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Vaihtoehtoiset faktat saapuivat
JULKISEN KESKUSTELUN kehitys on ällistyttävän nopeaa. Koko viime vuoden puhututti

silloin uusi ilmiö eli totuuden jälkeinen aika (post-truth era), mutta jo nyt se on niin 

kulunutta ja antiikkista, että.

Ei tarvitse enää nimittäin puhua mistään totuuksista tai tutkituista faktoista, sillä 

rinnalle on ilmestynyt aivan uusi käsite: vaihtoehtoinen fakta. 

On siis olemassa sekä sinun faktojasi että minun faktojani, ja sitten on myös 

yhteisiä faktoja, joihin käytetään sinun tulkintojasi ja minun tulkintojani. 

FAKTOJA VOIDAAN VALITA, ja kukapa nyt ei valitsisi itselleen sopivinta kenkä-

paria, niin miksei sitten mieluisimpia faktoja? Tämä ilmiö on kätevä siinäkin 

mielessä, että aina voi syytellä kaveria tarkoitushakuisesta faktanpoiminnasta.

Maailman mahtavimman valtion päämies näyttää mallia asioiden väänte-

lemisestä. Hän näyttää myös mallia viestinnästä, ja Twitter soi. Siksipä otan 

lainauksen Twitteristä ja siteeraan laajalti arvostettua Kelan tutkimus-

johtajaa Olli Kangasta, jonka tviitti eläkeläisten toimeentuloa koske-

neen uutiskohun keskellä kuului näin: ”On siirrytty jälkitilastolliseen 

maailmaan. Puuhaamiehet tarjoavat vaihtoehtoisia totuuksia tutki-

mukselle.”

ME VIESTIJÄT voimme katsella tätä kehitystä ammatillisella kiinnos-

tuksella, vaikka itse aihepiiri olisikin outo ja vastenmielinen. Mutta 

voin vain arvella, miltä tuntuu tutkijasta tai tilastotieteilijästä, kun hänen 

työtään väitetään suoranaiseksi vääristelyksi, ammattiosaaminen nolla-

taan ja kun hänen tekemäänsä lakisääteistä perustutkimusta haukutaan 

tarkoitushakuiseksi tilaustyöksi.

Tässä maailmassa on parasta pitää kaikesta huolimatta pää kylmänä.

Jos Eläketurvakeskuksen tekemä eläkeläisten toimeentulotutkimus ker-

too, että keskimääräiset eläkkeet ovat parantuneet, niiden ostovoima säi-

lynyt ja eläkeläisten toimeentulo yleisesti ottaen kohentunut, niin sellaiset 

tulokset pitää kertoa. Ne ovat uutisia.

ELÄKELÄISTEN JOUKOSSA on edelleen huonosti toimeentulevia ja jopa köyhiä. 

Se on totta, aidosti ikävää ja suuttumusta herättävää, mutta heitä ei ole 

enemmän kuin aiemmin suhteessa muihin väestöryhmiin. Omassa uutisoin-

nissamme olemme nostaneet esiin sekä keskimääräisen kehityksen että pieni-

tuloiset eläkeläiset.

Miten sitten pienituloisuutta määritellään ja mitataan? Siitä löytyy tietoa 

muun muassa tästä työeläkealan lehdestä. Tarjoamme siis edelleen faktoja, 

olkaa hyvät! 

Kati Kalliomäki
päätoimittaja Työeläke-lehti.fi
Digilehti: työeläke-lehti.fi
Twitter: @KatiKalliomaki
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Uuden eläkelajin suosio näkyy.  
Hakemuksia jo kaksi tuhatta.  
Verkkopalveluissa asiointi lisääntyi  
tuntuvasti jo vuodenvaihteessa.
TEKSTI: ANNE IIVONEN KUVAT: TYÖELÄKELAITOKSET

OSITTAISEN 
ELÄKKEEN
hakijat liikkeellä 
alkuryntäyksessä

ELÄKEUUDISTUS 2017

H
itti on syntynyt. Alkaneen eläkeuudis-

tusvuoden ensimmäisten viikkojen ko-

kemukset jo osoittavat, että uusi eläke-

laji, osittain varhennettu vanhuuseläke 

(OVE) tunnetaan. Asiakastyön tunnel-

mat loppuvuonna ennakoivat tätä, ja 

vuoden alun hakemusryntäys vahvisti odotukset 

oikeiksi.

Ilmarisen osastopäällikkö Nina Bruun uskoo, 

että pää on vasta avattu: osittaisesta vanhuuseläk-

keestä tulee todella suosittu. Ilmarisessa on hake-

muksia vastaanotettu helmikuun 

alkuun mennessä lähes 500 kap-

paletta.

Tilanne kehittyy koko ajan. 

Helmikuun alkuun mennessä  

yhteensä noin pari tuhatta hake-

musta on jätetty sisään eläkelai-

toksiin.

Ensitunnelmista kertovat kolme eläkeosaajaa 

asiakastyön rajapinnasta: Marjukka Matikainen 
Varmasta, Sirpa Sakslin Kevasta ja Jouni Seppä-
nen Elosta.

Osittaisen vanhuuseläkkeen hakemusten kärki 

nytkähti rytinällä liikkeelle vuoden alkupäivinä.

– Tilanne tasaantunee helmikuun aikana, uskoo 

Varman neuvontapäällikkö Marjukka Matikainen.

Tarvetta neuvonnalle tuntui olevan myös lain voi-

maantulon kynnyksellä. Yhteydenottoja satoi kiihty-

vällä tahdilla jo vuoden loppua kohden, Matikainen 

sanoo.

– Asiakkaat olivat tietoisia osa-aikaeläkkeen pois-

tumisesta, ja sitä sitten kyseltiin  ruuhkaksi asti. Elä-

keiät eivät niinkään herättäneet kysymyksiä.

Moniko hakenut osittaista eläkettä?
Hakemuksia on tullut Varmaan on tammikuussa hie-

man yli 350 kappaletta ja kaiken aikaa tulee lisää.

– Etenkin yrittäjät ovat hakijoi-

den joukossa hyvin edustettuina. 

Näyttää siltä, että 50 prosentin osit-

tainen vanhuuseläke on heidän kes-

kuudessaan suositumpi vaihtoehto, 

Matikainen toteaa. 

Osittainen vanhuuseläke oli kysy-

tyin ykkösaihe jo joulukuussa. Var-

hennusvähennystä sekä alimman vanhuuseläkeiän 

jälkeen laskettavaa lykkäyskorotusta selitettiin paljon 

auki asiakaspalvelutilanteissa.

Onko hakemuskäsittely  ruuhkautunut?
– Aika tavallinen tilanne, hakemuksia tulee vuoden-

vaihteessa aina enemmän kuin muuhun vuodenai-

kaan, Matikainen rauhoittelee.

Yrittäjät 
hakijoiden joukossa 
hyvin edustettuina.

Neuvontapäällikkö Marjukka 
Matikainen Varmasta tietää, 
että vuodenvaihde on tavan-
omaista vilkkaampaa aikaa. 
Uudistus on kuitenkin selvästi 
lisännyt kiinnostusta.
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OVE ON OMAA ansaittua  vanhuuseläkettä, jonka voi ottaa osittaisena  
maksuun 61 vuoden iästä alkaen.
OVE:N OTTANUT voi työskennellä, olla työskentelemättä ja saada  
jotain etuutta.
OVE:NA VOI OTTAA joko 25 tai 50 prosenttia siitä pohjaeläkkeestä, joka  
on kertynyt edeltävän vuoden loppuun mennessä.
OVE:STA HAUKKAA varhennusvähennys osan. Jokainen kuukausi joka  
alittaa oman ikäluokan alimman eläkeiän, pienentää OVE:n määrää  
0,4 prosentilla.
OVE:EEN VOI TULLA myös vastaava lykkäyskorotus, jos ottaa sen maksun  
alimman eläkeiän jälkeen.
OVE MYÖNNETÄÄN eläkehakemuksen vireille tuloa seuraavan kuukauden 
alusta. 

Eläkeuudistus.fi ja Työeläkelakipalvelu.fi

Varman verkkopalvelussa on käytössä mahdolli-

suus sähköisen asiakkuuden valitsemiseen. Eläke-

hakemuksen lisäksi asiakas saa halutessaan myös 

eläkepäätöksen digitaalisena.

Entä Kevassa, miten vuosi lähti käyntiin?
– Vilkasta on ollut. Pelkästään joulukuussa asiak-

kaat tekivät verkkolaskureilla kyselyitä osa-aika-

eläkkeiden määrästä lähes 40 000 kertaa, kertoo 

Kevan erityisasiantuntija Sirpa Sakslin.

Julkisalojen vakuuttajassa Kevassa päätöksiä pois-

tuvasta etuudesta eli osa-aikaeläkkeistä on tehty lähes 

kolminkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna.

Kuten Varmassa, myös Kevassa OVE tuntuu siel-

läkin vetävän. Osittaisen varhennetun vanhuuseläk-

keen määrää on Kevan laskureilla laskettu yhteensä 

28 000 tapausta. Osa näitä vertailuja tehneistä asi-

akkaista todennäköisesti siirtyy jossain vaiheessa 

etuuden hakijaksi.

Kuinka paljon hakemuksia on tullut?
Tammikuun loppuun mennessä uuden etuuden ha-

kemuksia on julkiselle puolelle saapunut lähes 500 

kappaletta. Eläkepäätöksiä on tehty minkä ehditty 

– ja lisää on luvassa.

– Heti vuodenvaihteessa eivät edellisvuoden an-

siot olleet vielä päivittyneet rekisteriin, joten jou-

duimme pyytämään alkuvuoden aikana viime vuo-

den tulotietoja työnantajilta ennen kuin voimme 

laskea eläkkeen määrän, Sakslin kertoo.

–Tilanne helpottuu viikko viikolta, kun edellis-

vuoden ansiotiedot on saatu rekisteröityä.

Kevassa työt rytmittyivät tärkeysjärjestykseen. 

Helmikuun alun jälkeen alkavat vanhuuseläkkeet, 

osittaiset varhennetut vanhuuseläkkeet ja osatyö-

kyvyttömyyseläkkeen maksupäätökset jäivät tam-

mikuussa odottamaan laskentajärjestelmiin tehtä-

viä muutoksia.

Julkisella puolella asiakkaat käyttivät oikeutta 

myös osa-aikaeläkkeeseen viimeisenä mahdollise-

na hetkenä.

–Vertailu osa-aikaeläkkeen ja osittaisen varhen-

netun eläkkeen välillä oli tyypillistä.

Kiinnostus näkyy vireänä myös Elossa
Helmikuun alkuun mennessä Elossa lähestytään 420 

hakemuksen rajaa osittaista eläkettä hakeneiden 

määrissä.

– Pääasiassa eläkeasioista ovat kiinnostuneet ne 

henkilöt, jotka muutenkin olisivat kiinnostuneita eli 

eläkeiän kynnyksellä olevat, Elon eläkejohtaja Jouni 

Seppänen toteaa.

Jo tammikuun parin ensimmäisen viikon aikana 

kaikista osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen 

hakemuksista noin 40 prosenttia oli tullut yrittäjiltä. 

Luku on iso, kun sen suhteuttaa siihen, että Elon va-

kuutetuista noin 18 prosenttia on yrittäjiä.

Puolet vai neljännes maksuun?
– Hakijoista suurin osa ottaa maksuun 50 prosent-

tia kertyneestä eläkkeestä. Enin osa hakijoista on 

61-vuotiaita tai alkuvuonna 61 vuotta täyttäviä.

– Joukossa on myös jokunen, joka on täyttänyt 

jo oman eläkeiän, mutta on vanhuuseläkkeen si-

jaan hakenut osittaista vanhuuseläkettä, Seppä-

nen sanoo.

Seppänen muistaa nostaa hyvät asiat päällim-

mäiseksi. Eläkeuudistuksesta ja isoista järjestelmä-

muutoksista huolimatta palvelun taso ja käsittely-

ajat ovat pysyneet hyvinä. 

Suurin osa ottaa maksuun 
50 prosenttia kertyneestä eläkkeestä.

Keva teki päätöksiä poistu-
vasta osa-aikaeläkkeestä  
lähes kolminkertaisen  
määrän edellisvuoteen  
verrattuna,  kertoo erityis-
asiantuntija Sirpa Sakslin. 

Huomattava osa OVE-hake-
muksista on tullut yrittäjil-
tä, kertoo työeläkeyhtiö Elon 
eläkejohtaja Jouni Seppänen.

OVE:lle voi astua 61 vuoden iästä alkaen
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Mitä tarkoittaa
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Eläkeläisten pienituloisuutta  
voidaan tutkia monesta suunnasta. 
Tunnetuin pienituloisuuden mittari  
on köyhyysriski. Mitä se oikein  
tarkoittaa?

TEKSTI: KATI AHONEN JA JUHA RANTALA
KUVITUS: JOUKO OLLIKAINEN

O
n monta tapaa määritel-

lä  köyhyyttä. Avaamme 

tässä kirjoituksessa köy-

hyysriskin, tarkemmin 

sanottuna suhteellisen tu-

loköyhyysriskin, käsitettä 

ja määrittelytapaa. Tuloköyhyys riski 

on tunnetuin köyhyyttä kuvaava 

mittari. Tämä on myös EU:ssa kes-

keinen mittari, jolla jäsenvaltioiden 

köyhyysriskin kehitystä seurataan.

Mittarilla on monta nimeä. Tilas-

tokeskus käyttää tästä nykyään käsi-

tettä pienituloisuusaste. Tilastokes-

kus julkaisee pienituloisuuslukuja 

eri väestöryhmille vuosittain.

Köyhyysriski kuvaa nimensä mu-

kaan riskiä tai uhkaa, eikä suora-

naisesti sitä, onko henkilö köyhä. 

Köyhyysriskin alaisiksi voi määritel-

mällisesti sijoittua myös varakkaita 

henkilöitä, sillä esimerkiksi pankki-

tilillä olevia säästöjä tai muuta va-

rallisuutta ei huomioida. 

EKVIVALENTTITULO LÄHTÖKOHTANA

Köyhyysriskirajan määritys alkaa 

tulojen määrityksestä. Tuloina käy-

tetään niin sanottuja käytettävissä 

olevia tuloja eli käteen jääviä tuloja 

verojen ynnä muiden maksujen jäl-

keen. Käytettävissä olevat tulot si-

sältävät kaikki tulot, kuten ansio- ja 
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Monta tapaa mitata köyhyyttä
TULOJEN OHELLA köyhyyttä tai köyhyysris-
kiä voidaan arvioida eri tavoin esimerkiksi 
kulutuksen ja aineellisen puutteen kautta.

Köyhyyttä voidaan tarkastella myös 
 kysymällä henkilöltä itseltään hänen 
 kokemistaan toimeentulovaikeuksista. 
Myös toimeentulotukiasiakkuutta käyte-
tään köyhyyden mittarina. Lisäksi voidaan 
tutkia köyhyyden kestoa.

Köyhyystutkimuksessa käytetään usein 
myös eri mittareiden yhdistelmiä. 

Käytettävissä oleva tulo vai  
käytettävissä oleva rahatulo?
KÖYHYYSRISKIN suuruuteen vaikuttaa köy-
hyysriskirajan valinnan lisäksi tulokäsite.

Eläkeläisten kannalta yksi tärkeä tu-
loerä on käytettävissä olevaan tuloon lu-
keutuva oman asunnon asumiseen liittyvä 
laskennallinen nettovuokra eli asuntotulo.

Asuntotulo kuvaa kotitalouden saa-
maa hyötyä verrattuna vastaavanlaisessa 
vuokra-asunnossa asuvaan kotitalouteen. 
Se saadaan vähentämällä vastaavanlaisen 
asunnon markkinavuokrasta kotitalouden 
maksamat asumiskustannukset ja asunto-
lainan korot.

lähtien laskenut virallisen köyhyysriskin 
Eurostatin käytäntöä noudattaen rahatu-
lon perusteella.

Rahatulo saadaan, kun käytettävissä 
olevasta tulosta vähennetään asuntotulo 
ja eräät muut laskennalliset tuloerät. Ai-
kaisemmin käytettiin tulokäsitettä, joka si-
sälsi asuntotulon. Koska eläkeläisillä ve-
lattomassa omistusasunnossa asuminen 
on keskimääräistä yleisempää, asuntotulo 
vaikuttaa eläkeläisten köyhyysriskiin koko 
väestöä enemmän.

Tässä artikkelissa on käytetty asun-
totulon sisältävää tulokäsitettä. Vuonna 

prosentti yksikköä korkeampi, jos asunto-
tulo ei sisältynyt tuloihin. 

omaisuustulot, sekä saadut ja mak-

setut tulonsiirrot. Saatuja tulonsiir-

toja ovat muun muassa eläkkeet ja 

toimeentulotuki. Maksettuja tulon-

siirtoja ovat puolestaan verot ja la-

kisääteiset maksut kuten työeläke-

maksut.

Tulot lasketaan kotitalouskohtai-

sesti. Saman kotitalouden jäsenten 

tulot lasketaan yhteen ja ne jaetaan 

kotitalouden jäsentä kohden erityi-

sellä kulutusyksikköluvulla siten, 

että yhdessä asumisen taloudelliset 

hyödyt sekä perheen koko ja ikära-

kenne otetaan huomioon. Näin saa-

tua tuloa kutsutaan ekvivalentti-

tuloksi. Se on sama kaikille saman 

kotitalouden jäsenille.

RAJAN VALINTA VAIKUTTAA RISKIIN

Köyhyysriskiraja määritellään suh-

teessa koko väestön mediaanitu-

loon. Mediaanitulolla tarkoitetaan 

tulojen suuruusjärjestykseen asete-

tun väestön keskimmäiseksi sijoittu-

van tulonsaajan ekvivalenttituloa.

EU on määritellyt köyhyysriski-

rajan 60 prosenttiin väestön medi-

aanitulosta ja tätä rajaa käytetään 

yleisesti myös Suomessa. OECD käyt-

tää pääsääntöisesti tätä matalampaa 

50 prosentin määritelmää. 

Köyhyysriskirajan valinnan jäl-

keen voidaan laskea se väestöosuus, 

jonka ekvivalenttitulot jäävät alle tä-

män rajan. Tämän väestönosan kat-

sotaan olevan tulojensa puolesta 

köyhyysuhan alaisia.

Mitä korkeampaa rajaa käytetään, 

sitä suurempi väestöosuus määräy-

tyy köyhyysuhan alaisiksi. 

TULOKÖYHYYSRISKI SUHTEELLINEN

Köyhyysriskiraja on suhteellinen kä-

site. Kun mediaanitulo nousee, myös 

köyhyysriskiraja nousee. Vastaavasti 

mediaanitulojen laskiessa köyhyys-

riskiraja laskee.

Näin ollen yksittäinen henkilö voi 

määritelmällisesti olla köyhyys uhan 

alainen yhtenä vuotena ja seuraavana 

vuotena taas ei, vaikka hänen omat 

tulonsa ja kulutusmahdollisuutensa 

olisivat pysyneet muuttumattomina.

RISKI SAMA KUIN KOKO VÄESTÖSSÄ

Kuinka suuri eläkeläisten köyhyys-

riski sitten on? Vuonna 2014 köy-

hyysriskiraja oli 60 prosentin rajaa 

käytettäessä 16 290 euroa vuodessa. 

Eläkeläistä tämän rajan alitti 12,8 pro-

senttia. Osuus on suunnilleen sama 

kuin koko väestössä keskimäärin.

Vuosien 1995–2014 aikana eläke-

läisten, kuten myös koko väestön, 

Eläkeläisten köyhyysriski 
on suunnilleen sama  
kuin koko väestössä.

8
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köyhyysriski on noussut kuusi pro-

senttiyksikköä. Vuodesta 2005 läh-

tien eläkeläisten köyhyysriski ei kui-

tenkaan ole noussut ja aivan viime 

vuosina se on jopa hivenen laskenut. 

Eläkeläisten köyhyysriski vaihte-

lee koko väestöä enemmän ja on ol-

lut vuodesta riippuen koko väestöä 

suurempi tai pienempi. Suurimmalla 

osalla eläkeläisistä tulot ovat kuiten-

kin melko vakaat, eikä köyhyysriskin 

voimakkaampi kasvu tai lasku niin-

kään johdu eläkeläisten toimeentu-

lon muuttumisesta vaan siitä, että 

monilla eläkeläisillä tulot ovat koko 

väestöä enemmän 60 prosentin köy-

hyysriskirajan tuntumassa.

Näin köyhyysriskirajan kohtuul-

lisen pienetkin muutokset vaikutta-

vat erityisesti eläkeläisten köyhyys-

riskiin.

RAJA VAIKUTTAA KÖYHYYSRISKIIN

Köyhyysriskirajan vaikutus köyhyys-

riskin suuruuteen käy ilmi, kun se 

lasketaan 50 prosentin köyhyysriski-

rajan perusteella. Tällöin köyhyysris-

kiraja laskee 13 570 euroon vuodessa.

Rajan laskulla on vaikutusta eri-

tyisesti eläkeläisten köyhyysriskiin, 

sillä 50 prosentin rajan perusteella 

eläkeläisten köyhyysriski oli vuonna 

2014 vain neljä prosenttia.

Köyhyysriskirajan lasku vaikut-

taa myös koko väestön köyhyys-

riskiin, mutta selvästi vähemmän 

kuin eläkeläisillä. Matalamman 

rajan perusteella köyhyysriski on 

koko väestössä hieman yleisempää 

kuin eläkeläisillä. Köyhyysriskin 

ajallisesta kehityksestä saatavaan 

kuvaan rajan valinnalla ei juuri ole 

vaikutusta. 

Kirjoittajat työskentelevät eko- 

nomisteina Eläketurvakeskuksessa.

Suurimmalla osalla  
eläkeläisistä tulot ovat 

melko vakaat.

Eläkeläisten ja koko väestön tuloköyhyysriski  
vuosina 1995–2015 kahdella eri köyhyysriskirajalla. 
Prosenttiosuus väestöstä.

Lä
hd

e:
 T

ila
st

ok
es

ku
ks

en
 p

al
ve

lu
ai

ne
is

to
.

Toimittajat: Susan Kuivalainen, Juha  
Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja  
Liisa-Maria Palomäki
Julkaisija: Eläketurvakeskus
Tutkimus antaa monipuolisen kuvan 
 elä keläisten toimeentulon kehityksestä.

Eläkkeet ja eläkeläisten  

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20

15

10

5

0

Kaikki 60 %

Eläkeläiset 60 %

Kaikki 50 %

Eläkeläiset 50 %

9

http://www.etk.fi/julkaisu/elakkeet-ja-elakelaisten-toimeentulo-1995-2015/


VANHUUSELÄKKEELLE siirtymi-

sen myöhentäminen on nous-

sut keskeiseksi kysymykseksi, 

kun elinajan odotetaan edel-

leen kasvavan. Entuudestaan 

tiedetään, että taloudelliset 

kannustimet vaikuttavat eläk-

keelle siirtymisen ajoittumi-

seen. Sen sijaan työolojen yh-

teydestä vanhuuseläkkeelle 

siirtymiseen tiedetään hyvin 

vähän. Ennen kaikkea tiedos-

sani ei ole tutkimuksia, joissa 

taloudellisia kannustimia ja 

työoloja olisi tarkasteltu samanaikaisesti.

Tässä tarkastellaan eläkejärjestelmän taloudel-

listen kannustimien ja työolojen yhteyttä palkan -

saajien  aikomukseen jäädä eläkkeelle 64-vuotiaa-

na  tai vanhempana. Yksityistä ja julkista sektoria 

verrataan toisiinsa.

Yksityisen ja julkisen sektorin palkansaajien 

eläkeaikeet ovat eriytyneet joustavan vanhuuselä-

keiän voimaantulon jälkeen (kuvio 1). Yksityisellä 

sektorilla arvioitu eläkkeellejäämisikä on keskitty-

nyt 63 ikävuoteen, julkisella aiotaan useammin ly-

kätä eläkkeelle siirtymistä vanhemmaksi. Johtuuko 

sektoriero siitä, että taloudelliset kannustimet van-

huuseläkkeen myöhentämiseen ovat julkisella osin 

erilaiset kuin yksityisellä sektorilla, vai onko syynä 

erot työoloissa?

ELÄKKEELLESIIRTYMISIÄN valintaan liittyy joustavan 

vanhuuseläkeiän puitteissa yhtäältä kaikille yhteiset 

taloudelliset kannustimet ja toisaalta erityiset julki-

sen sektorin henkilökohtaisiin eläkeikiin liittyvät ta-

loudelliset kannustimet (kuvio 2). 

Osalla julkisen sektorin palkansaajista on korkea 

henkilökohtainen eläkeikä, johon saakka työskente-

lystä saa lisäeläkettä sen lisäksi, että 63–68-vuoti-

Satu Nivalainen
Ekonomisti
Eläketurvakeskus

Julkisaloilla jatketaan työssä 
yksityisaloja pidempään
Palkansaajien eläkeaikeet ovat erilaiset yksityisellä ja julkisella   
sektorilla. Yksityisellä aiotaan eläkkeelle heti 63-vuotiaana, julkisella  
aiotaan  useammin lykätä eläkkeelle siirtymistä vanhemmaksi.

aana  työskentelystä saa korotetun 

eläkekarttuman. Kaikilla julkisel-

la sektorilla työskentelevistä ei 

kuitenkaan ole henkilökohtais-

ta eläkeikää. Nämä henkilöt ovat 

tavanomaisen joustavan eläkeiän 

säännösten piirissä, eli taloudel-

linen kannustin jatkaa työssä on 

sama kuin yksityisellä sektorilla.

LYKKÄÄMISEN KANNUSTIMET vaih-

televat henkilökohtaisen eläkeiän 

mukaan. Ne julkisen sektorin työn-

tekijät, joilla henkilökohtainen elä-

keikä on korkeintaan 63 vuotta, aikovat jatkaa vähin-

tään 64-vuotiaaksi yksityistä sektoria harvemmin 

(kuvio 3). Tällä ryhmällä ei ole kannustinta jatkaa yli 

63-vuotiaaksi. Muissa julkisen sektorin ryhmissä aiko-

mukset jatkaa vähintään 64 vuoden ikään ovat selväs-

ti yleisempiä kuin yksityisellä sektorilla. Tämä pätee 

myös niihin, joilla ei ole henkilökohtaista eläkeikää.

Voimakkain vaikutus jatkamisaikeisiin on 64 vuo-

den henkilökohtaisella eläkeiällä, riippumatta siitä, 

verrataanko tätä ryhmää yksityiseen sektoriin vai 

niihin julkisen sektorin palkansaajiin, joilla ei ole 

henkilökohtaista eläkeikää. Tällä ryhmällä taloudel-

linen kannustin jatkaa vähintään 64-vuotiaaksi on 

ylivoimaisesti suurin. Taloudellinen kannustin siis 

vaikuttaa eläkeaikeita myöhentävästi, mutta toimi-

akseen sen täytyy olla ”riittävän suuri” suhteessa 

vaadittuun lisätyöskentelyyn. 

Se, että julkisella sektorilla aiotaan myöhemmin 

eläkkeelle silloinkin, kun kannustimet ovat samat 

kuin yksityisellä sektorilla viittaa siihen, että merkit-

tävä osa sektorierosta johtuu muista tekijöistä kuin 

taloudellisista kannustimista.

YKSITYINEN JA JULKINEN SEKTORI muodostavat selvästi   

toisistaan poikkeavan työympäristön. Yksityisellä 

Ikääntyneiden 
työssä pysymistä 

tukeva henkilöstö- 
politiikka myöhentää 

eläkeaikeita.

Ol
li 
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sektorilla joka kolmannen työpaikalla on hiljat-

tain toteutettu irtisanomisia. Irtisanomiset lisää-

vät epävarmuutta ja syövät jäljelle jääneiden ha-

luja jatkaa työssä (kuvio 4). Alentuneeksi koettu 

työkyky vaikuttaa samansuuntaisesti. Työskente-

lyyn liittyvät vaikutusmahdollisuudet puolestaan 

edistävät työssä pysymistä. 

Työolotekijöistä päivätyö ja kehittymismahdol-

lisuudet työssä lisäävät julkisen sektorin palkan-

saajien työssä jatkamisaikeita. Yksityisellä sek-

torilla näillä ei ole samassa määrin merkitystä.

Yksityiselle ja julkiselle sektorille yhteisiä elä-

keaikeiden taustatekijöitä on vain muutama. Kes-

keisin näistä on ikääntyneiden työssä pysymistä 

edistävä henkilöstöpolitiikka, joka lisää haluk-

kuutta eläkkeelle jäämisen myöhentämiseen mo-

lemmilla sektoreilla.

TALOUDELLISTEN KANNUSTIMIEN ja muiden eläke-

järjestelmälähtöisten tekijöiden ohella työympä-

ristöllä on oleellinen rooli työssä jatkamisessa. 

Työurien pidentymistä voidaan ja kannattaa tu-

kea erityisesti työoloja kehittämällä. 

Kirjoitus perustuu artikkeliin Järnefelt, N. & Nivalainen,  
S.: Miksi julkisella sektorilla aiotaan myöhemmin  
eläkkeelle kuin yksityisellä? Teoksessa Järnefelt,  
N. (toim.) Työolot ja työurat – tutkimuksia työurien  
vakaudesta ja eläkkeelle siirtymisestä, Eläketurva- 
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EI TULLUT
LUNTA TUPAAN
Moni miettii, miten eläkeuudistus vaikuttaa omaan eläketurvaan. Kysyjän 
apuna työeläkelaitoksessa on osaava palveluneuvoja. Eläkeiän ja laskennan 
muutokset ovat henkilöasiakkailla päällimmäisenä mielessä, kertoo Kevan 
palvelupäällikkö Jukka Lehtiö.

TEKSTI: ANNE IIVONEN KUVAT: KAROLIINA PAATOS 

den 2005 uudistus oli Lehtiön mukaan monimutkai-

sempi kuin tämä viimeisin.

– Silloin tarvittiin hieman isompi kerä rautalan-

kaa avaamaan muun muassa modifioinnin kiemurat 

julkiselta puolelta.

Julkisen puolen etujen ja karttumien yhteenso-

vittaminen suhteessa muihin eläkelakeihin tarkoit-

taa modifiointia. 

– Nyt 2017 uudistus on selkeä, yleinen eläkeikä on 

sidottu yksinkertaisesti vain syn-

tymävuoteen ja laskentasääntöjen 

osalta soveltaminen on yhdenmu-

kaista niin yksityisellä kuin julki-

sella puolella, Lehtiö sanoo.

OSITTAINEN ELÄKE SUOSITTU

Uusista eläkelajeista hän mainit-

see osittaisen varhennetun van-

huuseläkkeen.

– Se on löydetty. Hakemuksia on jo tullut ja näis-

tä ensimmäiset ovat maksussa helmikuusta. Työu-

raeläkkeestäkin vasta myöhemmin voidaan nähdä, 

miltä aloilta etuutta haetaan ja kuinka laajasti sitä 

yleensä käytetään.

Osittaisesta vanhuuseläkkeestä kysyvät etenkin 

he, jotka olisivat olleet entiselle osa-aikaeläkkeelle

E
läkeuudistus lisäsi alkuvuonna vipinää 

asiakasvirtoihin. Eläkehakemuksia on 

kertynyt työeläkelaitoksiin hetkellisesti 

jopa ruuhkaksi asti.

Maan suurimmassa eläkevakuuttajas-

sa  Kevassa kysyjiä on riittänyt, ja asia-

kaspalvelussa tätä osattiin odottaa. Palvelupäällik-

kö  Jukka Lehtiö kertoo, että tammikuista hienoista 

noin 1 500 eläkehakemuksen sumaa on purettu eläk-

keen alkamisajan mukaisessa kii-

reellisyysjärjestyksessä. 

– Mitään paniikin tapaista ei 

ole palvelutilanteissa kohdattu. 

Ensi tunnelmat eläkeuudistuk-

sesta ovat melko lailla odotetun 

mukaiset eikä lunta tullut tupaan, 

Lehtiö toteaa.

TUO SELKEYTTÄ ELÄKEIKÄÄN

Eläkeuudistus merkitsee myös suuria muutoksia 

eläkelaskentajärjestelmiin. Heti ei mikään muutu 

yhdessä yössä keskiyön hetkinä suit-sait. Uusien 

lakien mukaiset eläkeratkaisut saatiin laskelmiin 

helmikuun alusta lukien. Kun alkuun päästiin, jono 

jo liikkuu sutjakkaasti.

Uudistuksia on tehty aiemminkin. Edellinen vuo-

Uudistus on selkeä. 
Eläkeikä on sidottu 

yksinkertaisesti 
syntymävuoteen.

Jukka Lehtiö eläkeuudistuksesta
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”Työssä pärjää, kun omaksuu  
auttajan asenteen.”

oikeutettuja.  Tosin tilanne on siinäkin muodossa 

helpottunut, että verkkolaskurit ja yleensäkin hy-

vin toimivat verkkopalvelut takaavat sen, että asia-

kas saa peruspalvelut helposti itse.

NEUVOJA OSAA ETUUDET KUIN VETTÄ VAAN

Palvelupäällikkö Jukka Lehtiö tuntee niin yksityisen 

kuin julkisten alojen eläketurvan jo pitkältä ajalta. 

Työstään selvitäkseen hänen tulee hallita myös ai-

empien lakien sisältö. Kuin vettä vaan hän kykenee 

tulkitsemaan asiakkaan kuin asiakkaan turvan ko-

konaisuuden ja kertomaan eri vaiheista ymmärret-

tävästi. 

Lehtiö kertoo, että Kevan noin 700 000 vakuute-

tusta noin sadalla tuhannella julkisella alalla työs-

kentelevästä on yhä yksityisestä poikkeavia piirteitä 

eläketurvassa. Tyypillisesti nämä ovat ammatillisia 

ja henkilökohtaisia eläkeikiä, joihin liittyy oikeus 

lisäeläkkeeseen. Näitä sitten tarkastellaan suhtees-

sa eläkeuudistuksen yhtenäisiin karttumiin ja ikä-

rajoihin.

Julkisella sektorilla eläketurvasta huolehdittiin 

aiemmin kunkin omiin tarpeisiin räätälöityjen la-

kien mukaan. Kunnan, valtion, kirkon ja Kelan 

henkilöstöön sovellettiin erillisiä eläkelakeja. Lait 

nivottiin yhdeksi ja kaikille sovellettavaksi pykälä-

TYÖELÄKE |  13



”Työssä viehättää,  
että siinä on ripaus  
pappia ja lukkaria.”

kokoelmaksi, julkisten alojen eläkelaiksi (JuEL). 

Tämä julkisten alojen virtaviivaistaminen osui 

 sopivasti yksiin työeläkeuudistuksen voimaan as-

tumiseen.

– Tyypillisesti eläkeneuvontaan seuloutuvat 

enemmän erityiskysymykset ja vahvaa substanssia 

edellyttävät asiat. Henkilöstö on kuitenkin hyvin pe-

rehtynyt uuden lain sisältöön, Leh-

tiö sanoo.

PALVELEVA ASENNE KANTAA

Työssä pärjää, kun omaksuu aut-

tajan asenteen.  Jukka Lehtiö tekee 

työtään palveluasenteella, avoi-

mesti ja pystypäin. 

Eläkeasiat koetaan vaikeasti  ymmärrettäviksi, työ 

on usein hankalien asioiden muovaamista käsitettä-

vämpään muotoon. Asiakastyö on ongelmanratkai-

sua ja palaute tulee asiakkailta välittömästi. 

– Oikealla asenteella pääsee pitkälle ja miksei, 

kun hyvän joukkueen kanssa on jo itsessään moti-

voivaa työskennellä.

– Työtä tehdään asiakkaan parhaaksi ja tarpeen 

tullen likoon laitetaan koko osaaminen, tiedot ja tai-

dot. Työssä viehättää, että siinä on ripaus pappia ja 

lukkaria, Lehtiö myöntää.

Tämän vuoden alussa   
Jukka Lehtiö aloitti 
 Kevan eläkeneuvonnan 
palvelupäällikkönä.

Lähes 30 vuoden kokemus sosiaalivakuutuksen, 

yksityisvakuutuksen, yksityisen eläkevakuutuksen 

ja viimeksi julkisen puolen eläkevakuuttamisen pii-

rissä tuo varmuutta, mikä kuuluu Lehtiön äänenpai-

nossa ja intensiteetissä.

Lehtiö on kouluttanut eri eläkelaitosten henki-

löstöä ja tehnyt Eläketurvakeskuksen koulutuksen 

kanssa pitkään sujuvaa yhteistyötä. Ystävällinen 

varmuus välittyy, kun hän kuuntelee keskittyneesti.

NUORIEN ELÄKETURVAN PUOLESTA

Omin korvin ja silmin hän on tullut tuntemaan, että 

muutokset eivät yleensä ole mieluisia. Välillä, kun 

loska lentää, työeläkejärjestelmän uskottavuuskin 

on koetuksella.

Lehtiö on realisti. Nuoremmilta ikäpolvilta edel-

lytetään uusilla laskusäännöillä pitkähköä työuraa 

kohtuullisen eläkekertymän saamiseksi.

– Olennaista on se, miten nuoret ylipäätään työl-

listyvät päästäkseen kerryttämään työeläkettä. Uu-

distus tuo toivottavasti vakautta koko järjestelmään, 

pidentää oletetulla tavalla työuria ja takaa riittävän 

eläketurvan myös tuleville sukupolville. 

– Lähivuosina eläkkeelle jääville uudistus ei vai-

kuta eläketurvaan juuri lainkaan, uusi lykkäyskoro-

tuskin kompensoi pois jäänyttä superkarttumaa. Sen 

sijaan 1960-luvulla ja sen jälkeen 

syntyneiltä edellytetään jo piden-

tyviä työuria eläkeikien noustessa   

asteittain 65 vuoteen ja kenties sen 

ylikin.

EI URAOHJUS, VAAN SYVÄOSAAJA

Uran varrelta mieliin painunee-

na tilanteena hän mainitsee Valtiokonttorin ajoilta 

luentonsa Presidentinlinnassa presidentin kanslian 

henkilöstölle.

Kun kuntien eläkevakuutus ja Valtiokonttori yh-

distyivät 2011, Lehtiö siirtyi jaostopäällikön teh-

tävästä erityisasiantuntijaksi. Nyt vuoden alussa 

Lehtiö aloitti Kevan eläkeneuvonnan palvelupääl-

likkönä.

Hallinnoivan työn osuus lisääntyi, mutta itse työn 

ydin säilyy tukevasti asiakkuuksien parissa.

– Jokainen päivä on uusi mahdollisuus. 

Jokainen päivä 
on uusi 

mahdollisuus.
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KUKA?
Jukka Lehtiö
● Ikä:
● Kolulutus:

 

● Työ:
● Harrastukset:

Lehtiö hahmottaa  trendin.  
Nyt vähä vähältä pakitetaan 
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Kahdessa maassa työskentely  
aiheuttaa ongelmia

LUOKAN  
KANSALAINEN

VAKUUTTAMINEN



Suomalainen rakennusfirma palkkaa virolaisen hitsaajan  
helsinkiläiselle työmaalle. Työnantaja maksaa sosiaalivakuutusmaksut  

Suomeen samoin kuin muistakin työntekijöistään. Kuukauden  
kuluttua maksut onkin hoidettava Viroon, vaikka työtä tehdään  

Suomessa suomalaiselle työnantajalle. – Mistä on kyse?

TEKSTI: ANTTI KARKIAINEN KUVITUS: JOUKO OLLIKAINEN



E
uroopan unionin va-

kuuttamissääntöjen 

mukaan eläke voi ker-

tyä vain yhteen maahan 

kerrallaan. Esimerkiksi 

Suomessa työskentele-

vät virolaiset vakuute-

taan Suomen työeläkejärjestelmään. 

Jos he ovat kuitenkin Virosta lähe-

tettyjä työntekijöitä, eläkevakuutus 

hoidetaan Viroon. Siellä järjestetään 

myös muu työntekijän sosiaalitur-

va, kuten sairausvakuutus ja työttö-

myysturva.

Tilanteet monimutkaistuvat, jos 

työntekijä on töissä useassa maas-

sa, esimerkiksi Virossa ja Suomessa 

yhtä aikaa. Tällöin työntekijällä tuli-

si olla usean maan A1-todistus, jota 

työnantajan pitäisi osata työhönotto-

tilanteessa kysyä. Todistus osoittaa, 

minkä maan sosiaaliturvaan piiriin 

työntekijä kuuluu. Näin eläke ei pirs-

taloidu useampaan maahan samalta  

ajalta.

– Toisaalta myös työntekijän pi-

täisi osata kertoa, että hänellä on 

A1-todistus. Jos tieto ei kulje, työn-

tekijä saatetaan vakuuttaa kahdes-

sa maassa yhtä aikaa, kertoo vakuut-

tamisyksikön päällikkö Marjaana 
Lundqvist Eläketurvakeskuksesta.

Lundqvistin mukaan Eläketurva-

keskuksessa selvitellään vuodessa 

muutamia satoja tapauksia, joissa 

työntekijä on virheellisesti vakuu-

Jos tieto ei kulje,  
työntekijä saatetaan  
vakuuttaa kahdessa  
maassa yhtä aikaa.

Marjaana Lundqvist, Eläketurvakeskus

tettu kahdessa maassa samanaikai-

sesti. Tapaukset on tärkeä selvittää 

heti, kun ne ilmenevät. Eläkemak-

sujen ja etuuksien korjaaminen 

vuosien päästä voi olla vaikeaa ellei 

mahdotonta. 

Viime aikoina myös Rakennuste-

ollisuudessa on herätty tilanteeseen.

– Toistaiseksi tietoomme on tul-

lut muutamia tapauksia. Jäsenyri-

tyksemme on palkannut ihan taval-

lisesti virolaisen, ja jälkikäteen on 

ilmoitettu että eläkeasiat pitäisikin 

korjata Viroon, kertoo Rakennus-

teollisuuden asiamies Ville Wartio-
vaara.

Wartiovaaran mukaan tilanne 

on räjähtämässä käsiin, koska Viro 

on alkanut myöntää yhä enemmän 

 usean  maan A1-todistuksia.

Muutos näkyy Eläketurvakeskuk-

sen tilastoissa. Viidessä vuodessa 

usean maan A1-todistusten määrä 

Marjaana Lundqvist Eläketurvakeskuksesta 
tunnistaa ulkomaantyön vakuuttamisen 

koukerot. Hän työskentelee Ulkomaantyön 
vakuuttaminen -yksikön päällikkönä.

Ville Wartiovaara Rakennus- 
teollisuuden lakimiehenä näkee  

työelämän muuttumisen  
vaikutukset suoraan työssään.

Kyösti Suokas Rakennusliiton  
varapuheenjohtajana tarkastelee  

asiaa työntekijöiden edunvalvonnan  
näkövinkkelistä.

Ulkomaantyön vakuuttaminen
EU�SÄÄNTÖJEN MUKAAN työntekijä ja yrittäjä kuuluu 
aina vain yhden maan sosiaaliturvaan. Pääsääntöisesti 
työ vakuutetaan työskentelymaassa.

Poikkeuksen muodostavat lähetetyt työntekijät ja 
yrittäjät, jotka vakuutetaan lähtömaassa.

Poikkeuksen muodostavat myös kahdessa tai 
useammassa maassa työskentelevät. Tällöin henkilön 
on otettava yhteyttä asuinmaansa sosiaaliturvaviran-
omaisiin. Viranomaiset ratkaisevat EU-sääntöjen puit-
teissa, minkä maan sosiaaliturvaan työntekijä kuuluu.

Kahden maan työskentelytilanteet ratkaisee 
Suomessa Eläketurvakeskus, Virossa Sotsiaalkind-
lustusamet. 
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Virosta on lähes kolminkertaistu-

nut. Vuonna 2011 Suomeen Virosta 

myönnettyjen usean maan todistus-

ten osuus kaikista A1-todistuksis-

ta oli 18 prosenttia (noin 3 000 ta-

pausta), viime vuonna se oli peräti 

70 prosenttia (noin 8 000). 

Suurin muutos ajoittuu vuosiin 

2013–2014. Tuolloin Eläketurvakes-

kus kampanjoi usean maan työs-

kentelyn vakuuttamissäännöistä ja 

 -ongelmista Virossa.

– Kampanja onnistui hyvin: viro-

laiset työnantajat ja työntekijät ovat 

tulleet tietoisiksi EU-säännöistä ja 

ovat oppineet hakemaan oikean-

laista todistusta Virosta. Myös Viron 

yhdyslaitoksemme vahvistaa tämän 

käsityksen, kertoo Lundqvist.

KALLIIMPAA VAKUUTTAA VIROON

Wartiovaaran mukaan suurin epä-

selvyyksiin liittyvä vääryys on oikein 

vakuuttamisesta työnantajalle koitu-

vat lisäkustannukset. Vaikka A1-to-

distus tulee työnantajan tietoon jäl-

kikäteen, sosiaalivakuutusmaksut 

pitää korjata oikeaan maahan.

Käytännössä sosiaalivakuutus-

maksut palautetaan Suomesta työn-

antajalle ja työnantaja maksaa mak-

sut A1-todistuksen myöntäneeseen 

maahan kyseisen maan lainsäädän-

nön mukaisesti.

Wartiovaaran mukaan eläkemak-

sujen selvitteleminen ja vakuutuk-

sen hoitaminen Viroon on työlästä. 

Se vie aikaa, joka on rahaa – pois 

varsinaisesta yritystoiminnasta.

– Virohan on vielä helppo verrat-

tuna Romaniaan tai Slovakiaan. Mil-

lä kielellä ja minne siellä kommuni-

koidaan, Wartiovaara kysyy.

Lisäkuluja tulee myös sosiaaliva-

kuuttamisesta. Työnantajat maksa-

vat työntekijästä suurin piirtein yhtä 

suurta työeläkemaksua Suomessa 

ja Virossa, mutta sosiaalivakuutus-

maksujen kokonaisuus on Virossa 

kalliimpi.

– Tämä on kestämätön tilanne. Pä-

teväkin virolainen voi jäädä palkkaa-

matta, jos meillä on riski saada takau-

tuvasti kuluja. Lisäksi on erikoistöitä, 

joihin ei ole tarjolla paikallista työ-

voimaa. Tällöin on pakko palkata vi-

rolainen, josta voi seurata lisäkuluja.

RAKENNUSLIITOLLA EI ONGELMAA

Rakennusliiton varapuheenjohtaja 

Kyösti Suokas on tietoinen kahden 

maan vakuutusongelmasta, mutta ei 

pidä sitä suurena. Yksikään virolai-

nen työntekijä ei ole asiasta liittoon 

valittanut.

– Nehän on suht’ nuoria kaverei-

ta. Ei ne sitä eläkettä mieti. Toki var-

maan siinä vaiheessa alkaa kiinnos-

taa, kun jäävät eläkkeelle ja katsovat 

mitä jäi käteen.

Silloin maksujen korjaaminen 

voi olla myöhäistä. Suokkaan mu-

kaan ongelma on silti nimenomaan 

työnantajan. Virolaiselta duunarilta 

ei voi edellyttää EU-lainsäädännön 

tuntemista.

– Eihän yksittäisellä työntekijäl-

lä ole mitään mahdollisuuksia ym-

märtää, miten nämä säännöt toimii, 

jos työnantajatkaan eivät niitä tajua, 

Suokas kertoo. 

Entä Wartiovaaran mainitsema 

virolaisten työntekijöiden hylki-

minen? Eikö ole ongelmallista, jos 

työntekijä jätetään palkkaamatta, 

vaikka hänellä on paperit kunnossa.

Tämä on 
kestämätön 

tilanne. 
Ville Wartiovaara,  

Rakennusteollisuuden asiamies

– Työnantajahan palkkaa Suo-

messa kenet haluaa, sillehän me ei 

olla ikinä mahdettu mitään, toteaa 

Suokas.

LISÄÄ TIETOA EU�SÄÄNNÖISTÄ

Kaikki ovat varmasti yhtä mieltä sii-

tä, että EU-säännöt ovat hankalia. 

Niiden puitteissa on kuitenkin toi-

mittava. 

Wartiovaaran mukaan ongelma 

ratkeaisi, jos työnantajat saisivat 

reaaliaikaista tietoa Suomeen tule-

vien työntekijöiden A1-todistuksis-

ta. Näin työnantaja ei olisi vain vi-

rolaisen työntekijän sanan varassa.

A1-todistus on työntekijää kos-

keva henkilötieto, joten tietoja to-

distuksesta ei voi antaa kaikille ta-

hoille.

– Työntekijän palkanneella työn-

antajalla on tietysti oikeus tiedus-

tella henkilön vakuuttamisasiaa 

Eläketurvakeskuksesta. Autamme 

asiassa mielellämme. On kaikkien 

etu, että vakuutusmaksut ja etuudet 

menevät alusta saakka oikein, ker-

too Lundqvist.

Tärkeintä tilanteen parantami-

seksi onkin työnantajien informoi-

minen EU:n vakuuttamissäännöistä. 

Koulutuksia ja tilaisuuksia aiheesta 

on jo järjestetty. Lisää yhteistyötä 

eri toimijoiden välillä on suunnit-

teilla. 

Työnantaja palkkaa  
kenet haluaa,  

sille me ei ollaikinä  
mahdettu mitään. 

Kyösti Suokas,  
Rakennusliiton varapuheenjohtaja

Vakuutus ratkaisuun vaikuttaa:
Missä maassa asuu vakituisesti.
Työskenteleekö asuinmaassaan  
huomattavan osan työstään.
Minkämaalaisille työnantajille työtä tehdään.
Jos yhdessä maassa on työsuhde ja toisessa 
työskennellään yrittäjänä, kaikki työ  
vakuutetaan työsuhdemaassa.

G
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Eläkepoliittista mielikuvitusta tarvitaan
TUTTAVANI Yhdysvalloissa ovat 

kehittäneet mainion menetel-

män edistää säästämistä van-

huuden varalle. Menetelmä on 

älypuhelinsovelluksella tapah-

tuva rahapelaaminen. Erona ta-

vallisiin rahapeleihin on se, ettei 

kukaan menetä rahojaan.

Long Game -sovelluksen idea 

on yksinkertainen. Jokainen 

käyttäjä voi siirtää rahaa sääs-

töön sovelluksen avulla. Rahat 

sijoitetaan eettisiin pankkeihin, 

jotka ovat sitoutuneet tarjoa-

maan kohtuullista korkoa pitkäaikaisille talletuksil-

le. Talletuksista saatavia tuottoja käytetään kahteen 

tarkoitukseen. Ensinnäkin niillä taataan 0,1 prosen-

tin tuotto kaikille säästäjille. Lisäksi niistä arvotaan 

säästäjien kesken erilaisten rahapelien voittoja – 

mukaan lukien jokaviikkoinen miljoonan dollarin 

jättipotti. Säästöjen määrä määrittelee oikeuden 

osallistua arvontoihin ja rahapeleihin. So-

velluksessa olevat säästöt arvontavoi-

tot mukaan lukien voidaan nostaa 

järjestelmästä koska tahansa.

Sovellus on hyvä esimerkki 

niin kutsutusta palkintoperus-

teisesta säästämisestä. Kyseinen 

säästämistapa on houkutteleva, 

helppo käyttää ja vähäriskinen 

sekä kannustaa pitkäaikai-

seen säästämiseen.

Kaikkea tätä kaivataan eri-

tyisesti Yhdysvalloissa. Noin 

40 prosentilla Yhdysvaltojen 

väestöstä ei ole käytännössä 

senttiäkään säästössä van-

huuden varalle. Lähes 60 

prosenttia väestöstä puo-

lestaan pelaa loton tapai-

sia rahapelejä viikoittain.

PALKINTOPERUSTEISEN 

säästämisen idea ravis- 

telee eläkepoliittista mie-

likuvitusta. Säästämistavassa 

kunkin säästämän rahan mää-

rän määrää arpa. Sijoitustuot-

toja hankitaan toki kollektiivi-

sesti, mutta ne jaetaan sattuman 

perusteella. Sattuma tuskin kel-

paa eläke-etuuksien määräämi-

sen periaatteeksi ainakaan so-

siaalivakuutuksessa. Esimerkki 

pakottaa kuitenkin kysymään, 

millaiset periaatteet siihen oi-

kein sopivat.

Säästämiseen perustuvat 

eläkkeet ovat määräytyneet 

varsin pitkään joko palkkaan sidotun etuuksien 

karttumisen tai kunkin säästäjän saavuttamien si-

joitustuottojen myötä. Mikäli palkkatyön asema yh-

teiskunnassa heikkenisi nopeasti esimerkiksi roboti-

saation myötä, ei palkkatyöhön sidottu eläke turvaa 

vanhuuden toimeentuloa kaikille. Mikäli taas eläk-

keiden rahastoiminen lisääntyisi, mutta taloudellis-

ta toimintaa ei voitaisi lisätä ekologisten ja inhimil-

listen rajoitteiden takia, tulisi koko ajan pienevälle 

kakulle koko ajan vain enemmän jakajia.

MUUTTUVASSA maailmassa vaikuttaa siltä, ettei yksi-

kään eläkkeen jakamisen tapa ole riittävä koko elä-

kejärjestelmän perustaksi. Niin kutsuttujen monipi-

larijärjestelmien yleistymisen myötä eläkkeitä onkin 

alettu jakaa aiempaa monipuolisemmilla tavoilla. 

Vanhuuden turva muodostuu monissa maissa jo var-

sin monipuolisesta asumisperusteisten eläkkeiden, 

julkisten ja yksityisten työeläkkeiden, yksilöllisten 

säästöjen, omaisuuden myynnin tai panttaamisen, 

julkisten ja yksityisten palveluiden sekä suvun ja ys-

tävien kontribuutioiden yhdistelmästä. 

Mikäli monista toimeentulon puroista halutaan 

kerätä jokia, joiden avulla kaikki voivat saavuttaa 

riittävän vanhuudenajan turvan, on vain yksi asia 

varmaa: eläkepoliittista mielikuvitusta tullaan tar-

vitsemaan tulevaisuudessa aiempaa enemmän. 

Ville-Pekka Sorsa 
Kirjoittaja työskentelee johtamisen ja  

organisaatioiden apulaisprofessorina Hankenilla.

”Sattuma 
tuskin kelpaa 

eläke-etuuksien 
määräämisen 
periaatteeksi.”
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Vain työeläke

Suomi Ulkomaat Miehet Naiset

Vain työeläkeSekä työ-, että
Kelan eläke

Sekä työ-, että
Kelan eläke

Vain Kelan eläke

Asuinmaan mukaan 31.12.2015, % Sukupuolen mukaan 31.12.2015, %

Vain Kelan eläke
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  Vain työeläke    

  Sekä työ-, että Kelan eläke        

  Vain Kelan eläke

2001 2015 5845 3547

78

Eläkkeensaajat sisältävät kaikki eläkelajit.

M
aamme noin 5,5 miljoonasta  

asukkaasta 1,5 miljoonaa saa 

eläkettä. Valtaosa heistä nauttii 

omaan työuraan perustuvaa työeläket-

tä, keskimäärin 1 426 euroa kuukau-

dessa.

Jos työeläke jää pieneksi, maksaa 

Kela asumiseen perustuvaa kansan-

eläkettä. Täyden kansaneläkkeen mää-

rä yksin asuvalla on 629 euroa. Kan-

saneläkettä ei makseta työeläkkeen 

määrän ylittäessä yksin asuvalla noin 

1 300 euroa kuukaudessa.

Isossa kuviossa näkyy eri etuja 

nauttivien osuudet eläkeläisväestös-

sä. Kuvio sisältää myös takuueläkettä 

saavat. Kelan  maksama takuueläke 

täydentää pientä eläkettä. Täysi takuu- 

eläke on 760 euroa.

Kokonaisuutena tilasto kertoo, 

että yhä harvempi työeläkettä saavis-

ta nauttii kansaneläkettä. 

Työeläke tuo leivän pöytään yhä  
useammalle. Työuran aikainen  
palkka vaikuttaa eläkkeen määrään. 
Jos työansiot jäävät ohueksi,  
Kela turvaa toimeentuloa.

TEKSTI: ANNE IIVONEN DATA: HEIDI NYMAN  
GRAFIIKKA: MARKKU LAITINEN

TYÖELÄKE ON YHÄ KASVAVA ETUUS

INFOGRAFIIKKA

Työeläke on yhä useamman tärkein toimeentulon lähde. Työeläkelaitokset maksavat työeläkettä työn ja yrittäjätoiminnan perusteella kertyneistä työeläkevaroista. 
Kansaneläkkeen niin kuin takuueläkkeenkin kulut maksaa Kela verovaroin.

Eläkkeensaajat eläkejärjestelmän mukaan vuosina 2001 ja 2015, %
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Rajoitettu palkkaindeksi
Työeläke: Hintaindeksi (rahastokehitys)
Kansaneläke: Palkkaindeksi - normi

TANSKASSA -
kentuu lähes yksinomaan kansaneläk-

-

-
netään palkkaindeksin muutoksesta kiin-

-

-

heikennys kompensoidaan kuitenkin ko-

Lakisääteistä työeläkettä (ATP) tar-
-
-

-

-

Indeksi reagoi talouteen
Takuueläke: Hintaindeksi

RUOTSISSA työeläkkeiden indeksointi pe-

-

Tasapainoindeksi on aiheuttanut äkil-
-
-

-

J
okaisessa vertailumaassa in-

deksit seuraavat taloustilanteen 

muutosta. Inflaatio, ansiotaso 

ja taloustilanne vaikuttavat in-

deksitarkistuksiin. Sekä Suomessa että 

muissa Pohjoismaissa on yhteistä kyt-

kös palkkoihin.

Taloudellisesti vaikeiden 2010- luvun 

alkuvuosien aikana indeksit ovat Ruot-

sia lukuun ottamatta nostaneet eläk-

keiden ostovoimaa. Suomessa reaali-

nen kehitys vertailujaksolla 2011–2015 

on +1,0 prosentin muutoksella hienoi-

sesti parantanut eläkkeiden ostovoi-

maa. 

ANTTI MIELONEN, MIKA VIDLUND JA 
NIKO VÄÄNÄNEN

Kirjoittajat työskentelevät  
Eläketurvakeskuksen suunnitteluosastolla

POHJOISMAINEN   
INDEKSIT

Kansalaisaloitteessa  
ehdotetaan työeläke- 
indeksin muuttamista  
palkkaindeksiksi.
Palkkaindeksiä ei nykyisin 
sovelleta missään Pohjois-
maassa suoraan tai siitä 
huomioidaan vain osa.
Selvitimme indeksi-
tarkistusten vaikutukset 
vuosina 2011–2015.

Reaalinen vuosimuutos Reaalinen vuosimuutos
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Indeksissä hintoja ja palkkoja
Kansaneläke: Hintaindeksi

SUOMESSA -
-
-

Työeläkeindeksissä hintatason muutoksen 
-

-
-
-

-

Kansaneläkkeet tarkistetaan kansan-
-

deksointi säilyttää kansaneläkkeiden os-

-
si kansaneläkkeisiin on tehty tasotarkis-

indeksin jäädyttämisen lisäksi ylimääräi-

 INDEKSIVERTAILU

Siirrytty puoliväli-indeksiin

NORJASSA ennen sikäläistä eläkeuudis-
tusta eläkkeiden tarkistamiseen käytet-

-
-

-

Vähimmäiseläkkeissä tarkistus perus-

-

-
-

Eläkkeet seuraavat hintoja
Työeläke: Hintaindeksi (rahastojen ke-

Kansaneläke: Hinta- tai palkkaindeksi

ISLANNISSA työeläkkeiden indeksointi 

Finanssikriisin myötä eläkerahastot 
-
-

Valtaosa eläkeläisistä saa kansanelä-

-
tus tehdään sen mukaan kumpi on kor-

-

Eläkkeitä on pääsääntöisesti indeksoi-

Työeläkkeen leikkauksia on myös kom-
pensoitu kansaneläkkeen tasokorotuk-

*Islannin ja Tanskan osalta luku perustuu kansaneläkkeen tarkistukseen.

Reaalinen vuosimuutos Reaalinen vuosimuutos Reaalinen vuosimuutos
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ELÄKETURVAKESKUKSEN kevätseminaareissa elä-

keturvan asiantuntijat tarkastelevat muutoksen 

suuntaa ja eläketurvan vaikutuksia tutkitun tie-

don valossa.

Sarjan aloittivat helmikuussa ekonomistit Kati 
Ahonen ja Juha Rantala aiheenaan eläkeläisten 

toimeentulo.

Tilaisuudet kestävät puolitoista tuntia tors tai-

iltapäivisin kello 14 alkaen. Pidempikestoisempia 

ovat 16.2. seminaari (klo 13.30–16) ja koko päivän 

kestävä kansainvälinen seminaari toukokuussa. 

SEMINAAREIHIN ilmoittautumiset toivotaan 

 viimeistään viikkoa ennen seminaaria ver - 

kossa www.etk.fi/seminaarit tai sähköpostilla 
tutkimus@etk.fi.

Tilaisuudet järjestetään Eläketurvakeskuksen 

toimitalossa (Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila, Helsinki). 

Seminaareihin voi osallistua myös Lync (Skype 

for Business) -sovelluksen kautta.

Toukokuussa koko päivän  
kansainvälinen seminaari
SEMINAARIKAUSI huipentuu 19. toukukuuta kan-

sainväliseen konferenssiin.

Seminaarissa eläketurvan huippuasiantuntijat 

tarkastelevat muutoksen suuntaa ja kehityksen 

vaikutuksia. Keskustelua käydään näistä teemois-

ta: millä tavoin työelämän joustot ja työntekijöi-

den elämäntilanteet vaikuttavat eläketurvaan; 

miten eläkejärjestelmiä uudistetaan eri puolilla 

maailmaa?

Pääpuhujina ovat Anna D’Addio (OECD), Joakim   
Palme (Uppsalan yliopisto), Traute Meyer (South- 

amptonin yliopisto), Dirk Hofäcker (Duisburg- 

Essenin yliopisto) ja Kathrin Komp (Helsingin 

yliopisto).

Kommenttipuheenvuorot kuullaan seuraavilta: 

Katja Veirto (Akava), Jaakko Kiander (Ilmari-

nen), Noora Järnefelt (ETK) ja Roope Uusitalo 

(Jyväskylän yliopisto).

Seminaari on koko päivän mittainen ja siihen 

ilmoittaudutaan erikseen. 

Asiantuntijat taustoittavat eläkefaktoja tutkittuun tietoon perustuen.

Tutkimusseminaarien 
kevätkauden ohjelma alkanut

16.2. 
Työoloja kehittämällä työurat pidemmiksi  
Petri Böckerman (Turun kauppakorkeakoulu/ 
Palkansaajien tutkimuslaitos) 
Jouko Nätti (Tampereen yliopisto) 
Noora Järnefelt (ETK)

 
2.3. 
Hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen  
saaneiden työmarkkina-asema ja  
työkyvyttömyyseläkkeellä olevien  
ansiotyön yleisyys  
Mikko Laaksonen ja Anu Polvinen (ETK) 

 

 16.3. 
 Ylisukupolvinen taloudellinen  
 liikkuvuus

 Markus Jäntti (Helsingin yliopisto/VATT)   
 

 30.3. 
 Terveydessä ja elintavoissa tapahtuvat  
 muutokset siirryttäessä vanhuuseläkkeelle 

 Suomen Akatemian rahoittaman FIREA-hankkeen tuloksia. 
 Sari Stenholm (Turun yliopisto)  
 

6.4. 
Eläkeikä nousee mutta joustot  
säilyvät – Kyselytutkimus 2017  
eläke-uudistuksesta ja työssäjatkamisaikeista   
Sanna Tenhunen (ETK) 

 
20.4. 
Mitä työnantajat ajattelevat  
työkyvyttömyyseläkemaksusta ja  
maksuluokkamallista?

Jyri Liukko ja Anu Polvinen (ETK) 

19.5. 
Changing labour markets, life-course and pensions

Kommenttipuheenvuorot: 
Saana Siekkinen (SAK) 
Pauli Forma (KEVA) 
Tuomo Alasoini (TEKES)
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KUKA?
Maria Löfgren
● Ikä:

Kolulutus: OTK
Työ:

Maria Löfgren   

 

Harri Hellsténin 
 

 
Jari Lindströmin  

 
 

On tuhlausta, 
että järjestelmä 

kannustaa 
pikemmin 

passiivisuuteen 
kuin työntekoon.

Li
is

a 
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Palkkatyön ja yrittäjyyden lähennyttävä
HYVINVOINTIYHTEISKUNTAMME ja 

sen tukipilarina toimivan sosi-

aaliturvajärjestelmän rahoitus 

edellyttävät, että työnteon mää-

rä lisääntyy ripeästi. Työ- ja vir-

kasuhteitten kautta kerättävä 

ansiosidonnaisten etuuksien 

riittävä rahoitus ei ole jatkossa 

itsestäänselvyys.

Moni ansaitsee toimeentulon-

sa useasta eri lähteestä pieninä 

puroina, vuoroin tai yhtä aikaa 

yrittäjänä ja palkansaajana. Sa-

maan aikaan liian moni jättää 

tarttumatta taloudellisen toimeliaisuuden mahdolli-

suuksiin, koska ne saattavat pudottaa sosiaaliturva-

verkkojen ulkopuolelle silloin, kun työtä ei ole.

YHTEISKUNNAN näkökulmasta on suurta tuhlausta, 

että järjestelmä kannustaa joissain tilanteissa pi-

kemmin passiivisuuteen kuin työntekoon. Yksilön 

näkökulmasta työmarkkinoiden ulkopuolelle jää-

minen voi olla alku ulkopuolisuuden ja syrjäytymi-

sen kierteelle.

Jos esimerkiksi teet työtä yrittäjänä, olet äkkiä 

palkansaajana ansaitun työttömyysturvan ulot-

tumattomissa etkä toisaalta pysty satunnaisilla 

yrittäjätuloilla vakuuttamaan työtäsi. Etuuksien ja 

palvelujen kestävyys edellyttävät paitsi talouskas-

vua myös sosiaaliturvajärjestelmää, joka tunnistaa 

työelämässä ja työnteon tavoissa tapahtuneet muu-

tokset.

Tähän tähtää omalta osaltaan työ- ja elinkeino-

ministeriön teettämä selvitys työttömyysturvajärjes-

telmän muutostarpeista palkkatyön ja perinteisen 

yrittäjyyden välimaastossa. Selvityksessä esitetään 

yhdistelmävakuutuksen käyttöönottoa, työttömil-

le yritystoiminnan käynnistysjaksoa ilman pelkoa 

toimeentulon katkeamisesta ja työttömyyskassoil-

le mahdollisuutta tarjota jäsenilleen palkansaajan, 

yrittäjän ja statusten yhdistelmään perustuvaa työt-

tömyysvakuutusta. 

YHDISTELMÄVAKUUTUSTA koskeva esitys pohjautuu ny-

kymalliseen työttömyysturvajärjestelmään. Vakuut-

tamisperiaate, rahoitusperiaate 

ja -osuudet sekä vakuutettuna 

olon kestoa ja työssäoloehdon 

ansaintaa koskevat edellytyk-

set pysyisivät perusteiltaan ny-

kyisinä.

Muutos mahdollistaisi työttö-

myysturvan kertymisen silloin-

kin, kun yrittäjä- tai palkansaaja-   

työ eivät yksinään sitä kerrytä. 

Työttömyysturvaa voisi siten 

ansaita yhdistelemällä näitä työ-

muotoja ja keräämällä työssä-

oloehtoa pienemistä paloista. 

Palkansaajien, työnantajien tai yhteiskunnan maksu-   

rasitus ei lähtökohtaisesti kasvaisi. Lisäraha tulisi 

pääosin niiltä, jotka nykyisestä poiketen tulisivat 

työttömyysturvan piiriin.

Työttömille esitetään mahdollisuutta kokeilla 

siipiä sivutoimisesti neljän kuukauden ajan. Yri-

tystoiminnasta huolimatta työttömyyskorvausta 

voisi saada, mutta yritystoiminnasta tuleva tulo 

pienentäisi etuuden määrää. Hyviä yritysideoita 

syntyy ja yrityksiä perustetaan niin kokoaikatyön 

lomassa kuin työttömänä. Ei ole oikein, että työttö-

mänä aloitettu yritystoiminta vie sangen kategori-

sesti oikeuden työttömyyskorvaukseen, vaikka sitä 

voi saada, jos yritystoiminta on alkanut kokoaika-

työn kestäessä.

Oli hienoa saada olla näitä esityksiä tekemäs-

sä työministerin nimittämänä toisena selvityshen-

kilönä. Erityisen iloinen olen siitä, että työelämän 

osapuolten kesken löytyi moneen asiaan yhteinen 

tilanne kuva ja myös yhteisiä ratkaisunäkemyksiä.

UUDISTUKSET JOHTAVAT sitä parempaan lopputulok-

seen – myös käytännössä – mitä suurempi joukko 

niihin sitoutuu. Yrittäjien ja palkansaajien välillä ei 

ole välttämättä suuria raja-aitoja. Ei ole järkevää, 

jos näiden statusten väliin jää sosiaaliturvassa työn 

mentävä aukko. 

Maria Löfgren 
Palstalla vieraileva kirjoittaja  

ottaa kantaa eläkekeskusteluun.
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ISLANTI
Eläkeikä vähitellen
70 vuoteen
ISLANTILAISTEN eläkeikä nousee nykyisestä

-

-

-
-
-

RUOTSI
Ikääntyneitä
painostetaan eläkkeelle

y

JOKA KYMMENETTÄ

Dan Adolphson

BRASILIA
Vakuutusaikavaatimus
huippukorkealle
BRASILIAN presidentti Michel Temerin
alulle panema ehdotus eläkejärjestelmän
uudistuksesta etenee. Reformin ensim-
mäinen käsittely läpäisi kongressin käsit-
telyn joulukuussa.

kun nyt eläkkeelle siirrytään keskimäärin

-

-
luokituksen sekä heikon huoltosuhteen
parissa.

-
-

-
.
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Kari Lindstedt
Informaatikko

Pallo
hallussa
Pallo hallussa kokoaa eri lähteistä  
ulkomaiden eläkeuutisia ja maaesittelyn.  
Lisää luettavaa muiden maiden eläketurvasta 
löydät osoitteesta www.etk.fi/muutmaat.

http://www.etk.fi/
http://riotimesonline.com/brazil-news/rio-politics/brazil-announces-new-social-security-reform-bill/
http://www.reuters.com/article/us-brazil-politics-pensions-idUSKBN144193
https://t.co/r3QoJmjniC
http://www.di.se/nyheter/sa-trycks-seniorerna-ut-ur-arbetslivet/


ESPANJA
● Väkiluku:
● Elinajan odote:  

● Eläkeikä:

VENÄJÄ
Valopilkkuja
väestönkehityksessä

p jj

VENÄJÄN väestötilastoja koskevat uutiset
ovat lähes poikkeuksetta negatiivisia. 
Todellisuus ei kuitenkaan ole välttämättä 
niin synkkä kuin yleensä ajatellaan.

Positiivinen kehitys syntyvyydessä, 
kuolleisuudessa ja maahanmuutossa on
kasvattanut Venäjän väestöä vuosi vuodelta
jo vuosikymmenen ajan.

kun se kymmenen vuotta aiemmin oli vain

Työikäisten määrä väestöstä on kuiten-

Eläkeiän ja eläkejärjestelmän uudistus on 
väistämättä edessä, luultavasti vuoden 

pitänyt pitkään voimassa alhaiset eläkeiät:

JAPANI
Eläkevarojen ja -vastuiden
kirjanpito rempallaan

j jj j

JAPANI ei aio noudattaa YK:n vahvistamia 
kansantalouden tilinpidon SNA-standar-
deja tilastoidessaan julkisen sektorin
eläkevastuita ja -varoja. 

Maassa lasketaan eläkerahastojen va-
roja mukaan kansantalouden kirjanpitoon, 
mutta jätetään eläkevastuita sen ulkopuo-
lelle, mikä kaunistaa tilastoja.

Velka on IMF:n mukaan maailman suu-
rin. Päätös olla noudattamatta standardeja
vaikeuttaa Japanin julkisen velan todelli-
sen määrän arviointia. Tämä myös hanka-
loittaa julkisen velan vertailua eri maiden 
välillä.

Japanin julkisen sektorin velka on ko-

prosenttia, osin siksi, että  kansantalouden 
tilinpitoon lasketaan mukaan julkisen sek-
torin eläkevaroja.

Eläketurva perustuu 
lakisääteiseen järjestelmään
ESPANJASSA

-

-

-
-
-

-

kestävyyskerroin -

 
-

-

-
-

-
-

27TYÖELÄKE |  

M A A E S I T T E L Y

https://www.ft.com/content/25a5c388-9cfa-11e6-8324-be63473ce146?ftcamp=crm/email/_2016___11___20161101__/emailalerts/Keyword_alert/product
https://www.ft.com/content/9cea885e-c03e-11e6-9bca-2b93a6856354


58,19
EUROA 

VAKUUTTAMISEN ALARAJA 

-

-
-

K
ar

ol
iin

a 
 P

aa
to

s

Työansio on työeläkkeen perusta
TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN

-

-

-

-

-
-
-

-
-

YRITTÄJÄN ELÄKETURVA -

-

-
-

-

Anne Iivonen

Senioriliikkeen kansalaisaloite eduskunnassa
TYÖELÄKEINDEKSIN

-

-

 Kimmo 

Kiljusen

-
-

Eläketurvakeskus kouluttaa,
ilmoittaudu verkossa.
www.etk.fi/koulutus

OPI ELÄKEASIOITA  
VERKOSSA

-

@
TARTU TILAISUUTEEN

SUOMEN -

2017
-

Kiinnostaako molemmat? 

28

TIEDOKSI

OPI  
 UUTTA

http://www.etk.fi/tyoelakepalvelut/koulutus/koulutustarjonta/


Tilaa uudistuneet 
eläke-esitteet
UUDISTUNEET ESITTEET tarjoavat tietoa eläke- 
etuuksista vuodenvaihteen eläkeuudistuksen 
jälkeen.

Työntekijän ja yrittäjän eläke -esite on pe-
rusesite yksityisten alojen eläke-etuuksista. 
Kolme muuta esitettä tarjoavat täsmällistä 
tietoa kustakin eläke-edusta.

Perusesite sisältää tietoja eri eläkemuo-
doista ja eläkkeiden saantiedellytyksistä sekä 
eläkkeen karttumisesta ja hakemisesta. Sen 
numeroliitteeseen on koottu tietoa vakuutus-
maksuista, indekseistä, verotuksesta sekä 
taulukoita sosiaalietuuksista. 

Kaikki neljä esitettä ilmestyvät suomeksi ja 
ruotsiksi. Työntekijän ja yrittäjän eläke -esite 
ilmestyy lisäksi englanniksi.

Esitteet on julkaistu Eläketurvakeskuksen 
verkkopalveluun .

Kunkin esitteen kohdalla on tilauslomake, 
jonka täyttämällä saa halutun määrän pape-
risia esitevihkosia. 

Ilmarinen
 KTM  on nimitetty 

arvopaperisijoituksista vastaavaksi 
 

 VTL  on nimitetty 
korkosijoituksista ja Ilmarinen 
Alfasta vastaavaksi johtajaksi 

 

 VTM  on nimitetty 
 

alkaen. 

 KTM  on nimitetty 
talousosaston osastopäälliköksi 

 

 KTM  on  
nimitetty kehityspalvelut 
-osaston osastopäälliköksi 

 
 

TELA
 Oikeustieteen kandidaatti  

johtavaksi lakiasiaintuntijaksi  
tehtävänään erityisesti työeläke- 
alan kansalliseen ja EU-oikeu- 
delliseen asemaan liittyvät  
kysymykset. 

 Telan lakimies  
on nimitetty johtavaksi lakiasiain-

erityisesti työeläkealaa koskeva  
sijoitus- ja arvopaperimarkkina-
lainsäädäntö. 

 Valtiotieteiden maisteri 

ekonomistiksi tehtäväalueenaan 
kansantalouteen, sosiaaliturvaan 
ja erityisesti eläkejärjestelmään 
liittyvät asiantuntijatehtävät talou-
den näkökulmasta. 

Kokeilu alkanut: Kelalta käteen 560 € kuukaudessa
PERUSTULOKOKEILU toteutetaan tänä ja ensi 
vuoden aikana. Kaksivuotisjaksolla kokei-
luun valituille Kela maksaa kokeilun aikana 

Perustulo on saajalleen verovapaata tuloa, 
eivätkä sen määrää vähennä perustulon saa-
jan muut tulot.

Eläke-etuudet kuitenkin estävät perustu-
lon saamisen. Perustulo ei myöskään kartuta 
eläkettä maksuajaltaan.

Työeläkkeeseen perustulolla on siten vain 
vähän yhtymäkohtia. Karttuminen palkatto-
milta ajoilta varmistetaan siten, että Kela il-
moittaa nykyisten palkattomien etuuslajien 
mukaiset palkattomat etuusjaksot perustu-
lon maksuajalta.

Kela ilmoittaa työmarkkinatuen ja perus-
päivärahan työeläkejärjestelmän rekisteriin ja 
välittää niistä tiedot ikään kuin ne olisi mak-
settu ilman perustulokokeilua. Näin myös tu-
levan ajan ansio tulee laskettavaksi oikein.

Perustuloa saa kaksi tuhatta satunnaiso-

tannalla valittua henkilöä. Muut eivät voi saa-
da perustuloa. Perustuloa ei siis voi hakea, 
toisin kuin Kelan muita etuuksia.

Viime joulukuun puolivälissä tapahtuvaan 
-

tiaat henkilöt, joille Kela on maksanut työ-
markkinatukea tai peruspäivärahaa ja jotka 
eivät ole saaneet etuutta lomautuksen vuoksi.

Sosiaaliturvaa nykymuodossa on kehitet-
ty vuosikymmenten ajan, mutta sen perusta 
on rakennettu hyvin erilaisessa ympäristössä 
kuin jossa nyt elämme. Epätyypilliset työsuh-
teet ovat lisääntyneet eikä sosiaaliturvajärjes-
telmämme kaikilta osin enää vastaa tämän 
päivän vaatimuksia.

Perustulo on yksi ratkaisu siihen, miten 
työtä voisi ottaa vastaan joustavammin. Tästä 
syystä Suomessa halutaan kokeilla perus-
tuloa.

Lisätietoja etuudesta kertoo Kelan verkko-
palvelu ja työeläkkeen näkökulmasta Työ-
eläkelakipalvelu. 
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Tarttuvaa pöhinää 
innovaatioista
Eric Riesin Lean Startup – 
kokeilukulttuurin käsikir-
ja on uusimpana yöpöy-
dälläni. Kysymys on siitä, 
kuinka jatkuvan innovoin-
nin avulla luodaan onnis-

tuneempaa liiketoimintaa.
Kirja uppoutuu start up -yritysten ihanaan pö-

hinään ja opettaa sen maailman terminologiaa (ja 
tässä tapauksessa vielä suomeksi käännettynä).

Amerikkalaista pöhinää onkin sitten vaikeam-
pi kääntää suomeksi luomatta ajoittain hieman 
läpinäkyvän ylipuhuvia lausumia. Ameriikassa 
kun tavalliset suomalaisten laatusanojen kään-
nökset eivät tunnu missään: liian vaatimattomia. 
Kannattaa lukea. 

Spokesmanin 
innostuksella
Saku Tuomisen teos, 
joka on myös e-kirjana 
saatavana on kirja siitä, 
mikä on oikeasti hyödyl-
listä innovointia. Siihen 
viittaa myös kirjan alaot-

sikko: arkisen luovuuden ylistys. Teeveestä tut-
tu Tuominen on innostava ja suosittu puhuja eri 
tilaisuuksissa. Kirja syventää hienolla tavalla hä-
nen spokesmanin rooliaan.

Olen viehättynyt sähköisiin kirjoihin, kun ne ovat 
yleistyneet nyt myös kirjastoissa. Valikoima on toki 
vielä suppea vaikka kasvaa hyvää vauhtia. Kotimai-
set tietokirjat ovat kiinnostavia ja ne tulevat luet-
taviksi riittävän nopeasti. Kirjastolainattu -eKirja 
palautuu vielä automaattisesti kirjastoon. 

Start-up pöhinää ja talouslegendoja
Uudistusten vauhdissa kirjat suovat tovin tarkastella asioita pidemmässä 
 aikajänteessä, kertoo Arek Oy:n Matti Ylilammi. Hän esittelee suosikkikirjansa.

KUKA?
Matti Ylilammi
● Ikä:
● Koulutus: DI

Työ: toimitus-
johtaja, Arek Oy

● Lähellä sydäntä: 
faktat, tiede, talous

● Aikoo lukea 
 seuraavaksi: 
Ashlee Vance:  Elon 
Musk, visionääri 
Teslan, SpaceX:n ja 
Solar Cityn takana.

Kultasormi 
Nalle Wahlroos
Käsissäni on Helsingin 
Sanomien toimittajan 
Tuomo Pietiläisen pro-
fessorina ollessa yhdes-
sä oppilaittensa kanssa 
laatima kirja koko kan-

san Nallesta. Kirja Wahlroosista kannattaa lukea. 
Minut yllätti kirjan neutraali ote asiaan. Te-

kijät ovat pyrkineet löytämään kaiken mahdolli-
sen saatavilla olevan tiedon kirjan päähenkilöstä. 
Epävirallisen elämäkerran analyysit ovat kuiten-
kin harkiten kirjoitettuja ja analyysit huolellisia.

Kirja kertoo miehestä, joka nousi tavallisesta 
kansalaisesta patruunaksi ja talousvaikuttajaksi. 
Wahlroosilla on Midaksen kultainen sormi, joka 
tuntuu muuttavan kaiken kullaksi. 

Viileydellä 
Koneen herrasta
Koneen herrasta ja Herli-
nin suvun edustajista on 
kirjoitettu paljon. Nyt pu-
huu ammattijohtaja Matti 
Alahuhta, jolla on Nokia- 
tausta.

Kokemuksia ja näkemyksiä johtamisesta Ko-
neen ja Nokian vuosilta on kosolti, mutta Koneen 
pomon kirja jättää minut hieman kylmäksi. Kir-
kas suunta ja ihmisten voima jäävät näyttäyty-
mättä. Jotenkin tuntuu, että asioita jää tässä ko-
nepellin alle – kaikkea ei kerrota.

Kirja on laadittu tyylikkäästi itseä ruoskien, ja 
onnistumiset tuodaan vahvasti faktoina pöytään. 
Näin lukijalle ei jää epäselväksi miten asiassa lo-
pulta kävi. Sopii johtamisesta kiinnostuneille. 
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Are retirees poor?
HOW IS POVERTY MEASURED? That is a key question when exam-
ining why retirees are said to be poor although studies show that 
their average income has improved. 

The income poverty risk is the most frequently used indicator 
of poverty. As its name indicates, the income poverty risk depicts 
the risk or threat of poverty.

The income poverty risk is determined based on the family's 
equiva-

lent income includes, for example, earnings and capital income 
as well as received and paid income transfers (pensions and in-

equivalent income is the same for all members of a household.
median in-

come of the entire population. The median income is the dispos-
able income of an equivalent adult in a household in the middle 
of the income distribution in a year.

means more people are at risk of income poverty.
The income poverty risk is relative: when the medial income ris-

es, the income poverty risk level rises. That is why individuals may 
fall below the poverty risk level one year and be above it the next 
year, even if their own disposable income has remained unchanged. 

Pilot basic income scheme
€560 A MONTH is how much 2,000 
randomly selected unemployed 

government launched this two-
year experiment on 1 Jan. 2017.

One of the aims of the basic 
income is to reduce bureaucracy. 
Instead of having to apply for sev-

selected recipients automatically 
receive this monthly lump sum of 

-

scheme is to boost employment. 

So far, unemployed people have 
been discouraged from taking up 
smaller jobs as the wages they 
have received have reduced their 

basic income scheme, working 

The current social security 
-

oped over several decades, but its 
basis was constructed in an en-

one we live in now. The basic in-

a world of atypical employment 
relationships. 

Avoid double insurance
THE A1 CERTIFICATE ensures that 
workers are insured in only one 
country at a time, as the EU reg-
ulations on social security pre-
scribe. 

-

should be insured in Estonia. If 
they work both in Estonia and 

-
cate to attest which country’s so-
cial security laws apply.

for Pensions sorts out a few hun-

dred cases of double insurance. It 
is important to correct the mis-
takes as soon as possible since 

-
sible) to correct pension contri-

-
tre for Pensions conducted a 
massive campaign in Estonia 
about double insurance. The cam-

Conditions at work 
important
POSTPONING RETIREMENT is cru-
cial as people live longer. A study 
by Noora Järnefelt and Satu Ni-
valainen -
centives are not the only reason 
why public sector wage earners 
have later retirement intentions 
(retirement at age 64 or older) 
than public sector wage earners. 
Also more favourable working 
conditions matter. 

Recently, every third private 
sector workplace has dismissed 
workers. As a result, the motiva-
tion to continue working among 
those who have kept their jobs 
has declined. 

Day-time work and the oppor-
tunity to develop at work increase 
the intentions of public sector 
workers to retire late. 

The study, published by the 

is based on the responses of 
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Translator
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Eläkkeet ja eläkeläisten
toimeentulo 1995–2015

(Toim.)

SUSAN KUIVALAINEN

JUHA RANTALA

KATI AHONEN

KATI KUITTO

LIISA-MARIA PALOMÄKI

ELÄKETURVAKESKUKSEN
TUTKIMUKSIA

2017

01

Työolot ja työurat
– tutkimuksia työurien vakaudesta 
ja eläkkeelle siirtymisestä 

NOORA JÄRNEFELT (toim.)

ELÄKETURVAKESKUKSEN
TUTKIMUKSIA

2016

08

Maatalousyrittäjien
työurat ja eläketurva

SANNA TENHUNEN

JANNE SALONEN

ELÄKETURVAKESKUKSEN
TUTKIMUKSIA

2016

07

2016
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Suomen työeläkevakuutetut 2015
Arbetspensionsförsäkrade i Finland 2015

Persons insured for an earnings-related pension in Finland 2015
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