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Työeläke on Eläketurvakeskuksen  
julkaisema työeläkealan  
ammatti- ja sidosryhmälehti.

PÄÄKIRJOITUS

Työeläke on Eläketurvakeskuksen  
julkaisema työeläkealan  
ammatti- ja sidosryhmälehti.

On töitä ja toisenlaisia töitä
TYÖELÄMÄN MURROS on vähän kuin ilmastonmuutos: osa porukasta sanoo, että se on 

totta ja niin kiihtyvällä vauhdilla yleistyvää, ettei kukaan pysy perässä. Toisessa ääri-

päässä väitetään, että koko ilmiö on keksitty ja vähintään rankasti liioiteltu.

Vastakkaisten näkemysten välillä jojoilu on rasittavaa, mutta aivan kantaa ottamat-

ta voi nähdä tiettyjä faktoja ympäristössään. Työmatkaa aamuisin pyörällä taittaessa 

vastaan rullailee puurofillari ja kotitalon käytävillä tuoksuu arkena gourmet-ravinto-

lan fine dining.

MONET UUDENLAISISTA TÖISTÄ ja ansaintamalleista käyttävät teknisiä sovelluksia apu-

naan, mutta eivät suinkaan kaikki. Useat työt kumpuavat puhtaasti kekseliäisyydestä. 

Joku huomaa palvelun, jolle olisi tarvetta ja keksii, kuinka se toteute-

taan ja kuinka sillä ansaitaan. Hienoa!

Aika usein uudet palveluinnovaatiot työllistävät vain itse keksi-

jänsä tai kourallisen ihmisiä. Uusia pienyrityksiäkin syntynee lisää, 

mutta ennen kaikkea kasvaa itsensätyöllistäjien joukko. 

ITSENSÄTYÖLLISTÄJÄT eivät edusta nykyajan kurjalistoa, vaan tut-

kimustenkin mukaan he ovat varsin tyytyväistä väkeä. Jo pien-

yrittäjistä tiedetään, etteivät keskimääräiset kuukausitulot 

tässä joukossa muodostu päätä huimaaviksi, mutta toimeen 

tullaan. Eläkettäkin maksetaan, ja toivon mukaan kunnolla.

Kekseliäs ihminen on havainnut myös itsensätyöllistäjä- ja 

freelancer-kentässä palvelutarpeen. Laskutuspalveluyrityk-

siä on ilmestynyt hoitamaan yksin yrittäjän puolesta vero- 

ja sosiaaliturvamaksuja, ja sehän on hyvä asia. Pohtimisen 

paikka syntyy siinä vaiheessa, jos laskutuspalveluyrityksel-

le ryhdytään asettelemaan työnantajan viittaa. 

Kolmatta kategoriaa ei edelleenkään tarvita, eli meillä 

on yhä työntekijä ja työnantaja, ja usein itsensätyöllistäjissä 

nämä kaksi kategoriaa löytyy yhdestä ja samasta henkilöstä.

TYÖSOPIMUSLAKI on tiukka määritellessään työntekijän ja työnan-

tajan tunnusmerkkejä. Tästä seuraa, että sosiaaliturva kaikkinensa 

hieman nitisee joutuessaan taipumaan työn tekemisen uusiin muo-

toihin. Muodikkaasti ilmaisten: kehittämistarpeita löytyy.

Meidän pitäisi työeläkealalla pystyä tukemaan vakuuttamistilantei-

ta ja tekemään asioiden hoidosta helppoa. Säännösten tulisi muuttua 

kehityksen kanssa käsi kädessä. Itse asiassa meillä on velvollisuus kehit-

tyä, sillä tehtävämme on huolehtia kansalaisten työeläkevakuutusturvasta.

Vaikka maailma muuttuu, tietyt peruspalikat pysyvät samana: työstäsi 

kasvaa työeläke!

NO AINEISTOT LEHTI ILMESTYY

4 pe 02.09. ma 03.10.

5 pe 28.10. ma 28.11.
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HAVAINNOLLISTAN VASTAUSTA pelkistetyn esimerkin avul-

la. Pelkistys tuo esiin eräitä rahoituksen keskeisiä ra-

kenteellisia riippuvuuksia. Esimerkin numeroarvojen 

keskinäiset suhteet eivät ole kovin kaukana Suomen työ-

eläkejärjestelmän tämän hetkisestä tilanteesta ja enna-

koidusta tulevaisuudesta.

Oletetaan, että alkutilanteessa eläkemeno on 100 

yksikköä ja palkkasumma 400 yksikköä. Eläkemeno on 

siis 25 prosenttia palkkasummasta. Oletetaan rahastojen 

määräksi 800, joka on siis kaksinkertainen palkkasum-

maan nähden ja eläkemenoon nähden kahdeksanker-

tainen. Oletetaan vielä rahastojen tuotoksi 3,5 prosent-

tia vuodessa.

Näillä oletuksilla rahastojen tuotto vuodessa on 28. 

Jos se käytetään eläkemenon rahoittamiseen, maksulla 

rahoitettavaksi jää loput eli 100:sta vähennetään 28 = 72, 

joka on 18 prosenttia palkkasummasta ja samalla myös 

sen vuoden maksuprosentti.

KATSOTAANPA TULEVAISUUTEEN. Mennään ajassa niin pit-

källe, että sekä eläkemeno että palkkasumma kaksinker-

taistuvat, mutta rahasto jää ennalleen, koska sen tuotto 

on koko ajan käytetty maksun alentamiseen. Miten suuri 

maksu nyt tarvitaan?

Tällöin eläkemeno on 200. Se on edelleen 25 prosent-

tia palkkasummasta, joka nyt on 800. Ennallaan pysy-

neiden rahastojen tuotto 3,5 prosentilla laskettuna on 

edelleen 28.

MIKSI ELÄKERAHASTOJEN

ANNETAAN KASVAA?
Otsikon kysymys on ymmärrettävä ja luonnollinen. Oheisessa artikkelissa Jukka 
Rantala havainnollistaa laskuesimerkkien avulla, miksi rahastojen ennallaan pitä-
minen ei riitä. Rahastojen kasvua tarvitaan, koska eläkemenokin kasvaa.
TEKSTI JUKKA RANTALA | PIIRROS JOUKO OLLIKAINEN

Maksulla kerättäväksi määräksi saadaan eläkemeno 

vähennettynä rahastojen tuotolla eli 200:sta vähenne-

tään 28 = 172. Se on 21,5 prosentti palkkasummasta ja 

siis 3,5 prosenttiyksikköä lähtötilannetta korkeampi. On 

myös helppo päätellä, että jos tällä tapaa jatkettaisiin 

maailman tappiin, maksu nousisi lopulta samaksi kuin 

eläkemeno eli 25 prosenttiin palkoista.

Miksi tässä näin kävi? Tietenkin siksi, että rahastot 

jäivät ennalleen eläkemenon ja palkkasumman kaksin-

kertaistuessa. 

JOTTA MAKSUPROSENTTI voisi olla alku- ja lopputilantees-

sa sama, rahastojen pitäisi pysyä alkutilanteen mukai-

sessa suhteessa palkkasummaan ja eläkemenoon eli 

myös niiden pitäisi kaksinkertaistua.

Tästä seuraa, että vakaata maksua tavoiteltaessa ra-

hastojen tuottoa ei voi kokonaan käyttää maksun alen-

tamiseen, vaan osa siitä pitää jättää kasvattamaan ra-

hastoa.

Kuinka suuri tuon osan sitten pitää olla? Vastaami-

seen tarvitaan hiukan lisäoletuksia ja myös logaritmi- eli 

korkoa korolle -laskentaa.

ELÄKEVARAT
Lue lehden
LIITE:

työeläkeyhtiöiden 
tilinpäätökset
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Kirjoittaja Jukka Rantala, Eläketurvakeskuk-

sen toimitusjohtaja, on koulutukseltaan filo-

sofian tohtori ja SHV-matemaatikko.

Kirjoitus on julkaistu myös Etk.fi:n blogissa.

Eläketurvakeskuksen pitkän ai-

kavälin peruslaskelman oletuksilla 

palkat ja eläkemeno kaksinkertais-

tuvat reaaliarvoltaan eli inflaatiosta 

puhdistettuna suunnilleen 45 vuo-

dessa. Ja tässä tarvitaan sitä logarit-

milaskentaa: kaksinkertaistuminen 

45 vuodessa tarkoittaa noin 1,5 pro-

sentin kasvua vuotta kohden (tar-

kemmin ottaen 1,55225… mutta pyö-

ristetään hiukan).

Vakaa maksu saavutetaan, kun 

rahastojen tuotosta joka vuosi jäte-

tään rahastoon mainittu 1,5 prosent-

tia. Tällöin 3,5 prosentin tuotosta 

maksun alentamiseen jää käytettä-

väksi loput eli 2 prosenttia.

Jätän mahdolliselle lukijalle 

harjoitustehtäväksi laskea, että va-

kaaksi maksuksi saadaan 21 pro-

senttia palkoista. Se on korkeampi 

kuin alkutilanteessa rahaston en-

nallaanpito-vaihtoehdon 18 pro-

senttia, mutta toisaalta alempi kuin 

25, joka olisi maksuprosentti ilman 

rahastoja.

On myös helppo päätellä, että 

tässä esimerkissä rahastoja ei mak-

sun pysyvän alentamisen näkökul-

masta olisi mielekästä ylläpitää, 

jos niiden tuotto jäisi pysyvästi 1,5 

prosenttiin tai sen alle. Silloin koko 

tuotto tai jopa osa maksusta menisi 

rahastojen suhteellisen tason yllä-

pitoon eikä maksun pysyvään alen-

tamiseen jäisi osuutta.

ELÄKKEIDEN RAHOITUKSESSA Suo-

men työeläkejärjestelmässä on kak-

si peruslähdettä: vakuutusmaksut 

ja rahastojen tuotto. Rahastoja voisi 

kuvailla myös eläkejärjestelmän pää-

omaksi ja niiden tuottoa eläkejärjes-

telmän pääomatuloksi.

Jotta pääomatulon osuus rahoi-

tuksessa ei alenisi ajan kuluessa, 

itse pääomankin tulee kasvaa, kun 

eläkemeno kasvaa. 

VASTAUS EDELLÄ ESITETTYYN  
HARJOITUSTEHTÄVÄÄN:
Alkutilanteessa rahaston tuotosta 
eläkemenon kattamiseen käytet-
tävissä määrä on 2 % rahastosta 
(800) = 16. Näin ollen maksuilla ka-
tettavaksi eläkemenosta jää 100-16 
= 84. Suhteessa palkkasummaan 
400 se on 21 %. Tarkistuksen vuok-
si saman laskelman voi tehdä myös 
lopputilanteen kaksinkertaisilla lu-
kuarvoilla.

ALKUTILANNE

Maksuilla  

Maksuilla  

 VUODEN PÄÄSTÄ 
(jos rahastot ennallaan)
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Taitetun indeksin politiikkaa
JOS JOKU OLISI vuonna 2006 

väläyttänyt, että vuosikym-

menen päästä kuumin eläke-

poliittinen kysymys Suomes-

sa on työeläkkeiden taitettu 

indeksi, olisi häntä luultavasti 

pidetty tärähtäneenä. Mikään 

kun ei kuulosta poliittisia tun-

teita vähemmän herättävänä 

asiana kuin eläkeindeksit.

Taitetusta indeksistä käyty 

keskustelu ja sen muuttamista 

ajava kansalaisliikehdintä on 

oiva muistutus siitä, että elä-

kepolitiikka on aina politiikkaa. Kaikelle sosiaali-

politiikalle on ominaista, että sen perusteista nou-

see erimielisyyksiä. Samaa järjestelmää arvioidaan 

monista eri näkökulmista, joihin liittyy erilaiset kä-

sitykset järjestelmän luonteesta ja toivottavuudesta. 

Samalla myös argumentoidaan, mitä näkö-

kulmaa tulisi pitää tärkeimpänä.

Työeläkejärjestelmää on perintei-

sesti arvioitu niin kutsutun vakuu-

tusperiaatteen näkökulmasta. Sen 

mukaan työeläkkeen tarkoituk-

sena on pitää yllä sitä elintasoa, 

jonka ihminen on työurallaan 

saavuttanut. Näkökulmaa on 

oikeutettu siten, että kansan- 

tai takuueläkejärjestelmän on 

tarkoitus pitää huolta vähim-

mäistoimeentulosta, jonka 

päälle tuleva eläke tulisi an-

saita työllä.

TAITETUN INDEKSIN MUUT�
TAMISTA ajava kansalaisa-

loite politisoi työeläkettä 

kahdella tavalla. Ensin-

näkin sen mukaan kart-

tuneiden eläkkeiden 

ostovoiman kehityksen 

pitäisi vastata palkan-

saajien ostovoiman kehitystä. 

Aloite esittää vakuutusperi-

aatteesta tulkinnan, jonka mu-

kaan eläkeläisen elintaso tulee 

hahmottaa suhteessa nykyisten 

palkansaajien, ei oman työuran 

mahdollistamaan elintasoon. 

Toiseksi työeläkejärjestelmää 

tulisi aloitteen mukaan arvioi-

da sen mukaan, miten hyvin se 

vähentää köyhyyttä ja siihen 

liittyviä ongelmia.

Toisin kuin aloite olettaa, 

indeksointi ansiotason kehi-

tykseen ei kuitenkaan ole tae korkeammasta eläk-

keestä. Heikentyneen ammattiyhdistysliikkeen ja 

pitkään voimistuneen kovan oikeistolaisen politii-

kan seurauksena palkansaajien ostovoima tulee to-

dennäköisemmin heikentymään kuin vahvistumaan 

tulevaisuudessa.

Jos taas tarkoituksena on edistää vakuutusperi-

aatteen toteutumista, olisi loogisempaa ajaa eläk-

keiden sitomista hintatason kehitykseen. Se kun 

varmistaisi, että jokaisella kartutetulla eläke-eurol-

la saa hankittua saman verran asioita tulevaisuu-

dessa kuin mitä sillä olisi saanut karttumishetkellä.

ALOITTEESTA EI KÄY ilmi, miksi köyhyyden vähentä-

misen tulisi olla juuri työeläkkeiden tehtävä. Järjes-

telmähän ensisijaisesti jakaa rahaa nykyisten ja en-

tisten palkansaajien välillä ja kesken. Eläkeläisten 

köyhyyden vähentäminen työeläkkeitä nostamalla 

voi johtaa esimerkiksi köyhyysrajalla elävien pal-

kansaajien toimeentulon heikkenemiseen. 

Köyhyyden vähentäminen on tärkeä sosiaalipo-

liittinen päämäärä. Päämäärän saavuttaminen vaatii 

kuitenkin monipuolisempia keinoja kuin mitä työ-

eläkejärjestelmä voi sille tarjota.  

Ville-Pekka Sorsa 
Kirjoittaja työskentelee johtamisen ja  

organisaatioiden apulaisprofessorina Hankenilla.

”Taitetun indeksin 
muuttamista ajava 

kansalaisaloite 
politisoi työeläkettä 
kahdella tavalla.”
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Keskellä kiivainta eläkelakien uudistusta Eläketurvakeskuksen 
lakiosaston päällikkö Maijaliisa Takanen toteutti yhden pitkäai-
kaisista haaveistaan: hän aloitti pianon soittamisen. Iltaisin  
kotona pianon koskettimien ääressä tyellit ja yellit vaihtuvat 
preludeihin ja fuugiin.

TEKSTI: PETER LINDSTRÖM | KUVAT: KAROLIINA PAATOS

LAINTULKINNAN 
RAKENTAJA

Maijaliisa Takanen

KUKA?
Maijaliisa Takanen
● Ikä:
● Koulutus:

● Työ:

● Perhe:
● Harrastukset:
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– Vakuuttamisen velvolli-
suuksia ei voi siirtää sopi-
muksin kolmannelle osa-
puolelle, Maijaliisa Takanen 
linjaa.T

yöeläkelait elävät ajassa ja lakien tulkin-

ta on pysyvässä liikkeessä – perpetuum 

mobile, niin kuin musiikissa. Eläketurva-

keskuksen (ETK) lakiosaston osastopääl-

likkö Maijaliisa Takanen aistii herkästi 

työelämän muutoksen merkit lainsäätä-

jän näkökulmasta.

Työeläkelakien soveltamisessa esimerkiksi lasku-

tuspalveluyritysten kasvu on pakottanut ratkaise-

maan, kuka on yrittäjä ja kuka työnantaja. Samalla 

laintulkitsijat ratkaisevat kysymyksistä tärkeimmän: 

kuka eläketurvan maksaa?

KUKA VAKUUTTAA RATKAISEVAA

– Periaate kuitenkin on hyvin selkeä. Työeläkevakuu-

tuksen ottaa ja maksaa joko työnantaja tai yrittäjä. 

Kyse on pakottavasta lainsäädännöstä. Vakuuttami-

sen velvollisuuksia ei siis voi siirtää sopimuksin kol-

mannelle osapuolelle, jo kaksi vuosikymmentä työ-

eläketurvan lainsäädännössä 

työskennellyt Takanen linjaa.

Nykyisen työelämän uuden-

tyyppiset sopimuskuviot eivät 

solahda kuin käsi sormikkaa-

seen. Yksityishenkilö, joka suo-

rittaa työtä toimeksiantajalle, 

voi laskuttaa työnsä laskutus-

"Periaate on selkeä.  
Työeläkevakuutuksen 
ottaa ja maksaa joko  

työnantaja tai yrittäjä."

palveluyrityksen kautta. Kun toimeksiantaja maksaa 

laskun, laskutuspalveluyritys välittää rahat yksityis-

henkilön tilille ja vähentää niistä palvelumaksunsa, 

verot ja sosiaalivakuutusmaksut. 

Laskutuspalveluyritysten kautta kulkevien an-

sioiden määrää on vaikea arvioida. Karkea arvio on 

noin 50 miljoonaa euroa vuodessa.

– Laskutuspalveluyritysten toiminta on avointa 

ja selkeää. Niiden palveluille on yhteiskunnassa tar-

vetta, ja on hyvä että vakuutusmaksut tulevat hoi-

detuksi. Samalla on syytä huomata, että osapuol-

ten velvollisuuksia säätelevä työeläkelainsäädäntö 

viittaa työsopimuslakiin. Ja tästä seuraa ongelmia, 

Takanen toteaa.

TUNNISTAA RAJATAPAUKSET

Työsopimuslaissa säädetään, että työnantaja on se, 

jonka lukuun työtä tehdään palkkaa vastaan. Ja jon-

ka johdon ja valvonnan alaisena työ suoritetaan.

– Laskutuspalveluyritys ei 

siis ole käyttäjilleen työsopimus-

lain tarkoittama työnantaja.

– Tätä vasten on ongelmal-

lista, että laskutuspalveluyritys 

hoitaa käyttäjiensä sosiaaliva-

kuutusmaksujen maksamisen. 

Työntekijän eläkelaissa tode-
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– Yrittäjyys elää, niin myös 
yrittäjiä koskeva lainsäädän-
tö, Takanen pohtii.

taan yksiselitteisesti, että vakuuttamisesta ja mak-

sujen maksamisesta vastaa työnantaja, Takanen sa-

noo.

Ongelma on huomattu myös työ- ja elinkeinomi-

nisteriössä, jonka mukaan laskutuspalveluita käyt-

tävä ei ole työsuhteessa laskutuspalveluyritykseen, 

ellei laskutusyritys harjoita samaa liiketoimintaa 

kuin palvelua käyttävä. Maijaliisa Takanen uskoo, 

että asian tulkintaan saadaan vielä selkeyttä.

 Uuden opettelu ja tulkinta on elimellinen osa ju-

ristin työtä. Vastapainoa Takaselle tuovat johtamis-

tehtävät.

– Osastopäällikkönä saan kicksejä, kun asiantun-

tijani kasvavat kukoistukseen.

Työuransa yhdeksi mielenkiintoisimmista muu-

toksista hän nostaa urheilijoiden eläketurvan syn-

tymisen. 

– Kun Vakuutusoikeus 1990-luvulla totesi erään 

jääkiekkoilijan kuuluvan TEL:n piiriin, huomasin 

että työsuhteen tunnusmerkkejä voidaan tulkita laa-

jemminkin.

 
LAINSÄÄDÄNTÖ EI PYSÄHDY KOSKAAN

Takanen tuntee lainsäädännön kiemurat pitkältä 

ajalta. Takasen mukaan viimeaikaiset lakimuutok-

set viestivät, että yrittäjäkäsitys elää. Lainsäädäntö 

ei pysähdy koskaan.

Vuodenvaihteessa voimaan tulleessa uudessa 

työtapaturma- ja ammattitautilaissa yrittäjä määri-

tellään nyt samoin perustein kuin työeläkelainsää-

dännössä. Ja hiljattain uudistetussa työttömyys-

turvalaissa freelancer katsotaan yrittäjäksi, vaikka 

hänen tulonsa alittaisivat yrittäjän eläkelain vakuut-

tamisrajan.

Itsensä työllistävien määrä on kasvanut kymme-

nen vuoden aikana. Tilastokeskuksen mukaan heitä 

on jo yli 170 000. Osa heistä käyttää laskutuspalve-

luyrityksiä, mutta kuinka moni?

– Virallista tietoa kokonaismäärästä ei ilmeisesti 

ole kenelläkään. Laskutuspalveluyritykset itse ker-

tovat käyttäjämääriensä liikkuvan kymmenissä tu-

hansissa. 

”Lait elävät ajassa ja lakien  
tulkinta on pysyvässä liikkeessä.”

Yrittäjä-käsitys muuttumassa
KUKA TULKITAAN YRITTÄJÄKSI ja kuka työnte-
kijäksi? Tämä on ydinkysymys sosiaaliturvan 
määrittelyssä. 

Ammattiliitoista on kuultu pelkoja, että 
lainsäädännön muutokset johtavat pakko- 
tai näennäisyrittäjyyteen, ja että palkkatyö 
ulkoistetaan yrittäjätyöksi.

Osa laskutuspalveluyritysten käyttäjistä 
haluaisi nimenomaan olla työntekijöitä, osin 
siksi jotta he eivät menetä oikeuttaan työttö-
myysturvaan.

Eläketurvakeskuksen lakiosaston päällik-
kö Maijaliisa Takasen mielestä laskutuspal-
veluyrityksiä ei voi moittia pakkoyrittäjyyden 
ajamisesta. 

– Ne ovat maksujen välittäjän roolissa. Ne 
eivät päätä, tekeekö henkilö työtä verokortilla 
vai yrittäjäpapereilla, Takanen painottaa.

Eläketurvakeskus yhdessä tapaturmava-
kuuttajien, työttömyyskassojen ja Kelan kans-
sa tunnistavat ongelman. Yrittämisen muo-
toihin ja vakuuttamisen sääntöihin liittyvää 
selvittelyä on vireillä sosiaali- ja terveysmi-
nisteriössä. 

Peter Lindström
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Terveimmät reagoivat 
vanhuuseläke- 

ikärajan muutokseen 
voimakkaammin.

JOUSTAVAN vanhuuseläke- 

iän on havaittu lisäävän  

63–64-vuotiaiden eläkkeel- 

 le siirtymistä siitä huoli-

matta, että järjestelmä tar-

joaa vahvat taloudelliset 

kannustimet jatkaa töis-

sä. Vähemmän tiedetään 

siitä, mitkä väestöryhmät 

ovat muuttaneet eläke-

käyttäytymistään uudis-

tuksen myötä eniten. 

Tarkastelemme tässä artikkelissa sitä, kannustaa-

ko vuonna 2005 voimaan tullut joustava vanhuuselä-

keikä terveimpiä vai sairaimpia aikaisemmin eläk-

keelle. Uudistus toi mukanaan 63 vuoden joustavan 

eläkeiän alarajan. Seurasimme eläkkeelle siirtymistä 

63–64-vuotiaana ennen ja jälkeen.

Ennen uudistusta eläkkeelle siirryttiin tässä iäs-

sä usean eri eläkelajin kautta, kun taas uudistuksen 

jälkeen eläkkeelle siirtyminen on tapahtunut lähin-

nä vanhuuseläkkeen kautta.

HUONO TERVEYDENTILA usein ajaa ihmisiä ennenai-

kaisesti eläkkeelle. Yksilön ominaisuuksien lisäksi 

eläkkeelle jäämiseen vaikuttaa kuitenkin voimak-

kaasti myös institutionaaliset tekijät, kuten eläke-

järjestelmän ikärajat ja taloudelliset kannustimet. 

Institutionaalinen kontekstin vaikutus ei kuiten-

kaan välttämättä ole samanlainen kaikissa väestö-

ryhmissä.

Kannustaako vanhuuseläkkeen matalampi ikära-

ja eläköitymistä sairaimmilla, joilla työssä jatkami-

nen on heikentyneen työkyvyn vuoksi usein vaikeaa 

ja jotka todennäköisesti hyötyisivät eniten työelä-

män rasitustekijöiden poistumisesta?

Vai kannustaako ikärajamuutos eläköitymistä ter-

veimmillä, joilla on usein enemmän resursseja jäädä 

halutessaan aikaisin eläkkeelle ja joilla saattaa olla 

paremmat mahdollisuudet osallistua vapaa-ajan ak-

tiviteetteihin?

TAINA LEINONEN
Tutkijatohtori
Helsingin yliopisto

Joustava eläkeikä vetää terveimpiä 
aikaisemmin eläkkeelle
Joustava eläkeikä lisäsi 63–64-vuotiaiden eläkkeelle jäämistä terveydenti-
lasta riippumatta, mutta suurin muutos tapahtui terveimmillä. Sairaimmat 
kuitenkin eläköityvät edelleen hieman aikaisemmin.

ELÄKEALKAVUUS väheni 63-vuoti-

ailla ennen eläkeuudistusta kun 

tarkastellaan peräkkäisiä yksi-

vuotissyntymäkohortteja (kuvio 

1). Uudistuksen jälkeen 63- ja 

64-vuotiaiden eläkealkavuu-

det kasvoivat selvästi. Eläkkeel-

le siirtymisen myöhentymisen 

trendi näin ollen katkesi, eikä 

jatkunut uudelleen heti uudis-

tuksen jälkeen.

Eläkeuudistuksen jälkeisen myönteisen tren-

din puuttumiseen saattaa osittain vaikuttaa se, että 

vuonna 1944 ja 1945 syntyneet tulivat 63 tai 64 vuo-

den ikään vuoden 2008 taantuman aikaan.

Syntymäkohorttien välillä ei ollut suurta eroa ter-

veydentilassa (taulukko 1). Mittasimme mielenterve-

yttä psyykenlääkkeiden käytöllä, verenkiertoelinten 

ja tuki- ja liikuntaelinten sairauksia näihin perustu-

villa sairaalahoitojaksoilla sekä yleistä terveydentilaa 

minkä tahansa reseptilääkekäytön määrällä ennen 

eläkkeelle siirtymistä.

Mukana olivat 62-vuotiaana edelleen työvoimaan 

kuuluvat, joten tutkimusväestö on jo lähtökohtaisesti 

valikoitunut hyvän terveyden mukaan. Melkein joka 

viides oli käyttänyt psyykenlääkkeitä ja noin joka kym-

menennellä oli sairaalahoitoa vaatineita verenkierto-

elinten ja tuki- ja liikuntaelinten sairauksia.
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MIKKO LAAKSONEN
Erikoistutkija
Eläketurvakeskus

PEKKA MARTIKAINEN
Professori
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Eläkkeelle siirtymistä seurattiin kalenterivuo-

vuotta.
Mukaan laskettiin kaikki oman eläkkeen saami-
sen lajit yksityisellä ja julkisella sektorilla.
Mukaan laskettiin pelkästään eläkkeet, joita tut-
kittavat saivat pääasiallisena taloudellisena toi-
mintana.

Eläkkeelle siirtyminen
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Eläkeuudistus lisäsi eläkealkavuutta tervey-

dentilasta riippumatta, mutta suurempi muutos 

tapahtui terveimmillä (kuvio 2). Kun ennen elä-

keuudistusta heikko terveydentila vielä vahvasti 

ennusti suurempaa eläkealkavuutta, niin uudis-

tuksen jälkeen ei alkavuus enää vaihdellut kovin 

paljon terveydentilan mukaan.

Eläkealkavuus oli sairaimmilla kuitenkin 

myös uudistuksen jälkeen jonkin verran kor-

keammalla tasolla.

Tulokset olivat samansuuntaisia riippumatta 

siitä, tarkasteltiinko mielenterveyden ongelmia, 

verenkiertoelinten sairauksia, tuki- ja liikuntae-

linten sairauksia vai yleistä reseptilääkekäytön 

määrää. Yhteydet myös säilyivät, kun sukupuoli, 

siviilisääty, koulutus, ammattiperusteinen sosi-

aaliryhmä, kotitalouden käytettävissä olevat tu-

lot ja työttömyyden kokeminen otettiin regressio-

malleissa huomioon.

TERVEIMMÄT REAGOIVAT vanhuuseläkeikärajan 

muutokseen voimakkaammin. Joustavan eläkeiän 

tuoma uusi valinnanvapaus näyttää rohkaisevan 

nimenomaan terveimpiä yksilöitä jäämään aikai-

semmin eläkkeelle. Sairaimmat taas jäävät toden-

näköisesti varhain pois työelämästä mitä tahansa 

tarjolla olevaa eläkereittiä käyttäen. 

Tutkimus perustuu artikkeliin Leinonen T, Laak-
sonen M, Chandola T, Martikainen P. Health as 
a predictor of early retirement before and af-
ter introduction of a flexible statutory pensi-
on age in Finland. Social Science & Medicine 
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Kuvio 1

Eläkealkavuus 63- ja 64-vuotiaana syntymävuoden mukaan
ennen ja jälkeen vuoden 2005 eläkeuudistuksen

Terveysmittarit
1937–1941 

syntyneet
1942–1945 

syntyneet

Mielenterveyden 
ongelmia 19.0 18.2

Verenkiertoelinten 
sairauksia 9.2 9.1

Tuki- ja liikuntaelinten 
sairauksia 9.4 10.3

Reseptilääkekäyttö > 
mediaani 49.2 50.2

Yhteensä 100.0 100.0

Tutkittavien lukumäärä 10 774 10 531

Taulukko 1

Huonomman terveyden ryhmään  
kuuluvien prosenttiosuus
eri mittareilla mitattuna kohorteilla, jotka täyttivät 63 vuotta 
ennen (1937–1941 syntyneet) ja jälkeen (1942–1945 synty-
neet) vuoden 2005 eläkeuudistuksen
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Kuvio 2

Eläkealkavuus 63–64-vuotiaana terveydentilan mukaan
ennen ja jälkeen vuoden 2005 eläkeuudistuksen

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953616302039
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Naiset

Eläke-erot korostuneet
Työeläkkeelle vuonna 2015 siirtyneet eläkkeen suuruuden ja sukupuolen mukaan.

V
iime vuonna vanhuu-

seläkkeelle siirtyi noin 

55 000 henkilöä. Heidän 

keskimääräinen kuu-

kausittain maksettava 

työeläkkeensä oli 1 797 

euroa – mikä on 300 euroa enem-

män kuin vanhuuseläkkeensaajilla 

keskimäärin (1 486). Vanhuuseläk-

keelle siirtyneiden naisten eläke oli 

1 515 euroa ja miesten 2 083 euroa.

Euromäärät eivät sisällä Kela- ja 

perhe-eläkkeitä. 

MIEHET TIENANNEET ENEMMÄN

Viime vuonna eläkkeelle siirtyneillä 

erityisen suuria sukupuolten väliset 

erot olivat yli 4 000 euron kuukau-

sieläkkeissä. Heistä 80 prosenttia oli 

miehiä. Yli 4 000 euron eläkkeeseen 

ylsi viisi prosenttia uusista eläkeläi-

sistä.

– Tilanne kertoo miesten roolis-

ta ja asemasta Suomen työelämässä. 

Se on kuitenkin vähitellen muuttu-

massa: vuonna 2010 eläkkeelle siir-

tyneistä ja yli neljän tuhannen euroa 

kuukausieläkettä saavista miesten 

osuus oli 85 prosenttia, Eläketurva-

keskuksen tilastopäällikkö Tiina Pa-
lotie-Heino.

TYÖELÄKE OSANA TOIMEENTULOA

Työeläke on Suomessa lähes 1,5, mil-

joonan henkilön pääasiallinen toi-

meentulon lähde. Työeläkettä sai 

vuoden 2015 lopussa noin 1 440 000 

TYÖELÄKE VANKISTUNUT

Vuonna 2015 maksettiin 25,3 miljardia euroa lakisääteisiä työeläkkeitä. 
Määrä kasvoi runsaat 800 miljoonaa edellisvuodesta. Sukupuolten  
välinen eläke-ero korostuu tulohaitarin ääripäissä.

TEKSTI ANTTI KARKIAINEN | GRAFIIKKA HEIDI NYMAN

ja eläkemeno kasvanut samanaikaisesti

TILASTOT

Portugaliin suuria eläkkeitä 
ULKOMAILLE MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ keskimäärin 
suurimmat menevät Portugaliin. Ulkomaille makse-

-
ti kaikista työeläkkeistä.

Heistä kolme viidesosaa on Suomen kansalaisia. 
Selvästi eniten eläkkeitä maksettiin viime vuonna 

-
-

kaudessa.
– Portugalin suosio on selvästi kasvanut: vuonna 

-

Tiina Palotie-Heino. 

henkilöä. Vanhuuseläkkeensaajien 

keski-ikä oli 74,0 vuotta.

Yhteensä lakisääteisiä eläkkeitä 

maksettiin viime vuonna 28,9 miljar-

dia euroa, josta työeläkkeiden osuus 

oli 25,3 miljardia euroa.

Työeläkemeno kasvoi edellisvuo-

desta noin kolme prosenttia. Työ-

eläkemeno oli 827 miljoonaa euroa 

edellisvuotta suurempi työeläket-

tä saavien määrän lisääntymisen ja 

eläkkeiden tason nousun takia. 

Vanhuuseläkkeiden osuus me-

nosta oli 84 prosenttia, työkyvyttö-

myyseläkkeiden osuus 8 prosenttia 

ja perhe-eläkkeiden osuus 7 prosent-

tia.

Tiedot perustuvat Eläketurvakes-

kuksen eläkerekisteriin. 
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Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus 
ja Työeläkevakuuttajat Tela

Työeläkelaitosten 
tilinpäätöstiedot 2015

3: 2016

Varat 31.12. 

180,9 mrd
Maksetut 
eläkkeet

25,2 mrd
Maksut

24,9 mrd

8,5 mrd

Työeläkemaksut ja 
valtionosuudet
Työnantajat 15,0 mrd
Työntekijät 4,7 mrd
Yrittäjät 1,3 mrd
Valtio 2,9 mrd
Työttömyys- 1,0 mrd
vakuutusrahasto

Sijoitukset
Arvonmuutokset 5,1 mrd
Käteistuotot 3,4 mrd

Toimintakulut
0,5 mrd

3,0 mrd

3,8 mrd

21,4 mrd



Eläkerahastoista raha virtaa eläkkeisiin

T
yöeläkevarat ovat vuosittain kasvaneet vuosien 

2005–2014 välillä keskimäärin noin 8,5 miljardia 

euroa. Vuonna 2015 varat kasvoivat 8,4 miljardia 

yhteensä 180,9 miljardiin euroon.

Varojen kasvu on viimeisten kolmen vuoden ai-

kana yksityisaloilla johtunut yksinomaan tuotoista, sillä 

eläkemenot ovat ylittäneet eläkemaksutulot. Vuonna 2017 

myös julkisella puolella maksutuloja virrannee vähemmän 

sisään kuin eläkkeiden maksuun virtaa rahaa ulos. On kui-

tenkin syytä muistaa, että rahavirtojen kääntyminen elä-

keläisille väestön ikääntymisen seurauksena on ollut yksi 

eläkerahastoinnin tarkoitus.

Sijoitusvarat jakautuivat vuoden 2015 joulukuun lopussa eri  

sijoitusluokkiin seuraavasti: Osake- ja osaketyyppisiä sijoi-

tuksia oli 88,5 miljardia euroa (48,9 %), korkosijoituksia 75,3 

miljardia (41,6 %) ja kiinteistösijoituksia 17,1 miljardia (9,5 %).

Vuodesta 1998 vuoteen 2015 osake- ja osaketyyppiset sijoi-

tukset ovat tuottaneet nimellisesti keskimäärin 7,3 ja reaali-

sesti 5,6 prosenttia. Vastaavat luvut korkosijoituksilla on 4,3 

ja 2,6 prosenttia ja kiinteistösijoituksilla 5,8 ja 4,1 prosenttia.

PUOLET EUROALUEEN ULKOPUOLELLA 

Euroalueen ulkopuoliset sijoitukset ovat trendinomaisesti 

kasvattaneet osuuttaan Suomen ja muiden euroalueen mai-

den kustannuksella. Euroalueen ulkopuolisten sijoitusten 

osuus ylitti viime vuonna ensimmäistä kertaa 50 prosentin 

rajan, osuuden kaksinkertaistuminen on tapahtunut noin 

kymmenessä vuodessa.

Suomeen sijoitetun eläkevarallisuuden osuus vuoden 

2015 lopussa oli 27 prosenttia. Kehityksen taustalla ovat va-

rojen entistä tehokkaampi riskienhajautus. Lisäksi eläkeva-

rat ovat kasvaneet suuriksi, minkä seurauksena sopivien si-

ELÄKEVAROJA
Eläkevarojen kasvu on yksityisaloilla johtunut yksinomaan sijoitustuo-
toista, sillä eläkemenot ovat jo ylittäneet maksutulot.

TEKSTI JA GRAFIIKKA PETER HALONEN

joituskohteiden etsiminen vaatii osin kotimaan rajojen 

ulkopuolelle sijoittamista.

Sijoitustoiminnasta puhuttaessa, on aina syytä muis-

taa, että eläkevarojen sijoittamisen kulmakivet ovat tuot-

tavuus ja turvaavuus. Tuottavuus ja turvaavuus voidaan 

saavuttaa parhaiten hajauttamalla tehokkaasti ja etsi-

mällä parhaita mahdollisia sijoituskohteita – myös ul-

komailta.

NIMELLISET JA REAALISET TUOTOT

Seuraavan sivun kuviossa on tarkasteltu työeläkesijoi-

tusten nimellisiä ja reaalisia tuottoprosentteja vuosilta 

1997–2015. Kuviosta näkyy, kuinka suurin osa sijoitus-

vuosista on ollut tuottomielessä hyviä. Väliin mahtuu 

toki myös muutamia heikompia vuosia, kuten finanssi-

kriisi vuonna 2008.

Vuonna 2015 sijoitustuotoksi muodostui 5,0 ja de-

flaation vuoksi luku reaalisesti ylsi 5,2 prosenttiin. Koko 

ajanjaksona keskimääräinen tuotto on nimellisesti ollut 

5,9 prosenttia (reaalisesti 4,2). Vastaavat luvut viiden vii-

me vuoden osalta ovat 5,4 prosenttia (3,9) ja viimeisen 

kymmen vuoden ajalta 4,8 prosenttia (3,0).

Eri vuosien väliset pitkän aikavälin tuottoluvut saat-

tavat erota toisistaan huomattavastikin riippuen siitä, 

mitä ajanjaksoa laskennassa käyttää. Oleellista tuotto-

lukuja tutkittaessa on tieto siitä, kuinka hyvin eläkeva-

kuuttajat ovat onnistuneet sijoitustoiminnassaan pit-

källä aikavälillä.

Jos reaalisena tuotto-olettamana pidetään 3,5 prosen-

tin tuottoa, ovat eläkevakuuttajat saavuttaneet tämän 

pitkällä aikavälillä.  
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Työeläkelaitosten avainlukuja Yhtiöt   
(TyEL, YEL)

Säätiöt    
(TyEL)

Kassat    
(TyEL, YEL) MEK (MEL) MELA 

(MYEL)
Keva/ VER 

(VaEL)
Keva 

(KuEL) KKR (KiEL) Yhteensä

Vakuutetut (lkm) 1 757 963 19 041 26 992 7 340 67 157 137 000 522 000 16 900 2 554 393
Eläkkeensaajat (lkm) * 1 048 988 19 641 26 498 8 433 125 649 263 000 377 000 18 100 1 887 309
Palkkasumma/työtulo (milj. €) 55 562,3 1 043,7 1 064,7 260,0 1 347,8 6 168,1 16 820,0 508,9 82 775,5

Tulot (milj. €)
Vakuutusmaksutulo ** 13 215,2 247,8 242,4 59,3 188,1 1 680,2 5 237,5 192,4 21 062,9
Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa 3 960,0 200,3 117,2 57,7 8,3 605,5 2 011,5 74,4 7 034,9
Yhteensä 17 175,2 448,1 359,6 117,0 196,4 2 285,7 7 249,0 266,8 28 097,8

Kulut (milj. €)
Eläkemeno/ Maksetut eläkkeet *** 13 690,3 284,6 289,5 129,4 784,1 4 404,6 4 553,4 187,5 24 323,4
Kokonaisliikekulut **** 405,3 5,2 7,9 4,8 16,7 21,2 52,6 4,9 518,6
Yhteensä 14 095,6 289,8 297,4 134,2 800,8 4 425,8 4 606,0 192,4 24 842,0

Varat ja vastuut 
Vastuuvelka (milj. €) 88 203,7 2 658,7 2 731,9 805,4 96,4 - - - 94 496,1
Sijoitusjakauma (perusjakauma käyvin arvoin, milj. €) 106 604,0 3 070,8 3 126,1 1 014,6 245,4 17 853,0 44 214,1 1 310,0 177 438,0
Sijoitusjakauma (perusjakauma käyvin arvoin, %) 
Korkosijoitukset 38,8 52,9 34,4 14,7 40,7 48,2 45,0 38,6 41,5
Osakesijoitukset 38,6 34,4 38,8 51,2 37,6 45,7 41,7 41,2 39,9
Kiinteistösijoitukset 11,3 10,3 20,8 30,8 21,7 2,8 6,7 20,2 9,6
Muut sijoitukset 11,3 2,4 5,9 3,2 0,0 3,3 6,6 0,0 9,1
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin (%) 5,0 4,3 5,5 7,2 5,2 4,9 4,8 6,0 4,9
Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin (milj. € ) 5 115,6 129,7 158,8 68,2 14,9 853,0 2 011,5 74,4 8 426,1
Vakavaraisuuspääoma (milj. €) 23 697,5 810,5 854,7 360,6 - - - - -
Vakavaraisuuusaste (%) 28,2 36,0 36,6 55,0 - - - - -

         

* Eläkkeensaaja voi saada eläkettä useammasta 
eläkelaitoksesta

** Maksutuloon ei sisälly valtion budjetista kustannet-
tavaa osuutta. YEL:n osalta 82,6 milj. €, MEL:n 60,1 
milj. €, MYEL:n 619,8 milj. € ja VaEL:n 2 142,8 milj. €.

*** Sisältää TVR-maksun muiden kuin Kevan (KuEL ja 
VaEL) sekä KKR:n osalta, joilla maksutulossa

**** Ei sisällä sijoitustoiminnan kuluja
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1) Ilman sijoitustoiminnan & työky-
vyn ylläpitotoiminnan liikekuluja & 
lakisääteisiä maksuja.

2) Pensions-Alandian asiakashyvitys-
siirtoon sisältyy muista poiketen myös 
siirtoa vakuutusliikkeestä (VA2).

3) Muutos % -sarakkeessa muutos on ilmoitettu prosentteina, 
mikäli 2015-sarakkeessa luku on ilmaistu euroina. Mikäli 
2015 -sarakkeessa on esitetty prosenttilukuja, on muutos % 
-sarakkeessa esitetty muutos prosenttiyksikköinä.

Varma Ilmarinen Elo  Etera Veritas 
Eläkevakuutus Pensions-Alandia Yhteensä

2015 muutos, 
% 3) 2015 muutos, 

% 3) 2015 muutos, 
% 3) 2015 muutos, 

% 3) 2015 muutos, 
% 3) 2015 muutos, 

% 3) 2015 muutos, 
% 3)

VAKUUTETUT (lkm)
TyEL 486 960 -0,3 % 500 000 -2,2 % 398 217 0,0 % 103 000 -1,0 % 53 503 -0,6 % 11 047 7,3 % 1 552 727 -0,8 %
YEL (-vakuutuksia) 37 380 -4,0 % 61 851 -0,1 % 85 054 -2,6 % 8 964 19,1 % 10 735 0,0 % 1 252 -1,3 % 205 236 -1,2 %
Yhteensä 524 340 -0,5 % 561 851 -1,9 % 483 271 -0,4 % 111 964 0,4 % 64 238 -0,5 % 12 299 6,3 % 1 757 963 -0,9 %

ELÄKKEENSAAJAT (lkm)
Yhteensä 337 106 0,8 % 323 172 1,4 % 216 769 -0,3 % 138 117 -2,2 % 29 560 3,1 % 4 264 3,5 % 1 048 988 0,4 %

TULOT (milj. €)
Vakuutusmaksutulo
TyEL-maksutulo 4 380,6 5,5 % 3 972,6 2,9 % 2 728,8 4,9 % 645,3 -0,9 % 426,9 4,0 % 39,4 12,7 % 12 193,7 4,1 %
YEL-maksutulo 195,9 1,4 % 339,7 3,9 % 428,3 1,8 % 34,6 26,8 % 62,6 4,4 % 4,1 -0,5 % 1 065,2 3,2 %
Siirtymämaksut ja jälleenvakuutus -0,1 0,0 % -43,7 -111,0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 -43,8 -110,5 %
Vakuutusmaksutulo yhteensä 4 576,4 5,4 % 4 268,7 2,4 % 3 157,1 4,4 % 680,0 0,2 % 489,5 4,1 % 43,5 11,4 % 13 215,2 3,9 %
Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa 154,8 -86,2 % 2 602,1 69,9 % 866,4 -15,2 % 129,0 -26,2 % 188,9 204,9 % 18,8 52,7 % 3 960,0 1,0 %
Yhteensä 4 731,2 -13,4 % 6 870,8 20,6 % 4 023,5 -0,5 % 809,0 -5,2 % 678,4 27,5 % 62,3 21,3 % 17 175,2 3,2 %

LUOTTOTAPPIOT (milj. €) 17,2 -1,7 % 13,5 -19,6 % 19,3 -7,8 % 8,0 72,9 % 4,9 3,4 % 0,1 328,3 % 63,1 -2,5 %

ELÄKEMENO (milj. €)
TyEL 4 923,9 3,5 % 4 131,1 3,8 % 2 494,5 4,6 % 1 127,9 0,6 % 341,5 5,3 % 24,8 5,4 % 13 043,8 3,6 %
YEL 259,3 2,5 % 365,8 3,9 % 363,1 4,7 % 7,3 35,3 % 63,0 4,7 % 4,4 4,8 % 1 062,9 4,0 %
Yhteensä 5 183,1 3,5 % 4 496,9 3,8 % 2 857,6 4,6 % 1 135,2 0,7 % 404,5 5,2 % 29,2 5,3 % 14 106,5 3,6 %
Kustannusten jako -348,5 0,2 % -54,7 -368,5 % 289,2 -11,0 % -373,4 -2,8 % 59,2 -15,6 % 12,0 5,7 % -416,3 -45,8 %
Yhteensä 4 834,6 3,7 % 4 442,2 2,1 % 3 146,8 2,9 % 761,8 -0,3 % 463,8 2,0 % 41,2 5,4 % 13 690,3 2,7 %

KOKONAISLIIKEKULUT (milj. €)
Vakuutusten hankintamenot 9,6 4,3 % 12,6 -28,2 % 18,9 -1,1 % 5,4 5,0 % 3,8 6,2 % 0,3 93,3 % 50,7 -7,6 %
Vakuutusten hoitokulut 44,9 15,1 % 43,9 3,5 % 35,0 -1,3 % 11,2 -6,3 % 5,4 7,1 % 0,2 16,4 % 140,6 4,9 %
Lakisääteiset maksut 11,8 -9,2 % 11,1 -11,2 % 8,0 -11,4 % 1,7 -12,8 % 1,2 -13,1 % 0,1 25,7 % 34,0 -10,6 %
Muut hallintokulut 14,9 -10,2 % 19,8 16,8 % 10,8 -27,7 % 5,1 -23,6 % 3,7 3,7 % 0,8 11,3 % 55,0 -7,3 %
Liikekulut yhteensä 81,3 4,4 % 87,4 -2,3 % 72,7 -7,4 % 23,5 -9,0 % 14,2 3,9 % 1,4 23,4 % 280,5 -2,1 %
Korvaustoiminnon hoitokulut 34,2 -0,3 % 32,8 6,0 % 25,7 12,8 % 9,0 6,3 % 4,9 8,2 % 0,2 -18,3 % 106,7 5,5 %
Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut 6,1 -6,2 % 5,1 -10,3 % 5,5 19,2 % 0,9 2,5 % 0,6 1,1 % 0,0 18,2 -0,4 %
Sijoitustoiminnan hoitokulut 23,1 -1,3 % 25,3 7,8 % 22,4 0,1 % 8,7 -6,5 % 6,3 36,6 % 0,7 26,4 % 86,6 3,3 %
Muut kulut 0,0 0,0 -100,0 % 0,0 11,8 % 0,0 0,0 0,0 0,0 -91,7 %
Kokonaisliikekulut yhteensä 144,6 1,8 % 150,7 0,6 % 126,3 -1,6 % 42,1 -5,4 % 25,9 11,1 % 2,3 19,3 % 491,9 0,4 %

Kokonaisliikekulut % vakuutusmaksutulosta 3,2 -0,1 3,5 -0,1 4,0 -0,2 6,2 -0,4 5,3 0,3 5,3 0,4 3,7 -0,1
Liikekulut % hoitokustannustulosta 1) 74,0 -1,0 75,5 -0,5 71,4 -2,9 77,9 -15,7 92,9 2,3 84,6 13,4 74,9 -2,2

KOKONAISLIIKEKULUJEN JAKAUMA (%)
Vakuutusten hankintamenot 6,6 0,2 8,4 -3,4 15,0 0,1 12,9 1,3 14,8 -0,7 11,5 4,4 10,3 -0,9
Vakuutusten hoitokulut 31,1 3,6 29,1 0,8 27,7 0,1 26,7 -0,3 20,9 -0,8 9,6 -0,2 28,6 1,2
Lakisääteiset maksut 8,2 -1,0 7,4 -1,0 6,4 -0,7 4,1 -0,4 4,7 -1,3 5,0 0,3 6,9 -0,9
Muut hallintokulut 10,3 -1,4 13,1 1,8 8,5 -3,1 12,1 -2,9 14,2 -1,0 33,6 -2,4 11,2 -0,9
Liikekulut yhteensä 56,2 1,4 58,0 -1,7 57,6 -3,6 55,8 -2,2 54,7 -3,8 59,7 2,0 57,0 -1,5
Korvaustoiminnon hoitokulut 23,7 -0,5 21,8 1,1 20,3 2,6 21,3 2,3 18,8 -0,5 8,4 -3,9 21,7 1,0
Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut 4,2 -0,4 3,4 -0,4 4,4 0,8 2,1 0,2 2,1 -0,2 0,1 0,1 3,7 0,0
Sijoitustoiminnan hoitokulut 16,0 -0,5 16,8 1,1 17,7 0,3 20,8 -0,3 24,4 4,5 31,9 1,8 17,6 0,5
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kokonaisliikekulut yhteensä 100 100 100 100 100 100 100

VASTUUVELKA (milj. €) 31 865,6 -0,6 % 30 630,2 7,8 % 17 849,7 4,5 % 5 206,7 0,2 % 2 388,9 8,8 % 262,6 8,0 % 88 203,7 3,5 %



Varma Ilmarinen Elo  Etera Veritas 
Eläkevakuutus Pensions-Alandia Yhteensä

2015 muutos, 
% 3) 2015 muutos, 

% 3) 2015 muutos, 
% 3) 2015 muutos, 

% 3) 2015 muutos, 
% 3) 2015 muutos, 

% 3) 2015 muutos, 
% 3)

SIJOITUSJAKAUMA (perusjakauma käyvin arvoin, milj. €) 
Korkosijoitukset 13 429,5 0,7 % 15 564,3 3,0 % 8 326,4 -1,7 % 2 616,0 2,7 % 1 287,8 15,0 % 136,6 -1,0 % 41 360,6 1,6 %
Osakesijoitukset 17 349,3 7,4 % 14 398,6 6,3 % 6 659,3 3,3 % 1 731,0 5,5 % 964,6 7,9 % 99,0 30,7 % 41 201,8 6,3 %
Kiinteistösijoitukset 3 906,2 1,7 % 3 935,5 5,4 % 2 806,8 4,5 % 1 006,0 -0,8 % 304,3 -27,3 % 35,5 -12,7 % 11 994,3 2,2 %
Muut sijoitukset 6 608,3 -1,4 % 1 942,5 5,8 % 2 721,1 35,0 % 555,0 -6,6 % 199,1 18,5 % 21,2 4,2 % 12 047,2 6,3 %
Yhteensä 41 293,3 3,1 % 35 841,0 4,8 % 20 513,6 4,6 % 5 908,0 1,9 % 2 755,8 6,0 % 292,3 6,4 % 106 604,0 4,0 %

SIJOITUSJAKAUMA (perusjakauma käyvin arvoin, %) 
Korkosijoitukset 32,5 -0,8 43,4 -0,8 40,6 -2,6 44,3 0,3 46,7 3,7 46,7 -3,5 38,8 -0,9
Osakesijoitukset 42,0 1,7 40,2 0,6 32,5 -0,4 29,3 1,0 35,0 0,6 33,9 6,3 38,6 0,9
Kiinteistösijoitukset 9,5 -0,1 11,0 0,1 13,7 0,0 17,0 -0,5 11,0 -5,1 12,1 -2,6 11,3 -0,2
Muut sijoitukset 16,0 -0,7 5,4 0,1 13,3 3,0 9,4 -0,9 7,2 0,8 7,3 -0,2 11,3 0,2
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100

SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO KÄYVIN ARVOIN (%)
Tuotto sitoutuneelle pääomalle 4,2 -2,9 6,0 -0,8 5,0 -1,2 3,7 -2,6 5,8 -0,7 4,7 -1,9 5,0 -1,8

TILIKAUDEN TULOS (milj. €)
Vakuutusliikkeen tulos 22,9 -64,3 % 32,2 -29,5 % -1,5 86,7 % 19,0 -51,3 % 8,3 -5,7 % 1,7 142,9 % 82,6 -43,8 %
Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin -222,6 -119,8 % 406,8 -49,5 % -4,8 -101,4 % -97,0 -214,1 % 19,7 -61,5 % 0,8 -88,7 % 102,9 -95,7 %
Hoitokustannustulos 36,1 8,1 % 35,4 4,1 % 36,2 13,8 % 9,0 350,0 % 1,4 -17,6 % 0,3 -40,0 % 118,4 14,5 %
Kokonaistulos -163,6 -113,4 % 474,3 -46,4 % 29,9 -91,8 % -69,0 -154,8 % 29,3 -52,5 % 2,7 -67,5 % 303,6 -88,6 %

% TyEL-vakuutusmaksutulosta -3,7 -33,2 11,9 -11,0 1,1 -12,8 -10,7 -30,0 6,9 -8,2 6,8 -16,9 2,5 -20,3
% vastuuvelasta -0,5 -4,3 1,5 -1,6 0,2 -2,0 -1,3 -3,8 1,2 -1,6 1,0 -2,4 0,3 -2,8

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 1 679,3 -37,8 % 2 070,6 -5,4 % 990,1 -14,9 % 211,0 -39,0 % 151,4 -5,0 % 13,2 -23,7 % 5 115,6 -22,2 %
Vastuuvelan tuottovaatimus -1 901,9 -20,9 % -1 663,8 -20,3 % -994,8 -21,1 % -308,0 -17,6 % -131,7 -21,7 % -12,4 -21,6 % -5 012,6 -20,5 %

Yhteensä eli sijoitustoiminnan tulos  
käyvin arvoin -222,6 -119,8 % 406,8 -49,5 % -4,7 -101,4 % -97,0 -215,5 % 19,7 -61,5 % 0,8 -88,7 % 285,0 -88,2 %

SIIRTO ASIAKASHYVITYKSIIN 2)

Siirto asiakashyvityksiin (milj. €) 115,0 -1,7 % 98,0 5,4 % 58,2 3,2 % 10,0 25,0 % 6,1 0,0 % 4,3 95,5 % 291,6 3,1 %
% TyEL-palkkasummasta 0,6 -0,1 0,6 0,0 0,5 0,0 0,4 0,1 0,3 0,0 1,3 0,6 0,6 0,0
% TyEL-vakuutusmaksutulosta 2,6 -0,2 2,5 0,1 2,1 0,0 1,5 0,3 1,4 -0,1 10,9 4,6 2,4 0,0

VAKAVARAISUUSPÄÄOMA (milj. €)
Oma pääoma (ehdotetun voitonjaon 
vähentämisen jälkeen) 113,6 6,0 % 99,5 5,6 % 101,3 0,0 % 54,0 5,5 % 18,3 2,1 % 1,1 6,6 % 387,8 4,0 %

Tilinpäätössiirtojen kertymä -0,8 -14,3 % 4,8 52,4 % 0,7 17,8 % 0,5 66,7 % 1,8 0,5 % 0,0 7,1 -49,1 %

Omaisuuden käypien arvojen ja taseen 
kirjanpitoarvojen välinen arvostusero 9 762,9 18,7 % 5 468,4 -8,6 % 2 922,4 4,7 % 790,7 10,9 % 409,3 -8,6 % 32,1 -15,7 % 19 385,9 10,8 %

Osittamaton lisävakuutusvastuu -1 082,5 -243,8 % 1 683,9 99,8 % 597,5 -21,0 % -308,4 -135,7 % 61,9 627,5 % 42,5 16,2 % 995,0 -58,6 %
Tasoitusmäärä 1 170,7 -0,8 % 1 029,3 1,3 % 451,0 -2,6 % 232,6 -2,7 % 129,0 3,9 % 12,0 0,1 % 3 024,7 7,8 %
Muut -7,8 46,6 % -41,8 -8,5 % -30,9 -10,7 % -18,3 -52,5 % -3,7 13,2 % 0,0 0,0 % -102,5 -34,3 %
Vakavaraisuuspääoma yhteensä 9 956,1 -2,9 % 8 244,2 4,3 % 4 042,1 -1,0 % 751,2 -12,7 % 616,6 3,5 % 87,8 0,0 % 23 698,0 3,3 %
Vakavaraisuusaste, % 31,4 -2,6 29,6 -0,2 24,1 -1,7 14,2 -2,7 28,1 -0,8 41,9 -3,2 28,2 -0,5
Vakavaraisuuspääoma / vakavaraisuusraja 1,9 -13,6 % 2,0 2,5 % 2,0 -4,8 % 1,4 -12,5 % 2,2 0,0 % 3,5 -16,7 % 2,0 -2,9 %

Vakavaraisuusraja %:na vakavaraisuusrajan 
laskennassa käytetystä vastuuvelasta 16,8 1,0 14,5 -0,5 12,0 -0,3 10,1 -0,2 12,6 -0,4 12,0 1,3 14,5 0,1

Ositettu lisävakuutusvastuu 115,0 -1,8 % 98,6 4,1 % 58,3 3,1 % 10,2 27,1 % 6,1 -0,1 % 1,0 -12,0 % 289,3 1,6 %

HENKILÖSTÖ (keskimäärin) 549 -0,5 % 535 -0,4 % 457 2,2 % 227 -9,9 % 143 0,7 % 2 0,0 % 1 913 -1,0 %
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Lukujen desimaalien pyöristyksistä johtuen kaikki 
luvut eivät välttämättä summaudu tasan.



Rahastointi ennakoi tulevaa

RIITTÄVÄTKÖ 
ELÄKEVARAT? 
Työeläkejärjestelmämme on osittain rahastoiva.  
Mitä hyödymme rahastoinnista? Vastauksen kertovat 
työeläkeyhtiö Elon toimitusjohtaja Satu Huber, sosiaali-  
ja terveysministeriön vakuutusosaston ylimatemaatikko 
Mikko Kuusela, Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö 
Eeva Poutiainen ja Työeläkevakuuttajat Telan toimitus-
johtaja Suvi-Anne Siimes.

TEKSTI ANNE IIVONEN
PIIRROS JOUKO OLLIKAINEN

Miten työeläkkeet rahoitetaan,  
kenen rahoilla järjestelmä pyörii?

Mikä osuus työeläkemaksuina kerättävistä  
varoista siirtyy vuosittain rahastoihin?

Mitä hyötyä siitä on, että kaikkea ei käytetä  
saman tien maksettaviin kuukausieläkkeisiin?

 Millä tavoin varmistetaan, että luvatut eläkkeet  
pystytään rahoittamaan nyt ja tulevaisuudessa?

Eeva Poutiainen
ETK
Kehityspäällikkö
Eläketurvakeskus 

TYÖELÄKKEET rahoitetaan osittain 
niitä varten rahastoiduista varois-

ta ja varojen tuotoista ja osittain kunakin 
vuonna kerättävistä työeläkevakuutus-
maksuista. Työeläkevakuutusmaksu-
ja maksavat kaikki työssäkäyvät, heidän 
työnantajansa sekä yrittäjät. Myös valtio 
kustantaa osittain joidenkin eläkelakien 
mukaisia eläkkeitä.

YKSITYISEN SEKTORIN palkansaaja-
järjestelmissä hieman alle viiden-

nes maksuista rahastoidaan tulevia eläk-
keitä varten. Kunakin vuonna rahastoista 
myös puretaan varoja eläkkeiden mak-
suun.

ELÄKKEITÄ VARTEN rahastoidaan va-
roja, jotta varoille saatavien sijoi-

tustuottojen avulla voidaan alentaa pe-
rittävää työeläkevakuutusmaksua sekä 
pitää maksun tasoa vakaampana eri vuo-
sina.

ELÄKEJÄRJESTELMÄN kestävyyttä 
arvioidaan jatkuvasti pitkän aika-

välin ennustelaskelmilla. Eläkejärjestel-
mään voidaan suunnitella uudistuksia esi-
merkiksi, jos näyttää, että eläkemaksut 
olisivat kasvamassa tulevaisuudessa liian 
suuriksi. Yksityisen sektorin eläkerahas-
tojen katteena oleville varoille on laissa 
säädetyt vakavaraisuusvaatimukset.

1

2

3

4

1

2

3

4

K
ar

ol
iin

a 
Pa

at
os

 |  TYÖELÄKE LI ITE

http://www.etk.fi/


Suvi-Anne Siimes
TELA
Toimitusjohtaja
Työeläkevakuuttajat Tela 

TYÖELÄKKEET rahoitetaan palkkaan 
sidotuilla maksuilla eli Suomessa 

tehtävällä työllä. 

YKSITYISALOJEN eläkemaksuista ra-
hastoidaan vuosittain vajaat 17 pro-

senttia. Rahastoille saadaan sijoitustuot-
toja. Niillä rahoitetaan sisään menevää 
osuutta suurempi osa eli noin 20–25 pro-
senttia vuosittain maksettavista eläkkeistä.
Eläkkeitä voidaan maksaa pysyvästi ulos 
enemmän kuin mitä kerätään sisään elä-
kemaksuina. Näin ihmiset saavat eläk-
keensä alemmilla maksuilla kuin ilman 
rahastointia.

TÄRKEIN VARMISTUS on se, että ra-
hoitusta saadaan sekä eläkemak-

suista että sijoituksista. Se hajauttaa elä-
kerahoituksen riskiä työmarkkinoiden 
(työllisyyden vaihtelu) ja rahoitusmarkki-
noiden (sijoitustuottojen vaihtelu) kesken. 
Sijoittamisen riskinottoa säännellään va-
kavaraisuusvaatimuksilla.

ELÄKEJÄRJESTELMÄN pitkän aika-
välin rahoituslaskelmat päivitetään 

säännöllisesti. Niin myös nuorilla on nä-
kymä oman eläkeaikansa toimeentuloon ja 
sen rahoitukseen. Suomen ja maailmanta-
louden kehitystä ei tietenkään voi koskaan 
ennakoida täysin varmasti. Siksi työeläke-
vakuuttamisessa noudatetaan ns. varovai-
suusperiaatetta. 

Mikko Kuusela
STM
Ylimatemaatikko
Sosiaali- ja terveysministeriö

TYÖELÄKKEET rahoitetaan työnantajilta ja työnte-
kijöiltä perittävillä työeläkevakuutusmaksuilla. 

Näiden lisäksi valtio osallistuu yrittäjien, maatalous- 
yrittäjien ja merimiesten eläkejärjestelmien sekä ns. 
VEKL-etuuksien rahoitukseen. Työttömyysvakuutus-
rahasto rahoittaa tietyiltä palkattomilta ajoilta kerty-
viä eläke-etuuksia.

VASTAUS riippuu eläkejärjestelmästä. Rahastointia toteutetaan eri eläkejärjestel-
missä eri periaattein. Esimerkiksi yrittäjien eläkejärjestelmissä rahastointia ei ole 

käytännössä ollenkaan. TyEL-järjestelmässä noin viidesosa työeläkevakuutusmaksusta 
rahastoidaan. 

YKSI HYÖTY on sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus. Ilman rahastointia väes-
tössä tapahtuvat muutokset heijastuvat suoraan maksutasoon.  Toinen keskeinen 

hyöty on sijoitustuotto. Rahastointi on hyödyllistä, jos sijoitustuotto ylittää palkkasum-
man kasvun, kuten on käynytkin. Täten rahastointi alentaa maksutasoa.

ELÄKKEIDEN RAHOITUS on nyt, ja erityisesti 2017 eläkeuudistuksen jälkeen, varsin 
hyvissä kantimissa. Myös jatkossa tulee olla valmius reagoida mahdollisiin muu-

tostarpeisiin. 

Satu Huber
ELO
Toimitusjohtaja 
Työeläkeyhtiö Elo

TYÖELÄKKEET rahoitetaan työnantajien, 
työntekijöiden ja yrittäjien maksamilla 

työeläkemaksuilla. Osittain eläkkeitä rahoite-
taan myös eläkerahastojen tuotoilla ja yrittäjien 
eläkkeitä valtionosuuksilla.

ELÄKEMAKSUISTA siirretään rahastoihin vuosittain alle viidennes. Yrittäjien eläke-
maksuja ei rahastoida, vaan niillä rahoitetaan nykyisiä eläkkeitä.

RAHASTOINNILLA varaudumme tuleviin vuosikymmeniin, jolloin työtä tekevien ja työ-
eläkemaksuja maksavien määrä on nykyistä pienempi suhteessa eläkeläisten mää-

rään. Ilman rahastoja eläkemaksuja pitäisi tulevaisuudessa nostaa tuntuvasti nykyisestä.

ELÄKKEIDEN rahoittamiseen tarvitaan monia keinoja niin työeläkejärjestelmän ta-
solla kuin eläkevakuuttajien toiminnassa. Vuonna 2017 voimaantulevan eläkeuu-

distuksen tuomilla muutoksilla varmistetaan eläkemaksujen ja eläkkeiden tasapaino 
myös tulevaisuudessa.

Me työeläkeyhtiöissä teemme oman osamme sijoittamalla työeläkevarat tuottavasti 
ja turvaavasti sekä huolehtimalla riskienhallinnasta. Myös Suomen työllisyydellä on suuri 
merkitys siihen, että eläkkeiden rahoitus on turvattu myös tulevaisuudessa. 
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M
atalan inflaation ja hei-

kohkon talouskasvun seu-

rauksena keskuspankit 

ovat harjoittaneet elvyttä-

vää rahapolitiikkaa, minkä 

johdosta niin rahamarkki-

na- kuin velkakirjojen korot ovat laskeneet 

selvästi viimeisten vuosien aikana.

Matalilla koroilla on vaikutuksia eläke-

vakuuttajien sijoitustoimintaan. On tärkeä 

huomioida, että eläkevakuuttajilla voi olla 

ajoittain haastavaa täyttää rahastonsiir-

tovelvoitteen mukaista tuottovaatimusta.

Yksityisalojen eläkevakuuttajien ra-

hastoonsiirtovelvoite eli tuottovaatimus 

koostuu rahastokorosta (3 %) ja kahdesta 

muusta osasta, joiden taso on riippuvai-

nen eläkevakuuttajien keskimääräisestä 

vakavaraisuudesta ja osaketuotosta.

Jos eläkevakuuttajan sijoitustuotot ei-

vät riitä kattamaan tuottovaatimusta, niin 

se joutuu täydentämään tuottovaatimuk-

sen vakavaraisuuspääomastaan. Pidem-

mällä aikavälillä tämä aiheuttaisi haastei-

ta eläkevakuuttajille.

Tuottovaatimuksen täyttäminen on vai-

keutunut sijoitusympäristössä, jossa kor-

kotaso on matala ja osakkeiden hintojen 

heilunta on lisääntynyt.

Tuottovaatimuksen täyttäminen ja toki 

myös tuottojen metsästäminen ajaa eläke-

vakuuttajia sijoittamaan entistä enemmän 

uusiin ja osin riskillisempiinkin sijoitus-

kohteisiin kuin esimerkiksi hyvän luotto-

luokituksen omaaviin yritys- ja valtionlai-

noihin.

Viime vuonna tuottovaatimus oli noin 

6 prosenttia. Tuottovaatimusta ei pidä se-

koittaa Eläketurvakeskuksen käyttämään 

pitkän aikavälin laskelmien 3,5 prosentin 

sijoitusten tuotto-olettamaan.

Tuotto-olettamaa tavoitellaan sijoitus-

varoille pitkällä aikavälillä, mutta tuotto-

vaatimus tulee täyttää joka vuosi.

Tuottovaatimuksen täyttäminen on vaikeutunut 
sijoitusympäristössä, jossa korkotaso on matala 
ja osakkeiden hintojen heilunta on lisääntynyt.

MATALA  
KORKOTASO
vaikuttaa tuottoihin

Sanastoa
ARVOSTUSERO

ASIAKASHYVITYS

HOITOKUSTANNUSOSA

NIMELLINEN TUOTTO

OSITTAMATON  
LISÄVAKUUTUSVASTUU

RAHASTOONSIIRTOVELVOITE

REAALITUOTTO

TASOITUSMÄÄRÄ

VAKAVARAISUUSPÄÄOMA

VAKAVARAISUUSASTE

VAKAVARAISUUSRAJA

Liitteen asiantuntijat

PETER HALONEN
Analyytikko 
Työeläkevakuuttajat Tela

SEIJA LEHTONEN
Matemaatikko 
Työeläkevakuuttajat Tela

EEVA PUUPERÄ
Kustannustenjaon asiantuntija 
Eläketurvakeskus

TOIMITUS: Anne Iivonen, Eläketurvakeskus
ULKOASU: Tuuli Lähteenmäki, Aste Helsinki Oy
HENKILÖKUVAT: Työeläkelaitosten kuvapankit 
JULKAISIJAT: Eläketurvakeskus ja 
Työeläke vakuuttajat Tela

Tilinpäätöstiedot julkaistaanTyöeläke -lehden 3:2016 liitteenä. 
Tiedot myös digilehdessä sekä .

TEKSTI PETER HALONEN

http://www.tela.fi/
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http://www.tela.fi/
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http://www.tela.fi/
http://www.etk.fi/
http://www.tela.fi/


OTA VAUHTIA JA
VALPASTU
Kuin vinttikoira vauhtiin kirit-
täjänä Pekka Puustinen juok-
see uutta kohti. Työeläkeyhtiö 
Ilmarisen kehitysjohtaja  
sparraa työeläkejärjestelmää 
virittämään toimintatapojaan.

TEKSTI ANNE IIVONEN | KUVAT KAROLIINA PAATOS

Pekka Puustisen
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Pekka Puustisen kaltaiset 
innovaattorit iskevät päänsä 
asiakkaan arjen parempaan 
ymmärtämiseen työelämän 
murroksessa.

– Työn tekemisen tavat ovat 

muuttuneet. Koko työelämä organi-

saatioineen on muutoksessa. Yksin-

kertaisesti käy niin, että suurasiak-

kaiden osuus työnantajina Suomessa 

vähenee ja työtä syntyy pieniin yri-

tyksiin, Puustinen sanoo.

TYÖELÄKEYHTIÖN on Puustisen mukaan muututtava 

asiakasta kuuntelevampaan suuntaan.

”Haluamme olla etulinjassa muuttamassa suo-

malaista eläkevakuutusalaa läpinäkyvämmäksi, 

osallistavammaksi ja yhteiskuntaa paremmin pal-

velevaksi”, kertoi Ilmarinen Wauhdittamon lansee-

rauksesta uutisoidessaaan.

Silloin oli tammikuu. Mihin kesään mennessä on 

tultu? Joko erottuvat menestyjät, työelämän murrok-

sen airueet. Puustisen mukaan menestyjä on sellai-

nen organisaatio, jolla on hyvä visio itsestään, po-

sitiivinen ideaali.

– Pelkät visioiksi lausut sanat ja sloganit eivät 

kuitenkaan riitä. Visiota kohti on pyrittävä asteit-

tain ja kerrottava se julkisesti, että meillä toimitaan 

näin.

– Näytä se, älä sano. Tekoihin luotetaan enem-

män kuin sloganeihin.

ILMARISESSA on koettu tuloksellisena toimintatapa, 

jossa organisaatiorajat ylittävät tiimit pääsevät rat-

komaan heidän omista ideoistaan kumpuavia haas-

teita.

– Olemme Wauhdittamon kehitysideoilla näyttä-

neet, että asiakkaat ja henkilöstö tehtävänkuvasta 

riippumatta ovat mahtava kehitystyön voimavara. 

Samalla kaikki osapuolet oppivat valtavasti, Puus-

tinen kertoo.

Wauhdittamossa lanseeratut rohkeimmat henki-

löstön kehittämät palvelut koskivat tiedon ja osaa-

misen jakamista eri toimijoiden kesken.

Lyhyessä ajassa digitaalisen alustan kautta 

Puustisen sparraama joukko keräsi lähes 300 ke-

hitysideaa, joista muodostettiin kymmenen kehi-

tystiimiä. Yhtenä mukana oli myös syksyllä Slushin 

Accenture Digital Innovation -kilpailun opiskeli-

jatiimi, joka jatkokehitti omaa palveluaan muiden 

tiimien rinnalla.

Lopputuloksena syntyi lisäarvoa tuovia ratkaisu-

ja: esimerkiksi digitaalisoituja työhyvinvoinnin pal-

veluja sekä pelillistettyjä nuorille yrittäjille suunnat-

tuja räätälöintejä.

M
etrotunnelissa 

Ruoholahden 

arkisessa aa-

mussa Pekka 
Puustinen hä-

viää teräksen-

harmaassa puvussaan väkijoukon 

virtaan. Hän on kuin kuka tahan-

sa työmatkalainen nousemassa metron uumenista 

maan pinnalle ja ovista ulos.

Navakka tuuli haukkaa takkia, kun hän jatkaa 

matkaansa kivetyn aukion läpi Ilmarisen avaraan 

lasitaloon. Siellä, Puustisen koelaboratorio Wauh-

dittamossa, etsitään tapoja palvella asiakasta kette-

rästi, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä korostaen.

DIGITAALISUUS on taikasana, johon Puustinen perus-

taa uudenlaisen palvelumallin ja toimintatavat.

– Jos kärjistän, entisenlaisessa vanhassa viras-

tomaisessa ajattelussa työeläkeyhtiön pienyritys-

asiakkaan palvelemiseksi riitti, että tehtiin vakuu-

tussopimus. Asiakas kohdattiin ehkä vain kerran, 

ja silloinkin kasvotusten. Enää se ei riitä.

– Digitaalisuus muuttaa tapaamme toimia, tietoa 

on saatavilla ja käytettävissä aivan uudella tavalla. 

Näistä tietovarannoista syntyy uusia palveluja ja rat-

kaisuja asiakkaidemme arkea helpottamaan, Puus-

tinen näkee.

Työn tekemisen tavat 
ovat muuttuneet.

Työelämä 
on muutoksessa.

”Näytä se, älä sano. Tekoihin luotetaan 
enemmän kuin sloganeihin.”

KUKA?
Pekka Puustinen
● Ikä:
● Koulutus: 

● Työ:

● Perhe:
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Organisaatiot tar-
kastelevat palveluita 
omista prosesseis-
taan lähtien. Puus-
tinen haluaa tuoda 
tarkasteluun asiak-
kaan näkökulman, 
joka usein on täysin 
päinvastainen.

tietoa siitä, mikä kulloinkin vaikuttaa hänen ratkai-

suihinsa. Näin eläkeyhtiö vaikuttaa siihen, että asi-

akkalla on intressi huolehtia vaikkapa työkyvystään, 

arvioida jatkamistaan työuralla ja ylipäätään ymmär-

tää vallitsevien muutosten vaikutukset eläkkeisiin.

Aina on ajateltu, että osaaminen on siirrettävä ko-

neeseen. Sekään ei Puustisen mukaan enää päde.

– Nyt voimat on siirrettävä palveluun, asiakkaan 

käyttökokemus edellä.

PUUSTISEN VISIOSSA suuryritysten rinnalle  syntyy 

yhden ja kahden työntekijän yrityksiä, joiden odo-

tukset palveluille ovat aivan eri tasolla kuin perin-

teisten suuryritysten.

Erilaisten ansaintalogiikoiden ymmärtämien ja 

verkoston ulottaminen asiakkaan arkeen on juuri 

sitä murrosta, johon Puustisen kaltaiset innovaatto-

rit haluavat johdattaa työeläkejärjestelmää mukaan.

– Organisaatioissa on tapana tarkastella palvelui-

ta omista prosesseistaan lähtien. Mutta ne saattavat 

olla täysin päinvastaiset asiakkaan tarpeisiin verrat-

tuna. Tämän tiedostaminen on  yrityskulttuurin si-

sään menevää muutosta, jota ratkomme. 

Tehdä työtä ja rakastaa

ELÄMÄSSÄ TÄRKEINTÄ on tehdä työtä ja rakastaa. Nämä 
Pekka Simojoen sanat pitää junalla työmatkan Tampereel-
ta Helsinkiin pendelöivä kauppatieteiden tohtori mieles-
sään. Työtä hän tekee paljon ja paikasta riippumattomasti.

– Työpaikkasi on siellä missä sun ruutu on, Pekka Puus-
tinen sanoo ja tarkoittaa ruudulla mitä tahansa päätelaitetta.

Hän antautuu työlleen ja painaa muutosjohtajana hen-
kisesti sata lasissa. Kodin ja rakkauden kotipesä on Tam-
pereella, jonne on mukava päänsä painaa.

– En halunnut viettää kaikkia iltoja sidosryhmärien-
noissa, joihin Helsingissä on helppo osallistua. Kun lähden 

-
tiaiden lasten isänä olen tottunut siihen, että yöt saattavat 
olla katkonaisia. Siitä huolimatta tunnen eläväni täyttä ja 
tärkeää aikaa.

Aivan kuin jokin kuitenkin tuntuisi häntä härnäävän ja 
vähän rasittavan. Ehkä vain rivakat työpäivät ja sateente-
kijän rooli painavat hartioissa.

Onnenpekkana hän osaa karistaa turhan töhnän ajatuk-
sistaan lenkkimaastoon. 

– Itseluottamusta näissä töissä tarvitaan. Saan par-
haimman tyydytyksen liikunnasta ja sitä kautta tulee var-
muutta olemukseeni, hän kertoo.

Aika ajoin suodatin laskeutuu kuin verho päälle. Herk-
kävaistoinen huomaa, että Puustinen vähän jopa varoo 
lausumasta liikaa. Ilmiselvästi hän on joutunut useaan 
kertaan napittamaan lennokasta takkiaan. Ei kai siinä sen 
kummempaa: työ opettaa tekijäänsä. 

Anne Iivonen

TYÖ MUUTTUU ja työtä tehdään yhä pienemmissä pa-

lasissa. Näistä eri jaksoista kertyy yhä useamman 

työtä tekevän toimeentulo. Puustisen mukaan uu-

denlaiset työn tekemisen muodot synnyttävät työ-

eläkeyhtiöille uuden kilpailutilanteen.

– Nyt kilpaillaan palvelutarjonnalla. Palvelulu-

paukseksi ei enää riitä, että sisään tilitettyä vakuu-

tusmaksua vastaan kertyy eläke ja että se makse-

taan oikein ja ajallaan. Tarvitaan enemmän ja ihan 

uudenlaista palvelua.

Puustinen mainitsee esimerkiksi kansallisen tulo-

rekisterin, jota puuhataan valtiovarainministeriössä 

ja johon verohallinnon lisäksi myös työeläkejärjes-

telmä osallistuu. Siihen on ladattu paljon odotuksia.

– Tulorekisterinhanke on hyvä esimerkki kansal-

lisesta yhteisestä ponnistuksesta. Sen mukana työ-

eläkealalle voi avautua uudentyyppisiä ratkaisuja.

Pelkkä rekisterin ajantasaisuus tai työeläkeotteen 

tietojen helppo saatavuus ei innosta Puustista. Hän 

haluaa nähdä muutoksessa pidemmälle vietyä so-

veltamista, jossa avoin data mahdollistaa uudista-

maan asiakkaan tarpeisiin kehitettyjä palveluja.

– Juuri sillä on väliä, että asiakas saa työeläkeyhti-

öltään ajantasaiseen tietoon perustuvaa jalostunutta 

Aina on ajateltu, että osaaminen  
on siirrettävä koneeseen. 

Sekään ei enää päde.
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YHDYSVALLAT
Robotit sijoittamaan
eläkesäästöjä

jj

PRESIDENTTI OBAMA pyrkii loppukaudellaan 
uudistamaan yksityisten lisäeläketuottei-
den myyntiä tuomalla tiukemmat säännöt
myyjille ja välittäjille.

Uudistus karsisi presidentin mukaan 
piilokuluja ja välityspalkkioita ja vähentäisi
eturistiriitoja säästäjien ja myyjien välillä.

Uudistuksen voittajiin kuuluvat ainakin 
automaattisia robottipalveluita myyvät yri-
tykset. Tietokonealgoritmeihin perustuvat
robotit neuvovat meklareita edullisemmin, 
miten eläkerahoja kannattaa sijoittaa.

Obaman hallinnon mukaan osa myyjistä 
painostaa nykyisin asiakkaita hankkimaan
tuotteita, joissa on korkeat sivukulut, mikä 
puolestaan syö eläkesäästöjen arvoa.

PUERTO RICO
Julkinen eläkejärjestelmä
lähellä vararikkoa

j jj

YHDYSVALTOJEN ALAINEN itsehallintoalue 
Puerto Rico on ajautunut pahaan velkakrii-

kutsutaan jo Yhdysvaltojen Kreikaksi.
Maan heikkoa taloustilannetta pahentaa 

lähelle vararikkoa ajautunut julkisen sek-
-
-

-
-
-

kaavat loppua nopeasti.
-
-

ajettua läpi.

KANADA
Pääministeri perui
eläkeiän korotuksen

pp

LIBERAALEJA EDUSTAVA pääministeri Jus-
tin Trudeau on luvannut perua edeltäjänsä
päätöksen eläkeiän nostosta.

Stephen Harperin konservatiivihalli-
tus oli suunnitellut nostavansa eläkeikää 

on jättänyt suunnitelman pois ensimmäi-

Trudeaun mukaan vanhuuseläkeiän ala-
rajan nosto olisi ollut yksinkertainen rat-
kaisu monimutkaiseen ongelmaan. Tru-

voi laittaa samalle viivalle ruumiillista työtä
tekevien kanssa.

on saanut paljon näkyvyyttä ja tehnyt ra-
dikaaleja linjauksia. Hallitus aikoo muun

-
tön ensi vuonna ja kiristää upporikkaiden
verotusta tuntuvasti.
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Pallo
hallussa

Kari Lindstedt
Informaatikko

Pallo hallussa kokoaa eri lähteistä  
ulkomaiden eläkeuutisia ja maaesittelyn.  
Lisää luettavaa muiden maiden eläketurvasta 
löydät osoitteesta www.etk.fi > Eläkejärjestelmät 
> Muut maat.

http://www.etk.fi
https://www.thestar.com/news/canada/2016/03/17/canadians-retirement-age-staying-at-65-trudeau.html
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AUSTRALIA
Australian väkiluku:
Elinajan odote:

● Eläkeikä:

Nuorten lama
kestänyt jo 30 vuotta
BRITTILEHTI THE GUARDIANIN

Luxem-
bourg Income Studyy

RUOTSI
Maahanmuutto
vahvistaa eläkejärjestelmää
ELÄKEVIRANOMAISEN (Pensionsmyndighe-
ten) raportin mukaan turvapaikanhakijoi-
den maahanmuutto parantaa Ruotsin elä-
kejärjestelmän kestävyyttä.

Positiivinen vaikutus perustuu siihen,
että turvapaikanhakijat ovat suhteellisen 
nuoria ja he tulevat työskentelemään ja
samalla maksamaan eläkemaksuja vielä
pitkään.

Maahanmuutto vähentää todennäköi-
syyttä, että Ruotsissa joudutaan käyttä-
mään ns. jarrumekanismia, joka pienentää
maksussa olevia eläkkeitä, mikäli ansain-
taeläkejärjestelmä ei ole taloudellisesti ta-
sapainossa.

Laskelmien mukaan turvapaikanhaki-
joilla on pienemmät tulot kuin koko väes-
töllä. Pienemmät tulot laskevat myös kes-
kimääräisiä eläkkeitä. Arvioiden mukaan

kruunua vähemmän kuin nyt.

Työtä tekemällä 
superia eläkkeeseen
AUSTRALIAN ELÄKEJÄRJESTELMÄ -

-

-

-
-

-
Superannuation Guarantee -

-

-
-

-
-

-

-
-
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Vakuuttamisessa myös raja ratkaisee, mutta

Ansiotyöstä kertyvä eläke 
ja sosiaaliturva kiinnosta-
vat työn perässä maahan 
tulevia. 

TEKSTI KIMMO KONTIO  
KUVAT VESA LAITINEN

E
läketurvakeskus oli touko-

kuun alussa mukana toista 

kertaa Helsingin Kampissa 

Autotalossa sijaitsevalla In 

To Finland -palvelupisteel-

lä. In To Finland on Kelan 

ja Verohallinnon palvelupiste Suo-

meen ansiotyöhön hakeutuville.

Eri maiden välillä työn perässä 

liikkuvia on yhä enemmän.

– Monet eläkeikää lähestyvät ja 

Suomessa töissä olevat virolaiset 

ovat tarkistuttaneet täällä eläkeker-

tymäänsä, kertoo vakuuttamisasian-

tuntija Sari Benford palveluviikkon-

sa ensikokemuksia.

ELÄKE VAKUUTUSMAAN MUKAAN

Työeläke kiinnostaa Suomeen työ-

hön tulevia. Benford hämmästelee, 

miten hyvin asiakkaat olivat peril-

lä eläkeuudistuksesta. He jo tietävät 

eläkeiän noususta, jolle he halusivat 

saada varmistusta asiantuntijalta.

TYÖ EI TUNNE RAJOJA

Kela-asioita hoita-
maan tullut Vladis-

-

-

ja yllättyi iloisesti 
saadessaan tietää 

– Myös kesätyöhön tulevan on 

tärkeää selvittää jo ennen töiden al-

kamista, mihin maahan lakisäätei-

set vakuutukset täytyy hoitaa ja että 

vakuutusturva on kunnossa myös 

eläkkeiden osalta.

Benford muistuttaa, että ulko-

mailta Suomeen tuleva lähetetty 

työntekijä vakuutetaan lähtömaas-

sa, ei Suomessa.

Suomalainen säädösyhteiskunta 

tuottaa monille päänvaivaa. 

– Maahanmuuttajia saattaa yllät-

tää, miten moneen rekisteriin on kir-

jauduttava, ja miten ansio- ja asuin-

perusteinen sosiaaliturva eroavat, 

Benford erittelee.

Säädökset ja kansainväliset sopi-

mukset on lopulta tarkoitettu kaik-

kien parhaaksi ja estämään monin-

kertaista vakuuttamista.

– EU:n sosiaaliturva-asetuksen 

mukaan turva pitäisi järjestää yh-

destä maasta. On yhä tavallisempaa, 
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Veroilmoitusten 
jättöpäivän lähei-
syys toi runsaasti 
kävijöitä verottajan 
luukulle, vaikka In 
To Finland -palvelu 
onkin ensisijaises-
ti tarkoitettu an-
siotyötä Suomessa 
aloitteleville ulko-
maalaisille.

”Maahanmuuttajia saattaa yllättää, 
miten ansio- ja asuinperusteinen 

sosiaaliturva eroavat.”

että henkilö tekee työtä useassa maassa, jolloin mak-

sut ja vakuutukset saattavat mennä helposti väärään tai 

kahteen maahan, Benford mainitsee tyypillisen ongel-

matilanteen.

YHDEN LUUKUN PERIAATTEELLA

– Suomen sosiaaliturva ja verotus lähtevät rullaamaan, 

kun generoimme asiakkaalle henkilötunnuksen, kertoo 

in To Finland -palvelupisteessä sen perustamisesta läh-

tien työskennellyt verosihteeri Robert Kääriäinen.

Useimmat In To Finland asiakkaat ovat tulleet paikan 

päälle kysymään tietoja heidät palkanneen työnantajan 

ohjaamina. Merkittävä osa Kääriäisenkin työstä on tis-

killä palvelun lisäksi kouluttamista ja neuvontaa. Hän 

on opastanut esimerkiksi yliopistojen ulkomaalaisille 

työntekijöille veroilmoituksen täyttämistä.

– In To Finlandin alkuaikoina tarjosin palvelua vie-

mällä itse esitteitä työvoimapalveluyrityksiin, Kääriäi-

nen nauraa tuolloista jalkatyötään.

Kelan palveluasiantuntija Mira Rantakeisun mukaan 

Eläketurvakeskus tuo hyvää lisää palvelutarjontaan, sil-

lä tyypilliset asiakkaat ovat työn perässä Suomeen tu-

levia.

– Käytännön asiakaspalvelutilanteessa on tärkeä ha-

vaita, miten asia menee eläketurvan ja miten esimerkik-

si verottajan näkökulmasta, Benford puolestaan kuvaa 

kokemuksiaan. 

Eläketurvakeskus hoitaa
ulkomaille lähtevän 
sosiaaliturva-asiat kuntoon
ELÄKETURVAKESKUS ratkaisee työntekijän tai työn-
antajan hakemuksesta, kuuluuko ulkomaille lähtevä 
työntekijä Suomen sosiaaliturvaan.

Sillä ei ole merkitystä, onko lähtijä merimies, 
virkamies, lentäjä tai vaikka useassa maassa työs-
kentelevä. Jokaisen lähtevän työntekijän sosiaali-
turvaan löytyy ratkaisu Eläketurvakeskuksen laki-
osastolla vakuuttamisyksikössä.

Sosiaaliturvaratkaisu lähetetään tiedoksi henki-
lölle ja hänen työnantajalleen. Tiedon saavat myös 
työeläkeyhtiö ja Kela. Kela puolestaan myöntää 
henkilölle ilman erillistä hakemusta asumiseen pe-
rustuvan sosiaaliturvan ja eurooppalaisen sairaan-
hoitokortin.

Sosiaaliturvaan kuulumista haetaan sähköisel-
lä tai paperisella lomakkeella. Lomakkeet ja ohjeet 

-
maantyön vakuuttaminen.

Tarvittaessa Eläketurvakeskus on yhteydessä 
työnantajaan, työntekijään tai mainittuihin yhteis-
työtahoihin. 

Marjaana Lundqvist

Eläketurvakes-
kuksen vakuutta-
misasiantuntija Sari 
Benford näkee In To 
Finland -yhteistyön 
tärkeänä myös am-
matillisen osaami-
sen kannalta.
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Työeläkekuntoutus selättää työkyvyttömyyseläkkeitä
TYÖELÄKEKUNTOUTUS eli työeläkevakuuttajien 
tarjoama ammatillinen kuntoutus on vakiin-
nuttanut paikkansa työelämässä.

Kuntoutukseen osallistuneiden määrä 
on ollut jatkuvasti nousujohteessa viimei-
sen kymmenen vuoden ajan. Viime vuonna 
työeläkekuntoutukseen osallistujia oli lähes  

enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Työeläkekuntoutus oli todella tuloksellista. 

Kolme neljästä kuntoutujasta tuli työelämäs-

Viime vuonna työeläkejärjestelmästä työ-
-
-

eläkekuntoutuksessa olevien määrä ylittää 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien määrän. 
Joidenkin työeläkevakuuttajien kohdalla täl-
lainen tilanne on jo syntynyt.

– Jos alkavien työkyvyttömyyseläkkeiden 
ja työeläkekuntoutusten kehitys jatkuu viime 

-
tää työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien mää-

-

eläkevakuuttajat Telan johtaja Eero Lankia 
arvioi.

Jo kuntoutujan työuran jatkuminen kun-
toutuksen avulla vajaalla kahdella vuodella 

koituisi samana aikana työkyvyttömyyselä-
kemenoina.

Kaikista työeläkekuntoutuksen viime 
vuonna päättäneistä osatyökyvyttömyyseläk-
keelle siirtyi kuusi ja työkyvyttömyyseläkkeel-
le seitsemän prosenttia. Tämä on vähemmän 
kuin koskaan aikaisemmin.

Myönteinen vaikutus lisääntyneisiin työ-
eläkekuntoutuspäätöksiin ja vähentynei-
siin työkyvyttömyyseläkeratkaisuihin on 
ollut viime vuonna voimaan astuneella lain-
muutoksella. Siinä edellytetään työkyvyttö-
myyseläkeratkaisun yhteydessä annettavaa 
ennakkopäätöstä työeläkekuntoutuksen edel-
lytyksistä. 

Työeläkevakuuttajat kustansivat työeläke-
kuntoutuksen toimenpiteitä viime vuonna yh-

-
 

18 600
HENKILÖÄ 

TYÖKYVYTTÖMYYDEN vuok-
si eläkkeelle siirtyi viime 

Työeläkejärjestelmän työ-
kyvyttömyyseläkkeitä on 

-
kilöllä. Kela mukaan lukien 

 

ELÄKETURVAKESKUS on lakisäätei-
sen työeläketurvan asiantuntija-
tiedon ja palvelujen tuottaja. Työ-
eläketurvan ensisijaisia toimijoita 
ovat työeläkevakuuttajat.

Keskuselimenä Eläketurva-
keskus arvioi ja kehittää eläke-
turvaa sekä vastaa työeläke-
järjestelmän eräistä yhteisesti 
hoidettavista palveluista.

Eläketurvakeskuksen uusi 
-

nistyy yhtä aikaa työeläkeuudis-
tuksen myötä.

Eläketie-
to eläväksi, palvelut paikalleen, 
korostaa edelleen laadukasta ja 
asiantuntevaa tiedontuotantoa 
sekä jatkuvaa viestimistä eläke-
turvasta.

Strategian nimi kuvaa tarvet-
ta saada eläkkeitä koskeva tieto 
esiin ja ymmärretyksi. Toisaal-
ta sillä viitataan digitalisaation 
mahdollisuuksiin palvelujen pa-
rantamisessa.

Eläketurvakeskuksen visio 
kuuluu ”Meiltä kysytään, meihin 
luotetaan”.  
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EUROOPAN KOMISSIOLTA tuli toukokuussa 
EU-maille tämänvuotiset maakohtaiset suo-
situkset, joissa annetaan jäsenvaltioille työl-
lisyys- ja talouspolitiikkaa koskevia ohjeita 

-
taiseksi vakaus- ja kasvusopimuksen kritee-
reitä, vaikka esimerkiksi bruttovelka kehittyy 

osalta eläkkeitä koskeva suositus on tiputet-
-

-

-
no, työmarkkinaratkaisujen paikallinen sopi-

-
 

 KTM Johanna Hämäläinen on 
-

vinvoinnin kehittämispäällikök-

Elon asiakasyritysten tukeminen 
työhyvinvoinnin kehittämisessä 

on työskennellyt aiemmin Citec Oy 

 Lääketieteen tohtori, työterve-
yshuollon ja työlääketieteen eri-
koislääkäri Kari-Pekka Martimo 
on nimitetty Eloon asiantuntijalää-

Eloon Työterveyslaitokselta, jossa 
hän on työskennellyt johtavana yli-

 KTM Heidi Koskinen on nimi-
tetty sijoitus- ja taloushallinto-

Ilmarisen sijoitustoiminnan hallin-
nosta sekä yhtiön ulkoisesta las-

 KTM Marjo Lummelahti on 
nimitetty Ilmarisen talousosas-

Lummelahti on toiminut aiemmin 
Ilmarisessa pääkirjanpitäjänä ja 

TELA
 Eli-

na Laavi
Työeläkevakuuttajat Telan yhteis-

kaupungin yhteysjohtajana vas-
taten muun muassa kaupungin 

on työskennellyt muun muassa mi-
nisterin erityisavustajana valtiova-

 

TYÖNTEKIJÄT USKOVAT työnantajia useam-
min, että panostukset työhyvinvointiin ja ter-
veyteen vaikuttavat kokonaisvaltaisesti yri-

LähiTapiolan teettämästä Kilpailukykyä työhy-

Kyselyyn vastanneista työntekijöistä noin 
puolet kertoo omalla työpaikalla tehtävän 
konkreettisia, säännönmukaisia toimia hen-

-

-
telun, viestinnän sekä hyvien vaikutusmah-

Erilaisista palveluista työntekijöitä kiinnos-
tavat henkisen hyvinvoinnin ja stressinhallin-

Työnantajat eivät näe työhyvinvointipa-
nostuksilla ja yrityksen menestyksellä aivan 

-
jista näkee, että työhyvinvoinnin toimenpiteil-

tulokseen, asiakastyytyväisyyteen tai uusien 

-
tyspäivät eivät varmastikaan vaikuta yrityk-

-
teinen, työpaikalla tapahtuva kehittämistyö 
parantaa sekä työhyvinvointia että yrityksen 

kehittämispäällikkö Annarita Koli työelä-

huolto tulisi virittää tukemaan nykypäivän 
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Kestosuosikki 
kirjahyllyssäni
Olen kiinnostunut kieles-
tä ja sen kehityksestä.  
Opiskelin pääaineena suo- 
mea ja viihdyin ylivoimai-
sesti parhaiten sosiolin-
gvistiikan ja murteiden 
kursseilla.

Omien lasten puheen 
oppimista oli aikoinaan 
kiinnostavaa seurata, 
samoin heidän nuoriso-

puhekielisiä ilmauksiaan nyt. Suomen kielen sa-
nakirjatkin kuvaavat kielen kehitystä.

Verkon sanakirjoista löytyy jo uusia sanoja, 
mutta selailen mielelläni painettua kirjaa. Se on 
ollut avuksi niin työtekstejä kirjoittaessa kuin sa-
naristikoita ratkoessa. 

Kuvamuistiin 
jäljen jättänyt
Kirja taisi tarttua mukaa-
ni jo opiskeluaikoina jos-
tain alennusmyynnistä, 
”koska Barthes”.

Vuosien mittaan 
olen lukenut sen mon-
ta kertaa, selannut vielä 
useammin.

En väitä, että ymmär-
täisin kaiken, mitä Ro-
land Barthes halusi kir-
jassaan sanoa. Välitän 

elämyksestä, jonka kirjan kuvat ja tekstit mi-
nulle antavat.

Vanhat valokuvat tekevät minuun vaikutuksen 
Photoshopin ja Instagramin aikakaudella.

Suomen kielen 
perussanakirja, Koti-
maisten kielten tutki-

Kielen ja mielen valtimolla
Sannamari Alatalkkaria kiinnostaa kieli ja sen kehittyminen ajassa. Asiakielen 
vastapainona fantasiat ja sadut rikastuttavat mieltä, mutta työssään viestinnän 
asiantuntijana hän arvostaa selkeää ja ymmärrettävää ilmaisua.

KUKA?
Sannamari 
Alatalkkari
● Ikä:
● Koulutus:

maisteri
● Työ: vastaava vies-

tinnän asiantuntija 
Kelassa

● Lähellä sydäntä: 
perhe ja kaikenlainen 
liikunta.

● Aikoo lukea: Työ- 
kaverin suositukses- 
ta aion lukea Pidä 
huolta äidistä. Jono-
tan yhä Oneironia. 

Roland Barthes:
Valoisa huone, Suomen 
valokuvataiteen muse-

Hyvä palata 
perusasioihin
Tämän kirjan lukeminen  
oli ensimmäinen tehtävä  
muutama vuosi sitten, 
kun opiskelin viestintä-
päällikön koulutusoh-
jelmassa. Se on hyvä 
perusteos viestinnän 
suunnittelusta, organi-
soinnista ja johtamisesta.

Kirjan ilmestymisen 
jälkeen moni asia on 
muuttunut, mutta vies-

tinnän perusasiat eivät.
Tarkka sisällysluettelo saa erityiskiitokset: 

sen avulla löytää nopeasti, mitä tarvitsee.

Leif Åberg:
Viestinnän johtaminen, 

Satuja lapsille, 
meille jokaiselle
Jokaisen pitäisi lukea sa-
tuja. Olen lukenut aikoi-
naan lapsilleni ja samalla 
itselleni ääneen niin Nar-
nian tarinat, Hobitin kuin 
kaikki Muumitkin.

Pikku Prinssi on yksi 
niistä satukirjoista, joi-
hin itse palaan säännöl-
lisesti.

Prinssin ja vaikkapa 
liikemiehen tai lyhdynsy-
tyttäjän kohtaamisissa on 

hyviä muistutuksia varmasti useimmille meistä.

Antoine de 
Saint-Exupéry:
Pikku Prinssi, WSOY, 

K
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a
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Employer or Not?
COMPANIES OFFERING INVOICING SERVICES have gained popular-
ity among private individuals such as freelancers and artists, 
who do assignments for customers. When the customer pays 

transfers the payment to the bank account of the private indi-

its own service fees. 

employer of the private individual? Many who use invoicing ser-
vices see themselves as employees rather than self-employed 

the invoicing on their behalf is to be considered their employer.
Earnings-related pension legislation clearly states that pen-

sion insurance is taken out and paid for either by the employer 
or the self-employed person. The insurance obligation is com-
pelling and cannot be transferred to a third party. The earn-
ings-related pension insurance is governed by the Contracts of 
Employment Act which, in turn, states that the employer is the 
party for whom a person works in return for compensation. In 
addition, the work is managed and supervised by the employer.

considered its customers’ employer as referred to in the Con-
Maijaliisa Takanen, Head 

of the Legal Department at the Finnish Centre for Pensions. “It 
-

ing services pay their customers’ social insurance contribu-
tions, which is clearly the obligation of the employer according 
to the Employees Pensions Act,” Takanen concludes. 

THE PENSION ASSETS of the Finn-
ish earnings-related pension 

three years, the growth has been 
solely due to investment returns 
since the private-sector pension 

premium income. This is likely to 
be the case also in the public sec-

The corner stones of pension 
investments are productivity and 

TO AVOID RISING CONTRIBUTIONS, 
is it not enough to keep the cap-
ital in the pension funds intact? 

“No,” says Jukka Rantala, 
Managing Director of the Finnish 
Centre for Pensions. Here is why.

-
nanced mainly with insurance 
contributions and investment 
returns. The funds are the capi-
tal and their return the capital in-
come of the pension system. In 
order not to reduce the capital in-
come, the capital itself must grow 

Growing Investment Assets Why Save Investment Returns?
solidity. Investing in both domestic 
and foreign instruments is the best 
way to spread the risk. In addition, 
the pension assets have grown too 
big to be invested only domestical-

of the investments were in domes-
tic instruments.

-

Based on long-term projec-
tions, the real-term wages and 

-
-

tain a stable contribution level, 
-

can thus be used to reduce the 
contribution level. The remaining 

-
penditure. 

HEALTH AS A RETIREMENT PREDICTOR  

-
tirement age, along with econom-
ic incentives, was believed to en-
courage people to work longer. 
Did it work?

The study by Mikko Laak-
sonen (Finnish Centre for Pen-
sions), Taina Leinonen and Pek-
ka Martikainen (Univ. of Helsinki) 

study also reveals that this re-
form-related increase in retire-
ment is more pronounced among 
those in good health.

Thus the pension reform has 
actually encouraged healthy peo-
ple to retire early as a result of the 

-
less of the economic incentives 
for continuing in work.

Read the full article:
www.sciencedirect.com 

The Healthy 
Retire Earlier
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Yksityinen säästäminen eläkeaikaa 
varten – mahdollisuus vai tarve?

KATI AHONEN

JYRI LIUKKO

ELÄKETURVAKESKUKSEN
TUTKIMUKSIA

2016

03

Eläkevakuuttaminen epävarmassa
sijoitusympäristössä
– laskelmia hajautetun järjestelmän 
riskinkantokyvystä

PETRI HILLI

ELÄKETURVAKESKUKSEN
RAPORTTEJA

2016

02

Eläkkeellesiirtymisikä Suomen
työeläkejärjestelmässä
Pensioneringsåldern inom
arbetspensionssystemet i Finland

Effective retirement age in the Finnish
earnings-related pension scheme

2016

03
STATISTIK FRÅN PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

STATISTICS FROM THE FINNISH CENTRE FOR PENSIONS

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA

Suomen työeläkkeensaajat 2015
Arbetspensionstagare i Finland 2015
Earnings-related pension recipients in Finland 2015

2016

05

Suomen virallinen tilasto
Finlands officiella statistik
Official Statistics of Finland

Eläketurvakeskus
Pensionsskyddscentralen
Finnish Centre for Pensions

Sosiaaliturva 2016
Socialskydd
Social Protection

STATISTIK FRÅN PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

STATISTICS FROM THE FINNISH CENTRE FOR PENSIONS

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA

Eläketurvakeskuksen
taskutilasto
2016

2016

04ELÄKETURVAKESKUKSEN
TILASTOJA

Yksityinen säästä-
minen eläkeaikaa 
varten – mahdol-
lisuus vai tarve?

Tutkimuksessa tar-
kastellaan miten yk-
sityinen säästäminen 
eläkeaikaa varten 
kytkeytyy taloudellisiin mahdollisuuksiin ja 
miten lakisääteiseen eläketurvaan liittyvä 
luottamus tai epävarmuus heijastuu mah-
dollisiin säästämistarpeisiin.

Tekijät: Kati Ahonen ja Jyri Liukko
Sarja:

 
Fickstatistik 
Pocket Statistics

Taskutilastoon on 
koottu keskeisiä elä-
keturvaan liittyviä ti-
lastotietoja. Lisäksi 
julkaisu sisältää tie-
toja myös koko sosiaaliturvasta sekä Suo-
men väestöstä. Julkaisu on saatavissa suo-
men-, ruotsin- ja englanninkielisenä.

Sarja:

Eläkevakuuttami-
nen epävarmassa 
sijoitusympäris-
tössä – laskelmia 
hajautetun järjes-
telmän riskikanto-
kyvystä

Tutkimuksessa tar-
kastellaan stokastisen simuloinnin avulla, 
miten hyvin yksityisalojen yhteisvastuullinen 
työeläkejärjestelmä ehkäisee yksittäisten 
eläkelaitosten epävakavaraisuudesta johtu-
via maksunkorotuksia verrattuna ei-yhteis-
vastuulliseen järjestelmään.

Tekijä: Petri Hilli 
Sarja:

Eläkkeellesiirty-
misikä Suomen 
työeläkejärjestel-
mässä

Julkaisussa tarkas-
tellaan eläkkeellesiir-
tymisikää tätä tarkoi-
tusta varten kehitetyn 
mittarin, eläkkeellesiirtymisiän odotteen, 
avulla. Julkaisussa esitetään eläkkeellesiir-
tymisiän odotteen määritelmä ja laskutapa 
sekä kuvataan odotteessa tapahtunutta kehi-

Tekijä: Jari Kannisto
Sarja:

Suomen työeläk-

Julkaisu sisältää ti-
lastotietoja Suomen 
työeläkkeensaajista, 
työeläkkeelle siirty-
neistä, työeläkeme-
nosta ja työkyvyttö-
myyseläkkeitä koskevista ratkaisuista. Tiedot 
kattavat koko yksityisen ja julkisen sektorin 
lakisääteisen eläketurvan.

Sarja:

MUUALLA JULKAISTUA

Health as a predictor of early retire-

Tutkimuksessa tarkastellaan terveydentilan 
vaikutusta eläkkeelle siirtymiseen ennen vuo-

-
kisteriaineiston avulla seurataan kummankin 

-
neita syntymäkohortteja.

Tekijät:

Social Science & Medicine

Tutustu Eläketurvakeskuksen julkaisuihin

Tilaa julkaisukirje! www.etk.fi/uutiskirje

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