta sai tuolloin sopivat
Marttaliitto:
Penninvenyttäjän
ruokaohjeet opiskelijan
keittokirja
kukkarolle.
+?PRR?JGGRRM Ð̩̱̱̫
Nykyään etsin kirjasta
konstailemattoman kotiruoan ohjeita. Penninvenyttäjän keittokirjan ohjeet ovat selkeitä ja yksinkertaisia.
Ihan kaikkia ohjeita en ole kokeillut. KouluKSGQRMRÐT?GISRR?T?RÐTGCJdIGLÐQGGFCL ÐCRRdÐMFGR?LÐ
yhä tillilihan ohjeen. Q

Satujen
lumoissa
Sain pikkutyttönä joululahjaksi satukirjan Olipa
kerran. Iltaisin isäni luki
meille lapsille kirjasta
aina yhden tarinan.
Ehdoton suosikkini oli
Björn Landström:
ja on vieläkin tarina lasiOlipa kerran
vuoren prinsessasta. Mi-R?T? Ð̩̱̯̬
ten ihmeessä prinsessa oli päässyt lasivuoren
FSGNSJJC ÐHMQÐNPGLQQGRÐCGTdRÐNddQQCCRÐJ?QGQCGLdKddÐ
ylös? Olen lukenut tarinoita myös omille lapsilleni. Myös he pohdiskelevat samoja asioita kuin
minä.
Kirjan kuvitus on hieno ja johdattaa lukijan satumaiseen maailmaan. Q
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Entrepreneurs Second-class Citizens
POVERTY IN RETIREMENT among the self-employed is very common in Sweden.
“The unemployed are encouraged to start businesses. Many
A?LLMRÐ?˾MPBÐRMÐN?WÐRFCKQCJTCQÐ?ÐQ?J?PW ¤ÐCVNJ?GLQÐMats Eriksson ÐCVNCPGCLACBÐPCQR?SP?RCSP
'LÐ1UCBCL ÐRFCÐQCJD CKNJMWCBÐ?AAPSCÐNCLQGMLÐRFPMSEFÐ?ÐQMAG?JÐQCASPGRWÐAMLRPG@SRGMLÐN?GBÐGLÐAMLLCARGMLÐUGRFÐR?V?RGML Ð,MÐ
Q?J?PW ÐLMÐQMAG?JÐQCASPGRW
2FCÐNCLQGMLÐMDÐ1UCBGQFÐCLRPCNPCLCSPQÐGQÐMLJWÐ̨̰̹ÐMDÐRF?RÐMDÐ
wage-earners. Women and immigrants get even less.
£'LÐ?BBGRGMLÐRMÐQK?JJÐ?LBÐGPPCESJ?PÐGLAMKC ÐCLRPCNPCLCSPQÐBMÐ
LMRÐECRÐ?LÐMAASN?RGML?JÐNCLQGML Ð?ÐJGDCÐGLQSP?LACÐ?LBÐ?LÐMAASN?RGM
L?JÐ ?AAGBCLRÐ GLQSP?LACÐ N?GBÐ DMPÐ @WÐ RFCÐ CKNJMWCP ¤Ð CVNJ?GLQÐ
Gabriella Sjögren Lindquist of the Swedish Social Insurance Inspectorate Ð2FCQCÐ@CLC˿RQÐ?PCÐAPSAG?JÐDMPÐ?ÐNCPQML¦QÐQMAG?JÐQCASPGRW
The Swedish guaranteed pension acts as a lifeline. For sinEJCÐNCPQMLQ ÐGRÐ?KMSLRQÐRMÐ#30Ð̨̰̬ KMLRFÐ?LBÐDMPÐK?PPGCBÐNCPQMLQÐ#30Ð̨̯̭ Ð2FGQÐFGEFÐ?KMSLRÐK?WÐLMRÐKMRGT?RCÐ?JJÐCLRPCNPCLCSPQÐRMÐN?WÐDMPÐ?LÐC?PLGLEQ PCJ?RCBÐNCLQGML Ð*GLBOSGQRÐ?PESCQ Ð
?QÐRFCGPÐC?PLGLEQ PCJ?RCBÐNCLQGMLÐGQÐSLJGICJWÐRMÐCVACCBÐRFCÐJGKGRÐ
MDÐ#30Ð̩ ̨̪̫Ð?̃CPÐUFGAFÐLMÐES?P?LRCCBÐNCLQGMLÐGQÐN?GB
#LRPCNPCLCSPQÐKSQRÐK?ICÐSNÐDMPÐRFCÐJ?AIÐMDÐ?LÐMAASN?RGML?JÐ
NCLQGML Ð£2FCWÐQFMSJBÐNJ?ACÐAGPA?Ð̬ ̭̹ÐMDÐRFCGPÐGLAMKCÐGLÐTMJSLR?PWÐNCLQGMLÐQ?TGLEQ ¤ÐCVNJ?GLQÐMonica Petersson of the Swedish Pensions Agency.
Petersson is well aware that many Swedes do not know how
to save. She argues that economic skills should be taught at
QAFMMJ Ð*GLBOSGQRÐ?EPCCQ
“Swedes are too casual about risks. They think that society
UGJJÐR?ICÐA?PCÐMDÐRFCKÐGDÐRFCWÐPSLÐGLRMÐRPMS@JC ¤ÐÐ

Gender (In)equality in Retirement Income
WOMEN’S INCOME Ð GQÐ ̨̮ ̨̨̩Ð NCPÐ

ACLRÐMDÐKCL¦Q ÐBCNCLBGLEÐMLÐFMUÐ
GLAMKCÐGQÐBC˿LCBÐ?LBÐUF?RÐRFCÐ
structure of the family is.
'LÐ̨̪̩̫ ÐRFCÐC?PLGLEQ PCJ?RCBÐ
pension of single female retirees
U?QÐ#30Ð̩̪ ̨̨̫Ð#30Ð̩̫ ̨̨̬ÐDMPÐ
female retirees with a family).
5FCLÐR?IGLEÐQSPTGTGLEÐQNMSQC¦QÐ
NCLQGMLQÐGLRMÐ?AAMSLR ÐRFCÐGLAMKCÐ
MDÐQGLEJCÐDCK?JCÐPCRGPCCQÐU?QÐ#30Ð
̪ ̨̨̨ÐFGEFCPÐRF?LÐRF?RÐMDÐDCK?JCÐ
retirees with a family.
When measuring in terms of
RFCÐCOSGT?JCLRÐGLAMKCÐ?ÐKCRFMBÐ
27_ #* ] ) # Ð Z Ð ̩ Ð  Ð ̪ ̨ ̩ ̮

that aims at making the income
MDÐBG˾CPCLRÐRWNCQÐMDÐFMSQCFMJBQÐ
AMKN?P?@JC ÐRFCÐGLAMKCÐMDÐQGLEJCÐDCK?JCÐPCRGPCCQÐU?QÐ#30Ð̱ ̨̨̪Ð
lower than that of female retirees
with a family.
The income of single male retirees was smaller than that of
K?JCÐ PCRGPCCQÐ UGRFÐ ?Ð D?KGJW Ð PCgardless of how income is de˿LCB Ð5FCLÐKC?QSPGLEÐGLÐRCPKQÐ
MDÐRFCÐCOSGT?JCLRÐGLAMKC ÐRFCÐE?NÐ
between the annual income of single male retirees and those with
?ÐD?KGJWÐU?QÐLC?PJWÐ#30Ð̮ ̨̨̨ ÐÐ

Olli Häkämies

ENGLISH SUMMARY
Retirees Get
the Most in Return
THE INTERNAL RATE OF RETURN on
pension contributions for people
@MPLÐGLÐ̨̩̱̬ÐGQÐLC?PJWÐRFPCCÐRGKCQÐ
as high as that of people born in
̨̩̱̯ÐMPÐJ?RCP Ð7CRÐ?JJÐECLCP?RGMLQÐ
will receive more in pension than
they have paid in contributions.
¤2FCÐ ?JPC?BWÐ PCRGPCBÐ UGJJÐ PCceive the best internal rate of reRSPL Ð$MPÐRFMQCÐ@MPLÐGLÐ̨̩̱̬ ÐGRÐUGJJÐ
@CÐ̮ ̭̹Ð?LBÐ̪ ̫̹ÐDMPÐRFMQCÐ@MPLÐ
GLÐRFCÐ̨̩̱̯Q¤ ÐQ?WQÐIsmo Risku Ð
&C?BÐMDÐ"CN?PRKCLRÐ?RÐthe Finnish Centre for Pensions.
The intergenerational gap is
mainly caused by the lower earnings-related pension contributions in the past.
5MKCL ÐUFMÐJGTCÐJMLECPÐRF?LÐ
KCL ÐUGJJÐF?TCÐ?ÐFGEFCPÐGLRCPL?JÐ
P?RCÐ MDÐ PCRSPL Ð ¤&MUCTCP Ð QGLACÐ
UMKCLÐC?PLÐJCQQÐRF?LÐKCL ÐRFCWÐ
UGJJÐPCACGTCÐQK?JJCPÐNCLQGMLQ ¤Ð
2FCÐ˿ESPCQÐQRCKÐDPMKÐNPMHCAtions made at the Finnish Centre
for Pensions.

LENA KOSKI
Translator
Finnish Centre for Pensions

FOLLOW US
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@ETKinfo
O

O
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LCUQ ÐPCQC?PAF Ð
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CTCLRQÐGLÐ$GLLGQF Ð
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More news in
#LEJGQFÐ?RÐ
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Managing Working Capacity Risks
THE WORKABILITY MANAGEMENT

QCPTGACÐM˾CPCBÐ@WÐVarma Mutual
Pension Insurance Company is a
SLGOSCÐQCRÐMDÐRMMJQÐSQCBÐRMÐKC?Qure and monitor working capacity
at workplaces.
Katriina Lehtonen Ð&0Ð"GPCAtor at Parma OyÐAMLAPCRCÐAMLstruction) says the service has
GKNPMTCBÐRFCÐAMKN?LW¦QÐUMPIGLEÐ
AJGK?RCÐ?LBÐRFCÐCKNJMWCC¦QÐUMPIGLEÐA?N?AGRW Ð'LÐ?BBGRGML ÐRFCÐLSKber of sick leave days has gone
BMUL ÐQÐ?ÐPCQSJR ÐRFCÐAMKN?LW¦QÐ
pension contribution costs have
been reduced:

“We reacted to the increasing volume and cost of sick leave
B?WQÐGLÐMSPÐAMKN?LW ¤Ð*CFRMLCLÐ
says. “Working capacity issues
became an active part of our busiLCQQÐQRP?RCEW Ð'RÐF?QÐN?GBÐM˾ Ð5GRFÐ
4?PK?¦QÐFCJN ÐMSPÐCVNCLQCQÐF?TCÐ
gone down considerably as our
CVNCPGCLAC P?RCBÐBGQ?@GJGRWÐAMLRPG@SRGMLÐ CVNCLBGRSPCÐ F?QÐ @CCLÐ
FC?TGJWÐPCBSACB ¤
Outi Hartikainen Ð "CTCJMNKCLRÐ+?L?ECPÐ?RÐ4?PK? ÐNMGLRQÐ
out that all parties involved work
for the same goal: employees
who can retire in good health.

31

Tutustu Eläketurvakeskuksen julkaisuihin
www.etk.fi/julkaisut

Nämä ja monet muut julkaisut löydät verkosta
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Yrittäjien lakisääteinen
eläketurva
– työurat, työtulot ja rahoitus
Janne Salonen (toim.)

Raportissa esitetään
uutta tietoa yrittäjien eläketurvasta ja
työurista. Työeläketurvan kannalta keskeistä kysymystä yrittäjien
työtulon tasosta arvioidaan ammatin- ja liikkeenharjoittajien osalta. Lisäksi raportissa
esitellään YEL-vakuutuksen toimeenpanoon
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Survivors’ pensions in Finland

Mervi Takala, Janne Salonen and Jukka Lampi
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palkattomat jaksot sekä niiden
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Suomessa vuosina 2005–2013

PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Raportissa selvitetään
työeläkettä kartuttavien
palkattomien jaksojen yleisyyttä sekä merkitystä työeläkejärjestelmän kannalta. Lisäksi raportissa tutkitaan palkattomien jaksojen
kestoa sekä keston väestöryhmittäistä jakautumista. Aineistona raportissa käytetään Eläketurvakeskuksen rekisteritietoja.
Tekijä: Teemu Turunen
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Julkaisussa kuvataan
Suomen perhe-eläkejärjestelmää, leskien ja
orpojen toimeentuloa
sekä arvioidaan perhe-eläkkeen toimivuutta ja ajanmukaisuutta.
Perhe-eläkkeen saajia koskevat tiedot perustuvat pääasiassa Eläketurvakeskuksen rekisteriaineistoihin.
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Eläketurvakeskuksen ELSImikrosimulointimallin laajennus
Kelan eläkkeisiin ja verotukseen
Hannu Sihvonen

Suomen työeläkeT?ISSRCRSRôǉǇǈǊ
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Julkaisu sisältää kesSuomen työeläkevakuutetut
2013
keiset lukumäärätiedot
kaikista Suomen työeläkejärjestelmän piiriin
ISSJSTGQR?Ð̩̰¡̮̰ TSMRGaista henkilöistä. Tiedot
esitetään jaoteltuina yksityiseen ja julkiseen
sektoriin sekä työeläkelakeihin.
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