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4	 Kokonaiseläke 50 prosenttia, 
toimeentulotaso 70 prosenttia 
Eläkkeiden ja eläkeläisten toimeentulon kehitys 
on ollut viimeisten viidentoista vuoden aikana 
vakaata, kertoo Eläketurvakeskuksen tuore 
raportti.

6	 Mikä on riittävä eläke ja   
kuka sen kustantaa? 
Huoneentaulujen toimittaja hyppäsi itse 
raameihin, mutta vain kuvausta varten. Vuoden 
ja koko sarjan viimeisessä jaksossa päästään 
perimmäisten kysymysten äärelle. Teesinsä 
esittelevät SAK:n sosiaalipoliittinen asiamies 
Kaija Kallinen ja EK:n asiantuntija Vesa 
Rantahalvari. 

9	 Ikääntyvän ihmisen 
elämänkatsomus 
Kolumnistimme Terho Pursiainen kirjoittaa, 
että iän karttuessa kohtalo vahvistaa 
asemaansa vapauden kustannuksella. Syytä 
ahdistukseen ei kuitenkaan ole, sillä mitä 
vähemmän vapautta on jäljellä, sitä enemmän 
vapaat valinnat merkitsevät.

10	 Hillevi Mannosesta maailman
laajuisen aktuaarijärjestön 
presidentti 
IAA:n tuoreen keulahahmon mielestä 
aktuaareille sopivat hyvin muutkin kuin 
perinteiset matemaatikkojen työt. Suomalainen 
aktuaariosaaminen käy nyt kansainvälisissä 
kuvioissa kaupaksi.

12	 Työttömyysturvaan omavastuu 
Työttömyyseläkeputki muuttuu 
työttömyysturvaputkeksi, luonnehtii 
Työttömyysvakuutusrahaston lakiasiainjohtaja 
Jorma Skippari.

14	 Sivistynyttä kilpailua nähtävissä 
YIT Oyj:n työsuhdepäällikkö Jaakko 
Poutiainen uskoo, että TyEL helpottaa 
arkityötä.

14	 Eterassa ei paniikkia 
”Tunnemme asiakkaamme  
ja he meidät” 
Varatoimitusjohtaja Hannu Tarkkonen 
suhtautuu tulevaan kilpailuun levollisin mielin.

16	 Valvontaan volyymia 
Eläketurvakeskuksen vakuuttamisvalvonta 
lisääntyy, kun Eteralta poistuu monopoliasema 
velvollisuuksineen.

16	 Eläketurvakeskus ohjeistaa 
työeläkelakien soveltamista 
Lakiasiain osastopäällikkö Helena Tapio pohtii 
asiantuntija-artikkelissaan, kuinka tarpeellisia 
lakien soveltamisohjeet ovat.

18	 Syntyjään sopeuttaja 
Keskeisten työmarkkinajärjestöjen 
eläkeneuvotteluryhmän koollekutsuja Kari 
Puro siirtyy eläkkeelle ensi vuoden alussa. 
Suomalainen työeläke jää hänen mielestään 
hyvään kuntoon, mutta valmista siitä ei Puron 
mukaan tule milloinkaan.

20	 Työnohjaus ehkäisee ongelmia ja 
auttaa muutosta 
Sosiaalipsykologian tohtori Aini Jaari varoittaa 
uskomasta sankaritarinoihin. Kaikilla on vain 24 
tuntia vuorokaudessa. Jos suorittamisen pakko 
piiskaa työtä ja harrastuksia, on syytä ryhtyä 
etsimään tekemisen iloa.

22	 Kohtele työvoimaa   
ikään kuin ihmisinä 
Jyväskylän yliopiston taloustieteiden 
tiedekunnassa tuotetaan tutkimustietoa muun 
muassa työeläkevakuuttajien iloksi.

24	 Ammattitaidon arvostus saa 
pysymään töissä 
Harjun Betonissa ei ole ollenkaan harvinaista 
törmätä seitsemänkymppiseen työntekijään.

26	 Elefantit liikkeellä – EUmaiden 
eläkejärjestelmät uudistusten tiellä 
Erityisasiantuntija Mika Vidlundin asiantuntija-
artikkelista selviää, että monissa Euroopan 
maissa on vahvistettu maksujen ja etuuksien 
välistä yhteyttä.

28	 Argentiinan malli on  
muuttunut moneksi 
Talouden romahtaminen tyhjensi 
Argentiinan eläkerahastot vuonna 2000. 
Nyt jaloilleen yritetään päästä rakentamalla 
yksityisiä ja julkisia periaatteita yhdistävää 
eläkejärjestelmää. Köyhyystutkija Veronica 
Baracatin mukaan eläketurvaa ei kuitenkaan 
kartu tarpeeksi pimeän työnteon Argentiinassa.

30	 Pallo hallussa 
Informaatikko Peter Lindströmin 
ulkomaanpalstalla kerrotaan muun muassa, 
että japanilaisten työhalut ovat korkealla vielä 
eläkeiän saavuttamisenkin jälkeen ja että 
Isossa-Britanniassa ikäsyrjinnästä on tehty 
laitonta.
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32	 Kunnon virkamiesten seikkailut 
kylmässä sodassa 
Kokemuksen ääntä –sarjassa Seppo 
Pietiläinen muistelee, kuinka suomalainen 
työkyvyttömyysvaltuuskunta päätyi vuonna 
1978 Moskovassa vaatetustehtaaseen ja 
Moldaviassa viinisovhoosiin.

34	 Työeläkeyhtiöiden 
sijoitusstrategiat 
Taloustieteiden kvantitatiivisten 
menetelmien professori Luis 
Alvarez ei päädy suosittelemaan 
mielipidekirjoituksessaan työeläkeyhtiöiden 
sijoitustoiminnan täydellistä vapauttamista, 
sillä perustehtävänä on edelleenkin 
työeläkkeistä huolehtiminen, ei 
pörssipelaaminen.

34	 EUlisses kokoaa tiedot   
EU:n sosiaaliturvasta 
Euroopan komission sivustoilta voi etsiä 
tietoa eri EU-maiden eläketurvasta.

36	 Ristikko 

37	 Luin kirjan 
Pentti Kemppainen: Lähtö tuli – saneeratun 
työhaluisen selviytymistarina

37	 Nimityksiä 

38	 Tiedoksi: 
Sähköinen palvelu on löydetty eläkkeen 
hakemisessa

39	 English Summary 

40	 Eläketurvakeskuksen julkaisuja

Parempi tieto paremmista eläkkeistä

Työntekijät ja yrittäjät tarvitsevat nykyistä tarkemman tiedon tule-
vasta eläkkeestään. Liikkeellä on nyt niin monenlaisia käsityksiä, 
ettei hyväkään yleisinformaatio riitä. Sellainen törmää viestien vir-
rassa muun muassa joidenkin pankkien hämäävään kysymykseen 
”puolella palkalla” elämisestä.

Sanotaan nyt tässäkin, että eläkeläistalouksien toimeentulon taso 
on nykyisin keskimäärin 70 prosenttia aktiivi-ikäisten toimeen-
tulosta. Bruttoeläkkeet saattavat kyllä jäädä puoleen ammatissa 
toimivien palkoista, mutta verotuksen jälkeen tilanne tasoittuu 
huomattavasti.

Pelko eläkkeiden pienuudesta ja pelottelu sillä on uusi ilmiö. 
Takavuosien pelote ”eläkepommi” on kadonnut miltei näkyvistä. 
Se ei vahvan talouden oloissa enää kelpaa uskottavaksi uhkaksi. 
Sitten mielemme murheeksi levisi pelko työntekijöiden varhaisesta 
uupumisesta. Sekin aiheellinen huoli on hieman laimentunut hyvän 
työllisyyden ja ilmapiirin muutoksen ansiosta.

Tulevat eläkkeet ovat monille niin kaukaisia asioita, että niitä kos-
kevissa odotuksissa tiivistyvät tulevaisuutta koskevat epävarmuudet ja 
pelot.  Kuitenkin vuonna 1980 syntyneiden eläkkeet nousevat arvioi-
den mukaan reaalisesti 50 prosenttia paremmiksi kuin 1945 paikkeilla 
syntyneiden. Nuorille ikäpolville suunnatussa markkinointiviestissä 
ei silti kysytä, ”riittäiskö sulle puolta parempi eläke?”. 

Hyvin on mennyt, mutta tarkempaa ja henkilökohtaisempaa tie-
toa tarvitaan, kun tulevaan eläkkeeseensä voi myös vaikuttaa omilla 
päätöksillään. Vanha 60 prosentin peukalosääntö jäi syrjään eläke-
uudistuksessa, kun eläke määräytyy koko työuran perusteella.

Eläke-eurojen määrää ei pystytä laskemaan tarkasti pitkän ajan 
päähän, mutta melko hyvä arvio voidaan työuran vakiintuneessa 
vaiheessa kertoa. Sellaiseen on mahdollisuus yksityisellä puolella, 
kun vakuutetuille lähetetään työeläkeote vuonna 2008. Kuvaan 
tarvittaisiin myös tiedot valtion ja kunnan palveluksesta, mutta 
julkisen puolen eläkelaitokset eivät otteita lähetä. Ehyen tiedon 
ja kokonaiskuvan tarve on kuitenkin niin selvä, että palveluja on 
kehitettävä nopeasti sen mukaisesti.

Kertynyt eläketurva saattaa monille olla kallein omaisuus. Vakuu-
tettu tarvitsee tiedon sen arvosta yhtä luonnollisesti kuin tiedon 
palkkansa suuruudesta, säästöjensä määrästä, veroistaan tai käytetyn 
autonsa ja asuntonsa hinnasta. 

Kaupat, pankit ja huoltoasemat lähettävät asiakkailleen tarkkoja 
raportteja kuukausittain. Julkisen hallinnon puolella verottaja, Kela 
ja terveydenhoidon toimijat kehittävät palvelujaan nopeaan 
tahtiin. Työeläkealalla tulevat myös julkisen puolen rekis-
terit sellaiseen kuntoon, että hyvä kokonaiskuva eläke-
turvasta pystytään tarjoamaan sähköisesti noin viiden 
vuoden sisällä. Jo sitä ennen mennään monta askelta 
eteenpäin.

R e i j o  O l l i k a i n e n
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okonaiseläkkeen taso on keskimäärin 
noin 50 prosenttia ammatissa toimivien 
ansiotasosta. Toimeentulotasovertailussa 
eläkeläisten toimeentulo nousee kuiten-
kin 70 prosenttiin ammatissa toimivien 
tasosta, selviää Eläketurvakeskuksen tuo-

reesta tutkimusraportista Eläkkeet ja eläkeläisten 
toimeentulo.

Tutkimusraportti julkistettiin työeläkepäivän 
yhteydessä marraskuussa.

– Tutkimuksessa on selvitetty eläkkeiden 
ja eläkeläisten toimeentulon kehitystä vuosina 
1990–2005 ja verrattu eläkeläisten eläketuloja ja 
käytettävissä olevia tuloja muihin tulonsaajiin. 
Viidentoista vuoden aikana eläketulot ovat reaali-
sesti nousseet. Tähän ajanjaksoon sisältyvät lama-
vuodet, jolloin eläkeläisten suhteellinen asema 
tulonjaossa parani palatakseen laman jälkeen 
suunnilleen samalle tasolle kuin se oli ennen 
lamaa, toteaa kirjan toimittanut, johtaja Hannu 
Uusitalo Eläketurvakeskuksesta.

Keskieläke 1 157 euroa

Eläkkeensaajien kokonaiseläke on noussut noin 
viidenneksellä. Vuonna 2005 keskimääräinen 
kokonaiseläke oli 1 157 euroa kuukaudessa.

Vuosina 1992–2005 vanhuuseläkkeiden taso 
nousi reaalisesti runsaalla 200 eurolla kuukau-
dessa. Tähän on vaikuttanut erityisesti se, että 
uudet alkavat eläkkeet ovat aikaisempaa korke-
ampia ja vastaavasti päättyneet eläkkeet selvästi 
keskimääräistä pienempiä. 

Kun koko eläkeläiskannan asemesta verrataan 
tilannetta vuonna 2004 eläkkeelle siirtyneisiin, 
olivat alkavat vanhuuseläkkeet 1 400 euroa kuu-

kaudessa (brutto). Nettona tällaisen eläkkeensaa-
jan oma eläke on käteen laskettuna 1 052 euroa 
kuukaudessa. Tämän suuntainen kehitys työeläk-
keiden bruttokasvuna jatkuu myös vuoden 2005 
luvuissa, jolloin alkavien eläkkeiden euromäärä 
bruttona on 1 444 euroa kuukaudessa.

– Vanhuuseläkkeen taso verrattuna amma-
tissa toimivien ansiotasoon on pysynyt melko 
vakaana koko tarkastelujakson ajan eli noin 50 
prosentin seutuvilla, sanoo johtava tutkija Eila 
Tuominen.

Lakisääteinen eläketurva on kokonaisuus, joka 
muodostuu työeläkkeestä ja sitä täydentävästä 
kansaneläkkeestä. Työeläkkeiden parantumisen 
vuoksi täyden kansaneläkkeen saajien määrä on 
merkittävästi pienentynyt. Naisten työssäkäyn-
nin lisääntyminen ja työurien piteneminen on 
nostanut naisten eläketasoa miehiä ripeämmin. 
Sukupuolten välinen eläke-ero on hieman pie-
nentynyt. Naisten kokonaiseläke on 78 prosenttia 
miesten eläkkeestä.

Toimeentulotaso 70 prosenttia

Toimeentuloa ja tuloeroja tutkittiin raportissa 
myös kotitalouden käytettävissä olevien tulojen 
avulla.

– Kun samassa kotitaloudessa asuvien tulot, 
verotus ja tulonsiirrot otetaan huomioon, eläke-
läiskotitalouksissa asuvien toimeentulo yltää 70 
prosenttiin ammatissa toimivien toimeentulon 
tasosta, toteaa ekonomisti Juha Rantala.

Tutkimus osoittaa, että vuosina 1987–2004 
eläkeläistalouksien toimeentulon taso on reaali-
sesti noussut noin 50 prosenttia.

Tutkimusraportissa todetaan myös, että laman 

jälkeen vuosituhannen vaihteen molemmin puo-
lin eläkeläiskotitalouksien köyhyysriski on kak-
sinkertaistunut ja se on samalla tasolla kuin koko 
väestön köyhyysriski.

Suhteessa palkansaajiin eläkeläiset ovat säi-
lyttäneet asemansa bruttotuloilla mitaten. Sen 
sijaan nettotuloilla mitaten eläkeläisten asema 
on heikentynyt suhteessa palkansaajiin, koska 
eläkeläisten verotus on keventynyt vähemmän 
kuin palkansaajien verotus, todetaan erityisasi-
antuntija Arto Laesvuoren artikkelissa.

Vertailu EUmaihin

Vertailussa viiteentoista vanhaan EU-maahan 
ilmenee, että suomalaisen vanhuuseläkeikäisen 
väestön ostovoima on vertailumaiden pienimpiä 
ja myös suhteessa työikäisiin eläkeikäisten tulot 
ovat vaatimattomasta päästä.

– Hintatason ohella myös ilmaiset palvelut 
ja asumismuoto vaikuttavat siihen, millaiseen 
toimeentuloon käytettävissä oleva tulo kussa-
kin maassa riittää, ekonomisti Kati Ahonen 
toteaa. 

Eläkeikäisten toimeentulon jakautuminen on 
Suomessa tasaisempi kuin vanhoissa EU-maissa ja 
köyhyysriski pienimpien joukossa. Poikkeuksena 
on 75 vuotta täyttäneiden naisten ryhmä, joiden 
köyhyysriski on selvästi muuta väestöä korkeampi 
ollen EU15-maiden keskitasoa.

Te k s t i  j a  k u v a :  A n n e  N i e m i

Kokonaiseläke 50 prosenttia,
toimeentulotaso 70 prosenttia

Eläketurvakeskuksen tuoreessa tutki-

muksessa on selvitetty eläkkeiden ja 

eläkeläisten toimeentulon kehitystä 

vuosina 1990–2005.
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Eläkkeet ja 
eläkeläisten 
toimeentulo

Jos työeläkejärjestelmän kirjatorilla 
pitäisi joku teos nostaa esiin, niin ETK:n 
tutkijoiden toimittama uutuusraportti 
Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo on 
syksyn kirjahitti. Kirjassa vastataan kah-
teen kysymykseen: Miten eläkkeensaa-
jien eläkkeiden, tulojen ja toimeentu-
lon taso on reaalisesti kehittynyt? Miten 
eläkkeensaajien eläkkeet, tulot ja toi-
meentulo ovat kehittyneet suhteessa 
ansiotason ja muiden väestöryhmien 
tulojen kehitykseen?

Kirja perustuu monipuolisiin tilasto- 
ja rekisteritietoihin ja sisältää tausta- ja 
yhteenvetoartikkelin lisäksi viisi artikke-
lia, jotka valottavat eläkeläisten tulojen 
kehitystä viimeisen 15 vuoden aikana. 
Kirja alkaa Hannu Uusitalon kirjoit-
tamalla eläkepolitiikan kehitystä koske-
valla taustoittavalla kirjoituksella, joka 
sisältää myös tiiviin yhteenvedon kirjan 
tuloksista.

Toisessa artikkelissa Eila Tuominen, 
Jari Kannisto ja Heidi Nyman selvittä-
vät eläkkeensaajien määrän muutoksia 
sekä eläkkeelle siirtymisessä ja ikäänty-
neiden työssäkäynnissä tapahtunutta 
kehitystä. Kolmannessa artikkelissa 
he kuvaavat eläketilastojen perusteella 
eläkkeiden reaalikehitystä ja eläketa-
soa suhteessa ansiokehitykseen. Tässä 
artikkelissa esitetään ensimmäistä kertaa 
laskelmia siitä, miten eläketulojen suu-
ruusjakauma on muuttunut.

Neljännessä artikkelissa Arto Laes-
vuori vertailee eläkeläisten ja muiden 
väestöryhmien veronalaisten tulojen 
kehitystä ja verotuksen merkitystä. 
Viidennessä artikkelissa Juha Rantala 
tarkastelee, miten eläkeläistalouksissa 
asuvien toimeentulo on kehittynyt ja 
miten eläkeläisten tulonjako ja köyhyys 
ovat muuttuneet.

Viimeisessä artikkelissa Kati Ahonen 
luo katsauksen siihen, miten suomalais-
ten eläkeikäisten toimeentulo ja köyhyys 
sijoittuu 15 Euroopan unionin jäsen-
maan vertailussa. Julkaisun on taittanut 
ja kuvat laatinut Heidi Nyman.

Eläketurvakeskuksen tutkimusosaston uusin 
raportti perustuu laajaan aineistoon. Rapor
tin toimittaneen johtaja Hannu Uusitalon 
(2. vas.) tiimin kirjoittajat ovat Kati Ahonen 
(etummaisena), Arto Laesvuori, Heidi Nyman, 
Eila Tuominen, Jari Kannisto ja Juha Rantala.



Paljonko on tarpeeksi ja miten siihen päästään, pohditaan tämänkertai-

sessa Huoneentaulut-sarjassa. Työeläkkeen kustantavat sekä palkansaajat 

että työnantajat, joten annetaan työmarkkinaosapuolille palstatilaa pohtia 

kestävän ja oikeudenmukaisen turvan takaamista sopivalla hinnalla.

Sosiaalipoliittinen 
asiantuntija Kaija Kallinen, 
Suomen Ammattiliittojen 
Keskusjärjestö:

kallisen teesi numero 1: 
Riittävä eläke on sellainen, 
jolla tulee toimeen

”Työeläke on eläkeaikaan siirrettyä palkkaa, ja 
työtä tekemällä työntekijät kustantavat sekä omia 
että aiempien sukupolvien työeläkkeitä. Näin on, 
vaikka työeläkevakuutuksen ottaminen ja työelä-
kemaksujen tilittäminen eläkelaitokselle onkin 
säädetty työnantajan velvollisuudeksi.”

”Rahoituksen ketjukirje kulkee sukupolvelta 
toiselle. Se ei katkea niin kauan, kun riittää työtä 
ja sen tekijöitä. Täystyöllisyys, vakaa työura ja 
toimeentulon turvaava palkka ovat tärkeitä elä-
keturvan ja sen rahoituksen kannalta.”

”Kun palkka riittää elämiseen, riittää toden-
näköisesti eläkekin. Jos työntekijällä on mah-
dollisuus tehdä kokoaikatyötä ilman isompia 
katkoksia 35–40 vuotta, hän ansaitsee useimmissa 
tapauksissa perustarpeet ja kulutustottumukset 
turvaavan eläkkeen.”

”Monen mielessä on tavoite eläkkeen 60 pro-
sentin tasosta. Vanhojen lakien mukaan tähän 
sanottiin päästävän 40 vuoden työn teolla. Uusi 
lainsäädäntö mahdollistaa käytännössä paljon 
suuremmat prosenttitasot. Prosenttien tuijottelu 
voi johtaa helposti harhaan. Niinpä 60 prosentin 
eläke 1500 euron keskipalkalla vain jatkaa sen-
tin venytystä eläkeaikana, ellei muita tuloja tai 
varallisuutta ole.”

”Toisaalta lyhytkin työhistoria voi tuottaa 
kohtuulliset eläke-eurot, jos palkka on korkea. 
Eläkeuudistuksessa työeläkkeen ansainta-aika 
laajeni 42 vuodesta 50 vuoteen. Se ja uudet kan-
nustinkarttumat lisäsivät mahdollisuuksia tienata 
riittävä eläketurva erilaisilla työurilla.”

”Työeläkkeiden ansaintaperiaate antaa sitä 
enemmän eläke-euroja mitä parempi on palkka 
ja mitä pitempään pystyy työskentelemään. 
Kateuteen ei kuitenkaan ole syytä, kun on kyse 
lakisääteisistä työeläkkeistä ja niin kauan kuin 
verotus tasaa eläkeläisten tuloeroja. Avokätiset 
johtajasopimukset ovat asia erikseen.”

kallisen teesi numero 2: 
Lakisääteisen 
työeläketurvan rinnalla 
vähimmäiseläke on 
paikallaan
”Ehjä työhistoria ei ole kaikkien onni. Pätkä-
työt, vastentahtoinen osa-aikatyö, sairastelu ja 
pitkittynyt työttömyys vaikeuttavat yltämistä 
riittävään eläketurvaan. Näin siitä huolimatta, 
että työeläkevakuuttamisen aukkoja on lain-

muutoksilla tilkitty ja silpputyötkin määrätty 
vakuutettaviksi.”

”Eläkemallissamme kansaneläkkeen tehtä-
vänä on vähimmäiseläketurvan takaaminen niille, 
jotka syystä tai toisesta ovat olleet ansiotyössä 
vain vähän tai eivät lainkaan. Pelkän kansaneläk-
keen saajien määrä on Suomessa vähentynyt ja 
vähentyy yhä.” 

”Kansaneläkkeen täyttä määrää on hiljattain 
korotettu. Siitä huolimatta se yksin, muiden 
tulojen puuttuessa, ei yllä nostamaan saajiaan 
köyhyysrajan yli. Tästä on saatu tukistusta myös 
EU-arvioinneista: minimieläkkeen taso uhkaa 
erityisesti vanhimpien naisten toimeentuloa.”

”Kansaneläkkeen siivu pienenee kuin pyy 
maailmanlopun edellä, mutta sillä on kuiten-
kin edelleen tehtävä pieneksi jääneen työeläkkeen 
täydentäjänä. Lisääntynyt osa- ja määräaikainen 
työ jopa hidastanee kansaneläkkeen hiipumista. 
Naiset työskentelevät epätyyppisissä työsuhteissa 
useammin ja pitempään kuin miehet ja tekevät 
palkatonta hoitotyötä miehiä enemmän. Siksi 
kansaneläke on erityisesti pienipalkkaisille ja 
vajaan työhistorian tehneille naisille eläkkeen 
turvatakuu.”

”Kansaneläkkeet rahoitetaan yhteisvastuul-
lisesti eli yhä enenevässä määrin verovaroin. 
Työnantajien kansaneläkevakuutusmaksua on 
alennettu reippaasti, mutta kokonaan siitä ei liene 
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Mikä on riittävä eläke ja kuka sen kustantaa? 

ELÄKETURVA ON RIITTÄVÄ JA KESTÄVÄ 

SILLOIN, KUN 

1.  Omalla työllä ja eläkkeellä tulee toimeen

2.  Sen pienuutta voi paikata 

kansaneläkkeellä

3.  Ostoeläkkeen kustantaa itse,  

ei verovaroin. 



”Eläkeläisten eläketason muutosta ei pidä ver-
rata palkansaajien tulotason kehitykseen. Eläke-
läisten toimeentulo perustuu jatkossa nykyistä 
selvemmin eläkkeen, muiden tulojen ja varalli-
suuden yhdistelmään.”    

rantahalvarin teesi numero 2:
Eläke perustuu 
ketjukirjeeseen

”Kukin sukupolvi rahoittaa pienen osan omista 
työeläkkeistään ja kustantaa suuren osan edeltä-
vän sukupolven eläkkeistä. Vaikka työeläkkeitä 
varten on rahastoitu yli 100 miljardia euroa, 
rahastoinnilla ja rahastojen tuotolla on kuiten-
kin vain suhteellisen pieni merkitys eläkkeiden 
rahoituksessa.”

”Eläkkeiden rahoituksen turvaaminen edellyt-
tää, että Suomessa tehdään nykyistä enemmän 
ansiotyötä, jonka perusteella työnantajat sekä 
vakuutetut palkansaajat ja yrittäjät maksavat 
työeläkevakuutusmaksuja. Eläkkeille on vaikea 
nähdä vaihtoehtoista rahoitustapaa.”    

mahdollista noin vain luopua. Eikä ole syytäkään 
niin kauan kuin työmarkkinoilla viljellään perus-
teettomasti osa- ja määräaikaisia työsuhteita.”

kallisen teesi numero 3: 
Vapaaehtoiseen 
säästämiseen ei tarvita 
verokannustimia
”Lakisääteisen työeläketurvan ansaintaa ja siis 
työntekoa kannustetaan myös työeläkemaksujen 

verovähennysoikeudella. Tätä kautta yhteiskunta 
välillisesti osallistuu myös yksityisten alojen pal-
kansaajien työeläkkeiden rahoitukseen. Muutoin-
han niihin ei yleisesti verovaroja käytetä. Työnte-
koon kannustaminen on luonnollisesti yhteiskun-
nan etu semminkin, kun kasvava työeläke korvaa 
verovaroin kustannettavaa kansaneläkettä. 

”Monet haluavat turvata eläkeaikaista hyvin-
vointiaan säästämällä. Parhaat mahdollisuudet 
siihen on niillä, jotka tienaavat enemmän kuin 
kohtuudella kuluttavat. Henkivakuutusyhtiöt 
ovat jo pitkään lyöneet mynttiä yksilöllisen elä-

kevakuutuksen verovähennysedulla, ja pankit 
kärkkyvät samaa houkutinta omille säästötuot-
teilleen.”  

”Eläkeaikana käyttöön tarkoitetut säästöt, 
olivatpa ne toteutettu yksilöllisen eläkevakuu-
tuksen tai säästöeläkkeen nimissä, eivät tarvitse 
vetoapua yleisistä verovaroista. Erityisen epäilyt-
tävää se on osaksi tai kokonaan riskisijoittami-
seen perustuvissa ostoeläketuotteissa. Niissähän 
lopputuloksena voi olla säästöjen hupeneminen 
olemattomiin. Jos niin käy, menettäjinä ovat sekä 
säästäjä että verottaja.”

Asiantuntija Vesa 
Rantahalvari, 
Elinkeinoelämän 
keskusliitto:

rantahalvarin teesi numero 1:
Työeläke turvaa 
kohtuullisen ostovoiman 
säilymisen  
”Laskelmien mukaan työeläke on keskimäärin 
noin puolet työtuloista. Tämä taso on vähintään 
riittävä kohtuullisten kulutusmahdollisuuksien 
säilymisen näkökulmasta.”

”Palkansaajien ostovoima on kasvanut olen-
naisesti työeläkejärjestelmän pystyttämisen jäl-
keen. Palkat ovat nousseet nopeammin kuin 
elinkustannusindeksi. Alkavien eläkkeiden taso 
nousee myös tulevaisuudessa. Niin ikään indek-
sikorotukset kohottavat eläkkeitä, joten työeläk-
keiden ostovoima paranee.”

rantahalvarin teesi numero 3:
Työeläkemaksun nousu 
syytä estää

”Näköpiirissä olevan eläketason säilyttäminen 
vaatii työeläkejärjestelmän rahoituksellisen kes-
tävyyden vahvistamista. Laskelmien mukainen 
työeläkemaksun nousu rapauttaisi yritysten kil-
pailukykyä sekä hidastaisi palkansaajien ostovoi-
man kehitystä. Nämä supistaisivat eläkkeiden 
rahoituspohjaa eli Suomessa tehtävää työtä.” 

”Korotus söisi myös muun sosiaaliturvan säi-
lyttämismahdollisuuksia, sillä menopaineita on 
muussakin sosiaaliturvassa. Lisäksi on huoleh-
dittava siitä, että työelämään vastikään tulleet ja 
sinne tulevat kokevat jatkossakin työeläkemaksu-
jen maksamisen tarkoituksenmukaisena.”  

”Eduskunnan käsiteltävänä oleva sijoitusuu-
distus ei yksin riitä purkamaan työeläkemaksun 
nousupaineita. Siksi tarvitaan lisätoimia. Näitä 
ovat sijoitussääntöjen väljentäminen, eläkeva-
rojen rahastointiasteen sääteleminen tarkoituk-
senmukaiselle tasolle ja eläke-etuuksien tarkis-
taminen.”
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ELÄKETURVA ON RIITTÄVÄ JA KESTÄVÄ 

SILLOIN, KUN 

1.  Työeläke turvaa kohtuullisen ostovoiman 

säilymisen
2.  Eläke perustuu ketjukirjeeseen

3.  Eläketurva ei nosta työeläkemaksua



eläkkeen riittävyydestä 
”Kyllä vakaan työuran tekijät pystyvät ansait-
semaan elämisen perustarpeet turvaavan työ-
eläkkeen. Polarisaatiokehitys kuitenkin huoles-
tuttaa. Työ jakautuu tällä hetkellä epätasaisesti: 
joillakin sitä on liikaakin, toisilla liian vähän tai 
satunnaisesti, osalla ei ollenkaan. Jos työttömyys 
päästetään pitkittymään, polku takaisin työn ja 
eläkkeen ansainnan piiriin on kivinen. Työttö-
mät ja työssäkäyvät köyhät ovat köyhiä myös 
eläkeaikanaan.”

”Vuosittaiset indeksitarkistukset turvaavat 
eläkkeiden riittävyyttä ja ostovoimaa ennen 
muuta hintojen nousua vastaan. Työeläkein-
deksissä on sentään mukana myös ansiotason 
nousu 20 prosentin painolla.”  

rahastoinnista
”Korkea työllisyys on ilman muuta työeläketur-
van rahoituksen perusta. Mitä suurempi palk-
kasumma, sitä parempi työeläkemaksujen ker-
tymä. Käynnissä on nopea ikärakenteen muutos: 
työelämästä poistujia on enemmän kuin sinne 
tulijoita. Lisäksi sekä miehet että varsinkin naiset 
elävät entistä pitempään. Luvatut eläkkeet tulee 
kuitenkin maksaa.”

”Olemme varautuneet ikärakenteen muu-
tokseen, ja työeläkemaksujen kehitys on hyvin 
hallinnassa. 1990-luvulta lähtien uudistusten 
punainen lanka on ollut työeläkkeiden rahoi-
tuksen vahvistaminen tasaisella maksukehityk-

sellä. Yksi parhaillaankin käytössä oleva keino 
on maltillinen rahastoinnin lisäys, jolla keven-
netään nuorempien ja pienempien ikäpolvien 
maksurasitusta.”

”Rahastojen tuoton merkitystä ei pidä aliarvi-
oida: yhden prosenttiyksikön nousu sijoitusten 
pitkän aikavälin tuotossa merkitsisi lähes kahden 
prosenttiyksikön alennusta maksukehityksessä. 
Vuoden 2007 sijoitusreformin arvellaan enti-
sestään leikkaavan pitkän aikavälin maksunko-
rotustarvetta.” 

työeläkemaksun jäädytyksestä
”Ei kai Rantahalvarin tekstissä pyristellä irti sovi-
tusta työeläkemaksujen tasaisen ja turvaavan 
kehityksen linjasta? Yhteisin päätöksin TyEL-
maksun nostotarve seuraavan 30 vuoden aikajak-
solla on saatu puristetuksi 5 – 6 prosenttiyksikön 
tienoille. Toivottavasti sijoitusuudistus supistaa 
sitä vielä lisää.”

”Työeläkemaksujen jäädyttäminen nykyta-
solle leikkaisi sekä tulevia että jo maksussa olevia  
työeläkkeitä. Yritysten kannalta maksujäädytys 
olisi lyhytnäköistä. Kilpailu ammattitaitoisesta 
työvoimasta pakottaisi kuitenkin korvaaviin elä-
kejärjestelyihin. Leikatun lakisääteisen eläkkeen 
kompensointi yrityskohtaisilla lisäeläkkeillä ei ole 
ilmaista. Lopputulos olisi, että yhteenlasketut  
TyEL- ja lisäeläkemaksut olisivat korkeammat 
kuin nykylain mukaiset TyEL-maksut.”

Kallinen kommentoi 
Rantahalvaria:

eläkkeen riittävyydestä
”Ei liene yllättävää, että näkemyksemme pal-
kansaajien työeläkkeen riittävyydestä ovat yhte-
nevät.”

”EU:n tukistus on aiheeton. Köyhyyden mit-
taaminen suhteellisella mittarilla (60 prosenttia 
keskitulosta) kuvaa tosiasiassa vain pienitulois-
ten osuutta väestöstä. Se ei ota lainkaan kan-
taa siihen, antavatko käytettävissä olevat tulot 
riittävän ostovoiman. Jos 60 prosenttia vuoden 
1995 keskitulosta katsotaan indeksitarkistettuna 
tuottaneen riittävät kulutusmahdollisuudet, 65 
vuotta täyttäneiden köyhyys on vähentynyt ja on 
eurooppalaisessa vertailussa erittäin alhainen.”

kansaneläkemaksusta
”Kolmikantavalmistelussa, viimeksi SOMERA-
toimikunnassa, on yksimielisesti päädytty siihen, 
että työnantajan kansaneläkemaksusta tulee luo-
pua muun muassa työllisyyssyistä ja vakuutus-
periaatteen takia.”

Pirstaleisesta työurasta
”Yksityisellä sektorilla ei ole osoitettu olevan 
perusteettomia määräaikaisia työsuhteita, ja 
osa-aikaisuuteen ei edes tarvita erityistä perus-
tetta.” 

Rantahalvari kommentoi Kallista:

� 5 · 2006



Te r h o  P u r s i a i n e n  k i r j o i t t a a  e t i i k a s t a

Ikääntyvän ihmisen elämänkatsomus

i
hmisten erilaisuus on väline, jolla elämä tutkii itseään. Erilaisuuden kunnioit-
tamisessa on viime kädessä kyse elämän kunnioittamisesta. 

Erilaisuutta on monenlaista. On erilaisuutta, joka on toisista ihmisistä 
rasittavaa tai suorastaan sosiaalisesti haitallista. Rikollisuus on yksi erilaisuuden 
muoto. On erilaisuutta, joka tuottaa iloa ja hyötyä toisille ihmisille. Suuret 
nerot ovat kyenneet parantamaan ihmisten elämää, koska ovat olleet erilaisia 

kuin muut ihmiset.
Sitaatin viestinä on, että kaikella erilaisuudella – niin sosiaalisesti myönteisellä 

kuin kielteiselläkin – on itseisarvoa. Elämä tutkii omia mahdollisuuksiaan, kun se 
lähettää matkaan monenlaisia yksilöitä. Jokaisella elämällä, joka on ollut oikeasti 
jonkun oma elämä eikä pelkkää mallien jäljentämistä, on arvonsa nimenomaan 
siksi, että se on erilainen.

Ikääntyvä ihminen ajatellee useammin kuin nuoremmat omaa elämäänsä koko-
naisuutena, ikään kuin kertomuksena. Kertomus on väliin iloinen, väliin surul-
linen. Olisi mukavaa, jos voisi olla kuin planeetta Tralfamadoren asukkaat Kurt 
Vonnegutin hulvattomassa romaanissa Teurastamo 5. Tralfamadorelaisten elämässä 
tapahtumat eivät eroa ajallisesti toisistaan. Kaikki tapahtuu yhtä aikaa. On vain 
yksi senhetkinen kokonaisuus. Tralfamodorelaiset voivat keskittyä katsomaan mitä 
tahansa kokonaisuuden puolta. He voivat suunnata katseensa elämänsä valoisaan 
puoleen ja elää yhä uudestaan esimerkiksi ensirakkautensa. Varjopuolia ei ole pakko 
katsoa. Tuskan ja nöyryytysten saa antaa olla. 

Jokainen elämänkerta on raportti elämän tekemästä tutkimusmatkasta omiin 
mahdollisuuksiinsa. Elämä ei ole kuitenkaan mikään erillinen taho, joka tarkkailisi 
ihmisiä sivusta kuin koe-eläimiä. Elämä on eläviä yksilöitä. Se oppii vain sen, mitä 
ihmisyksilöt oppivat. Elämän tutkimusassistentin virkansa vakavasti ottava yksilö 
tahtoo viipyä myös oman kertomuksensa surullisissa ja synkissä kohdissa. Jos niitä 
ei katsoisi, niistä ei oppisi. Kärsimykset jäisivät turhiksi.

Jokaiseen ihmiseen avautuu kaksi näkökulmaa, hänen kohtalonsa ja hänen 
vapautensa. Kohtaloa on kaikki, mihin yksilö ei voi – enää – vaikuttaa, siis myös 
kaikki hänen aiemmat omat vapaat valintansa ja niiden seuraukset. Vapautta ovat 
ne mahdollisuudet, joita vielä on: kohtalon auki jättämät ovet.

Jokainen valinta muuraa uuden kiven kohtalon muuriin. Jokainen päätös sulkee 
joitakin ovia. Kohtalo vahvistaa asemaansa vapauden kustannuksella iän karttuessa. 
Yksiön asema käy sitä ahtaammaksi, mitä vanhemmaksi hän tulee. Ahtaudessa 
koettua tunnetta kutsutaan ahdistukseksi. Vanhuus kuvataan usein ahdistuksen 
ikäkaudeksi.

Vaikka vaihtoehdot vähenevät vanhetessa, ei tarvitse ahdistua. Samalla kun 
kohtalo syö vapautta, vapaus kasvaa toisesta näkökulmasta. Mitä vähemmän aikaa 
ja vapautta on jäljellä, sitä suurempi suhteellinen merkitys on jokaisella vapaalla 
valinnalla. Viimeinen valinta on sataprosenttista vapautta. Siinä päättää vapaasti 
kaikesta. Kuoleva päättää, valehteleeko hän vielä viimeisen kerran vai onko hän 
vihdoinkin rehellinen. 

Monet vanhenevat ihmiset olettavat ikänsä antavan heille valtakirjan vähätellä 
totuutta ja korvata totuuden sillä mikä on lohdullista. Asian pitäisi olla päinvastoin. 
Mitä vähemmän vapautta on jäljellä, sitä enemmän totuus merkitsee. Puolitotuus 
ei kelpaa viimeiseksi sanaksi.

Te r h o  P u r s i a i n e n
w w w. t e r h o p u r s i a i n e n . f i
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Hillevi Mannosesta 
maailmanlaajuisen 
aktuaarijärjestön

PrEsiDENtti

Suomalainen aktuaariosaaminen on maailmalla nyt kovaa 

valuuttaa. Sekä eurooppalainen että globaali aktuaariyhdistys 

toimii ensi vuonna suomalaisjohtoisesti. Maailmanlaajuisen 

IAA:n tuore presidentti ei tyydy olemassa olevan 

vahvistamiseen vaan suuntaa katseensa myös perinteisten 

aktuaarialueiden ulkopuolelle.
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M
aailman aktuaareja edustaa ensi vuo-
den ajan suomalainen SHV-aktuaari 
Hillevi Mannonen. International 
Actuarial Associationin (IAA) pre-
sidenttiys luovutettiin Mannoselle 
marraskuussa.

IAA kokoaa 78 aktuaariyhdistystä sekä näiden 
40 000 aktuaarijäsentä 92 maasta. Nimitys yhdis-
tyksen presidentiksi ei ole mikään pikkujuttu, 
sillä IAA:n tehtävänä on edistää maailman aktu-
aarien sekä ammattitaitoa että moitteetonta työs-
kentelytapaa globaalilla tasolla. Myös aktuaarien 
työhön vaikuttavan päätöksenteon tiivis seuranta 
ja siihen vaikuttaminen kuuluu IAA:lle. 

Kansallisella tasolla kunkin maan oma yhdis-
tys huolehtii aktuaarien maakohtaisista asioista. 
Euroopassa aktuaareja edustaa Groupe Consulta-
tif, jonka erityisenä tehtävänä on pitää yhteyksiä 
Euroopan komissioon. Groupe Consultatif ’n 
tuore puheenjohtaja on SHV-aktuaari Jukka 
Rantala Eläketurvakeskuksesta.

Aktuaarit bisnekseen ja markkinointiin?

Hillevi Mannosen työpaikka löytyy Ilmarisen 
lasinkimaltavasta toimitalosta ja sieltä johto-
ryhmästä. Aktuaarijohtajan ominaisuudessa hän 
on mielellään mukana bisneksessä ja esimerkiksi 
asiakaskontakteissa. Mannosen mukaan aktu-
aareille sopii hyvin muutkin kuin perinteiset 
matemaatikkojen työt.

– IAA etsii jäsenilleen uusia mahdollisuuksia 
ja paikkoja käyttää omaa aktuaariosaamistaan. 
Maailma muuttuu ja aktuaarien toimintaympä-
ristö sen mukana. Esimerkiksi riskienhallinnan 
alalla aktuaariosaamisella on käyttöä laajem-
minkin, ja siihen suuntaus trendi on jo kään-
tynytkin.

– Niin ikään liiketoiminta, tuotekehitys ja 
markkinointi voisivat entistä enemmän hyötyä 
aktuaarien taidoista, hän sanoo. 

Mannonen lisää, että uudet alueet vaativat 
luonnollisesti myös aktuaareilta uudenlaista osaa-
mista ja oman ammatin suvereenia hallintaa.

– Tässä onkin yksi yhdistyksen päätehtävistä. 
IAA järjestää tieteellisiä seminaareja ja kongresseja 
ja pitää näin yllä jäsenkuntansa ammattitaitoa. 
Keskeisellä sijalla yhdistyksen toiminnassa on 
myös hyvien ammattikäytäntöjen edistäminen. 
Siihen kuuluu muun muassa kansainvälisten 
standardien luominen.

– On tärkeää, että asiakkaamme ja muut sidos-

ryhmät voivat luottaa meidän osaamiseemme, 
Mannonen korostaa.

Kaksi naista per vuosisata! 

Aktuaarien ammattikunta on globaalisestikin sen 
verran pieni, että alan tieteellisen kehityksen kan-
nalta tarvitaan Mannosen mielestä ehdottomasti 
kansainvälistä yhteistyötä.

– Esimerkiksi Suomen kaltaisessa pienessä 
maassa eivät alan tiede ja ammattikäytännöt pysty 
kehittymän pelkästään omassa piirissä. Sen lisäksi 
on aina hyvä katsoa kansainvälisiä vertaisryhmiä 
ja päästä sijoittamaan omaa kehitystään yhteiselle 
kartalle. Näin voi aika ajoin tarkistaa, millä osa-
aluieilla kuljetaan kehityksen kärjessä ja millä 
puolestaan mahdollisesti jälkijunassa.

Suomalaiselle osaamiselle näyttää olevan 
kysyntää ainakin yhdistysympyröissä.

Sekä maailman että Euroopan yhdistysten suo-
malaisvetoisuus on Mannosen mukaan puhdasta 
ajallista sattumaa: IAA:ssa oli eurooppalaisen 
presidentin vuoro, ja Mannonen oli jo ennättä-
nyt hankkia kannuksia yhdistyksen hallinnossa. 
Samoin Rantalan viime jakson varapuheenjoh-
tajuus Groupe Consultativ’ssä ennakoi tulevaa 
puheenjohtajuutta.

– IAA:ssa johtopaikat kiertävät vuosittain ja 
näin eri jäsenryhmät tulevat edustetuiksi hallin-
nossa vuorollaan. Aktiiviset toimijat huomataan 
hyvissä ajoin, ja heitä seurataan erityisen tarkkaan 
hallintopaikkoja silmällä pitäen. Minä olen ollut 
tuossa joukossa jo pidemmän aikaa. Siitä huo-
limatta valinta on aina monen tekijän summa, 
Mannonen toteaa.

Suomalaisaktuaarien saavutus yhdistysten kär-
keen on merkittävä senkin vuoksi, että Euroopan 
maiden sarjassa on vahvoja ja isoja maita, joilla on 
tarjolla paljon laadukasta aktuaariosaamista..

Hillevi Mannonen poikkeaa virkistävästi 
IAA:n totutusta johtokaartista. Yhdistyksen yli 
satavuotisen historian aikana vain kerran aiem-
min presidenttinä on toiminut nainen. Lisäksi 
puheenjohtajiston ikä on yleensä kuudenkympin 
kieppeillä, joten ikänsäkin puolesta Mannonen 
eroaa valtalinjasta.

Suomalaisaktuaareilla hyvä maine

Mannosen ja Rantalan näkyvät asemat maail-
man aktuaarikartalla eivät ole kuitenkaan aivan 
uutta, kun asiaa tarkastelee kunnon aikajänteellä. 

Pienestä Suomesta on aiemminkin ponnistanut 
pitkän kaaren kansainvälisiä vaikuttajia, joista 
tunnetuin on viime kesänä kuollut professori 
Teivo Pentikäinen.

– Pentikäisen perintö on merkittävä. Hän 
tajusi jo varhain, että kieliä on opiskeltava ja kan-
sainvälisissä tiedeyhteisöissä liikuttava, jotta voisi 
omaksua kehitykseen tarvittavia uusia ajatuksia 
ja käydä tiedeyhteisössä niin tärkeitä viiteryhmä-
keskusteluja, Mannonen toteaa.

Pentikäisen lisäksi Mannonen luettelee mui-
takin kansainvälisissä piirissä vaikuttavia aktu-
aarikollegoita. Esimerkiksi Asko Tanskanen on 
ollut hyvin aktiivinen IAA:n ryhmissä ja paraikaa 
Esko Kivisaari vetää puheenjohtajana IAA:n 
eläkekomiteaa. Kaiken kaikkiaan Suomessa on 
Mannosen mukaan pieni, mutta varsin osaava ja 
aktiivinen aktuaariyhteisö.

Maailman lentokentät tutuiksi

Onneksi Hillevi Mannonen pitää matkustami-
sesta, sillä sitä hänelle uuden tehtävän mukana 
tulee rutkasti lisää. Presidentti osallistuu lukuisiin 
ympäri maailmaa pidettäviin seminaareihin, kon-
ferensseihin ja tapaamisiin IAA:n edustajana. 

Yhteistyö sidosryhmien kanssa on tärkeää, 
esimerkiksi Maailman Pankin ja valvojien kan-
sainvälinen yhteityöelimen IAIS:n ja globaaleja 
kirjanpitostandardeja laativan IASB:n intressi-
alueet pyyhkäisevät usein aktuaarikunnan työn 
kupeita. Näiden tehtävien lisäksi Mannoselle 
kuuluu luonnollisesti koko järjestön johtami-
nen.

Presidentin apuna on IAA:n pääsihteeri ja 
Kanadassa sijaitseva sihteeristö. 

– Myös entinen ja tuleva presidentti ovat 
hyvänä tukena. IAA:n hallintorakenne tekee 
järjestötoiminnasta sujuvaa, muun muassa eri 
komiteoilla on vahva rooli ja selkeät tehtävät, 
hän kertoo.

Mannonen on tyytyväinen siitä, että oma 
työnantaja antaa mahdollisuuden aikaa ja ener-
giaa syövään luottamustehtävään. Töissä jou-
dutaan joustamaan ja vastuuta jakamaan, mikä 
tietää joillekin työtovereille lisää työtaakkaa. 

– Varmasti tämä kaikki maksaa kuitenkin 
tavalla tai toisella itsensä takaisin, Mannonen 
uskoo.

Te k s t i :  K a t i  K a l l i o m ä k i
K u v a :  J u h a  R a h k o n e n

Hillevi Mannonen aikoo presidenttikaudel
laan pitää sopivasti esillä pienten maiden 
näkökulmaa. IAA:ta hän ohjaa avoimeen suo
malaiseen johtamistapaan.



12 5 · 2006

Työttömyyseläke lakkautetaan 

eläkelajina vuoden 1949 jälkeen 

syntyneiltä. Ikääntyneiden pitkä-

aikaistyöttömien toimentulosta 

huolehditaan jatkossa työttömyys-

vakuutuksen lisäpäiväoikeudella. 

Työttömyysvakuutusrahastolle 

tämä merkitsee lisää tehtäviä.

Työttömyysturvaan 
omavastuu
Vakuutusmaksut 
pysynevät ennallaan

j
o vuoden 2005 suuressa eläkeuudis-
tuksessa sovittiin, että työttömyyseläke 
korvataan pidentämällä työttömyys-
päivärahan niin sanottujen lisäpäivien 
maksukautta.

Uusi järjestelmä merkitsee, että työt-
tömyyseläke lopetetaan vuonna 2009. Nykyinen 
niin sanottu eläkeputki sulkeutuu vuonna 1950 
ja sen jälkeen syntyneiltä.

– Järjestelmää on tarvittu, mutta myös koko 
ajan arvosteltu. Työttömyyseläkeputkeen on 
ollut sekä työntöä että imua. Eläkeputki on ollut 
ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille siedettävä ja 
kunniakas päätös työuralle, Työttömyysvakuu-
tusrahaston lakiasiainjohtaja Jorma Skippari 
toteaa.

Vuonna 1949 ja sitä ennen syntyneillä on 
edelleen mahdollisuus siirtyä eläkkeelle vanhaa 
työttömyyseläkeputkea pitkin.

 – Mutta nuoremmille ”työttömyyseläkeputki” 
on muuttunut ”työttömyysturvaputkeksi”. Ikään-

tyneiden pitkäaikaistyöttömien toimeentulotur-
vasta huolehditaan jatkossa työttömyysturvajär-
jestelmän jatketulla lisäpäiväoikeudella, lakiasi-
ainjohtaja Skippari selvittää. 

Nykyiseen työttömyyseläkeputkeen verrat-
tuna työttömyysturvaputken alaraja on noussut 
kahdella vuodella. Se on nyt 59 vuotta.

Työnantajat maksavat omavastuun

Työeläkelaitokset hoitavat vielä kahden vuoden 
ajan työttömyyseläkkeen maksujen keräämisen 
ja eläkkeiden maksun.

Vuoden 2009 alusta työttömyysvakuutuk-
sen omavastuumaksua alkaa kerätä ja rahastoida 
Työttömyysvakuutusrahasto. Lisäpäiväetuudet 
pitkäaikaistyöttömille maksavat jatkossa työt-
tömyyskassat ja KELA kuten nytkin.

– Omavastuumaksun perintä työnantajilta on 
Työttömyysvakuutusrahastolle uusi ja haasteelli-
nen tehtävä, Skippari toteaa.
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 Uusi työttömyysturvan lisäpäivärahajärjestelmä 
voi siirtymävaiheessa merkitä joillekin ikäänty-
neille pitkäaikaistyöttömille putoamista toimeen-
tulotuen varaan.

Vanhaan ”työttömyyseläkeputkeen” verrattuna 
uuden ”lisäpäiväputken” alaraja on 1950 jälkeen 
syntyneillä noussut kahdella vuodella. Lisäpäi-
väoikeuden alaikäraja on 59 vuotta.

Ikävä yllätys voi olla edessä, jos työttömäksi 
joutunut työntekijä ei ehdi täyttää 59 vuotta 
ennen kuin ansiosidonnaisen työttömyyskor-
vauksen 500 päivän enimmäisaika täyttyy. Sil-
loin hän ei ole oikeutettu työttömyysturvan 
lisäpäiviin.

– Jos pitkäaikaistyötön ei ole täyttänyt 59 
vuotta, hänellä ei ole oikeutta työttömyysturvan 
ansiosidonnaisiin lisäpäiviin. Työtön saa vain työ-
markkinatukea ja sen päälle mahdollisesti yleistä 
toimeentulotukea, vahvistaa Työttömyysvakuu-
tusrahaston lakiasiainjohtaja Jorma Skippari.

Toisaalta lisäpäiväoikeuden saanut pitkäai-
kaistyötön voi uudessa järjestelmässä saada työt-
tömyysturvaa 65 ikävuoteen asti. Tämän jälkeen 
lisäpäiväraha muuttuu viimeistään tavalliseksi 
vanhuuseläkkeeksi. Eräissä tapauksissa 63- ja 
64 -vuotiaiden työttömyysturvan lisäpäiväkor-
vausten taso voi olla suurempi kuin heidän van-
huuseläkkeensä.

Osa pitkäaikais-
työttömistä
voi pudota 
toimeentulotuelle

Omavastuujärjestelmä koskee yrityksiä, joissa 
vuotuinen palkkasumma on vähintään noin 1,5 
miljoonaa euroa.

Työttömyysturvan omavastuumaksut ovat 
kutakuinkin samansuuruisia kuin eläkelaitos-
ten perimät työttömyyseläkkeen maksut ovat 
olleet.

Tietoa irtisanomistilanteita varten

 Vaikka omavastuita aletaan periä vasta vuonna 
2009, vaikuttaa tuleva uusi lainsäädäntö jo nyt 
tehtäviin irtisanomisiin.

– Työnantajat tarvitsevat tietoa jo vuodesta 
2006 lähtien, jotta ne osaavat tehdä tarvittavat 
varauskirjaukset irtisanomisista ajoissa ja oikein, 
Skippari kertoo.

Suurtyönantajille omavastuu yhdestä irtisa-
notusta työntekijästä voi olla jopa 70 000 euroa 
palkasta riippuen.

Työttömyysvakuutusrahasto laskuttaa suuryri-

tyksiltä omavastuumaksun lisäpäivien alkaessa.
– Esimerkiksi tämän syksyn  aikana tehtyjä 

yli 57-vuotiaiden irtisanomisia alamme laskuttaa 
heti keväällä 2009, Skippari laskee.

Työttömyysturvan omavastuun piirissä on 
noin 5 000 suurta yritystä ja julkishallinnon 
työnantajaa.

 Työttömyysvakuutusrahasto 
rakentaa jo järjestelmiä

Paraikaa Työttömyysvakuutusrahasto rakentaa 
jo järjestelmiä, joilla suurtyönantajilta voidaan 
periä työttömyysturvan omavastuumaksut. Tie-
dot lisäpäiville siirtyneistä pitkäaikaistyöttömistä 
saadaan työttömyyskassoilta ja KELA:lta.

– Pyrimme myös tiedottamaan eri tavoin 
uudesta omavastuujärjestelmästä, jotta työttö-
myysturvan omavastuumaksu ei tule suurtyönan-
tajille yllätyksenä, kun ryhdymme niitä perimään 
vuoden 2009 alussa.

 Lisäpäivien rahoitustarvetta ei saada kokonaan 
katettua suurten työnantajien omavastuumak-
suilla. Kaikilta työnantajilta aletaan sen vuoksi 
periä työttömyysturvan lisäpäivämaksua, mutta 
todennäköisesti vasta vuonna 2012. Palkansaajat 
rahoittavat osuutensa muutoksista vakuutetun 
työttömyysvakuutusmaksussa.

– Jo nykyisin työtapaturmavakuutuslaitokset 
keräävät työttömyysvakuutuksen perusmaksua 
tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä kaikilta 
yrityksiltä, joten on luontevaa antaa lisäpäivä-
maksun keräys myös niille, Skippari perustelee.

Skippari ennakoi, että työantajien ja palkan-
saajien vakuutusmaksut eivät kokonaisuutena 
kasva nykyisestä, mikäli maan talous- ja työlli-
syystilanne kehittyvät suotuisasti.

Te k s t i  j a  k u v a t :
K a r i  R i s s a

Jorma Skippari toteaa, että 
työttömyyseläkeputkesta 
tulee pikku hiljaa työttö
myysturvaputki.
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t
yöntekijän eläkelain tulo yksinkertaistaa 
eläkkeenlaskentaa. Vakuuttamiseen se 
ei meidän osaltamme välittömästi tuo 
mitään sen kummempaa. Nyt yksityis-
sektorilla kaikki eläkevakuuttajat kilpaile-
vat koko sektorin eläkevakuutuskannasta, 

toteaa YIT Oyj:n työsuhdepäällikkö Jaakko Pou-
tiainen.  Hän näkee, että työeläkealalla käydään 
kilpailua, sivistynyttä sellaista.

– Väkisin ostamisen makua ei ole.
Jaakko Poutiainen työskentelee työsuhdepäällik-
könä YIT Rakennus Oy:n henkilöstöosastolla. 
Henkilöstöä yrityksessä on yli 5000 ja liikevaihtoa 
yli miljardin. Koko konsernin henkilöstömäärä 
on yli 22 000.

Eläkevakuutusasiat ovat Jaakko Poutiaisen 
ominta aluetta työsuhde- ja palkkausasioiden 
lisäksi. Hänet ”ajettiin sisään” eläkesäätiön sihtee-
rin työssä vuonna 1975. Säätiön asiamiehenä hän 

oli vuoteen 1999, jolloin säätiö purettiin.
– Pelkästään lisäeläkkeittä hoitavan säätiön 

merkitys väheni, kun lakisääteinen eläke rupesi 
kattamaan eläkkeet kokonaisuudessaan.

Eteran rakennusalan eläkejaostossa Poutiainen 
on ollut mukana jo yli 15 vuoden ajan.

– Jaostotoiminta lakkaa TyEL:in myötä Eteran 
muututtua normaaliksi eläkevakuutusyhtiöksi. 
Eläkelainsäädännön muutoksia ja eläkevakuutus-
yhtiöiden toimintaa on tämän jälkeen seurattava 
sitten muita kanavia käyttäen.

Eläkkeestä kertominen helpottuu

YIT Rakennus Oy:n vakuutuskäytäntöihin välit-
tömästi uusi laki ei Poutiaisen sanoin ”merkkaa 
mitään”.

– Yhtiö eläkevakuuttaa henkilöstönsä jatkos-
sakin useammassa yhtiössä. Rakennusalan työn-

Selkeyttä 
työeläkevakuuttamiseen

Ensi vuoden alusta voimaan tuleva työnteki-
jän eläkelaki (TyEL) on viimeinen osa suurta 
työeläkeuudistusta. Vakuutetun kannalta suu-
rimmat muutokset tulivat jo voimaan vuoden 
2005 eläkeuudistuksessa.

Työntekijän eläkelaissa yhdistyy kolme 
työntekijää koskevaa eläkelakia: TEL, TaEL ja 
LEL.

Vakuutetun, palkansaajan, näkökulmasta 
katsottuna uusi laki selkeyttää käytäntöä: yksi 
eläkelaki monen sijaan. 

Työnantajalle, vakuuttajalle, uusi laki tuo 
tullessaan helppoutta. Työtekijän turva voi-
daan halutessa järjestää yhdessä paikassa 
työntekijän työstä tai työsuhteen kestosta 
riippumatta. 

Yksityisen sektorin työnantaja vakuuttaa 
kaikki työntekijät uuden lain mukaan. Vakuut-
taja voi olla joko tilapäisesti palkkaa maksava 
työnantaja tai sopimustyönantaja.

Palkansaajat saavat työeläkeyhtiöistään 
vuosittain eläkeotteen. Siinä on tiedot työ-
suhteista ja palkkojen rekisteröimisestä.  TyEL 
velvoittaa palkansaajan tarkistamaan työsuh-
detietojen ja ansioiden oikeellisuuden.  En-
simmäisen kerran eläkeote lähetetään vuon-
na 2008.

Sivistynyttä 
kilpailua 
nähtävissä

Eläkkeen laskenta 

yksinkertaistuu ja 

vakuuttaminen pysyy 

ennallaan. Näin TyEL:n tulo 

nähdään YIT konsernissa.

Eterassa ei paniikkia

”Tunnemme 
asiakkaamme 
ja he meidät”
Eterassa uskotaan, että uusia 

asiakkaita tulee samalla kun 

monopoliasema menee.

k
eskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran 
varatoimitusjohtaja Hannu Tarkkonen 
suhtautuu luottavasti tulevaan. 

– Olemme monta vuotta tehneet 
määrätietoisesti töitä TyEL:in aikaan siir-
tymistä varten. LEL ja TaEL ovat volyy-

mibisnestä, ja se on auttanut meitä kehittymään 
teknisesti. Vakuutustapahtumista 80 prosenttia 
on sähköistä toimintaa. ”Vakuuta vaivatta” on 
kestävä iskulause ensi vuonnakin, Tarkkonen 
uskoo.

Uusi eläkelaki lopettaa ensi vuodesta Eteran 
monopolin rakennus-, satama-, maa- ja metsä-
taloustyöntekijöiden sekä esiintyvien taiteilijoi-
den eläkevakuutuksissa. Laki siirtää näillä aloilla 
työskentelevien valtion, kuntien ja kirkon työn-
tekijöiden eläkerahat valtion, kuntien ja kirkon 
eläkerahastoihin.

– Näin se on. Meillä on aina ollut tietty osuus 
julkisen puolen vakuuttamista. Nyt lainsäädäntö 
aiheuttaa sen, että julkinen puoli menee julkiselle 
puolelle. Laillista on myös siirtää alle kuukauden 

mittainen pätkätyösuhde nykyiseen vakuutuk-
seen. Mutta me saamme siirtää muilta vakuutuk-
sia meille! Hannu Tarkkonen kiteyttää.

Yhtiön osuus eläkeyhtiöiden yhteensä 8 mil-
jardin euron vakuutusmaksutulosta oli viime 
vuonna 8,3 prosenttia. Julkisen sektorin työnte-
kijöiden ja pätkätöiden menetys pienentää siivua 
prosenttiyksiön verran. Yhtiö sai tänä syksynä 
aloittaa yrittäjäeläkkeiden myymisen. Yrittäjä-
asiakkaat voidaan laskea jo sadoissa.

Yksinoikeudesta haittaa ja hyötyä

Eteran monipoliasemasta LEL- ja TaEL-vakuut-
tajana on Hannu Tarkkosen mielestä ollut sekä 
hyötyä että haittaa uudessa tilanteessa.

– Hyödyksi voi lukea sen, että yhtiöllemme on 
syntynyt monopoliasiakaskanta. Me tunnemme 
asiakkaamme ja he tuntevat meidät. Hankimme 
tietenkin myös uutta asiakaskantaa.

Haitallista on ollut myös monopolimaailman 
ja tel-maailman erot. LEL:n ja TEL:n eroja on 
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Palkkahallintopäällikkö Hannamaija 
Mäki pitää TyEL:in tuomia muutoksia 
pikkujuttuina. – Mikäli eläkeyhtiöitä 
vaihdetaan, asioiden pitää olla tosi 
merkittäviä, työsuhdepäällikkö Jaakko 
Poutiainen toteaa.

tekijät on vakuutettu Eterassa ja toimihenkilöt 
muussa työeläkeyhtiössä. YIT konsernin eläke-
vakuuttajia ovat Ilmarinen, Tapiola, Varma ja 
Etera. Konsernin kasvaessa vakuuttajien määräkin 
on lisääntynyt. 

Jaakko Poutiainen pitää uuden lain tuloa mie-
lenkiintoisena, seurattavana asiana.

– Muiden rakennusliikkeiden reaktioista elä-
kevakuuttamisen osalta on vaikea sanoa mitään, 
mutta käsitykseni mukaan ne jatkaisivat samoin 
kuin nykyäänkin. Me emme välittömästi lähde 
muuttamaan omaa vakuuttamistamme mihin-
kään. Etera jatkaa rakennustyöntekijöiden 
vakuuttajana, toimihenkilöt ovat vakuutettuina 
sillä missä ovat nytkin.

TyEL tulee helpottamaan työsuhdepäällikön 
arkea. Hän kertoo, että hänen huoneensa ”itku-
nurkkauksessa” käyvät henkilöt, jotka pääsevät 
eläkkeelle, joutuvat eläkkeelle tai haluavat eläk-
keelle. 

– Minun on tulevaisuudessa helpompi kertoa, 
millaista eläkettä kukin tulee saamaan. Jatkos-
sahan eläkkeensaajat saavat omasta vapaakirjas-
taan eli kertyneestä eläkkeestä tiedon koteihinsa 
samalla tavalla, kun tulevasta eläkkeensä muut-
tumisesta. Neuvontatyö yksinkertaistuu!

Palkanlaskijan koodiavain muuttuu

Suuren yhtiön palkanlaskijat käsittelevät ”mas-
soja”.  YIT:llä on palkkahallintopäällikkö Han-

namaija Mäen mielestä hyvä palkanlaskenta-
järjestelmä.

– Palkansaajan taakse on koodattu eläkejärjes-
telmätieto, joka kertoo mitä ja millaista eläkejär-
jestelmää kuhunkin henkilöön noudatetaan. Jär-
jestelmästä saamme helposti raportitkin. Uuden 
lain tuleminen merkitsee meille vain koodiavai-
men muuttamista. Nykyvälineillä tämäkin työ 
käy nopeasti. Työsuhde- ja vuosi-ilmoitukset ym. 
raportit lajitellaan koodiavaimen perusteella. 

Palkkalaskennan näkökulmasta uuden lain 
tuomat muutokset eivät ole merkittäviä.

– Uusi laki mahdollistaa työeläkemaksun peri-
misen takautuvasti. Tämä on hyvä asia, Hanna-
maija Mäki toteaa.

Muutos palkanlaskijan työlle on myös se, että 
vuosi-ilmoitukset pitää tehdä tammikuun lop-
puun mennessä.  Samaan aikaan myös verottaja 
haluaa vuosi-ilmoitukset.

– Tilinpäätökseen nähden saamme oikeammat 
luvut arvioiksi vuoden eläkemaksusta! Eli tilin-
päätöksessä eläkevastuut ovat entistä oikeammat, 
Jaakko Poutiainen selventää.

Te k s t i :  P i r k k o  J y v ä k o r p i
K u v a t :  Tu u l i k k i  H o l o p a i n e n

pitänyt määritellä jo 1960-luvulta.
– Olemme joutuneet aika hienopiirteisiin eroi-

hin, ja uudet pätkälainsäädännöt ovat hankalia 
muuttaa TyEL-maailmaan, Tarkkonen selittää.

Hänen mielestään monopoliajasta on tullut 
ylimääräisiä, loppuunhoidettavia tehtäviä.

– Yhtiöllämmehän on asiakaskantaa enem-

män kuin suhteessa samalla markkinaosuudella 
olevissa yhtiöissä. Monet lopputyösuhteet pai-
kantuvat yhtiöömme. Esimerkiksi rakennusalan 
työkyvyttömyyseläkkeet ovat suhteessa kalliimpia 
hoitaa, koska eläkkeelle joudutaan nuorempina 
kuin muissa töissä.

Tarkkonen haluaa ottaa esille myös uuden 
lain työeläkeotteen.

– Työsuhderekisterissä on paljon selvitettävää, 
sen me kokemuksesta tiedämme. Uuden lain 
mukaan vakuutetuille on lähetettävä vuosittain 
työeläkeote. Koska meillä on lukumääräisesti pal-
jon työsuhteita, niin työeläkeotteen tekeminen ja 
lähettäminen vaatii paljon työtä. Hoitokulut tule-
vat uuden TyEL-kannan mukaan, joten meidän 
on varauduttava historiasta tulevan työmäärän 
hallitsemiseen.

Asiakaspalvelu markkinointikeinona

Etera ei monopoliaikanaan tarvinnut markki-
nointibudjettia. Tiedottaminen ja hyvä asiakas-

palvelu riitti vakuutettujen huomioimiseen.
– Tuleva TyEL-aika on lisännyt markkinointia 

kaikissa yhtiöissä. Näin myös meillä.
Markkinointiin Etera panosti jo silloin, kun 

yhtiön uusi nimi lanseerattiin maailmalle. Noin 
kolmen vuoden aika on tuottanut tulosta, sillä 
harva enää muistaa yhtiön entistä nimeä (LEL-
eläkekassa).

– Tärkeä markkinointikeino on myös asiakas-
palvelu, jota olemme kehittäneet TyEL:in aikaan. 
Rakennamme myyntikanavia ja sähköisiä palve-
luja uusiin tarpeisiin. Entuudestaan meillä on 
käytössä asiakkaiden kiittämä sähköinen Renki-
palvelu kotitalouksien, omakoti- ja korjausraken-
tajien vakuutuksia varten.

Vakuutustapahtumia yhtiöllä on vuodessa 
noin 600 000. Työtä riittää.

Te k s t i :  P i r k k o  J y v ä k o r p i
K u v a :  Tu u l i k k i  H o l o p a i n e n

Varatoimitusjohtaja Hannu Tarkkonen ei 
huoli huomisesta.
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TyEL:n aikana ETK:lla on oikeus saada verottajalta joukko-
tietona muun muassa työnantajan työntekijöiden palkka-
tiedot. Tällöin ETK:n ei tarvitse tietopyynnössään verottajal-
le yksilöidä valvontakäsittelyyn otettavia työnantajia, vaan 
tiedot voidaan pyytää vaikkapa tietyn toimialan perusteella 
ja ilman vahvistettua verotusta.

 ETK:n valvontaosaston päällikkö Markku Sirviö on tyy-
tyväinen tulossa olevaan uudistukseen.

– Olen odottanut tällaista massavalvonnan mahdollisuut-
ta jo 30 vuoden ajan, hän tokaisee. 

Työnantajien verottajalle sekä työeläkeyhtiölle ilmoitta-
mat palkkatiedot ajetaan tilastotieteen termiä käyttäen ris-
tiin.  Mikäli summista löytyy eroja, jotakin selvitettävää on.

Valvonta voi olla joko ajantasaista tai jälkikäteistä.
– Ajantasainen, toimialakohtainen koneellinen valvonta 

perustuu mahdollisimman tuoreisiin vertailutietoihin ja se 
alkaa ensi keväänä yhteistyössä eläkelaitosten kanssa. Val-
vonta kohdistetaan erikseen sovittaville toimialoille, Sirviö 
tähdentää.

– Jälkikäteinen valvonta perustuu työnantajien verotta-
jalle ja eläkelaitoksille tekemiin vuosi-ilmoituksiin. Se koskee 
periaatteessa kaikkia yksityisten alojen palkkaa maksavia 
työnantajia. Jälkikäteinen valvonta alkaa vuonna 2008.

Valvottu on toki ennenkin. Esimerkiksi viime vuoden ai-
kana on tehty tuhansia vakuuttamisselvittelyitä, satoja työn-
antajatarkastuksia ja pakkovakuutuspäätöksiä. On lähetetty 
tiedotekirjeitä ja neuvottu. On löydetty työnantajia, joitten 
vakuuttamisissa on ollut puutteita.

– Meidän toimintamme perusteella sai viime vuonna yli 
5000 työntekijää eläketurvaa. Olemme löytäneet yli 31 mil-
joonan euron verran puuttuvia palkkoja, joitten perusteella 
työntekijät tulevat saamaan eläketurvaa, Sirviö kertoo.

P i r k k o  J y v ä k o r p i

Valvontaan volyymia
Työntekijän eläkelaki lisää Eläketurvakeskuk-

sen vakuuttamisvalvontaa, sillä avoimeen 

kilpailuun lähtevältä Eteralta poistuvat viran-

omaistehtävät.

o
hjeistokokonaisuuden uusiminen aloi-
tetaan ensi vuonna, jolloin uusi työnte-
kijän eläkelaki (TyEL) tulee voimaan. 
Nykyinen soveltamisohjeet-osio on tar-
koitus korvata uudella parannetulla pal-
velulla viimeistään vuonna 2012, jolloin 

eläkkeet lasketaan yksinomaan TyEL:n mukaan. 
Uusi palvelu sisältää TyEL:n ja YEL:n (uusi yrit-
täjän eläkelaki) soveltamista koskevia ohjeita.

Soveltamisohjeet eivät sido

Ohjeiden antaminen perustui ETK:n laissa ja 
ohjesäännössä määriteltyyn rooliin työeläkejärjes-
telmän yhteisten asioiden hoitajana ja työeläkela-
kien soveltamista koskevien neuvojen antajana.

Soveltamisohjeet eivät alun alkaenkaan olleet 
eläkelaitoksia sitovia. Tätä kuvaa seuraava, ns. 
rajoitussäännöksen soveltamista koskevan yleis-
kirjeen (6/62) alussa ollut kaino toive: ”Eläketur-
vakeskus toivoo, että kaikki työntekijäin eläkelain 
mukaista toimintaa harjoittavat eläkelaitokset 
omaksuisivat rajoitussäännöksen soveltamisessa 
yhtenäisen käytännön ja ettei rajoitussäännöksiä 
sovellettaisi ankarammin kuin mitä muistiossa 
edellytetään.”

Myöhemmin joihinkin lainmuutoksiin liitet-
tiin säännös, jossa todetaan, että Eläketurvakes-
kus antaa tarkemmat ohjeet lain soveltamisesta. 
Nämä lainmuutokset koskivat asioita, joissa jo 
valmisteluvaiheessa kannettiin huolta lain toteu-
tumisesta tarkoitetulla tavalla ja yhdenmukai-
sesti koko työeläkejärjestelmässä. Tällaisia olivat 
lapsenhoitoajan vaikutus eläkepalkkaan ja se, 
miten painotetaan työkyvyn ammatillisuutta, 
kun arvioidaan 60 vuotta täyttäneen työntekijän 
työkyvyn alentumista. 

ETK siis velvoitettiin antamaan ohjeet näi-
den säännösten soveltamisesta, mutta ohjeiden 
luonne säilyi ennallaan. Ne eivät edelleenkään 
olleet sitovia oikeusohjeita eli normeja.

Ohjeita vai suosituksia?

TyEL:n laatimisen yhteydessä kaikki Eläketurva-
keskusta koskevat säännökset siirrettiin erilliseen 
ETK:ta koskevaan lakiin, joka tulee voimaan 
1.1.2007. ETK-lakiin kirjoitettiin myös yleinen 
säännös työeläkelakien soveltamista koskevien 
ohjeiden antamisesta. Käsitellessään TyEL:a kos-
kevaa hallituksen esitystä perustuslakivaliokunta 
puuttui tähän säännökseen ja totesi, että lain 
nojalla annetut ohjeet on mahdollista ymmärtää 
sitoviksi määräyksiksi, eikä Eläketurvakeskus ole 
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on julkilausuttu sosiaali- ja terveysvaliokunnan 
lausunnossa, jossa todetaan, että ”hajautetussa 
työeläkejärjestelmässä, jota hoitavat itsenäiset 
yksityisoikeudelliset eläkelaitokset, on erityisen 
tärkeää varmistaa se, että lainsäädäntöä sovel-
letaan työntekijään, yrittäjään ja työnantajaan 
samalla tavalla riippumatta siitä, missä eläke-
laitoksessa työnantaja on työntekijöidensä työ-
eläkevakuutuksen järjestänyt. Eläketurvakes-
kuksen soveltamiskäytäntöä yhdenmukaistavilla 
suosituksilla voi olla näin ollen vakuutettujen, 
eläkkeenhakijoiden ja -saajien sekä työnantajien 
oikeusturvan kannalta tärkeä merkitys.”

Soveltamiskäytännön eriytymisen riski on 
olemassa erityisesti silloin, kun toimeenpanta-
vaksi tulee paljon uusia säännöksiä. Mittavat 
uudistukset ovatkin näkyneet myös ohjeiden 
määrissä. 90-luvulla yleiskirjeiden vuosittainen 
määrä vaihteli runsaasta 40:stä peräti 73:een. Eri-
tyisesti vuoden 2005 eläkeuudistus oli ohjeiden 
tekijöille valtaisa urakka, semminkin kun samalla 
opeteltiin uutta verkkokirjoitustapaa.  

Soveltamisohjeet ovat vuosien mittaan myös 
muuttaneet muotoaan. Alkuaikoina yleiskirjeet 
olivat lyhyitä, yleisluonteisia, ja niissä vain annet-
tiin soveltamisohje sitä juurikaan perustelematta. 
Sittemmin ohjeita ruvettiin valmistelemaan 
työryhmissä, joissa oli etk:laisten lisäksi myös 
eläkelaitosten edustajia. Ohjeiden valmistelu 
yhteistyössä on ollut kiistatta hyvä asia. Ohjeissa 
on pystytty ottamaan paremmin huomioon käy-
tännön näkökulma, ja yhteiset keskustelut ovat 
varmasti tuoneet lisää oppia ja ymmärtämystä 
puolin ja toisin.

Toisaalta pyrkimys ratkoa moninaisia käy-
tännössä esiin tulevia ongelmia soveltamisoh-
jetasolla on joskus johtanut siihen, että ohjeet 
ovat muodostuneet kovin laajoiksi. Soveltamis-
ohjeiden yksityiskohtaisuutta onkin kritisoitu. 
Tasapainottelu johtotason esittämän kritiikin 
ja käytännön työtä tekevien eläkekäsittelijöiden 
toiveiden välillä ei ole aivan helppoa. 

Kilpailulainsäädännön monet 
vaikutukset

Viime aikoina on oman pikantin mausteensa 
ohjesoppaan tuonut muuttunut kilpailulainsää-
däntö. Koska sanktiot kilpailusäännösten rikko-
misesta ovat tuntuvat, eläkeyhtiöt alkoivat epä-
röidä yhteistyötä soveltamisohjeidenkin teossa.

ETK:n näkemyksen mukaan työeläkelaitosten 
ja ETK:n keskinäinen yhteistyö on tällä alueella 
sallittua kilpailuoikeuden näkökulmasta. Lakia 

on sovellettava vakuutettuihin ja vakuutuksenot-
tajiin yhdenmukaisesti koko työeläkejärjestel-
mässä, joten soveltamiskäytäntö ei ole sovelias 
väline kilpailuun. Tätä heijastaa myös TyEL:n 212 
§, jossa eläkelaitokset valvoitetaan yhteistyöhön 
mm. työeläkelakien toimeenpanoon liittyvissä 
asioissa. Lain perusteluissa korostetaan tässä koh-
din yhtenäisen soveltamiskäytännön tärkeyttä.

Myös ohjeyhteistyössä on kuitenkin kiistat-
tomasti tiedettävä, missä sallitun yhteistyön raja 
kulkee. Sille alueelle, joka koskee esimerkiksi 
eläkelaitosten asiakaspalvelua tai sisäisiä käsitte-
lyprosesseja, ei ole lupa mennä. 

Soveltamisohjeiden tulevaisuus

Vuosi 2004 oli merkkivuosi ETK:n soveltamisoh-
jeiden historiassa. Silloin yleiskirjeet vietiin verk-
koon, ETK:n ylläpitämään Työeläkelakipalveluun 
ja samalla niiden nimi muutettiin soveltamisoh-
jeiksi. Vuodesta 2004 lähtien uudet soveltamisoh-
jeet on kirjoitettu verkkopalvelumuotoon, mikä 
varsinkin ensin alkuun aiheutti hämmennystä 
ohjeiden käyttäjissä. Vanhanmallisiin yleiskir-
jeisiin ja niiden rakenteeseen tottuneista tuntui 
vaikealta löytää hakemaansa uudesta palvelusta. 
Hyvänä apuna ovat kuitenkin palvelusta löytyvät 
seikkaperäiset käyttöohjeet.

Kuluneen parin vuoden aikana soveltamis-
ohjepalveluun on tehty asiakaspalautteen perus-
teella useita parannuksia, joilla on helpotettu 
sen käyttöä. Palvelun kehittäminen jatkuu myös 
tulevina vuosina. Sen rakennetta uudistetaan, 
ohjeiden käytettävyyttä parannetaan ja vanhoja 
skannattuja ohjeita kirjoitetaan uudestaan verk-
kokäyttöön.

Uudistusten suunnittelu aloitetaan ETK:n 
lakiosastolla ensi vuonna. Työn kuluessa selvi-
tämme vielä sekä työeläkelaitosten että ETK:ssa 
soveltamisohjeita käyttävien toiveita Työeläkela-
kipalvelusta. Tavoitteena on, että uusittu palvelu 
voidaan ottaa käyttöön viimeistään vuoden 2012 
alussa. Käytettävissä olevista resursseista riippuu, 
voimmeko nopeuttaa aikataulua tästä.

H e l e n a  Ta p i o
L a k i a s i a i n  o s a s t o p ä ä l l i k k ö

E l ä k e t u r v a k e s k u s

Eläketurvakeskus 
ohjeistaa 

työeläkelakien 
soveltamista

Eläketurvakeskus on antanut yksi-

tyisen puolen eläkelaitoksille ohjeita 

työeläkelakien toimeenpanosta koko 

työeläkejärjestelmän olemassaolon 

ajan. Kaksi vuotta sitten soveltamis-

ohjeet siirrettiin sähköiseen muotoon 

ETK:n ylläpitämään julkiseen verkko-

palveluun, Työeläkelakipalveluun.

sellainen ”muu viranomainen”, joka perustus-
lain nojalla voidaan lailla valtuuttaa antamaan 
oikeussääntöjä. Niinpä perustuslakivaliokunta 
piti asianmukaisena, että ohjeiden antoa koskeva 
säännös poistettaisiin.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta päätyi kuitenkin 
ehdottamaan, että säännöstä ei kokonaan poistet-
taisi, vaan sitä muutettaisiin niin, että ohjeiden 
sijaan puhuttaisiin suosituksista. Tällöin säännök-
sestä kävisi selkeämmin ilmi se, että soveltamis-
ohjeet eivät ole eläkelaitoksia sitovia määräyksiä. 
Tällaisena laki sitten hyväksyttiin.

Soveltamisohjeiden tarpeellisuus

ETK:n soveltamisohjeet ovat eläkelaitoksille 
annettuja suosituksia työeläkesäännösten sovel-
tamisesta. Lainsäätäjän ohjeille antama merkitys 
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astapäätä istuu Kari Puro. Mies, jota 
muut mediat ovat kutsuneet muun 
muassa Mr. Työeläkkeeksi ja tuhansien 
neuvotteluiden mestariksi. Puro, jos 
joku, on työeläkkeen lähihistorian elävä 
hakuteos. Miten ihmeessä hänestä pystyy 

saamaan reilussa tunnissa irti kaiken oleellisen? 
Ei kuitenkaan hätää: jos Kari Puro on kaikki 

nämä vuodet onnistunut pitämään kasassa elä-
keneuvotteluryhmän haasteelliset kokoukset eri-
laisine intresseineen, niin kai hän nyt yhden alan 
oman lehden haastattelunkin ohjaa onnelliseen 
lopputulemaan tuosta noin vain. 

Annetaan siis Kari Puron itse nostaa esille 
uransa mieleenpainuvimmat vaiheet. Ja tehdään 
se nyt, sillä vuodenvaihteen jälkeen hän jää eläk-
keelle 65 vuoden ikäisenä, viisi vuotta alkuperäi-
sen sopimusikänsä ylittäneenä.

Puron työryhmää ei ole

Kolmikymppisenä ja edelleenkin Suomen nuo-
rimpana kansliapäälliköksi sosiaali- ja terveys-
ministeriöön nimitetty Puro joutui heti keskelle 
kuumaa kansaneläkekiistaa vuonna 1972. 

– Paasion vähemmistöhallitus oli esittänyt 
kansaneläkkeen uudistusta, joka paisui oppo-
sition toimesta eduskunnassa moninkertaiseksi 
ja samalla sai aikaiseksi sietämättömän suuren 
laskun. Sotkua ryhtyi selvittämään Sorsan ensim-
mäinen hallitus. Presidentti Kekkonen jätti vah-
vistamatta lakiesityksen. Tämän mylläkän kes-
kelle joutuminen oli melkoinen johdanto uuteen 
työhöni, Puro myhäilee.

Hän muistuttaa, että tuolloinkin apuun kut-
suttiin keskeiset työmarkkinajärjestöt. 

– Työmarkkinaosapuolet ovat olleet työeläk-
keen päätöksenteon valmistelussa mukana alusta 
eli 1960-luvulta lähtien. Aina joskus kuulee väi-
tettävän, että neuvotteluryhmä olisi jollain tavalla 
minun keksintöni tai minun persoonaani liittyvä 
asia. Näin ei kuitenkaan ole, vaan legitimiteetti 
kolmikannan neuvotteluille pohjautuu jo työ-
eläkkeen syntyyn.

– Täten on aivan luonnollista, että työelä-
kettä uudistavat ne osapuolet, joille asia aidosti 
kuuluu. Menettely on saanut nimen ”Puron 
ryhmä”, mutta ei se ole koskaan ollut minun 
ryhmäni. Olen vain ryhmän kokoonkutsuja, 
hän painottaa.

Monta kertaa on kuullut väitettävän, ettei suu-
riin muutoksiin tähtääviin neuvottelutuloksiin 
oltaisi ikinä päästy ilman ryhmän puheenjohtajan 
ilmiömäisiä neuvottelutaitoja. Kari Puro toteaa 
vaatimattomasti, että kaipa hänelle on vuosien 
varrella jonkin verran kertynyt kokemustakin.

– Sitä paitsi minulla on kaikkina näinä vuo-
sina ollut käytössäni alan paras asiantuntemus. 
Esimerkiksi teillä Eläketurvakeskuksessa on las-
kettu ja selvitetty milloin mitäkin asiaa pikai-
sella toimeksiannolla. Neuvotteluissa on noussut 
esiin kysymyksiä, joihin minä en olisi osannut 
etsiä ratkaisuja ilman hyviä tukijoukkoja, Puro 
toteaa.

”Itkette ja laskette”

Aikataulut ovat olleet joskus jopa epäinhimillisen 
tiukkoja. Kari Puro kertoo puolittain häpeillen 
ja puolittain naurua pidätellen joutuneensa ker-
ran toteamaan Jukka Rantalalle, että ”te joko 
laskette nyt tai itkette ja laskette”.

Mitään uhkailijaa oheinen lause ei kuitenkaan 
Purosta tee. Neuvotteluryhmän liepeiltä tiede-
tään luonnehtia häntä jämäkän päättäväiseksi, 
mutta rauhalliseksi ja hienostuneen sivistyneeksi 
puheenjohtajaksi.

Rauhallisuutta Purolta kysyttiin muun muassa 
silloin, kun työmarkkinajärjestöt eivät vuonna 
1986 poikkeuksellisesti päässeetkään sopuun yksi-
löllisen varhaiseläkkeen ikärajasta.

– Työnantajat esittivät 63 vuotta ikärajaksi kun 
taas työntekijät pitivät tiukasti kiinni 60 ikävuo-
desta. Kiista jäi hallituksen ratkaistavaksi, ja yksi-
löllisen varhaiseläkkeen ikärajaksi tuli surullisen 
kuuluisa 55 vuotta.

Alhaista ikärajaa puolusteltiin sillä, että työ-
markkinoilta saadaan raivattua tilaa nuoremmille 
työntekijöille. Työllistymistavoitteen täyttymisen 
asemesta saatiin aikaiseksi asenne, jonka mukaan 
työelämän voi hyvin jättää reilusti alle kuusi-
kymppisenä.

Palkkojen alentaminen suuri saavutus?

Suomen ikääntymiskehitys on ollut hyvin tie-
dossa jo vuosikymmeniä. Niinpä 1990-luvun 
alusta lähtien työeläkejärjestelmä on elänyt 
Puron määritelmän mukaan sopeutuskautta. 
Tänä aikana Puro on työskennellyt Ilmarisen 
toimitusjohtajana.

– Sopeutumisvaihe alkoi laman pakottamana. 
Yksi merkittävimmistä ponnistuksista oli työnte-
kijän eläkevakuutusmaksun säätäminen vuonna 
1993. Suomi ei olisi kenties selvinnyt ilman tuota 
päätöstä, joka faktisesti tarkoitti nimellispalkko-
jen alentamista. Sillä nimellä päätös olisi tuskin 
mennyt lävitse, mutta työntekijän eläkemaksu 

syntyjään 
sopeut taja

Ei ole kovin hedelmällistä kiistellä siitä, 

mikä on hyvä neuvottelutapa. Ratkai-

sevaa lienee tulos eli se, mitä neuvotte-

luissa syntyy, toteaa kari Puro. 
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entistä iäkkäämmäksi tulevaisuudessa. Siihen 
eväitä antavat pidentynyt elinikä ja kohentunut 
terveys.

Eläkekatottomuus on innovaatio

Yleensä eläkkeelle lähtijöiltä tivataan testamen-
tinomaista loppulausetta, jonka avulla voidaan 
kuitata mennyt ja evästää tuleva. Järki-ihmisen 
perikuvana Purolta ei lurituksia synny. Tavoit-
teiden täyttymistä hän kuitenkin arvioi aivan 
omasta aloitteestaan, ja aika yllättäen hän nostaa 
esiin eläkekaton.

– Suomi on maailman ainoita maita, joissa 
lakisääteisessä eläkkeessä ei ole kattoa. Tämä 
on mielestäni hieno asia, sillä katottomuuden 
ansiosta meille on syntynyt yksi, kansalaisille 
kohtuullisen selkeästi aukeava eläkejärjestelmä. 
Meillä ei ole juuri tarvetta erillisille lisäeläkejärjes-
telyille, joilla on taipumus muokata eläketurvasta 
kovin pirstaleista.

– Selkeyttä lisää myös se, että työntekijä voi 
tulevaisuudessa vaihtaa aivan rajoituksetta työ-
paikasta toiseen ja sektorilta toiselle ilman työelä-
keturvan vaarantumista. Eläkepalkan yhtälainen 
määrittely ja eläkkeen karttuminen koko työtu-
lolta mahdollistaa vapaan liikkumisen. Tämäkin 
on hyvin edistyksellistä, ja liikkuvuus puolestaan 
vauhdittaa kansantaloutta, Puro uskoo.

Suomalaisen työeläkkeen edistyksellisyydestä 
huolimatta ala ei voi Puron mukaan tuudittautua 
tyytyväisyyden tunteeseen. 

– Tämä on yksi maailman moderneimmista 
järjestelyistä, mutta valmista siitä ei tule milloin-
kaan, hän toteaa.

Te k s t i :  K a t i  K a l l i o m ä k i
K u v a t :  J u h a  R a h k o n e n

lopulta kelpasi, hän kertoo.
Alun perin väliaikaiseksi tarkoitettu työnte-

kijäin maksu jäi pysyväksi. Tämä ei ole ainakaan 
vaikeuttanut työmarkkinaosapuolten neuvot-
teluita.

– Maksu lisäsi eläketurvan kustannustietoi-
suutta. Kun palkansaajista tuli edunsaajien lisäksi 
näkyvämmin myös maksajia, niin asenne työeläk-
keen uudistamiseen muuttui.

Toinen Puron mielestä työeläkemaksuun ver-
rattava ja kustannustietoisuutta lisäävä uudistus 
tehtiin tuoreimmassa, vuoden 2005 työeläke-
uudistuksessa.

– Elinaikakerroin on ehkä suurin yksittäinen 
tekijä, joka tuo eläketurvaan tarvittavaa talou-
dellista kestävyyttä. 

Puro ei kiihdy, muttei erityisemmin lämpe-
nekään sukupolvikeskustelulle, jossa väitetään 
suurten ikäluokkien rohmunneen itselleen par-
haat edut. Jokaiselle sukupolvelle kun löytyy 
jaettavaksi sama eläkekertymä.

– Tehdyt ratkaisut ovat olleet välttämättömiä 
ja mielestäni hyviä. Siitä huolimatta olisi jokseen-
kin hullunkurista ryhtyä nimeämään palkansaa-
jien työeläkemaksua tai elinaikakerrointa suuriksi 
saavutuksiksi, hän toteaa.

Varovaisetkin laskelmat valoisia

Sen sijaan jossain mielessä saavutuksiksi voi kut-
sua työeläkealan sijoitussäännösten liberalisoin-
tia, mitä niin ikään on toteutettu 1990-luvulta 
lähtien. Puro nostaa näistä erikseen esille vuoden 
1997 muutokset.

– Tuolloin vanhoilla reunaehdoilla toimimi-
nen tel-takaisinlainaamisineen oli jo tullut tiensä 
päähän. Valtio kuitenkin velkaantui sopivasti, 
joten joukkovelkakirjalainat vetivät. Sen lisäksi 
tarvittiin kuitenkin eläviä ja kansainvälisiä osa-
kemarkkinoita, joille päästiin sijoitussäännös-
ten kehittämisen myötä vähä vähältä mukaan 
toimimaan.

Työeläkeyhtiöiden ja -laitosten tuotot ovat 
olleet Puron mielestä hyviä. Viiden-kuuden pro-
senttiyksikön suuruinen reaalituotto on enem-
män kuin esimerkiksi tulevaisuuteen luotaavien 
laskelmien 3,5 prosenttiyksikön tuotto-odotus. 

– Sanoisinkin, että perin myönteiset laskel-
mamme työeläketurvan kestävyydestä perustuvat 
ennemminkin maltillisille kuin epärealistisille 
odotuksille. 

– Ei pidä myöskään unohtaa eläkkeellelähdön 
lykkääntymiseen vaikutusta. Jokainen lisävuosi 
työelämässä pienentää suurin piirtein 2 prosent-
tiyksikön verran työeläkemaksun nousupainetta, 
hän lisää. 

Puro uskoo suomalaisten työskentelevän 
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uomalaiset voivat paremmin kuin aikoi-
hin,  mutta silti poissaolot työpaikoilta 
ovat lisääntyneet. Tutkimusten mukaan 
se johtuu työpaikkojen ilmapiiristä, per-
hesyistä sekä asenne- ja elämäntapaon-
gelmista, sosiaalipsykologian tohtori 

Aini Jaari sanoo. 
Tiukat tulosvastuut ja säästötoimet, jatkuvat 

muutokset ja kehityshankkeet panevat sekä hen-
kilöstön että johdon koville.  Uusi työkulttuuri 
vaatii työntekijältä sopeutumista, kykyä sietää 
epävarmuutta ja ammattitaidon kehittämistä. 
Se on myös kova haaste esimiehille, sillä he ovat 
vastuussa työn sujumisesta ja työpaikan ilma-
piiristä. Tämän vyyhden selvittämiseen saa apua 
ulkopuolisesta työnohjauksesta.  

Kyynisyys kasvaa 

Jatkuvat muutokset työyhteisöissä ja määräi-
levä johtaminen vievät työstä ilon. Jos työnte-
kijä kutistuu johdon strategiapelien nappulaksi, 
häneltä katoaa ammattiylpeys ja työmotivaatio. 

Tilalle tulee välinpitämättömyys ja kyynisyys. 
Kyynisyys onkin Jaarin mukaan yleistynyt, eten-
kin suurten organisaatioiden muutoksissa.

– Kyynisyys liittyy arvopohjan muutokseen 
ja materialististen arvojen  korostumiseen. Se on 
myös tyypillinen työssään uupuneen tai syrjäyte-
tyksi tulleen ihmisen puolustusmekanismi.  

Kun varttunut työntekijä havaitsee, ettei 
hänen kokemustaan ja kykyjään arvosteta, 
hänestä tulee passiivinen ja kyyninen. Jos muu-
toksia ei hyväksy, on parempi vaihtaa työpaikkaa 
vaihto kuin nurista muutosta vastaan. Yksikin 
”känkkäränkkä” kun riittää pilaamaan koko työ-
paikan ilmapiirin. 

Esimiesten olisi kyettävä sekä arvostamaan 
että hyödyntämään työntekijöittensä kokemusta, 
taitoja ja vahvuuksia ja ymmärtämään työnteki-
jöittensä elämäntilanteita.  

Jaarin kokemusten mukaan esimiehet ovat 

valitettavan usein liian nuoria tai kokemattomia 
vaativaan tehtäväänsä. 

Työnohjauksesta vuosihuolto 

Tietenkin rapatessa roiskuu ja ristiriitoja syntyy. 
Itse kunkin pitää sietää kritiikkiä ja erimielisyy-
det on ratkaistava. Se onnistuu parhaiten sanan 
voimalla - avoimella dialogilla.  Oma kanta on 
uskallettava sanoa ääneen. 

Yleensä asiantuntijaan turvaudutaan vasta krii-
sin ollessa jo päällä. Parhaimmillaan työnohjaus 
voisi toimia kuin vuosihuolto, jonka yhteydessä 
katsastetaan työyhteisön toimivuus. 

Työnohjaus ei ole terapiaa, vaan menetelmä, 
jolla erityiskoulutetun ulkopuolisen työohjaajan 
tuella tarkastellaan omaa perustehtävää, kartoi-
tetaan työpaikan ilmapiiriä, eri työtehtäviä ja 
tarvittaessa valmennetaan muutokseen. Työnoh-
jaaja toimii ikäänkuin peilinä ja auttaa ihmisiä 
löytämään itse omat ratkaisunsa, esimerkiksi 
työtehtävien priorisoinnissa.

Jaarin mukaan ulkopuolinen työnohjaaja toi-
mii parhaimmillaan esimiehen kannustajana ja 
ammatillisena luottohenkilönä, jota sitoo vaiti-
olovelvollisuus. 

– Esimies pystyy tukemaan ja auttamaan omia 
alaisiaan parhaiten ottamalla huomioon myös 
omat tarpeensa. Tärkeä työohjauksessa pohdit-
tava kysymys onkin, miten esimies voi muuttua 
ja kehittyä roolissaan toisten johtajana. 

Neljännes lopettaisi 
työnteon vaikka heti 

Väitöskirjassaan Itsetunto, elämänhallinta ja arvot 
suomalaisessa työelämässä Aini Jaari toteaa, että 
hyvä itsetunto ja elämänhallinta ovat yhteydessä 
toisiinsa. Ja mitä enemmän henkilöllä on kou-
lutusta tai ammattitaitoa, sitä vahvempi on itse-
tunto ja sitä paremmin ja pidempään hän viihtyy 
työelämässä

Nykyisessä työkulttuurissa kuitenkin kilpail-
laan. Suosiossa on ”sooloilu”: yksilöllinen suo-
rittaminen, näkyminen ja tuloksenteko yhteisöl-
lisyyden kustannuksella.   

– Amerikkalaistyylinen, yksilöllinen tehok-
kuuden ja pärjäämisen kultti ei sellaisenaan sovi 
suomalaiseen työelämään. Se aiheuttaa ongelmia, 
eriarvoisuutta ja epävarmuutta, Jaari sanoo. 

– Työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet 
huomioon ottava joustavampi työkulttuuri lisäisi 
motivaatiota ja työssä jaksamista.

Jaari yllättyi havaitessaan, että nykyisen yksilö-
kultin seurauksena suomalaisista neljännes – iästä 
riippumatta – olisi valmis luopumaan työelä-
mästä, jos oma talous vain sen sallisi. Tätä mieltä 
olivat etenkin maatalouden, julkisen hallinnon, 
maanpuolustuksen, teollisuuden ja tietotekniikan 
parissa työskentelevät. 

– Työstä pois haluaville ovat tärkeitä yhteisölli-
set arvot. He vieroksuvat yksilöllisyyden korosta-
mista ja pelkäävät, etteivät pärjää pätevyysvertai-
lussa. Samalta starttiviivalta lähtevä tasatahtinen 
kilpajuoksu aiheuttaa heissä huonommuuden 
tunnetta, eivätkä he siksi koe työelämää enää 
mielekkääksi. Muita syitä olivat työuupumus, 
pätkätöiden aiheuttama ahdistus ja yksinäisyys.  
Ne romuttavat perusturvallisuuden tunnetta.

Aini Jaari kehottaa meitä olemaan ylpeitä 
omasta elämästämme ja työpanoksestamme. 
Rajat tulevat vastaan vasta sitten kun niitä kokeil-
laan. Eikä muutosta tule, ellei jokainen panosta 
siihen. 

– Onnistumisen tunne työssä on jokaisen 
itsetunnolle tärkeää. Aivan yhtä tärkeää kaikille 
ja kaikenikäisille, Jaari huomauttaa. 

Työuraajattelusta elämänuraajatteluun 

Suurten ikäluokkien vanhemmille elämän tär-
keitä tavoitteita olivat hyvä vakituinen työpaikka 
ja arvostus työssään. Suuret ikäluokat taas panos-
tivat koulutukseen ja rakensivat uraansa uhra-

Työpaikoille pitäisi tyky-ohjelmien 

rinnalle saada myös ”hekyä” eli hen-

kistä tasapainoa tukevaa toimintaa. 
ehkäisee ongelmia ja 

auttaa muutosta  

Työnohjaus
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uksiakaan kaihtamatta. Menestyksen mittareita 
olivat ammatti, yhteiskunnallinen asema ja paksu 
lompakko. 

Nykynuorten arvojärjestys on toinen. Perhe, 
ystävät, vapaa-aika ovat monille työtä tärkeämpiä 
ja yhä harvempi havittelee huippu-uraa jos se vaa-
tii uhrauksia henkilökohtaisessa elämässä. Työura-
ajattelu on vaihtunut elämänura-ajatteluksi. 

–  Persoonallinen sitoutuminen työhön ei 
tarkoita, että työlleen pitäisi uhrata kaikki. Terve 
itsekkyys on tarpeen, sillä jokaisen elämä on 
ainutkertainen, Jaari toteaa.

Aini Jaari on kouluttanut ja konsultoinut vuo-
sia eri yrityksiä ja organisaatioita.  Neljän aikuisen 
lapsen äiti puhuu työssä ja elämässä jaksamisesta 
omasta kokemuksestaan. Väitöskirja valmistui 
yli viisikymppisenä ja viime keväänä Jaari aloitti 
ratkaisukeskeisen psykoterapian opinnot. 

– Elämän tasapainon löytäminen on suuri 
haaste. Olit sitten 30- tai 60-vuotias kannattaa 
välillä pohtia elämäntilannettaan ja elämänkaar-
taan. Ja kysyä itseltään: mitä haluan elämältä. 

Sankaritarinat ”jaksamisesta” voivat hämätä. 
Meillä kaikilla on 24 tuntia vuorokaudessa.  

– Olit sitten esimies tai kotiäiti sinun pitää 
varata aikaa myös itsellesi. Kuulostele kehoasi 
ja mieltäsi. Luovu jatkuvasta kiireestä, loputto-
masta harrastamisesta ja kursseista, jos et tunne 
tekemisen iloa ja suorittamisen pakko on pääl-
limmäisenä.

Tulevaisuuteen Aini Jaari katsoo optimistina. 
Ihmiset ovat alkaneet puhua tunnoistaan ja vaatia 
muutosta. Työpaikoilla on jo tehty paljon hen-
kilöstön hyväksi. 

Toisaalta pelissä ovat itse kunkin vastuu ja 
asenteet. Voimme nähdä lasimme puolityhjänä 
tai puolitäytenä. Ratkaisevia ovat asenteemme ja 
elämänarvomme.

Te k s t i :  Te r t t u  L e v o n e n
K u v a :  J u h a  R a h k o n e n

Aini Jaarin mukaan nuorten kohdalla työura
ajattelu on vaihtunut elämänuraajatteluksi. 
Perhe, ystävät, vapaaaika ovat monille työtä 
tärkeämpiä ja yhä harvempi havittelee huip
puuraa jos se vaatii uhrauksia henkilökoh
taisessa elämässä.



j
ohtamistutkimuksen mukaan hyvät vai-
kutusmahdollisuudet omaan työhön, 
tyytyväisyys työhön ja palkitsemiseen 
ennustavat ikääntyvien työssä jatka-
mista.

Tarkentuvaa kuvaa esimies- ja hen-
kilöstöjohtamistyön vaikutuksesta työssä jatka-
miseen antaa 

Neljä vuotta sitten Jyväskylän yliopiston talo-
ustieteiden tiedekunnassa aloitettu ikäjohtamisen 
verkostohanke tuottaa tutkimustietoa henkilös-
tön eri-ikäisyyden huomioivasta johtamisesta sekä 
työyhteisöjen hyvinvoinnin kehittämisestä. 

Työn alla on kaikkiaan viisi väitöskirjaa. Yksi 
hankkeen seitsemästä rahoittajasta on Työeläke-
vakuuttajat TELA. Johtaja Markku J. Jääskeläi-

sen mielestä tutkimukset ovat jo tähän mennessä 
tuoneet tuloksia, joiden jalkauttaminen työelä-
mään edistää työurien pidentämistä.

Tällä kertaa tutkimusten empiirisenä koh-
teena eivät toki ole abstraktioiden parissa puuhaa-
vat symbolianalyytikot, vaan terveydenhuollon 
ammattilaiset, sairaanhoitajat. 

Nämäkin tutkimustulokset osoittavat, että esi-
miesten tulisi kiinnittää huomiota erityisesti 45 – 
54-vuotiaisiin alaisiinsa. He tarvitsevat innostusta 
ja uusia haasteita jaksaakseen työssään nykyistä 
pidempään. Hankkeessa väitöskirjaansa tekevä 
Sirpa Koponen muistuttaa, että tällä ikäryh-
mällä on jo takanaan pitkä työkokemus ja paljon 
osaamista. 

– Helposti ajatellaan, etteivät he tarvitse enää 

samalla tavalla koulutusta ja kehittymismahdol-
lisuuksia kuin nuoremmat työntekijät. Heidät 
ikään kuin unohdetaan, mikä osaltaan vaikuttaa 
heidän työtyytyväisyyteensä ja arvostuksen tun-
teeseensa, Koponen toteaa.

Asialähtöinen tyyli omiaan 
suurille ikäluokille

Sirpa Koponen tutkii johtamistyylien vaikutusta 
ikääntyvän työssä jatkamiselle ja jaksamiselle. 
Aineisto on kerätty Kuopion yliopistollisessa 
sairaalassa. Koponen tutki kolmen erilaisen joh-
tamistyylin vaikutuksia eri-ikäisten sairaanhoi-
tajien ajatuksiin nykyisessä työssä pysymiseen 
sekä eläkeaikomuksiin. Tutkimuksessa osaston-
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Kohtele työvoimaa 

ikään kuin ihmisinä

Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunnassa ikäjohtamisen verkostohankkeessa on 
valmisteilla kaikkiaan viisi väitöskirjaa. Tässä tekijöistä kolme:  Monika von Bonsdorff, Sirpa 
Koponen ja Hanna Salminen.



hoitajien esimiestyötä tarkasteltiin asialähtöisen, 
ihmiskeskeisen ja muutoskeskeisen johtamistyy-
lin kautta.

Asialähtöinen tyyli korostaa tehokkuutta, jär-
jestystä ja toiminnan luotettavuutta. Sitä voisi 
nimittää myös sähköposti- tai sanelujohtamiseksi. 
Koposen tutkimustulokset osoittavat, kuinka 
lujasti me ihmiset olemme aikakautemme ja kult-
tuurimme vankeja. Asialähtöinen tyyli tuntuu 
purevan suuriin ikäluokkiin, jotka ovat kasvaneet 
käskyjen ja tiukkojen ohjeiden maailmassa.

– Nuoremmat ikäluokat odottavat esimies-
tensä kohtelevan heitä enemminkin kollegoinaan 
kuin alaisinaan, Koponen selvittää.

Ihmiskeskeisessä johtamistyylissä esimies 
pyrkii keskusteluun, hän pyrkii varmistamaan 
myös alaisensa työhyvinvointia huomioimalla 
työntekijän toiveita ja ajatuksia omasta työstään 
ja kehittymismahdollisuuksista. Myös ryhmä-
työskentelyyn kannustaminen on keskeistä tässä 
johtamistyylissä.

Viimeistään tässä vaiheessa vanhakantaisen 
pomon kulmakarvat kohoavat: ”eihän töihin 
tulla viihtymään…”. Kuinkahan vieroksuttuja 
arkisessa johtamistyössä pehmeämmät tyylit 
mahtavat olla?

Tehokkuus syö vuorovaikutteisuutta

– Kyllähän nykyinen painopiste on tehokkuu-
dessa, resurssit ovat minimissään ja tämän seu-
rauksena vuorovaikutteiseen johtamistapaan on 
tänä päivänä aina vähemmän ja vähemmän aikaa, 
Koponen arvioi.

Tutkimuksessa havaittiin, että ihmiskeskeinen 
johtamistyyli vähentää yli 45-vuotiaiden ajatuk-
sia ammatista luopumisesta. Ihmiskeskeinen ja 
muutoskeskeinen johtamistyyli puree 35 – 44-
vuotiaisiin, mutta alle 35-vuotiaiden kohdalla 
mikään johtamistyyli ei vähennä ammatista luo-
pumisajatuksia. 

– Ei voida sanoa, mikä johtamistyyleistä olisi 
paras, vaan ollakseen hyvä esimies, johtajan tulisi 
sopeuttaa johtamistyylinsä työn luonteen ja työ-
ympäristön mukaiseksi. Lisäksi esimiehen tulisi 
huomioida alaistensa eri-ikäisyys ja ikääntymisen 

mukanaan tuomat sekä positiiviset että negatiivi-
set muutokset. Tämä tekee esimiestyöstä erittäin 
haasteellisen ja siihen täytyisi olla myös aikaa, 
Koponen selvittää.

Vakinaistetaanko vai ketjutetaanko?

Monika von Bonsdorff tutkii ikääntyvien sai-
raanhoitajien kokonaisvaltaisen palkitsemisen 
vaikutusta työssä jatkamiseen. 

– Palkitseminen on muutakin kuin palkan 
maksamista. Rahan lisäksi merkittävää on myös 
ei-rahallinen palkitseminen. Yksittäinen sairaala 
tai osastonhoitaja ei rahapuolella pysty ihmeitä 
tekemään, mutta ei-rahallinen palkitseminen on 
johtamiskysymys.

– Halutessaan sairaala voi valita, palkitseeko 
se työntekijöitään vakinaistamalla vai ketjute-
taanko työsuhteet. Tällä tavalla johto voi selkeästi 
osoittaa arvostusta työntekijää kohtaan, Kuopion 
yliopistollisessa sairaalassa aineistonsa kerännyt 
von Bonsdorff selvittää.

Väitöstutkimuksessaan Monika von Bonsdorff 
pyrkii löytämään sairaalan henkilöstöhallinnolle 
ja esimiestyötä tekeville kokonaisvaltaisen palkit-
semisen työkaluja, joilla ikääntyvä henkilöstön 
työssä jatkamista edistettäisiin.

Etenemisajatukset uusiksi

Hanna Salmisen tutkimus selvittää ammatil-
listen kehittymismahdollisuuksien vaikutusta 
ikääntyvien sairaanhoitajien työtyytyväisyyteen, 
organisaatioon sitoutumiseen ja työssä jatkamis-
halukkuuteen. 

Yli 55-vuotiaat kokevat mahdollisuutensa 
kaikkein heikoimmaksi. Monipuolisiksi koetut 
mahdollisuudet kehittymiseen olivat tärkeitä 
työpaikassa pysymistä ja ammatissa jatkamista 
ajatellen.

Keski-Suomen keskussairaalassa kootun aineis-
ton mukaan sairaanhoitajat arvioivat hyviksi 
koulutusmahdollisuutensa ja mahdollisuuden 
työssä oppimiseen. Heikoin osa-alue oli uralla 
eteneminen.

– Ehkä uralla etenemiseksi ymmärretään 
ainoastaan virka-asemassa ylöspäin meneminen. 
Laajenevia työtehtäviä, joustavaa, monipuolista 
työtä ei niinkään nähdä etenemisenä, Salminen 
pohtii.

– Henkilöstön kehittämistä pitäisi räätälöidä 
enemmän eri ikäryhmille, Salminen ehdottaa.  
Tällöin voitaisiin etsiä erilaisia urapolkuja, joissa 
otetaan ihmisten erilaiset tarpeet huomioon. 

Te k s t i :  E i n o  N y k ä n e n 
K u v a t :  I l k k a  P i e t a r i n e n
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Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tie-
dekunnassa vuonna 2002 alkaneessa ikä-
johtamisen verkostohankkeessa on val-
misteilla kaikkiaan viisi väitöskirjaa. Mo
nika von Bonsdorffin, Sirpa Koposen ja 
Hanna Salmisen tutkimusten lisäksi Pin
ja Halme tekee tutkimusta ikäjohtamisen 
käsitteistöstä ja Sanna Virtainlahti hiljai-

sen tietämyksen hallinnasta henkilöstö-
johtamisessa.

Projektia rahoittavat Suomen Akatemia, 
Työeläkevakuuttajat TELA, Työsuojelura-
hasto, Työministeriö, Vakuutusyhtiö Ilma-
rinen, Liikesivistysrahasto sekä Jyväskylän 
kauppalaisseuran säätiö.

Viisi väitöskirjaa johtamisesta

Abstraktien tehtävien maailmassa elävä nykyihminen 

kaipaa myös pomonsa huomiota, läpisosiaalinen olento 

kun on. Kyseessä ei ole tuulesta temmattu väite, vaan 

monien tieteellisten tutkimusten tulos.
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Ammattitaidon arvostus 
saa pysymään töissä

Jyväskyläläinen Harjun Betoni pitää mieluusti 

kiinni ikääntyvistä työntekijöistään. Erilaisissa 

projektitehtävissä on puolikymmentä täyden 

eläkeiän saavuttanutta ammattimiestä. 



H
arjun Betonin entinen konepäällikkö, 
70-vuotias Erkki Pääkkönen oli kes-
keisesti mukana uuden tehtaan suun-
nittelussa ja rakennusvaiheessa. 

– Eikös olekin aikamoinen saavutus 
kahdelta eläkeukolta, toimitusjohtaja 

Eero Nieminen penää uutta laitosta esitelles-
sään. 

Nieminen täyttää seuraavaksi 72 vuotta.
Yleensä on helpompi löytää tekemistä ikäänty-
välle valkokauluskansalle, mutta Harjun Beto-
nissa myös tuotannosta on kaivettu esiin ikään-
tyvien kokemustietoa ja ammattitaitoa.  

Monenlaisten tehtävien kautta lopulta varas-
tolle päätyneen Matti Ruuskan tietämystä yritys 
käyttää suurilla messuilla. Markkinointitehtävissä 
on muitakin pitkän päivätyön yrityksessä teh-
neitä, samoin kunnossapidon puolella.  

– Käykää firmassa kahvilla, minä sanon kai-
kille eläkkeelle siirtyville, toimitusjohtaja Niemi-
nen korostaa. Kahvittelun lomassa on luontevaa 
kysäistä ihmistä mukaan johonkin projektiin. 

Ikääntyvää voi pyytää töihin

Niemisen mukaan asioiden pitää tapahtua 
nimenomaan niin päin, että ikääntyvää pyyde-
tään töihin, eikä odotella heidän tulevan kysele-
mään hommia. Sillä tavalla ihmiselle osoitetaan, 
että hänen elämäntyötään ja ammattitaitoaan 
arvostetaan. 

Niemisen mielestä ikääntyneet työntekijät 
pärjäävät nykyisessäkin työelämässä hyvin, kun-
han heille hyväksytään hieman tavallista väljem-
mät pelisäännöt.

Nieminen ja Pääkkönen kuuluvat sukupol-
veen, jolle varhainen palkkatyöhön meno oli 
itsestäänselvyys. Nieminen aloitti metsätöissä 
13-vuotiaana. Nykyisessä yrityksessä työuraa on 
kertynyt 44 vuotta. Pääkkönen menetti isänsä 
sodassa, ja 15-vuotiaana hän jäi täysorvoksi. 
Työuran aikana kaikenlaiset koneet ovat tulleet 
tutuiksi.

Niemisen ja Pääkkösen keskinäistä, huumorin 
höystämästä jutustelusta välittyy selvästi keski-

näinen arvostus. Vaikka Pääkkönen on ollut jo 
kahdeksan vuotta eläkkeennauttijan kirjoissa, 
hän oli tehtaan rakennushankkeen aikana lähes 
joka päivä töissä, Nieminen ylistää.

”Ihmisestä tehtiin 
muumio 65vuotiaana”

– Aikoinaan tehtiin iso virhe, kun ihmiset pako-
tettiin jättämään työelämä vanhuuseläkeiän täyt-
tyessä. Toisin sanoen ihmisestä tehtiin 65-vuo-
tiaana muumio, värikkäitä kielikuvia viljelevä 
Nieminen sanoo. Saman tien yrityksistä katosi 
valtava tietomäärä. 

Nieminen alleviivaa ikääntyvien työntekijöi-
den ammattitaidon ja siihen sisältyvän hiljaisen 
tiedon – kokemustiedoksikin kutsutun – arvos-
tuksen osoittamisen tärkeyttä. Ikävä kyllä, joskus 
nuoret johtajat käyttäytyvät ”kuin Kiinan keisa-
rit”, eivätkä oivalla työkokemuksen merkitystä.

Nieminen huolehtii omasta jaksamisestaan 
tekemällä vuosittain useita lomareissuja mökille 
Lappiin. Toinen akkujen latauskeino on veneily. 
Kalastus ja veneily ovat myös Pääkkösen har-
rastuksia.

– Kyllä pitkän työiän salaisuuksiin kuuluu 
sekin, että työn lisäksi ihmisellä on muitakin 
arvoja. Minä uskon onnistuneeni tässä suhteessa, 
koska lähipiirin lapset ovat parhaita kavereitani, 
Nieminen sanoo.

Ikä hioo meitä jokaista monella tavalla. Kiivas-
tempoisessa liike-elämässä jaksamista helpottaa 
asioiden asettaminen tärkeysjärjestykseen. 

– Nuoremmat työntekijät alkavat jo tottua 
siihen, että messumatkoilla ulkomailla pappa 
jättää yökerhot väliin.   

Te k s t i :  E i n o  N y k ä n e n
K u v a t :  I l k k a  P i e t a r i n e n

Toimitusjohtaja Eero Nie
misen mukaan ikääntyneet 
työntekijät pärjäävät nykyi
sessäkin työelämässä hyvin, 
kunhan heille hyväksytään 
hieman tavallista väljemmät 
pelisäännöt. Harjun Betonin 
entinen konepäällikkö Erkki 
Pääkkönen jopa palasi eläk
keeltä töihin.
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i
kääntyvässä Euroopassa mietitään kiivaasti 
erilaisia vaihtoehtoja eläkejärjestelmien 
taloudellisen kestävyyden turvaamiseksi. 
Uutisointi eri maiden eläkeuudistuksista tai 
uudistussuunnitelmista onkin parina viime 
vuosikymmenenä ollut vilkasta. 

Toisaalta hyvinvointivaltioiden kehitystä ja 
vertailua koskevassa kirjallisuudessa puhutaan 
usein ns. polkuriippuvuudesta. Sen mukaan 
aiemmin tehdyt päätökset ja jo olemassa ole-
vat instituutiot rajoittavat ja sitovat tulevaisuu-
den päättäjien käytettävissä olevia vaihtoehtoja. 
Tämän mukaisesti hyvinvointijärjestelmien 
rakenteelliset muutokset ovat harvinaisia, jolloin 
eri hyvinvointivaltiot säilyvät uudistuksista huo-
limatta lähes muuttumattomina ja uudistukset 
entisestään vahvistavat niiden ominaispiirteitä. 

Eläkeuudistuksissa polkuriippuvuus nousee 
vielä selvemmin esille. Pääsääntöisesti eri mai-
den eläkejärjestelmien muutokset ovat asteittai-
sia ja radikaalit, järjestelmän rakenteita kerralla 
uudistavat muutokset ovat harvinaisia. Bremenin 
yliopiston sosiaalipolitiikan professorin Karl 
Hinrichsin mukaan eläkejärjestelmät ovat ver-
rannollisia elefantteihin: isoja, harmaita, hyvin 
suosittuja, mutta vaikeasti liikuteltavia.

Ajan huomioiminen voi kuitenkin muuttaa 
näkemystä instituutioiden pysyvyydestä. Vuoteen 
2050 asti on vertailtu korvausasteita. Vertailu-
jen perusteella on havaittavissa, että asteittaiset-

kin muutokset voivat kumuloituessaan johtaa 
kokonaiseläkerakenteen muuttumiseen, jolloin 
lisäeläkesäästämiselle avautuu entistä suurempi 
merkitys.

Uudistuksissa yhteisiä piirteitä

Yksi tavallisimmista uudistuskeinoista on ollut 
indeksiturvan muuttaminen siten, että palkkain-
deksistä on siirrytty hintaindeksiin tai hinta- ja 
palkkaindeksin yhdistelmään eläkkeiden tarkis-
tamisessa. Ruotsissa ja Saksassa eläkkeiden tar-
kistuksiin vaikuttavat lisäksi eläkejärjestelmien 
taloudellinen tila erillisten kestävyyskertoimien 
kautta.  

Toinen eri maita yhdistävä piirre on mak-
sujen ja etuuksien välisen yhteyden tiivistämi-
nen. Näkyvimmät muutokset on tehty Ruotsissa 
1999 ja Italiassa 1996. Italiassa koko lakisääteinen, 
etuusperusteinen eläkejärjestelmä muutettiin 
maksuperusteiseksi. 

Muissa maissa eläkkeen määräytymisperus-
teena olevaa ajanjaksoa on vastaavasti pidennetty. 
Suomi, Itävalta ja Portugali ovat ehkä parhaim-
pia esimerkkejä maista, jotka ovat siirtyneet vii-
meisten tai parhaiden vuosien laskennasta koko 
työuran perusteella määräytyvän eläkkeen las-
kentaan.   

Varhaiseläkejärjestelyjen karsiminen on ollut 
monen maan uudistuslistan kärjessä samoin kuin 

Vanhushuoltosuhteen ja eläkemeno-

jen kasvu, työllisyystilanteen muuttu-

minen ja talouden kansainvälistymi-

nen ovat työntämässä EU15-maiden 

eläkejärjestelmien kehitystä uusille 

urille. 

 Vai ovatko, pohtii artikkelissaan 

erityisasiantuntija Mika vidlund.

Elefantit  liikkeellä
– EU-maiden eläkejärjestelmät uudistusten tiellä

muutokset vanhuuseläkeikärajaan. Saksassa van-
huuseläkeikä nousee nykyisestä 65 vuodesta 67 
ikävuoteen vuosien 2012 ja 2029 välisenä aikana. 
Tanskassa kansaneläkejärjestelmän eläkeikä ollaan 
nostamassa takaisin 67 vuoteen; ikärajaan joka 
oli vielä voimassa ennen vuotta 2004, jolloin 
eläkeikä laskettiin 65:een. Britannian hallituksen 
esityksessä vanhuuseläkeikää ehdotetaan nostet-
tavaksi 68 vuoteen. 

Italia, Ruotsi ja Suomi ovat puolestaan maita, 
joissa eläkeiän noston sijasta on otettu käyttöön 
joustava eläkeikä. Näiden maiden lisäksi Saksassa 
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lakisääteisen ja 
työmarkkinaeläkkeen 
korvaustaso eu15-maissa
 

Oletukset: keskipalkkainen palkan
saaja, 40 vuoden työura, 65vuotiaa
na vanhuuseläkkeelle
Lähde: SPC 2006
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Lakisääteinen eläke Työmarkkinaeläke (II-pilari)

ja Ranskassa pyritään ns. elinaikakertoimella 
siihen, että eliniän pidentyessä myös työssäolo-
aika pitenee. Saksassa tämä toteutuu epäsuorasti 
indeksitarkistusten kautta. 

Ranskassa täyden eläkkeen vakuutusaikavaati-
musta tarkistetaan viiden vuoden välein elinaja-
nodotteen kehityksen mukaisesti. Itävallassa on 
myös otettu käyttöön kestävyyskerroin vuonna 
2005, mutta kerroin ei pienennä eläkkeitä auto-
maattisesti, vaan erillinen komitea suosittelee 
maan hallitukselle mahdolliset uudistustarpeet 
kertoimen kehityksen perusteella.  

Puskurirahastojen rakentaminen vuosituhan-
nen vaihteen molemmin puolin on näkyvä piirre 
maiden valmistautumisessa kasvavien eläkeme-
nojen rahoittamiseen. Poikkeuksen muodos-
tavat Britannia, Italia, Itävalta ja Saksa, joissa 
puskurirahastoja ei ole. Toista ääripäätä edusta-
vat erityisesti Suomi sekä Ruotsi, Luxemburg ja 
Tanska, joissa rahastoja on kerrytetty jo pidem-
män aikaa. 

Oman tiensä kulkijoita

Ruotsi ja Italia erottuvat muista EU15-maista 
omilla rakenteellisilla uudistuksillaan. Ruotsi on 
rahastoeläkejärjestelmällään, jossa vakuutetun 
on mahdollista sijoittaa osa eläkemaksustaan 
valitsemiinsa rahastoihin, lähtenyt vielä voimak-
kaammin uusille urille kuin Italia. Italia tosin 

on toteuttamassa TFR-erorahauudistusta, joka 
mahdollistaa yksilöllisen eläkesijoittamisen.

Britannia ja Irlanti erottuvat puolestaan muista 
toteuttaessaan selkeästi liberaalin hyvinvointimal-
linsa mukaista uudistuspolitiikkaa. Molemmat 
maat ovat viime aikoina pyrkineet entisestään 
vahvistamaan markkinaperusteista kehityslinjaa. 
Samanaikaisesti on myös pyritty parantamaan 
vähimmäisturvan tasoa. 

Irlannissa lisäeläkesäästämistä pyritään kas-
vattamaan vuonna 2002 käyttöön otetulla hen-
kilökohtaisella PRSA-säästöeläketilijärjestelyllä. 
Britanniassa lakisääteinen työeläkejärjestelmä on 
jo alun perin rakennettu siten, että se on mah-
dollista korvata yksityisillä eläkeratkaisuilla. Tätä 
ominaisuutta vahvistettiin entisestään vuoden 
1986 uudistuksilla, jolloin lakisääteistä työeläke-
turvaa heikennettiin tuntuvasti. Edelleen henki-
lökohtaisen stakeholder-lisäeläkkeen käyttöön-
otto vuonna 2001 oli askel uudistukselle, jonka 
lopullisena tavoitteena on muuttaa koko lakisää-
teinen eläkejärjestelmä tasaeläkejärjestelmäksi. 
Britannian hallituksen esityksen mukaan tätä 
täydentäisivät yksilölliset eläketilit, jotka eivät 
kuuluisi työnantajakohtaisiin järjestelyihin.

Malitilliset muuttujat 

Muut EU15-maat ovat enemmänkin toteuttaneet 
asteittaisen eläkeuudistuksen linjaa. Suomessa 

uudistukset ovat olleet lakisääteisen eläkejärjes-
telmän sisäisiä.

Näkemykset polkuriippuvuudesta ja insti-
tuutioista muutosten muokkaajina näyttävät 
pitävän paikkansa. Toisaalta rakenteellisesti 
muutosjäykkinä pidetyt Keski-Euroopan maat 
eivät ole pysyneet muuttumattomina – muutos 
tapahtuu näissä maissa hitaasti ”hivuttamalla”. 
Uuden polun aukaiseminen ja institutionaaliset 
muutokset voivat olla pitkäaikaisia ja vaikeita. 
Omalta osaltaan tätä kuvaavat eri maissa esiin-
tyneet laajat lakot. Muutosten vaikeudesta huo-
limatta ne ovat mahdollisia. 

M i k a  V i d l u n d
E r i t y i s a s i a n t u n t i j a

E l ä k e t u r v a k e s k u s

Artikkeli perustuu ETK:n Working Paperiin 
1/2006: Old-age pension reforms in the EU-15 
countries at a time of retrenchment.  
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Argentiinassa lähes puolet kansasta tekee työtä 

pimeästi ilman eläketurvaa. Kuilu rikkaiden ja 

köyhien välillä on vain kasvamassa. Sitä yrite-

tään kuroa umpeen uudella yksityisiä ja julkisia 

periaatteita yhdistävällä eläkejärjestelmällä.

Argentiinan malli  on 
muu t t unu t  moneksi

Köyhyystutkija Vero
nica Baracatin tiedot 
vetävät mietteliääksi: 
Argentiinan väestöstä 
40 prosenttia elää köy
hyysrajan alapuolella.
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V
anhuksen laittaminen johonkin laitok-
seen olisi meillä hylkäys. Useimmiten 
vanhukset asuvat tyttäriensä luona ja 
lapsiensa elätettävinä, koska eläke ei riitä, 
sanoo argentiinalainen köyhyystutkija 
Veronica Baracat.

Baracat toimii omassa maassaan neuvonanta-
jina köyhyyden vähentämisprojekteissa ja kan-
sallisissa kehitysohjelmissa. 

Argentiinan 39,5 miljoonaisesta väestöstä 40 
prosenttia elää köyhyysrajan alapuolella. 

Etuuksista tehty ehdollisia

Argentiinassa on nähty monta vaihetta eläkejär-
jestelmien kehittämisessä. Julkinen on muuttu-
nut yksityiseksi, ja romahduksen jälkeen ollaan 
nyt palaamassa sekamalliin.

1950-luvulla alkoi hyvinvointiyhteiskunnan 
rakentaminen. Siinä miehet olivat perheen elättä-
jiä ja koko perheen sosiaalietujen kerääjiä. Vahva 
harmaa talous vaikeutti kehitystä.

1980-luvulla hyvinvointiyhteiskunta ajautui 
kriisiin kaupan ja talouden vapautumisen ja julki-
sen sektorin yksityistämisen seurauksena. Talou-
den kasvun uskottiin olevan paras ase taistelussa 
köyhyyttä vastaan, ja sosiaalipolitiikan tehtäväksi 
jäi luoda turvaverkko pudokkaille.

2000-luvulla havaittiin, ettei talouskasvu 
riitä nostamaan kansan elinoloja. Talouskriisi ja 
luonnon katastrofit vaikeuttivat tilannetta enti-
sestään.

Vuonna 2001 Maailman pankin luoma uusi 
köyhyysohjelma palautti edunsaajat kansalaisiksi. 
Nyt Argentiinassa sovelletaan uusiliberalistista 
ohjelmaa, joka yrittää samalla vaalia perhettä, 
osallisuutta ja kansalaisuutta.

– Maan köyhyydenvähentämisohjelmassa 
sosiaalietuuksia on ehdollistettu. Esimerkiksi 
etuuksia maksetaan vain siinä tapauksessa, että 
lapset rokotetaan ja he käyvät säännöllisesti kou-
lussa. Etuudet maksetaan äideille, koska he ovat 
vastuullisempia rahan käyttäjiä perheissä kuin 
isät, sanoo Baracat.

Romahdus tyhjensi Argentiinan 
eläkerahastot

– Ensimmäinen julkinen eläkejärjestelmä, jossa 
kaikilta palkansaajilta perittiin prosenttiosuus 
palkasta rahastoon, luhistui. Maassa tehtiin sil-
loin ja tehdään vieläkin paljon pimeää työtä. 
Eläkevaroilla rahoitettiin tuohon aikaan kaiken-
laista toimintaa, mm. poliitikkojen kampanjoita, 
kertoo Baracat.

1980-luvulla Argentiinan eläkejärjestelmää 
liberalisoitiin. Vuonna 1992 siirryttiin Chilen 
mallin mukaiseen järjestelmään, jossa palkan-
saaja valitsi itse tilin tai rahaston, jonne hänen 
eläkerahansa menivät.

– Se toimi hyvin siihen asti, kunnes vuonna 
2000 maassa talous romahti, ja myös yksityiset 
eläkerahastot menettivät lähes kaikki varansa 
pankkien konkursseissa, kertoo Baracat. Tuossa 
rytäkässä hävisivät kaikki argentiinalaiset yhteis-
kuntaluokasta ja varallisuudesta riippumatta. 

Nyt suunnitteilla on uusi järjestelmä ja osit-
tainen paluu julkiseen eläkejärjestelmään.

Eliniän odote vaikuttaa eläkkeeseen

Miesten eläkeikä Argentiinassa on 65 vuotta ja 
naisten 60 – 62. Eläkkeelle siirtyessään voi ottaa 
kerralla koko summan tai laskettuna kuukausi-

eläkkeenä eliniän odotteen mukaan. Miehillä 
eliniän odote on 68 vuotta ja naisilla 76 vuotta.

– Naisten eläkkeet jäävät muun muassa tästä 
syystä miesten eläkkeitä pienemmiksi, Baracat 
toteaa.

Keskieläke on 580 pesoa eli noin 150 euroa. 
Minimipalkka on 176 euroa. Lähes kolme nel-
jästä argentiinalaisesta elää alle 650 pesolla kuu-
kaudessa.

Veronica Baracat maksaa itselleen lisäksi yksi-
tyistä eläkettä, koska ei usko maansa julkisen 
talouden kestävyyteen. Suurin osa hänen eläke-
säästöistään menee julkiseen rahastoon ja vain 
pieni osuus yksityiseen rahastoon.

– Me argentiinalaiset olemme vähän epärehel-
lisiä, ajamme päin punaista ja annamme sakoista 
välttyäksemme poliisille rahaa. Jälkeenpäin kui-
tenkin valitamme, että poliisi on korruptoitu-
nut. 

Yksityisiä ja kalliita vanhusten palvelutaloja on 
perustettu viime aikoina, mutta niihin muutta-
minen on mahdollista vain harvoille. Yksityistä 
ja kokopäiväistä kotiapua olisi tarjolla noin 150 
euron kuukausipalkalla.

Maan työttömyysaste on 2000-luvulla pudon-
nut 21,5 prosentista 11 prosenttiin. 

– Sosiaalinen hätä ja pahoinvointi ovat nyt 
suurempia kuin 1990-luvulla, Baracat sanoo. 
Argentiinan tuloerot ovat viime vuosina monin-
kertaistuneet ja kuilu köyhien ja rikkaiden välillä 
on huomattavasti suurempi kuin esimerkiksi 
Afrikassa.

Te k s t i :  E e v a  K o s k i n e n
K u v a t :  P e k k a  K e s k i n e n

Yksityisten eläkerahastojen 
hupeneminen argentiinalais
ten pankkien konkursseissa 
ajoi vihaiset kansalaiset ka
dulle vuonna 2000.



Muiden maiden eläkeasioista voit 
lukea myös Eläketurvakeskuksen 
kotisivuilta, www.etk.fi osiosta 
Kansainvälinen eläketieto
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Yli 65-vuotiaiden määrä 
kaksinkertaistuu

Tilastotoimisto Eurostatin tuoreiden laskelmien 
mukaan EU:n nykyisissä jäsenvaltioissa on nyt 75 
miljoonaa 65 ikävuoden saavuttanutta kansalais-
ta. Vuonna 2050 heitä on lähes kaksinkertainen 
määrä, noin 135 miljoonaa, joka on keskimäärin 
30 prosenttia EU:n silloisesta väestöstä.

Jäsenvaltiosta Saksa ja Italia ovat nyt ikäänty-
neimmät. Molemmassa valtiossa 19 prosenttia vä-
estöstä on yli 65-vuotiaita. 

Viime vuonna 60–64-vuotiaista eurooppalai-
sista oli työelämässä noin 27 prosenttia. Ykkös-
tilaa ikäluokasta pitävät ruotsalaiset, joista lähes 
57 prosenttia oli työelämässä. Suomessa samasta 
ikäluokasta teki töitä 34 prosenttia.

Eläkeiän saavuttamisen jälkeen terveenä elet-
täviä ikävuosia on odotettavissa eniten kyproslai-
silla ja italialaisilla. Kyproslaisille miehille terveitä 
ikävuosia arvioidaan olevan jäljellä 12,6 ja naisille 
11,5. Italialaisille miehille terveitä ikävuosia olisi tie-
dossa 11,9 ja naisille peräti 14,4. Suomalaisille mie-
hille ja naisille eläkeiän jälkeisiä terveitä ikävuosia 
on arvioitu puolet vähemmän.

Eurostatin tiedote 29.9.2006

ikääntyminen nakertaa julkista 
taloutta

EU:n elimissä on syksyn aikana keskusteltu pal-
jon väestön ikääntymisestä. Ikääntymisen virit-
tämä aikapommi tikittää ja se uhkaa räjähtää las-
ten ja lastenlastemme käsiin, varoitti talous- ja 
rahapoliittisista asioista vastaava komissaari Joa
quín Almunia lokakuun puolivälissä. Komissaari 
Almunian mukaan pommin purkamiseksi EU:n 
jäsenvaltioiden tulisi supistaa julkisen talouden 
alijäämäänsä ja uudistaa sosiaali- ja terveyden-
huoltojärjestelmiään.

Almunia esitti vaatimuksensa samalla kun ko-

Peter Lindström, 
informaatikko, 
Eläketurvakeskus

ranska

siirtomaiden veteraanien 
eläketurvaa parannetaan

Ranskan hallitus on päättänyt nostaa entisten siir-
tomaidensa veteraanien eläkkeet ranskalaisten 
veteraanien eläketurvan tasolle. Tähän saakka toi-
seen maailmansotaan osallistuneet entisten siir-
tomaiden veteraanit ovat saaneet vain noin kol-
manneksen siitä korvauksesta, johon emämaan 
veteraanit ovat olleet oikeutettuja.

Ranskalaiset veteraani- ja maahanmuuttaja-
järjestöt ovat kampanjoineet pitkään korvausten 
yhdenmukaistamiseksi. Julkinen keskustelu siir-
tomaaveteraanien asemasta on lisääntynyt mm. 
Indigènes -elokuva myötä. Elokuva käsittelee siir-
tomaasotilaiden kohtelua Afrikassa toisessa maa-
ilmansodassa. 

Toisessa maailmansodassa liittoutuneiden rin-
nalla taisteli yli 250 000 Ranskan siirtomaiden so-
tilasta. Ensi vuonna voimaan tuleva siirtomaave-
teraanien eläketurvan parannus koskettaa noin 80 
000 veteraania ja sotaleskeä yli 20 maassa. 

HS 26.9.2006; Nytimes.com 29.6.2006

jaPani

työhalut korkealla

Entistä useampi japanilainen on halukas työsken-
telemään yli eläkeiän. Varsinkin ikääntyneiden 
japanilaisten työhalut ovat nousussa. Työnteki-
jöiden työhalua parantaa varsinkin se, että hei-
dän työkykynsä on yhä tallella ja että he viihty-
vät työssään. Tällä hetkellä eläkkeellesiirtymisiän 
saavuttaneista miehistä 70 prosenttia ja naisista 
40 prosenttia jatkaa työelämässä.

Yrityksissä korostetaan nyt vanhempien työn-
tekijöiden merkitystä nuorempien kollegoiden 
tukemisessa. Esimerkiksi Yamaha-yhtiössä ikään-
tyneemmillä työntekijöillä on mahdollisuus eläk-
keelle siirtymisen sijaan jäädä yhtiön palveluk-
seen mentoriksi.

Japanin yritykset ovat yhä pahenevan työvoi-
mapulan edessä. Vaikka ikääntyneillä työntekijöil-
lä ei ole kiire pois työelämästä, yksityisen sekto-
rin lakisääteistä eläkeikää nostetaan lähivuosina 
asteittain 60 ikävuoden yläpuolelle. Työvoima-
pula jatkuu mitä ilmeisimmin vielä pitkään. Syys-
kuussa julkaistussa hallituksen raportissa tode-
taan, että japanilaiset miehet tekevät niin pitkää 
työviikkoa, että he eivät ehdi tarpeeksi keskittyä 
perhe-elämään. Tämän pelätään alentavan maan 
syntyvyyttä.

BBC News 29.10.2006; HS 9.9.2009; International Update: 
Recent Developments in Foreign and Public Pensions, 
April 2006 
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missio julkaisi tiedonannon, josta käy ilmi EU:n 
jäsenvaltioiden julkisen talouden riskiluokitus. 
Luokituksessa EU:n jäsenvaltiot on jaettu kolmeen 
ryhmään sen perusteella, millaisen riskin ikään-
tyminen asettaa kyseisen jäsenvaltion julkisen 
talouden kestävyydelle. Suuren riskin maita ovat 
Kreikka, Kypros, Portugali, Slovenia, Tsekki ja Un-
kari. Alhaisimpien riskien maihin kuuluvat mm. 
Baltian maat sekä Ruotsi, Suomi ja Tanska.

Myös työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioista 
vastaava komissaari Vladimír Spidla on sitä miel-
tä, että nykyistä politiikkaa on mukautettava uu-
teen väestörakenteeseen. Esimerkiksi 30-40-vuo-
tiaille naisille on annettu kannettavaksi kolmin-
kertainen vastuu: hankittava lapset, luotava ura 
ja huolehdittava ikääntyvistä vanhemmista. Spid-
lan mielestä jäsenvaltioiden tulisi lähettää selkeä 
viesti yrityksille ja kansalaisille, jotta odotukset ja 
asenteet muuttuisivat varsinkin työmarkkinoilla. 

Jotta Euroopan väestörakenteen muutoksiin 
liittyviin toimenpiteisiin saataisiin lisäpontta, Eu-
roopan komissio aikoo järjestää joka toinen vuo-
si väestökehitystä käsittelevän asiantuntijafooru-
min. Foorumeista ensimmäinen järjestettiin loka-
kuun lopussa.

Edilex.fi 13.10; Euroopan komission tiedote 12.10..
Euroopan komission tiedote 30.10.

saksa nostaa sosiaalisen mallin 
pöydälle

EU:n seuraava puheenjohtajamaa Saksa valmis-
telee asialistaansa ensi vuodelle. Yksi Saksan pu-
heenjohtajakauden kysymyksistä tulee olemaan 
Euroopan sosiaalinen malli. Saksa suunnittelee 
ensi vuodelle mm. ministeritason kokousta, jossa 
tavoitteena on saada EU:n talous-, työllisyys- ja 
sosiaalipoliittiset linjaukset tukemaan paremmin 
toisiaan. Kokouksessa on tarkoitus pohtia, miten 
EU:n lainsäädäntö voisi paremmin huomioida so-
siaalisia vaikutuksia. 

Saksan ulkoministeriön valtiosihteerin Rein
hard Silberbergin mukaan varsinkin palveludi-
rektiiviä koskeva keskustelu on osoittanut, että 
lainsäädännön sosiaaliset vaikutukset tulee tutkia 
hyvin tarkkaan. Silberbergin mielestä jäsenvaltiot 
voisivat oppia toisiltaan lisää tasa-arvosta työpai-
koilla sekä ikääntyneiden huomioimisesta työ-
markkinoilla. Silberberg nosti yhteisiksi euroop-
palaisiksi haasteiksi myös väestökehityksen sekä 
perhe- ja työelämän yhteensovittamisen.

EUobserver.com 16.10. 
 www.auswaertiges-amt.de 4.10.2006 

italia

Erorahat valumaan 
eläkesijoituksiin

Italiassa on syntynyt sopimus, miten erorahajär-
jestelyssä (TFR, Trattamento di fine Rapporto) 
kerättäviä varoja voidaan hyödyntää eläkeva-
kuutuksiin. 

Ensi vuodesta lähtien TFR-raha siirretään yli 50 
työntekijöiden kokoisissa yrityksissä toisen pilarin 
eläkerahastoihin. Työntekijä voi halutessaan kui-
tenkin kieltää tämän, jolloin maksu siirtyy sosiaa-
livakuutuslaitos INPS:n (Instituto Nazionale Previ-
denza Sociale) rahastoon. 

Jos työntekijä ei tee mitään asian suhteen, siir-
retään varat kollektiivisesti tai työnantajakohtai-
sesti sovittuun eläkerahastoon. Kahden vuoden 
jälkeen työntekijä voi vaihtaa rahastoa kustan-
nuksitta. Vähän aikaa sitten tehty tutkimus kertoo, 
että työntekijöiden kiinnostus ja tietoisuus TFR:n 
siirtämisestä eläkerahastoihin on vähäistä. 

Ennen vuotta 2007 kerätyt erorahat jäävät yri-
tysten hallintaan. Yritykset, jotka työllistävät alle 
50 henkeä voivat tulevaisuudessakin pitää TFR-
varat. 

Uudistus koskee vain yksityisen sektorin työn-
tekijöitä.

IPE 25.10.2006; ETK

isO-Britannia

ikäsyrjintä siirtyi historiaan

Ikääntyneiden työntekijöiden asema Ison-Britan-
nian työmarkkinoilla parantui huomattavasti, kun 
uusi ikäsyrjinnän kieltävä laki astui voimaan loka-
kuussa. Lain mukaan työnantajat eivät enää voi 
syrjiä vanhempia työntekijöitä mm. työhönotos-
sa, palkkauksessa, koulutuksessa tai ylennyksissä. 
Lainuudistuksen myötä työntekijöitä ei myöskään 
saa irtisanoa pelkästään iän perusteella. 

Uutta lakia pidetään merkittävimpänä työlain-
säädännön uudistuksena vuosikymmeniin. Britan-
nian teollisuuden keskusliitto CBI pelkää, että ikä-
rasismi voi jatkossa tulla yrityksille todella kalliiksi, 
jos ne eivät noudata uutta lakia. Työnantajat ovat-
kin heränneet tarkistamaan henkilöstöpolitiikkan-
sa riskejä. Konsulttifirma Evershedsin selvityksen 
mukaan peräti 40 prosenttia brittiläisistä työnan-
tajista kokee uuden lain tuovan heille huomatta-
van riskin joutua käräjille.

Riskeistä huolimatta ikääntyneet työntekijät 
ovat Britanniassa entistä halutumpaa työvoimaa. 

Lokakuussa julkaistun Fair Play Partnership -tutki-
muksen mukaan brittiläisten yritysten halukkuus 
palkata ikääntyneitä on esimerkiksi viisi kertaa 
suurempi kuin alankomaisten yritysten. 

Chartered Institute of Personel and Develop-
ment totesi hiljattain ilmestyneessä selvitykses-
sään, että 70 prosenttia brittiläisistä työnantajista 
on etsinyt yli 55-vuotiaita työntekijöitä. Samassa 
selvityksessä todettiin, että 31 prosenttia työnan-
tajista oli valmiita palkkaamaan yli 65-vuotiaita.

Talouselämä 35/2006; Kauppalehti 3.10.2006; Eversheds.
com 28.9.2006; People Management magazine 
26.10.2006

ruOtsi

Päivälehden lukijat 
eläkekoulussa

Ruotsin suurimpiin päivälehtiin lukeutuva Dagens 
Nyheter pyrkii herättämään ruotsalaisten kiinnos-
tusta eläkeasioihin. 

Dagens Nyheter julkaisi viime vuonna ensin 
painetussa lehdessä ja sittemmin verkossa talous-
sivuillaan Pensionsskolan -nimisen juttusarjaa, jos-
sa eläketiedon lisäksi lukijoille on mahdollisuus 
kokeilla tietojaan pienimuotoisessa eläkevisassa.

Juttusarjassa on esitelty Ruotsin eläkejärjestel-
män perusasioita, tuotu esiin kansalaisten mie-
lipiteitä ja kokemuksia eläkkeistä sekä herätelty 
lukijoita pohtimaan heidän omia mahdollisuuk-
siaan vaikuttaa työelämän jälkeiseen toimeen-
tuloonsa.

Pensionsskolan on toteutettu hyvin pitkälle Da-
gens Nyheterin omin ajatuksin ja voimin. Eniten 
asiantuntija-apua eläkekoulun toteuttamisessa 
lehti on tarvinnut eläkelaskelmien tekemisessä. 

Pensionsskolanin verkkovisa ei ole mikään suo-
ranainen hitti. Yli vuosi juttusarjan päättymisen 
jälkeen eläkevisailuun oli osallistunut vain noin 
20 000 verkkolehden käyttäjää.

Pensionskolan-juttusarja ja -eläkevisa ovat yhä 
käytettävissä verkosta osoitteesta www.dn.se >> 
Ekonomi.

Dagens Nyheter
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Valtuuskunnat aamuauringossa Moldavian ministeriön edustalla. Vasemmalta eturivissä Moldavian sosiaaliministerin sijainen Pjotr Vizer, 
Goskomtrudin varajohtaja Juri Rjabotškin, tulkki ja hallitusneuvos Sundberg.

kokemuksen ääntä: Kunnon virkamiesten 
seikkailut kylmässä sodassa
Työkyvyttömyysvaltuuskunnan matka Neuvostoliittoon 

1978 sujui ystävällisessä hengessä.
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M
aailmansotien jatkon – kylmän sodan 
– aikoja on nyttemmin alettu katsoa 
uusilla silmillä. Oman tarkastelura-
kosensa tarjoaa raportti, jonka sosi-
aali- ja terveysministeriön kokoama 
työkyvyttömyysvaltuuskunta teki 

matkastaan Moskovaan ja Moldaviaan. Valtuus-
kunta ”tiivisti maidemme sosiaaliturvan yhteis-
työn käytännön tasolle”.

Yhteistyötä oli toki tehty jo aikaisemminkin, 
etenkin lääketieteen alalla. Valtuuskunnan matka 
perustui alan yhteistyökomission päätökseen. 
Valikoidun asiantuntijajoukon oli määrä perehtyä 
erityisesti työkyvyttömyyden määrityksen kritee-
reihin sekä eläketurvaan itänaapurissamme.

Niinpä ministeriö sitten kokosikin valtuus-
kunnan määräten puheenjohtajaksi (glava dele-
gazii) alan keskeisen vaikuttajan hallitusneuvos 
Heimer Sundbergin. Jäseniksi pääsivät ylilääkäri 
Martti Lehtinen Työeläkekassasta, ylilääkäri Vesa 
Vaaranen Työterveyslaitoksesta, toimistopääl-
likkö Esko Laitinen Kelasta ja tämän artikkelin 
kirjoittaja, joka tuolloin toimi Melan lainopil-
lisena johtajana. 

Lehtinen ja allekirjoittanut osasivat auttavasti 
venäjää, jonka opiskelun tärkeyttä presidentti 
Kekkonen oli tähdentänyt sydäntään lähellä 
olevalle nuorisolle. 

Demokraattista sentralismia 

Vierailun pääkohde oli Moskovassa toimiva Gos-
komtrud (ministerineuvoston työ- ja sosiaali-
turva-asiain komitea). Lisäksi käytiin Venäjän 
federaation sosiaaliministeriössä, ammattiliittojen 
keskusneuvostossa ja työhygienian (venäjäksi 
gigienia!) laitoksessa. Moldavian neuvostotasaval-
lassa tutustuttiin piirisosiaalitoimistoon (raisobes)  
ja VTEK:iin eli työlääketieteelliseen asiantunti-
jatoimikuntaan.

Moskovassa vierailtiin vaatetustehtaassa, Mol-
daviassa taas viinisovhoosissa ja huonekaluteh-
taassa. Erityisesti perehdyimme vajaatyökykyisten 
ongelmiin. 

Matkaohjelma oli hyvin suunniteltu ja vas-
tasi odotuksiamme. Tutustumiskäynnit osoitti-
vat, miten ylhäältä tulevat ohjeet ja käskyt piti 

toteuttaa paikallistasolla viisivuotissuunnitelman 
mukaisesti (gosplan). 

Moldavialainen isäntä ei ollut täysin orien-
toitunut tilanteeseen, sillä hän kiitti tervehdys-
puheessaan ”suurta Venäjän kansaa” Moldavian 
vapauttamisesta. Vaikka tulkki jättikin tämän 
osan kääntämättä, oli pääisäntä seuraavana päi-
vänä vaihtunut. 

Eläkejärjestelmä oli bismarckilainen 

Valtuuskunta lähti vähän hämillään, mutta avoi-
min mielin toteuttamaan tehtäväänsä. Olihan 
käyty Leningradissa ja Mustanmeren kylpylöis-
säkin, mutta hallintojärjestelmä ja sitä toteuttavat 
virkamiehet oli uusi kokemus.

Neuvostoliiton eläkejärjestelmä perustui 
yksinomaan työpanokseen (trudovoi staž). Mies 
sai vanhuuseläkkeen 60-vuotiaana 20 työvuoden 
jälkeen ja nainen 55 vuoden iässä 15 vuotta työs-
kenneltyään. Eläke perustui loppupalkkaan. Kun 
pohjoisilla alueilla ja raskaista töistä sai parem-
man palkan, hakeutuivat monet niihin työelä-
mänsä päätteeksi. Eläkkeillä oli melko alhainen 
katto. 

Valtuuskunta ei ymmärtänyt ihmetellä eläk-
keiden auliutta; olihan eläkeikien alentamisinto 
juuri tuolloin koti-Suomessa kiivaimmillaan.

Lääketieteellinen työkykyarviointi 

Työtapaturmasta ja ammattitaudista sai 100 
prosentin ja täydestä työkyvyttömyydestä 90 
prosentin eläkkeen ilman tulevaa aikaa. Lisäksi 
myönnettiin osaeläkkeitä. 

Työkyky arvioitiin VTEK-toimikunnassa, 
jossa hakijan tarkasti lääkärikolmikko: kirurgi, 
neuropatologi ja sisätautilääkäri (terapisti). 
Valtuuskunta piti järjestelmää kiinnostavana 
ja ehdotti sen tarkempaa tutkimista. Tämän-
tapaista uudistusta vaativat monet tahot silloin 
Suomeenkin.

Moldaviassa havaittiin seinälle ripustetusta 
tilastotaulusta, että työkyvyttömyyden syyt olivat 
kehitysmaalle tyypillisiä: runsaasti tuberkuloosia 
ja ruuansulatuselimistön sairauksia. 

Ei virheitä – ei muutoksenhakua!

Valtuuskunnan ja isäntien oli vaikea ymmärtää 
toisiaan, vaikka olivat alan ammattilaisia. Työ-
kyvyttömyyseläkkeiden hylkäysprosenttia ei tun-
nettu, ”kun kaikille myönnettiin, jotka hakivat”. 
Muutoksenhakua ei tarvittu, kun virheitä pää-
töksissä ei ollut. Parhaiten toisiaan ymmärsivät 
tohtori Vaaranen ja ammattitautiexpertit. 

Epävirallisissa tilanteissa tuli esiin venäläisten 
ja moldavialaisten isäntien ystävällisyys. Ylempien 
virkamiesten kanssa suhteet olivat muodolliset. 
Valtuuskuntamme puheenjohtaja oli puheissaan 
pidättyvä eikä antautunut tavanomaiseen poliit-
tiseen liturgiaan. 

Vaikka työeläkkeemme muistuttivat enemmän 
Neuvostoliiton eläkkeitä, suuntautui isäntien 
mielenkiinto etupäässä Kelaan, ”joka on länsi-
maisista ainoa, suoraan eduskunnan alla oleva, 
demokraattinen eläkelaitos”. Kekkosen lisäksi 
oli isännille tuttu pääjohtaja Jaakko Pajula, joka 
luotettuineen matkustelikin paljon Neuvostolii-
tossa ja sen veljesmaissa. 

Tuloksena kohtelias raportti

Matkasta laadittiin yksityiskohtainen raportti, 
jonka piti olla jatkotyöskentelyn pohjana. 
Raportti jopa jätettiin juhlallisesti silloiselle 
ministerille Pirkko Työläjärvelle, joka ei kui-
tenkaan asiasta erityisemmin innostunut. 

Raportti on kohtelias, koska se lähetettiin 
myös isännille, joskin rivien välistä on luettavissa, 
ettei suomalaisten saama oppi ollut kovinkaan 
merkittävä. Ojaan se ei ketään jäsenistä kaatanut, 
eivätkä kylmän sodan viimat muutoinkaan val-
tuuskuntaa hievauttaneet. Ystäviä kun oltiin.  

Te k s t i :  S e p p o  P i e t i l ä i n e n

Lähteet: 
Raportti työkyvyttömyysvaltuuskunnan matkasta 
Neuvostoliittoon, Melan julkaisuja 5/1978. 
Seppo Pietiläinen: Työkyvyttömyyden arviointi 
Neuvostoliiton sosiaaliturvajärjestelmässä, 
Sosiaalivakuutus 1/1979. 
Seppo Pietiläinen: Työhönsijoituksesta  Neuvostoliitossa, 
Kuntoutus 1/1979.

Työeläkelehden 4/06 ristikon ratkaisu
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Suomalaisten työeläkeyhtiöiden sijoitustoimin-
nasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä on viime 
aikoina kirjoitettu paljon. Kiinnostusta on lisän-
nyt huoltosuhteen kehitys ja suurten ikäluokkien 
tuleva eläkkeelle siirtyminen.

Huoltosuhteen huolestuttavat näkymät herät-
tävät kysymyksen, riittävätkö työeläkeyhtiöiden 
sijoitustuotot rahoittamaan lakisääteistä työ-
eläkettä ilman työeläkemaksujen lisäkorotusta 
– erityisesti kun lakisääteinen työeläkejärjestelmä 
on vain osittain rahastoiva ja työeläkkeet mää-
räytyvät palkkatulojen perusteella. 

Mahdollisimman korkeita sijoitustuottoja 
voidaan tavoitella jakamalla työeläkeyhtiöiden 
sijoitusomaisuutta käytettävissä olevien eri sijoi-
tusvaihtoehtojen kesken. Yhtenä ratkaisuna on 
esitetty sijoitustoiminnan kohdistamista koti-
maahaan. 

Työeläkeyhtiöiden sijoitustoimintaa rajoit-
tavat lakiin ja asetuksiin perustuvat vakavarai-
suussäännökset. Sen vuoksi sijoitustoiminnan 
kohdentamista eri sijoitusvaihtoehtojen välille 
on tarkasteltava aina vallitsevien säännöksien 
pohjalta. 

Miten ja minne sijoittaa? 

Mikä sijoitussäännösten keskeinen tarkoitus yli-
päätään on? Karkeasti ottaen vakavaraisuussään-
nöksien taustalla on luonnollinen ajatus työeläk-
keiden maksukyvyn turvaamisesta ilman mer-

kittäviä työeläkemaksujen korotuksia niissäkin 
tilanteissa, joissa ilmenee sijoitustuottojen kan-
nalta negatiivisia mahdollisesti pitkäkestoisiakin 
shokkeja. Eläkerahastoinnista vastaavilta työelä-
keyhtiöiltä edellytetään vakavaraisuussäännöksissä 
mieluummin kohtuullista tasaista sijoitustuottoa 
matalalla riskillä kuin korkeata ja voimakkaasti 
suhdanteista sijoitustuottoa suurella riskillä. 

Huoltosuhteen viime vuosien kehitys on kui-
tenkin luonut paineita sijoitustuottojen kasvat-
tamiseksi lisääntyneenkin riskin kustannuksella. 
Tämä on luonnollisesti johtanut moniin sijoitus-
strategioiden kehitysehdotuksiin. 

Radikaalimpien esitysten mukaan työeläkeyh-
tiöiden tulisi sijoittaa valtaosa tai peräti kaikki 
sijoitettavissa olevasta varallisuudestaan osakkei-
siin. Pääperusteluna tällaisen sijoitusstrategian 
soveltamiselle on korkeampi pitkän aikavälin 
keskituotto kuin vähempiriskisillä velkainstru-
menteilla. Koska työeläkeyhtiöt sijoittavat pit-
källä aikavälillä, niin myös sijoitusallokaation 
valinnan perusteena oleva aikahorisontti voi 
olla hyvinkin pitkä, jopa useita kymmeniä vuo-
sia. Näin osakkeiden mahdollisesti negatiivisen 
kurssikehityksen vaikutukset sijoituksien arvoon 
uskotaan saatavan kumottua aina pitkällä aikavä-
lillä positiivisen kurssikehityksen avulla. 

Olemassa olevan aineisto kertoo, että osakkeet 
tuottavat pitkällä aikavälillä keskimäärin velka-
kirjainstrumentteja paremmin. Silti on syytä 
huomata, että tämä keskituotto saavutetaan myös 

Uusi sosiaaliturvan Internet-sivusto on suun-
nattu erityisesti liikkuville työntekijöille. Se 
vastaa kansalaisten tarpeeseen tarjoamalla EU-
tasoista sekä maakohtaista tietoa niin oikeuk-
sista kuin velvoitteistakin. EUlisses ohjaa käyt-
täjänsä myös oikean sosiaaliturvalaitoksen sekä 
paikallisten Internet-palvelujen puoleen.

– Portaalilla tavoitellaan avoimuutta aivan 
kuten Suomikin Euroopan unionin puheen-
johtajuuskaudellaan. Se on yksi apuväline, 
jolla helpotetaan liikkuvan työntekijän arkea, 
kertoo eläkejärjestelmäpäällikkö Riitta Lind-
ström Eläketurvakeskuksesta.

Liikkeelle lähdetään eläkeasioilla

Lindström on seurannut hanketta, jonka 
käynnistämisestä Euroopan komissio päätti 

vuonna 2003. Portaali julkaistaan 12.12.2006 
teemavuoden päätöskonferenssissa Ranskan 
Lillessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut 
tässä vaiheessa vastuun Suomen osuuden sisäl-
löstä Eläketurvakeskukselle ja sen viestintä-
osastolle.

– Eläkeasiat on nähty ajankohtaisina, joten 

Työeläkeyhtiöiden 
sijoitusstrategiat

näkökulma

Professori Luis Alvarez 
on väitellyt sekä 
kansantaloustieteestä 
että sovelletusta 
matematiikasta.

Kansainvälinen hajautus vai 

kohdistaminen kotimaahan? Riskin 

lisääminen vai tasaiseen tuottoon 

tyytyminen? Näitä kysymyksiä pohtii 

taloustieteiden kvantitatiivisten 

menetelmien professori Luis Alvarez.

velkakirjainstrumentteja korkeammalla riskillä. 
Toisin sanoen odotetun tuoton lisäys saavutetaan 
vain sijoituksen riskiä kasvattamalla ja sitä kautta 
järjestelmän suhdanneherkkyyttä lisäämällä. 

Työeläkeyhtiöiden kansallisen sijoitustoimin-

eulisses kokoaa tiedot eu:n sosiaaliturvasta
Euroopan unionissa vietetään 

tänä vuonna työntekijöiden 

liikkuvuuden teemavuotta. 

Euroopan komissio avaa sen 

kunniaksi EUlisses-portaalin, 

joka ohjaa kansalaiset sosiaali-

turva- ja eläketiedon lähteille. 
Euroopan 
työntekijöiden 
liikkuvuuden 
teemavuoden 
logo
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liikkeelle on lähdetty niistä. Jatkossa portaalin 
on tarkoitus kattaa koko sosiaaliturva ja ihmi-
sen elinkaari, Lindström valottaa.

Mittava yhteistyöhanke

Sivustoa rakennettiin aluksi seitsemän maan 
(Alankomaat, Espanja, Italia, Kreikka, Ranska, 
Saksa ja Yhdistynyt Kuningaskunta) pilottipro-
jektina. Koko unionin kattavaksi hanke laa-
jentui kuluvan vuoden kesäkuussa. Portaalissa 
ovat EU-maiden lisäksi mukana myös Islanti, 
Liechtenstein, Norja ja Sveitsi sekä tulevat 
jäsenmaat Bulgaria ja Romania. 

EUlisses on Euroopan komission sivusto. 
Sen toimituspolitiikasta päättää erillinen toi-
mituskunta, jossa on edustaja myös Suomesta. 
Taloudelliset ja poliittiset prioriteetit asettaa 
komissio ja hallintotoimikunta. Teknisestä 
toteutuksesta vastaa puolestaan tekninen toi-
mikunta. Projekti on pääosin EU:n rahoittama, 

mutta maakohtaiset tekstit tuotetaan osallis-
tuvien maiden piikkiin.

Järjestelmien vertailu helpottuu

Verkkosivusto on rakenteeltaan kolmitasoinen. 
Komissio vastaa portaalin yleisestä osasta, joka 
pohjautuu EU:n sosiaaliturvaa koordinoivaan 
asetukseen. EU-tasoinen tieto löytyy sivuston 
joulukuussa avattavasta versiosta seitsemällä 
kielellä. Tavoitteena on palvella käyttäjiä tule-
vaisuudessa kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Portaalin toisesta tasosta vastaa kukin maa 
itse. Maakohtaiset järjestelmät ja etuudet esi-
tellään kysymyksin ja napakoin vastauksin. 
Lindström arvelee portaalin olevan käyttökel-
poinen myös ammattikäytössä.

– Verkkosivuston rakenne tekee järjes-
telmien vertailun helpoksi. Samalle sivulle 
aukeavat kaikkien maiden vastaukset tiettyyn 
kysymykseen. 

Kunkin jäsenmaan tiedot esitetään maan 
virallisten kielten lisäksi englanniksi. Muiden 
kuin EU-maiden kuvaukset on tuotettu jolla-
kin tai useammalla EU:n virallisista kielistä. 
Suomalaista järjestelmää kuvaillaan molem-
milla kotimaisilla sekä englannin kielellä.

Kolmantena tasona sivustossa ovat linki-
tykset, jotka vievät esiteltävien maiden omiin 
portaaleihin ja yksityiskohtaisemman tiedon 
lähteille. Suomea koskevan tiedon hakija pää-
tyy esimerkiksi Työeläke.fi:n sivuille. Kolmeen 
ulottuvuuteen jaettu portaali kuljettaa käyttä-
jänsä yleiseltä, koko EU:n kattavalta tasolta, 
aina henkilökohtaiseen, vaikkapa oman ansio-
työluettelon tarkistamiseen saakka. 

Te k s t i :  J o h a n n a  M e r i n e n

nan osuuden kasvattamista perustellaan yleensä 
positiivisilla kerrannaisvaikutuksilla kansanta-
louteen sekä kansallisten osakemarkkinoiden 
likvidiyteen. Työeläkeyhtiöt ovat kuitenkin jo 
nyt merkittäviä omistajia Suomen osakemark-
kinoilla, jolloin kansallisen omistuksen lisäys 
altistaa yhtiöt entistäkin suuremmassa määrin 
jo olemassa olevalle maariskille. Tämän lisäksi 
täytyy muistaa, että työeläkeyhtiöiden ensisijai-
sena tarkoituksena on lakisääteisistä eläkkeistä 
huolehtiminen. Tällöin ei mielestäni voida katsoa 
perustelluksi vaatimusta, jonka mukaan yhtiöi-
den tulisi aktiivisesti olla mukana myös pörssi-
markkinoiden likviditeetin parantamisessa. 

Sijoitustoiminnan 
kirjallisuuden kertomaa

Edellä esitettyihin kysymyksiin voidaan etsiä vas-
tauksia myös pitkän aikavälin sijoitustoimintaa 
tarkastelevasta kirjallisuudesta.

 • Hajautus yli ajan ei merkittävästi alenna 
osakesijoitusten negatiivisesta kurssikehityksestä 
aiheutuvaa tappioriskiä. Tappioriskiä kuvaavat 
empiiriset todennäköisyydet alenevat hyvin 
hitaasti, jos ollenkaan sijoituksen aikahorisont-
tia kasvattamalla (Jorion 2003). 

• Hajautus yli ajan on tehottomampaa kuin 
kansainvälinen hajautus. Kuten Jorion (2003) 
tutkimuksessaan toteaa, viimeisen sadan vuoden 
aikana globaali osakemarkkinaindeksi olisi koh-

dannut alhaisemman tappioriskin kuin yksittäi-
nen markkina. Kansainvälinen hajautus on siis 
ajan yli hajautusta kannattavampaa. 

• Osakkeiden ylituotto suhteessa velkakir-
jainstrumentteihin ei ole yli ajan vakio ja sen 
vaihteleva koko selittyy eri historiallisten tapah-
tumien sekä historiassa vallinneiden regiimien 
perusteella. Mikään siis ei takaa, että aikaisem-
min saavutetut ylituotot olisivat jatkossakin yhtä 
todennäköisiä (Jorion ja Goetzmann 1999, Arnott 
ja Bernstein 2002 sekä Dimson, Marsh ja Staun-
ton 2002). 

• Kansainvälisestä hajautuksesta saatava hajau-
tushyöty ei ole ajassa vakio ja riippuu kansainvä-
listen sijoitusmarkkinoiden integraation asteesta 
sekä uusista vielä kehittyvistä pääomamarkki-
noista (Goetzmann, Rouwenhorst, ja Li 2005). 

Johtopäätökset

Mielestäni on selvää, ettei riskisijoittamisen osuu-
den lisääminen ole automaatio, jonka varaan 
voidaan aina luottaa työeläkeyhtiöiden sijoi-
tustuottojen kasvattamisessa. Osakesijoitusten 
tuotto näyttää historiallisessa valossa dominoivan 
keskimäärin velkakirjainstrumenttien tuottoja, 
mutta vain korkeammalla riskillä. Siksi mieles-
täni on kysyttävä, kuinka paljon nykyistä jär-
jestelmää suhdanneherkempi tila olisi yleisesti 
hyväksyttävä. 

Samanaikaisesti täytyy luonnollisesti pitää 

mielessä työeläkemaksujen odotettu huolto-
suhteen muutoksen mukainen kehitys ja sitä 
kautta korkeampien sijoitustuottojen tarve. Val-
litsevassa tilanteessa mielestäni paras vaihtoehto 
on lakisääteisen työeläkejärjestelmän vakavarai-
suussäännöksien kehittäminen hieman nykyistä 
joustavampaan suuntaan. Tätä ei kuitenkaan pidä 
toteuttaa siten, että mikä tahansa sijoitusriski 
olisi hyväksyttävä vaan että kannustetaan yhä 
voimakkaammin yhtiökohtaisia riskienhallinta-
menetelmiä, joilla eri riskipositioiden todellisia 
riskejä voidaan arvioida ja perustella. 

Niin kauan kuin lakisääteinen työeläkejär-
jestelmä on nykymuotoinen, en suosittele työ-
eläkeyhtiöiden sijoitustoiminnan täydellistä 
vapauttamista. Työeläkeyhtiöiden perustehtävä 
kun ei ole pörssipelaaminen vaan työeläkkeistä 
huolehtiminen.
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Optimists: 101 Years of Global Investment Returns, 2002, 
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eläke-Fennia

Ari Vuorinen on nimitetty 1.10. alkaen yhteys-
päälliköksi Eläke-Fennian yritysasiakas- ja kump-
paniyhteyksiin kaakkoiselle alueelle. Hän rapor-
toi tehtävässään myyntijohtaja Tom Kurténille.

eläke-tapiola

Master of Laws (LL.M.) Pia Aulaskoski on nimi-
tetty palvelupäälliköksi Eläke-Tapiolaan.

Oikeustieteen kandidaatti Roope Noronen 
on nimitetty lakimieheksi Eläke-Tapiolan la-
kiosastolle.

eläketurvakeskus

Sosionomi Johanna Kujanpää on nimitetty elä-
kelaskentapäälliköksi suunnittelu- ja laskenta-
osaston eläkelaskentayksikössä 1.11. alkaen.

Tradenomi Mikko Putilin on nimitetty eläke-
laskennan asiantuntijaksi suunnitteluosastolle 
elokuun alusta lähtien.

Oikeustieteen kandidaatti Jaana Rissanen 
on nimitetty jaostopäälliköksi lakiosastolla uu-
teen kansainväliset asiat -jaostoon 1.10. alkaen.

Filosofian maisteri Sari Salonen on nimi-

tetty matemaatikoksi suunnittelu- ja lasken-
taosaston vakuutusmatemaattisen yksikköön 
16.10. alkaen.

Dosentti, valtiotieteiden tohtori Mikko Kaut
to on nimitetty osastopäälliköksi tutkimusosas-
tolle 8.1.2006 lähtien.

Etera
 

Kauppatieteiden maisteri, CIA Timo Tarkkanen 
on nimitetty Eteran sisäiseksi tarkastajaksi 1.11. 
alkaen. Tehtävässään Tarkkanen raportoi Eteran 
toimitusjohtajalle. 

kuntien eläkevakuutus

Kauppatieteiden maisteri Mikko Moilanen on 
nimitetty salkunhoitajaksi Kuntien eläkevakuu-
tuksen vaihtoehtoisten sijoitusten yksikköön.

varma

Varman asiakashallinnan kehittämistä on asia-
kasyhteysorganisaatiota muutettu siten, että 
asiakassegmentti- ja yhteistyövastuut täsmen-
tyvät.

Vakuutus- ja suurasiakasyhteyksien johtajak-
si on nimitetty Eija KaipainenPerttula, yritys-
asiakasyhteyksien johtajaksi Ralf Joutsenlahti 
ja jakelutieyhteyksien johtajaksi Mika Pitkälä. 
Kaipainen-Perttula, Joutsenlahti ja Pitkälä ra-
portoivat asiakaspalveluista vastaavalle johtaja 
Hannu Tarvoselle.

Yritysasiakasyhteyksissä myyntiryhmänjohta-
jaksi pääkaupunkiseudulle on nimitetty Kimmo 
Haavisto ja myyntiryhmänjohtajaksi aluepalve-
luihin Hannu Rosenqvist. Haavisto ja Rosen-
qvist raportoivat yritysasiakasyhteyksien johtaja 
Ralf Joutsenlahdelle.

Kauppatieteiden maisteri Riku Lundén on 
nimitetty yhteyspäälliköksi yritysasiakasyhte-
yksien aluepalveluihin. Lundénin toimipaikka 
on Tampereella, ja hän vastaa nimetyistä asiak-
kuuksista Pirkanmaan ja Satakunnan alueella. 
Lundén toimi aiemmin myynti- ja markkinointi-
päällikkönä M-realin Takon Kotelotehtaalla.

luin kirjan Työlleen omistautuva ja työnantajalleen uskol-
linen ikääntyvä mies havaitaan tarpeettomaksi. 
Tarjotaan eri reittejä ulko-ovelle, eläkeputkea tai 
kultaista kädenpuristusta, tai paremminkin ”ala-vi-
tosta”. Mikä on valinta ja valinnan seuraukset, mi-
ten tähän on tultu ja miten jatkaa, löytääkö Pop-
pamies konstit? Tästä kertoo Pentti Kemppaisen 
omakohtainen kertomus Lähtö tuli. 

Kemppainen arvostaa sosiaalivaltion periaat-
teita ja arvostelee kvartaalitaloutta, talouden ly-
hytnäköisyyttä sekä tehokkuuden korostamista 
julkisen palvelun tuottajan johtamisessa. Osan-
sa arvostelusta saavat entinen työnantaja, suur-
yritykset, sijoittajat ja johtamiskulttuuri yleensä. 
Kemppainen kiittelee julkipuhuttuja tavoitteita 
pidentää työuria, mutta havaitsee todellisuuden 
ja tavoitteiden epäsuhdan henkilökohtaisella ta-
solla hyvin katkerasti. 

Viimeaikaiset tutkimustulokset kertovat Suo-
men olevan kärkimaita ikääntyvien työllistämi-
sessä. Ikäohjelma sai kansainvälisen palkinnonkin. 
Tämä tuskin lämmittää Kemppaista. Kirjoittajan 
perehtyneisyys yhteiskunnalliseen keskusteluun 
ja tutkimuskirjallisuuteen näkyvät tekstissä lukui-

sina lähdeviittauksina. 
Vaikka kirja onkin sanomaltaan hyvin henki-

lökohtainen, ei kirjoittajan tarkoituksena liene 
hurskastella oman tilanteen kurjuudella tai tavoi-
tella marttyyriasemaa. Sen sijaan Kemppainen 
haluaa korostaa ikääntyvien arvokasta kokemus-
ta työstään, elinikäistä oppimista, eri-ikäisyyttä 
voimavarana, hiljaista tietoa ja mentorointia. Vä-
lillä Kemppainen täyttää sivuja muisteluilla teini-
vuosistaan, välillä hän on taas hetken ajan radion 
Poppamies. 

Lähtö tuli ei ole suurten ikäluokkien pamfletti-
kirja, kuitenkin se varmasti osuu joihinkin nilkkoi-
hin kipeästikin. Kemppainen ei provosoi, vaikka 
vertaakin itseään uhriksi talutettavaan lampaa-
seen irtisanomistilanteessa. Kuitenkin hän vai-
kuttaa tietävän ja ymmärtävän asioista enemmän 
kuin ”pässi tähdistä”. Ahneen sukupolven kaltaista 
kiivaan keskustelun herättäjää kirjasta ei muodos-
tune, ei vähiten siksi, että keskustelu kirjan tee-
moista on jo ollut käynnissä hyvän aikaa, mutta 
ehkä yhteiskunnalliseen sananvaihtoon saadaan 
uusia ääniä ja sävyjä. 

Te k s t i :  J y r k i  Pa p p i l a

Pentti Kemppainen: 
Lähtö tuli 
– saneeratun työhaluisen 
selviytymistarina,
208 s., 
Tammi 2006
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sähköinen palvelu on löydetty 
eläkkeen hakemisessa

Vanhuuseläkkeitten hakeminen Internetin 
kautta on osoittautunut toimivaksi palveluksi.  
Vierailuja palveluun on tehty toista sataa ker-
taa. Vierailujen lisäksi on ”käyty myös taloksi” 
ja haettu eläkettä. Jo ensimmäisen kymmenen 
päivän aikana vanhuuseläkehakemuksia teh-
tiin sähköisesti parisen kymmentä kappaletta. 
Hakijoista miehiä on 11 ja naisia 8. Hakijat ovat 
62 – 65-vuotiaita. 

– Alku on sujunut hyvin. Olemme iloisesti 
yllättyneitä, että palvelu on löydetty ja eläke-
hakemuksia täytetty, vaikka uudesta palve-
lusta ei mitenkään erityisesti rummutettu tai 
mainostettu, toteaa projektipäällikkö Maria 
Valtonen Eläketurvakeskuksesta.

Palvelun käyttäjät ovat antaneet 
myös palautetta. 

– Käyttö on ollut helppoa. Näyttöjen ohjeteks-
tejä pidetään selkeinä. Tosin hämmennystä on 
herättänyt, miten EU-hakemuksen liitteiden 
kanssa pitäisi toimia. Hakijat ovat kyselleet 

neuvoa oman eläkelaitoksensa asiakaspalve-
lusta. Lisäksi hakijat toivovat, että palvelu il-
moittaisi erikseen hakemuksen lähettämisen 
onnistumisesta. Joillekin hakijoista kirjautumi-
nen ulos palvelusta tuntuu hankalalta. Pientä 
hiomista siis vielä on, Valtonen kertoo.

Yksi hakemus riittää

Internetin avulla on mahdollista hakea van-
huuseläkettä tai varhennettua vanhuuselä-
kettä ja vanhuuseläkettä ulkomailta. Yksi ha-
kemus riittää. Sillä voi hakea samalla kertaa 
yksityisten ja julkisten alojen vanhuuseläk-
keitä, kansaneläkettä ja ulkomailla ansaittua 
eläkettä.

Sähköisen hakemuksen voi tehdä joko 
oman eläkelaitoksen verkkopalvelussa tai 
tyoelake.fi -palvelussa. Palvelu toimii hakijan 
omilla verkkopalvelutunnuksilla ja Väestöre-
kisterikeskuksen sirullisella henkilökortilla.

Eläketurvakeskuksen, eläkeyhtiöiden ja -lai-
tosten sekä Kansaneläkelaitoksen uusi sähköi-
nen eläkkeen hakemispalvelu koskee Suomes-
sa asuvia vakuutettuja.

P A L A U T T E E N  P A I K K A

Mikä mielestäsi on tämän lehden kiinnostavin juttu?

Mitä aiheita haluaisit lukea Työeläke-lehdestä? 
Kerro juttuideasi. 

Työskentelen työeläkeyhtiössä tai -laitoksessa:

  kyllä   ei

Työeläke-lehti

Eläketurvakeskus

Tunnus	5001479

00003	VASTAUSLÄHETYS

Kiitos palautteesta!
Voit lähettää mielipiteesi toimitukseen myös sähköpostilla: 
kati.kalliomaki@etk.fi

Eläketurvakeskus
maksaa

postikulut
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study on pensioners’ 
income
According to a recent study, the level of the total 
pension is on average approximately 50 per cent 
of the earnings level of the working population. 
However, when comparing income levels the 
pensioners’ income is about 70 per cent of that 
for persons who are working. 

The study investigated the pension income 
and disposable income of pensioners compared 
to the income of other income earners over 
the period 1990-2005. During these 15 years 
pension incomes have risen in real terms. The 
pensioners’ total pension has increased by about 
one-fifth, and in 2005 the average total pension 
was 1157 euros a month. One significant reason 
for the rise is that new, starting pensions are 
higher than before and ceasing pensions are 
clearly lower than average.

Increasing employment among women and 
longer work histories has raised the pension 
level for women more rapidly than for men. The 
difference in pensions between the genders has 
diminished somewhat. Women’s total pension is 
approximately 78 per cent of that of men.

The report also studied income levels 
and income differences by monitoring the 
households’ disposable income. The study 
showed that in 1987-2004 the disposable 
income of pensioner households has increased 
in real terms by about 50 per cent. The report 
also states that after the recession, around 
the turn of the millennium the poverty risk for 
pensioner households has doubled and is at the 
same level as the poverty risk for the population 
at large. 

Compared to wage earners pensioners have 
retained their position in terms of gross income. 
However, in terms of net income the position 
of pensioners compared to wage earners has 
weakened. 

ENglisH 
suMMAry

b y  J a n i n a  G r ö n d a h l

Compared to the other old EU countries the 
purchasing power of the Finnish population 
of retirement age is among the lowest and 
also in relation to people of working age the 
pensioners’ income is pretty modest. The 
distribution of pensioner income is in Finland 
more even than in other old EU countries 
and the poverty risk is among the lowest. The 
exception to this is women who have reached 
the age of 75, as they have a clearly higher 
poverty risk than the rest of the population.

Pension insurance  
made clearer
The new Employees Pensions Act (TyEL), which 
will take effect from the beginning of 2007, is 
the last part of the extensive pension reform. 
The main changes were, however, implemented 
already at the beginning of 2005. The new 
Employees Pensions Act (TyEL) will unify three 
private-sector pension acts for employees, the 
Employees’ Pensions Act (TEL), the Temporary 
Employees’ Pensions Act (LEL) and the Pensions 
Act for Performing Artists and Certain Groups of 
Employees (TaEL) into one single act. 

For the insured, the employee, this means 
a simplification, as there will be one pensions 
act instead of many. For the policyholder, the 
employer, matters will also be simplified, since 
pension provision for all the employees can be 
arranged with one pension provider regardless 
of the job and the length of the employment.

The private-sector employer takes out 
insurance for all employees under the new act. 
The policyholder may be an employer who pays 
wages occasionally or an employer with an 
insurance contract.

The employee will receive an annual pension 
record from the pension provider. The record 
contains data on the registering of employment 
contracts and wages. The pension records will 
be sent for the first time in 2008.

The new act increases the supervisory 
responsibilities of the Finnish Centre for 
Pensions. The supervision can be carried out 
either in real time or afterwards. Real-time 
supervision by line of  industry is based on 
comparative data which are as up-to-date as 
possible. The supervision ex post is based on 
the employers’ annual notifications to the tax 
authorities and the pension providers. This type 
of supervisory activity starts in 2008.

As the new act enters into force the 
pension insurance company Etera will lose its 
special position as the only pension provider 
insuring employees working in the industries 

and professions covered by LEL and TaEL. 
Furthermore, this autumn the company could 
start selling self-employed persons’ pension 
insurance.

eu countries and 
pension reform
In an ageing Europe alternatives are sought 
to secure the financial sustainability of 
pension schemes. However, due to so-called 
path dependency structural reforms of the 
welfare systems have been rare. Instead the 
implemented pension reforms have mostly 
been gradual, states a recent survey of pension 
reforms in the EU countries. Indeed, pension 
systems have been compared to elephants: 
huge, grey, very popular but difficult to move.

However, extending the time perspective may 
change the picture somewhat. Replacement 
rates have been compared until 2050. The 
comparisons show that also gradual changes, 
when they accumulate, can cause a change 
in the overall pension structure, in which case 
additional pension savings gain in significance.

According to the survey, one of the most 
common reform measures has been to change 
pension indexation from a wage index to a 
price index or a combination of price and wage 
indexation. Some countries have in addition 
introduced a sustainability factor. In many 
countries the link between contributions and 
benefits has also been tightened. In some 
other countries the period of time used when 
determining the pension has been extended. 
Many countries have also reduced early 
retirement options. 

Another common reform measure has been 
to increase the age limit for the old-age pension. 
In some countries, for instance Finland, a flexible 
retirement age has been introduced. Some kind 
of life expectancy coefficient is also included in 
the toolkit of several countries. The countries 
have further started to accumulate buffer funds 
to finance the growth in pension expenditure.

Certain countries differ from the others as 
regards the extent of their reforms. Sweden 
and Italy have carried out significant structural 
reforms of their pension systems. Great Britain 
and Ireland also differ from the other countries 
in that they have carried out pension reforms 
clearly in line with their liberal welfare state 
model. The other EU15 countries have mostly 
followed a path of gradual pension reform.
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WOrkinG PaPers

Old-age pension reforms in 
the eu-15 countries at a time of 
retrenchment

Artikkelissa vertaillaan EU-15 maiden van-
huuseläkejärjestelmissä tapahtuneita uudistuk-
sia 1980-luvun lopulta nykypäivään. Artikkelin 
lähtökohtana on institutionalistinen näkökul-
ma hyvinvointimallien ja rakenteiden muutos-
jäykkyydestä. Uudistusten aiheuttamia eläke-
järjestelmien rakenteellisia muutoksia arvioi-
daan laadullisen vertailun lisäksi vertailemalla 
vanhuuseläkkeiden korvausasteissa tapahtuvia 
muutoksia.

Tekijä: Mika Vidlund
Sarja: Finnish Centre for Pensions, 
Working Papers 2006:1
ISBN 951-691-052-1 (nid.)
ISBN 951-691-053-X (PDF)
ISSN 1795-2697

Finnish Pension reform and 
intensions of Older Workers to 
Continue at Work 

Artikkelissa tutkitaan 45–64 -vuotiaan palkan-
saajakunnan halukkuutta myöhentää eläk-
keelle jäämistään ja kiinnostusta jatkaa työssä 
vanhuuseläkeikäisenä (63+). Artikkelissa analy-
soidaan sosioekonomisten tekijöiden ja tervey-
dentilan lisäksi työn asettamien vaatimusten, 
työtyytyväisyyden ym. työhön liittyvien tekijöi-
den vaikutusta ikääntyvien työssä jatkamiseen. 
Tutkimus perustuu Tilastokeskuksen laajaan 
Työolot 2003 –haastatteluaineistoon. 

Tekijät: Pauli Forma, Eila Tuominen ja 
Irma Väänänen-Tomppo
Sarja: Finnish Centre for pensions. Working Papers 2006:2. 
ISBN:951-691-054-8 (sid.)
ISBN:951-691-055-6 (PDF)
ISSN:1795-2697

Government Finances by age 
in Finland

Tutkimuksessa arvioidaan finanssipolitiikan 
ikäluokittaista kohtaantoa sukupolvitilinpidon 
menetelmin. Tutkimuksesta käy ilmi, että alle 23 
vuotiset tai yli 61 vuotiset ikäluokat ovat julki-

sen tulonjakojärjestelmän nettohyötyjiä. Vaikka 
julkinen talous on kokonaisuudessaan ylijää-
mäinen, johtaa nykyjärjestelmä tutkimuksen 
mukaan yli ajan julkiseen nettovelkaan. Suh-
teessa BKT:hen veroasteen tulisi nousta viisi 
prosenttia, jotta julkinen talous olisi pitkän ai-
kavälin tasapainossa.

Tekijät: Risto Vaittinen ja Reijo Vanne
Sarja: Finnish Centre for Pensions Working Papers 2006:3
ISBN:951-691-058-0 (sid.)
ISBN:951-691-059-9 (PDF)
ISSN:1795-2697

the changing division of 
labour within the family 
and the resulting change in 
pension policy 

EU:n yhteisen talous-, työllisyys- ja sosiaalipo-
litiikan tavoitteena on edistää naisten osallis-
tumista työmarkkinoille. Tavoitetta pyritään 
edistämään myös eläkepoliittisin toimin. Tässä 
artikkelissa tarkastellaan, miten EU15-maiden 
eläkejärjestelmissä on otettu huomioon perhe-
muotojen muuttuminen ja naisten lisääntynyt 
työssä käynti. Artikkeli perustuu aikaisempaan 
vuonna 2003 julkaistuun tutkimukseen ja on 
sen ajan tasalle saatettu ja tiivistetty versio. 

Tekijät: Sini Laitinen-Kuikka ja Eila Tuominen 
Sarja: Finnish Centre for Pensions Working Papers 2006:4
ISBN:951-691-060-2 (sid.)
ISBN:951-691-061-0 (PDF)
ISSN:1795-2697

katsaukset

Lakisääteiset 
eläkemaksukatot ja yksilölliset 
eläketilijärjestelmät eri maissa

Katsauksessa selvitetään missä Suomen kannal-
ta keskeisissä maissa on sovittu lakisääteisistä 
eläkemaksukatoista. Samalla tutustutaan eräi-
siin maihin, joissa on otettu käyttöön maksu-
perusteisia, yksilöllisiä eläketilejä joko korvaa-
maan tai täydentämään lakisääteistä etuuspe-
rusteista eläketurvaa.

Tekijät: Juha Knuuti ja Mika Vidlund
Sarja: Eläketurvakeskuksen katsauksia 2006:5
ISSN 1236-7737

raPOrtit

eläkkeet ja eläkeläisten 
toimeentulo

Raportissa selvitetään miten eläkkeet, eläkeläis-
ten tulot ja toimeentulo ovat viimeisen 10–15 
vuoden aikana kehittyneet reaalisesti sekä suh-
teessa ansiotason muutokseen. Raportti koos-
tuu kuudesta erillisestä artikkelista. 

Aluksi tarkastellaan harjoitetun eläkepoli-
tiikan kehitystä sekä eläkkeelle siirtymisessä 
ja ikääntyneiden työllisyydessä tapahtuneita 
muutoksia. Tämän jälkeen tarkastellaan sekä 
eläkkeiden että laajemmin eläkeläisten veron-
alaisten tulojen kehitystä. Lopuksi tarkastellaan 
eläkeläiskotitalouksien toimeentuloa Suomes-
sa ja verrataan sitä vanhoihin Euroopan unio-
nin jäsenmaihin. 

Toimittanut: Hannu Uusitalo
Sarja: Eläketurvakeskuksen raportteja 2006:2
ISBN:951-691-056-4 (sid.) 
ISBN:951-691-057-2 (PDF)
ISSN:1238-5948

Muualla julkaistua

Choice or chance - late 
retirement in Finland

Artikkelissa tarkastellaan ikääntyneiden työnte-
kijöiden 11 vuoden seurannan avulla valinnan 
ja mahdollisuuksien merkitystä vanhuuselä-
keikään asti työssä jatkamisessa. Myönteisellä 
työssä jatkamisasenteella oli merkitystä, mutta 
myös työn varmuus ja palkitsevuus, työpaikan 
ikäkulttuuri sekä työntekijän terveys vaikuttivat 
pitkään työuraan.

Tekijä: Raija Gould
Artikkeli on ilmestynyt julkaisussa Social Policy & Society 
5:4, 519-531. Cambridge University Press 2006.
ISSN: 1474-7464


