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Painotuote, 441-619PEFC/02-31-151 www.pefc.org

Tähän tuotteeseen 
käytetty puu on 
peräisin kestävästi 
hoidetuista metsistä ja 
valvotuista kohteista.

PEFC-sertifioitu

Kouluruokaa 
ja matkavakuutusta
VASTIKÄÄN PIDETYN Työeläkepäivän teemaksi valikoitui tarina. Jo jonkin aikaa tarinan-
kerronta on ollut varsin suosittua: jokaisella itseänsä kunnioittavalla organisaatiolla 
tai bisnestä tekevällä yrityksellä yksinkertaisesti täytyy olla kertomus itsestään.

Millainen on sitten kokonaisen toimialan tarina ja mikä on tarinan juoni? Arve-
len, että me työeläkealalla työskentelevät osaamme kohtuullisen vaivattomasti 
kertoa työeläkejärjestelmästä ja sen tehokkaasta tavasta pitää huolta kulloin-
kin eläkkeelle siirtyvistä, ikäryhmät toinen toistensa perään ja vuorovedoin.

HARMI VAAN, ettei järjestelmätarina näytä saavan nostetta siipiensä alle. Huo-
lenpitoon tarvitaan rahaa, ja sen jälkeen tarinan sävy muuttuu helposti: sii-
hen ilmestyvät hyvikset ja pahikset, voittajat ja häviä jät. Lisäksi järjestel-
mätaso jättää monet tarinan sivustakatsojiksi, osallisuus puuttuu.

Silti meilläkin pääroolin saajan valinta on selvä: se on ihminen. Ei 
siis työeläkejärjestelmä, ei työeläkeyhtiö eikä työmarkkinaosapuoli.

TYÖELÄKKEEMME ON LOISTAVA sosiaalinen innovaatio, yksi satavuo-
tiaan Suomen helmistä. Se on kuin kouluruokailu, joka vapauttaa 
vanhemmat töihin ja jota käydään ihmettelemässä kauempaakin. 
Kyllä kouluruokailukin maksaa, mutta se on silti kovin laajasti ja ylei-
sesti hyväksyttyä. 

Kouluruuan tasoksi riittää keskiverto, ihan hyvä ruoka, mutta jos kou-
luissa alkaa saada kehnoa tai epäterveellistä murkinaa, niin  johan lähte-
vät koululaisten huoltajat barrikadeille. 

Osaisimmepa nostaa keskiverron ja ihan hyvän eläkkeen kunniaan 
niin, että tarinamme pysyisi ihmisten mielissä ja huulilla? Olisi huikeaa, 
jos ihmiset todellakin tuntisivat itsensä osaksi työeläkkeen tarinaa ja oli-
sivat valmiita tarpeen tullen vaikka puolustamaan sitä.

Tarina tarvitsee myös paikan, missä se tapahtuu. Työnteko on liian help-
po vastaus, mutta entä jos ajatellaan, että työeläke on kuin matkakertomus: 
sen tapahtumapaikka vaihtuu ihmisen elämän varrella, mutta matkavakuu-
tus pysyy voimassa.

Matkallasi mukana: työeläkevakuutus! 

Kati Kalliomäki
päätoimittaja Työeläke-lehti.fi
Digilehti: työeläke-lehti.fi
Twitter: @KatiKalliomaki
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PÄÄKIRJOITUS

Työeläke on Eläketurvakeskuksen  
julkaisema työeläkealan  
ammatti- ja sidosryhmälehti.
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ILMARINEN HAUKKAA ETERAN
KILPAILU KIRISTYY
Ilmarinen vie Varmalta ykköspaikan suurimpana toimijana. Etera  
ja Ilmarinen sulautuvat ensi vuoden alussa yhteen. Uudella yhtiöllä 
on 37 prosentin markkinaosuus yksityisalojen eläketoimialasta.

TEKSTI ANNE IIVONEN  |  KUVAT KAROLIINA PAATOS

tusstrategiallaan pitämään yllä tasaväkistä ja kipe-
rää kilpailua.

Fuusioneuvottelut käynnistyivät Ilmarisen aloit-
teesta. Hattu käteen ja neuvottelemaan, totesivat 
hallituksen puheenjohtaja Mikko Helander ja Rita-
kallio ottaessaan yhteyttä Eteraan sen jälkeen, kun 
Ilmarisen hallitus oli keväällä 2016 päättänyt katsoa 
fuusiokortin. Yhteydenpito Ritakallion ja Eteran toi-
mitusjohtaja Stefan Björkmanin välillä tiivistyi, kun 
oli selvillä yhdistymisellä saatavien tuntuvien sääs-
töjen kokoluokka.

UUSI ILMARINEN aikoo uudistaa palvelumuotoja ja 
samanaikaisesti kiristää vyötään siinä määrin, että 
hoitokustannuksissa on mahdollisuus saavuttaa ar-
violta 20 miljoonan euron vuotuiset kustannussääs-
töt. Myös tulorekisterin käyttöönotto avaa työeläke-
alalle uudenlaisia mahdollisuuksia yhteydenpidossa 
asiakaskuntaansa reaaliaikaisesti ja digitaalisesti.

– Tavoitteenamme on olla kustannustehokkain 
työeläkeyhtiö vuonna 2020, Ritakallio sanoo.

Sijoitusvarallisuudeltaan Ilmarinen kasvattaa 
osuutensa noin 45 miljardiin (nykyinen 39 mrd. ja 
Eteran kuusi mrd.). Vertailuna Varmalla on myös 
noin 45 miljardin, kolmanneksi suurimmalla Elol-
la noin 23 miljardin ja julkisalojen työeläkevakuut-
tajalla Kevalla noin 51 miljardin euron eläkevarat.

FUUSION VALMISTELU on vienyt tarkkaan Ritakallion 
ajatukset ja ajan viime kesästä lähtien. Ehkä siinä on 

SÄÄSTÖSYYT johtivat fuusioon. Alan yhteistä etua 
tärkeämpänä selittäjänä voi nähdä Ilmarisen kas-
vuhalukkuuden. Työeläkemaksulla ei voi kilpailla, 
koska maksu on kaikille toimijoille sama.

Mutta asiakashyvityksillä kilpaillaan.
– Isot asiakkaat kysyvät heti, minkä verran voit-

te maksaa asiakashyvitystä. Vastaavasti pienemmät 
arvostavat palvelulähtöisyyttä, Ilmarisen toimitus-
johtaja Timo Ritakallio luonnehtii.

Asiakashyvitykset muodostuvat hoitokustannus-
säästöistä ja riskinkantokyvystä. Kukin alan toimi-
joista pyrkii tarjoamaan parempia asiakashyvityksiä 
kuin kilpailijansa.

Fuusio pienentää hoitokustannuksia ja sillä ta-
voin lisää mahdollisuutta asiakashyvityksiin. Uu-
dessa Ilmarisessa tämä tarkoittaa päällekkäisten 
toimintojen karsimista ja tuotavuuden mittareiden 
tarkkaa seurantaa.

– Yhdistymisen myötä Suomen työeläkejärjes-
telmästä tulee kokonaisuutena noin 4–5 prosentin 
säästö hoitokuluissa, Ritakallio toteaa.

ETERAN ELINVOIMA ei vielä ollut kiikun kaakun. Mutta 
se ei empinyt, vaan vastasi myöntävästi varakkaam-
man talon kosintaan. Eteran heikentynyt vakavarai-
suusaste (115) alentaa Ilmarisen vakavaraisuusas-
tetta (129) ja jättää sen hieman Varman (lähes 131) 
vakavaraisuudesta.

Varma riskinkantokyvyltään vakavaraisimpana 
pystyy oman pääoman turvin ja onnistuneella sijoi-

”Isot asiakkaat 
kysyvät heti, 
minkä verran
voitte maksaa 

asiakashyvitystä.”
Timo Ritakallio
toimitusjohtaja, 

Ilmarinen

Ritakallio listaa menestyvän 
Suomen ominaisuuksiksi 
 nämä: pitkäjänteisyys, määrä
tietoisuus ja uudistushalui
suus. Näillä sen sijaan ajaa 
karille: lyhytjänteisyys, popu
listisuus, muutosvastaisuus.

Timo Ritakallion
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”Tavoitteenamme on 
olla kustannus tehokkain 
työeläkeyhtiö vuonna 2020.”

tullut jokunen uurre otsalle ja harmaata ohimolle.
– Nyt olemme jo maalisuoralla ja fuusio ehtii olla 

voimissaan vajaan kolmen kuukauden ajan ennen 
kuin siirryn toisiin tehtäviin, Ritakallio sanoo.

Hän siirtyy maaliskuussa OP-ryhmän pääjohta-
jaksi.

Ilmarisen toimitusjohtajavalinta on meneillään ja 
tämän vuoden loppuun asti toimitusjohtajan sijaise-
na jatkaa Sini Kivihuhta. Ensi vuoden alusta lukien 
Ilmarisen varatoimitusjohtajaksi siirtyvälle Björk-
manille lankeaa toimitusjohtajan sijaisuus.

Ritakallion seuraajalle tulee johdettavakseen 
alan suurin yksityisalojen työeläkeyhtiö, joka vas-
taa yli 1,1 miljoonan suomalaisen eläketurvasta. Va-
kuutettujen lukumäärä kasvaa fuusion seurauksena 
675 000:een ja eläkkeensaajien 464 000:een.

TYÖPAIKAT VÄHENEVÄT, niin kuin sanotaan vähene-
vän koko finanssisektorilla kokonaisuudessaan. Yh-
teensä Ilmarisen ja Eteran nykyinen työntekijäjouk-
ko (560 + 230) muodostaa myös henkilöstömäärällä 
mitaten maan suurimman työeläkeyhtiön.

Yhteistoimintamenettelyn neuvotteluja käydään 
parhaillaan, ja ne aloitettiin johtoportaasta. Ilmari-
sen uusitussa johtoryhmässä eteralaiset käytännös-
sä menettivät paikkansa, mutta voivat hakea yhtiön 
sisällä uusiin tehtäviin.

Eterasta ylsi johtoryhmään vain Björkman. Hä-
nen päävastuualueenaan tulevat olemaan talous, 
HR, IT sekä integraatioon liittyvät tehtävät. Ilmari-
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KUKA?
Timo Ritakallio
●● 55-vuotias
●● oikeustieteen maisteri, MBA, tekniikan tohtori
●● eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja 

2015–2018, varatoimitusjohtaja vuodesta 2008
●● siirtyy OP-ryhmän pääjohtajaksi 3/2018
●● työskennellyt OP:ssä 1986–2008
●● aktiivinen urheilumies, harrastuksina 

 suunnistus, tennis ja golf.

”Vien fuusion alku-
vaiheen kunnialla 

lävitse.”

Kompassintarkka suun
nistaja Timo Ritakallio 
trimmaa Ilmarisen tulos
kuntoon. Sen tehtyään 
hän siirtyy maaliskuussa 
OPryhmän pääjohtajaksi.

Ritakallio OP:n pääjohtajaksi
TIMO RITAKALLIO jättää Ilmarisen kohta fuusion jälkeen. 
Hänet on valittu OP-ryhmän pääjohtajaksi, ja siirtymi-
nen Vallilaan OP:n pääkonttoriin tapahtuu maaliskuus-
sa.

Takavuosina Ritakallio työskenteli noin 20 vuotta 
OP:n eri johtotehtävissä. Hän palaa juurilleen osuus-
kunta-aatteen linnakkeeseen, maan suurimpaan finans-
siryhmään.

– Hyväksyn OP:n arvot täysin, ne minun on helppo 
omaksua, Ritakallio myöntää.

Tekniikan tohtori ja oikeustieteen maisteri, MBA 
Timo Ritakallion nousujohtaisella uralla vuodenvaih-
teen fuusio putoaa kuin kirsikaksi kakun päälle.

– Ajatukseni ovat nyt 95-prosenttisesti fuusiossa. 
Vien fuusion alkuvaiheen kunnialla lävitse, hän sanoo.

Ilmarisessa hän on palvellut vuodesta 2008 lähtien. 
Toimitusjohtajana hän aloitti Ilmarisessa 2015 Harri 
Sailaksen seuraajana.

Ritakallio on helposti lähestyttävä, ja hänen uudistu-
miskykyään ja strategista ajatteluaan pidetään arvossa. 
Johtajaominaisuuksien lisäksi kokemus varallisuuden-
hoidosta, rahoituksesta ja kotimaisesta yrityselämästä 
pantiin OP:ssa merkille.

Parhaillaan headhunterit metsästävät Ilmarisen toi-
mitusjohtajan kovapalkkaiselle paikalle osaavaa henki-
löä johtamaan maan suurinta työeläkeyhtiötä.

Mitä Ritakallio jää kaipaamaan Ilmarisesta?
– Paljon. Näitä ihmisiä en unohda, hän sanoo.
– Tietysti olisin innokas näkemään, mitä fuusio tuo 

mukanaan. Vien tämän lävitse, mutta sitten vastuu sen 
jälkeen siirtyy seuraajalleni ja koko Ilmarisen väelle.

OP on Ilmarisen kumppani asiakaskontaktiverkos-
tossa, joten yhteydet Ruoholahteen säilyvät myös fuu-
sion jälkeen. 

Anne Iivonen

sen varatoimitusjohtaja Kivihuhta jatkaa tehtäväs-
sään ja hänen vastuulleen johtoryhmässä kuuluvat 
eläkevakuutukset ja kehittäminen.

Muiksi johtoryhmän jäseniksi on nimitetty Jaak-
ko Kiander (viestintä ja yhteiskuntasuhteet), Hillevi 
Mannonen (aktuaaritoimi ja riskienhallinta), Mikko 
Mursula (sijoitukset), Pekka Puustinen (asiakkuu-
det ja työkyky) sekä Leena Siirala (lakiasiat ja comp-
liance). Päivi Sihvola menetti johtoryhmäpaikkansa.

Yt-menettelyn mukaisia neuvotteluja jatketaan 
läpi organisaation. Etenkin väliportaan päälliköiden 
paikoissa käy tiheä kampa.

– Tässä vaiheessa ei henkilöstövähennyksistä ole 
mitään lukua kerrottavana. Lukumäärä on kuiten-
kin ensi vuoden lopussa huomattavasti pienempi 
kuin uuden yhtiön aloittaessa. Sopeutumista hel-
pottaa, että määräaikaisissa työsuhteissa on 60 
henkilöä ja näköpiirissä on 80 henkilön siirtymi-
nen eläkkeelle kolmen seuraavan vuoden aikana, 
Ritakallio  sanoo. 
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J
o lähitulevaisuudessa työn-
antajat ilmoittavat mak-
samansa palkkatiedot an-
siotuloista reaaliaikaisesti 
tulorekisteriin.

– Käytännössä tämä tapahtuu jo-
kaisen palkanmaksun yhteydessä, 
kehityspäällikkö Tarja Keveri Elä-
keturvakeskuksesta kertoo. 

Työnantajien maksamien ansioi-

Palkanmaksun ja ansioiden ajantasaiset tiedot tallentuvat 2019 
alusta lukien Verohallinnon ylläpitämään tulorekisteriin.

TEKSTI ANNE IIVONEN  |  KUVAT KAROLIINA PAATOS  |  PIIRROS JOUKO OLLIKAINEN

EI MIKÄÄN TULUSKUKKARO

den ajantasaiset tiedot tallentuvat 
2019 alusta lukien Verohallinnon 
ylläpitämään tulorekisteriin.

Verohallinto ylläpitää vuoden 
2019 alussa käyttöön otettavaa kan-
sallista tulorekisteriä ja toimii val-
takunnallisen Katre-hankkeen vas-
tuuviranomaisena. Työeläkealla 
tulorekisterin käyttöönoton valmis-
teluun osallistuu arviolta jo noin 

150–200 henkilöä. Kehityspäällik-
kö Keveri vetää työeläkealan yh-
teistä tulorekisterihanketta, jossa 
alan tarpeet ja odotukset käydään 
lävitse.

– Eläketurvan toimeenpanossa 
tarvitaan ansiotietoja. Ansiotiedot 
ovat ydin, johon eläke perustuu, Ke-
veri toteaa. 

Tulorekisterin palkkatietoja poi-
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mitaan useita kertoja päivässä 
työeläkealan yhteiseen ansainta-
järjestelmään Arekissa. Näin tulore-
kisterin tiedot ovat tuoreeltaan elä-
kelaitoksien käytössä.

PURKAA BYROKRATIAA

Kun tulorekisteri on käytössä reilun 
vuoden kuluttua, työnantajien mak-
samat ansiot päätyvät yhteen ja sa-
maan paikkaan, tulorekisteriin. Mo-
net nykyiset ilmoittamisen vaiheet 
jäävät silloin työnantajilta pois, kun 
yksi ilmoitus työnantajalta riittää ja  
eri toimijat hakevat tulotiedot suo-
raan tulorekisteristä.

Tulorekisterihankkeen tavoittee-
na onkin, että työnantajien hallin-
nollinen taakka vähenee. 

ELÄKERATKAISUT NOPEUTUVAT 

Tulorekisteristä työntekijöiden an-
siotiedot kulkeutuvat eläkelaitok-
sien käyttöön nykyistä nopeammin, 
ja ovat käytössä pääsääntöisesti 
viiden päivän kuluttua palkanmak-
susta.

– Tämä nopeuttaa eläkehakemus-
ten käsittelyä. Myös työeläkemaksut 
ovat tosiaikaisempia, kun ne vastaa-
vat paremmin työnantajien todelli-
sia maksettuja palkkoja.

– Ajantasaisuus mahdollistaa li-
säksi sen, että työnantajien ei tar-
vitse maksaa työeläkevakuutusmak-
suja liikaa eikä liian vähän, toteaa 
eläkeyhtiö Varman vakuutuspalve-
lujohtaja Riikka Nivus.

Kun nyt työnantajat ilmoittavat 
tiedot työntekijöiden palkoista pää-
osin vuosi-ilmoituksina eläkelaitok-
siin, muuttaa tulorekisteri tämän il-
moitusmenettelyn täysin.

– Työn vakuuttamisessa ilmoi-
tusmenettelyn rytmi ja myös yhtey-
denpito työeläkelaitoksen työn-
antaja-asiakkaisiin muokkautuu 
uudenlaiseksi tulorekisterin myötä, 
Nivus toteaa.

Hän korostaa, että työstä kerty-
neet ansiotiedot pitää olla tiedossa 
henkilön koko työuran ajalta, kun 
työeläkeyhtiössä tehdään eläkerat-
kaisuja.

Tulotiedot kulkevat eläkelaitok-
siin Arekin ansaintajärjestelmän 
kautta. Omien vakuutusasiakkai-

densa osalta työeläkelaitokset saa-
vat tulorekisterin katselunäkymän, 
mutta ne eivät voi tallettaa tulore-
kisteriin palkkatietoja eivätkä kor-
jata tai muuttaa niitä.

Eläkelaitokset ilmoittavat tieto-
ja tulorekisteriin laajennusvaihees-
sa 2020, jolloin tulorekisteriin toimi-
tetaan tiedot maksetuista eläkkeistä 
ja etuuksista. 

AREKIN ROOLI PYSYY ENNALLAAN

Työeläkealan yhteisenä palvelun-
tarjoajana Arek Oy hyödyntää tulo-
rekisteriä poimimalla sieltä tarpeel-
liset tiedot vakuutettavista ansioista 

”Työn 
vakuuttamisessa 

ilmoitusrytmi 
muuttuu.”

Riikka Nivus
vakuutuspalvelujohtaja 

Varma

KUKA?
Riikka Nivus
●● 54-vuotias
●● Varman vakuutuspalvelujohtaja (luon-

nehtii itseään TyEL- ja YEL-vakuuttami-
sen sekatyöläiseksi)

●● tulorekisteriryhmän jäsen, myös hanke-
ryhmän jäsen, Varman oman tulorekisteri-
hankkeen ohjausryhmän pj.

●● työskennellyt Varmassa ja sen edeltäjä-
yhtiössä liki 30 vuotta.

Tiiviissä yhteistyössä mennään 
eteenpäin, kertovat Varman 
Riikka Nivus (vas.) ja Eläke
turvakeskuksen Tarja Keveri.
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KUN TEKNOLOGINEN KEHYS on varmistettu, alkaa henkilöstön kou-
luttaminen tulorekisterin uusiin prosesseihin ja järjestelmiin.

Ensi kesään mennessä on testattu järjestelmää siinä määrin, 
että pystytään ratkaisemaan, millä varmuudella työ etenee ennen 
käyttöön ottoa.

Kaikki tähtäävät siihen, että palvelu on käytössä vuoden 2019 
alussa.

Tulorekisteritöihin osallistuu työeläkealalla aktiivisesti käyt-
töönoton valmistelussa jo noin 150–200 henkilöä. Asiantuntijayti-
men muodostaa työeläkealan tulorekisterihankkeen ohjausryh-
mä ja Arekin Tuvarek-hankkeen laajennettu johtoryhmä sekä 
erityisesti varsinaiset määrittelyryhmät.

Ohjausryhmän puheenjohtajana elokuun lopulle toimi Riikka 
Nivus (Varma). Uusi pj. on  Tiina Nurmi (Ilmarinen), sihteereinä 
Tarja Keveri (ETK) ja Jukka Nevalainen (Arek).

Muut ohjausryhmän jäsenet edustavat koko työeläkealaa: Jus-
si-Pekka Rantanen (Keva), Eero Sallasmaa (Elo), Mikael Kuli-
koff (TELA), Antti Kulonen (Innova), Riitta Puutula (Etera), Arja 
Raatikainen (Mela), Katri Raatikainen (ETK), Mari Kuuvalo 
(ETK), Stefan Strandberg (Veritas), Petri Suhonen (Porasto), Ove 
Herrlin (MEK) ja Matti Ylilammi (Arek).

Ansiotietojen käyttöä pohtivaa määrittelyryhmää vetää Mia 

Turku (Varma), etuustiedot-ryhmää vetää Tarja Lamminmäki 
(Ilmarinen) ja tekniseen arkkitehtuuriin paneutuu Mikko Soikke-
lin (Ilmarinen) johdolla kokoontuva tukiryhmä.

Lainsäädännön linjauksia on valmisteltu Mari Kuuvalon (ETK) 
vetämässä ryhmässä, viestintä on Aija Laurilan (TELA) kokoa-
man ryhmän vastuulla.

Arekin tulorekisterimuutosten toteutushankkeen (Tuvarek) 
asiakastukiryhmä kokoontuu Jukka Nevalaisen (Arek) johdolla. 
Myös tulo rekisteriin siirtymisen suunnitelmia tekevä ryhmä lyö 
jo suurempaa vaihdetta silmään. 

ylläpitämäänsä työeläkealan yhtei-
seen ansaintajärjestelmään. 

Arek siis huolehtii, että ansainta-
tiedot ovat ajantasaiset ja sellaises-
sa muodossa, että työeläkelaitokset 
pystyvät niitä hyödyntämään sa-
moilla koneellisilla palveluilla kuin 
aiemminkin.

Työeläkealan tarpeisiin tehty an-
saintajärjestelmä säilyy  työeläke-
alalla ensisijaisesti käytettävänä an-
siotietovarantona.

ISO HARPPAUS

Työnantajayrityksissä tulorekisterin 
tuoma muutos on merkittävä. Muu-

tos on iso myös työeläkelaitoksille.
– Uutta on se, että tiedot saadaan 

reaaliaikaisina. Näin tulorekisterin 
myötä avautuu myös mahdollisuus 
ajantasaisempaan palvelujen tar-
jontaan. Myös tietojen vertailtavuus 
paranee ja vakuuttamisen osalta lai-
minlyönnit voidaan huomata nope-
ammin, Keveri sanoo. 

Lain tulotietojärjestelmästä edus-
kunta hyväksynee loppuvuonna. 
Laki on parhaillaan eduskuntakä-
sittelyssä ja tulee todennäköisesti 
voimaan kaavaillussa aikataulussa. 
Työeläkealalla ensi vuosi hyödyn-
netään eri toimijoiden taholla mah-
dollisimman hyvään valmistautumi-
seen. Nyt ollaan tekemässä uuden 
tilanteen vaatimia tietojärjestelmä-
muutoksia.

Sekä Keverillä että Nivuksella on 
vahva käsitys, että tulorekisteri on 
aktiivisessa käytössä vuoden 2019 
alusta lukien. 

Lisätietoa Verohallinnon 
ylläpitämästä palvelusta 

Tulorekisteri.fi

KUKA?
Tarja Keveri
●● 52-vuotias
●● it-asiantuntija, kehityspäällikkö Eläke-

turvakeskuksessa
●● työeläkealan oman tulorekisterihank-

keen hankepäällikkö
●● työskennellyt Varmassa 2000–2016, sitä 

ennen parisen vuotta Eläkesysteemissä 
sekä 10 vuotta Kelan atk-keskuksessa.

”Ansiotiedot 
ovat ydin, 

johon 
työeläke 

perustuu.”
Tarja Keveri

kehityspäällikkö 
Eläketurvakeskus

Työeläkealalla tulorekisteritöihin osallistuu jo 150–200 henkilöä. Ohjaus
ryhmässä vas. Tiina Nurmi, JussiPekka Rantanen, Mikael Kulikoff, Arja 
Raatikainen ja Katri Raatikainen.

Eläkealan osaajien yhteisponnistus
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Kun ilmeiset asiat eivät näy
SOSIAALISESSA MEDIASSA syksyl-
lä pyörinyt #metoo-kampanja 
nosti esiin erityisesti naisten ko-
kemaa ahdistelua ja seksuaalis-
ta häirintää. Somekäyttäjiä pyy-
dettiin tuomaan esiin vähintään 
yksi omakohtainen kokemus 
häirinnästä. Monen käyttäjän 
uutisvirta täyttyi pariksi päiväk-
si näiden kokemusten kuvauk-
sista.

Ilmiön laajuuden ei pitäisi  ti-
lastojen valossa olla kenelle-
kään yllätys. Lähes jokaista 
naista on ahdisteltu jossain vaiheessa elämäänsä. 
Kouluterveyskyselyjen mukaan vasta yläasteikäisis-
tä tytöistä yli 60 prosenttia ja pojistakin melkein 
puolet on kokenut seksuaalista häirintää joskus tai 
toistuvasti.

Häirinnän yleisyys omassa tuttavapiirissä saattoi 
silti tulla monelle yllätyksenä. Ahdistelun kohteil-

le ja tutkijoille ilmeinen asia muuttui kam-
panjan myötä jaetuksi todellisuudeksi 

myös niille, jotka eivät ole sitä aiem-
min vakavasti ottaneet.

MAAILMA ON PULLOLLAAN vakavia 
ongelmia, joihin suhtaudutaan 
välinpitämättömästi ja vähä-
tellen ikään kuin niillä ei olisi 
edes todellisen ilmiön arvoa. 
Tämä ei aina johdu empatian 
puutteesta, syyllisyydestä, 
nihilismistä tai tiedon huo-
nosta saatavuudesta. Se 
voi johtua jo siitä, etteivät 
ilmiöt ole näkyviä taval-
la, joka pakottaa suhtau-
tumaan niihin vakavasti.

Ääriesimerkkejä on 
helppo keksiä. Ilmaston-
muutos tullee monille 
näkyviin vakavana on-
gelmana vasta sitten, 
kun kauppojen hyllyt 

ovat tyhjiä ja puoli miljardia il-
mastopakolaista etsii juoma-
vettä. Jotkin asiat tapahtuvat 
piilossa ja myös pysyvät siel-
lä, jos niiden vakavasti ottami-
seen ei ole riittäviä intressejä. 
Kuinka moni talouskurin kan-
nattaja ottaa vanhustenhoidon 
aliresursoinnin ongelmat vaka-
vasti ennen kuin törmäävät nii-
hin itse tai omien vanhempien-
sa kautta?

Ongelma on suurin, kun ilmiö 
on yksille totisinta totta ja toisil-

le haihattelua. Monen ennen 1980-lukua syntyneen 
on luultavasti vaikea ottaa vakavasti nykynuorten 
työelämässä kokema ahdistus. Aivan eri olosuhteis-
sa oman identiteetin ja auktoriteettiaseman jo ra-
kentaneiden on vaikea ymmärtää maailmaa, jossa 
oma identiteetti rakennetaan työnantajan halu-
aman identiteetin mukaiseksi ja auktoriteetti vaa-
tii ruumiin ja mielen täydellisyyden jatkuvaa osoit-
tamista.

#METOO-KAMPANJAN hienous oli ilmiön näkyväksi 
tekemisen tavassa. Juuri sosiaalisen median puit-
teissa on helppo vähätellä ilmiöitä, vitsailla vaka-
villa kokemuksilla tai jopa syyttää uhreja kokemuk-
sistaan. Kun ilmiö tulee lähelle ja näyttää pätevän 
kaikkiin, ei kukaan voi katsoa tällaista trollaamis-
ta läpi sormien.

Kaikki näkyväksi tekemisen tavat eivät kuiten-
kaan toimi kaikkiin ilmiöihin. #metoo-kampanjan 
yhteydessä peräänkuulutettiin samanlaista kam-
panjaa ahdistelijoiden kertomuksien esiin tuomi-
seksi. Harvalla on kuitenkaan intressiä tuoda julki-
sesti esiin omaa pahuuttaan. Eikä henkilöiminen tai 
menneiden tarinointi auta tilanteessa, jossa vaadi-
taan syvää ja laajaa kulttuurista muutosta sekä ak-
tiivista asiaan puuttumista aina, kun sitä ilmenee – 
myös sosiaalisen median ulkopuolella. 

Ville-Pekka Sorsa 
Kirjoittaja työskentelee Hankenilla johtamisen 

ja organisaatioiden apulaisprofessorina.

”Ongelma on 
suurin, kun ilmiö 

on yksille 
totisinta totta 

ja toisille 
haihattelua.”
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Työeläkepäivässä paneuduttiin 
kertomaan tarinaa sekä numeroin 
että kuvin. Sitäkin kysyttiin, tar-
vitseeko yrittäjien eläke vakuutus 
uuden käsikirjoituksen.

UNIKKOA, TILASTOJA 
JA KUVAKERRONTAA

TYÖELÄKEPÄIVÄ

T
yöeläkepäivä sai vauhditus-
ta koko kansan anopilta Irma 
Rönköltä, joka haastatteli 
Eläketurvakeskuksen toimi-
tusjohtaja Jukka Rantalaa. 

Päivän punaisena lankana kulki työ-
eläkkeen tarina, ja monen muun esiin-
tyjän tavoin Rönkkö konkretisoi, että 

tarinan keskiössä tulee olla ihminen.
Ihminen nousi pääosaan myös kah-

dessa Työeläkepäivän paneelikeskuste-
lussa. Työeläkejärjestelmän ja sen kes-
tävyyden sijaan toivottiin, että huomio 
olisi entistä enemmän yksilöiden eläke-
turvan kestävyydessä. Työeläkkeen tuli-
si tulla osaksi ihmisen tarinaa. 

TEKSTI VIESTINTÄ, ETK |  KUVAT KAROLIINA PAATOS

Elämää ja eläketurvaa. Eläketurvakes
kuksen  tj. Jukka Rantala ja sketsihahmo 
Irma Rönkkö jutustelevat eläketurvasta ja  
elämästä.
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UMPIREHELLISYYDEN aika on tulossa. Näin Työeläkepäi-
vän osallistujajoukkoa puhutteli Finlaysonin toimitus-
johtaja Jukka Kurttila.

Hän tarkoittaa tarinoita, joita yritykset kertovat itses-
tään ja arvoistaan.

– Arvot on kerrottava suoraan – teoilla, Kurttila sa-
noi. Tästä eläkeala voisi ottaa oppia Finlaysonilta, joka 
tunnetaan muun muassa Tom of Finland -lakanoistaan

Kurttilan kanssa tarinoiden voimasta keskustelivat 
innovaation ja johtamisen professori Alf Rehn, elokuva-
tuotannon opiskelija Karoliina Kuutti ja Eläketurvakes-
kuksen viestintäjohtaja Kati Kalliomäki. Keskustelua 
Työeläkepäivän paneelissa johti Baba Lybeck.

Lybeck keskustelutti panelisteja eläkkeen tarinasta, 
siitä miten se saataisiin lentoon. 

Rehnin mukaan eläketurvan tarina on tylsä ja tarvit-
see lisää draamaa. Kalliomäen mukaan kerrontaa vai-
keuttaa se, että eläketurvan tarina on pitkä, ihmisen elä-
män mittainen. 

– Siksi vain poikkeukset, eläkkeisiin liittyvät trage-
diat nousevat otsikoihin, Kalliomäki sanoi.

Ihmisten työelämässä kokema epävarmuus heijastuu 
väistämättä ajatuksiin eläkevuosista. Eläke on jossain 
kaukana, sitä on vaikea käsittää.

– Tarinana se näyttäytyy enemmän scifinä kuin matka-
kertomuksena, arvioi Kurttila.

Opiskelija Karoliina Kuutin mukaan eläkeala saisi 
tarinansa lentoon, jos 
eläkkeestä osattaisiin 
kertoa kaikkien yhtei-
senä asiana. 

Baba Lybeck juonsi. 
Panelisteina Alf Rehn, 
Jukka Kurttila,  
Karoliina Kuutti ja 
Kati Kalliomäki.

Eläkelupauk
sesta keskustelivat 
SuviAnne Siimes, 
Mikko Kautto,   
Vesa Vihriälä ja  
Elina Lepomäki.

Koko kansan 
anoppi Irma Rönkkö, 
sketsihahmo viih
deohjelma Putouk
sesta, hurmasi ylei
sön. Eturivissä en
siesityksen saaneen 
Suomi 100-videon 
päähenkilöt Pentti 
Heinonen (oik.),  
Lea Musone ja  
Risto Erjanko ja  
Karoliina Kuutti.

Kuvat eivät ole proosan 
jatke, vaan itsenäinen, 
 monipuolinen ja vaikuttava 
elementti tarinan kerron
nassa, professori Merja 
Salo muistutti.

Eläketurvan tarina 
näyttäytyy scifinä  

– Eläke koskettaa jollain tasolla kaikkia, niin nuoria, 
keski-ikäisiä kuin vanhojakin, Kuutti sanoi.

KUVAT OVAT TARINOITA 

Eläketurvan tarinaa käsiteltiin myös Työeläkepäivän 
kakkosseminaarissa. Kuvat ovat tarinoita siinä missä 
tekstitkin. 

Kuvallisen viestinnän ja valokuvauksen professori  
Merja Salo Aalto-yliopistosta silmäili työeläkealan verk-
kopalvelujen kuvitusta, ja löysi puutteita. Salon mie-
lestä kuvissa vilisee asiakkaita, kahvikuppeja ja kän-
nyköitä, mutta varsinaista visuaalista tarinaa niistä ei 
voi lukea. 

– Ehkä työeläkealalle tarina ei ole tärkeä. Tärkeää on 
palvelu, Salo arvioi.

Salo kehottaa työeläkealaa ottamaan esimerkkiä 
hyvinvointivaltion muista menestystarinoista. Äitiys-
pakkaus ja kouluruokailu tarjoavat vuosikymmenestä 
toiseen yhteistä hyvää jaettavaa. Niiden tarinat ovat ku-
va-aineistoltaan runsaita ja elävät ajassa mukana.

MIKÄ ON ELÄKELUPAUS?

Päivän päätteeksi keskusteltiin eläkelupauksesta ja lu-
pauksen lunastuksesta Suvi-Anne Siimeksen luotsaa-
massa paneelissa.

Eläketurvakeskuksen johtaja Mikko Kautto sanoi, 
että eläkelupaus on periaatteiden tasolla muuttunut, 
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TYÖELÄKEPÄIVÄSSÄ yrittäjän eläkevakuutuksen uudistamistar
peista puhunut Eläketurvakeskuksen lakijohtaja Heli Backman 
sanoi, että YEL:n uudistamiselle on perusteltu tilaus. 

Uudet yrittämisen muodot ovat välimaastossa palkansaajan 
ja yrittäjän statuksen välissä. 

Lähelle yrittäjävakuutuksen alarajaa noin 7 500 – 8 500 eu
ron vuosityötulon vakuutuksen ottaa jo yli kolmasosa alkavista 
yrittäjistä, heistä moni on ns. itsensä työllistäneenä.

– Itsensä työllistäjät eivät miellä itseään yrittäjiksi, kuiten
kin heihin tulee soveltaa yrittäjän eläkelakia, totesi Backman.

Eläkelainsäädännön perin juurin kokonaisuudessaan tunte
vana Backman kertasi perusperiaatteet.

– Työoikeuden käsitteistö tulee todellisuudeksi myös sosiaa
liturvan määrittelyssä. Nykyisenlaisista itsensä työllistämisen 
muodoista ei ollut minkäänlaista käsitystä silloin, kun yrittäjän 
eläkelainsäädäntö on laadittu, Backman sanoi.

ITSENSÄ TYÖLLISTÄJIEN keto lähitulevaisuudessa kasvaa ja laa
jenee.  Näitä muutoksia mietitään nyt STM:ssä yrittäjän eläke
vakuutusta uudistavassa työryhmässä. Se jättää mietintönsä 
reilun vuoden kuluttua.

Työ ja elinkeinoministeriön jakamistaloutta koskevan sel
vityksen mukaan digitaalisten alustojen kautta tehtävien osto
tapahtumien arvo voi lähivuosina kymmenkertaistua.

Laskutuspalveluyritys Eezyn markkinointi ja viestintäpääl
likkö Saija Hellstén kritisoi kommenttipuheenvuorossaan YEL
työtulon määrittelytapaa.

– Itselleni ei tule mieleen mitään muuta viranomaistyyppistä 
asiaa, joka pitäisi perustaa aika abstraktiin arvioon vakuutta
misen tasosta, hän sanoi.

Messukeskuksen pääsalissa singahti ilmoille spontaani ky
symys: miksi ei voi kytkeä yrittäjän vakuuttamisvelvollisuutta 
kulloiseenkin verotettavaan tuloon.

– Sekin varmasti tulee selvittelyn alle, Heli Backman vastasi 
yleisökysymykseen. 

TILASTOKESKUKSEN yliaktuaari Eljas Tuomaala kertoi digitali
saation tuomista haasteista talousmittareille.  Heikko tuotta
vuuskehityskin voi olla osin mittausvirhe, koska paljon asioita 
jää mittareiden ulkopuolelle.

Tuomaala avasi sitä, mistä oikein puhumme kun puhum
me digitalisaatiosta. 

– Alueeseen liittyy monia käsitteitä, kuten internet, jaka
mis ja alustatalous, esineiden internet, pilvipalvelut, tekoäly, 
analytiikka. Kulutustuotteet muuttuvat digitaalisiksi, ja raja 

kuluttajan ja tuottajan välillä monesti hämärtyy, Tuomaala 
 kuvaili.

Digitalisaation kansainvälisinä mittareina on käytetty muun 
muassa internetin käyttöä yrityksissä ja väestön keskuudes
sa, pilvipalvelujen käyttöä, internetmyyntiä ja ICTtoimialan 
osuutta kansantaloudessa. 

Tuomaalan mukaan paljon puhutun jakamistalouden arvioitu  
volyymi Suomessa on vielä varsin pieni, noin 100 miljoonaa eu
roa, mutta varmasti kasvamassa. 

Heli Backmanin mukaan yrittäjän eläkelakiin tulevia muutoksia tar
kastellaan STM:n työryhmän selvitykseen perustuen.

kun eläkkeen määräytymisen sääntöjä on maailmaan 
muuttuessa rukattu. 

– Tämän päivän eläkelupausta on toisaalta vaikea 
viestiä, koska meillä on paljon pieniä sääntöjä, toisaal-
ta helppo, koska kaikki työ kerryttää eläkettä.

Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä peräänkuulutti 
mekanismia, joka pakottaisi tarkastelemaan eläkejärjes-
telmää systemaattisemmin. Vihriälän mukaan tiheäm-
pi arviointi mahdollistaisi loivemmat kertamuutokset.

Kansanedustaja Elina Lepomäki puolestaan luovuttai-
si eläkkeissä nykyistä enemmän päätösvaltaa yksilöille.

– Suomalaisten pitäisi altistua sijoitusriskille edes 
pikkuriikkisen verran, jotta he ymmärtäisivät, miten 
markkinat ja maailma toimivat, Lepomäki sanoi.

Eläkelupaus ja sukupolvien välinen katkeamaton 
vastuunkannon ketju liittyvät yhteiseen työeläkkeen 
tarinaan.

Työeläkkeen tarinassa ei ole yhtä oikeaa pääjuonta 
tai yhtä vastausta. Jokaisella ihmisellä on työhistorian-
sa mukainen eläketarina, jota eri elämänvaiheet ovat 
muokanneet. Työeläketarinassa päähenkilö olet sinä 
itse. 

Heli Backman: YEL:n uudistamiselle perusteltu tilaus

Digitalisaatio muuttaa mittareita

 Heli Backman 
(oik.), Riitta Korpi
luoma ja Jukka 
Rantala ETK:sta se
kä Timo Toropainen 
ESY:stä. Päivään 
osallistui lähes 700 
työeläkealan am
mattilaista.

Työeläkepäivän 
videokoosteet 
Etk.fi:ssä
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KUKA?
Henna Pursiainen
●● Ikä: 25-vuotias
●● Koulutus: valtio-

tieteiden ylioppilas, 
Helsingin yliopisto

●● Työ: puheenjohtaja, 
Akavan opiskelijat.

”Tarvitsemme 
oikeuden- 

mukaisemman 
sukupolvi- 

sopimuksen.”

Ve
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enVÄITÄN, että eläkkeistä päättämi-

nen on yhtä vinoutunutta kuin 
tämän hetkinen huoltosuhteem-
me. Vinoutuneella tarkoitan 
sitä, ettei kaikkien sukupolvien 
ääni kuulu tasavertaisesti. Kat-
sotaanpa, miltä eläkejärjestel-
mämme näyttää kaltaiseni mill-
eniaalin näkökulmasta.

Yksilön kannalta eläke on lu-
paus toimeentulosta silloin, kun 
ei itse kykene työhön. Yhteis-
kunnan tasolla eläkejärjestelmä 
pohjautuu sukupolvisopimuk-
seen, jossa työssäkäyvät sukupolvet voivat luottaa 
siihen, että myös heille riittää eläkkeitä. Järjestel-
män kestävyys on rakennettu olettamuksiin siitä, 
että väestönkehitys on tasapainoista, talous kasvaa 
ja työllisyysaste on korkea. 

Tällä hetkellä näihin oletuksiin kohdistuu muu-
tospaineita. Elinajanodote on noussut, mutta synty-
vyys laskenut. Entistä pienemmän joukon vastuulla 
on elättää yhä suurempaa osaa väestöstä. Taloudel-
lisen hyvinvoinnin osalta minä ja muut milleniaalit 
voimme varautua siihen, että tulokehityksemme jää 
vanhempiamme heikommaksi.

Pienemmistä palkoista huolimatta meistä mah-
dollisimman monen on päästävä nopeasti kiinni 
työelämään ja jaksettava töissä mahdollisimman 
pitkään. Harmaantuva väestö lisää terveys- ja hoiva-
menoja. Ilman työtä ei kerry eläkettäkään.

ELÄKEJÄRJESTELMÄ ei ole immuuni ympäristönsä 
muutoksille. Korjausliikkeitä on tehty. Viimeksi 
vuoden 2017 eläkeuudistuksessa, kun huomattiin, 
että elinajanodote oli kymmenen vuoden aikana 
noussut tuplasti ennustettua nopeampaa tahtia.

Kantti ei kuitenkaan riittänyt: vanhuuseläkkeen 
ikäraja päätettiin nostaa vähitellen 65 vuoteen, 
vaikka oikeudenmukaisinta olisi ollut tehdä korotus 
kertaheitolla. Kertakorotusta vaativat nuoriso- ja 
opiskelijajärjestöt yhteisenä rintamana. Toiveet 
kantautuivat kuuroille korville. 

ELÄKEPOPULISMIN taidokkaan 
voimannäytön näimme viime 
vuonna Kimmo Kiljusen masi-
noimassa kansalaisaloitteessa. 
Eläkeindeksialoite torpattiin 
eduskunnassa, mutta uskon, 
että tämä ei suinkaan ollut vii-
meinen näytös eläkepopulis-
mista.

Vanhempi väestönosa äänes-
tää uskollisesti vaaleissa, heillä 
on innokkuutta vaikuttaa poli-
tiikassa eläkepäivillään – ovat-
han he pitkälti rakentaneet ny-

kyisen hyvinvointivaltion. Ennen kaikkea heitä on 
paljon ja he osaavat vaatia. On helpompi tehdä pää-
töksiä, joiden vaikutukset näkyvät vasta vuosikym-
menien päästä kuin sellaisia, joiden seurauksista 
nousee saman tein valtava äläkkä. 

Eläkejärjestelmämme ei ole kriisissä – vielä. Tä-
män vuoden eläkebarometrin mukaan yli 60 pro-
senttia alle 25-vuotiaista luottaa eläkejärjestelmään. 
Myös henkilökohtaisesti uskon, että tulen saamaan 
eläkettä.

LUOTTAMUS on tärkeää, sillä se ylläpitää yhteiskun-
tarauhaa. Eläkejärjestelmää joudutaan kuitenkin 
väistämättä lähitulevaisuudessa rukkaamaan uu-
siksi. Väestön, talouden ja työllisyyden kehitys ei 
yllä asetettuihin tavoitteisiin. Nuorilla on näytön 
paikka jatkaa hyvinvointivaltion rakentamista. Poh-
ja vaan näyttää vauhdilla murenevan.

Voitaisiinko siis tässä vaiheessa tehdä toinenkin 
lupaus? Lupaus milleniaaleille siitä, että enää ei tar-
vitse pitää omia varjoneuvotteluita, vaan meidät 
tunnustetaan eläkepöydissä tasaveroisiksi neuvot-
telukumppaneiksi. Sukupolvisopimus vaatii päivit-
tämistä – sillä jos luottamus menee, ei sitä hevillä 
ansaita takaisin. 

Henna Pursiainen 
Palstalla vieraileva kirjoittaja  

ottaa kantaa eläkekeskusteluun.

Eläkkeiden tulevaisuus milleniaalin silmin
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Mercer Global Pension Index 2017 -tulokset

 KOKONAISTULOS      RIITTÄVYYS      KESTÄVYYS      LUOTETTAVUUS

Kokonaistulos 
Tanska

Riittävyys 
Ranska

Kestävyys 
Tanska

Luotettavuus 
Suomi

T
anskan eläkejärjestelmä todettiin jäl-
leen kerran maailman parhaaksi. Lä-
hes samaan pistemäärään ylsi Hollan-
ti ja kolmanneksi sijoittui Australia.

Suomen sijoitus laski yhden sijan viiden-
neksi, kun ensimmäistä kertaa vertailuun 
osallistunut Norja kiilasi edelle.

Suomi valittiin jälleen kerran maailman 
parhaaksi kategoriassa, jossa arvioitiin eläke-
järjestelmien hallinnon luotettavuutta ja läpi-
näkyvyyttä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, 
että Suomessa on huolehdittu erityisen hyvin 
vakuutettujen oikeuksista ja tiedonsaannista.

PARHAASSA KOLMANNEKSESSA 

Suomi sijoittui parhaaseen kolmannekseen 
kaikissa kolmessa kategoriassa: kestävyys, 
riittävyys, luotettavuus. Pisteet kuitenkin pu-
tosivat hieman jokaisella osaalueella. Syyt 
pisteiden laskuun eivät liity suoraan eläke-
järjestelmään.

Eläkeuudistus nosti eläkejärjestelmän ra-
hoituksen kestävyyttä vuoden 2016 vertailus-
sa. Tänä vuonna kestävyyspisteitä pudottivat 
muita maita heikompi talouskasvu ja lisään-
tynyt julkinen velka.

Vanhuudenturvan riittävyyttä mittaavia 
pisteitä pudottivat kotitalouksien säästämis-
asteen pienentyminen ja omistusasumisen 
osuuden pienentyminen.

Myös luotettavuuspisteet laskivat hieman. 
Tähän vaikutti Mercerin huomioima Maail-
manpankin arvio, joka mittaa maailman mai-
den demokraattisuutta ja poliittista vakautta. 
Suomen pisteet putosivat arviossa hieman 
poliittisen vakauden osalta.

Vaikka pisteet vähenivät hieman eri osa-
alueilla, muutos kokonaispisteissä oli pieni, 
vain 0,6 pistettä. 

Melbourne Mercer Global Pension Index 
-aineistot 

Maailman LUOTETTAVIN ja LÄPINÄKYVIN
Suomen eläkejärjestelmä sijoittui viidenneksi kansainvälisessä Mercer Global 
Pension Index -vertailussa. Suomen kokonaispisteet laskivat hieman eläke-
järjestelmästä riippumattomista syistä.

Kokonaisvaltainen arvio
Melbourne Mercer 
 Global Pension Index
●● järjestettiin yhdeksättä kertaa
●● vertailussa 30 maata
●● kattaa 60 % maailman väes-

töstä
●● järjestelmiä vertaillaan kol-

messa kategoriassa, yhteensä 
yli 40 indikaattorilla

●● osa-alueita painotetaan eri 
 tavoin kokonaispisteissä:

●● vanhuudenturvan riittävyys 
(40 %)

●● rahoituksen kestävyys (35 %)
●● hallinnon luotettavuus ja läpi-

näkyvyys (25 %).

TEKSTI ANTTI KARKIAINEN
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ONNISTUNUT 
TYÖELÄMÄ
– Olen saanut tehdä kaikkea sitä, mitä työelämässä olen halunnut. 
Näin myönteisesti summaa johtaja Riitta Korpiluoma työuraansa 
Eläketurvakeskuksessa. 

TEKSTI KATI KALLIOMÄKI  |  KUVAT KAROLIINA PAATOS 

Monipuoliset ja mielekkäät tehtävät:

ANTAA ASIANTUNTIJOIDEN LOISTAA
Korpiluoma ei kuitenkaan ole johtajuudessakaan nume-
roiden päälle, vaan näkee työn työnä.

– Johtaminen on työtä siinä, missä mikä muukin ta-
hansa tehtävä. Johtajan pitää johtaa ja antaa tilaa ja itse-
näisyyttä asiantuntijoille. Muiden täytyy saada loistaa.

Omia loistohetkiä lainopillisissa asiantuntijatehtävis-
sä hän muistelee lämmöllä. Työeläkelainsäädännön val-
mistelutyötä on riittänyt vuosien varrella.

– Oli tosi kiehtovaa hallita kokonaisuuksia: ensin 
sai vaikuttaa asiantuntijana ministeriöiden työryhmis-
sä ja sen jälkeen kirjoittaa ohjeistusta lain toimeenpa-
noa varten. Kaiken päälle pääsi vielä kouluttamaan. Ja 
kohta alkoi taas jokin toinen kierros, hän kuvailee.

TYEL OLI MAHTIPONNISTUS
Erityisesti Työntekijän eläkelain TyEL:n rakentaminen 
on jäänyt Korpiluoman mieleen osoituksena yhteises-
tä tahdosta.

K
ansainvälisyys, uuden oppiminen, henki-
löstöasiat ja sidosryhmätyöt ovat ainek-
sia, jotka ovat saaneet Riitta Korpi luoman 
tulemaan töihin innokkaana päivästä 
 toiseen.

Haastatteluhetkellä aamukamman pii-
kit ovat jo laskettavissa, ja taakse niitä on jäänyt vähin-
tään suuren kampaamon verran. Korpiluomalle itsel-
leen moinen vertaus varmaan sopisi, sillä numerot ovat 
vilkkaan naisen mielestä pitkästyttäviä, mutta kerrotta-
koon lukijoille Eläketurvakeskuksessa kertyneet työs-
kentelyvuodet eksakteina numeroina: tammikuussa 
täyteen tulee 31 vuotta.

Johtajana Korpiluoma on ennättänyt olla viitisen-
toista vuotta. Hänen vastuualueensa on laaja: lakiky-
symykset monelta toimeenpanon kantilta ja päälle vie-
lä tärkeä henkilöstöpuoli. Joskus hän on humoristisesti 
 todennut, että alaisia on saman verran kuin omaa pi-
tuutta senttimetreinä. 

5:2017  |  TYÖELÄKE16

KOKEMUKSEN ÄÄNTÄ



Riitta Korpiluomasta tuli 
vuonna 2002 Eläketurva
keskuksen ensimmäinen 
johtaja, joka on nainen. 
Johtajakokemusta hän 
saa hyödyntää myös 
Tessua taluttaessa.

KUKA?
Riitta Korpiluoma
●● Ikä: 64-vuotias
●● Koulutus: varatuomari
●● Työ: lakilinjan johtaja 

Eläketurva keskuksessa, siirtyy 
vanhuuseläkkeelle alkuvuodesta

●● Perhe: aviopuoliso, aikuinen 
poika ja Tessu-koira.
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toksille todella iso työ, joka imi myös kelalaiset mukaan-
sa sekavalta vaikuttaneeseen tilanteeseen, Korpiluoma 
kuvailee.

EI MIKÄÄN YKSINPUURTAJA

Korpiluoman kielellinen kiinnostus ei rajoitu vain vie-
raisiin kieliin, vaan moni muistio saa viime silauksen 
itse johtajan oikolukukynästä.

– Minkäs teet, kun on päässä kielioppi- ja pilkku-
säännöt, niin siellä ne ovat, hän toteaa.

Pilkuttamisesta huolimatta Korpiluoma ei ole neu-
vottelutilanteissa tai työryhmätöissä turhan nipottajan 
maineessa – päinvastoin. Lukuisista työryhmistä ker-
tynyt kokemus ja yhteiskunnan rakenteiden ymmärrys 
ovat muokanneet hänestä taitavan yhteispelaajan.

– Olen ratkaisukeskeinen. On tärkeää ymmärtää, 
mitkä nyanssit ovat ratkaisevia keillekin ja miksi. Sitä 
paitsi en ole yksinpuurtaja, hän toteaa.

MUUTOSKYVYLLÄKIN ON RAJANSA

Niin Eläketurvakeskuksen kuin koko työeläkealankin 
näkymät ovat eläkkeelle lähtijän mielestä valoisat.

Voisi siis kuvitella, että työstänsä 
nauttiva ja tarmokas Korpiluoma jou-
duttaisiin kantamaan vapaaherrat-
tareksi itä-pasilalaisen toimistotalon 
ovenkarmit mukanaan.

– Kaikella on aikansa. Nyt on hyvä 
hetki antaa tilaa seuraajille ja samalla uudelle aikakau-
delle. Kukin meistä kantaa omia ikäsidonnaisia koke-
muksiaan mukanaan.

Korpiluoman seuraajana jatkaa ensi vuoden alusta 
OTK Heli Backman, joka aloitti Eläketurvakeskuksessa 
jo elokuun puolivälissä.

– Niin se vaan on, vaikka kuinka pyrkii olemaan 
muutoskykyinen, tulee jossain vaiheessa siinäkin rajat 
eteen, Korpiluoma toteaa realistisesti, mutta selkeästi 
itseymmärrystä täynnä.

CITYÄ JA SAARISTOA

Voisi kuvitella, että kovalla organisaattorilla olisi jo eläke-
päivien varalle täysi agenda, mutta ei:

– Antaa ajan näyttää, tällä hetkellä ei ole mitään yk-
silöllisiä suunnitelmia. 

Hetken mietittyään Korpiluoma lisää, että onhan hä-
nellä sekä kulttuurin- että kirjallisuudennälkää täytet-
tävänä, ja matkustelukin vetää, mutta muutoin hän ai-
koo opetella uutta arkea pendelöimällä Kemiönsaaren 
asuinpaikan ja Helsingin keskusta-asunnon välillä.

– Taalintehtaalta on mukavaa tehdä kaupunkimatko-
ja cityyn ja palata sitten kipin kapin takaisin, hän enna-
koi ja jatkaa, että minimatkailu sujuu erityisen mielui-
sassa seurassa, joka koostuu aviomiehestä ja koirasta. 
He ovat taatusti tyytyväisiä Riitta Korpiluomalta vapau-
tuvasta työajasta. 

”Työeläkehän 
on työmarkkina- 

eläke!” 

Hän kertoo, että vanhaan työntekijäin eläkelakiiin 
TEL:iin oli kertynyt ajan myötä niin paljon yksityiskoh-
taisia sääntöjä ja poikkeuksia, että kehitys piti yksin-
kertaisesti laittaa poikki.  Lisäksi oli tullut aika koota 
lyhyiden työsuhteiden LEL ja taiteilijoiden TaEL koko-
naan uuteen lakiin. 

– Lakeja ryhdyttiin kirjoittamaan yhteen, ja se oli val-
tavan mielenkiintoista. Sekä työeläkealan asiantunti-
joilla että työmarkkinaparteilla oli tavoite selkeänä. In-
nostus oli suurta, vaikka työ olikin valtava ja samaan 
aikaan työmarkkinajärjestöillä oli kovia taistelukenttiä 
muualla, Korpiluoma sanoo.

– Jotenkin vain kaikki mukana olleet sisäistivät sen, 
että työ on tärkeää ja jäljen on oltava hyvää – jopa kau-
nista ja täsmällistä kieliasua myöden.

TYÖMARKKINAJÄRJESTÖILLE TUNNUSTUSTA

Korpiluomalla on hyvää sanottavaa työmarkkinaosa-
puolista:

– Sekä palkansaaja- että työnantajapuolella esiintyy 
laadukasta työeläkeosaamista ja ymmärrystä, että asiat 
tehdään yhdessä.

Hän sanoo monesti ihmetelleensä, 
kun kuulee arvostelua työmarkkina-
osapuolten osallistumisesta työeläke-
asioiden päätöksentekoon.

– Koko työeläkehän on työmarkki-
naeläke! Juuri työnantajat ja työnteki-
jät päättivät ratkaista ihmisten vanhuuden- ja työky-
vyttömyyden turvan näin kattavalla tavalla. Tietenkin 
heillä pitää olla sananvaltaa, hehän edustavat tämän 
järjestelmän maksajia, Korpiluoma toteaa.

INNOSTUSTA KANSAINVÄLISYYDESTÄ

Yksi kohokohdista Riitta Korpiluoman uralla on ollut 
Suomen liittyminen Euroopan unioniin. Vaikka siitä on 
jo yli parikymmentä vuotta aikaa, saa kansainvälistymi-
nen edelleen hänen silmänsä syttymään

– Eläkealalla alkoi uusi aika. Siihen mennessä joi-
denkin maiden kanssa oli solmittu yksittäin sosiaalitur-
vasopimuksia, mutta yhtäkkiä maita olikin moninker-
tainen määrä, ja kaikki ne olivat Suomen kumppaneita.

Korpiluoman äänessä on erityistä lämpöä, kun hän 
mainitsee ranskankielisten maiden mukaantulon. Kie-
litaitoisena häneltä sujuu ranska monien muiden kieli-
en rinnalla. Jakso neuvonantajana Zimbabwessa tartutti 
häneen brittienglannin, kiinnostus italialaiseen ruo-
kaan on tuonut mukanaan italian kielen, Saksassa asu-
va sisar saksan kielen ja ilmeisesti nopeasti uudet nuotit 
omaksuvalle ihmiselle tarttuvat pohjoismaiset kielet jo 
ihan pelkän maantieteellisen läheisyyden vuoksi.

Mutta ei EU-aikaan siirtyminen ollut pelkästään vie-
raiden kielten harmonista sinfoniaa.

– Tilanne oli monella tavalla kaoottinen. EU-sosiaa-
liturvamaailmaan liittyminen oli meille että työeläkelai-

Riitta Korpiluoman 
laajaan johtaja
palettiin ovat kuulu
neet myös henki
löstöasiat kohta 
kymmenisen vuotta. 
– Juristina olin jo 
ennestään kiinnos
tunut työoikeudelli
sesta lainsäädän
nöstä, mutta nyt 
sain opetella kas
vatustieteitä ja 
 leadershipiä, jotka 
ovat molemmat 
kiinnostavia.
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”Taalintehtaalta on mukavaa 
tehdä kaupunkimatkoja cityyn.”
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Singaporessa työnantajien on tarjottava töitä työntekijöilleen siihen asti, 
kunnes he täyttävät 67 vuotta.

TEKSTI JA KUVAT: KARI RISSA 

Singaporessa työnantajilla

VELVOLLISUUS 
TYÖLLISTÄÄ
67-VUOTIAAKSI

”Viime kesänä ikärajaa 
nostettiin kahdella 

vuodella.”
Toimitusjohtaja Desmond OngV

iisi vuotta voimassa ollut uu-
delleentyöllistämislaki on 
nostanut Singaporen eläke-
ikää kahdella vuodella.

Singaporessa tuli vuon-
na 2012 voimaan ainutlaa-

tuinen työntekijöiden uudelleentyöllis-
tämislaki. Sillä varaudutaan työvoiman ikääntymiseen 
ja torjutaan työvoima pulaa.

Uuden lain (Re-Employment Act) mukaan työnanta-
jien on tarjottava töitä työntekijöilleen vielä sen jäl-
keen, kun he ovat saavuttaneet virallisen työeläkeiän 
62 vuotta.

– Aluksi meidän tuli tarjota töitä 65 vuoden ikään 
asti. Viime kesänä ikärajaa nostettiin vielä kahdella 
vuodella. Nyt uudelleentyöllistämisvelvoite ulottuu 67 
vuoteen asti, kertoo singaporelaisen saksinostureita 
myyvän ja huoltavan Galmon-yrityksen omistaja ja toi-
mitusjohtaja Desmond Ong.

Ongin yrityksessä on ollut jo neljä työtekijää, jotka 
on uudelleentyöllistetty heidän täytettyään 62 vuotta.

– Työntekijät ovat halunneet jatkaa meillä edelleen 
työntekoa. Myös minä olen halunnut, että he voivat jat-
kaa, koska ovat kokeneita ja osaavia työntekijöitä.

Ikääntyvien kanssa on sovittu työjärjestelyistä. Jos 
työ on ollut raskasta, sitä on kevennetty ja muokattu 
tarpeiden mukaan. Työaikoja on myös muutettu jous-
taviksi.

– Kokemukset eläkeiän saavuttaneiden uudelleen-
työllistämisestä ovat meidän yrityksessämme oikeas-

REPORTAASI

taan yksinomaan myönteisiä, Ong va-
kuuttaa.

– Mieluummin maksan työstä palk-
kaa kuin kalliita kultaisia kädenpuris-
tuksia. Ketään ei myöskään pakoteta 
jatkamaan vastoin tahtoaan.

Työntekoa yleensä jatketaan, koska 
eläke jää monilla työntekijöillä melko vaatimattomalle 
tasolle.

VIISI VUOTTA YLI ALARAJAN

Uudelleentyöllistämismalli on varsin yksinkertainen. 
Työntekijät voivat jatkaa – niin halutessaan – työssä 
myös täytettyään virallisen 62 vuoden eläkeiän. Työn-

< Galmon-yhtiön Des-
mond Ong pitää uudel-
leentyöllistämismallia 
myös työnanta jien 
 kannalta hyvänä  
ja  riittävän joustavana. 

> Singapore on maail-
man neljänneksi tärkein 
finanssikeskus.  
Bkt asukasta kohden  
on noin kaksi kertaa niin 
suuri kuin Suomessa. 
Singaporen 3,6 miljoo
nasta työntekijästä  
on ulkomaalaisia 1,4 
miljoonaa.
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”Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä 
on noussut. Nyt se on jo yli 63 vuotta.”

SINGAPORE 
PÄHKINÄNKUORESSA
●● Sijainti: saarivaltio Kaakkois-Aasiassa, sijaitsee 
Malakanniemimaaneteläkärjessä137kilomeriä
 päiväntasaajasta pohjoiseen

●● Pinta-ala:noin700km²,pääsaarinoin45kmx35km
●● Väkiluku:5,5miljoonaa
●● Väestö:kiinalaiset74%,malajit13%,intialaiset9,3%
●● Bruttokansantuoteasukastakohden:88000dollaria
(Suomi42000dollaria)

●● Työvoima:3,6miljoonaa,jostanoin1,4miljoonaa
 siirtotyöläistä

●● Pääelinkeinot:palvelut80%,jateollisuus20%,
maatalous0,1%

●● Elinajanodote:naiset86,1vuotta,miehet80,1,vuotta
(kolmanneksikorkeinmaailmassa).
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Konkolewsky: ainutlaatuinen malli
KANSAINVÄLISEN 
sosiaaliturvajärjes-
tö ISSA:n pääsih-
teeri Hans-Horst 
Konkolewsky pitää 
Singaporen uudel-
leentyöllistämismal-

liaerittäinkiinnostavana.
– En tunne maailmalta muuta 

maata, jossa työnantajat velvoitetaan 
pitämään työntekijät varsinaisen vi-
rallisen vanhuuseläkeiän jälkeen 
työssä vielä viisi vuotta, Konkolews-
kytoteaa.

ISSA  seuraa tarkasti, mitkä Sin-
gaporen ainutlaatuisen uudelleen-
työllistymislainvaikutuksetovat.

– Singaporessa on ilmeisesti löy-
detty tähän maahan sopiva tehokas 
tapa nostaa eläkkeellejäämisikää.
Näyttää myös siltä, että uudelleen-
työllistymisessä sekä työnantajat 
ettätyöntekijätvoittavat.Työnantajat
voivat pitää palveluksessaan osaavia 
työntekijöitä varsinaista eläkeikää pi-
dempään.Työntekijätpuolestaanvoi-
vat niin halutessaan jatkaa työuraa ja 
ansaitalisärahaavieläviisivuotta.

Singaporen uudelleentyöllistämis-
malli sopii Konkolewskyn mielestä 
hyvin maahan, jonka väestö ikääntyy 
nopeasti ja jossa on matala syntyvyys 
japulaaosaavistatyöntekijöistä.
Kari Rissa

”Työnantajien ja 
työntekijöiden 

kesken aika hyvä 
win-win-tilanne.”

Jukka Takala,

 ICOH:n puheenjohtaja

antajien on tarjottava ikääntyville työntekijöilleen 
työmahdollisuus siihen asti, kunnes he täyttävät 67 
vuotta.

Edellytyksenä työntekijöiden uudelleentyöllistä-
miselle on, että he ovat Singaporen kansalaisia tai 
maassa pysyvästi asuvia. Siirtotyöläisiä uudelleen-
työllistäminen ei koske.

Uudelleentyöllistettävien työntekijöiden on myös 
oltava työkykyisiä. Edellytyksenä myös on, että 
työntekijä on ollut vähintään kolme vuotta työnan-
tajan palveluksessa ennen eläkeikää.

Työntekijä voi jatkaa entisissä tehtävissään tai 
hänelle voidaan räätälöidä joustavasti yhteistyössä 
myös uusi työtehtävä uusin ehdoin.

Työnantajat voivat myös sopia keskenään, että 
uudelleentyöllistyminen tapahtuu jossain toisessa 
työpaikassa.

Jos työnantaja ei tarjoa 62 vuotta täyttävälle 
työntekijälle uudelleentyöllistymissopimusta tai 
sopimukseen ei päästä, on työnantajan maksetta-
va työntekijälle kultaisena kädenpuristuksena kor-
vaus. Sen suuruus on 3,5 kertaa kuukausipalkka, 
vähintään 3 000 euroa ja enintään 6 700 euroa.

MUUTOS VAIKUTTI HETI

Uudelleentyöllistämisjärjestelmä alkoi vaikuttaa 
Singaporessa heti. 55–64-vuotiaiden työllisyys nou-
si 2,8 prosenttiyksiköllä vain yhdessä vuodessa.

Myös keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on 
noussut. Nyt se on jo yli 63 vuotta.

Vuosittain uudelleentyöllistyminen 62 vuoden 
iässä koskee Singaporessa noin 120 000 työntekijää.

Työvoimaministeri Lim Swee Say arvioi, että 98 
prosentille yksityissektorin työntekijöistä, jotka 
ovat halunneet jatkaa töitä täytettyään 62 vuotta, on 
tarjottu uudelleentyöllistymismahdollisuus.

Galmon-yhtiön markkinointipäällikön Mervyn Soonin mielestä työssä jatkaminen vielä eläkeiän 
jälkeen on myös taloudellisesti järkevää ja kannatettavaa.

 Jäätyään eläkkeelle tekniikan tohtori Jukka Takala 
on ollut itse vuodesta 2011 lähtien työllistetty  
Singaporeen asiantuntijatehtäviin.

– Niistä, jotka ovat hyväksyneet uudelleentyöllis-
tämissopimuksen,  98 prosenttia ei kokenut mitään 
muutoksia palkassaan, ministeri Say sanoo.

Sayn mukaan Singaporen hallitus tukee työnan-
tajia ikääntyvien työllistämisessä: 55 vuotta täyttä-
neistä työntekijöistä tuki on kolme prosenttia kuu-
kausipalkoista ja yli 65 vuotta täyttäneistä tuki on 
kahdeksan prosenttia.

– Uudelleentyöllistämismalli näyttää toimivan 
Singaporessa todella hyvin, arvioi Kansainvälisen 
työterveysjärjestö ICOH:n puheenjohtaja, tekniikan 
tohtori Jukka Takala.

Takala on seurannut vuodesta 2011 lähtien pai-
kan päällä uudelleentyöllistymislain toteutumista. 
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Eläketurva yksilöllisillä eläketileillä
ELÄKETURVA rakentuu Singaporessa yk-
silöllistensosiaaliturvatilienvaraan.Var-
sinaista työeläkevakuutusjärjestelmää 
maassaeiole.Vanhuuseläkkeellesiirty-
misenalaikärajaon62vuotta.

Singaporessa sosiaaliturvatilit otettiin 
käyttöön jo brittihallinnon aikana vuonna 
1955.Järjestelmän(Central Provident Fund 
CPF) piirissä ovat kaikki Singaporessa py-
syvästiasuvattyöntekijät.Lähtökohtana
on, että kukin huolehtii itse omasta van-
huudenturvastaan ja sairaanhoitomenois-
taan maksamalla osan palkastaan sosiaa-
liturvatileille.

Kolmentyyppisisistä sosiaaliturvati-
leistäns."tavallistatiliä"voidaankäyttää
muun muassa asunnon ostoon, sijoituk-
siin jakoulutukseen."Erikoistili"ontyö-
eläketurvaavarten.Jakolmas"terveystili"
on tarkoitettu työntekijän itsensä ja hänen 
perheensäsairaanhoitomenoihin.

Työnantajan osuus pakollisista sosiaali-
turvatilimaksuista on tällä hetkellä yleensä 
17prosenttiajatyöntekijänosuus20pro-
senttiapalkasta50ikävuoteenasti.Tämän
jälkeenmaksupieneneeasteittain.Yli5600
euroa menevästä kuukausipalkan osasta 
ei makseta pakollisia sosiaaliturvatilimak-
suja.
"Erikoistilille" menevä eläketurvan

osuusontyöuranalkuvaiheessa6–8pro-
senttiapalkasta.Näinsyntyvääneläkepää-
omaaneisaakoskea.
"Erikoistili"muuttuu"eläketiliksi",kun

työntekijätäyttää55vuotta.Joställetilil-
leonkertynytpääomaanoin56000euroa,
voidaan ylimenevä osuus nostaa heti tai si-
joittaa vakuutustyyppiseen eläkerahastoon 
CPFLife.

Vanhuuseläkkeelle siirtymisen ikära-
jaon62vuotta.Ensimmäiseteläkevuodet
on tultava toimeen eläketililtä nostetuilla 

säästöillä.Kuukausieläkkeitäaletaanmak-
saatililtä,kuntyöntekijätäyttää65vuotta.

Eläkkeen suuruus ja kesto määräytyvät 
yksilöllisesti sen mukaan, mitä kukin työn-
tekijätyöuransaaikanaonsaanutkerättyä.
Jostililleeiolekertynytrahaa,eisaaelä-
kettäkään.

Sosiaaliturvatilejä hallinnoidaan kolmi-
kantaisesti.

Tänä syksynä The Melbourne Mercer 
Global IndexarvioiSingaporeneläkejär-
jestelmän maailman seitsemänneksi par-
haaksi.Suomisijoittuitässävertailussavii-
denneksi.

Kari Rissa

LISÄTIETOA ELÄKEJÄRJESTELMÄSTÄ:
www.cpf.gov.sg
www.mom.gov.sg
www.pensionfundsonline.co.uk
Central Provident Fund (Wikipedia)
Melbourne Mercer Global Pension Index

Hän on työskennellyt asiantuntijatöissä Singaporen 
Työterveyslaitoksessa.

– Olen itsekin uudelleentöllistetty eli olen täällä 
Singaporessa töissä eläköityneenä EU:n työsuojelu-
viraston johtajan ja kansainvälisen työjärjestö ILO:n 
ohjelmajohtajan tehtävistä.

Uudelleentyöllistämislaki on Takalan mukaan 
luonut ikääntyvien työllistymiselle toimivan mallin. 
Uuteen järjestelmään ollaan yleisesti tyytyväisiä.

– Työnantajien ja työntekijöiden kesken on aika 
hyvä win-win-tilanne. Työntekijät voivat niin halu-
tessaan jatkaa työntekoa. Työnantajat puolestaan 
voivat pitää hyvät työntekijät palveluksessaan vie-
lä eläkeiän jälkeen. Työntekijöiden osaaminen ja 

kokemus tulee näin aiempaa paremmin hyödynne-
tyksi.

Suurin haaste Takalan mielestä on, miten raskai-
ta teollisuus- ja rakennustöitä tehneille singapore-
laisille löytyy sopivia kevyempiä töitä heidän täytet-
tyään 62 vuotta.

– Tilannetta tosin helpottaa, että raskaita töitä 
Singaporessa tekevät pääasiassa siirtotyöläiset, jot-
ka ovat ole uudelleentyöllistymisjärjestelmän piiris-
sä. Se koskee vain Singaporen kansalaisia. 

Ulkomaalainen vierastyö-
voima, jolla ei ole Singaporen 
kansalaisuutta, on eläke   
ja uudelleentyöllistämis-
järjestelmien ulkopuolella.  
Kolmasosa maan työ voi-
masta on siirtotyöläisiä.

Lisätietoa uudelleen- 
työllistämisjärjestelmästä
●● Tripartite Guidelines on The Re-employment  
ofOlderEmployees

●● UnderstandingRe-employment.ULive2016.
NationalTradesUnionCongress.

●● www.mom.gov.sg/emloyment-practices/re-
employment

●● www.channelnewsasia.com
●● www.todayonline.com.
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KUN OSA-AIKAELÄKE TULI Suo-
messa voimaan vuonna 1987, 
ei vähittäisen eläkkeen siirty-
misen malli ollut ainutlaatui-
nen. Muualla Euroopassa oli jo 
voimassa erilaisia osittaisen 
eläkkeelle siirtymisen ohjel-
mia ja Suomeen osa-aikaeläk-
keen malli otettiin lähes sellai-
senaan Ruotsista. 

Kun vähittäinen eläkkeelle 
siirtyminen alkoi nousta eu-
rooppalaisiin keskusteluihin 
1960- ja 1970-luvuilla, alettiin 
mallia markkinoida sen kiistattomilla hyödyillä niin 
työntekijälle, työnantajalle kuin eläkejärjestelmälle. 
Erityisesti ikääntyneelle työntekijälle koituvia hyö-
tyjä korostettiin. Osa-aikaeläkkeen katsottiin val-
mistavan elämänmuutokseen, jonka pysyvä eläk-
keelle siirtyminen aiheuttaa, puhuttiin pehmeästä 
laskusta vanhuuseläkkeelle ja yhtäkkisen eläkkeelle 
siirtymisen aiheuttaman eläkesokin estämisestä.

Vähittäisen eläkkeelle siirtymisen katsottiin so-
peuttavan työnteon paremmin ikääntyneiden työn-
tekijöiden voimavaroihin. Sitä pidettiin ”luonnol-
lisena” tapana siirtyä pois työnteosta: ennen 
teollistumista niin talonpojat kuin käsityöläisetkin 
luopuivat työstä vähitellen fyysisten voimien heike-
tessä.

ELÄKEPOLITIIKAN SUUNTA muuttui 1990-luvulle tul-
taessa. Laman seurauksena eläkejärjestelmien en-
nakoitua rahoitusvajetta ryhdyttiin ratkomaan kar-
simalla varhaiseläkeväyliä ja panostamaan monella 
tavalla työurien pidentämiseen. Osa-aikaeläkkeen 
toivottiin osaltaan toimivan keinona työurien pi-
dentämiseen. 

Suomessa näkemykset osa-aikaeläkkeen hyvistä 
ja huonoista puolista on herättänyt paljon keskus-

Mervi Takala
Erikoistutkija
Eläketurvakeskus

Osa-aikaeläkkeen 
hyvät ja huonot puolet
Osa-aikaeläke oli voimassa kolme vuosikymmentä ennen kuin se lakkau-
tettiin vuonna 2017. Osa-aikaeläkeläiset pitivät järjestelmää hyvänä, mutta 
eläkkeiden rahoituksesta huolehtivien mielestä etuus oli kallis ja tarpeeton.

telua. Työntekijäjärjestöt ovat 
vuosien varrella pitäneet esillä 
osa-aikaeläkkeen myönteisiä vai-
kutuksia työntekijöiden jaksami-
seen. Työnantajajärjestöt ovat 
puolestaan pitäneet järjestelmää 
kalliina ja näyttöä osa-aikaeläk-
keen työuria pidentävästä vaiku-
tuksesta heikkoina.

Nykyään Euroopassa osittaisia 
eläkejärjestelyjä on sekä lakisää-
teissä järjestelmissä, että kollek-
tiivisissa lisäeläkejärjestelmissä, 
Isossa-Britanniassa ja Saksassa 

on myös yritystason järjestelyjä. Noin puolessa EU-
jäsenmaita on käytössä joko lakisääteinen tai lisä-
eläkeperusteinen osittainen eläke.

Merkittävä EU-maiden välinen ero on se, että eri-
tyisesti entisissä sosialistimaissa on vähän osittai-
sia eläkejärjestelmiä (ks. kuva 1). Vähittäisen eläk-
keelle siirtymisen järjestämisen tapoja on monia, 
mutta niille on yhteistä mahdollisuus vähentää työ-
tunteja osittaisen eläke-etuuden avulla.

Suomessa kiinnostus osa-aikaeläkkeeseen oli 
aluksi varsin vähäistä. Vasta ahkeran tiedottami-
sen ja ikärajojen alentamisen myötä kiinnostus kas-
voi. Suosion kasvuun vaikutti osaltaan myös yksi-
löllisen varhaiseläkkeen ikärajojen korottaminen, 
joka sulki pois vaihtoehtoisia työstä poistumisreit-
tejä.

OSA-AIKAELÄKKEEN IKÄRAJAT ovat vaihdelleet voi-
massaolon aikana, alimmillaan alaikäraja oli 56 
vuotta. Kun ikärajoja on alennettu, osa-aikaeläk-
keelle on siirrytty aiempaa enemmän.

Huippuvuosi oli 2002, jolloin osa-aikaeläkkeelle 
siirtyi yli 16 000 henkeä.

Seuraavana vuonna osa-aikaeläkkeen ikäraja 
nousi kahdella vuodella, 58 vuoteen ja osa-aikaelä-

Osa-aikaeläkeläiset 
olivat tyytyväisiä 

ja pitivät 
osa-aikaeläkettä 

onnistuneena.
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  Osa-aikaeläkkeelle siirtyneet 1987–2015
  Osa-aikaeläkettä saavat 1987–2016

Kuva 2

Osa-aikaeläkkeelle siirtyneet ja osa-aikaeläkettä saavat 
vuosina 1987-2016

Kuva 1

Osittaiset eläkejärjestelyt EU-maissa ja Norjassa 
(Lähde: Eurofound)
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keläisiä oli yli 41 000 (kuva 2). Osa-aikaeläkkeelle 
siirtyneet olivat tavallisimmin eläkkeeseen oikeute-
tuista nuorimmista ikäluokista riippumatta siitä, 
mikä kulloinkin oli eläkkeen alaraja.

Lähes koko osa-aikaeläkkeen voimassaolon 
ajan yksityisen sektorin miehet ovat siirtyneet lu-
kumääräisesti eniten osa-aikaeläkkeelle. Tämä 
muuttui osa-aikaeläkkeen loppuvaiheessa siten, 
että 2010-luvulla osa-aikaeläkkeelle siirtyi luku-
määräisesti eniten julkisen sektorin naisia.

Eläketurvakeskuksessa osa-aikaeläkeläisille teh-
tyjen kyselytutkimusten valossa osa-aikaeläke on 
ollut toimiva ja osa-aikaeläkeläisten itsensä mieles-
tä onnistunut järjestely. Osa-aikaeläkkeelle siirty-
neet olivat valinneet eläkkeen omasta halustaan. 
Ikäviä yllätyksiä oli eläkkeelle siirtymiseen ja eläke-
aikaan liittynyt varsin vähän. Kielteiset kokemukset 
liittyivät töiden ruuhkautumiseen, työaikajärjeste-
lyihin ja epäselvyyksiin ansioiden laskennassa (esi-
merkiksi bonukset, ylityöt).

OSA-AIKAELÄKELÄISTEN MIELIALA oli tutkimustulos-
ten mukaan hyvä ja se oli parantunut eläkkeelle 
siirtymisen jälkeen. Siirtyminen osa-aikaeläkkeelle 
oli tuonut helpotusta työn raskauteen ja auttanut 
palautumaan työn rasituksista. Miesten ja naisten 
kokemukset eivät juuri eronneet.

Osa-aikaeläkkeen vaikutusta työuriin on tutkittu 
rekisteriaineistojen avulla ja niiden mukaan osa-ai-
kaeläkeläisten työurat ovat olleet hieman pidempiä 
kuin saman ikäisten kokoaikatyössä käyvien työ-
urat. 

●● Osa-aikaeläkkeitä myönnettiin vuosina 
1987–2016.

●● Osa-aikaeläkkeen alaikärajat vaihtelivat 
ja osa-aikaeläkkeelle siirryttiin eniten 
nuorimmista ikäluokista.

●● Useimmissa Euroopan maissa on voi-
massa joko lakisääteinen tai lisäeläke-
järjestelmän osittainen eläke.

Osa-aikaeläke lyhyesti

TYÖELÄKE |  5:2017 25



NORJA
Valtion eläkerahasto 
biljoonaluokkaan
NORJAN VALTION ELÄKERAHASTON markki-
na-arvo ylitti syyskuussa ensimmäisen 
kerran biljoonan eli tuhannen miljardin 
dollarin rajan. Euroina rahaston markkina-
arvo on noin 860 miljardia.

Syynä historialliseen ylitykseen olivat 
osakkeiden hintojen nousu sekä dollarin 
arvon heikentyminen suhteessa muihin 
valuuttoihin.

Asukasta kohden rahaston arvo on run-
saat 190 000 dollaria eli vajaat 160 000 eu-
roa. Rahaston kasvu on ollut hurjaa, sillä 
vuonna 2000 rahaston arvo oli vain 47 mil-
jardia dollaria.

Eläkevarat suhteessa BKT:hen ovat 
Norjassa maailman suurimmat, yli 200 
prosenttia. Öljyrahastoksikin kutsuttu 
Norjan valtion eläkerahasto perustettiin 
alun perin maan öljy- ja kaasurikkauksien 
pohjalle.

Norges Bank, Talouselämä 19.9.

TANSKA
Ykkössija Mercerissä 
laskusta huolimatta
KANSANELÄKKEESEEN pitkälti perustuva 
Tanskan eläkejärjestelmä todettiin maail-
man parhaaksi kansainvälisessä Mercer 
Global Pension Index 2017 -vertailussa. Lä-
hes samaan pistemäärään ylsi Hollanti.

Yksittäisistä osa-alueista Tanska sai 
parhaan tuloksen osiossa, jossa arvioitiin 
eläkejärjestelmän kestävyyttä.

Tanskan pistemäärä sekä luokitus tip-
pui niin, ettei mikään maa saavuta tänä 
vuonna parasta A-luokkaa Mercerin astei-
kolla. Viime vuonna sekä Tanska että Hol-
lanti kuuluivat parhaaseen A-luokkaan.

Tanskaa kehotetaan edelleen paranta-
maan eläkejärjestelmäänsä nostamalla 
kotitalouksien säästöastetta, parantamal-
la puolisoiden eläkeoikeuden jakamista 
erotilanteissa sekä nostamalla eläkeikää 
lähestyvien työllisyysastetta.

Mercer Global Pension Index

ISO-BRITANNIA
Joka kolmannella 
ei eläkesäästöjä
NOIN 15 MILJOONALLA eli noin joka kolman-
nella britillä ei ole ollenkaan eläkesäästöjä 
lisäeläkejärjestelmässä, kertoo maan 
ylimmän rahoitusvalvojan FCA:n laaja ky-
sely.

Eläkkeelle siirtyessään tämä joukko 
joutuu tukeutumaan pelkkään valtion ta-
kaamaan tasaeläkkeeseen, joka on mak-
simissaan vain 830 euroa kuukaudessa.

Kyselyyn vastanneet kertovat syyksi 
säästämättömyyteen sen, että on joko 
liian myöhäistä alkaa säästää tai ettei sii-
hen ole varaa.

Lisäeläkesäästäminen tuotiin vuonna 
2008 yhä useamman ulottuville. Käyttöön 
otettiin järjestely, jossa palkansaajan liit-
tyminen lisäeläkejärjestelmään automati-
soitiin. Itsensä työllistäjät ja osa-aikaiset 
työntekijät ovat yleensä järjestelyn ulko-
puolella.

The Guardian 21.10.
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Kari Lindstedt
Informaatikko

Pallo
hallussa
Pallo hallussa kokoaa eri lähteistä  
ulkomaiden eläkeuutisia ja maaesittelyn.  
Aiheesta laajemmin Etk.fi > Eläkejärjestelmät 
> Muiden maiden eläkejärjestelmät

https://www.nbim.no/en/the-fund/
https://www.talouselama.fi/uutiset/varallisuutta-yli-190-000-asukasta-kohden-norjan-oljyrahaston-markkina-arvo-ylitti-biljoonan-eli-1-000-miljardin-dollarin-rajan/bfba5423-c204-35ef-8713-8238c9453aa9
https://www.mercer.com.au/content/mercer/asia-pacific/au/en/our-thinking/mmgpi.html
https://www.theguardian.com/money/2017/oct/21/uk-retirees-state-pension-financial-future#img-1
http://www.etk.fi/


VENÄJÄ
●● Venäjän väkiluku: 144 miljoonaa
●● Elinajan odote: 71 vuotta
●● Eläkeikä: 55 vuotta (naiset),  

60 vuotta (miehet).

RUOTSI
Työmarkkinaeläkkeiden 
tilastot kuntoon
RUOTSISSA SUUNNITELLAAN työmarkkina-
eläkkeiden tilastotietokannan perustamis-
ta. Tällä hetkellä työmarkkinaeläkkeitä ei 
tilastoida virallisesti, mikä vaikeuttaa ko-
konaiseläkkeiden arviointia.

Ruotsin eläkeviranomaisen eli Pen-
sionsmyndighetenin mukaan tietokanta 
sisältäisi yksityiskohtaiset tiedot jokaisen 
vakuutetun työmarkkinaeläkkeistä. Yksi-
tyiskohtaisten tietojen perustella voitaisiin 
muodostaa muun muassa ammattikohtai-
sia tilastoja.

Työmarkkinaeläketilastoihin tulisi Pen-
sionsmyndighetenin mukaan rakentaa 
myös yhteys muiden viranomaisten, kuten 
Tilastokeskuksen, kanssa.

Hanke etenee luultavasti eläkeviran-
omaisen johdolla, kunhan työmarkkina-
eläkkeet hyväksytään viralliseksi tilastok-
si lainsäädännön tasolla.

Pensionsmyndigheten 4.10.

SVEITSI
Sveitsiläiset sanoivat 
ei eläkeuudistukselle
SVEITSILÄISET HYLKÄSIVÄT eläkeuudistuk-
sen niukasti syyskuussa järjestetyssä 
kansanäänestyksessä. 53 prosenttia ää-
nesti uudistusta vastaan.

Äänestystä edelsi vuosien neuvottelu-
prosessi, jonka tuloksena parlamentti 
pääsi sopuun uudistuksen sisällöstä.

Uudistus olisi nostanut naisten eläke-
ikää 65 ikävuoteen ja leikannut työmarkki-
naeläkkeiden tasoa. Työmarkkinaeläk-
keen leikkausta olisi kompensoitu korot-
tamalla lakisääteistä vanhuuseläkettä.

Eläkeuudistuksen lisäksi sveitsiläiset 
hylkäsivät arvonlisäveron korotuksen, 
joka olisi helpottanut eläkeuudistuksen 
rahoittamista.

Sveitsin edellinen eläkeuudistus tehtiin 
vuonna 1997. Nyt kumoon äänestetty pa-
ketti on jo kolmas epäonnistunut uudistus
yritys sen jälkeen.

SWI 24.9.

Pieniä eläkkeitä 
lyhyen aikaa
VENÄJÄLLÄ on työeläkejärjestelmä, muttei 
asumisperusteista kansaneläkettä. Vä-
himmäiseläkkeenä maksetaan sosiaali-
avustusta niille, joilla ei ole oikeutta työ-
eläkkeeseen.

Maassa on pyritty muuttamaan jako-
järjestelmällä toimivaa eläkejärjestelmää 
osittain rahastoivaksi, mikä toteutettiin 
ottamalla käyttöön yksilölliset eläketilit 
vuonna 1967 ja sen jälkeen syntyneille. Ra-
hastoivat osuudet ohjataan nykyisin suo-
raan valtion budjettiin. Eläkkeensaajalle 
maksetaan kuitenkin rahastoeläkettä tilin 
saldon perusteella.

Eläkkeet rahoitetaan työnantajanmak-
suin ja yleisin verovaroin. Palkansaajilta 
ei peritä maksuja. Työnantajan maksu on 
22 prosenttia tuloista, jotka jäävät alle 
300 000 ruplan (noin 4 400 euroa).

Vanhuuseläke muodostuu ansiosidon-
naisesta vakuutusosasta, joka sisältää 
myös tasasuuruisen peruseläkkeen, sekä 
rahastoeläkkeestä. Peruseläke makse-
taan, mikäli vakuutusaika (9 vuotta vuon-
na 2017) täyttyy. Peruseläke on suurempi 
yli 80-vuotiaille ja niille, joilla on huollet-
tavia.

Keskimääräinen eläke on noin 14 000 
ruplaa eli reilut 200 euroa kuukaudessa. 
Eläkkeet nousivat alkuvuodesta 5,4 pro-
senttia inflaation vuoksi. Monet venäläiset 
paikkaavat pieniä eläkkeitä tekemällä töi-
tä. Varsinkin miehet nauttivat eläkkeitä ly-
hyen aikaa, koska heidän odotettavissa 
oleva elinikä on vain 65 vuotta.

Yleistä eläkejärjestelmää hallinnoi Ve-
näjän eläkekassa. Työ- ja sosiaaliministe-
riö säätää lait ja valvoo Venäjän eläkekas-
saa.
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Palstan toimittanut Anne Iivonen

0,96102
ELINAIKAKERROIN (0,96102) 
pienentää 1956 syntynei-
den vuonna 2018 tai sen 
jälkeen alkavia vanhuus-
eläkkeitä lähes neljä pro-
senttia. Näin työeläketurva 
sopeutuu elinajanodotteen 
muutokseen. Työskentele-
mällä tavoite-eläkeikään 
asti, mikä 1956 syntyneillä 
on 64 v. ja  5 kk, saa eläkkeen 
täysimääräisenä.

Työeläkemeno liki kolminkertaistunut 
vuosien 1990–2016 aikana
TYÖELÄKEMENO on lähes kolminkertaistunut 
vuodesta 1990. Viime vuonna eläkkeitä mak-
settiin yhteensä 28,5 miljardia euroa: työeläk-
keitä 26 miljardia ja Kelan eläkkeitä 2,5 mil-
jardia.

Eläkemenojen suhde bruttokansantuot-
teeseen on viime vuosina ollut voimakkaassa 
kasvussa, ja näyttää viime vuoden lukujen-
kin perusteella yltävän lähelle 14 prosenttia.

Työeläkemenon kolminkertaistuminen 
melko lyhyessä ajassa johtuu työeläkeläis-
ten määrän kasvusta, palkkojen kasvusta ja 
pidemmistä työurista. Samaan aikaan Kelan 
eläkemeno on pienentynyt, koska kansanelä-
kettä saavien määrä on vähentynyt merkit-
tävästi. 

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA osoit-
taa, että vuonna 1990 työeläkkeensaajia oli 
vajaa miljoona, 994 000. Vuonna 2016 heitä 
oli 1 457 000.

Määrä on kasvanut lähes 50 prosentilla. 

Kelan eläkkeensaajien määrä on vähentynyt 
ajanjaksolla saman verran.

TARKASTELUJAKSOLLA kaikkien työ- ja Ke-
lan eläkkeensaajien määrä kasvoi noin kol-
manneksella, mutta maksettujen eläkkeiden 
määrä yli kaksinkertaistui.

Vuonna 1990 työ- ja Kelan eläkkeitä mak-
settiin 13,3 miljardia euroa. Viime vuoden 
eläkemenot olivat 28,5 miljardia euroa. Tar-
kastelujaksolla Kelan eläkemeno piene-
ni kahdella viidesosalla, kun työeläkemeno 
melkein kolminkertaistui.

VIIME VUODEN LOPUSSA eläkkeensaajia oli 
1 559 000. Heistä vanhuuseläkettä sai 83, työ-
kyvyttömyyseläkettä 14 ja perhe-eläkkeitä 17 
prosenttia.

Viime vuonna siirtyi eläkkeelle 79 000 hen-
kilöä: kolme neljästä siirtyi ikänsä perusteel-
la vanhuuseläkkeelle, neljännes työkyvyttö-
myyseläkkeelle. 

●● TYÖELÄKKEISTÄ 
ajankohtaista 19.12.

●● EU:N TIETOSUOJA 
18.1.2018

●● TULOREKISTERI  
tietoiskut 18.1. 
ja 23.1.2018
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Työeläkemaksun työntekijän maksuosuus kasvaa
TYÖELÄKEMAKSU ensi vuonna pysyy kokonai-
suutena tämänvuotisella tasolla. Maksu on 
keskimäärin 24,4 prosenttia palkasta. Kui-
tenkin siirto työnantajan maksusta työnteki-
jän maksuun kasvattaa työntekijän maksu-
osuutta 0,20 prosenttiyksikköä.

Työntekijän palkasta perittävä maksu on 
6,35 prosenttia alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuo-
tiailla. Korkeampaa 7,85 prosentin maksua 

peritään 53–62-vuotiailta. Työnantajan mak-
su on keskimäärin 17,75 prosenttia palkoista.

Yrittäjien eläkemaksu pysyy nykytasolla ja 
on alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla 24,10 ja 
53–62-vuotiailla 25,60 prosenttia. 

Maksuissa on huomioitu työmarkkinoiden 
keskusjärjestöjen tekemä kilpailukykysopi-
mus. STM vahvistaa maksuprosentit vuosit-
tain. 

Elo
 ▶ Työeläkeyhtiö Elon viestintä-

tiimiin on nimitetty viestinnän 
suunnittelupäälliköiksi merkonomi 
Niina Sintonen 9.10. alkaen ja FM 
Kristiina Nieminen 6.11. alkaen. 

Ilmarinen
 ▶ Ilmarisen hallitus on vahvista-

nut yhtiön johtoryhmän jäsenet 
1.1.2018  alkaen, jolloin työeläke-
yhtiö Etera yhdistyy Ilmariseen.

 ▶ Varatoimitusjohtajana ja toimi-
tusjohtajan sijaisena aloittaa 
 Eteran nykyinen toimitusjohtaja 
Stefan Björkman päävastuu-
alueenaan talous, HR, IT sekä 
integraa tioon liittyvät tehtävät.

 ▶ Ilmarisen nykyinen varatoimi-
tusjohtaja Sini Kivihuhta jatkaa 
tehtävässään vastuullaan eläke-
vakuutukset ja kehittäminen.

 ▶ Muiksi johtoryhmän jäseniksi  
on nimitetty Jaakko Kiander 
 (viestintä ja yhteiskuntasuhteet), 
Hillevi Mannonen (aktuaaritoimi  
ja riskienhallinta), Mikko Mursula 
 (sijoitukset), Pekka Puustinen 
(asiakkuudet ja työkyky) sekä 
 Leena  Siirala (lakiasiat ja comp-
liance).

Yrittäjien sairauspäivärahan omavastuu lyhenee

SIPILÄN HALLITUS esittää, että yrittäjän sai-
rausvakuutuslain mukaista omavastuuaikaa 
lyhennettäisiin neljästä päivästä yhteen päi-
vään. Näin ensi vuoden alusta yrittäjä voisi 
saada sairauspäivärahakorvausta jo ensim-
mäiseltä sairastumispäivältään.

Muutoksella pyritään parantamaan yrittä-
jien mahdollisuutta huolehtia omasta tervey-
destään.

Muutos koskisi yrittäjän eläkelain mu-
kaisia yrittäjiä. Tämä johtuu siitä, että he ra-
hoittavat itse vakuutusmaksuillaan oma-
vastuuajan lyhentämisestä aiheutuneet 
lisäkustannukset.

SUOMEN YRITTÄJIEN vuosi sitten teettämän 
kyselyn mukaan lähes 70 prosenttia sairaus-
lomaa pitäneistä yrittäjistä ei ollut hakenut 
sairauspäivärahaa. Tämä johtuu nykyises-
tä käytännöstä, jossa yrittäjän edellytetään 
korvausta saadakseen pidättäytyvän työstä, 
kunnes omavastuuaika eli sairastumispäivä 
ja sitä seuraavat kolme arkipäivää ovat täyt-
tyneet. 

Indekseihin hennot korotukset
TYÖELÄKETURVAN indeksit nousevat hieman 
ensi vuonna Vuonna 2018 työeläkeindeksi 
nousee 0,55 prosenttia tämänvuotiseen ver-
rattuna ja palkkakerroin vastaavasti 0,14 pro-
senttia.

Työeläkeindeksin pisteluku on 2548 tuo 0,55 
suuruisen prosenttikorotuksen maksussa ole-
viin työeläkkeisiin. Työeläkeindeksiä lasket-
taessa palkkojen muutoksen osuus on 20 pro-

senttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.
Palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,391. Se 

tuo 0,14 prosentin tarkistuksen edellisvuoteen 
verrattuna. Palkkakerrointa käytetään tulevan 
työeläkkeen laskennassa. Sillä tarkistetaan 
vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. 
Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen 
osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 
20 prosenttia. 

Rauhallista joulua
ja onnellista
uutta vuotta 2018!
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Totta ja tarua 
Wolandin 
tahdittamana
Matka Titanicin kannelta tä
hän päivään. Huikea kirja, 
jossa totuus ja taru sekoit
tuvat. Suurin osa henkilöis
tä ja tapahtumista ovat to

dellisia, mutta heidän vuorosanansa keksittyjä. 
Ja juuri se hahmo, jota pitää varmuudella keksit
tynä, löytyy Wikipediasta (ja kirja divarista).

Historia on aina ollut lähellä sydäntäni. Sata 
vuotta maailmanhistoriaa käydään läpi vajaas
sa tuhannessa sivussa. Se että tällaista tiiliski
veä on lähes mahdoton laskea käsistään, kertoo 
myös kirjan kaunokirjallisesta onnistumisesta.

Markus Leikola: Uuden maailman katu. WSOY, 2016

Oikeassa paikassa 
oikeaan aikaan
Syksyllä 2008 kärjistynyt ta
louskriisi oli (toivottavasti) 
korkeintaan kerran sadas
sa vuodessa koettava kuri
mus. Ben Bernanken muis
telmat kertovat miksi kriisi 

syntyi ja kuinka se taitettiin. Kirja auttaa myös 
ymmärtämään viime vuosien talouspolitikkaa, 
mm. syitä keskuspankkien arvopaperiostoihin 
ja rahoitusjärjestelmän sääntelyn kiristämiseen. 

Olin syksyllä 2008 töissä EKP:ssa ja pääsin pi
tämään pääjohtaja Trichet’lle katsauksen USA:n 
tilanteesta. Bernanke kertoo kirjassa keskuste
luistaan Trichet’n kanssa. Briiffaukseni mittatik
ku oli korkein mahdollinen, vaikka en sitä silloin 
tiennytkään. 

Ben Bernanke: The Courage to Act: A Memoir of a Crisis 
and Its Aftermath. W.W. Norton & Company, 2015.

Talouden tuntijan 
 tarkkanäköisyydellä
Mitkä kirjat ovat kolahtaneet makrotalouden asiantuntijaan, joka 
työssään analysoi Suomen finanssijärjestelmää ja sen riskejä?

KUKA?
Samu Kurri
●● Ikä: 45-vuotias
●● Koulutus: 

yhteis kuntatieteiden 
maisteri

●● Työ: osastopääl
likkö Finanssival
vonnassa

●● Lähellä sydäntä: 
historia, musiikki ja 
mökkeily

●● Aikoo lukea: 
Mihail Bulgakov: 
Saatana saapuu 
Moskovaan. 

Hullu
disruptoija
Nerouden ja hulluuden väli
nen raja on seitinohut. Ste-
ve Jobs oli molempia: maa
ninen räyhääjä ja visionää
ri. Mieleenpainuva yksityis
kohta kirjassa kertoo, kuin

ka Apple suunnitteli tuotetarjontaansa Mooren 
lain avulla. Ei onnistu vielä, mutta näin voidaan 
tehdä muutaman vuoden kuluttua.

Jobsin käsitys esteettisyydestä oli ehdoton. 
Se myös tappoi hänet. Aivan kuten kuluttaja ei 
saa avata iPhonea, kirurgikaan ei saanut kurka
ta hänen sisuksiinsa.

Walter Isaacson: Steve Jobs. Otava, 2011 (Suomentanut 
Jyri Raivio)

Toisinajattelija
puolustaa
tieteenalaansa
Harvardin professori Dani 
Rodrik analysoi, miksi eko
nomistit ovat joskus oikeas
sa ja joskus väärässä. Kir
ja avaa ekonomistien tapaa 

mallintaa ja analysoida maailmaa. Maailma on 
niin monimutkainen, että yksi malli ei riitä. Am
mattitaitoa onkin osata valita oikea työkalu oi
keaan kohteeseen.

Rodrikin 10 käskyä ekonomisteille ja 10 käs
kyä eiekonomisteille ovat jo klassikoita. ”It’s a 
model, not the model” sopii alalle kuin alalle.

Dani Rodrik: Economic Rules: The Rights and Wrongs 
of the Dismal Science. W.W. Norton & Company, 2015.)
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Most trusted and transparent 
THE FINNISH PENSION SYSTEM RANKED FIFTH in the 2017 inter-
national Melbourne Mercer Global Pension Index (MMGPI) com-
parison published in October. For the fourth time in a row, Fin-
land topped the integrity and transparency sub-indexes, but the 
country’s overall ranking fell by one notch.

The MMGPI is an annually compiled international compari-
son of pension schemes, now carried out for the ninth time. The 
comparison included 30 countries and covers 60 per cent of the 
world’s population. Three categories – adequacy, sustainability 
and integrity – were compared using more than 40 indicators.

The Danish retirement income system topped the compari-
son for the sixth time in a row. The system in the Netherlands 
scored almost as many points, while the pension system in 
Australia ranked third.

Finland’s overall ranking fell by one notch, from fourth to 
fifth. Norway, a newcomer in the comparison, outranked Fin-
land. Sweden ranked sixth, but the differences between the 
three Nordic countries are small.

In the 2016 comparison, the Finnish pension reform im-
proved the sustainability of the country’s pension system. This 
year, the weak economic outlook, the rising public debt and the 
Finn’s poor interest in saving for retirement reduced the points 
for Finland.

Finland was among the top ten in all categories. For the 
fourth time in a row, Finland ranked #1 in the sub-indexes of 
integrity and transparency.

The suggested targets of improvement are the same as be-
fore: raising minimum pensions, improving the employment 
rates of the elderly and increasing the funding of pension as-
sets. A better distribution of pension rights between spouses 
would also raise Finland’s overall score. 

Ilmarinen and Etera merging
THE NEW LEADING pension provid-
er will be Ilmarinen after it merg-
es with Etera at the beginning 
of 2018. The new company will 
hold a 37% market share of the 
private-sector pension industry. 
Varma will continue as the most 
solvent pension provider.

The main driving force behind 
the merger is Ilmarinen’s desire to 
grow. Reducing costs is another. 
Thanks to the merger, the admin-
istrative costs of the earnings-re-
lated pension system are expect-
ed to go down by 4–5% (or €20 

million) per year. “The new Ilmari-
nen aims to be the most cost-ef-
ficient pension insurance compa-
ny by 2020,” says Timo Ritakallio, 
CEO of the present Ilmarinen.

Pension providers cannot use 
contribution rates as a tool of 
competition since the rates are 
the same for all. Client bonuses is 
another matter. The new Ilmarinen 
aims to offer the best client bonus-
es by reducing overlapping func-
tions and improving profitability. 
Considerable cuts in the number 
of personnel are to be expected. 

Singapore embraces older workers
THE RE-EMPLOYMENT ACT, passed 
in 2012, has been a success in the 
quickly ageing Singaporean soci-
ety. 

The official retirement age in 
Singapore is 62 years. Thanks to 
the Re-employment Act and 
amendments made to it in 2016, 
citizens (or those living perma-
nently in the country) can choose 
to work until they turn 67. The Act 
does not apply to guest workers.

The act has had immediate, 
positive effects: in 2013, the em-
ployment rate of 55–64-year-olds 

rose by 2.8%. The average effec-
tive retirement age has also risen 
to more than 63 years. Each year, 
approximately 120,000 persons 
aged 62 are re-employed in Sin-
gapore. Almost all have retained 
their former pay level.

It’s a win-win situation: work-
ers can earn a better pension by 
continuing at work and employers 
can benefit from the skills and ex-
perience of elderly workers. The 
Government in Singapore subsi-
dises employers who re-employ 
older workers. 

Real-time 
earnings data
THE INCOME REGISTER, operating 
as of the beginning of 2019, is a 
centralised national database for 
income data on an individual lev-
el. The registrar is the Finnish Tax 
Administration.

Employers will report the 
earnings of their workers to the 
register in connection with pay-
ing out wages and salaries. That 
way, the register will contain  
real-time earnings data.

Pension providers calculate 
pensions based on earnings. 
Thanks to the Income Register, 
the processing time of pension 
applications will be reduced. Since 
the earnings data is up-to-date, 
employers will no longer pay too 
little or too much in pension con-
tributions.

Comparing data will become 
easier and neglects to take out 
pension insurance will be discov-
ered at an earlier stage.

As of 2020, the Income Regis-
ter will also contain data on all 
paid pensions and benefits. 
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MORE NEWS  
IN ENGLISH

●● Follow us on Twitter 
@ETKinfo

●● Subscribe to our 
newsletter 
etk.fi/en/ 
newsletter/

●● Visit our website 
etk.fi/en 

https://twitter.com/ETKinfo
http://www.etk.fi/en/newsletter/
http://www.etk.fi/en/
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Eläketurvakeskuk
sen pitkän aika
välin laskelmat jäl
kikäteen arvioituna

Raportissa tarkastel-
laan Eläketurvakes-
kuksen julkaisemia 
pitkän aikavälin laskelmia tilanteessa, jossa 
eläkejärjestelmän toteutunut kehitys tiede-
tään osalta ennustejaksoa. Tarkastelu kes-
kittyy vuosina 2004–2013 julkaistuun viiteen 
laskelmaan. Osana vertailua laskentaa tois-
tetaan korvaten aiempia taustaoletuksia ny-
kyisillä tiedoilla.

Tekijät: Meeri Kesälä
Sarja: Eläketurvakeskuksen raportteja 05/2017

VUOSITTAIN 
ILMESTYVÄT
Tilasto Suomen 
eläkkeensaajista 
2016

Julkaisu sisältää tie-
toja kaikista työ- ja 
kansaneläkejärjestelmästä eläkettä saavista, 
eläkkeelle siirtyneistä ja eläkemenosta. Ti-
lastoa on julkaistu vuodesta 1981 lähtien ja se 
tuotetaan yhteistyössä Kansaneläkelaitok-
sen kanssa.

Suomen virallinen tilasto: Sosiaaliturva 2017

Työkyvyttömyy
seläkkeensaajien  
eläketurva ja  
toimeentulo 
2000-luvulla

Tutkimuksessa tarkas-
tellaan työkyvyttömyy-
seläkkeensaajien toimeentuloa 2000-luvulla. 
Toimeentuloa tarkastellaan kokonaiseläk-
keen ja käytettävissä olevan rahatulon avulla 
sekä kansainvälisestä näkökulmasta. Lisäksi 
selvitetään lainsäädännössä ja työkyvyttö-
myyseläkkeensaajien sosiodemografisessa 
rakenteessa tapahtuneita muutoksia.

Toimittajat: Rantala, Hietaniemi, Nyman ym.
Sarja: Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 04/2017

Eläkeikä nousee 
mutta joustot 
säilyvät. 
Kyselytutkimus 
2017 eläke-
uudistuksesta

Tutkimuksessa tarkas-
tellaan eläkeikää lähestyvien 54–62-vuotiaiden 
suomalaisten arvioita eläkkeelle siirtymisen 
ajoituksesta. Vanhuuseläkkeen aloitusajan-
kohdan lisäksi selvitetään kiinnostusta osit-
taisen vanhuuseläkkeen käyttöön ja eläkkeen 
ohella työskentelyyn. 

Tekijä: Sanna Tenhunen
Sarja: Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 05/2017

Oven avaus: 
katsaus osittaisen 
varhennetun 
vanhuuseläkkeen 
valinneisiin

Julkaisussa tarkastel-
laan osittaisen varhen-
netun vanhuuseläkkeen yleisyyttä, hakemus-
määriä ja eläkkeensaajia. Uuden eläkelajin 
alkua ja kehitystä kuvataan ensimmäisen 
puolen vuoden ajalta. 

Tekijä: Jari Kannisto
Sarja: Eläketurvakeskuksen tilastoja 09/2017

Flexible retirement 
– a model for the 
future? Lessons 
from Sweden, 
Norway and 
Finland

Raportissa tarkastel-
laan vanhuuseläkkeelle siirtymisen muutosta 
Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa viimeai-
kaisten eläkeuudistusten jälkeen ja erityises-
ti sitä, miten joustava eläkeikä yhdessä osit-
taisen varhennetun vanhuuseläkkeen kanssa 
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