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ELÄKELAKIEN HISTORIAA
1. Vanhimmat järjestelmät

• Avustuskassalain mukaiset eläkekassat 
• Valtion, kirkon ja osittain kuntien virkamiesten eläkejärjestelyt

2. Vuonna 1939 tuli voimaan koko kansaa koskeva kansaneläkelaki
3. Vuonna 1956 toteutettu kansaneläkelain kokonaisuudistus loi pohjan 

vähimmäiseläketurvan kehittämiselle.
4. 1.7. 1962tulivat voimaan työntekijäin eläkelaki (TEL) ja lyhytaikaisissa 

työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaki (LEL).
• Tuolloin lähdettiin siitä, että järjestelmän piirissä tapahtuva rahastoiminen palvelee teollisten 

elinkeinojen laajentumista ja työllisyyden parantumista
• Työeläkkeen karttumista koskevia säännöksiä on kehitettävä siten, että työntekijä ehtii 

keskimääräisen työssäoloajan puitteissa hyvin ansaita täyden eläkkeen.



ELÄKKEIDEN HISTORIAA JTK.
5. 1.7.1975 eläkelakeihin tehtiin muutoksia, joiden mukaan myös työeläke 

vähentää kansaneläkkeen tukiosaa. Tästä on seurannut, että 
työeläkejärjestelmä on muuttunut peruseläkejärjestelmäksi ja 
kansaneläkejärjestelmä apujärjestelmäksi.

6. 1977 Eläkeindeksi muutettiin palkkaindeksistä puoliväli-indeksiksi
7. 1995 Eläkeindeksi muutettiin puoliväli-indeksistä taitetuksi indeksiksi
8. 19.5.2006 Työntekijäin eläkelaki TyEL

• Työntekijän alin vanhuuseläkeikä määräytyy hänen syntymävuotensa mukaan 
• Työntekijän alin vanhuuseläkeikä määräytyy hänen syntymävuotensa mukaan 

Vuoden 2017 kansalaisaloite palkkaindeksin palauttamisesta eläkeindeksiksi 
hylättiin



Muut työeläkelait

• Työeläkelait
• Mom. 1Työeläkelakeja ovat yksityisten ja julkisten alojen työeläkelait. Yksityisten alojen 

työeläkelakeja ovat tämän lain lisäksi:
• 1) merimieseläkelaki (1290/2006);
• 2) yrittäjän eläkelaki (1272/2006);
• 3) maatalousyrittäjän eläkelaki (1280/2006).
• Mom. 2Julkisten alojen työeläkelakeja ovat:
• 1) julkisten alojen eläkelaki (81/2016);
• 2) ortodoksisesta kirkosta annettu laki (985/2006);
• 3) Suomen Pankista annetun lain (214/1998) 11 §:n 2 momentin 6 kohdan nojalla 

annettu eläkesääntö;
• 4) eräiden valtakunnassa voimassa olevien valtion eläkkeitä koskevien säännösten 

soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annettu maakuntalaki (ÅFS 54/2007).



Työeläkejärjestelmä
Eläkevakuutusyhtiöt:
• ovat osa varsinaista suurpääomaa 
• hoitavat lakisääteisiä eläkeasioita sosiaali- ja terveysministeriön antamalla 

toimiluvalla. 
Eläkesäätiöt:
• suuret yritykset ovat  perustaneet hoitamaan työntekijöittensä TEL-

vakuutuksia 
• työnantajilla on niissä ratkaiseva päätösvalta.
• Eläkesäätiöitä oli v. 1975 noin 130, nykyisin 13
Työeläkekassat:
• Tärkeimmät ovat rakennus-, maatalous-, satama- ja metsätyöläisten 

työeläkkeitä hoitivat neljä valtakunnallista LEL-kassaa.
• Nykyisin 



Suomessa on 27 eläkeyhtiötä

• Elo
• Ilmarinen
• Varma
• Veritas Eläkevakuutus
• ABB Eläkesäätiö
• Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse
• Honeywell Oy:n Henkilökunnan Eläkesäätiö
• Kontinon Yhteiseläkesäätiö
• UPM sellutehtaiden eläkesäätiö
• L-Fashion Group Oy:n Eläkesäätiö
• Maataloustuottajain Eläkesäätiö
• Orionin Eläkesäätiö
• Sandvik Eläkesäätiö
• Sanoman Eläkesäätiö

• Telian eläkesäätiö
• Yara Suomen eläkesäätiö
• Yleisradion Eläkesäätiö
• Apteekkien Eläkekassa
• Eläkekassa Verso
• OP-Eläkekassa
• Valion Eläkekassa
• Reka Eläkekassa
• Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA
• Merimieseläkekassa
• KEVA (VER ja KER)
• Ahvenanmaan maakuntahallitus
• Suomen Pankki



KEVALLA SUURIN RAHASTO
Eläkerahastojen nykyarvo noin 220 Mrd. €

• KEVAn*) eläkerahasto on 56 miljardia € 
• Valtion eläkerahasto (1990 perustettu), 21 Mrd. €
• Kirkon eläkerahasto 2 Mrd. €
• Varma n. 47 Mrd. €
• Ilmarinen 50 Mrd. €
• Elo (2014 Eläke-Fennia + LähiTapiola Eläkeyhtiö), 25 Mrd. €
• Veritas Eläke (2007), 4 Mrd. €
* KEVA hoitaa kunnan työntekijöiden lisäksi valtion ja evankelisluterilaisen 
kirkon työntekijöiden eläkkeitä



Ilmarisen eläkerahaston sijoitukset



ELÄKERAHASTOJEN RISKIT SELVITETTÄVÄ
Aloite Eläkeläiset ry:n valtuustolle:

1. Nykyisten rahastojen riskien arviointi perustuu 
olettamukseen, että yhteiskunnalliset olosuhteet säilyvät 
vakaina ja nykyisen kaltaisina 

2. Eläkeyhtiöiden kilpailu on johtanut riskisijoituksiin. Siitä 
antavat merkkejä yksittäisten vuosien suuret tuotot 

3. Pitkän ajanjakson riskien hallinnassa arvioidaan myös 
finanssikriisin vaikutukset 

4. Tulevaisuuden ennustamisen mahdollisuudet eri aikajänteillä

Asiaa selvitetään yhteiskuntaa eri näkökulmista katsovien 
asiantuntijoiden ja eläkeläisjärjestöjen yhteistyöllä. 



KOHTUULLINEN ELÄKE TULEVAISUUDESSA
1. Suurilla rahastoilla ei voida turvata eläkkeitä pitkällä 

aikajaksolla niiden katastrofaalisten finanssiriskien takia
2. Eläketurva siirretään kokonaisuudessaan yhteiskunnan 

hoitoon
3. Kaikille eläkkeensaajille yhtä suuri eläkkeen perusosa, joka 

riittää toimeentuloon (esim. köyhyysraja)
4. Työuralla kertyneestä eläkkeestä lisäosa, joka riippuu 

työnantajien ja henkilöiden itse maksamista eläkemaksuista
5. Eläkkeitä varten kaikista henkilökohtaisista tuloista (myös 

pääomatuloista) peritään riittävä eläkemaksu joko verona tai 
erillisenä eläkemaksuna

6. Kohtuullisilla eläkerahastoilla, joiden riskit on hallittavissa 
tasoitetaan poikkeustilanteet.



Esitykset ”Eläkeuudistuskomitealle”
Pieni- ja keskituloisten eläkeläisten olojen kohentaminen

• Pieniä työeläkkeitä korotetaan yli köyhyysrajan ja että korotusvaatimus 
kohdistetaan ensi sijassa työeläkevakuutuksiin ja työeläkelakeihin

• Työeläkelain 98 § muuttamista siten, että ansiotasoindeksi palautetaan 
alun perin käytetyksi eläkeindeksi. 

• Lakien uudistamisessa kokonaisvaltainen näkemys
• Lähtökohtana ihmisen elinkaari
• Alla olevista linkeistä voi klikata yksityiskohtaiset vaatimukset näkyviin

Etelä-Espoon Eläkeläisten vaatimukset kansanedustajille, Etelä-Espoon Eläkeläiset ry
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Selkeä tavoite: 
Sosiaalisesti oikeudenmukainen työeläke
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1. Tasokorotus pieniin ja keskisuuriin eläkkeisiin
• Mitään nykyistä eläkettä ei pienennetä

2. Jatkossa kaikkiin työeläkkeisiin 
• Perusosa: köyhyysrajan (1300 €) ylittävä minimieläke
• Lisäosa: Työeläkemaksuihin perustuva kertymäprosentti 

siten, että nykyinen eläketaso pienenee vain suurituloisilla 
(1/10 tulonsaajista)

• Ansiotasoindeksin mukainen korotus vuosittain
3. Tulevissa eläkkeissä palkkakerroin määritetään 

kokonaan ansiotasoindeksin perusteella



Josa Jäntin 
käyriä 
(Eläketurva-
keskus)



Tulonsaajien ansiotulot 117,8 Mrd. €v. 2012

• Palkkatulot 79 Mrd. €

• Eläketulot 26 Mrd. €
• Työttömyyskorvaukset 3,6 Mrd. €

• Elinkeinotulot 3,0 Mrd. €

• Sairasvakuutusetuudet 1,5 Mrd. €

• Tulot yhtymästä 1,3 Mrd. €

• Maatalouden tulo 1,0 Mrd. €

• Tulot ulkomailta 0,7Mrd. €

• Osinkotuloista ansiotulo 0,5 Mrd. € 

• Opintoraha 0,5 Mrd. € 

• Lapsen kotihoidon tuki 0,4 Mrd. €



Oikeudenmukaisuus
Henkilökohtainen verotus sama tulolajista riippumatta

Palkkatulot
Eläketulot
Pääomatulot

Verot
Kunnallisverot
Valtion verot
Sotu-maksut
Työntekijän osuus eläkemaksuista

Verotulojen kuluttajat
Tilastoja



Tulonsaajat veronmaksajina 
Tulonsaajia ovat yksityishenkilöt (luonnolliset henkilöt)

• Ansiotyössä olevat ja työttömät
• Eläkeläiset
• Opiskelijat 
• Työttömät, opiskelijat, lapsen kotihoidon tukea saavat jn.
• Yrittäjät 

• liikkeen- ja ammatinharjoittajat,
• maatalousyrittäjät 
• avoimen ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehet

Yhteisöt, jotka ovat itsenäisesti verovelvollisia 
• Eivät kuulu tässä käsiteltävään ryhmään ”tulonsaajat”
• Maksavat yhteisöveroa (käsitellään Pirtin klubilla 4.2.2014)



Vaatimukset suhteessa perustuslakiin
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1. Yhdenvertaisuus (6§)
Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. 
• Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan 

sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, 
mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän 
syyn perusteella

• Ehdotetut muutokset eläkelakeihin toteuttavat tämän § käytännössä
2. Oikeus sosiaaliturvaan (19 §)

• Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan 
työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä 
lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.

• Ehdotetut muutokset eläkelakeihin toteuttavat tämän § käytännössä



Vaatimukset suhteessa perustuslakiin
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Omaisuuden suoja (15 §) 
Jokaisen omaisuus on turvattu.
• Ehdotetut eläkelakien muutokset täyttävät tämän § vaatimuksen 

1. Perustuslakivaliokunta on pitänyt henkilön itselleen ansaitsemaa eläke-
etua omaisuudensuojan piiriin kuuluvana. Eläkeoikeuksien 
perustuslainsuojassa on kysymys ansaituksi katsotun konkreettisen 
taloudellisen edun, ei sen sijaan esimerkiksi tietyn voimassa olevan 
eläkejärjestelmän suojaamisesta. (PeVL 13/1995 ja  PeVL 1/1975 II vp)

2. Ehdotuksen mukaan muutetaan eläkejärjestelmää vrt. aikaisempien 
eläkeuudistusten kertymäprosentti ym. muita muutoksia

3. Mitään nykyistä eläkettä ei pienennetä



Muutosehdotuksen lisäperusteluita

1. Pienituloisten elinikä 10 v. pienempi kuin suurituloisten ja siitä 
seuraa, että 
• Pienituloiset saavat eläkkeinä vähemmän kuin ovat maksaneet
• Suurituloiset saavat enemmän kuin ovat maksaneet

2. Pienien eläkkeiden korottaminen poistaa köyhyyttä 
3. Lisää merkittävästi tasa-arvoa, elinaikaodote-erot kapenevat
4. Vähennetään pienituloisten eläkeläisten 

sosiaaliavustusbyrokratiaa
5. Saadaan positiivinen kierre yhteiskunnan kehitykseen-

tulevaisuus nähdään positiivisempana

10.1.2019
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Muut hyödyt esitetyistä muutoksista

• Eläkerahastoissa piilee kurssitappioiden riski, siksi 
eläkerahastoja ei tule kasvattaa perustelemattomasti 

• Valtion ja kuntien talous paranee, koska erilaiset 
toimeentulotuet vähenevät

• Työllisyys paranee, koska pieni- ja keskituloisten eläkeläisten 
ostovoiman paraneminen kohdistuu enemmän kotimaahan

• Edellisestä seuraa myös eläkemaksujen kasvu, mikä pienentää 
rahastointitarvetta.

10.1.2019
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HUOMIONARVOISIA NÄKÖKULMIA
• Vaatimukset sisältävät vain porkkanoita

Nykyisten suurimpienkaan eläkkeiden alentamista ei esitetä

• Lisää optimismia tulevaisuuteen laajoissa kansalaispiireissä
• Pienituloisten omanarvontunne kohentuu

• Vaatimukset lisäävät eri ikäisten ihmisten sekä ja naisten ja miesten 
tasa-arvoisuutta 

• Aloite pienentää valtion ja kuntien menoja ja byrokratiaa
• Toimeentulotukien tarve pienenee
• Tällöin myös kansaneläkkeiden korotusten rahoittaminen helpottuu
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Eläkeuudistuksen vaiheita 
1. Eläkeläisten, palkansaajien ja yrittäjien 

yhteiset edut näkyviksi
2. Eläkeuudistuskomitean perustaminen
3. Yhteistyö eläkelakien uudistamisessa
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puoliväli-indeksi



LINKKEJÄ

TyEL:n eläkevarat ja rahavirrat 
Etelä-Espoon Eläkeläisten vaatimukset kansanedustajille

Kansalaisaloite Senioriliike

http://tilastot.etk.fi/?lang=3
Työeläkejärjestelmän sääntely

Työeläkevakuutusyhtiö-, eläkesäätiö- ja –kassalainsäädäntö
•ESL 29.12.1995/1774 Eläkesäätiölaki 
•VKL 27.11.1992/1164 Vakuutuskassalaki 
•TVYL 25.4.1997/354 Laki työeläkevakuutusyhtiöistä 
•29.1.2016/100 Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen eräiden säännösten kumoamisesta 
•VYL 18.7.2008/521 Vakuutusyhtiölaki 
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