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Leipurista koulunkäynnin ohjaajaksi,
ja Maria Siparin (oik.) työkyky kohentui.
Vieressä Maija Vilkko.

Sote-uudistukselta
Elon Maarit Gockel
odottaa parannuksia
kuntoutusketjuun.
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UUSIMMAT JULKAISUT

Larssonin Millenium-sarja
Kari-Pekka Martimon
kirjaesittelyssä.
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PÄÄKIRJOITUS
Työeläke on Eläketurvakeskuksen
julkaisema työeläkealan
ammatti- ja sidosryhmälehti.
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Huomenna on kaikki hyvin

PÄÄTOIMITTAJA
Kati Kalliomäki
TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ
Anne Iivonen

PITKÄT VASTUUT ja lyhyet tuotto-odotukset eivät muodosta kovin luontevaa yhdistel-

mää. Kuitenkin juuri lyhyestä näkökulmasta työeläkealaa usein arvioidaan: sijoitusten
tuotot ja erityisesti ne kehnommat tuotot saavat palstatilaa neljännesvuosittain. Itse
eläkevastuut laukeavat kuitenkin maksuun vasta kymmenien vuosien päästä.
Toki sijoitustuotoilla on ratkaiseva merkitys työeläkkeiden rahastoinnissa.
Sanoohan sen arkijärkikin, että säästöön voi siirtää roposia vasta sitten, kun
jotain ylimääräistä irtoaa.
Viime vuoden kokonaistuloksen kirkasti sijoitusmielessä mukavasti sujunut loppuvuosi – eli niin sanottua ylimääräistä tuli. Se on tärkeää, kun
työeläkevakuuttajien vakavaraisuudelle etsitään sopivaa tasoa.

TOIMITUSNEUVOSTO
Marjaana Lundqvist (Eläketurvakeskus)
Anu Suutela-Vuorinen (Elo)
Timo Toropainen (Eläkesäätiöyhdistys)
Esko Torsti (Ilmarinen)
Milla Vailaranta (Etera)
Niko Väänänen (Eläketurvakeskus)
Mika Ylä-Outinen (Keva)
TÄTÄ LEHTEÄ TEKIVÄT MYÖS
Verneri Aalto, Antti Karkiainen, Mika Karjalainen,
Lena Koski, Vesa Laitinen, Kari Lindstedt, Peter
Lindström, Kari-Pekka Martimo, Heidi Nyman,
Mikko Nikkinen, Jouko Ollikainen, Karoliina
Paatos, Satu Palander, Merja Raunis, Suvi Ritola,
Ville-Pekka Sorsa, Tiina Suomalainen ja Mika
Vidlund.

YKSITYISALOJEN työeläkevakuuttajien vakavaraisuus on ollut kuluvan vuoden alusta määritelty entistä tarkemmin. Kullekin työeläkelaitokselle
haetaan aiempaa täsmällisempi raja, joka määräytyy sijoitusten riskin
mukaisesti. Myös riskiarvioinnista on säädelty erikseen. Kaikki tämä
pakottaa työeläkesijoittajat tarkkaan ja pitkäjänteiseen työhön.
Hutiloitu työeläkealalla ei ole aiemminkaan, ei toden totta. Työeläkerahastot ovat kasvaneet vuosien varrella tehokkaasti, itse
asiassa joidenkin mielestä liiankin paljon. Ei siis ihme, että polemiikki rahastojen suuruudesta ja käyttämisestä on käynyt kiivaana.
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RAHASTOINNIN ideasta soisi käytävän keskustelua enemmänkin kuin nykyi-

sellään. Onhan aihe todella ihmisläheinen: pidetään huolta eri sukupolvista,
myös niistä, jotka vasta tänään syntyvät.
Ikäluokat ovat erisuuruisia keskenään, joten tarkkaa rahastointikalkylointia tarvitaan.
Nuoret ajattelevat yleisesti ja kertovat myös tässä lehdessä, että he toivovat saavansa takaisin työeläkkeeseen maksetut rahat. Ihan kurantti
toive! Ei petetä heitä.
Ei petetä myöskään jo vanhempia sukupolvia, joiden toimeentulo on
eläkkeestä kiinni. Työeläkeala saattaa vaikuttaa ylimieliseltä ja huonokuuloiselta rahastojen vartijalta, mutta itseisarvoja rahastot eivät ole, vaan
takaavat juurikin niitä eläkkeitä – nykyisiä ja tulevia.

Työeläke ilmestyy viidesti vuodessa.
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Kati Kalliomäki
päätoimittaja
Työeläkelehti.fi
Twitter: @KatiKalliomaki
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Karoliina Paatos

TULEVAISUUDEN turva on mielestäni kaunis käsite, jota on mukavaa ajatella.
Huomisesta ei koskaan tiedä, mutta jos se tulee, niin tulkoon turvallisena
meille kaikille.

KANNEN KUVA:
Vesa Laitinen
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Kerkeänkö saada

OMANI TAKAISIN?
Saanko maksamani maksut sitten takaisin eläkkeenä?
Tätä kysyi Helsingin Vuosaaren lukiolainen Miriam Zahir.
TEKSTI: VERNERI AALTO | KUVAT: SATU PALANDER

V

uosaaren lukion opiskelijoista osa pitää tulevaisuutta epävarmana ja hankalana. Raha kiinnostaa,
mutta myös opiskelun jälkeisen työn sisällöllä on merkitystä.
Helsinkiläislukiolaisista moni
kuitenkin yhä luottaa siihen, että
ahkerille hommia riittää varmasti.
Mäkkärin kassalle ei kukaan halua
jäädä.

ARTTU SALONEN, 19, on Zahirin kanssa

MIRIAM ZAHIR, 19, tietää mitä tahtoo.

MINKA KYTÖ, 18, ei ole vielä lyönyt

Lukion jälkeen tähtäimessä on yliopisto ja tutkinto oikeustieteistä.
Kymmenen vuoden päästä hän toivoo olevansa jo valmistunut ja aloittelemassa työelämää.
– Kyllä palkka vaikuttaa ammatinvalintaan, mutta ei se ainoa syy
oikeustieteistä kiinnostumiselle ole.
Mielenkiintoisia töitä on varmasti
tiedossa, hän sanoo.
Eläkeasiat realisoituivat Zahirille ensimmäisen kerran keikkatyöstä
saatua palkkakuittia tutkiessa.
– En tiennyt, että lyhyistä keikkatöistäkin menee eläkemaksuja ja
kertyy eläkettä. Minua kiinnostaa,
että saanko sitten eläkkeellä takaisin maksamani maksut. Aion joka
tapauksessa säästää eläkettä varten, ettei tule sitten niin isoa pudotusta tulotasoon, Zahir suunnittelee.

lukkoon suunnitelmiaan. Tarkoitus
olisi kuitenkin olla kymmenen vuoden päästä säännöllisesti oman alan
töissä, ja mielellään niin, että palkkakin olisi kohdillaan. Alanvalinta
on kuitenkin vielä edessä: psykologian, oikeustieteen ja kauppatieteen
opinnot kiinnostaisivat.
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samoilla linjoilla.
– Toivottavasti ehdin sitten eläkkeellä saada takaisin maksamani
omat eläkemaksut, hän mietiskelee.
Kuultuaan suomalaisten keskieläkkeestä, noin 1 600 euroa kuussa, Salonen tuumailee sen olevan
varmaankin ihan riittävä elämiseen.
Hän haluaisi kuitenkin itselleen suuremman eläkkeen.

,HQH@LÓ9@GHQ ÓȎȖ ÓSHDS{{ÓLHS{ÓS@GSNN

Perinteisen oppitunnin
sijaan vuosaarelaislukiolaiset pohtivat tällä kerS@@ÓSTKDU@HRTTSS@@MÓȎȍȍÓ
ajatusta työstä ja työeläkkeestä -työpajassa.

Kun maksan
yhteiseen
hyvään,
se koituu
lopulta
myös
omaksi
edukseni.
Minka Kytö,
Ȝȣ UTNSH@R¨KTJHNK@HMDM¨

QSSTÓ2@KNMDM ÓȎȖ ÓOHS{{Ó
keskieläkettä riittävänä.

– Mun mielestä ei ole mitenkään
mahdoton ajatus sekään, että vaihtaisin sitten myöhemmin alaa, jos
joku homma ei nappaisi, Kytö tuumaa.
Eläkeasiat tuntuvat vielä aika
kaukaiselta lukiolaisen silmin. Kiinnostusta kuitenkin on.
– Ajattelen niin, että kun maksan
yhteiseen hyvään, se koituu lopulta
myös omaksi edukseni. Aion lisäksi säästää. Tuo 68 vuoden eläkeikäraja ei kuulosta pahalta, Kytö kommentoi.

,HMJ@Ó*XS ÓȎȕ ÓRHR{HRS{{Ó
yhteisvastuuajatuksen.
̫ ̪ ̨ ̩̯ | TYÖ ELÄKE

”En tiennyt, että lyhyistä
keikkatöistäkin kertyy eläkettä.”

JUSA HUTTUSEN, 18, suunnitelmat ovat

selkeät. Ensiksi lukio alta pois, sitten
kauppikseen ja yrittäjäksi. Työn pitää
olla kiinnostavaa, mutta siitä saatava
raha on kuitenkin ykkösjuttu.
– Yrittäjyys on mun juttu. Suvussani on paljon yrittäjiä, ja aion itsekin ryhtyä yrittäjäksi. Haluan työllistää ihmisiä ja olla sillä tavoin
mukana rakentamassa suomalaista
yhteiskuntaa.
Huttusella on suunnitelma hyvän
toimeentulon varalle myös eläkkeelle.
– Eläkeikäisenä aion saada tulo-

ja myös sijoituksista, en ainoastaan
eläkkeestä.
AZIZ IBRAHIMIA, 18, kiinnostaisi ura

ulkomailla. Hän haluaa tehdä työkseen sitä mistä nauttii, valokuvausta
tai musiikkialan töitä.
– Luultavasti pitää ryhtyä yrittäjäksi, mutta se ei huoleta minua.
Raha ei ole minulle tärkeintä, vaan
työn mielekkyys. Eläke on hyvä
back-up, jos työstä ei saisikaan niin
paljoa rahaa, että voisi sillä elää
vanhana, Ibrahim summaa.

ǈǇǇô?H?RSQR?ôRWÀQRvôô
H?ôRWÀCJvIICCQRv
TOISEN ASTEEN opiskelijoille suunnatussa kampanjassa on selvitetty työelämän porteilla olevien
nuorten näkemyksiä tulevaisuuden työelämästä ja työeläkkeestä.
Kuluneen talven ja kevään aikana järHCQRCRWGQQdÐ̨̨̩Ð?H?RSQR?ÐRWrQRdÐH?ÐRWrCJdIkeestä -työpajoissa nuoret ovat tutustuneet työeläkeasioihin ja keskustelleet sekä
työelämästä että työeläkkeistä.
Syksyllä julkaistaan video, jossa parikymppiset nuoret keskustelevat työelämästä ja työeläkkeestä yhdessä työuransa
HMÐNddRRdLCGBCLÐ̨̰ TSMRG?GBCLÐI?LQQ?
Eläketurvakeskus toteuttaa kampanjan
yhdessä Nuorten Akatemian kanssa. Työeläkevakuuttajat Tela on mukana yhteistyökumppanina.

Hanke on osa Suomen itsenäisyyden
satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.
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KOLUMNI

Juhlavuoden monet kasvot
ITSENÄINEN Suomen valtio täyt-

tää tämän vuoden lopulla sata
vuotta. Sata vuotta on ihmiskunnan historiassa lyhyt aika.
Ehtihän Suomikin olla kauemmin osa Venäjää kuin se on ollut itsenäinen. Toisaalta jonkinlaiseen juhlaan on aihetta,
sillä harva valtio kestää sataa
vuotta.
Mutta mitä oikeastaan juhlimme, kun juhlimme itsenäisen
valtion satavuotista taivalta? Satavuotisjuhlahumussa on korostettu enimmäkseen kansakunnan saavutuksia, ongelmia ja tulevaisuuden haasteita. Ja tietysti nokkelia hashtageja. Virallisen juhlan aiheena
ei kuitenkaan ole kansakunta tai viestintäosaaminen, vaan itsenäinen valtio.
Valtio on monimuotoinen ja jatkuvasti muuttuva
olio, johon on vaikea tarttua.
Valtio on poliittinen rakennelma. Politiikassa on
kyse sekä kokonaista yhteiskuntaa koskevasta päätöksenteosta että yhteiskunnan ”ensimmäisestä
syystä” eli yhteisön perustasta ja olemassaoloa ylläpitävistä tekijöistä.
Itsenäisyys tarkoittaa sitä, että
yhteisö pystyy sopimaan perustastaan ja ylläpitämään sitä ilman muiden suoraa sanelua.

sen kautta euroalueen talouskurisopimuksiin.
Suvereniteetti ei sano vielä mitään valtion omaksumasta
perustasta. Itsenäisen valtion perustan paikantaminen on hankalaa. Itsenäisen valtion perustaa
kun määriteltiin muun muassa
vuoden 1906 valtiopäiväjärjestyksessä ja vuoden 1919 hallitusmuodossa.
Nykyisen valtion virallinen
perusta eli perustuslaki tuli voimaan vuonna 2000.
Nykymuotoinen Suomen valtio on hädin tuskin seitsemäntoista vuotta vanha.
Oma soppansa syntyy, kun aletaan pohtia valtion
sisältöä. Nykyvaltion poliittis-taloudelliset instituutiot on suunniteltu eri päämääriä varten kuin aiemmat.
Sotienjälkeisen ajan Suomen instituutiot oli suunnattu täystyöllisyyden saavuttamiseen ja maan teollistamiseen. Sittemmin valtion instituutiot on valjastettu kilpailun ja yksityisten yritysten kilpailukyvyn
edistämiseen. Teollisesta hyvinvointivaltiosta on tehty teknokraattinen kilpailuvaltio.

”Valtio on
monimuotoinen
ja jatkuvasti
muuttuva olio.”

TÄRKEIN ITSENÄISEN POLITIIKAN

Karoliina Paatos

mahdollistava tekijä on, että
muut valtiot tunnustavat
valtion suvereeniksi eli alueensa ainoaksi herraksi.
Tällöin vuosi 1917 on epäilemättä Suomelle tärkeä.
Mutta sama pätee jokaiseen vuoteen, jolloin suvereniteetti on ollut koetuksella tai kun sitä on
omasta tahdosta muutettu kansainvälisten
sopimuksien muodossa. Itsenäisyyden luonne on muuttunut koko
ajan kansalaissodasta
Porkkalan luovuttami-
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OLI JUHLAVUOSI OIKEA tai ei, on itsenäisen valtion

juhlinnassa väistämättä monta juhlakalua. Ajoituksen lisäksi juhlan sävy riippuu siitä, mitä valtion
perustaa tai piirrettä juhlitaan. Juhlavuosi voikin
herättää hyvin monenlaisia tunteita. Mutta herättääkö se?
Nykypolitiikkaa vaivaa liian vähäinen poliittinen intohimo valtiota kohtaan. Valtio nähdään liian
usein vain sääntelijänä tai rahanjakajana eikä mahdollisuutena muodostaa hyvä yhteiskunta.
Valtion olemassa olevat instituutiot halutaan liian
usein ottaa omaan hallintaan sen sijaan, että rakennettaisiin perustaltaan ja sisällöltään kokonaan uudenlaista valtiota. Satavuotinen itsenäinen valtio ansaitsisi parempaa.

Ville-Pekka Sorsa
Kirjoittaja työskentelee johtamisen
ja organisaatioiden apulaisprofessorina Hankenilla.
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TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEELLÄ

256 000
hlöä (2006)

vähentynyt

1/5

211000
hlöä (2016)

TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEELLÄ OLEVAT SAIRAUSPÄÄRYHMITTÄIN

20 %

Masennus

15 %

Suurin syy mielenterveysongelmat

Muut mielenterveyden ja
käyttäytymisen häiriöt
Tuki- ja liikuntaelinten
sairaudet

9%

211000
35 %

Hermoston sairaudet

Työkyvyttömyyseläkeläisen yleisin diagnoosi on mielenterveysperusteinen. Eläkkeet alkavat keskimääräistä nuorempana, ja paluu työelämään on muita sairausryhmiä
vaikeampaa. Näin myös eläkkeellä ollaan muita ryhmiä
pidempään, ja osuus suhteessa muihin ryhmiin kasvaa.

Muut sairaudet

21 %

MASENNUS

Suurin yksittäinen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syy

11

9

henkilöä
päivässä

henkilöä
päivässä

vähentynyt

2006

2016
Lähde: Eläketurvakeskus. Tiedot sisältävät työeläke- ja kansaneläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkeläiset.
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Mitä jää käteen
eläkkeestä ja palkasta?
Olli Häkämies

Vanhuuseläkkeen tai osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla voi
työskennellä vapaasti. Verotus lieventää tulojen pienenemistä.
KOKONAISELÄKKEESEEN
voi
kuulua työeläkettä, kansaneläkettä ja takuueläkettä. Eläkkeensaajalla voi olla oikeus
myös esimerkiksi asumistukeen.
Eläkettä verotetaan ansiotulona, mutta asumistuesta ei
makseta veroa. Eläkkeensaajan
verotusta keventävät kunnallis- ja valtionverotuksen eläketulovähennykset sekä perusvähennys. Eläkkeensaaja alkaa
maksaa veroa noin 860 euron
tuloista (kuvio 1).
Työskentely vanhuuseläkkeellä ei vaikuta työeläkkeen tai Kelan eläkkeiden määrään. Palkkatulot voivat kuitenkin vaikuttaa eläkkeensaajan asumistukeen.
Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva voi ansaita työeläkkeen rinnalla enintään 40 prosenttia ja osa-työkyvyttömyyseläkkeellä oleva enintään 60 prosenttia
työkyvyttömyyttä edeltäneestä palkkatasosta. Aina
saa työkyvyttömyyseläkkeellä ansaita vähintään
737,45 euroa kuukaudessa (vuonna 2017).
Näiden rajojen ylittyessä työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen keskeytetään ja eläke jää lepäämään. Myös jos Kelan työkyvyttömyyseläkettä saavan tulot ylittävät 737,45 euroa kuukaudessa, eläke
jää lepäämään.

kokonaistulot kasvavat. Toisaalta
palkkatulosta saa tulonhankkimisvähennyksen, ansiotulovähennyksen ja työtulovähennyksen.
Eläkkeensaajan palkasta peritään myös palkansaajan maksut. Työttömyysvakuutusmaksua
(1,6 prosenttia) ei peritä 65 vuotta
täyttäneen palkasta. Työeläkevakuutusmaksua (17–52-vuotiaalla
ja 63–67-vuotiaalla 6,15 prosenttia sekä 53–62-vuotiaalla 7,65 prosenttia) maksetaan ikäluokan vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan saakka.
Vakuuttamisvelvollisuuden yläikäraja on 68 vuotta vuonna 1957 tai sitä ennen syntyneillä. Sairausvakuutuksen päivärahamaksua (1,58 prosenttia) ei
peritä 68 vuotta täyttäneen saamasta palkasta tai jos
palkkatulot ovat alle 14 000 euroa vuodessa.

Verovähennysten
ja maksujen takia
eläkkeen ja palkan
nettotulo muodostuu
eri tavalla.

Suvi Ritola
Erityisasiantuntija
Eläketurvakeskus

ELÄKE JA PALKKA verotetaan ansiotulona, mutta

erilaisten verovähennysten ja maksujen takia nettotulo niistä muodostuu eri tavalla. Eläkkeensaajan
palkkatuloa verotetaan kuten palkkatuloa yleensäkin.
Palkkatulot pienentävät eläketulovähennystä;
kun vähennys pienenee, veroprosentti kasvaa. Progressiivinen verotus myös kiristyy sitä mukaa kun
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TAULUKOSTA ilmenee (taulukko 1), kuinka paljon

eläkkeensaaja maksaa veroja lisätulosta. Esimerkiksi 1 000 euron eläkkeestä veroprosentti on 3,6. Jos
palkkatuloja on tämän lisäksi 500 euroa kuukaudessa (6 000 euroa/vuosi), menee lisätuloista veroihin
23,2 prosenttia. Kokonaistulon vero- ja maksuprosentti on 10,1.
Vähennysten yhteisvaikutuksena vero- ja maksuprosentti on eläke- ja palkkatulon yhdistelmästä
yleensä pienempi kuin jos sama kokonaistulo koostuisi pelkästään palkasta tai eläkkeestä.
Samanaikaisesti eläkettä ja palkkaa saavat myös
osa-aikaeläkkeensaajat ja vuoden alusta voimaan
tulleen osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen
(OVE) saajat.
OSITTAISEN vanhuuseläkkeen ottaneella henkilöllä

ei ole mitään rajoituksia työskentelyä koskien, jo̫ ̪ ̨ ̩̯ | TYÖ ELÄKE

Kuvio 1

Taulukko 1

Kokonaiseläke

Eläkkeensaajan (65-v.) vero- ja maksuprosentti
palkasta ja kokonaistulosta

Yksin asuva eläkkeensaaja, työeläkkeen oletetaan
olevan 50 % palkasta.

Eläke

2000

Palkka/
vuosi

Kokonaistulot
/vuosi

1750
760 e/kk
(9120 e/vuosi)

1500

0
3000
6000
12000
18000
0
3000
6000
12000
18000
0
3000
6000
12000
18000
0
3000
6000
12000
18000
0
3000
6000
12000
18000

1250
1000
1 000 €/kk
(12 000 €/vuosi)

750
500
250
0

0

500

1000

1500

2000

Takuueläke

Kansaneläke

Työeläke

Nettoeläke

2500

3000

3500

1 500 €/kk
(18 000 €/vuosi)

4000

2 000 €/kk
(24 000 €/vuosi)

2 500 €/kk
(30 000 €/vuosi)

ten hän voi jatkaa työskentelyä täysipäiväisesti tai
vähentää työntekoa siten kuin haluaa ja sopii työnantajan kanssa.
PROGRESSIIVINEN verotus lieventää kokonaistulojen
pienentymistä, jos työskentely vähenee. Vastaavasti verotus kiristyy, jos OVE:n ottaa aiemman palkkatason päälle.
Osittaisen vanhuuseläkkeen saajalla ei ole oikeutta Kelan eläkkeisiin ennen kuin hän on täyttänyt
niihin oikeuttavan iän. OVE:n jälkeen vanhuus- tai
työkyvyttömyyseläkkeessä työeläke vähentää kansaneläkettä koko sillä määrällä, joka maksettaisiin
ilman varhennusvähennystä. Toisin sanoen kansaneläke ei kompensoi osittaisen vanhuuseläkkeen varhennusvähennystä.
Verotus tasaa myös hieman OVE:n jälkeisen kokonaiseläkkeen pienentymistä (esimerkki 1).

Varhentaa ja lykkää yhtä aikaa

Verot ja
maksut
palkasta, %

9120
12120
15120
21120
27120
12000
15000
18000
24000
30000
18000
21000
24000
30000
36000
24000
27000
30000
36000
42000
30 000
33 000
36 000
42 000
48 000

8,7
11,9
17,4
25,7
28,2
23,2
23,2
28,4
30,2
24,0
22,4
29,5
31,6
23,3
25,6
33,2
33,4
32,2
32,1
37,1

Vero- ja
maksuprosentti
0,0
2,2
4,7
9,9
17,0
3,6
8,5
10,1
13,4
18,5
15,3
17,5
17,5
18,2
22,4
20,7
21,9
21,2
22,3
26,1
23,6
24,5
25,0
26,0
28,6

Veroprosentti,
jos kokonaistulot
koostuisivat vain
eläkkeestä
0,0
4,0
10,9
18,8
22,9
3,6
10,7
15,3
20,7
23,6
15,3
18,7
20,7
23,6
27,1
20,7
22,8
23,6
27,1
29,8
23,6
25,5
27,1
29,8
31,7

palkasta
6,2
6,8
9,2
16,0
20,4
6,8
9,0
12,7
18,5
22,2
12,7
15,9
18,5
22,2
25,8
18,5
20,3
22,2
25,8
28,5
22,2
24,1
25,8
28,5
30,7

Taulukko 2

Osittainen vanhuuseläke, vaikutus verotuksessa
•
•
•
•

Henkilön syntymävuosi 1956
Ikäluokan alin vanhuuseläkeikä 63 v 6 kk
Palkkatasot 1 800 ja 2 500 euroa/kk
Eläkettä karttunut 50 % palkasta osittaisen vanhuuseläkkeen
alkamiseen mennessä
• Osittainen varhennettu vanhuuseläke 50 % 61-vuotiaana
• Työskentelee osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla 0, 50 tai 100 %
aiemmasta tulotasosta
• Kansaneläke on 18 kk varhennettu ja se on laskettu yksin
asuvalle henkilölle
Palkka ennen
osittaisen vanhuuseläkkeen alkamista
netto

1 800

2 500

1 464

2 263

Palkka osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla, e/kk
0

900

1 800

0

1 250

2 500

382

382

382

530

530

530

382
382

1 282
1 190

2 182
1 765

530
530

1 780
1 565

3 030
2 263

884
175
1 059
1 000

1 128
52
1 180
1 074

1 178
29
1 207
1 090

1 228
0
1 228
1 103

Osittainen vanhuuseläke 50 %
Tulot yhteensä

O

O

O

Osittaisen vanhuuseläkkeen (OVE) hintana varhennusvähennys on pysyvä.
Se pienentää myös osittaisen eläkkeen
jälkeistä lopullista vanhuuseläkettä.
Voi kuitenkin ottaa OVEn ja jatkaa työtekoa. Eläkkeen rinnalla työskentelystä
karttuu uutta eläkettä.
Jos jatkaa työssä yli alaikärajan, OVE:n
ottanut saa lykkäyskorotuksen sekä
siihen osaan eläkettä, jota ei vielä ole
ottanut maksuun että OVE:n rinnalla
työstä karttuvaan eläkkeeseen.
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brutto
netto

Vanhuuseläke osittaisen eläkkeen jälkeen
työeläke
kansaneläke
kokonaiseläke
netto

812
208
1 020
976

848
192
1 040
988

Vanhuuseläke, jos henkilö ei ota osittaista eläkettä eikä vähennä työskentelyä
työeläke
kansaneläke
kokonaiseläke
netto

933
176
1 109
1 030

933
176
1 109
1 030

933
176
1 109
1 030

1 296
8
1 304
1 150

1 296
8
1 304
1 151

1 296
8
1 304
1 152

Yllä olevissa esimerkkilaskelmissa verot ja maksut on laskettu vuoden 2017 tietojen mukaisesti
olettaen, että vuositulot ovat 12 x kuukausitulot. Verotuksessa on otettu huomioon valtionvero,
keskimääräinen kunnallisvero, yleisradiovero, sairausvakuutusmaksut, työeläkemaksu ja
työttömyysvakuutusmaksu sekä verotuksessa viran puolesta tehtävät vähennykset.

ȱ

KOKEMUKSEN ÄÄNTÄ
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”Eläkeyhtiössä näemme, missä päin
Suomea hoitoketjut toimivat hyvin.”

Maarit Gockel sote-uudistuksesta

NOPEAMMIN
KUNTOUTUKSEEN
Sote-uudistus voi pelastaa monen suomalaisen työkyvyttömyydeltä,
jos hoitoketjujen katkeaminen saadaan loppumaan, arvioi Maarit Gockel.
TEKSTI PETER LINDSTRÖM | KUVAT VESA LAITINEN

Odotan sote-uudistukselta,
että potilas autetaan
nopeasti työkuntoon.

KUKA?
Maarit Gockel
●
●

●

●
●
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Ikä: työkyky ikää tärkeämpi.
Koulutus: lääketieteen tohtori, fysiatrian
erikoislääkäri. Vakuutuslääketieteen,
kivunhoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys.
Työ: Elon lääketieteellinen johtaja,
tehtävänä lääketieteellinen linjaus
työkyvyttömyyseläkkeiden ja ammatillisen
kuntoutuksen ratkaisutoiminnassa,
työkyvyttömyysriskien arviointi.
Perhe: Leski, aikuiset lapset.
Harrastukset: liikunta, kulttuuri,
saaristoelämä, start-upit.

S

osiaali- ja terveysuudistuksen etenemistä seurataan tarkasti työeläkeyhtiöissä.
Elon lääketieteellinen johtaja Maarit
Gockel odottaa uudistuksen lopputuloksia, sillä kaikki terveysalan yritykset, ja etenkin työterveyshuollon toimijat, ovat eläkeyhtiölle elintärkeitä kumppaneita.
– Täällä nähdään, missä päin Suomea hoitoketjut
toimivat hyvin, hän sanoo.
AMMATILLISESSA kuntoutuksessa ja työkyvyttömyy-

seläkkeiden ratkaisutoiminnassa tulee säännöllisesti vastaan kuntia ja sairaaloita, joilla on ketjun
kanssa haasteita.
Gockel odottaa sote-uudistukselta, että työkyvyn
kanssa kamppaileva potilas autetaan mahdollisimman nopeasti työkuntoon. Ammatilliseen kuntoutukseen oikeutettuja ja siitä hyötyviä on Suomessa
paljon. Parannettavaa löytyy esimerkiksi selkävaivojen hoidossa.
– Monilla paikkakunnilla hoitoperiaate näyttää
siltä, että selän oireilu helpottuu potilaan odottaessa kotona. Tiedämme kuitenkin tutkimuksista, että
työuran katketessa työntekijän syrjäytyminen alkaa
jo parissa kuukaudessa. Ihminen passivoituu, hänen
toimintakykynsä heikkenee ja hän alkaa pelätä työhön paluuta, Gockel tiivistää.

ȩȩ

tämä vähentäisi työkyvyttömyyden riskiä, etenkin tukija liikuntaelinsairauksissa ja mielenterveydenhäiriöissä, Gockel sanoo.
HYVINÄ ESIMERKKEINÄ Gockel pitää muun muassa Ete-

lä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) sekä Helsingin kaupungin työterveyshuollon toimintaa. Hän näkee lupauksia paremmasta myös potilas- ja reseptitiedon
Kanta-järjestelmässä.
– Potentiaalia on. Järjestelmää voisi kehittää niin,
että potilaiden toimintakykyä uhkaavat riskit välittyisivät automaattisesti potilaalle ja hänen määrittämilleen
tahoille hoidon tehostamista varten.
Vaikka sote-yrityksillä ja eläkelaitoksilla on yhteinen
tehtävä huolehtia vajaakuntoisten työssä jaksamisesta,
Maarit Gockel ei oleta, että sairaalalääkärin tulisi tuntea potilaan työpaikkojen vaatimukset ja mahdollisuudet. Sairaalalääkäreiden tavoitteeksi sopii diagnosointi,
taudin hoidon määritys ja toimintakyvyn parantaminen.
Työterveyshuollon kanssa tehtävä yhteistyö tuleekin nivoa sairaaloiden toimintaan.
ELÄKEYHTIÖT ammatillisen kuntoutuksen lisäksi voivat

Työuran katketessa työntekijän syrjäytyminen alkaa jo
parissa kuukaudessa, Maarit Gockel
kertoo.

MAARIT GOCKEL on nähnyt liian usein, kuinka tuki- ja lii-

kuntaelinsairauksissa sekä mielenterveyssairauksissa
hoitoketjut katkeavat.
– Ei riitä, että potilaalle suoritetaan pelkkä toimenpide, esimerkiksi polven keinonivelleikkaus. Tavoitteena tulisi olla selkeä toimintakyvyn parantaminen arjessa ja työssä.
Tietyssä ammatissa polvivaiva on suuri ongelma, toisessa taas pienempi. Leikkauksen jälkeiseen hoitoon
tulisikin yhdistää nykyistä paremmin ammatilliset kuntoutustoimenpiteet.
Mielenterveyspuolella taas on huutava pula psykiatreista. Sairaaloiden psykiatrit eivät myöskään välttämättä tunne eläkevakuutusyhtiön ja työnantajan mahdollisuuksia tukea työntekijää. Moni sairastunut jää liian
pitkäksi aikaa ilman terapiaa.
– Sote-uudistus tulee tarpeeseen. Mikäli uudistukseen suunniteltuun laatuvertailuun sisältyisi hoitoketjujen paraneminen niin laadun kuin nopeuden suhteen,

Työelämän polulle
suunnistetaan
jo nuorena.”
ȩȪ

tukea yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyötä kiinnittämällä huomiota yrityksen työkyvyttömyyden riskeihin ja riskien vähentämiseen. Yritysten henkilöstöjohtamisessa haasteet eivät kuitenkaan ole helpottumassa,
päinvastoin.
– Olen huolissani siitä, että jos työuraa tavoitellaan
lähemmäs seitsemän kympin ikää, osataanko työntekijöiden työ- ja toimintakykyä käsitellä luontevana osana
johtamista ja huomioida työnmuokkauksen tarve.
Elo onkin rekrytoinut lisää väkeä työnantajien ja eläkevakuuttajan yhteistyöhön. Maarit Gockel kehottaa
asiantuntijoita katsomaan myös Suomen rajojen ulkopuolelle.
– Olisiko meillä opittavaa maista, joissa osatyökykyiset otetaan paremmin mukaan työelämään? Saksassa yrityksillä on lakisääteinen velvollisuus rekrytoida
henkilöstöönsä tietty määrä osatyökykyisiä. Jonkinlaisia porkkanoita ja sanktioita pitäisi kehittää meilläkin.
ASENTEIDEN muutos tapahtuu meillä edelleen liian hi-

taasti. Esimerkkejä kaivataan.
– Ministeri Jari Lindströmiltä oli rohkea veto tulla
ulos burn-outinsa kanssa, Gockel kiittelee.
Samalla Gockel muistuttaa, että työelämän polulle
suunnistetaan jo nuorena. Jos nuoren kulkijan suunta
on hukassa ja voimat vähissä, matkasta tulee ylivoimainen. Tukeakin siis tarvitaan.
– Eläkeyhtiöt voivat ja niiden myös pitää tukea nuoria, ennen kuin syrjäytymiskierre alkaa. Me Elossa olemme osana Suomi100-hanketta kampanjoimassa kouluissa positiivisen palautteen puolesta, koulukiusaamista
vastaan.
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Työeläkelaitosten
tilinpäätöstiedot

2016
Sijoitustuotot

TVRmaksu

Valtion
osuudet

10,6 mrd.

0,8 mrd.

3,5 mrd.

Työeläkemaksut

21,0 mrd.
Eläkevarat 2015

Eläkevarat 2016

180,8 mrd.

190,2 mrd.
Toimintakulut

-0,5 mrd.

Maksetut eläkkeet

-26,0 mrd.

Tutki rahan liikettä!
Klikkaa ja astu
interaktiiviseen
rahavirtaan
FRRN UUU CRI ˿ P?F?TGPP?R

Työeläkerahavirrat

Sijoitukset yltävät lähes

190 MILJARDIIN
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TEKSTI JA GRAFIIKKA PETER HALONEN
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yöeläkevakuuttajat ovat onnistuneet saavuttamaan viime vuosina hyviä tuottoja eri omaisuuslajeista. TELAn tilastoimat nettosijoitusvarat olivat
vuoden 2016 lopussa 188,5 miljardia euroa.
Positiivista virettä etenkin osakemarkkinoille
ovat luoneet keskuspankkien elvyttävä rahapolitiikka ja
melko hyvät talousluvut eri puolilta maailmaa. Tuottoihin
ovat vaikuttaneet myös yritysten positiivinen tuloskehitys
ja se, että eri taloustoimijat suhtautuvat luottavaisesti tulevaisuuteen.
Riskejäkin toki löytyy, kuten poliittiset jännitteet eri
mantereilla, Yhdysvaltojen ja Euroopan keskuspankin rahapolitiikan kiristämistoimet ja maailmantalouden velkaantuminen.
ELÄKEVAKUUTTAJAT ovat kuitenkin vakavaraisia, minkä joh-

dosta ne kestävät hyvin ajoittaisia markkinaheiluntoja.
Eläkevakuuttajien on jatkossakin turvauduttava sijoitustoiminnan tärkeimpään ohjenuoraan eli tuottavuuteen
ja turvaavuuteen.
Sijoitustuottojen lisäksi eläkevarojen määrään on vaikuttanut se, että eläkkeitä maksetaan enemmän kuin työeläkemaksuista saadaan kerättyä järjestelmään varoja
sisään.
Vuonna 2016 rahastoihin kerättiin ennakkotietojen mukaan koko eläkealalla eläkemaksuista 2,3 miljardia euroa,
mutta otettiin 3,5 miljardia. Näin ollen rahastoista käytettiin nettomääräisesti eläkkeisiin 1,2 miljardia euroa.
Tämä nettoluku kasvaa tulevina vuosina koko ajan suuremmaksi eläkemenojen kasvaessa nopeammin kuin eläkemaksut. Rahavirtojen kääntyminen eläkeläisille väestön
ikääntymisen seurauksena on ollut yksi eläkerahastoinnin
tarkoitus.
ELÄKEVARAT on hajautettu eri sijoitusluokkiin ja hajautus

on myös maantieteellistä. Vuoden 2016 joulukuun lopussa
osake- ja osaketyyppisisiä sijoituksia oli noin 95,3 miljardia euroa (50,6 prosenttia), korkosijoituksia 77,8 miljardia
(41,2) ja kiinteistösijoituksia 15,4 miljardia (8,2).
Noin parinkymmenen vuoden aikaperspektiivissä, vuodesta 1998 vuoteen 2016, osake- ja osaketyyppiset sijoitukset ovat tuottaneet nimellisesti keskimäärin 7,4 ja reaalisesti 5,7 prosenttia.

ȩȬ

Vastaavat luvut korkosijoituksilla ovat 4,3 ja 2,7 prosenttia sekä kiinteistösijoituksilla 5,8 ja 4,1 prosenttia.
NIMELLISET JA REAALISET tuottoluvut eroavat toisistaan.

Viereisessä kuviossa on kuvattu työeläkesijoitusten nimellisiä ja reaalisia tuottoprosentteja vuosilta 1997–
2016. Suurin osa sijoitusvuosista on ollut tuottomielessä hyviä. Väliin mahtuu toki myös muutamia heikompia
hetkiä, kuten teknokuplan, ﬁnanssikriisin ja eurokriisin aikana.
Vuonna 2016 sijoitustuotoksi muodostui 6,0 ja inﬂaation vuoksi reaalisesti matalampi eli 5,0 prosenttia. Pitkällä aikavälillä viimeisten 20 vuoden ajalta keskimääräinen
tuotto on nimellisesti ollut 5,9 ja reaalisesti 4,3 prosenttia.
Vastaavat luvut viiden viime vuoden osalta ovat 7,2
ja 6,1 prosenttia. Heiluntaa kuitenkin on ollut, minkä
osoittaa viimeisen kymmen vuoden tarkastelu, jolloin
vastaavat tuottoprosentit jäävät 4,5:een ja 2,8:aan.
ERI VUOSINA pitkän aikavälin tuottoluvut saattavat erota

toisistaan huomattavastikin riippuen siitä, mitä ajanjaksoa laskennassa käyttää. Tuottolukuja tutkittaessa oleellista on, kuinka hyvin eläkevakuuttajat ovat onnistuneet
sijoitustoiminnassaan pitkällä aikavälillä. Yhden neljänneksen tai yhden vuodenkaan muutoksille ei pidä antaa
liian suurta painoarvoa.
Pidemmällä aikavälillä eläkevarat kasvavat viime
kädessä talouskasvun ja inﬂaation mukana. Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin kestävyyslaskelmissa
käytetään seuraavan kymmenen vuoden aikana reaalituotto-olettamana 3,0 prosenttia.
Pitkän aikavälin laskelmien tuotto-olettamaa ei pidä
sekoittaa laskuperusteissa määriteltyyn tuottovaatimukseen.
Yksityisalojen eläkevakuuttajan tulee täyttää tuottovaatimus joka vuosi. Jos sijoitustuotot eivät siihen riitä,
erotus katetaan vakavaraisuuspääomasta.
Rahavirtatilastoissa ja tämän liitteen kannessa esitetty
CJdICT?PMHCLÐKddPdÐ̨̩̱ ̪ÐKPB ÐR?PIMGRR??Ð2W#* CJdICJ?GRMQ
RCLÐR?N?SIQCQQ?ÐT?QRSSTCJ?LÐH?Ð?PTMQRSQCPMHCLÐQSKK?? Ð
,CRRMQGHMGRSQT?P?JJGQSSBCQQ?ÐLCRRMKddPdGQCRÐIdRCGQT?ISSBCRÐ
H?ÐI?SNN?FGLR?Q??KGQCRÐMRCR??LÐFSMKGMML ÐHMJJMGLÐT?PMHCLÐ
KddPdIQGÐQ??B??LÐ̩̰̰ ̭ÐKGJH?PBG?ÐCSPM?
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Työeläkesijoitusten
nimellinen ja reaalinen
RSMRRMôǈǐǐǎcǉǇǈǍ
prosentteina
sitoutuneesta pääomasta

20
12,5

11,8

10

8,2 8,1

8,5

11,2

9,8

9,3

8,0 7,4

5,2

5

TELA

15,2

15,2

15

5,0

6,0

3,2

0

-0,3

-1,3

-2,7

-5
-10
-15
Nimellinen tuotto
Reaalinen tuotto

-16,4

-20
-97 -98 -99 -00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16

Työeläkelaitosten avainlukuja
TSMBCJR?ôǉǇǈǍ
Vakuutetut (lkm)
Eläkkeensaajat (lkm) *
Palkkasumma/työtulo (milj. €)

Yhtiöt
(TyEL, YEL)

Säätiöt
(TyEL)

Kassat
(TyEL, YEL) MEK (MEL)

MELA
(MYEL)

Keva/ VER
(VaEL)

Keva
(KuEL)

KKR (KiEL) Yhteensä

1 777 646
1 059 227
56 972,9

18 567
19 652
1 026,4

26 748
25 583
1 145,5

7 360
8 379
258,1

65 125
121 485
1 319,0

135 000
259 000
6 041,0

520 000
387 000
16 888,0

18 000
18 700
508,4

2 568 446
1 899 026
84 159,3

Tulot (milj. €)
Vakuutusmaksutulo **
Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa
Yhteensä

13 564,0
4 519,6
18 083,6

241,4
153,0
394,4

263,2
140,1
403,3

58,8
36,3
95,1

182,2
3,7
185,9

1 516,0
568,4
2 084,4

5 151,1
3 334,0
8 485,1

197,7
73,2
270,9

21 174,5
8 828,3
30 002,8

Kulut (milj. €)
Eläkemeno/ Maksetut eläkkeet ***
Kokonaisliikekulut ****
Yhteensä

14 231,6
401,3
14 632,9

285,2
5,2
290,4

310,3
6,6
316,9

125,4
4,4
129,8

796,1
16,9
813,0

4 467,2
18,1
4 485,3

4 748,6
50,7
4 799,3

193,9
3,6
197,5

25 158,3
506,8
25 665,2

91 614,8
110 888,1

2 764,0
3 230,1

2 852,4
3 276,6

827,2
1 061,3

108,4
276,5

18 767,0

48 523,8

1 423,5

98 166,8
187 446,9

37,8
39,6
11,1
11,6
100

48,5
38,9
10,3
2,4
100

35,3
37,2
21,5
5,9
100

12,1
51,8
29,5
6,6
100

50,7
30,8
17,2
1,2
100

46,7
45,0
2,9
5,3
100

45,5
42,2
6,2
6,2
100

35,9
42,4
21,7
0,0
100

40,4
41,3
9,3
9,0
100

5,1
5 423,0
24 547,1
28,0

7,1
217,4
918,0
39,7

5,6
174,5
918,0
37,8

6,7
67,7
395,6
58,8

3,3
9,2
-

6,7
1 189,5
-

7,4
3 334,0
-

7,9
103,6
-

5,9
10 518,9
-

Varat ja vastuut
Vastuuvelka (milj. €)
Sijoitusjakauma (perusjakauma käyvin arvoin, milj. €)
Sijoitusjakauma (perusjakauma käyvin arvoin, %)
Korkosijoitukset
Osakesijoitukset
Kiinteistösijoitukset
Muut sijoitukset
Yhteensä
Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin (%)
Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin (milj. € )
Vakavaraisuuspääoma (milj. €)
Vakavaraisuuusaste (%)
* Eläkkeensaaja voi saada eläkettä useammasta
eläkelaitoksesta
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** Maksutuloon ei sisälly valtion budjetista
kustannettavaa osuutta. YEL:n osalta 141,5 milj. €,
MEL:n 56,6 milj. €, MYEL:n 638,2 milj. € ja VaEL:n
2 685,4 milj. €.

*** Sisältää YEL:n valtion osuuden. Sisältää TVR-maksun muiden kuin Kevan (KuEL ja VaEL) sekä KKR:n
osalta, joilla maksutulossa
**** Ei sisällä sijoitustoiminnan kuluja
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Työeläkevakuutusyhtiöiden tilinpäätöslukuja vuodelta 2016
Varma
2016

Ilmarinen

muutos,
% 3)

2016

Elo

muutos,
% 3)

2016

Veritas
Eläkevakuutus

Etera

muutos,
% 3)

2016

muutos,
% 3)

2016

muutos,
% 3)

Pensions-Alandia
2016

muutos,
% 3)

Yhteensä
2016

muutos,
% 3)

VAKUUTETUT (lkm)
TyEL
YEL (-vakuutuksia)
Yhteensä

493 890
36 000
529 890

1,4 % 502 000
-3,7 % 61 486
1,1 % 563 486

0,3 % 407 622
-0,6 % 84 578
0,2 % 492 200

2,4 % 103 000
-0,6 %
9 620
1,8 % 112 620

0,0 %
7,3 %
0,6 %

56 503
10 457
66 960

5,6 %
-2,6 %
4,2 %

11 263
1 227
12 490

2,0 % 1 574 278
-2,0 % 203 368
1,6 % 1 777 646

1,4 %
-0,9 %
1,1 %

ELÄKKEENSAAJAT (lkm)
Yhteensä

340 100

0,9 % 329 323

1,9 % 219 725

1,4 % 135 337

-2,0 %

30 351

2,7 %

4 391

3,0 % 1 059 227

1,0 %

TULOT (milj. €)
Vakuutusmaksutulo
TyEL-maksutulo
YEL-maksutulo
Siirtymämaksut ja jälleenvakuutus
Vakuutusmaksutulo yhteensä
Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa
Yhteensä

4 490,9
2,5 %
187,1 -4,5 %
-2,9 -2800,0 %
4 675,1
2,2 %
2 097,9 1255,2 %
6 773,0 43,2 %

39,5
0,1 % 12 559,4
4,0 -2,8 % 1 048,1
0,0
-43,4
43,4 -0,2 % 13 564,0
7,0 -62,7 % 4 519,6
50,4 -19,0 % 18 083,7

3,0 %
-1,6 %
0,8 %
2,6 %
14,1 %
5,3 %

LUOTTOTAPPIOT (milj. €)

4 007,9
334,5
-40,5
4 301,8
1 259,5
5 561,3

0,9 %
-1,5 %
7,2 %
0,8 %
-51,6 %
-19,1 %

2 898,9
422,6
0,0
3 321,5
777,2
4 098,7

6,2 %
-1,3 %
5,2 %
-10,3 %
1,9 %

674,9
4,6 %
38,4 10,8 %
0,0
713,3
4,9 %
275,4 113,4 %
988,6 22,2 %
5,3 -34,5 %

20,1

16,9 %

11,2

-17,1 %

22,0

14,0 %

5 076,5
268,7
5 345,3
-340,5
5 004,8

3,1 %
3,6 %
3,1 %
2,3 %
3,5 %

4 267,0
379,5
4 646,5
-51,7
4 594,8

3,3 %
3,8 %
3,3 %
5,5 %
3,4 %

2 610,9
371,2
2 982,0
328,6
3 310,7

4,7 %
2,2 %
4,4 %
13,6 %
5,2 %

1 131,0
9,3
1 140,3
-347,7
792,6

KOKONAISLIIKEKULUT (milj. €)
Vakuutusten hankintamenot
Vakuutusten hoitokulut
Lakisääteiset maksut
Muut hallintokulut
Liikekulut yhteensä
Korvaustoiminnon hoitokulut
Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut
Sijoitustoiminnan hoitokulut
Muut kulut
Kokonaisliikekulut yhteensä

8,1
38,8
11,0
19,8
77,7
33,9
5,7
20,6
0,0
137,9

-15,6 %
-13,6 %
-6,8 %
32,9 %
-4,4 %
-0,9 %
-6,6 %
-10,8 %

3,9 %
-3,4 %
-6,9 %
-16,7 %
-5,8 %
8,5 %
-7,8 %
-3,2 %

-4,6 %

13,1
42,4
10,3
16,5
82,3
35,6
4,7
24,5
0,0
147,2

-2,3 %

19,9
38,7
7,7
10,8
77,1
26,2
2,6
24,0
0,0
129,9

5,0 %
10,7 %
-4,2 %
0,6 %
6,0 %
1,9 %
-52,9 %
7,1 %
0,0 %
2,8 %

Kokonaisliikekulut % vakuutusmaksutulosta
Liikekulut % hoitokustannustulosta 1)

2,9
72,0

-0,2
-2,0

3,4
74,9

-0,1
-0,6

3,9
76,7

KOKONAISLIIKEKULUJEN JAKAUMA (%)
Vakuutusten hankintamenot
Vakuutusten hoitokulut
Lakisääteiset maksut
Muut hallintokulut
Liikekulut yhteensä
Korvaustoiminnon hoitokulut
Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut
Sijoitustoiminnan hoitokulut
Muut kulut
Kokonaisliikekulut yhteensä

5,9
28,1
8,0
14,4
56,3
24,6
4,1
14,9
0,0
100

-0,8
-2,9
-0,2
4,1
0,1
0,9
-0,1
-1,0
0,0

8,9
28,8
7,0
11,2
55,9
24,2
3,2
16,6
0,0
100

0,5
-0,3
-0,4
-1,9
-2,1
2,4
-0,2
-0,2
0,0

ELÄKEMENO (milj. €)
TyEL
YEL
Yhteensä
Kustannusten jako
Yhteensä

VASTUUVELKA (milj. €)

33 501,3

5,1 % 31 458,7

447,3
4,8 %
61,5
-1,7 %
0,0
508,9
4,0 %
102,6 -45,7 %
611,5
-9,9 %
3,5

-28,6 %

0,1

0,3 %
27,9 %
0,5 %
6,9 %
4,0 %

357,7
65,9
423,6
62,5
486,1

4,7 %
4,5 %
4,7 %
5,6 %
4,8 %

26,3
4,6
30,8
11,8
42,6

5,1
11,0
1,8
5,4
23,2
9,8
0,7
10,1
0,0
43,8

-5,7 %
-2,0 %
1,1 %
5,3 %
-1,1 %
9,9 %
-24,9 %
15,5 %

-0,4 %
-2,1 %
-4,1 %
8,5 %
0,9 %
3,2 %
8,0 %
5,8 %

4,2 %

3,8
5,3
1,2
4,0
14,3
5,0
0,6
6,7
0,0
26,7

-0,1
5,3

6,1
74,6

0,0
-3,3

5,2
91,7

-0,1
-1,2

5,7
91,2

15,3
29,8
5,9
8,3
59,4
20,2
2,0
18,5
0,0
100

0,3
2,1
-0,4
-0,2
1,8
-0,2
-2,4
0,7
0,0

11,7
25,1
4,0
12,3
53,0
22,5
1,5
23,0
0,0
100

-1,2
-1,6
-0,1
0,1
-2,8
1,2
-0,6
2,3
0,0

14,4
19,9
4,4
15,0
53,7
18,9
2,2
25,1
0,0
100

-0,5
-1,0
-0,3
0,8
-1,0
0,1
0,1
0,7
0,0

10,0
6,3
4,2
34,7
55,1
11,4
0,6
32,9
0,0
100

2,7 % 18 527,4

3,8 %

5 365,5

3,0 %

2 493,4

4,4 %

268,6

2,8 %

0,0 %

62,2

-1,4 %

5,9 % 13 469,3
4,0 % 1 099,2
5,6 % 14 568,6
-1,4 % -337,0
3,6 % 14 231,6

3,3 %
3,4 %
3,3 %
19,0 %
4,0 %

0,2
-7,5 %
0,2 -30,4 %
0,1 -10,5 %
0,9 10,1 %
1,4
-1,5 %
0,3 45,1 %
0,0
0,8 10,0 %
0,0
2,5
6,6 %

50,3
136,4
32,1
57,3
276,0
110,8
14,3
86,7
0,0
488,0

-0,8 %
-3,0 %
-5,7 %
4,2 %
-1,6 %
3,8 %
-21,4 %
0,1 %
0,0 %
-0,8 %

0,4
6,6

3,6
75,3

-0,1
0,3

-1,5
-3,3
-0,8
1,1
-4,6
3,0
0,5
1,0
0,0

10,3
27,9
6,6
11,7
56,6
22,7
2,9
17,8
0,0
100

0,0
-0,6
-0,3
0,6
-0,5
1,0
-0,8
0,2
0,0

2,3 % 91 614,8

3,9 %

1) Ilman sijoitustoiminnan & työkyvyn ylläpitotoiminnan liikekuluja & lakisääteisiä maksuja.
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Varma
2016

Ilmarinen

muutos,
% 3)

2016

SIJOITUSJAKAUMA (perusjakauma käyvin arvoin, milj. €)
Korkosijoitukset
13 695,1
2,0 % 15 720,7
Osakesijoitukset
18 332,5
5,7 % 15 321,8
Kiinteistösijoitukset
3 642,9 -6,7 % 4 199,6
Muut sijoitukset
7 181,7
8,7 % 1 972,2
Yhteensä
42 852,2
3,8 % 37 214,4
SIJOITUSJAKAUMA (perusjakauma käyvin arvoin, %)
Korkosijoitukset
32,0
Osakesijoitukset
42,8
Kiinteistösijoitukset
8,5
Muut sijoitukset
16,8
Yhteensä
100

-0,6
0,8
-1,0
0,8

SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO KÄYVIN ARVOIN (%)
Tuotto sitoutuneelle pääomalle
4,7
0,5
TILIKAUDEN TULOS (milj. €)
Vakuutusliikkeen tulos
Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin
Hoitokustannustulos
Muu tulos
Kokonaistulos
% TyEL-vakuutusmaksutulosta
% vastuuvelasta
Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin
Vastuuvelan tuottovaatimus

-37,8
441,5
39,0
14,3
456,9

-265,1 %
300,7 %
8,0 %
650,0 %
379,3 %

10,2
1,4

13,9
1,9

1 952,7
-1 511,2

Elo

muutos,
% 3)

2016

1,0 % 8 352,2
6,4 % 7 435,5
6,7 % 2 855,9
1,5 % 2 863,7
3,8 % 21 507,3

Veritas
Eläkevakuutus

Etera

muutos,
% 3)

2016

0,3 % 2 686,0
11,7 % 1 718,0
1,7 % 1 145,0
5,2 %
535,0
4,8 % 6 084,0

muutos,
% 3)

2016

muutos,
% 3)

Pensions-Alandia
2016

Yhteensä

muutos,
% 3)

2016

muutos,
% 3)

2,7 %
-0,8 %
13,8 %
-3,6 %
3,0 %

1 300,7
942,4
377,5
307,5
2 928,1

1,0 %
-2,3 %
24,1 %
54,4 %
6,3 %

131,9
114,4
37,7
18,1
302,1

-3,5 %
15,6 %
6,3 %
-14,9 %
3,3 %

41 886,6
43 864,6
12 258,6
12 878,2
110 888,1

1,3 %
6,5 %
2,2 %
6,9 %
4,0 %

42,2
41,2
11,3
5,3
100

-1,2
1,0
0,3
-0,1

38,8
34,6
13,3
13,3
100

-1,8
2,1
-0,4
0,1

44,1
28,2
18,8
8,8
100

-0,1
-1,1
1,8
-0,6

44,4
32,2
12,9
10,5
100

-2,3
-2,8
1,9
3,3

43,7
37,9
12,5
6,0
100

-3,1
4,0
0,3
-1,3

37,8
39,6
11,1
11,6
100

-1,0
0,9
-0,2
0,3

4,8

-1,2

5,6

0,6

6,6

2,9

6,6

0,8

4,6

-0,1

5,1

0,1

1,7 -79,5 %
75,6 283,8 %
1,6 14,3 %
0,0
0,0 %
79,0 169,6 %

0,6 -64,7 %
3,1 287,5 %
0,1 -66,7 %
0,0
0,0 %
3,9 44,4 %

-99,8
1 415,9
116,5
13,2
1 445,8

-220,9 %
1242,1 %
-1,6 %
607,2 %
376,2 %

11,5
1,6

9,0
1,2

0,8 % 5 423,0
17,7 % -4 007,0

6,0 %
20,1 %

-35,5 -210,2 %
410,5
0,9 %
36,1
2,0 %
-5,9
0,0 %
405,2 -14,6 %

-47,7 -3080,0 %
349,3 7377,1 %
29,1 -19,6 %
3,2
0,0 %
333,8 1016,4 %

18,9 -0,8 %
135,9 240,1 %
10,6 18,2 %
1,6
0,0 %
167,0 342,0 %

10,1
1,3

-1,8
-0,3

11,5
1,8

10,4
1,6

24,7
3,1

35,4
4,4

17,7
3,2

10,8
1,9

9,9
1,5

16,3 % 1 743,3
20,5 % -1 332,7

-15,8 %
19,9 %

1 147,4
-798,1

15,9 %
19,8 %

382,1
-246,2

81,1 %
20,1 %

184,2
-108,6

21,7 %
17,5 %

13,3
-10,2

3,0
0,4

Yhteensä eli sijoitustoiminnan tulos
käyvin arvoin

441,5 300,7 %

410,5

0,9 %

SIIRTO ASIAKASHYVITYKSIIN 2)
Siirto asiakashyvityksiin (milj. €)
% TyEL-palkkasummasta
% TyEL-vakuutusmaksutulosta

121,0
0,6
2,7

5,2 %
0,0
0,1

102,0
0,6
2,5

4,1 %
0,0
0,1

58,3
0,5
2,0

0,2 %
0,0
-0,1

12,4
0,5
1,8

21,7 %
0,1
0,3

7,1
0,4
1,6

16,4 %
0,0
0,2

1,1 -74,4 %
0,3
-1,0
2,8
-8,1

301,9
0,6
2,4

3,5 %
0,0
0,0

118,9

4,7 %

103,9

4,4 %

101,3

0,0 %

56,4

4,4 %

17,0

-6,9 %

1,2

398,7

2,8 %

-0,7

12,5 %

5,1

5,2 %

0,7

2,9 %

0,8

60,0 %

1,8

-1,7 %

0,0

7,7

9,1 %

9 626,0

-1,4 %

5 964,2

9,1 %

3 298,0

12,9 %

898,3

13,6 %

490,7

19,9 %

38,5

19,8 % 20 315,6

4,8 %

545,2 -8,8 %
353,0 -21,7 %
0,0
0,0 %
-27,4 11,3 %
4 270,9
5,7 %
24,3
0,2
1,8 -10,0 %

-297,0
213,4
-4,0
-22,3
845,5
15,5
1,4

3,7 %
-8,3 %
0,0 %
-21,9 %
12,6 %
1,3
0,0 %

51,4
124,5
0,0
-3,6
681,6
29,5
2,6

-17,0 %
-3,5 %
0,0 %
4,6 %
10,5 %
1,4
18,2 %

38,4
11,5
0,0
0,0
89,6
41,0
3,1

349,3 7531,9 %

135,9 240,1 %

75,6 283,8 %

3,1 287,5 %

1 415,9 1 240,8 %

VAKAVARAISUUSPÄÄOMA (milj. €)
Oma pääoma (ehdotetun voitonjaon
vähentämisen jälkeen)
Tilinpäätössiirtojen kertymä
Omaisuuden käypien arvojen ja taseen
kirjanpitoarvojen välinen arvostusero
Osittamaton lisävakuutusvastuu
Tasoitusmäärä
Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Muut
Vakavaraisuuspääoma yhteensä
Vakavaraisuusaste, %
Vakavaraisuuspääoma / vakavaraisuusraja
Vakavaraisuusraja %:na vakavaraisuusrajan
laskennassa käytetystä vastuuvelasta
Ositettu lisävakuutusvastuu
HENKILÖSTÖ (keskimäärin)

-578,3
1 034,5
0,0
-1,0
10 199,5
30,9
1,9

46,6 % 1 522,6 -9,6 %
-11,6 %
927,6 -11,5 %
0,0 %
-22,1 -14,4 %
87,2 %
-41,4
0,9 %
2,4 % 8 460,0
2,6 %
-0,5
29,2
-0,4
0,0 %
2,0 -2,0 %

-9,5 % 1 282,3 28,9 %
-0,6 % 2 664,6 -12,5 %
0,0 %
-26,1 -35,2 %
0,0 %
-95,6
6,7 %
2,6 % 24 547,1
3,6 %
-0,9
28,0
-0,2
-11,4 %
1,9 -2,0 %

16,5

-0,3

14,6

0,1

13,5

1,5

11,1

1,0

11,3

-1,3

12,0

0,0

14,6

0,2

122,0

6,1 %

102,0

3,4 %

58,5

0,3 %

12,5

21,8 %

7,1

15,8 %

1,0

0,0 %

303,0

4,8 %

540

-1,6 %

538

0,6 %

451

-1,5 %

231

1,8 %

149

4,2 %

2

0,0 %

1 911

-0,2 %

2) Pensions-Alandian asiakashyvityssiirtoon sisältyy
muista poiketen myös siirtoa vakuutusliikkeestä (VA2).
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5,5 %

3) Muutos % -sarakkeessa muutos on ilmoitettu prosentteina,
mikäli 2016-sarakkeessa luku on ilmaistu euroina. Mikäli
2016-sarakkeessa on esitetty prosenttilukuja, on muutos %
-sarakkeessa esitetty muutos prosenttiyksikköinä.

Lukujen desimaalien pyöristyksistä johtuen
kaikki luvut eivät välttämättä summaudu tasan.
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VARAT TURVATTAVA
myös epäsuotuisissa
olosuhteissa
Vakavaraisuudella tarkoitetaan sitä, miltä
se kuulostaakin: riittävää varallisuutta
selviytyä velvoitteista.
TEKSTI: MIKKO KUUSELA

T

urvaavuusperiaate kuuluu vakuutustoimintaan. Vakavaraisuus ja sille asetetut vaatimukset ovat turvaavuusperiaatteen keskeisiä ilmentymiä.
Vakavaraisuussääntelyn tarkoituksena on asettaa vakavaraisuudelle rima, jonka alittamisesta seuraa erityistoimenpiteitä. Rima, vakavaraisuusraja, riippuu vakuutuslaitoksen riskeistä. Mitä suurempi riski, sitä korkeammalla on
vakavaraisuusraja, ja sen riman yli on päästävä.

VAK AVARAISUUSSÄÄNTELY astui voimaan tämän vuoden
alussa. Kyse oli ﬁnanssikriisistä alkaneen kolmivaiheisen
projektin päätepisteestä. Tässä viimeisessä vaiheessa toteutettiin vakavaraisuusrajan laskennan kokonaisuudistus.
Uudistus koskee yksityisalojen työeläkelaitoksia.
Uusi vakavaraisuusrajan laskenta ottaa entistä tarkemmin huomioon erilaiset riskit. Tarkempi laskenta antaa
myös valvojalle työkaluja parempaan riskien analysointiin.
VAKAVARAISUUSRAJAN laskemista varten on määritelty 18 eri

riskiluokkaa. Riskeistä suurin osa liittyy sijoitusriskeihin.
Riskien jaottelu on hienojakoisinta keskeisimmissä riskeissä, joita ovat luottomarginaaliriski ja ennen kaikkea osakeriski.
Vakavaraisuusraja lasketaan kohdistamalla kaikkiin sijoituksiin ja vastuuvelkaan niihin vaikuttavat riskit, laskemalla riskeille tappio-olettamat (stressit) ja yhdistämällä
näin riskeille saadut riskiarvot (tappiot euroissa) korrelaatiomatriisin avulla yhdeksi luvuksi.
VAK AVARAISUUSRAJA lasketaan yhteismitallisesti kaikille

eläkelaitoksille samalla tavalla. Kuitenkaan vakavaraisuusraja ei välttämättä anna kattavaa tai edes kaikilta osin oikeaa kuvaa yksittäisen eläkelaitoksen riskeistä.
Esimerkiksi osakesalkku voi olla keskittynyt tietylle toimialalle, jolloin riskiproﬁili voi poiketa mekaanisesta kaavastosta.
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Kirjoittaja Mikko Kuusela työskentelee toimistopäällikkönä
Finanssivalvonnassa.

Tämän vuoksi on tärkeää, että eläkelaitokset arvioivat
toimintansa riskejä itsenäisesti, laaja-alaisesti, erilaisilla aikahorisonteilla ja erilaisilla välineillä, kuten stressitesteillä.
Riski- ja vakavaraisuusarvio tulee nähdä osana eläkelaitoksen toiminnan suunnittelua ja ohjausta.
Eläkelaitoksen hallituksella tulee olla arvioinnissa ja sen
kehittämisessä merkittävä rooli.
2)3+)̬¨*! VAKAVARAISUUSARVIOTA koskeva lainsäädäntö astui myös voimaan vuoden alusta. Riski- ja vakavaraisuusarvion on säädösmielessä kevyt, käytännössä laissa vain yksi
pykälä, jonka sisältöä on avattu hallituksen esityksessä.
Eläkelaitoksilla onkin siten melko vapaat kädet toteuttaa arvio niin kuin parhaiksi näkevät. Finanssivalvonta
seuraa kuitenkin arvioita ja antaa niistä tarvittaessa palautetta. Näemme tämän tärkeäksi osaksi riskien tunnistamista, niiden ymmärtämistä ja ylipäänsä koko eläkelaitoksen
toimintaa.
VAKAVARAISUUSSÄÄNTELY koskee yksityisen sektorin työeläkelaitoksia. Se ei koske julkisen sektorin eläkelaitoksia johtuen julkisten eläkejärjestelmien täysin erilaisesta rahoituslogiikasta.
Myöskään riski- ja vakavaraisuusarviota koskeva sääntely ei koske julkisen sektorin eläkelaitoksia, vaikka tässä
suhteessa rahoituslogiikan erilaisuus ei olisi sääntelylle esteenä.
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Vakavaraisuus herkeämättä syynissä
Eläkelaitoksen on mitoitettava sijoitusriskinsä siten, että se pysyy vakavaraisuusrajansa yläpuolella.
TEKSTI: ANNE IIVONEN

KUVAT: TYÖELÄKELAITOKSET

Vakavaraisuussääntelyyn tuli tämän vuoden alussa jonkin verran muutoksia koskien sijoitustoimintaa ja riskienvalvontaa.
Yksityisalojen eläkelaitosten ammattilaiset arvioivat seuraavassa muutosten vaikutusta arkiseen tekemiseen.
Vaikutuksista sijoitustoimintaan ky-

syimme sijoitusjohtajilta Niina Bergringiltä Veritaksesta, Mikko Mursulalta
Ilmarisesta sekä OP-Eläkekassan toimitusjohtaja Erkko Ryynäseltä. Riskienvalvonnan näkökulmasta asiaa tarkastelevat
seuraavassa talousjohtaja Pekka Pajamo
Varmasta sekä taloudesta ja riskienval-

vonnasta vastaava johtaja Matias Klemelä Eterasta ja riskienvalvonnasta vastaava
johtaja Erja Ketko Elosta.
Luvut tekstin perässä kertovat laitoksen
U@J@U@Q@HRTTCDRS@ Ó,HS{ÓJNQJD@LOHÓKTJDL@ ÓRHS{Ó
U@J@U@Q@HRDLOHÓDK{JDK@HSNR Ó$MRHLL{HMDMÓKTJTÓ
JDQSNNÓU@J@U@Q@HRTTR@RSDDM ÓRDTQ@@U@ÓNRNHSS@@Ó
U@J@U@Q@HRTTRO{{NL@MÓRTGSDDMÓQHRJHQ@I@@M

Mikä muuttui vakavaraisuusuudistuksessa?
Erkko Ryynänen
OP-Eläkekassasta
vastaa, että kokonaisriskin sijaan
nyt täytyy tietää
tarkemmin, mille
markkinariskeille sijoituksen
markkina-arvo on alttiina.
– Esimerkiksi suurimmat negatiiviset vaikutukset 2008 ﬁnanssikriisin aikaan liittyivät
luottoriskin määrään sekä velkavivun vaikutukseen ääriskenaariossa, hän sanoo.
– Näistä vältytään, kun uudessa kehikossa välillisten sijoitusten velkavipu vaikuttaa
instrumentin sitomaan riskipääomaan.
OP-Eläkekassan vakavaraisuusaste
Ȑȑ ȕÓȞÓI@ÓU@J@U@Q@HRTTR@RDL@Óȏ ȏ
Ilmarisen Mikko
Mursula korostaa yhteisten pelisääntöjen tärkeyttä.
– Vakavaraisuusraja on valvontaraja, jonka
tarkoituksena on rajoittaa eläkelaitosta ottamasta riskinkantokykyynsä nähden kohtuuttomia riskejä.
– Raja määräytyy nyt aiempaa
yhtenäisemmin laskentasäännöin kaikissa työeläkeyhtiöissä.
Itse asia, eläkkeiden maksamisen turvaaminen on kaiken
ydin.
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– Mitä korkeampaa vakavaraisuutta säännökset edellyttävät sitä vähemmän voi sijoitussalkussa olla riskillisiä omaisuuseriä, kuten osakkeita, sanoo Mursula.
(KL@QHRDMÓU@J@U@Q@HRTTR@RSDÓȏȖ ȏÓȞ
I@ÓU@J@U@Q@HRTTR@RDL@Óȏ ȍ
Veritaksen Niina
Bergring sanoo
samaa. Uusi vakavaraisuusjärjestelmä ottaa
huomioon sijoitusten riskejä tarkemmin, ja paneutuu tähdellisiin seikkoihin.
– Meillä ei enää puhuta sijoitusstrategiasta, vaan vakavaraisuusstrategiasta.
– Käytännön sijoitustoimintaan vaikutukset olivat kuitenkin hyvin vähäiset. Laskelmien
logiikka läheni jo muuten käytössämme olleita strategisen allokaation työkaluja.
5DQHS@JRDMÓU@J@U@Q@HRTTR@RSDÓȏȖ ȒÓȞ
I@ÓU@J@U@Q@HRTTR@RDL@Óȏ ȓ
Varman Pekka
Pajamo toteaa,
että vakavaraisuusuudistus ja
eläkeuudistuksessa sovitut rahastointia ohjaavat periaatteet
vaikuttavat kokonaisuuteen.
– Riskit pyritään huomioimaan tarkemmin. Kun osake-

painon lisäys nostaa sijoitusten
riskejä, tämä on huomioitu rajan laskennassa ja vaatimuksella riski- ja vakavaraisuusarviosta.
– Uusi säännöstö sitoo riskienhallintaa selkeämmin
osaksi strategista suunnittelua ja kokoaa yhteen riskianalyysejä. Toivomme sen tuovan
ajan myötä alalle yhteisiä parhaita käytäntöjä, Pajamo sanoo.
5@QL@MÓU@J@U@Q@HRTTR@RSDÓȐȍ ȖÓȞ
I@ÓU@J@U@Q@HRTTR@RDL@ÓȎ Ȗ
Eteran Matias
Klemelä ei näe
uudistusta suurena myllerryksenä.
– Riskienhallinnan rooli ei luultavasti muutu uudistusten johdosta juurikaan.
– Yhtiöillä on kaikilla omat
sisäiset riskienhallintamenetelmänsä. Viranomaisvaateet ovat
vain yksi näkökulma riskienhallintaan, Klemelä sanoo.
– Salkun pääomavaadetta
seurataan jatkuvasti, kuten
seurattiin edellisenkin vakavaraisuuslain aikaan. Lakiuudistus ei siten suoranaisesti vaikuttanut yhtiön riskienhallintaan.
$SDQ@MÓU@J@U@Q@HRTTR@RSDÓȎȒ ȒÓȞ
I@ÓU@J@U@Q@HRTTR@RDL@ÓȎ ȑ

Elon Erja Ketko
ei myöskään näe
suurta muutosta.
Riskienhallinta
on ﬁnanssialalla
aina ollut sisäänrakennettu osa toimintaa.
– Muutokset jatkavat ja vahvistavat aiempaa kehitystä.
Riskien tarkempi kuvaus näkyy valuuttariskin, korkoriskin
tai rahastojen käsittelyssä vakavaraisuusrajan laskennassa.
– ORSA puolestaan vahvistaa yhtiöiden hallintoa ja korostaa hallituksen strategisen
päätöksenteon ja riskienhallinnan yhteyttä, Ketko summaa.
$KNMÓU@J@U@Q@HRTTR@RSDÓȏȑ ȐÓȞ
I@ÓU@J@U@Q@HRTTR@RDL@ÓȎ ȕ

OSAKEPAINON nostolla (OLV)
on niin ikään merkitystä.
Vastuuvelan osaketuottosidonnaisuuden nostaminen
IWKKCLCQRdÐ̨̪CCLÐNPMQCLRtiin mahdollistaa yksittäisille
yhtiöille ja samalla koko eläkejärjestelmälle suuremman
osakesijoitusten määrän.
– Kun korkosijoitusten
tuotto-odotukset on matalalla ja salkkujen odotettu
tuottojen heilunta korkea, on
RdPICddÐN?P?LR??ÐK?FBMJJGQSSIQG?ÐF?PHMGRR??ÐNGRIdHdLteistä sijoitustoimintaa, ErkIMÐ0WWLdLCLÐN?GLMRR??
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Sanastoa

RAHASTOILLA

ARVOSTUSERO Sijoitusten käyvän arvon
ja kirjanpitoarvon erotus.
ASIAKASHYVITYS TyEL-vakuutuksenottajille jaettava hyvitys, joka huomioidaan
sopimustyönantajien TyEL-vakuutusmaksujen alennuksena. Hyvityksiin käytettävä
määrä määräytyy eläkeyhtiön vakavaraisuuden ja hoitokustannusylijäämän perusteella.

vain yksi päämäärä

Jokainen euro on tarkoitettu vain yhtä tarkoitusta varten:
nykyisten ja tulevien eläkkeiden maksuun.

HOITOKUSTANNUSOSA Työeläkeyhtiössä TyEL-vakuutusmaksuun sisältyvä osa,
jolla katetaan vakuutusten hoidosta ja eläkeratkaisujen tekemisestä ja maksamisesta aiheutuvia kuluja.

TEKSTI: MINNA LEHMUSKERO

NIMELLINEN TUOTTO Työeläkevaroille
saatu vuotuinen tuottoprosentti, jossa on
mukana myös kuluttajahintojen muutos.
Laura Riihelä

T

ilinpäätöstiedoista voi nähdä, että
työeläkevakuuttajien hallinnoimia
eläkevaroja on lähes 190 miljardia
euroa. Vaikka varoja on paljon, ei
rahamäärässä ole euroakaan ylimääräistä, vaan jokainen euro on tarkoitettu vain
yhtä tarkoitusta varten: nykyisten ja tulevien eläkkeiden maksuun.
Mittavasta varallisuudesta valtaosa on
nykyisten ja tulevaisuudessa maksuun
tulevien eläkkeiden katteena ja osa sijoitus- ja vakuutustoiminnan riskien varalle
tarkoitettua puskuria. Myös puskurirahastoissa olevat varat käytetään eläkkeiden
maksuun – ennemmin tai myöhemmin.

ORSA Yrityksen oma riski-ja vakavaraisuusarvio (Own risk and solvency assessment) on hallituksen ja johdon apuväline
johtamistyöhön ja strategiseen päätöksentekoon. Varmistaa riskienhallintaa.
RAHASTOONSIIRTOVELVOITE Eläkevastuille hyvitettävä vuosittainen tuotto.
Määrittelee sen, miten TyEL ja MEL-eläkelaitoksen tulee vuosittain korkouttaa rahastojaan.

Kirjoittaja Minna Lehmuskero työskentelee
analyysitoimintojen johtajana Työeläkevakuuttajat
TELAssa.

ELÄKERAHASTOISSA on vain osa nykyisten

ja tulevien eläkkeiden maksuun tarvittavista varoista.
Suurin osa maksettavista eläkkeistä rahoitetaan kunkin vuoden työeläkemaksulla, jota työnantajat ja työntekijät maksavat.
Yksityisaloilla kunkin vuoden työeläkemaksusta laitetaan talteen pieni siivu,
josta muodostuu eläkerahasto. Rahastoa
ja sen tuottoa käytetään eläkkeiden maksuun.
Jos tarkastellaan tämän hetkistä tilannetta, kertyneitä, tulevaisuudessa maksettavia eläkkeitä eli kokonaiseläkevas-

tuuta on työeläkejärjestelmässä yli 600
miljardia euroa.
Tästä osuudesta on rahastoissa tallessa vain tuo edellä mainittu vajaat 200 miljardia euroa. Loppuosa rahoitetaan vuosittain kerättävillä työeläkemaksuilla.
JOTTA MYÖS TULEVAISUUDESSA perittävien

työeläkemaksujen taso pysyisi kohtuullisena, on jo kerätyistä rahastoista pidettävä hyvää huolta.
Työeläkevakuuttajat tekevät tästä
osansa tuottavalla ja turvaavalla varojen
sijoittamisella.

Liitteen asiantuntijat
TOIMITUS: Anne Iivonen, Eläketurvakeskus
ULKOASU: Markku Laitinen, Aste Helsinki Oy
HENKILÖKUVAT: Eläkelaitosten kuvapankit
JULKAISIJAT: Eläketurvakeskus ja
Työeläkevakuuttajat TELA

PETER HALONEN
Analyytikko, TELA

SEIJA LEHTONEN
Matemaatikko, TELA

EEVA PUUPERÄ
Kustannustenjaon
asiantuntija, ETK

OLV Osittamaton lisävakuutusvastuu
(OLV) on vastuuvelan osa, jonka tarkoituksena on puskuroida sijoitustoiminnan
heilahteluja. Luetaan osaksi vakavaraisuuspääomaa.

MAIJA SCHRALL
Tilastosuunnittelija,
TELA

Tilinpäätösliite ilmestyy Työeläke-lehdessä
 ÉCHFHKDGSDMwÉVVV SXěDKwJDKDGSH ɫÉRDJwÉ
ESJ ɫÉÉI@É3DK@ ɫÉUDQJJNO@KUDKTHRR@.

REAALITUOTTO Reaalituotto on työeläkevaroille saatu kuluttajahintojen kehityksen
ylittävä vuotuinen tuottoprosentti.
TASOITUSMÄÄRÄ Tasoitusmäärä on vakuutusliikkeen puskuri, jolla varaudutaan
vanhuuseläkkeiden kestojen ja työkyvyttömyyseläketapausten määrien vaihteluun
sekä maksutappioihin.
VAKAVARAISUUSASEMA
Vakavaraisuusasema on vakavaraisuuspääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan.
VAKAVARAISUUSASTE
Lasketaan vakavaraisuuspääoman suhteena vastuuvelkaan, johon ei lueta osittamatonta lisävakuutusvastuuta eikä tasoitusmäärää.
VAKAVARAISUUSPÄÄOMAÐÐ4SMBCLÐ̨̪̩̫Ð
alusta lähtien vakavaraisuutta on mitattu
vakavaraisuuspääomalla, johon luetaan
myös tasoitusmäärä. Puskuria käytetään
sekä sijoitusriskeihin että vakuutusriskeihin varautumiseen.
VAKAVARAISUUSRAJA Mitoitettu siten,
että vakavaraisuuspääomaa on suurella
todennäköisyydellä vielä jäljellä vuoden
kuluttua ottaen huomioon vakuutusliikkeen riskit sekä sijoitusten jakautuminen
eri omaisuuslajeihin.
VAKUUTUSTEKNINEN VASTUUVELKA
Tilinpäätökseen kirjattu arvio yhtiöille tulevaisuudessa aiheutuvista eläkemenoista
siltä osin kuin ne on rahastoitu.

LUUPIN ALLA

OVE:sta kaikki irti

HETI MULLE

KAIKKI TÄNNE NYT
Naapurimaissa monet ovat nostaneet osittamisen sijaan
JNJNÉDKwJJDDMÉɋ̍̍ OQNRDMSSHRDRSHÉDMM@JJNNM
TEKSTI MIKA VIDLUND | PIIRROS JOUKO OLLIKAINEN

O

sittain varhennettu vanhuuseläke
(OVE) on tullut meillä Suomessa voimaan tämän vuoden alussa. Se tarkoittaa sitä, että 61 vuoden iässä työeläkkeen saa joko 25 tai 50 prosentin
osuuksilla varhennettuna maksuun.
Osittaisessa eläkkeessä ei aseteta rajoituksia
työnteolle. Kun ikäraja täyttyy, voi oman valintansa mukaan vapaasti yhdistää ansio- ja eläketuloja parhaaksi katsomallaan tavalla.

MAIDEN VERTAILUSSA huomio kiinnittyy erityisesti

Norjaan. Siellä uusi eläkemuoto on saanut suuren suosion. Norjassa joka kolmas 62–66-vuotiaista oli varhennetulla vanhuuseläkkeellä viime vuoden lopun tilastotiedon mukaan.
Miehistä varhennettuun eläkkeeseen tarttuu
joka toinen ja naisista joka viides. Miehet siirtyvät eläkkeelle joko heti alimmassa vanhuuseläkeiässä tai 67-vuotiaana. Naisista seitsemän
kymmenestä ottaa vanhuuseläkkeen edelleen
67-vuotiaana.

NORJASSA ja Ruotsissa yhdeksän kymmenestä ot-

taa varhennetun vanhuuseläkkeen täytenä maksuun. Suuri osa norjalaismiehistä ottaa sen heti
kun mahdollista eli alimmassa eläkeiässä.
Pienempinä paloina otettu eläke on myös naapurimaissa mahdollista, mutta se ei tunnu houkuttelevalta siinä määrin kuin heti kaiken maksuun ottaminen. Sekä Ruotsissa että Norjassa
eläkkeen osittamisessa on tarjolla
useampia vaihtoehtoja Suomen
verrattuna.
Ruotsissa eläkkeestä voi ottaa
25, 50 tai 75 prosenttia tai vaihtoehtoisesti koko kertyneen eläkkeen. Norjassa vastaavasti: 20,
40, 50, 60, 80 ja 100 prosenttia.
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Ruotsissa osittain varhennettu vanhuuseläke
MLôMJJSRôIvWRÀQQvôHMôJvFCQôǉǇôTSMBCLô?H?L

SUKUPUOLTEN välinen ero selittyy osittain

sillä, että naisista miehiä suurempi osuus
on jo esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeellä tai julkisen sektorin varhaiseläkkeellä.
Lisäksi naisista pienempi osuus täyttää
sikäläisen eläkkeen varhentamiselle ase-

+CGJJºªHMªȤªȢȝȝª
löytänyt OVEn
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Suomessa osittaista varhennettua vanhuuseläkettä (OVE) on
hakenut toukokuuhun mennesQdÐ̮Ð̨̨̬ÐFCLIGJrd
Hakemusmäärät ovat asettuneet kuukausitasolla noin tuF?LLCLÐF?IGH?LÐRSLRSK??L Ð)Csäkuun alkuun mennessä uuden
eläkelajin on valinnut siten jo
LMGLÐ̯Ð̨̨̭ÐFCLIGJrd
Miehet hakeutuvat OVE:lle
SQC?KKGLÐISGLÐL?GQCR Ð4SMLL?Ð
̩̱̭̮ÐQWLRWLCGRdÐMLÐF?IGHMGQR?Ð
CLGLÐMQ?
&?ICLCGQR?ÐT?JR?MQ?ÐMRR??Ð̨̭Ð̹Ð
QGGFCLÐ?QRGÐICPRWLCCQRdÐNMFH?CJdIICCQRddL
4?GLÐWIQGÐIWKKCLCQRdÐT?JGRQGÐ
̪̭ NPMQCLRRGQCLÐMQGRSIQCL
Eläkelaji tuli voimaan vuoden
̨̪̩̯Ð?JSQQ?
Ð-4#JJCÐTMGÐF?IC?Ð̮̩ TSMRG??L?Ð
H?ÐH?RI??ÐRWrQQd Ð2WrRrLÐTMGÐF?IC?ÐNdGTdP?F??ÐKCLCRRdKdRRd

ANNE IIVONEN
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tetun vähimmäisehdon, joka edellyttää,
että kertynyt vanhuuseläke on vähintään
takuueläkkeen suuruinen.
Naisten miehiä korkeampi elinajanodote on varmasti omiaan vähentämään houkuttelevuutta varhaiseläkkeelle ja toisaalta
lisäämään halua kasvattaa eläkepääomaa
tulevaa eläkettä varten.

vuttaminen eläkeläisalennusten lunastamiseksi.
Ruotsissa vanhuuseläkkeelle voi siirtyä joustavasti 61 ikävuodesta lähtien. Nykykäytäntöön siirryttiin vuosituhannen
vaihteessa toteutetun eläkeuudistuksen
jälkeen, jolloin osittainen vanhuuseläke
korvasi entisen osa-aikaeläkkeen.

NORJALAISMIEHET eivät juuri piittaa var-

VARHAIN ELÄKKEELLE siirtyminen Ruotsissa

hennusvähennyksen lopullista eläkettä
pienentävästä vaikutuksesta. Tämä on havaittu vuodesta 2011 eli siitä lähtien kun
norjalaisten on ollut mahdollista siirtyä
osittaiselle vanhuuseläkkeelle.
Norjassa eläke on mahdollista ottaa varhennettuna 62 vuoden iästä. Siirtyminen
nykyiseen joustavaan eläkeratkaisuun oli
suuri hyppy aiempaan lainsäädäntöön verrattuna. Lakisääteistä vanhuuseläkettä ei
ennen vuotta 2011 myönnetty varhennettuna.
Julkisen sektorin työntekijät sekä puolet
yksityisen sektorin palkansaajista ovat kuitenkin olleet oikeutettuja työmarkkinaosapuolten sopimaan järjestelyyn, joka tarjosi
anteliaan varhaiseläkkeen 62 vuoden iässä.

on vuosi vuodelta ollut selkeästi kasvussa,
mutta vastaavaa intoa eläkkeen varhentamiseen kuin Norjassa ei ole havaittavissa.
Joka viides Ruotsin 61–64-vuotiaista oli
vanhuuseläkkeellä. Miehet ottavat eläkkeen
naisia useammin, mutta erot sukupuolten
välillä ovat pienet. Vanhuuseläkkeelle siirrytään pääsääntöisesti 65 vuoden iässä.
Ruotsissa lisäeläkkeet tarjoavat myös
vaihtoehtoja, jolloin lakisääteistä eläkettä ei ole tarvetta nostaa etuajassa. Lisäksi
eläkkeen nostaminen ei välttämättä ole verotuksellisesti kannattavaa. Alle 66-vuotiailla eläkkeensaajilla verotus on korkeampi
kuin tämän ikärajan ylittäneillä eläkeläisillä.
NAAPURIMAIDEN kokemukset osoittavat, että

RUOTSISSA osittain varhennettu vanhuu-

seläke on ollut käytössä jo lähes kahdenkymmenen vuoden ajan. Siellä osaeläke
kasvatti alkuvuosina suosiotaan, mutta
kiinnostus sen käyttöön on sittemmin lopahtanut.
Osittaisista vaihtoehdoista suosituinta
on ottaa eläkkeestä neljännes eli pienin
mahdollinen osuus. Yhtenä motivoivana
tekijänä on ollut eläkeläisstatuksen saa-

houkutus saada eläkettä maksuun niin paljon kuin vain mahdollista on suuri. Tämä
ei kuitenkaan ole tarkoittanut työnteon lopettamista.
Tilastotiedot Norjasta kertovat, että eläke on pääsääntöisesti otettu työnteon rinnalle. Kuusi kymmenestä eläkkeelle siirtyneistä 62–66-vuotiaista jatkoi edelleen
töissä ja keskimäärin työtunnit ylittivät 30
tuntia viikossa.
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MINÄ VÄITÄN!

KEVYTYRITTÄJYYDEN ympärillä

kuohuu. Työeläkeyhtiöt tekivät
yhteisen linjauksen, jonka mukaan kevytyrittäjiä ei toukokuun
alun jälkeen voi enää vakuuttaa
työntekijän eläkevakuutuksen
mukaan.
Kevytyrittäjiksi kutsutaan
henkilöitä, jotka työskentelevät
yrittäjinä ilman omaa y-tunnusta ja laskuttavat työnsä laskutuspalveluyritysten kautta.
Linjaus herätti runsaasti keskustelua ja negatiivisia tunteita: hämmennystä, ärtymystä ja
kiukkuakin. Osa keskustelijoista oli valmis kuoppaamaan koko laskutuspalvelualan täysin tarpeettomana.
Mielestäni eläkeyhtiöt tekivät asiassa ainoan oikean ratkaisun. Koko laskutuspalveluala oli muuttumassa villiksi länneksi, jossa ei vallinnut sääntöjä
eikä kukaan tiennyt vastuitaan ja velvollisuuksiaan.
Kevytyrittäjän väitettiin olevan työntekijän asemassa, mutta kukaan ei halunnut ottaa hänestä työnantajan kokonaisvastuuta.
Kevytyrittäjyys-käsitteen alle saatettiin sulloa
millaista työtä tahansa, ja työntekijän eläkelain
(TyEL) mukainen vakuuttaminen antoi siihen mahdollisuuden. Eihän työntekijälle tavallaan ole väliä, kuka hänen vakuutuksensa maksaa – kunhan
se vain tulee maksettua.

muodostu työsuhdetta toimeksiantajan ja kevytyrittäjän välille.
Selvitimme kevytyrittäjien
statukseen liittyvät kysymykset
yhteistyössä eri viranomaisten
kanssa jo viime syksynä ja muutimme toimintatapamme puoli
vuotta sitten lain tulkinnan mukaiseksi. Yrityksemme rakensi
eläkeyhtiön kanssa yhteistyössä mallin, jossa kevytyrittäjä
voi siirtää YEL-vakuutuksensa
hallinnoinnin valtakirjalla laskutuspalveluyritykselle.
Puolen vuoden kokemuksen
perusteella osaan sanoa, että kevytyrittäjien YEL:n
mukainen vakuuttaminen on toiminut hyvin, eikä
kevytyrittäjyyttä tarvitse kuopata.
Kattava tiedottaminen on helpottanut kevytyrittäjien TyEListä YELiin siirtymistä, eikä niin sanottuja
minimivakuutuksiakaan ole tarvinnut juuri kirjoittaa. Asiakaspalvelijamme ovat auttaneet kevytyrittäjiä YEL-vakuutuksen ottamisessa ja opastaneet siihen liittyvissä monissa kysymyksissä.

Omapaja

YEL-vakuutus istuu kevytyrittäjyyteen
Työläkevakuutusyhtiöiden ratkaisu
toi selkeyden
kevytyrittäjän
sosiaaliturvaan.

TYÖOIKEUDELLISESTI osapuolten statuksilla on suur-

takin merkitystä, sillä työnantaja on paitsi juridisessa vastuussa työntekijöidensä työn jäljestä, myös
velvollinen huolehtimaan muista työlainsäädännön
määrittelemistä työnantajan vastuista. Nyt esimerkiksi kauppias luuli välttyvänsä työnantajavastuilta, kun hän järjesteli kassahenkilön palkanmaksun
laskutuspalvelun kautta.
Kevytyrittäjä on nyt juridiselta statukseltaan ja
sosiaaliturvaltaan yrittäjä, ja maksettavat maksut
ja sosiaaliturva määräytyvät yrittäjiin sovellettavin
ehtojen ja yrittäjien eläkelain (YEL) mukaisesti. Kevytyrittäjänä voi tehdä vain sellaista työtä, jossa ei
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-WQQd

9%,̬6!+5545+3%%. siirtyminen oli askel oikeaan

suuntaan, mutta kevytyrittäjän sosiaaliturvassa on
kuitenkin vielä kehitettävää.
Nykyisenkaltainen YEL-vakuutus saattaa sopia
vakaan, hyvin toimeentulevan yrittäjän sosiaaliturvavakuutukseksi, mutta kevytyrittäjän vaihteleviin
työtuloihin se on liian jäykkä.
Nyt kun kevytyrittäjän status ja sosiaaliturva ovat
selkeitä, voidaan keskustelu kääntää siihen, miten
YEL-vakuutus saadaan joustavammaksi.
Kevytyrittäjän on vaikea ennustaa työtulojaan,
joten helpointa olisi maksaa YEL-maksuja jälkikäteen toteutuneiden tulojen perusteella.
Laskutuspalvelualalla on nyt erinomainen tilaisuus yhdistää voimansa, jotta YEL-vakuutus saadaan paremmin tukemaan uusia työn tekemisen
muotoja.

Heikki Karjalainen

Ȫȫ

KUNTOUTUS

Leipurista koulunkäynnin ohjaajaksi

UUTEEN AMMATTIIN
Lappeenrantalainen Maria Sipari joutui jättämään työnsä leipomossa
selkävaivojen takia. Uusi kutsumus löytyi lasten ja nuorten parista.
TEKSTI TIINA SUOMALAINEN | KUVAT MIKKO NIKKINEN

P

aistinpannulla tirisee puolisen
kiloa jauhelihaa, ja kohta sekaan
kipataan puolikas pilkottu sipuli. Välillä teini-ikäiset koululaiset
kurkkivat ohjeita kännyköistään.
Sammonlahden koulussa Lappeenrannassa on menossa erityisluokan kotitaloustunti. Viittä vaille valmis koulunkäynnin ja
aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja Maria
Sipari, 26, seuraa pitsatäytteen tekoa vierestä ja on valmiina auttamaan.

Työeläkeyhtiö
antoi apuaan
kuntoutumisreitin
löytymisessä, ja
asiat etenivät nopeasti.

Vielä kolme vuotta sitten Sipari ei olisi voinut kuvitellakaan löytävänsä itseään
entisestä koulustaan työharjoittelusta. Hänellä oli vakituinen työ Fazerin leipomossa
Prismassa, eikä ammatinvaihto ollut hänen
suunnitelmissaan.
LEIPOMOSSA TYÖTAPOJA kuitenkin muutet-

tiin. Tuli paljon isojen taikinamäärien nostelua, mikä kuormitti Siparin alaselkää. Rakas työ muuttui liian raskaaksi.
– Kun esimieheni ehdotti, että lähdetään hakemaan minulle uudelleenkoulutusta, oli ensireaktioni pelko. Ajattelin,
että mitä tästä seuraa. Minulla on varma
työpaikka ja varmat tulot – en kai jää vain
tyhjän päälle?
Pelko oli turha. Työeläkeyhtiö Etera antoi apuaan kuntoutumisreitin löytymisessä,
ja asiat etenivät nopeasti. Uudelleenkoulu-

tuspäätöksen saatuaan Sipari istui pian jo
uravalmentajan luona.
– Testeissä nousivat selvästi esiin hyvät
vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoni ja sosiaaliala. Pohdimme ammattia ja päädyimme koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaan. Lapset ja nuoret ovat
aina olleet lähellä sydäntäni.
TYÖKOKEILUT SIPARI teki ala-asteella Lap-

peenrannassa sekä Joensuussa, jossa hän
käynnisti seurakunnan iltapäiväkerhon toiminnan.
– Työ tuntui heti omalta. Minun oli helppo sujahtaa lasten ja nuorten joukkoon.

)SLRMSRSHGCLôJSISKvvPvôLCJGLICPR?GQRSLSRôǈǇôTSMBCQQ?
UUDEN URAN kynnykselle astui viime

vuonna kuntoutusohjelman päätettyään
PCGJSRÐ̮Ð̨̨̨ÐFCLIGJrd Ð)?GIIG??LÐRWrCJdICkuntoutujia on tilastojen mukaan vuonna
̨̪̩̮ÐJdFCQÐ̩̮Ð̨̨̨ÐFCLIGJrd
Määrä on nelinkertaistunut vuosikymmenessä, ja kasvoi yhdeksän prosenttiykQGIIrdÐCBCJJGQCQRdÐTSMBCQR?
2WrIWTWRRrKWWQP?RI?GQSLÐWFRCWBCQQdÐ
on nykyään mahdollista saada kuntoutusNddRrQÐGJK?LÐF?ICKSQR? ÐHMQÐCBCJJWRWIQCRÐ
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ISLRMSRSIQCCLÐRdWRRWTdR
2WrCJdICISLRMSRSQÐMLÐRWrCJdICT?ISSRtajien järjestämää ja kustantamaa ammaRGJJGQR?ÐISLRMSRSQR? Ð2dJJdÐR?TMGLÐRWrSP?RÐ
saadaan jatkumaan ja onnistuneesti ehIdGQRddLÐRWrIWTWRRrKWWRRd
2WrCJdICISLRMSRSIQCLÐIMIML?GQISQtannukset olivat Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan viime vuonna yhteensä
̨̩̬ÐKGJHMML??ÐCSPM? Ð
ANNE IIVONEN

Maria Sipari löytää yhteyden nuoriin. Taustalla erityisopettajat Marika Kylliäinen (vas.) ja Maija Vilkko.
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”Minun oli helppo sujahtaa
lasten ja nuorten joukkoon.”

Sammonlahden koululaiset Katja Aalto (vas.)
ja Satu Kurkinen valmistavat pitsatäytettä,
ja Maria Sipari antaa
taustatukea.

Koen myös, että heidän on helppo lähestyä minua.
Syksyllä 2015 alkoivat ammattitutkinnon opinnot Ruokolahdella, Jaakkiman
seurakuntaopistossa. Ensimmäinen opiskeluvuosi oli teoriaa ja toinen vuosi täyttyi näyttötutkinnoista, joita Sipari on suorittanut entisissä lapsuuden ja nuoruuden
kouluissaan.
Tutkinto antaa Siparille valmiudet tukea,

ohjata ja avustaa lapsia ja nuoria päiväkodeissa, kouluissa ja iltapäiväkerhoissa.
SIPARIN KOKEMUKSET ammatillisesta kuntou-

tuksesta ja uudelleenkoulutuksesta ovat olleet pelkästään positiivisia.
– Tiedän, että aina ei suju näin hyvin ja
nopeasti, mutta minun kohdallani onnistui
kaikki. Sain loistavaa työuravalmennusta,
ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa pelasi.

Täällä Sammonlahdessakin minut on otettu ilolla vastaan.
Toukokuussa uuteen ammattiin valmistunut Sipari on lähettänyt työhakemuksia
moneen paikkaan ja odottelee nyt työnhaun tuloksia. Entinen leipuri-kondiittori
on löytänyt uuden kutsumuksen.
– Nautin tästä työstä ja aion jatkaa alalla
eläkeikään asti. Lasten ja nuorten kanssa
jokainen päivä on erilainen.

Maria Sipari sai avun työeläkekuntoutuksella
yhteydenpidosta
vastannut kuntoutusasiantuntija Annukka
Kettunen työeläkeyhtiö Eterasta kertoo,
että lyhytkasvuisen Maria Siparin työkykyasiaa hoidettiin yhteistyössä työpaikan ja
työntekijän kanssa.
– Yhteisesti oli todettu työkyvyttömyyden
uhka ja suuntasimme ammatillisen kuntoutuksen asiakkaan terveydentilaan paremmin soveltuviin tehtäviin, Kettunen kertoo.
Ensiksi katsotaan, että henkilöllä on
työkyvyttömyyden uhka lähimmän viiden
vuoden aikana ilman kuntoutustoimia.
KUNTOUTUSPROSESSIN
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Myös työterveyslääkärin laatima B-lausunto terveydentilasta on hakijan liitettävä
kuntoutushakemukseen mukaan.
– Myös työhistoriaa pitää olla kertyneenä ennen kuntoutusjaksoa. Ennen kuin työeläkekuntoutus voi alkaa, selvitämme työhistorian ja ansioedellytysten täyttymisen
edeltävän viiden vuoden ajalta ja hakijan
mahdollisuudet jatkaa työelämässä, Kettunen sanoo.

jalle. Siellä laadittiin kuntoutussuunnitelma, mikä tähtäsi siihen, että työssä voisi
jatkaa mahdollisimman pitkään. Aiempaa
osaamista ja työhistoriaa pyrittiin hyödyntämään uutta alaa mietittäessä.
– Joskus kuitenkin alan vaihto ja kouluttautuminen uusin tehtäviin on välttämätöntä työssä jatkamiseksi, kuten Siparin tarina
osoittaa, Kettunen kertoo.
#RCP?QQ?ÐIdWLLGQRWWÐTSMQGRR?GLÐ̨̨̭ÐSSRR?Ð
ammatillista kuntoutusta.

ETERA TEKI tämän perusteella toimeksi-

annon Katja Noponen Oy:n uravalmenta-

ANNE IIVONEN
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Pallo

hallussa
Pallo hallussa kokoaa eri lähteistä
ulkomaiden eläkeuutisia ja maaesittelyn.
Lisää luettavaa muiden maiden eläketurvasta
$SJ ȯ©©$KxJDIxQIDRSDKLxS©©,TTS©L@@S
Kari Lindstedt
Informaatikko

YHDYSVALLAT

'1-̝ 0'2,,'

RUOTSI

Työkyvyttömyys
y yy
yy
vitsauksena maaseudulla

Mayy ei lupaa
p säilyttää
y
anteliasta indeksiä

Kova pporu
rahastoeläkkeistä

TYÖIKÄISTEN työkyvyttömyys lisääntyi

PÄÄMINISTERI Theresa May ei ole luvan-

RUOTSISSA vaaditaan rahastoeläkejärjes-

TSMQGL?Ð ̨̨̪̬¡̨̪̩̭Ð 7FBWQT?JJMGQQ?Ð T?JR?ISLL?JJGQCQRGÐ̪̫ÐNPMQCLRRG? ÐISLÐI?RQMtaan liittovaltion myöntämiä työkyvyttöKWWQ?TSQRSIQG? Ð2WrIWTWRRrKWWBCLÐI?QTS
MLÐMJJSRÐI?GIICGLÐIMPICGLR?ÐK??QCSBSJJ?
4SMLL?Ð̩̱̱̮ÐRWrIWTWRRrKWWQ?TSQRSIQG?Ð
Q?GÐ̯ ̯ÐKGJHMML?? ÐTSMLL?Ð̨̪̩̭ÐHMÐ̩̫ÐKGJHMML?? Ð*STSRÐIdWTdRÐGJKGÐ31LÐ1MQG??JGRSPT?L
ICQISQF?JJGLLMLÐRGJ?QRMGQR?
2WrIWTWRRrKWWQÐ IMCRRCJCCÐ CPGRWGQCQRGÐ
K??QCSBSJJ?Ð H?Ð CRLGQCQRGÐ FMKMECCLGQGJJd
?JSCGJJ? Ð ISRCLÐ CQGKCPIGIQGÐ +GAFGE?LGQQ?Ð
H?Ð+GQQMSPGQQ?
-LECJK?Ð MLÐ N?FCLRSLSRÐ WFRdÐ ?GI??Ð
RWrRRrKWWBCLÐI?LQQ? Ð1SSPGLÐMQ?ÐRWrIWTWRRrKWWQCRSSIQG?Ð F?ICTGQR?Ð CGÐ MJCÐ RWrelämässä.

nut säilyttää eläkeindeksien triplamekanismia, jos Konservatiivipuolue voittaa
kesäkuun vaalit.
Peruseläkkeiden indeksikorotukseksi
vakiintunut triplamekanismi (triple lock)
korottaa peruseläkkeitä vuosittain joko
ansiotulokehityksen, kuluttajahintakehiRWIQCLÐ R?GÐ ̪ ̭Ð NPMQCLRGLÐ R?QMLÐ KSI??L
Näistä kolmesta valitaan korkein korotuksen perusteeksi.
Viime vuosina eläkkeitä on korotettu
̪ ̭ÐNPMQCLRRG? ÐIMQI?ÐN?JII?ICFGRWQÐMLÐMJJSRÐFCGIIM?ÐH?ÐGL̀??RGMÐK?R?J?
Osa konservatiivipuoleen kansanedustajista haluaisi arvioida uudelleen, onko
triplamekanismiin enää jatkossa varaa.
Työväenpuolue on luvannut säilyttää inBCIQGLÐ?GL?IGLÐTSMRCCLÐ̨̪̪̭ ÐHMQÐQCÐTMGRtaa vaalit.

telmän tiukempaa sääntelyä ja rahastojen
radikaalia karsimista. Rahastoeläkkeisiin
MFH?R??LÐ0SMRQGQQ?Ð̪ ̭ÐNPMQCLRRG?Ð?LQGMtuloista. Vakuutettu voi halutessaan itse
valita viisi eri rahastoa.
Monissa rahastoissa on ollut kalliit kustannukset ja alhaiset tuotot. Kahta eri rahastoyhtiötä epäillään vakavista väärinkäytöksistä. Rahastoja on kaupiteltu myös
NSFCJGKGRQC ÐT?GII?ÐQCÐMLÐIGCJJCRRW
Pääministeri Stefan Löfven on vaatiLSR ÐCRRdÐLWIWGQGQRdÐ̨̰̭ÐP?F?QRMQR?ÐNGRdGQGÐ
karsia pois valtaosa. Finanssivalvonnan
NddHMFR?H?LÐKSI??LÐ̨̩¡̩̭ÐP?F?QRM?ÐPGGRtäisi hyvin.
Eläkevirasto on jo laatinut muutoksista
RMGKCLNGBCMFHCJK?L ÐHMI?ÐCRCLCCÐQCSP??vaksi eri puolueiden edustajista koostuvalle Eläkeryhmälle.

3GDÓ6@RGHMFSNMÓ/NRSÓȐȍ Ȑ

3GHRÓHRÓLNMDXÓȏȑ ȑ

$WOQDRRDMÓȏȑ Ȑ ÓÓȏȑ ȑ Ó253Óȏ Ȓ
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Väkiluku:Ð̭Ð̨̨̯Ð̨̨̨
Elinajan odote: L?GQCRÐ̰̪ ̰ Ð
KGCFCRÐ̯̰ ̰ÐTSMRR?
Eläkeikä:Ð̮̭ÐTSMRR?ÐI?LQ?LCJdIC

Työansioista riippumaton
vahva tasaeläke

VIRO

INTIA

Kohti
eläkeuudistusta

Eläkesijoittajat
j
j Intian
aurinkoenergiamarkkinoille

VIRON keskustavetoinen hallitus ehdottaa
mittavia muutoksia maan eläkejärjestelmään.
Suunnitelmissa on muuttaa eläkeikää
joustavammaksi. Eläkkeen voisi ottaa varhennettuna tai sitä voisi lykätä. Varhentaminen leikkaisi eläkettä ja lykkääminen korottaisi.
Viro on jo aikaisemmin päättänyt nosR??ÐCJdICGIddÐ̮̭ÐTSMRCCL Ð&?JJGRSQÐCFBMRR??Ð
nyt eläkeiän sitomista elinajan kehitykseen
TSMBCQR?Ð̨̪̪̯Ð?JI?CL
&?JJGRSQÐF?JS??ÐKWrQÐTdFCLRddÐJ?IGQddteisen järjestelmän ansiosidonnaisuutta ja
IMPT?R?ÐQGRdÐRCFRWHCLÐRWrTSMQGCLÐKddPdJJd
Eläkeindeksit halutaan puolestaan sitoa
kokonaan valtion tuloihin ja eläkeläisten
määrään.
#LQGKKdGLCLÐJ?GLQddBdLRrJSMLLMQÐSSBCQR?ÐCJdICJ?GQR?ÐT?JKGQRSLCCÐTSMBCLÐ̨̪̩̰
alussa.
$TQNENTMCÓȎ Ȑ

ELÄKESIJOITTAJAT etsivät hyviä sijoituksia
Intian aurinkoenergiamarkkinoilta. Asialla
ovat muun muassa Kanadan isoimmat eläkesijoittajat sekä hollantilainen APG.
'LRG?Ð?GIMMÐQSSLL?R?Ð̨̨̩ÐKGJH?PBG?ÐBMJJ?ria aurinkoenergiaan seuraavan viiden vuoden aikana. Lähes jatkuva auringonpaiste,
halpenevat materiaalit ja päättäjien ponnistelut saasteiden vähentämiseksi tekevät alasta houkuttelevan.
Sijoitukset eivät kuitenkaan ole riskittömiä. Yksi riskeistä on, että maksut viivästyvät, sillä Intian energia-alan yritykset
ovat usein velkaantuneita.
Intia on kolminkertaistanut aurinkoenergian tuotantonsa viimeisen kolmen
vuoden aikana, mutta toistaiseksi aurinkoenergia kattaa vain neljä prosenttia
maan energiantuotannosta.
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KANSAINVÄLISEN ÐCJdICHdPHCQRCJKGCLÐTCPR?GJSL Ð Mercer Global Pension Indexin,
KSI??LÐ K??GJK?LÐ N?P?QÐ CJdICHdPHCQRCJKdÐJrWRWWÐ2?LQI?QQ? Ð#JdICRSPT?ÐP?ICLRSSÐ
2?LQI?QQ?ÐGQMJR?ÐMQGLÐ?QSKGQCCLÐNCPSQRST??LÐI?LQ?LCJdIICCQCCL ÐHMI?ÐMLÐIMPIC?
*?IGQddRCGQCCLÐ RSPT??LÐ ISSJSSÐ I?LQ?LCJdIICGBCLÐJGQdIQGÐRWrCJdICHdPHCQRCJKdÐ
ATP Ð HMLI?Ð KCPIGRWQÐ IMIML?GQCJdICRSPT??LÐMLÐISGRCLIGLÐNGCLG ÐLQGMQGBMLL?GLCLÐ
CJdICRSPT?ÐMLÐHdPHCQRCRRWÐRWrL?LR?H? ÐH?ÐJGGRRMIMFR?GQGLÐRWrK?PIIGL?CJdICP?RI?GQSGL Ð
HMGBCLÐNGGPGGLÐISSJSSÐWJGÐ̨̰ÐNPMQCLRRG?ÐN?JI?LQ??HGQR?
)?LQ?LCJdIICCRÐ P?FMGRCR??LÐ TCPMT?PMGL Ð2WrK?PIIGL?CJdICHdPHCQRCJKdRÐP?FMGRCR??LÐRWrLRCIGHd ÐH?ÐRWrL?LR?H?K?IQSGLÐH?Ð
LCÐMT?RÐNddQddLRrGQCQRGÐRdWQGLÐP?F?QRMGTG?Ð
K?IQSNCPSQRCGQG?ÐHdPHCQRCJKGd
)?LQ?LCJdICÐKSMBMQRSSÐNCPSQMQ?QR?Ð
H?ÐCJdICJGQdQRd ÐHMQR?ÐKMJCKK?RÐMT?RÐRSJMF?PIGLR?GQG? Ð .CPSQMQ??Ð TdFCLRdTdRÐ ?GLM?QR??LÐMK?RÐRWrRSJMR ÐCJdICJGQddÐNSMJCQR??LÐ CJdIICCLQ??H?LÐ H?Ð FdLCLÐ NSMJG
QMLQ?ÐWFRCCLJ?QICRSRÐRSJMR Ð
2dWRCCLÐI?LQ?LCJdIICCQCCLÐT??BGR??LÐ
̨̬Ð TSMBCLÐ ?QSKGQ?GI? Ð )?LQ?LCJdIICCLÐ
RdWQGKddPdGLCLÐ NCPSQMQ?Ð MLÐ ̰̩̭Ð CSPM?Ð
ISSI?SBCQQ? Ð#JdICJGQdÐMLÐWIQGL?QST?JJ?Ð
K?IQGKGQQ??LÐ̨̰̮ÐCSPM?ÐH?ÐL?GKGQGQQ?ÐR?GÐ
?TMJGGRMQQ?Ð?QST?JJ?Ð̬̪̪ÐCSPM?ÐISSI?SBCQQ? Ð#JdICGLBCIQGÐMLÐQGBMRRSÐN?JIIMHCLÐICFGRWIQCCL
#JdICGIdÐMLÐI?LQ?LCJdIICCQQdÐ̮̭ÐTSMRR? ÐKSRR?ÐQCÐLMSQCCÐ̮̯ÐTSMRCCLÐTSMQGCLÐ
̨̪̩̱Ð H?Ð ̨̪̪̪Ð TdJGQCLdÐ ?GI?L? Ð 4SMBCQR?Ð
̨̨̪̫Ð?JI?CLÐCJdICGIdÐQCSP??ÐCJGL?H?LMBMRRCCLÐICFGRWQRd Ð
)?LQ?LCJdICHdPHCQRCJKdLÐ F?JJGLRMÐ MLÐ
ICQIGRCRRWÐ ISLLGJR?Ð Udbetaling Danmarkille Ð *?IGQddRCGQRdÐ RWrCJdICRRdÐ F?JJGLLMGÐ
GRQCLdGLCLÐATP-eläkelaitos

1DTSDQRÓȐȍ Ȑ
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OPI

Karoliina Paatos

TIEDOKSI

UUTTA

VAHVISTA
ASIANTUNTIJUUTTASI
ELÄKEASIOISSA.

@

Koulutuksissa saavutat
vahvat valmiudet
RWrQICLLCJJdÐCJdIC?J?JJ? Ð
Hallitsetko pääpiirteet,
mutta tietosi kaipaavat
NdGTGRWQRd
Oletpa uusi alalla
tai kokenut, tule oppiin.

O

TYÖELÄKEASIOIDEN
PERUSTEET ?JI??Ð̩̱ ̱ Ð

O

TYÖELÄKEASIOIDEN
PERUSTEET ?JI??Ð̪̩ ̩̩ Ð

Keskusteluun virittäytyivät tutkijat Anna d’Addio (vas.), Dirk Hofäcker, Traute Meyer sekä kommentaattorit
Jaakko Kiander Ilmarisesta ja Katja Veirto Akavasta.

NddRRWWÐ̪̰ ̱

NddRRWWÐ̨̫ ̩̩
Koulutus sisältää
itseopiskelua ja
lähitapaamisia.
Eläketurvakeskus kouluttaa,
ilmoittaudu verkossa.
www.etk.fi/koulutus

23 000
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)CQIGKddPdGLCLÐ7#* RWrRSJMÐMLÐLMGLÐ̪̫Ð̨̨̨Ð̴ ÐÐ(MI?Ð
TGGBCQÐWPGRRdHdÐ?QCRR??ÐRWrRSJMLQ?Ð ?J?P?H?LÐ ̯Ð ̭̭̯Ð ̴Ð
tuntumaan.
Etuudet ja eläkemaksut
NCPSQRST?RÐWPGRRdHdLÐT?JGRQCK??LÐRWrRSJMKddPddL
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Nuorten huonontunut työmarkkinatilanne
huolettaa eläketurvan tutkijoita
TYÖMARKKINOILLA tapahtuneet muutokset ja

niiden seurannaisvaikutuksena eläkkeiden alhainen taso huolettaa eläketurvan tutkijoita.
Aihe nousi keskusteluun EläketurvakesISIQCQQ?Ð̩̱ ÐRMSIMISSR?ÐNGBCRWQQdÐI?LQ?GLvälisessä seminaarissa. Konferenssi kokosi
JdFCQÐ̨̩̫Ð?J?LÐFSGNNS?QG?LRSLRGH??
&SMJCLÐLSMPRCLÐRWrK?PIIGL?RGJ?LRCCQR?ÐRMGÐ
painokkaasti esiin OECD:lla eri maiden eläkepolitiikka tutkinut tohtori Anna d’Addio Pariisista.
¡Ð2WrK?PIIGLMGBCLÐLWIWGQCLÐICFGRWIQCLÐ
H?RISCQQ?ÐCPG?PTMGQSSQÐI?QT?? Ð,SMPGQMRWrRRrKWWQÐH?ÐQGGRdÐHMFRST?ÐIrWFWWQPGQIGÐMLÐRMBCJlisuutta monissa maissa, hän sanoo.
&CJQGLEGLÐ WJGMNGQRMLÐ ?NSJ?GQNPMDCQQMPGÐ
Kathrin Komp korosti, että Eurooppaan on
SFI?L?ÐQWLRWKdQQdÐLGGLÐQ?LMRRSÐKCLCRCRRWÐ
sukupolvi.
¡Ð #PGRWGQCQRGÐ #RCJd #SPMMN?QQ?Ð LSMPGQMRWrRRrKWWQÐMLÐMJJSRÐJGG?LÐIMPIC?Ð¡ÐJGG?LÐNGRkään, hän sanoi.
Professori Traute Meyer Southamptonin
WJGMNGQRMQR?ÐLMQRGÐICQISQRCJSSLÐRSMPCCLÐRSR-

kimuksen, jonka mukaan EU-maiden välinen
maahanmuutto on johtamassa eläkeongelmiin.
¡Ð2WrNCPdGQRCLÐK??F?LKSSRR?HGCLÐCJdICR?QMÐQSFRCCQQ?ÐKSSFSLÐTdCQRrLÐHddÐJGG?LÐNGCniksi EU-maissa. Asiasta voi tulla tulevaisuuBCQQ?ÐNMJGGRRGLCLÐMLECJK? Ð+CWCPÐQ?LMG
Professori Joakim PalmeÐ3NNQ?J?LÐWJGopistosta muistutti sosiaalipolitiikan paradoksista.
¡Ð(MQÐR?PHM?KKCÐCRSSIQG?ÐT?GLÐWFRCGQISLL?LÐTdFdMQ?GQGJJC ÐMLÐRMBCLLdIrGQRdÐCRRCKKCÐMLLGQRSÐIrWFWWBCLÐFCJNMRR?KGQCQQ? Ð2MGmeentulon turvaaminen kaikilla tulotasoilla
on tasa-arvon kannalta edelleen tärkeää, hän
tiivisti.
.?JKCÐRMGÐCQGGLÐKWrQÐLWIWGQCLÐGIddLRWKGQkeskustelun ongelmat: eri puolilla maailmaa
NSFSR??LÐJGGI??ÐQddQRrGQRdÐH?ÐJCGII?SIQGQR? .
2SRIGHMGBCLÌNSFCCLTSMPMRÌÌH?ÌKSSRÌȍȕ ȑ ÌÌ!F?LEGLEÌ*?@MSPÌ+?PICRQ Ì*GDC !MSPQCÌ?LBÌ.CLQGMLQÌ IMLDCPCLQQGLÌR?JRGMGLLGRÌQ??R?TGJJ?Ì#RI ɌQQd

Peter Lindström
̫ ̪ ̨ ̩̯ | TYÖ ELÄKE

NIMITYKSET
Etera

Taskutilasto povessa ei tule äitiä ikävä
ELÄKETURVAKESKUKSEN tuottama taskutilasto
sisältää keskeisiä eläketurvaan liittyviä tilasELÄKETURVA
KESKUKSEN
05
RMRGCRMH? Ð?GI?Q?PHMH?ÐH?ÐGLDMEP?˿GII??
TILASTOJA
20
17
Taskutilaston avulla on helppo hahmottaa
kokonaiskuva eläketurvasta ja siinä tapahtuLCGQR?ÐKSSRMIQGQR? Ð4GFIMLCLÐMLÐRGGTGQÐH?ÐLdNNdPd ÐCGIdÐQCÐMJCÐT?GIC?QCJIMGLCL Ð2?QISRGJ?Qto onkin suunnattu sekä suurelle yleisölle että
RWrCJdIC?J?JJ?ÐRMGKGTGJJCÐ?QG?LRSLRGHMGJJC Ð
Eläketurva
ke
taskutilasto skuksen
Taskutilasto on oiva apu faktojen tarkis2017
RSIQCCL Ð(MQÐHMIGLÐ?QG?ÐKGCRGRWRRdd ÐJrWRWWÐRGCRMÐ
FCJNMQRGÐR?QISSLÐK?FRST?QR?ÐTGFIMQCQR? Ð*GGISGRN?ÐKGQQdÐT?GL ÐRGCRMÐISJICCÐKSI?L?
Sisällöstä löytyvät tarpeelliset luvut kuin
vettä vaan esimerkiksi seuraavista teemoista: eläkemeno, työeläkemaksut, eläkkeensaajat, työeläkkeelle siirtyneet ja työkyvyttömyyPaperijulkaisun voi tilata joko verkon sähQCJdIICCR
köisellä lomakkeella tai sähköpostitse (ai(SJI?GQSÐMLÐJ?B?RR?TGQQ?ÐQSMKCL ÐPSMRQGL Ð LCGQRMRGJ?SIQCRCRI ˿ Ð
H?ÐCLEJ?LLGLIGCJGQCLdÐNBD RGCBMQRML?Ð#JdICAnne Iivonen
RSPT?ICQISIQCLÐTCPIIMN?JTCJSQQ?Ð#RI ˿

з MSc in Information Management
Henna Ahtola on nimitetty kehitysNddJJGIrIQGÐ#RCP?Ð̨̨̪̪Ð F?LIICCQCCL Ð
з 2P?BCLMKGÐJari Pylväs on nimitetty asiakaspäälliköksi Keski-SuoKCLÐ?JSCCJJC Ð
з KTM Oona Tikkanen on nimitetty
0GQIÐ+?L?ECPGIQG ÐÐ
з KTM Kenneth Nyman on nimitetRWÐPC??JGQGHMGRSQNddJJGIrIQG Ð
з Toimitilajohtamisen restonomi
Joonas Arnberg on nimitetty vuokP?SQ ÐH?ÐICFGRWQNddJJGIrIQG Ð
з Paul Karlsson on nimitetty yhteyspäälliköksi kumppanit ja kanavat
WIQGIIrrL Ð

Lukijat pitävät
Työeläke-lehteä
kiinnostavana
LUKIJAPALAUTTEEN perusteella lukijat ovat

Kansalaisuudella ei merkitystä
työeläkevakuuttamisessa
KESÄKSI monet työnantajat palkkaavat kesä-

Karoliina Paatos

työntekijöitä niin Suomesta kuin ulkomailtaIGL Ð2WrL?LR?H?LÐRSJCCÐFSMJCFRG?ÐRWrLRCIGHdLÐ
eläkevakuutuksen ottamisesta myös lyhytaikaisissa työsuhteissa ja työntekijän kansalaiQSSBCQR?ÐPGGNNSK?RR?
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Työnantajan on vakuutettava työntekijänQdÐRWrLRCIGHdLÐCJdICJ?GLÐ2W#*ÐKSI?GQCQRG ÐHMQÐ
RWrLRCIGHdÐMLÐ̩̯¡̮̰ÐTSMBCLÐGIdGLCLÐH?ÐRWrQRdÐ
Q??R?T?Ð?LQGMÐMLÐTdFGLRddLÐ̭̰ ̩̱ÐCSPM?ÐISSI?SBCQQ? Ð)CQdRWrLRCIGHrGRdÐIMQICT?RÐQ?K?RÐ
QddLLrRÐISGLÐKSGR?IGLÐRWrLRCIGHrGRd
2WrLRCIGHdLÐI?LQ?J?GQSSBCJJ?ÐCGÐMJCÐKCPIGRWQRdÐRWrCJdICT?ISSRR?KGQCLÐI?LL?JR? Ð(MQÐ
ulkomaalainen työntekijä työskentelee Suomessa ja on työsuhteessa suomalaiseen
työnantajaan, työnantajan on vakuutettava
FdLCRÐRWrLRCIGHdLÐCJdICJ?GLÐKSI?GQCQRG
4?ISSRR?KGQTCJTMJJGQSSQÐ?JI??ÐRWrLRCIGHdLÐ
̩̯ÐTSMBCLÐGdLÐRdWRRdKGQRdÐQCSP??T?LÐISSI?SBCLÐ?JSQR?ÐH?ÐNddRRWWÐQCLÐISSI?SBCLÐJMNSQQ? Ð
HMJJMGLÐRWrLRCIGHdÐRdWRRddÐ̮̰ÐTSMRR?
Työnantaja valitsee eläkelaitoksen, jossa
HdPHCQRddÐRWrLRCIGHrGBCLQdÐCJdICRSPT?L Ð#Jdkelaitosten omilla verkkosivuilla on yksityisIMFR?GQR?ÐRGCRM?Ð2W#*LÐKSI?GQCLÐT?ISSRSIQCLÐHdPHCQRdKGQCQRd Ð

RWWRWTdGQGdÐ2WrCJdIC JCFBCLÐQGQdJRrrL Ð*SIGH?RÐIMICT?RÐQ??T?LQ?ÐJCFBCQRdÐIGGLLMQR?vaa tietoa ja he pitävät lehteä asiantunteT?L? ÐJSMRCRR?T?L?ÐH?Ð?H?LIMFR?GQCL?
'LDMEP?˿GI?RÐH?ÐCJdICHdPHCQRCJKGdÐI?RStasolta esittelevät reportaasit nousivat luIGHMGBCLÐQSMQGICGIQG Ð4?IGMN?JQRMGQR?Ð?QG?Ltuntija-artikkelit, uusin tutkimustieto, alan
J?GLQddBdLRrKSSRMIQCRÐ H?Ð IMICKSIQCRÐ
RWrCJdKdQRdÐIGGLLMQR?T?RÐJSIGHMGR?
#LCKKGQRrÐJSICCÐKGCJSGRCLÐN?GLCRRS?Ð
JCFRCdÐN?GLMQKddPdÐ̩̩Ð̨̨̨ ÐIMJK?LLCQÐ
FWrBWLRddÐQCIdÐBGEG ÐCRRdÐN?NCPGJCFRCdÐH?Ð
NCJIdQRddLÐBGEGJCFRGÐPGGRRddÐ̩̮ÐNPMQCLRGJJCÐ
T?QR?LLCGQR?
*SIGH?RSRIGKSQÐRMRCSRCRRGGLÐ̩̩ ̬ ¡̭ ̭ Ð
TCPIIMIWQCJWLd Ð 2GJ??H?PCIGQRCPGLÐ RGCRMjen perusteella lähetimme kyselyn sähIrNMQRGRQCÐ̩Ð̨̨̰CCLÐMQMGRRCCQCCL Ð)WQCJWWLÐT?QR?QGÐ̩̯̭ÐFCLIGJrd Ð
4?QR??HGCLÐICQICLÐQSMPGRCRSLÐ?PTMLL?LÐ
voittivat Anne HirsiniemiÐ̨̨̩ÐCSPMLÐ?PTMGLCLÐJ?FH?IMPRRGÐH?ÐJyrki Alanko JC˾?JGNNSN?ICRRG Ð2MGKGRSQÐMLLGRRCJCCÐTMGRR?HG?Ð
H?ÐIGGRRddÐIWQCJWWLÐMQ?JJGQRSLCGR? Ð

Anne Iivonen
toimituspäällikkö
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Kimmo Brandt

KIRJA KOLAHTI

Asenne ratkaisee
Omaan asennoitumiseemme voimme vaikuttaa. Elon asiantuntijalääkäri KariPekka Martimo tarjoaa tämän ajatuksen kirjakattauksensa punaisena lankana.

Stieg Larsson
jätti jäljen
-),,%.)5-̬42),/')!33!

KUKA?
Kari-Pekka
Martimo
O
O

O

O

O

Ikä: ̭̰ TSMRG?Q
Työtehtävä:
asiantuntijalääkäri
eläkeyhtiö Elossa
Koulutus: lääketieteen tohtori,
työterveyshuollon ja
työlääketieteen
erikoislääkäri
Lähellä sydäntä:
matkailu
Kirja, jonka
aikoo lukea
seuraavaksi:
Pajtim Statovci:
Kissani Jugoslavia.

kirjailija Stieg Larssonin
tarinat nappaavat mukaansa. Päähenkilöt ovat riittävän erilaisia pitääkseen
jännitettä yllä varsinaisen rikoksen selvittämisen
lisäksi.
Jokainen osa trilogiassa on oma tarinansa,
mutta kokonaisuus palkitsee lukijansa ainutlaatuisella tavalla. Ensimmäisen osan lukemisesta
on aikaa, mutta muistan vieläkin siitä yksityiskohtia.
Kokonaisuus on uskottava, ja Lisbeth Salanderin kohdalla jopa koskettava.
2SHDF¨+@QRRNM¨,HKKDMHTL SQHKNFH@¨62.8¨ȘȖȖȜdȘȖȖȝ

Päteviä ehdotuksia
kivun hallintaan
Melko samasta lähtee liikkeelle Helena Mirandan
kirja kroonisen kivun hallinnasta. Omalla suhtautumisellaan voi vaikuttaa
paljon siihen, miten kipu
hallitsee elämää vai hallitaanko kipua elämällä.
Helena on itse kipupotilas, mutta sen lisäksi
pätevöitynyt tiedenainen ja erikoistunut työterveyslääkäri. Kirjassa hän antaa useita ehdotuksia kokeiltavaksi kivun hallintaan.
Ohjeista löytää apua kivusta kärsiville ja heidän läheisilleen, mutta myös kipupotilaita työssään kohtaaville.
'DKDM@¨,HQ@MC@¨.S@¨JHOT¨G@KSTTM¨.S@U@ ¨ȘȖȗȝ
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Ohje ajatteluun
ja elämänlaatuun
Sri Lankassa tartuin hotellin kirjahyllyssä Robin
Sharmanin kirjaan menestyvästä asianajajasta.
Sydäninfarktin sairastettuaan hän jätti kaiken taakseen ja lähti Himalajalle etsimään uutta elämää.
+WQRGGII?? Ð˿JMQM˿??ÐH?ÐK??J?GQHdPICdÐWFBGQtelevässä kirjassa kolahti ohje ottaa haltuunsa
omat ajatukset ja pitää huolta oman mielensä
”puutarhasta” eikä antaa tilaa ”rikkaruohoille”.
Elämänlaatua määrittelevät ajatustemme laatu. Voi opetella pitämään vastoinkäymisiä oppimistilanteina henkiseen kehittymiseen.
R. Sharman: Munken som sålde sin Ferrari
-@STQ¨*TKSTQ¨ J@CDLHRJ ¨ȘȖȖȝ

Osatyökyky
työssä kunniaan
Juristien ja työterveyshuollon erikoislääkärin tekemä
kirja kertaa tilanteet työpaikoilla, joissa käsitellään
terveydentilaan, sairauteen
ja työkykyyn liittyviä tietoja.
Mitkä ovat työnantajan ja työntekijän oikeudet, velvollisuudet ja vastuut? Siihen vastaamisessa tarvitaan päätöksenteon tueksi lakikirja ja
oikeustapauksia.
Kirjoittajat ovat onnistuneet loistavasti esitRdKdJJdÐ̨̨̩ÐIWQWKWQRdÐH?Ð?LR?K?JJ?ÐT?QR?SIQCRÐ
moniin hankaliin kysymyksiin. Kannattaa tutustua jo ennaltaehkäisevässä mielessä.
Jaana Paanetoja, Tarja Kröger, Pirjo Östman:
.R@SXÄJXJXHMDM¨SXÄMSDJHIw¨*@TOO@J@L@QH¨ȘȖȗȜ
̫ ̪ ̨ ̩̯ | TYÖ ELÄKE

Youth unemployment worrisome

Pension Taxation

THE INTERNATIONAL CONFERENCE on Changing Labour Markets,

THE TAX RATEÐÐDMPÐ?LÐGLAMKCÐRF?RÐ

Life Course and PensionsÐMLÐ̩̱Ð+?WÐBPCUÐLC?PJWÐ̨̩̫ÐCVNCPRQÐ
RMÐRFCÐ$GLLGQFÐ!CLRPCÐDMPÐ.CLQGMLQÐRMÐBGQASQQÐGQQSCQÐMDÐEPMUGLEÐGLCOS?JGRW ÐPGQGLEÐCKNJMWKCLRÐP?RCQÐ?KMLEÐRFCÐCJBCPJW ÐRFCÐ
JMUÐDSRSPCÐNCLQGMLQÐMDÐ#3ÐGKKGEP?LRQÐ?LBÐRFCÐGKNMPR?LACÐMDÐGLTCQRGLEÐGLÐCBSA?RGML Ð2FCÐICWLMRCQÐUCPCÐN?PRGASJ?PJWÐAMLACPLCBÐ
?@MSRÐRFCÐJ?@MSPÐK?PICRÐQGRS?RGMLÐMDÐRFCÐWMSLE
"PÐAnna d’Addio Ð1CLGMPÐ.MJGAWÐL?JWQR ÐR?JICBÐ?@MSRÐRFCÐPGQGLEÐ
SLCKNJMWKCLRÐP?RCQÐ?LBÐNMTCPRWÐPGQIÐ?KMLEÐRFCÐWMSLE Ð!MK@GLGLEÐD?KGJWÐJGDCÐ?LBÐUMPIÐQFMSJBÐ@CÐ@CRRCPÐR?ICLÐGLRMÐ?AAMSLRÐGLÐNCLQGMLÐPCDMPKQ ÐBBBGMÐCQRGK?RCQÐRF?RÐGLCOS?JGRWÐUGRFGLÐRFCÐ-#!"Ð
AMSLRPGCQÐUGJJÐEPMU Ð2FCÐQGRS?RGMLÐGQÐN?PRGASJ?PJWÐ@?BÐDMPÐUMKCL
Kathrin Komp ÐQQGQR?LRÐ.PMD Ð3LGT ÐMDÐ&CJQGLIG ÐNMGLRCBÐ
MSRÐRF?RÐ?ÐJMQRÐECLCP?RGMLÐGQÐCKCPEGLEÐN?PRGASJ?PJWÐGLÐ1MSRFCPLÐ#SPMNC Ð2MMÐK?LWÐWMSLEÐNCMNJCÐ?PCÐSLCKNJMWCBÐ?LBÐF?TCÐ
@CCLÐQMÐDMPÐRMMÐJMLE
.PMD ÐDirk HofäckerÐ3LGT ÐMDÐ"SGQ@SPE #QQCLÐQNMICÐ?@MSRÐ
RFCÐNSJJ ÐNSQFÐ?LBÐPCRCLRGMLÐD?ARMPQÐMDÐRFCÐCJBCPJWÐGLÐRFCÐJ?@MSPÐK?PICR Ð&CÐ?JQMÐNMGLRCBÐMSRÐRF?RÐRFCÐCKNJMWKCLRÐP?RCÐ
MDÐ̨̮ WC?P MJBÐKCLÐGLÐ%CPK?LWÐEPCUÐDPMKÐ̪̯ÐRMÐLC?PJWÐ̨̮ÐNCPÐ
ACLRÐGLÐ̨̨̨̪ ̨̪̩̬
.PMD ÐTraute MeyerÐ3LGT ÐMDÐ1MSRF?KNRMLÐNPCQCLRCBÐ?ÐPCACLRÐQRSBWÐ?AAMPBGLEÐRMÐUFGAFÐRFCÐNCLQGMLQÐMDÐUMPI PCJ?RCBÐ
KGEP?LRQÐPCJ?RGTCÐRMÐRFCÐNCLQGMLQÐMDÐRFCÐMPGEGL?JÐNMNSJ?RGMLÐUGJJÐ
@CÐRMMÐJMUÐGLÐK?LWÐAMSLRPGCQ Ð2FCÐGQQSCÐA?LÐRSPLÐGLRMÐ?ÐNMJGRGA?JÐ
BGJCKK?ÐGLÐRFCÐDSRSPC
.PMD ÐJoakim PalmeÐ3LGT ÐMDÐ3NNQ?J? ÐNMGLRCBÐMSRÐRF?RÐRFCÐ
ASPPCLRÐBGQASQQGMLQÐMLÐ?ECGLEÐDMASQÐRMMÐKSAFÐMLÐQ?TGLEQÐ?LBÐ
ASRQ Ð'LQRC?B ÐGLTCQRKCLRQÐGLÐCBSA?RGMLÐ?PCÐLCCBCBÐRMÐGKNPMTCÐ
NPMBSARGTGRWÐ?LBÐ@MMQRÐ%". Ð

AMLQGQRQÐMDÐNCLQGMLQÐ?LBÐU?ECQÐ
GQÐJMUCPÐRF?LÐGDÐRFCÐGLAMKCÐAMLQGQRCBÐMDÐMLJWÐ?ÐNCLQGMLÐMPÐMLJWÐ
U?ECQ Ð2FGQÐGQÐ@CA?SQCÐ@MRFÐNCLQGMLQÐ?LBÐC?PLGLEQÐ?PCÐQS@HCARÐRMÐ
ACPR?GLÐR?VÐBCBSARGMLQ Ð!MK@GLCB Ð
RFCWÐPCQSJRÐGLÐ?ÐJMUCPÐR?VÐ?LBÐAMLRPG@SRGMLÐP?RC Ð
'DÐ NCMNJCÐ UFMÐ BP?UÐ ?Ð N?PRG?JÐ
MJB ?ECÐNCLQGMLÐASRÐBMULÐMLÐRFCGPÐ
UMPIGLEÐFMSPQ ÐRFCGPÐRMR?JÐGLAMKCÐ
UGJJÐ@CÐJCQQÐPCBSACBÐQGLACÐRFCÐR?V?RGMLÐGQÐNPMEPCQQGTC Ð!MPPCQNMLBGLEJW ÐGDÐRFCWÐUMPIÐDSJJÐRGKCÐUFGJCÐ
BP?UGLEÐN?PRÐMDÐRFCGPÐNCLQGML ÐRFCÐ
NPMEPCQQGTCÐR?V?RGMLÐRGEFRCLQ
2FCÐNCLQGMLÐGLAMKCÐA?LÐAMLQGQRÐMDÐ?LÐC?PLGLEQ PCJ?RCB Ð?ÐL?RGML?JÐ?LBÐRFCÐES?P?LRCCÐNCLQGML Ð
?QÐUCJJÐ?QÐ?ÐFMSQGLEÐ?JJMU?LAC Ð
.CLQGMLQÐ?PCÐR?VCBÐ?QÐC?PLGLEQ Ð
@SRÐLMÐR?VÐGQÐJCTGCBÐMLÐRFCÐFMSQGLEÐ?JJMU?LAC Ð5MPIGLEÐUFGJCÐPCACGTGLEÐ?LÐMJB ?ECÐNCLQGMLÐBMCQÐ
LMRÐ?˾CARÐRFCÐ?KMSLRÐMDÐRFCÐC?PLGLEQ PCJ?RCBÐMPÐ)CJ?ÐNCLQGMLQ ÐÐ
KMLRFJWÐ NCLQGMLÐ GLAMKCÐ RF?RÐ
GQÐ FGEFCPÐ RF?LÐ ̴̨̰̮Ð GQÐ R?VCBÐ ?QÐ
C?PLGLEQ Ð

Olli Häkämies

ENGLISH SUMMARY

LENA KOSKI
Translator
Finnish Centre for Pensions
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Quicker Access to Rehabilitation

Will I Get What’s Mine?

THE SOCIAL AND HEALTH CAREÐPCDMPKÐ 1-2# Ð NJ?LLCBÐ RMÐ AMKCÐ
GLRMÐDMPACÐGLÐ̨̪̩̱ ÐGQÐFMNCBÐRMÐNSRÐ
?ÐQRMNÐRMÐ@PC?IQÐGLÐRFCÐPCF?@GJGR?RGMLÐAF?GL
Maarit Gockel Ð+CBGA?JÐ"GPCARMPÐ?RÐ#JMÐ+SRS?JÐ.CLQGMLÐ'LQSP?LACÐ!MKN?LW ÐF?QÐFGEFÐFMNCQÐ
DMPÐ RFCÐ PCDMPKÐ ¤.CPDMPKGLEÐ ?Ð
KCBGA?JÐNPMACBSPC ÐDMPÐCV?KNJC Ð
?ÐILCCÐMNCP?RGML ÐGQÐLMRÐCLMSEF Ð
2FCÐ?GKÐQFMSJBÐ@CÐRMÐAJC?PJWÐGKNPMTCÐRFCÐN?RGCLR¦QÐ?@GJGRWÐRMÐDSLARGMLÐGLÐCTCPWB?WÐJGDCÐ?LBÐ?RÐUMPI ¤
2MÐ PC?AFÐ RFGQÐ ?GK Ð FMQNGR?JQÐ
?LBÐ MAASN?RGML?JÐ FC?JRFÐ A?PCÐ

ONE HUNDRED THOUGHTS MLÐUMPIÐ
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QFMSJBÐ AMMNCP?RCÐ KMPCÐ AJMQCJWÐ
QGLACÐ RFCÐ J?RRCPÐ GQÐ D?KGJG?PÐ UGRFÐ
RFCÐBCK?LBQÐ?LBÐMNNMPRSLGRGCQÐ
?RÐRFCÐUMPINJ?AC
%MAICJÐGQÐUMPPGCBÐRF?RÐCKNJMWCCQ¦ÐDSLARGML?JÐ?LBÐUMPIÐ?@GJGRGCQÐ
?LBÐRFCÐPCOSGPCBÐUMPIÐR?QIÐ?BHSQRKCLRQÐ?PCÐLMRÐR?ICLÐ?QÐ?ÐL?RSP?JÐN?PRÐMDÐNCPQMLLCJÐK?L?ECKCLRÐ?RÐUMPINJ?ACQ
£5CÐQFMSJBÐJC?PLÐDPMKÐAMSLRPGCQÐQSAFÐ?QÐ%CPK?LWÐGLÐUFGAFÐ
AMKN?LGCQÐF?TCÐ?ÐQR?RSRMPWÐBSRWÐ
RMÐ PCAPSGRÐ ?Ð ACPR?GLÐ LSK@CPÐ MDÐ
NCMNJCÐUGRFÐ?ÐPCBSACBÐ?@GJGRWÐRMÐ
UMPI ¤Ð

?LBÐNCLQGMLQÐGQÐ?ÐA?KN?GELÐ?PP?LECBÐ@WÐRFCÐ$GLLGQFÐ!CLRPCÐDMPÐ
.CLQGMLQ Ð RFCÐ 7MSRFÐ A?BCKWÐ
?LBÐ2#*Ð?QÐN?PRÐMDÐRFCÐACLRCL?PWÐACJC@P?RGMLQÐGLÐ$GLJ?LB Ð
'LÐMLCÐMDÐRFCÐUMPIQFMNQ ÐQRSBCLRQÐ ?RÐ 4SMQ??PGÐ FGEFÐ QAFMMJÐ
?QI Ð GLÐ Miriam Zahir’s (̩̱Ð WPQÐ
UMPBQ Ð £5GJJÐ 'Ð ECRÐ KWÐ NCLQGMLÐ
AMLRPG@SRGMLQÐ@?AIÐGLÐRFCÐDMPKÐMDÐ
?ÐNCLQGMLÐMLCÐB?W¤
JRFMSEFÐ RFCGPÐ PCRGPCKCLRÐ GQÐ
D?PÐM˾ ÐRFCQCÐQRSBCLRQÐF?TCÐAJC?PJWÐRFMSEFRÐ?@MSRÐGR Ð
Minka Kytö (̩̰Ð RPSQRQÐ RF?RÐ

-SPÐJ?RCQRÐ
LCUQ ÐPCQC?PAF Ð
NS@JGA?RGMLQÐ?LBÐ
CTCLRQÐGLÐ$GLLGQF Ð
1UCBGQFÐ?LBÐ
#LEJGQF
+MPCÐLCUQÐGLÐ
#LEJGQFÐ?RÐ
UUU CRI ˒ CL
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Tutustu Eläketurvakeskuksen julkaisuihin
Nämä ja monet muut julkaisut löydät verkosta www.etk.fi/julkaisut
Työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokkamallin
toimivuus ja
kannustinvaikutukset

ELÄKETURVAKESKUKSEN
TUTKIMUKSIA

03
2017

Työkyvyttömyyseläkkeiden
maksuluokkamallin toimivuus
ja kannustinvaikutukset
Kyselytutkimus työnantajien näkemyksistä
JYRI LIUKKO
ANU POLVINEN
MEERI KESÄLÄ
JARNO VARIS

Raportissa tarkastellaan työnantajien näkemyksiä työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokkamallin toimivuudesta ja oikeudenmukaisuudesta ja mallin vaikutuksista työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyyn sekä rekrytointeihin ja irtisanomisiin. Tutkimus perustuu työnantajille lähetettyyn kyselyyn.

Työeläkkeen
laskentaopas
ǉǇǈǎ

ELÄKETURVAKESKUKSEN
KÄSIKIRJOJA

03
2017

Laskentaoppaaseen
on koottu keskeiset
työeläkkeen laskentasäännöt. Oppaassa
käsitellään eläkelaskennan perusteita esimerkkien kera. VuoBCLÐ ̨̪̩̯Ð J?QICLR?MNN??QQ?Ð MLÐ LGGBCLÐ CJdIkeiden laskentasäännöt, joiden eläketapahRSK?ÐMLÐTSMLL?Ð̨̪̩̯ÐR?GÐQCLÐHdJICCL Ð*GGRRCCnä on laskennassa apuna käytettäviä vakioita, kertoimia ja rajamääriä.
Työeläkkeen laskentaopas 2017
JOHANNA KUJANPÄÄ
MARJUKKA HIETANIEMI

Suomen
työeläkkeensaajat
ǉǇǈǍ
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ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA
STATISTIK FRÅN PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

2017

STATISTICS FROM THE FINNISH CENTRE FOR PENSIONS

Julkaisu sisältää tilastotietoja Suomen työeläkkeensaajista ja
työeläkkeelle siirtyneistä. Tiedot kattavat
koko yksityisen ja julkisen sektorin lakisääteisen eläketurvan.
Suomen työeläkkeensaajat 2016

Arbetspensionstagare i Finland 2016
Earnings-related pension recipients in Finland 2016

Eläketurvakeskus
Pensionsskyddscentralen
Finnish Centre for Pensions

Suomen virallinen tilasto
Finlands ofﬁciella statistik
Ofﬁcial Statistics of Finland

Sosiaaliturva 2017
Socialskydd
Social Protection

Suomen virallinen tilasto:Ó2NRH@@KHSTQU@ÓȲȰȱȷ
Sarja:Ó$K{JDSTQU@JDRJTJRDMÓSHK@RSNI@ÓȰȶȲȰȱȷ

Tekijät: Jyri Liukko, Anu Polvinen,
Tekijät: Johanna Kujanpää ja Marjukka Hietaniemi
Sarja:Ó$K{JDSTQU@JDRJTJRDMÓJ{RHJHQINI@ÓȰȳȲȰȱȷ

Meeri Kesälä ja Jarno Varis
Sarja:Ó$K{JDSTQU@JDRJTJRDMÓSTSJHLTJRH@ÓȰȳȲȰȱȷ

2?QISRGJ?QRMôǉǇǈǎ
Fickstatistik
Pocket Statistics

ELÄKETURVAKESKUKSEN
TILASTOJA

05
2017

Eläketurvakeskuksen
Taskutilastoon on
taskutilasto
2017
koottu keskeisiä eläketurvaan liittyviä tilastotietoja. Lisäksi
julkaisu sisältää tietoja
koko sosiaaliturvasta sekä Suomen väestöstä.

Sarja: $K{JDSTQU@JDRJTJRDMÓSHK@RSNI@ÓȰȵȲȰȱȷ

Eläkkeellesiirtymisikä
Suomen
työeläkejärjestelmässä
ǉǇǈǍ

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA
STATISTIK FRÅN PENSIONSSKYDDSCENTRALEN
STATISTICS FROM THE FINNISH CENTRE FOR PENSIONS

04
2017

MUUALLA
JULKAISTUA
Työurien jatkaminen
vaatii yhteisöllisyyttä
ja yhteistoiminnallisuutta

VALTIONEUVOSTON
SELVITYS- JA TUTKIMUSTOIMINTA

Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot
(TYPYKE) -tutkimushankkeen loppuraportti

Työurien jatkaminen vaatii
yhteisöllisyyttä ja yhteistoiminnallisuutta

+XKWLNXX2017
Valtioneuvoston selvitysja tutkimustoiminnan
julkaisusarja 38/2017

Eläkkeellesiirtymisikä Suomen
työeläkejärjestelmässä
Pensioneringsåldern inom
arbetspensionssystemet i Finland
Eﬀective retirement age in the Finnish
earnings-related pension scheme

Julkaisussa tarkastellaan eläkkeellesiirtymisikää tätä tarkoitusta varten kehitetyn mittarin, eläkkeellesiirtymisiän odotteen, avulla.
Julkaisussa esitetään eläkkeellesiirtymisiän
odotteen määritelmä ja laskutapa sekä kuvataan odotteessa tapahtunutta kehitystä vuoQGL?Ð̩̱̱̮¡̨̪̩̮

Tekijä: Jari Kannisto
Sarja: $K{JDSTQU@JDRJTJRDMÓSHK@RSNI@ÓȰȴȲȰȱȷ

Kuntoutussäätiö toteutti Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen ja Eläketurvakeskuksen kanssa työurien pidentämistä koskevan tutkimuksen, jossa kartoitettiin, miten työuran eri kohtiin suunnatut hallinnonalojen ja politiikkatoimien toimenpiteet pidentävät työuria.
Tekijät: Riikka Shemeikka, Simo Aho, Esa Jokinen,

Noora Järnefelt, Markus Kaakinen, Riikka Kivimäki,
Johanna Korkeamäki, Sirpa Mertala, Ari Mäkiaho,
Maari Parkkinen, Sari Pitkänen, Kimmo Terävä ja
Mirkka Vuorento
Sarja: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan
ITKJ@HRTR@QI@ÓȳȸȲȰȱȷ

Lue faktaa ja tilaa uutiskirjeemme! www.etk.fi/uutiskirje

