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Lausuntopyyntönne 25.2.2019, STM059:00/2018 
 
Lausunto eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneen  
työryhmän raportista 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat pyytäneet STTK:lta 
lausuntoa kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien erillisyyttä 
selvittäneen työryhmän raportista. Työryhmä katsoo yksimielisesti, että 
eläkejärjestelmien yhdistäminen on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. STTK 
on osallistunut työryhmän työhön.  

STTK kannattaa kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien 
yhdistämistä. Yhdistäminen on perusteltua etenkin työeläkejärjestelmän 
rahoituksellisen kestävyyden vahvistamiseksi. Yhdistämisellä voitaisiin parantaa 
työeläkkeiden rahoituspohjan vakautta varsinkin toimintaympäristön muutosten 
ja erilaisten tulevaisuuden riskien varalta. 

STTK toteaa, että ansaittuja eläkeoikeuksia ja eläketurvan tasoa ei tule 
muutoksen yhteydessä heikentää. Työryhmä esittää, että oikeus kunnallisen 
eläkejärjestelmän lisäeläketurvaan säilyisi yhdistymisen jälkeen nykyistä 
vastaavin ehdoin ja että lisäeläketurvan säilyttämisen edellytyksenä olevan 
työskentelyehdon täyttäisi lisäksi nykyisestä poiketen myös muualla kuin kunta-
alalla työskentelyllä. STTK korostaa, että työryhmän esitys lisäeläketurvan 
säilyttämisestä on hyvin tärkeä osa eläkejärjestelmien yhdistämistä. 

Eläkejärjestelmien yhdistämisen jälkeen kunta-alan työntekijöiden eläketurva 
määräytyisi TyEL:n mukaisesti. Tämä merkitsee sitä, että kunta-alan nykyinen 
ammatillinen työkyvyttömyysmääritelmä poistuisi. STTK pitää tätä hyvin 
valitettavana muutoksena ja katsoo, että jatkossa on syytä kiinnittää yhä 
enemmän huomiota työterveyden, työturvallisuuden sekä työhyvinvoinnin 
edistämiseen varsinkin fyysisesti raskaissa ja kuluttavissa ammateissa. STTK 
pitää myös tärkeänä, että siirtyminen TyEL:n työkyvyttömyysmääritelmän piiriin 
toteutetaan työryhmän esittämällä tavalla siten, että nykyistä ammatillista 
työkyvyttömyyden määritelmää sovellettaisiin kunnallisesta eläkejärjestelmästä 
TyEL-järjestelmään siirtyvien ennen vuotta 1972 syntyneiden henkilöiden 
työkyvyttömyyden arvioinnissa myös yhdistymisen jälkeen. 
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STTK toteaa, että eläkejärjestelmien yhdistäminen vaatii laajaa 
jatkovalmistelua. Useita yhdistämiseen liittyviä yksityiskohtia on vielä myös 
täsmentämättä. STTK pitää tärkeänä, että yhdistämisen huolelliselle 
valmistelulle ja toteuttamiselle varataan riittävästi aikaa. 

 
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry 

 
 
Antti Palola  Katarina Murto 
puheenjohtaja  johtaja 

 
 
 
 
Lisätietoja     Samppa Koskela  

lakimies 
eläke- ja sosiaaliturva-asiat 
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