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SisältöPaluuta ei ole

Ihminen on turvallisuushakuinen olento. Siihen ominaisuuteen kuuluu, että asi-

oiden tulisi olla oikealla paikallaan siistissä järjestyksessä, aivan kuten ennen-

kin. Ihminen on myös laiska, eikä hän halua muuttaa mitään, jos ei ole pakko. 

Tämä kevät on järisyttänyt kumpaakin edellä mainittua inhimillistä ominais-

piirrettä ja rytisyttänyt vankkoja rakenteita.  

Turvallisuus on järkkynyt, sillä asiat ovat muuttuneet eikä mikään palaa enää 

ennalleen. Laiskuus on joutunut heitettäväksi romukoppaan, sillä nyt on pakko 

ryhtyä tekemään asioita toisin.

Toki työeläkealalla on totuttu vuosikymmenien saatossa joustavasti muutta-

maan eläke-etuuksia tai työeläkeasioiden hoitoa koskevia sääntöjä sitä myötä, 

kun maailma ympärillä on muuttunut. Tässä on hyvin onnistuttukin. Mutta siitä 

ei ole kokemusta, että itse työeläkeala ja alan toimintatavat joutuvat julkisen 

mielenkiinnon ja ruodinnan keskukseen.

Nyt kokemusta julkisessa piinapenkissä virumisesta ja ripityksestä on kerty-

nyt, ja kunnolla. Paljastuksia – pieniä ja suuria, aiheettomia ja aiheellisia, merki-

tyksettömiä ja merkityksellisiä – on tipahdellut otsikoihin tavan takaa. Varmasti 

aika yleisestikin odotetaan, että tämä kaikki kohu menisi ohitse ja asiat palai-

sivat ennalleen.

Valitettavasti moni joutuu pettymään, sillä näin ei tule käymään. Paluuta ei 

ole. Entistä ei enää tule.

Sanonta ”maassa maan tavalla” sai uusia ja epämiellyttäviä sävyjä viime 

eduskuntavaalien ympärillä, kun ilmapiiri kiristyi ja suvaitsemattomuus raiva-

si jalansijaa suomalaisessa poliittisessa keskustelussa. Nyt sama sanonta on 

saanut entistäkin kummallisempia konnotaatioita. Maan tapa ei todellakaan 

enää toimi missään, ei liike-elämässä, ei politiikassa, ei minkään tason pää-

töksenteossa.

Itse asiassa vanhojen toimintatapojen kuten hiljaisuudessa asioiden sump-

limisen ravistelu saattaa hyvinkin koitua koko työeläkealan hyväksi. Kriittinen 

journalismi ja sen herättämä kansan äänekäs kiukku voi lopulta muuttua alan 

eduksi. On pakko tehdä asioita niin, että kaikkea toimintaa voi kuka tahansa 

huoletta tarkastella päivänvalossa ja vaikka minkä polt-

topisteen alla.

Muutos on jo alkanut ja siitä on tullut jatkuvaa. Työ-

eläkeala osoittaa vahvuutensa sillä, ettei se edes yritä 

vastustaa väistämätöntä, vaan ottaa kunnon etunojan 

tulevaisuuteen.

Kati Kalliomäki
päätoimittaja
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TyöeläkeyhTiö 
Turbulenssissa



 һKaikki kriisiviestinnän oppaat sanovat samaa: 
tärkeintä on tilannelukutaito. Että näkee, minkä 
kokoisesta kriisistä on kyse, mihin se vaikuttaa, 
mitä sidosryhmiä asia koskettaa ja mitä toimen-
piteitä tilanne vaatii.

Kriisiviestinnän perusperiaatteet ovat totisesti 
hallussa myös työeläkeyhtiö Ilmarisen viestintä-
johtajalla Päivi Sihvolalla. Yhtiö joutui myrskyn 
pyörteeseen, kun Helsingin Sanomat uutisoi Ilma-
risen hallintoneuvostossa tuolloin istuneen Fin-
nairin toimitusjohtajan Mika Vehviläisen ja Il-
marisen välisistä asuntokaupoista.

– Nöyräksi vetää viestinnän ammattilaisena. 
En lukenut alkutilannetta ensimmäisenä päivä-
nä oikein. Ajattelin ilman muuta, että asia kiin-
nostaa mediaa, mutta en osannut arvioida uutisen 
johtavan jatkokertomukseen. Tästä tulikin keis-
si, johon kanavoituu mittava yhteiskunnallinen 
keskustelu, Sihvola sanoo toukokuun puolivälis-
sä, kun eri yhtiöiden lähipiirin kaupat ovat olleet 
viikkoja otsikoissa.

Suuri toimija näkyy kauas

Sihvola uskoo, että vielä viisi vuotta sitten asun-
tokauppa-uutinen olisi unohtunut  nopeam-
min. Tänään vastuullisuus ja kohtuullisuus ovat 
yhteiskunnallisen keskustelun nousevia teemoja 
kansainvälisestikin.

– Minusta on hirveän hyvä asia, että vastuul-
lisuuden ja läpinäkyvyyden teemoista keskustel-
laan. On kaikkien etu, että lähipiirikauppoihin 
liittyvät pelisäännöt ovat selkeitä. Niitähän mi-
nisteriö parhaillaan valmisteleekin.

Syy siihen, miksi kohusta tuli niin suuri kuin 
tuli, on Sihvolan mielestä selvä. Vastaahan Ilmari-

nen lähes miljoonan suomalaisen eläkkeistä.
– Näin suurta yhteiskunnallista toimijaa kuu-

luukin tutkiskella tiukasti ja tarkasti. Eri aikojen 
vaatima avoimuuden ja läpinäkyvyyden aste vaih-
telee. Sellainenkin aika meillä on ollut, etteivät yh-
teiskunnalliset asiat ole näin laajasti kiinnostaneet 
suomalaisia.

Mutta miten on mahdollista, että vaikka krii-
siviestinnän perusaskeleet ovat yhtiöissä tiedossa, 
tosipaikan tullen tilanne riistäytyy niin usein kä-
sistä?

– Yrityksen kriisiviestinnän ohjeistus on help-
po kirjoittaa paperille. Valmius ei silti ole vain 
viestinnän ohjeistusta, vaan osa yhtiön kulttuu-
ria. Se on herkkyyttä sidosryhmien huolille, mie-
lentilan lukutaitoa. Sillä on äärimmäisen suuri 
merkitys, miltä asiat näyttävät.

Brändi on lupaus

Päivi Sihvola piirtää paperille tasasivuisen kolmi-
on. Yhdessä kulmassa seisoo brändi, toisessa hen-
kilöstö ja kolmannessa asiakkaat ja muut sidos-
ryhmät. Brändin olennainen sisältö on se, mitä 
ihmisille luvataan. Lupaus jää kuitenkin tyhjäksi, 
jos brändi ei puhuttele henkilöstöä niin aidosti, 
että kaikki toimisivat lupauksen mukaisesti. Vas-
taavasti asiakkaan kokemus ei ole brändin mu-
kainen, jos henkilöstö ei lunasta brändin sisältöä.

Sloganeita ja visuaalisia ilmeitä voi kopioida, 
mutta toimintakulttuuria ja toiminnan laatua ei 
voi.  Näistä aineksista rakentuu ajan oloon myös 
yrityksen maine.

Sihvola myöntää, että kevättalven tapahtumien 
jälkeen Ilmarisen luottamuspääomaa on pakosti-
kin huvennut. Sen saaminen takaisin on äärim-

Teksti: Leena Filpus, Kuvitus: Vesa Lehtimäki, Kuvat: Karoliina Paatos

k
evät on ollut raskas työeläkeyhtiöille: 
lähipiirikaupat ovat hallinneet otsikoi-
ta. Mainekriisistä voi kuitenkin oppia. 
Myös sillä on äärimmäisen suuri 
merkitys, miltä asiat näyttävät.

- Minusta on hyvä, että vastuullisuuden 
ja läpinäkyvyyden teemoista keskustel-
laan, sanoo ilmarisen viestintäjohtaja 
Päivi Sihvola.
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Ilmarisessa on myös aina kannustettu henki-
löstöä kertomaan tunnoistaan talon sisällä. Nyt 
sisäiseen viestintään on panostettu entisestään.

Sisuuntunut Sihvola

Ilmarisessa Päivi Sihvola vastaa viestinnän lisäksi 
myös henkilöstöstä. Hän on tehnyt monipuolisen 
uran erilaisissa tehtävissä viestintä- ja media-alal-
la muun muassa ympäristöministeriön viestintä-
johtajana, yritysvastuuviestinnän vetäjänä Stora 
Ensossa ja Vihreän Langan päätoimittajana. Hänet 
on keitetty jo monissa liemissä ennen Ilmarista.

Kuinka kova paikka kevään turbulenssi on ol-
lut?

– En minä paljon kerinnyt miettiä, miltä mi-
nusta tuntui. Lähdin joka aamu töihin tekemään 
hommia. Ehkä itsetutkiskelun paikka tulee sitten 
myöhemmin.

Yöuniakaan Sihvola ei myönnä menettäneen-
sä. Virheistä oppii.

– Iän karttumisella on se siunaus, että osaa jo 
pistää asiat mittakaavaan. En voi edes sanoa, että 
harmittaisi. Ehkä sisuuntuminen olisi oikea sana 
kuvaamaan ajatuksiani tänä keväänä, Päivi Sih-
vola sanoo. n

Päivi Sihvola myöntää, että 
ilmarisen luottamuspääomaa 
on huvennut. Sen saaminen 
takaisin on äärimmäisen 
tärkeää.

mäisen tärkeää. Eläkebisnes jos mikä on luotta-
musbisnestä.

– Markkinaosuuksilla mitattuna kevään tapah-
tumat eivät näy – alkuvuosi oli erinomainen. Luot-
tamusta, mainetta ja brändiä ei kuitenkaan voi mi-
tata vain numeroilla. Olennaista on se, mikä näkyy 
ihmisten mielissä. Ei riitä, että asiat ovat juridi-
sesti oikein. Järki ja ymmärrys on oltava kaikessa 
mukana, mutta päätösten täytyy tuntua myös sy-
dämessä oikeilta, Sihvola sanoo.

Mainetta itsessään ei voi hallita, tekoja kyllä. 
Lähipiiriohjeistusta yhtiön hallitus tarkensikin jo.

– Emme voi sanoa, että nähkää meidät tietyn-
laisena. Maine rakentuu pienistä yksittäisistä te-
oista, kaikista kontakteista, arkityöstä yrityksen 
joka tasolla joka päivä. Se on herkkyyttä kuulla 
virtauksista yrityksen sisällä ja ulkopuolella. Tä-
hän panostamme jatkossa vieläkin tarkemmin.

Sihvola kiistää jyrkästi ajatuksen siitä, ettei elä-
keyhtiön maineella olisi lopulta mitään väliä, kun 
asiakkaiden on kuitenkin tavalla tai toisella hoi-
dettava eläketurvansa.

– Totta kai sillä on väliä. Jokainen asiakas on 
meille tärkeä.

Vaikutusta työtunnelmaan

Kevään otsikot ovat olleet monelle Ilmarisen työn-
tekijälle kova paikka. Yhtiössä on tehty perintei-
sesti pitkää uraa ja työnantajasta on oltu ylpeitä.

– Monet työntekijöistämme ovat saaneet kuul-
la kuittailua talon ulkopuolella, ja se on tosi ikä-
vää. Toimitusjohtaja Harri Sailas onkin pyytä-
nyt myös omalta väeltä anteeksi asian aiheuttamaa 
mielipahaa, Päivi Sihvola sanoo.
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 һTyöeläkeyhtiöiden johdon toiminta nou-
si otsikoihin pitkin kevättä. Erityisesti Hel-
singin Sanomat on uutisoinut yhtiöiden te-
kemiä loma-asuntojen kiinteistökauppoja ja 
asuntokytkentöjä.

– Nämä tulivat myös Finanssivalvonnalle 
yllätyksenä, ministeri myönsi ja jatkoi, että 
uusien tuulten on jo aikakin puhaltaa.

Huhtikuussa taloustoimittajille pitämäs-
sään taustatilaisuudessa ministeri Risikko 
kertoi saaneensa eduskunnasta valtavan ky-
symysten tulvan työeläkeyhtiöiden toimin-
nasta juuri kiinteistö- ja asuntojärjestelyjen 
osalta.

Ministeri virkamieskuntineen päätti tar-
mokkaasti tarttua asiaan. Todennäköisesti 
syksyllä eduskunta saa käsiteltäväkseen hal-
lintosääntelystä hallituksen esityksen.

– Sivusta ei voida katsoa mitään tekemät-
tä, jos prosessit eivät toimi tai läpinäkyvyyt-
tä päätöksenteossa ei ole, Risikko sanoi.

– Kaatunutta maitoa on turha itkeä, hän 
jatkoi.

Periaatteet linjataan uudelleen

Asia on hyvän matkaa valmisteilla ja kolmi-
kantaisen neuvottelut ovat käynnistyneet 
työmarkkinaosapuolten kesken. Uusien sää-
dösten valmistelua ja neuvotteluja ministe-
riössä vetää vakuutusmarkkinointiyksikön 
johtaja Erkki Rajaniemi. Hän on pääroo-
lissa uusien tuulten puhaltajana.

– Luuletko, että työeläkeyhtiöt meidän 
päätä tässä asiassa silittää, Rajaniemi sanoi.

Rajaniemi näkee asian niin, että eläkelai-
tosten on ymmärrettävä lakisääteinen roo-
linsa. Niiden tehtäväksi on annettu jakaa so-
siaaliturvaa. Ne ovat välineitä sosiaaliturvan 
toteuttamiseen. Eduskunta on säätänyt lait, 
joita noudatetaan.

– Työeläkeyhtiöt eivät valitse sitä, mitä 
periaatteita he noudattavat, hän sanoi.

Samaan aikaan epäterveiden hallintoil-
miöiden kitkemisen rinnalla ministeriö val-
mistelee työeläkevakuutusyhtiöiden välisen 
kilpailun säännösten uudistamista.

Työkyvyn ylläpitotoiminta on erityisesti 
tarkastelussa ja kilpailuun yhtiöiden välillä 
haetaan selkeyttäviä malleja. Toteutuessaan 
yhtiökohtainen hoitokustannusosa tarkoit-
taa sitä, että mitä tehokkaammin yhtiö toi-
mii, sitä halvemmaksi työeläkemaksu muo-
dostuu.

– Sillä paineistetaan kilpailua tehok-
kaampaan suuntaan, Rajaniemi summasi.

Teksti: Anne Iivonen
Kuva: Valtioneuvosto

Ministeri Paula 
Risikko:

uusien tuulien 
aika puhaltaa
– Nyt on työeläkekentässä 
uusien tuulien aika puhaltaa, 
toteaa sosiaali- ja terveysmi-
nisteri Paula Risikko.
 Ministeriössä on tartuttu 
vahvasti työeläkeyhtiöiden 
hallintosäännösten uudista-
miseen. Näin halutaan lisätä 
yhtiöiden johdon toimien 
läpinäkyvyyttä ja estää epä-
asianmukainen eduntavoit-
telu.  Syvimmiltään kyse on 
luottamuksen lisäämisestä 
työeläkejärjestelmään ja sen 
toimijoihin.
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Fivan 
kannanotto ei 
saa kannatusta

 һFinanssivalvonnan työeläkeyhtiöiden 
hallintoa koskeva kannanotto ei näytä saa-
van kannatusta. Niin työmarkkinajärjes-
töt kuin Työeläkevakuuttajat Tela ry ja Fi-
nanssialan Keskusliittokin pitävät Fivan 
avausta tarpeettomana. Lausunnoissaan 
alan toimijat toteavat myös, että kannan-
otto on juridisesti ongelmallinen, sillä sen 
nähdään asettavan työeläkeyhtiöille lakiin 
perustumattomia lisävelvoitteita.

Fiva julkisti maaliskuun lopulla kan-
nanoton työeläkeyhtiöiden hallinnon luo-
tettavuudesta. Finanssivalvonnan mielestä 
siinä on kohentamisen varaa. Lääkkeeksi 
Fiva tarjoaa sijoitusosaamisen lisäämistä 
työeläkeyhtiöiden hallituksissa. Nykyinen 
vaatimus on, että kolmasosalla hallitusjä-
senistä on hyvä sijoitustoiminnan asian-
tuntemus, Fiva kasvattaisi osaajien mää-
rän puoleen jäsenistä. 

Tela muistuttaa lausunnossaan, että 
työeläkevakuutusyhtiöt toimeenpanevat 
lakisääteistä työeläketurvaa, eivätkä ole si-
joitusrahastoja. Myöskään Eläketurvakes-
kus ei pidä hallituksen jäsenten kriteerien 
muuttamista perusteltuna. 

ETK:n mukaan Suomen työeläkeyh-
tiöiden yhteiskunnallinen vastuu ulottuu 
paljon laajemmalle kuin sijoitustoimin-
taan. ETK perustelee kantaansa myös sil-
lä, ettei eläkerahastojen päätöksentekoa 
ole muissakaan maissa jätetty vain nk. si-
joitusammattilaisille vaan työmarkkina-
osapuolten osallistuminen päätöksente-
koon on luonnollista.

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK ja 
STTK toteavat yhteisessä lausunnossaan, 
ettei Finanssivalvonnan nyt kaavailemaa 
sijoitustoiminnan asiantuntemusvaati-
musta tule ottaa käyttöön. Järjestöt to-
teavat, että työeläkevakuuttamisen ja si-
joitustoiminnan asiantuntemus eivät ole 
toisiaan pois sulkevia. Lain mukaan työ-
eläkeyhtiön hallituksen jäsenellä on olta-
va hyvä työeläkevakuutustoiminnan tun-
temus. Myös Akava vastustaa muutosta.

Finanssivalvonta kehottaa työeläkeyh-
tiöitä myös olemaan tarkempia lähipiirin 
kanssa tehtävien oikeustoimien kanssa.

Riitta Väkeväinen



E läkejärjestelmän jatkuva uudistuminen 
nähtiin nuorten paneeleissa välttämättö-
mänä. Eläkerahojen kerryttäminen halu-

taan jakaa tasaisesti nuoremman ja vanhemman 
ikäpolven kesken. 

– Nuoret haluavat pitää vanhemmasta ikä-
luokasta huolen, mutta lasku on jaettava. Tarvit-
semme pikaisesti etupainotteisia ratkaisuja eläke-
järjestelmään, liputti Suomen ylioppilaskuntien 
liiton puheenjohtaja Jarno Lappalainen eläke-
maksujen korottamisen puolesta Helsingissä. 

Pohdintoja eläkeiän ja eläkemaksujen nostos-
ta ei haluta kuitenkaan pitää irrallisina, vaan ne 
halutaan liittää laajemmin työhyvinvointi- ja työ-
urakeskusteluun.

Väestön eliniän noustessa kuuma kysymys on, 
kuinka työ- ja eläkevuodet tulevaisuudessa jae-
taan. Eläkeiän nostoon nuoret suhtautuvat vaih-
televasti. Turussa epäiltiin, onko tulevaisuuden 
70-vuotias sen nuorempi kuin nykyään.

Työn määritelmää 
lavennettava

Tampereella pohdittiin onko vaatimus nopeasta 
valmistumisesta työurien pidentämisen nimissä 
oikeutettu.

Niina Jurva Tampereen yliopiston ylioppilas-
kunnasta toivoi laveampaa määritelmää työn ja 
työuran käsitteille joko – tai -ajattelun tilalle, kos-
ka opiskelijat tekevät töitä myös opintojen ohella 
ja siirtyminen työelämään tapahtuu vähitellen. 

Kaikilla kolmella paikkakunnalla painotettiin 
myös sitä, että käyttämätön työvoima eli syrjäy-
tyneet nuoret, osatyökykyiset ja maahanmuutta-
jat pitäisi saada paremmin mukaan työelämään. 

Suurin osa tilaisuuksiin osallistuneista nuoris-
ta suhtautui luottavaisesti siihen, että heillä riittää 
tulevaisuudessa töitä. Pitkään työuraan on varau-
duttu, mutta nuoret haluavat joustoa työelämään 
ja työn on oltava merkityksellistä.

Työeläke 20X0 – Kuka korjaa potin? 
–kiertueen nuoret aikuiset

Eläkejärjestelmän jatkuva 
uudistuminen välttämätöntä

työhyvinvointi, tulevat eläkkeet ja 
järjestelmän uudistustarpeet nou-
sivat esiin työeläke 20X0 –Kuka 
korjaa potin? -keskusteluissa. 
eläkejärjestelmän turvaamiseksi 
nuoret haluavat vastuunjakoa ja 
pikaisia ratkaisuja.

Tampereella yleisö oli lähes yksimieli-

sesti sitä mieltä, että elinaikakerroin on 

oikeudenmukainen järjestelmä.
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Helsingin paneeli laajensi työelä-

kekeskustelua yleisempiin hyvin-

vointiteemoihin.Turussa iloittiin siitä, että ihmiset elä-

vät pidempään, mutta epäiltiin, ehtiikö 

kuolema silti korjata ennen kuin eläket-

tä pääsee nostamaan.

•	 ETK:n, Työeläkevakuuttajat Tela ry:n 
ja Suomen ylioppilaskuntien liitto 
ry:n (SYL) Työeläke 20X0 -kiertue 
vieraili huhti-toukokuussa Tampereella, 
Turussa ja Helsingissä.

•	 Paneelikeskusteluihin liittyi aktiivista 
yleisödialogia ja äänestyksiä.

•	 Tilaisuuksista kertovat videokoosteet 
löytyvät osoitteesta www.etk.fi

•	 Keskusteluista koostetaan nuorten 
videopamfletti, joka luovutetaan 
Työmarkkinakeskusjärjestöjen 
eläkeneuvotteluryhmälle.

Hauta vai eläke, 
kumpi ehtii ensin?

Turussa tuleva eläketaso ja eläkkeiden rahoitus ja-
koivat panelistien mielipiteitä. Moni haluaisi elä-
kepäivillään säilyttää nykyisen elintason.

– Realistina odotan, että eläkkeen maksuun 
pitää varautua omin varoin. En kuitenkaan ha-
lua, että voin nostaa säästämäni rahat joltain ti-
litä vasta 80-vuotiaana. Kuka tietää, pääsenkö 
eläkkeelle ennen hautaa, näpäytti Yrittäjänuor-
ten Sanna Lundström.

– Yksilön vastuuta omasta eläketurvasta ei 
pidä lisätä. Järjestelmä toimii nyt ja tulevaisuu-

dessa. Oman vastuun lisääminen voi johtaa eri-
arvoistumiseen. Ruotsin sijoitusmalleista on saatu 
huonoja esimerkkejä, kommentoi puolestaan Me-
tallityöväen nuorisosihteeri Jussi-Pekka Aho-
nen. 

Työryhmä: 
Kari Lindstedt, 

Anna-Maria Stenius 
ja Antti Karkiainen
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 һEläkkeistä ollaan jatkuvasti hyvin huolestuneita. 
Suuri osa nuorista uskoo, että eläke-etuuksia tullaan 
tulevaisuudessa heikentämään. Monet työikäiset usko-
vat, että heidän eläkkeensä eivät tule riittämään elämi-
seen tulevaisuudessa. Jotkut eläkeläiset jopa pelkäävät, 
että heiltä tullaan viemään eläkkeet pois. Julkisessa kes-
kustelussa kuulee lähes päivittäin, että eläkerahat eivät 
mahdollisesti riitä. 

Huolissaan on helppo olla, koska tulevaisuus on aina 
epävarmaa. Pelottelemalla on helppo hallita.  Huolestu-
neisuus myös vetoaa moniin esimerkiksi henkilövaaleis-
sa. Joskus kuitenkin tuntuu siltä, että huolestuminen on 
merkki jostain aivan muusta.

Joskus kyse on tietämättömyydestä. Työeläkkeitä ei 
kukaan vie eläkeläiseltä pois, koska karttuneella eläk-
keellä on perustuslaillinen omaisuudensuoja. Eläkera-
hatkaan eivät lopu, koska työeläkemaksu joustaa nykyi-
sen lainsäädännön puitteissa tarpeen mukaan. Rahat 
eivät siis lopu, elleivät työnantajat ja työntekijät päätä 
kieltäytyä maksamasta lakisääteisiä eläkemaksuja. Toki 
näilläkin on kipurajansa, mutta eläkerahojen ”loppumi-
seen kesken” vaaditaan kovia päätöksiä.

Huolestuneisuus voi olla myös merkki luottamus-
pulasta. Kaikki työikäiset tuskin tulevat saamaan hyviä 
eläkkeitä. Satunnaiset pätkätyöt, jatkuvat matalapalk-
ka-alojen työt tai työkyvyn aikainen menetys eivät auta 
korkean työeläkkeen kartuttamisessa. Nuoret ovat toi-
sinaan aivan syystä huolissaan eläkkeistään. Tällä on 

kuitenkin paljon vähemmän tekemistä itse elä-
kejärjestelmän kuin esimerkiksi heikkojen 

talousnäkymien tai tuotannon siirtymisen 
pois Suomesta kanssa. 

Luottamuspula eläkkeisiin onkin 
usein merkki yleisemmästä voimatto-

muuden tunteesta. Voimattomuuden 
tunnetta on helppo käyttää hyväksi 

niin lisäeläkkeiden markkinoin-
nissa kuin esimerkiksi poliitik-
kojen iskulauseissakin. Sen sijaan 

voimattomuus kanavoituu harvemmin suoraksi poliit-
tiseksi toiminnaksi tai eläkejärjestelmää koskeviksi kan-
nanotoiksi. Eläkejärjestelmät jäävät helposti voimatto-
muuden kokemuksen jalkoihin.

Niin sanottua eläkekapinaa löytyy niin nuorten kuin 
työikäistenkin parista yllättävän vähän. Yhtä lailla elä-
kekonformismia eli pitäytymistä nykyisissä eläkeinsti-
tuutioissa hinnalla millä hyvänsä löytyy hyvin vähän. 
Suomen eläkejärjestelmän peruspilareita pidetään siis 
monilta osin kannatettavana. ”Eläkefatalismia” eli uskoa 
eläkejärjestelmän heikentämiseen ilman aloitteita asiaan 
puuttumiseksi löytyy tästä huolimatta paljon. 

Demokratiaan kuuluu, että kukin sukupolvi ottaa 
kantaa ja vaikuttaa oman ja tulevien sukupolvien eläke-
järjestelmään. Eläkefatalismi on tälle myrkkyä. Se tekee 
eläkejärjestelmän heikentämisen entistä helpommaksi. 
Siitä voi tulla itseään toteuttava ennustus. 

Eräs ystäväni sanoi minulle taannoin, ettei ole ol-
lenkaan kiinnostunut oman eläkkeensä karttumisesta, 
koska hänen eläköityessään kaikista julkisista eläkejär-
jestelmistä on kuitenkin jo luovuttu. Ensin suutuin nä-
kemyksestä. Ei niistä luovuta, ellei niistä haluta luopua. 
Pienen pureskelun jälkeen aloin kuitenkin pohtia: miksi 
positiivisia kannanottoja kuulee niin harvoin eläkejär-
jestelmien kohdalla? 

Onko kyse tietämättömyydestä? Voi olla. Tieto toki 
lisää tuskaa mutta se myös lisää luottamusta. Jos ihmi-
set tietävät, mistä eläkkeet ovat kiinni, osaavat he myös 
paremmin toimia kantojensa puolesta. Oli miten oli, vä-
lillä olisi virkistävää kuulla vähemmän ihmisten huoles-
tumisista ja paljon enemmän ihmisten pohdintoja hyvän 
eläkejärjestelmän ominaisuuksista.

Ville-Pekka Sorsa

Kolumnistimme on 

Helsingin yliopiston 

tutkijatohtori.

Eläkekapinaa, luottamuspulaa 
vai tietämättömyyttä?
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•	 93 prosenttia lukijoista on tyytyväisiä lehteen. 
Erittäin tyytyväisten osuus on 20 prosenttia. 
Tyytymättömien osuus jäi seitsemään 
prosenttiin. 

•	 34 prosenttia lukijoista lukee lehden kokonaan 
tai lähes kokonaan, 20 prosenttia puolet lehdestä 
ja 41 prosenttia muutaman jutun. Työeläke-lehti 
luetaan useimmiten (60 prosenttia vastaajista) 
työpaikalla. 

•	 91 prosenttia lukijoista on sitä mieltä, että lehden 
edellisessä numerossa (2/2012) oli kiinnostavaa 
ja ajankohtaista tietoa. 

•	 81 prosenttia lukijoista käyttää lehteä alan 
yleiseen seurantaan. 55 prosenttia ilmoittaa 
käyttävänsä lehden tietoja hyväksi työssään. 23 
prosenttia keskustelee lehden jutuista tai aiheista 
muiden alan ihmisten kanssa.  

•	 72 prosenttia lukijoista ilmoitti haluavansa 
pelkän paperilehden. Verkkolehteä haluaa lukea 
9 prosenttia lukijoista ja molempia 19 prosenttia. 

•	 37 prosenttia vastaajista kuuluu asiakasryhmään 
työeläkevakuuttajat. Muita sosiaali- ja vakuu-
tusturvan hoitajia on vastaajista 15 prosenttia. 
Sekä etujärjestöjen että viranomaisten osuus 
vastaajista on 9,5 prosenttia kummallakin. 

•	 137 henkilöä vastasi lukijakyselyyn ja se 
toteutettiin Eläketurvakeskuksessa. 

työeläke-lehden lukijatutkimuksen tuloksia

Vahva tuki 
paperilehdelle

Asiantuntija-artikkelit, 
lainsäädäntömuutok-
set, uusi tutkimustieto, 
työhyvinvointiaiheet. 

 һTyöeläke-lehden päätoimittaja Kati Kallio-
mäki on mykistynyt lukijoiden osoittamasta tyy-
tyväisyydestä lehteä kohtaan. Samalla hän kiittää 
vastaajia hyvistä juttu- ja kehittämisideoista.

– Tulokset varmistavat sen, että olemme oi-
keilla linjoilla. Samalla ne asettavat paineita sii-
hen, että laadusta on pidettävä huolta, Kalliomä-
ki kommentoi.

Kalliomäki ei ole yllättynyt vahvasta tuesta pa-
perilehdelle.

–  Paperimuotoisella aikakauslehdellä voi 
konkreettisesti rajata itselleen tilaa ja yksityisyyttä 
tässä sähköisessä maailmassa. Se on siis aikansa 
luksustuote, Kalliomäki sanoo.

Päätoimittaja on myös hyvin tyytyväinen sii-
tä, ettei lehteä pidetä sensuroivana tai sisäänpäin 

lämpiävänä. Kalliomäki toteaa, että lukijatutki-
muksestakin kävi ilmi, että Työeläke-lehti on mo-
nelle ammattilehti, josta pitää löytyä ammatillista 
ammennettavaa monenlaista työtä tekeville.

– Asiasisältö on lehden selkäranka!

Teksti: Kari Lindstedt

Päätoimittaja Kati Kalliomäki:

Aikakauslehti on aikamme luksustuote

PALKiNNOt:

Lukijatutkimukseen osallistuneiden 
kesken arvotun 100 euron arvoisen 
lahjakortin S-ryhmän liikkeisiin voit-
tivat Virpi Rouvinen, Pirjo Salmela 
ja Anne Vanhanen. Neljän kappaleen 
elokuvalippupaketin voittivat Sari 
iso-Heiko ja Mervi Siltanen.

 һNämä aihepiirit kiinnostavat tuoreen luki-
jatutkimuksen mukaan eniten Työeläke-lehden 
lukijoita. Vastaajista yli puolet pitää näitä aihei-
ta hyvin kiinnostavina ja yli 90 prosenttia hyvin 
tai jonkin verran kiinnostavina. 

Kiitos palautteesta!

Asiantunteva

Luotettava

Ajankohtainen

Ulkoasultaan selkeä

Helppolukuinen

Kiinnostava

Monipuolinen

Perinteinen

Rohkea

Sisäänpäin lämpiävä

Sensuroiva

Pinnallinen

Miten seuraavat ominaisuudet 
kuvaavat lehteä?

Vastaajien määrä: 137 Kaavio on järjestetty nousevasti keskiarvon mukaan.

erittäin hyvin erittäin huonostiMelko hyvin Melko huonosti

% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Eläkejärjestelmästä huijataan rahaa 
pääasiassa kahdella tavalla: jättämällä 
vakuutusmaksut maksamatta tai teke-
mällä kokonaan pimeää työtä. 
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Apulaisjohtaja Risto Karhunen, FK:

on uhka myös 
eläkejärjestelmälle

Viime vuosina harmaa 

talous on lisääntynyt 

Suomessa huolestutta-

vasti.  Myös työeläkeyh-

tiöt ovat sen kohteena 

yhä useammin.

 һEduskunnan tarkastusvaliokunnan teettämän 
selvityksen mukaan harmaa talous maksaa Suo-
melle kaiken kaikkiaan jopa 10–14 miljardia euroa 
vuodessa, yli viidenneksen valtion budjetin loppu-
summasta. Verotuloja valtio menettää harmaan 
talouden vuoksi arviolta jopa neljästä viiteen mil-
jardia euroa vuodessa.

Pimeästi toimivat yritykset jättävät sumeile-
matta myös lakisääteiset työeläkemaksut maksa-
matta.  

– On naiivia uskoa, että rosvot maksaisivat 
eläkevakuutusmaksuja, jos ne jättävät verot mak-
samatta. On selvä, että eläkeyhtiöiltä jää saamat-
ta paljon vakuutusmaksuja. Tarkkaa kokonais-
summaa on vaikea arvioida. Veromenetyksiin 
suhteutettuna summa noussee kuitenkin usei-
siin satoihin miljooniin euroihin vuodessa, tote-
aa apulaisjohtaja Risto Karhunen Finanssialan 
Keskusliitosta.

Harmaa talous on tekijöilleen yleensä varsin 
kannattavaa, sillä arviolta vain joka kahdeskym-
menes tapaus jää kiinni. Rangaistukset ovat lie-
viä, mutta taloudellinen hyöty suurta. Harmaa-
ta taloutta esiintyy Karhusen mukaan joka alalla, 
mutta erityisesti rakennustoiminnassa, hotelli- ja 
ravintola-alan sekä kuljetusbisneksen yhteydessä.

 – Erityisesti ulkomaalaisten työntekijöiden 
työsuhdeasioiden valvonnan tehostuminen on 

tuonut esiin yhä enemmän myös työeläkemaksu-
jen laiminlyöntejä, Karhunen kertoo.

Yritykset huijaavat eläkeyhtiötä Karhusen mu-
kaan myös väärentämällä vuosi-ilmoituksissa an-
nettavia tietoja. Yrittäjät ovat niin ikään pesseet 
rahaa maksamalla eläke- ja tapaturmavakuutuk-
sen vuosiennakkomaksuja suurelle summalle 
työntekijöitä.

– Vuoden parin päästä on sitten haettu mak-
supalautuksia, kun työntekijöiden määrä olikin 
olematon. Sinisin silmin kerrotaan, että ei saatu 
aikaan odotettua liiketoimintaa, vaikka niin piti.

Viime aikoina on tullut esiin myös väärennet-
tyjä TyEL-maksutodistuksia, joilla huijataan pää-
urakoitsijaa urakkakilpailun yhteydessä ja kierre-
tään samalla tilaajavastuulakia.

Ammattilaisten toimintaa

Yhä suurempi osa vakuutus- ja työeläkepetoksis-
ta ja maksujen laiminlyönneistä on ammattilais-
ten tekemiä. Mukana tässä bisneksessä ovat myös 
moottoripyöräjengit.

– Ammattirikollisina toimivat yrittäjät ja lii-
kemiehet osaavat käyttää apunaan nykyisin myös 
bulvaaneja ja jopa huumeporukkaa, Karhunen 
tietää.

On myös tiedossa tapauksia, joissa palkansaaja 



on tehnyt petoksen hyvässä yhteisymmärryksessä 
oman työnantajansa kanssa.

– Euron tarkkaa tutkittua tietoa meillä ei ole 
siitä, kuinka paljon rahaa kaiken kaikkiaan vakuu-
tuspetoksilla Suomessa huijataan. Olemme kui-
tenkin arvioineet, että vääriä tietoja on noin 5–10 
prosentissa vahinkovakuutusyhtiöille tehdyissä 
vahinkoilmoituksissa.

Vakuutuspetoksissa ikävintä on, että kunnon 
yrittäjät ja tavalliset rehelliset kansalaiset joutuvat 
ne lopulta maksamaan kohonneina vakuutus- ja 
eläkemaksuina.

– Harmaa talous vääristää myös yritysten vä-
listä kilpailua, kun osa yrittäjistä jättää hoitamatta 
kaikki lakisääteiset velvollisuutensa ja näin polkee 
markkinoita, Karhunen toteaa.

Vakuutus- ja työeläkepetosten tekijöitä löy-
tyy kaikista yhteiskuntaluokista laidasta laitaan.  
Bisnesmaailmassa pyörii tälläkin hetkellä lukui-
sia yrittäjiä, jotka ovat liiketoimintakiellossa. Ny-
kyajan talousrikolliset tuntevat hyvin myös sosi-
aalivakuutuksen tarjoamat mahdollisuudet tehdä 
rahaa.

  
Töitä eläkkeellä

Myös palkansaajat tekevät työeläkepetoksia.  Kar-
hunen uskoo, että työnteko pimeästi työkyvyttö-

myys- tai osaeläkkeellä on yleisin palkansaajan 
tapa huijata  työeläkeyhtiöitä.

– Jos kyseessä on pidempi työkyvyttömyys-
aika, eläkeyhtiö hankkii yrityksen kertomien 
palkkatietojen lisäksi myös verottajalle ilmoite-
tut palkkatiedot samalta ajalta. Tämä paljastaa 
yleensä nopeasti petosten yritykset.

Mutta mikäli työkyvyttömyyseläkkeellä teh-
dään työtä täysin pimeästi, tieto tästä ei tule ve-
rottajan eikä eläkelaitoksen tietoon.

– Eläkeläisten tekemän pimeän työn määrää 
on todella vaikea arvioida, mutta tiedämme että 
sitä tapahtuu eräillä aloilla varsin yleisesti, Kar-
hunen toteaa.

Torjuntaa pitää tehostaa

Karhusen mielestä lakisääteisiin vakuutuksiin 
kohdistuvia harmaan talouden torjuntatoimia ei 
ole tehty vielä yhtä suurella ponnella kuin mitä 
on tehty vapaaehtoisissa yksityisvakuutuksissa.  

Eläkeyhtiöissä ei ole laiminlyöntien ja petos-

ten selvittelyyn ja torjuntaan erikoistunutta hen-
kilökuntaa.

  – Tilanne on onneksi parantumassa. Eläke-
turvakeskus on muutaman viime vuoden aikana 
parantanut merkittävästi vakuutusmaksuvalvon-
taa. Se on hyvä asia.

Karhusen mielestä vakuutusyhtiöt voisivat 
tehdä vielä nykyistä enemmän riskikartoituksia 
ja tuntea omat asiakkaansa. Lehtiä kannattaa seu-
rata, samoin vakuutusalan rekistereitä. Poikkea-
matapaukset pitäisi ottaa tarkempaan syyniin.

– Kyllä harmaata taloutta ja petoksia vastaan 
pystyy  taistelemaan. Se vaatii sitkeyttä ja pitkän-
teisyyttä. Tarvitaan myös hyvää yhteistyötä viran-
omaisten kanssa. Rötösten tekijöille ei pidä antaa 
periksi eikä etumatkaa.

Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Apulaisjohtaja Risto Karhunen vastaa 
Finanssialan keskusliitossa rikollisuu-
den ennalta ehkäisystä.
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 һViime vuonna Eläketurvakeskus löysi 140 mil-
joonaa euroa sellaisia palkkoja, joista ei ollut mak-
settu työeläkemaksuja. Puutteita oli noin 16 800 
työntekijän eläketurvassa.

 – Vakuuttamisen laiminlyönnit koskevat arvi-
olta noin 0,1-0,2 prosenttia vuotuisesta kokonais-
palkkasummasta, laskee Eläketurvakeskuksen 
valvontaosaston osastopäällikkö Matti Ruota-
nen.

Eläketurvakeskuksen paljastamat laiminlyön-
titapaukset ovat tavallisesti sellaisia, joissa työn-
antaja on verottajan rekistereissä ja työnantajalla 
on voimassa oleva ole työeläkevakuutus.

– Puutteita on yleensä vakuuttamisen oikeelli-
suudessa eli kaikkia työntekijöitä tai kaikkia palk-
koja ei ole ilmoitettu eläkevakuutusyhtiölle.

Suomessa tehdään myös täysin pimeää työtä, 
josta ei makseta veroja eikä yleensä minkäänlaisia 
sosiaalivakuutusmaksuja.

– Täysin pimeää työtä teettäviin yrityksiin 
meidän on todella haasteellista päästä omalla 
valvonnallamme kiinni.  Pimeästä työstä kun ei 
makseta verojakaan.

Ruotasen mukaan pimeiden palkkojen koko-
naismäärän on arvioitu olevan noin miljardi eu-
roa vuodessa. Tästä summasta työeläkemaksujen 
osuus on noin 200–250 miljoonaa euroa.

– On syytä muistuttaa, että pimeästä työstä ei 
kerry eläkettä eikä eläkevakuuttajalle synny elä-
kevastuita. 

Ruotasen mukaan valvonnan tavoitteena on, 
että työntekijät saavat heille kuuluvan eläketur-
van ja eläkelaitokset voivat periä vakuutusmaksun 
oikean suuruisena. Eniten pimeää työtä ja työelä-
kemaksujen laiminlyöntitapauksia on rakennus-, 
ravintola- ja majoitusalalla.

Viranomaisyhteistyö
tehostanut valvontaa

Työeläkevakuuttamisen valvonta on viime vuosien 
uudistusten ja tehostuneen viranomaisyhteistyön 
ansiosta aiempaa kattavampaa ja ajantasaisempaa. 
Nykyisin Eläketurvakeskus valvoo työeläkemak-
suvelvollisuuden noudattamista pääasiassa laajo-
jen verotus- ja vakuutustietojen massavertailujen 
avulla.

– Vuodesta 2008 lähtien olemme saaneet ve-
rottajalta käyttöömme massatietoja palkanmak-
susta. Niiden avulla olemme voineet tehostaa 

valvontaa erityisesti toimialoilla, joilla eläkemak-
sujen laiminlyöntiriski on todettu keskimääräistä 
suuremmaksi, Ruotanen kertoo.

Ajantasainen massavalvonta kattaa vuosittain 
noin 30 000–40 000 työnantajaa. Vuoden 2010 
aikana Eläketurvakeskus otti käyttöön lisäksi jäl-
kikäteiseen rekisterivertailuun pohjautuvan val-
vontasovellutuksen, jonka avulla voidaan seurata 
lähes koko työantajajoukon palkanmaksutietoja.

– Verottajan vuosi-ilmoituksiin perustuvan jäl-
kikäteisen massavalvonnan avulla selvitetään yh-
teensä noin 110 00–150 000 työnantajan työeläke-
maksujen oikeellisuus. 

Vuonna 2011 Eläketurvakeskus selvitti tarkem-
min runsaan 10 000 työnantajan eläkevakuutta-
misen oikeellisuuden. Puutteita havaittiin hieman 
yli 2 000 työnantajalla. Viiden viime vuoden ai-
kana valvonnalla löydettyjen vakuuttamattomien 
työntekijöiden ja palkkojen määrä on kasvanut 
jopa yli nelinkertaiseksi.

– Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että eläkeva-
kuutuksia laiminlyötäisiin tai välteltäisiin aiempaa 
enemmän. Valvontamme vain on selvästi tehostu-
nut uusien rekisterivertailujen avulla.

Iskuja myös työpaikoille

Eläketurvakeskus on lähtenyt mukaan rakennus-
työpaikoille tekemään ennalta ilmoittamattomia 
valvontaiskuja.

– Olemme tehneet yhdessä verottajan ja tilaa-
javastuulakia valvovan työsuojeluviranomaisen 
kanssa valvontaiskuja rakennusalan työpaikoil-
le. Näistä on saatu hyviä kokemuksia, kertoo tar-
kastuspäällikkö Tiia Lahti Eläketurvakeskuksen 
valvontaosastolta.

Työpaikkaiskuilla pyritään tehostamaan har-
maan talouden torjuntaa ja lisäämään kiinnijää-
misriskiä.

– Tarkastamme keitä työmaalla on töissä ja 
ketkä ovat heidän työnantajansa. Tutkimme onko 
työeläkemaksuvelvoitteet hoidettu läpi koko ali-
hankintaketjun. Jos näin ei ole, pannaan laimin-
lyödyt maksut perintään, josta huolehtii kunkin 
työnantajan eläkevakuutusyhtiö. 

Eläketurvakeskuksella on tällä hetkellä viisi 
tarkastajaa, jotka osallistuvat myös työpaikoilla 
tapahtuviin tarkistuksiin.

Teksti ja kuvat: Kari Rissa

Eläketurvakeskus 
valvoo tehostetusti

Eläketurvakeskuksen valvontaosaston 
päällikkö Matti Ruotanen ja tarkastus-
päällikkö Tiia Lahti korostavat hyvän 
viranomaisyhteistyön merkitystä har-
maan talouden torjunnassa.
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 һ- Uskottava toiminta vaatii myös työeläkeyhtiöiltä valvontaa, ko-
rostaa Ilmarisen eläkevakuutuksista vastaava johtaja Sini Kivihuhta.

Valvontaa tarvitaan myös, jotta kaikille palkansaajille pystytään 
takaamaan eläketurva.

Kivihuhta korostaa, että sosiaalivakuutusjärjestelmän toimivuus 
edellyttää, että kollektiivisesti kannetaan vastuuta ja kukin hoitaa 
omat maksuvelvoitteensa. 

– Muuten hyvinvointivaltion pohja alkaa murtua. Vielä maksujen 
laiminlyönnit eivät ole eläkejärjestelmälle suuri ongelma, vaikka pi-
meän työn määrä näyttää lisääntyneen.

Kivihuhdan mielestä Eläketurvakeskuksen tekemä keskitetty val-
vonta toimii nykyisin erittäin tehokkaasti ja paljastaa huolimattomuu-
desta tai välinpitämättömyydestä johtuvat maksujen laiminlyönnit.

Ilmarinen valvoo työnantajia ja yrittäjiä Eläketurvakeskusta pie-
nimuotoisemmin.

– Seuraamme asiakastietoja ja puutumme toki heti asiaan, jos ha-
vaitsemme puutteita. Yleensä lähetämme tiedustelukirjeen tai las-
kun. Tarvittaessa laiminlyötyjä maksuja pannaan aktiiviseen perin-
tään ja ulosottoon.

Työeläkeotteen perusteella tulee Kivihuhdan mukaan nykyisin 
varsin vähän ilmoituksia siitä, että työeläkemaksu on jonkun työn-
antajan osalta jäänyt maksamatta. Omia vakuutusetsiviä Ilmarisel-
la ei ole.

– Lähdemme siitä, että asiakkaamme pääsääntöisesti hoitavat hy-
vin asiansa, eivätkä ole rosvoja.

Johtaja Sini Kivihuhta, Ilmarinen:

Laiminlyönnit eivät 
suuri ongelma

ilmarisen johtajan Sini Kivihuhdan mielestä va-
kuutusmaksujen valvonta ja harmaan talouden 
torjunta on erittäin tärkeää myös työeläkejärjes-
telmän näkökulmasta.

 һEläketurvakeskus on tilannut kahdelta riippumattomalta, kan-
sainväliseltä asiantuntijalta arvion suomalaisen eläkejärjestelmän 
rakenteesta, taloudellisesta kestävyydestä ja eläkkeiden riittävyy-
destä sekä hallinnosta ja kustannustehokkuudesta. Arvion pyy-
tämisestä päätettiin jo viime vuonna, mutta työ on käynnistynyt 
vasta nyt. 

Johtaja Hannu Uusitalo Eläketurvakeskuksesta kertoo, että 
vastaavan laajuista arviota ei ole tehty aikaisemmin. 

– Suomen eläkejärjestelmää pidetään kansainvälisesti omalei-
maisena. Siksi haluamme järjestelmästä arvion alan huippuasian-
tuntijoilta. Arvio tulee sisältämään myös kehityssuosituksia, Uu-
sitalo sanoo.

– Kyseessä on tulevaisuuteen katsova kokonaisarvio. Arvio kos-
kee sekä kansaneläke- että työeläkejärjestelmää. Arvioinnin pai-
nopisteet ovat työeläkejärjestelmän asioissa.

Edellisen kerran suomalaista eläkejärjestelmää arvioi pyynnös-
tä saksalainen tutkija Axel Börsch-Supan. Hän tutki järjestelmää 
vuoden 2005 eläkeuudistuksen näkökulmasta. 

Tulokset ensi vuoden alussa

Suomen järjestelmän arvioinnin tekevät tunnetut kansainväli-
set asiantuntijat, englantilainen Nicholas Barr ja kanadalainen 
Keith Ambachtsheer. Sopimus Barrin ja Ambachtsheerin kanssa 
allekirjoitettiin tammikuussa.

Barr on aikaisemmin tutkinut muun muassa Ruotsin järjestel-
mää yhdessä kuuluisan ekonomistin Peter Diamondin kanssa. 
Barr on toiminut myös neuvonantajana useissa eri maissa, jotka 
ovat olleet rakentamassa omaa eläkejärjestelmäänsä.

Ambatchtsheer on puolestaan erikoistunut hallinnon ja sijoitus-
toiminnan kysymyksiin. Hän on vieraillut Suomessa aikaisemmin 
ja tuntee maamme eläkeyhtiöiden toimintaa.

Barrin ja Ambachtsheerin työ valmistuu vuoden 2013 alussa, 
jolloin Eläketurvakeskus julkaisee arvioinnin tulokset.

Suomen eläke-
järjestelmästä 
tekeillä kansain-
välinen arvio

Suomen eläkejärjestelmästä tehdään riippu-
maton asiantuntija-arvio. eläketurvakeskus 
on pyytänyt arviota englantilaiselta professo-
ri  Nicholas Barrilta ja kanadalaiselta profes-
sori Keith Ambachtsheerilta. työ valmistuu 
tammikuussa 2013.
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Työeläke-lehti tutustui ETK:n ja Nuorten 
Akatemian työelämäkampanjaan Ruskolla.

tullaan toimeen keskenään

n
uorten työelämätietoudessa 
on suurta vaihtelua. Toiset 
tietävät yllättävän paljon, 
toisilla taas on perusasiat 
hukassa – unelmia on kaikilla.

Teksti: Antti Karkiainen | Kuvat: Pasi Leino

•	 Eläketurvakeskuksen ja Nuorten 
Akatemian yhteishanke

•	 välittää työelämätietoutta 
yläkoululaisille ja vaikeassa 
elämäntilanteessa oleville nuorille

•	 jalkautuu koulujen lisäksi myös 
nuorisotaloille ja vapaa-ajanryhmiin

•	 tavoittaa vuoden aikana yli 6 000 
nuorta ympäri Suomen.

Valmiina töihin 
-kampanja

unelmien 
työpaikassa
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 һOppilaat kiinnittävät paperilappuja taululle. 
Keltaiset kuvaavat työelämän ja koulun eroja, vih-
reät puolestaan yhtäläisyyksiä.

– Yhtäläisyyksiä näyttäisi olevan enemmän, 
aloittaa Nuorten Akatemian kouluvierailija Anni 
Mäki.

– Täältä löytyy vastuuntunto, pomotus, kiire, 
aikataulut. Entä jos on yrittäjä?

– No, sit voi mennä oman aikataulun mukaan, 
kuuluu luokan perältä.

Laput johdattelevat keskustelua lakisäätei-
siin työaikoihin ja ruokatuntiin. Olemme Mau-
nun yläkoulussa Ruskolla, 13 kilometriä Turus-
ta pohjoiseen. Aurinko paistaa maalaiskoulun 
pihalla, sisällä on meneillään 9D-luokkalaisil-
le järjestetty Valmiina töihin -kouluvierailu.

Nopean viittaus-gallupin perusteella yli 
puolet oppilaista on saanut kesätöitä. Kou-
lun oppilaanohjaaja Liisa Veijalainen 

seuraa tunnin kulkua tarkkaavaisena. Hänen 
mukaansa nuorten työelämätiedoissa on suurta 
vaihtelua. 

– Kympin tytöt tietävät yllättävän paljon, toi-
saalta monilla on perustiedot ihan hukassa. 

Työpaikkavierailut tärkeitä

Veijalainen on lähettänyt maailmalle kaikki Mau-
nun yläkoulusta valmistuneet. Tällä hetkellä hä-

nen vastuullaan on kolmesataa oppilas-
ta. Heidän 

unelmansa ovat yllättävän tavallisia.          
– Nuoret haaveilevat perinteisistä ammateista. 

Tällä hetkellä lääketiede on kova juttu. Myös psy-
kologi- ja insinööriopinnot kiinnostavat.    

Tämä käy ilmi myös tunnilla. Kukaan ei täh-
tää Junior Key Account Manageriksi, mieluum-
min eläinlääkäriksi, autonasentajaksi tai kosme-
tologiksi.

– Nuoret haaveilevat ammateista, jotka he voi-
vat käsittää. Tämän käsityksen laajentaminen on 
yksi tunnin kantavista ajatuksista, Veijalainen 
kertoo.

Osana kampanjaa nuoret pääsevät 
työpaikkavierailulle. Kaksi luokista on 

lähdössä Hesburgeriin, yksi leipomoon ja 
yksi Terveystaloon.

– Näistä työpaikkavierailuista oppilaat 
hyötyvät eniten. Kun näkee millaista töissä 
on, alkaa ajatella erilaisia mahdollisuuksia. 

Kouluvierailija Anni Mäki purkaa ensimmäisen ryh-
mätyön satoa. Kysymys kuului: mitä yhtäläisyyksiä 
ja eroja koululla ja työelämällä on?
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Terveystalossa saamme kaikkien kolmen koulu-
tusasteen ammattilaisen kertomaan omasta työs-
tään. Oppilaat ovat aika innoissaan, he ovat val-
mistelleet ison listan kysymyksiä.

Perusasiat riittävät

– Mitä äijät täällä jauhaa, sanoo Veijalainen ja 
työntää roskakorin Jesse Marttilan ja Atte 
Ramsayn eteen. 

Pojat todistelevat suureleisesti syyttömyyttään 
ja tytöt kikattavat. Iltapäivä on jo pitkällä ja luo-
kassa on siirrytty Duunivisan pariin. Siinä oppi-
laat vastaavat työntekijän oikeuksia käsitteleviin 
monivalintakysymyksiin. 

Nuoria hämmentää keskusteluun noussut vie-
ras käsite, toistaiseksi voimassa oleva sopimus. 
Matias Ali-Keskikylä viittaa.

– No, ehkä se on niin kauan voimassa, kunnes 
sanotaan, että se ei päde.

– Joo, mutta irtisanomiseen pitää olla hyvät 
perusteet, mikä tahansa syy ei riitä. Muistakaa 
pyytäkää sopimus aina kirjallisena, vaikka laki ei 
sitä vaadi, Mäki selittää.

Sen jälkeen hän käy läpi asiat, jotka palkkakui-
tissa pitää näkyä, ja mitä esimerkiksi ennakonpi-
dätys tarkoittaa. 

Veijalaisen mukaan nuoret eivät tiedä juuri mi-
tään eläkeasioista. Toisaalta, ei heidän vielä paljoa 
tarvitsekaan tietää. 

– Perusasiat riittää, esimerkiksi työ- ja kansan-
eläkkeen ero tulee tässä hyvin esille. Itse yllätyin 
siitä kuinka moni tiesi suomalaisten keskimääräi-
sen eläkkeen määrän Duunivisassa.

Mielikuvamatka tulevaisuuteen

Veijalaisen mukaan nuoret miettivät omaa tulevai-

suuttaan aika paljon. Opotunneilla käydään läpi 
Suomen elinkeinorakennetta ja keskustellaan mil-
lä aloilla on tulevaisuudessa töitä. Henkilökohtai-
silla keskusteluilla ja testeillä kartoitetaan oppilai-
den taipumuksia ja kiinnostuksen kohteita.

– Jos seiskaluokkalaisia pyytää kirjoittamaan 
taululle, mikä tulevaisuuden työssä on tärkeintä, 
80 prosenttia kirjoittaa raha tai palkka. Ysiluok-
kaan mennessä luku on puolittunut, Veijalainen 
kertoo.  

Oma identiteetti on alkanut hahmottua. Nuori 
tiedostaa, että töissä vietetään pitkä aika elämäs-
tä. Palkan lisäksi, siellä olisi hyvä myös viihtyä.

Tunti alkaa lähestyä loppuaan. On aika sulkea 
silmät ja kuvitella millaista unelmien työpaikassa 
on. Ketä näet ympärillä, mitä teet, millaisia ihmi-
siä on ympärilläsi, Mäki johdattelee. 

Mielikuvamatkan jälkeen visio siirretään pa-
perille. Vaaleahiuksinen tyttö piirtää kännykkään 
puhuvan naisen, jolla on käsilaukku ja urheilu-
auto. Taivaalta sataa dollareita. Vieressä istuva 
Matias hahmottelee rakennustyömaata.  

Yhteenveto-osuudessa pöytäkunnat hahmotte-
levat piirrosten pohjalta yhteisen unelmientyöpai-
kan. Vaikka ammatit vaihtelevat jääkiekkoilijasta 
lastenhoitajaan, yksi yhteinen tekijä löytyy jokai-
sesta ryhmästä: unelmien työpaikassa ihmiset tu-
levat toimeen keskenään. 

Takarivin tyttöporukka pääsee visioissaan pi-
simmälle. Ryhmän yhteinen nimittäjä löytyi eläi-
mistä.  

– Okei, Veerasta tulee eläinlääkäri. Se hoitaa mei-
dän kommuunin eläimiä. Elinasta tulee kokki, joten 
se tekee niistä ruokaa. Ja mä suunnittelen nahkasta 
vaatteita, Ilona Salmi hihkaisee.  n

– Opon työ on mielenkiintoista ja ener-
gisoivaa, joskus väsyttävääkin. Nautin 
erityisesti siitä, että saa tehdä oppilai-
den kanssa kasvotusten töitä, kertoo 
oppilaanohjaaja Liisa Veijalainen

Nuorten työelämävalmiuksia 
käsittelevälle kampanjalle 
on selkeä tilaus: Valmiina töi-
hin -kouluvierailut varattiin 
loppuun kolmessa viikossa.  

JAtKUU LiitteeN JäLKeeN
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 һTulevaisuus ei huolestuta Maunun yläkoulun 
9D-luokkalaisia, Matias Ali-Keskikylää ja Ilo-
na Vartiaista. Molemmat ajattelevat positiivisesti 
nuorten työllistymismahdollisuuksista Euroopan 
talousmyllerryksestä huolimatta.   

– Kyllä niitä työllistymismahdollisuuksia on, 
sanoo Ali-Keskikylä.  

– Kaikille varmaan löytyy jotain työtä, jos vaan 
haluaa tehdä, sanoo Vartiainen.

Hänellä on selvät sävelet yläkoulun jälkeen: 
ensin Puolalan musiikkilukioon Turkuun ja sit-
ten opiskelemaan klassista laulua. Toistaiseksi 
pääinstrumentti on vielä viulu.  

– Pitää vaan olla tosi hyvä, että pääsee huipul-
le. Niille on sitten töitä ja paljon etenemismah-
dollisuuksia. Mun toinen vaihtoehto on lakimies. 

Ali-keskikylä on hakenut Mynämäen käsi- ja 

taideteollisuusopistoon artesaanilinjalle. Tule-
vaisuudessa hän restauroi rakennuksia tai tekee 
uudistuotantoa. Innostus on lähtenyt kesätöistä 
raksalta.

– Työssä tärkeintä on mielenkiinto ja viihty-
vyys. Sitä joutuu kuitenkin tekemään niin pitkään, 
että ei pelkkä palkka kanna koko työuraa.

Molemmat ajattelevat, että eläkkeelle tuli-
si päästä joustavasti, oman työkyvyn ja halujen 
mukaan. Sopiva ikä olisi jossain 60 ja 70 ikävuo-
den välissä. 

– Riippuu vähän missä työssä on, että kuin 
vanhaksi jaksaa tehdä, Vartiainen sanoo.

– Ei kuitenkaan yli 70 vuoden, missään tapa-
uksessa. Eläkeiän pitäisi olla yksilöllinen, Ali-Kes-
kikylä sanoo. 

”Eläkeiän pitäisi 
olla yksilöllinen”

 һ”Jos mennään tarpeeksi pitkälle tulevaisuu-
teen, törmätään ajanjaksoon jolloin ihmisiä ei 
enää tarvita missään työssä. Erilaiset koneet ja 
laitteet voivat korjata ja päivittää itse itseään. Te-
koälyllä varustetut koneet voivat keksiä uusia, te-
hokkaampia koneita, ja alkaa valmistaa niitä. Mi-
hin tämä johtaa? Ihmiset eivät tunne käsitettä ’työ’ 
tai ’vapaa-aika’, koska heillä ei enää ole kumpaa-
kaan.” 

Näin kirjoittaa Visionääri 20X0 -kilpailun voit-
taja Peetu Tulonen Pataluodon yläkoulusta Jo-
ensuusta.

Viidettä kertaa järjestetyn kilpailun teema-
na oli tänä vuonna ”Duuni 20X0”. Kilpailun tar-
koituksena on antaa nuorille ääni asioissa, jois-
sa heitä harvoin kuullaan; osallistujia pyydettiin 
pohtimaan työn roolia, 
tulevaisuuden ammatteja, 
tulevaisuuden hyvinvoin-
tiyhteiskuntaa ja eläkejär-
jestelmää.

– Aluksi voisi koulut-
tautua useampaan haa-
veammattiin ja työelämän aikana tehdä yhden 
jakson yhtä työtä ja toisen jakson toista. Tekniik-
ka korvaa työntekijän, mutta valvojia tarvitaan. 
Lisäksi automatisoinnin vastapainona nousevat 
kädentyön taidot ja luomuammatit arvoon: ”ta-

kaisin maataloon”! visioivat voittajat palkintojen-
jakotilaisuuden keskustelutyöpajassa Tiedekeskus 
Heurekassa 27.4.

Työn merkityksellisyys tärkeää

– Kynnys lähteä ulkomaille on matalampi nyt ja 
eläkeiässä. Jos elinikä pitenee, niin töitä pitää toki 
tehdä pidempään. Miksi jäädä eläkkeelle, jos on 
terve ja työkykyinen, nuoret pohtivat.

Euroopan taloudellinen myllerrys ja työelä-
män kiire heijastuivat nuorten visioihin. Työtä 
pidettiin keskeisenä ja tärkeänä osana elämää. 
Erityisesti vastauksissa korostuivat työn merki-
tyksellisyys ja sisältö, joita pidettiin usein suurta 
palkkaa tärkeämpänä.

Kilpailun järjestivät 
Matemaattisten Aineiden 
opettajien Liitto MAOL, 
Historian ja yhteiskunta-
opin opettajien liitto HYOL, 
IBM, Tiedekeskus Heureka, 
Tiede-lehti, Opetushallitus, 

Työeläkevakuuttajat TELA sekä Eläketurvakeskus. 
Kilpailun suojelijana toimi Opetushallituksen pää-
johtaja Aulis Pitkälä. 

Tutustu Visionäärien kilpailutöihin Työeläke.
fi-palvelun Nuoret-osiossa: www.tyoelake.fi.

Visionäärikilpailun voittajat julki

Otsonikerroksen paikkaajat -työ osal-
listui Visionääri 20X0 -kilpailuun. Tule-
vaisuuden ammattia hahmottelivat ida 
Ström ja Janina Peltola Kokkolasta.
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S
imo Hynninen on tohkeissaan: hän saa 
esitellä rakasta lajiaan, Asahia.

– En olisi oikeasti selviytynyt Te-
lan tiedottajan työstä ilman Asahia. 80 
päivää vuodessa tien päällä! Parin tun-

nin välein pysähdyin vetämään sarjan, Hynninen 
henkäisee ja antaa käsiensä heilua puolelta toiselle 
vartalonkierron mukana.

Telassa on työrauha

Enää ei tarvitse olla jatkuvasti tien päällä, kun Tela 
päätti siirtyä tiedottamisessaan uuteen aikaan ja 
muiden järjestämissä tilaisuuksissa käydään har-
vemmin. Simo Hynniselle muutos sopii.

– Ei tällainen kohta 61 vuotta täyttävä mies ole 
paras ajamaan tuolla yökaudet.

Hynnisen mukaan Telassa on nyt työrauha, 
vaikka puhinaa onkin kuulunut.

– Uuden oppiminen ja siihen mukautuminen 
on vaikeaa niille, jotka ovat tehneet pitkään sa-
maa. Minähän olin ollut tiedottajana vasta viisi 
vuotta. Kyllä työpaikkaa voi aina tuunata parem-
maksi.

Simo Hynninen on tuunannut vuosien varrel-
la myös omaa elämäänsä. Takana on vuosia sekä 
pappina että sosiaalityöntekijänä.

Paineisessa työssä pitää oppia rauhoittumaan 
ja keskittymään. Siihen Hynninen käyttää Asahia 
ja on opettanut sitä myös työtovereilleen. Kesken 
palaverinkin voi tiukan paikan tullen rauhoittua 

hengittämään ja lisäksi vuoroin jännittämään, 
vuoroin rentouttamaan käsiään reisiä vasten. Saat-
taa jäädä pari turhaa, valittua sanaa sanomatta. 

Asahi-harrastuksella on myös Telan toimitus-
johtajan Suvi-Anne Siimeksen siunaus.

–  Suvi-Anne on luvannut, että me saadaan 
treenata töissä. 

Hynninen itse harrastaa Asahia monta kertaa 
päivässä, ensimmäiseksi heti aamulla.

Työuraseminaareissa saarnaamassa

Simo Hynnisen nykyinen titteli on asiantuntija ja 
tehtäviin kuuluu yhteiskunnallisen koulutuksen 
toteuttaminen ja suunnittelu. Telan perustehtä-
väksi on määritelty työeläkejärjestelmän vahvis-
taminen ja alan toimintaympäristöön vaikutta-
minen.

Tänä keväänä Tela järjesti kuusi seminaaria 
yhdessä palkansaajajärjestöjen kanssa eri puolil-
la Suomea, aiheena oli työurasopimus. Näitä tilai-
suuksia tulee syksyllä lisää. Myös työeläkekouluja 
palkansaajajärjestöille ja kansanedustajille on tie-
dossa. Painopiste on siirtynyt itse järjestettäviin 
tilaisuuksiin.

Työuraseminaarien viesti eri alueiden huolto-
suhteesta ja keskieläkkeistä näytti menevän hyvin 
läpi mediassa. Osanottajia puhuttivat työhyvin-
voinnin kysymykset, kuntoutus ja työterveys-
huolto.  Hynnisen puheenvuoron aiheina ovat 
olleet työeläkkeiden rahoituksen haasteellisuus, 

Asiantuntija Simo Hynnisellä on 
voimakkaasti addiktoiva laji

Eläkeuskovainen 
saarnaa myös 
Asahin puolesta
telan asiantuntija Simo Hynninen tutustui Asahi-liikuntaan 
vuonna 2006 eikä ole sen jälkeen ollut päivääkään ilman. Voi-
makkaasti addiktoiva laji siis. Asahista on ollut hyötyä myös 
Hynnisen työtovereille, sillä telan organisaatiomuutoksessa 
rauhoittumisen taito on ollut monelle tarpeen.

Tällä palstalla 
asiantuntija esitellään 
harrastuksensa parissa.

työurien pidentäminen ja sen merkitys kansan-
taloudelle.

Solidaarisuutta lapsille ja vanhemmille

Simo Hynnisen oma eläke tulee täysimääräisenä 
vastaan vasta 65-vuotiaana kirkolla ja kunnalla 
tehdyn pitkän työuran takia.

– Ei se 65 ole mulle paha, sehän se oli mun 
vanhemmillakin. Millä oikeudella mun pitäisi saa-
da olla pidempään eläkkeellä?
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ASAHI

Asahia voi harrastaa yksin tai ryhmässä. Liikkeet ovat kaikille mahdollisia ja yksin-
kertaisia. Laji kohentaa tasapainoa, rentouttaa niskaa ja hartioita, vilkastuttaa ve-
renkiertoa ja rauhoittaa mieltä. Erikoisvarusteita ei tarvita. Lisätietoa www.asahi.fi

Simo Hynninen kastaa ja vihkii edelleen pyy-
dettäessä. Hän tietää tänä keväänä syntyneen tyt-
tären tyttärensä ikätovereineen elävän tilastojen 
mukaan yli 100-vuotiaaksi.

– Myös heille haluan taata kattavan eläketur-
van ja pysyvän eläkelupauksen, Hynninen paasaa 
papillisesti ja myöntää liittävänsä kastepuheeseen 
aina pienen eläkepoliittisen osion.

Aiemmin hän vei kastelahjaksi Työeläke- ja 
muu sosiaalivakuutus –kirjan, siitä voi aikuisena 
katsoa millaiset sosiaalietuudet ovat olleet voi-

massa omana syntymävuonna. Nyt opuksen voi 
tulostaa verkosta.

Asahilla elää pitkään

Asahi on taijin ja joogan tapainen, suomalaisten 
asiantuntijoiden kehittämä terveysliikuntamene-
telmä, jossa liikkeet tehdään rauhallisen hengityk-
sen tahdissa. Mieli rauhoittuu ja hengitys hapettaa 
veren. Niska-hartiaseutua lähinnä rentoutetaan, 
jalkoja vahvistetaan ja selkää vetreytetään.

Telan entinen toimitusjohtaja Esa Swanljung 
oli säikähtänyt Hynnisen harrastuksen johtavan 
koko työeläkejärjestelmän kriisiin.

–  Kun kerroin, että tätä harrastamalla elää 
100-vuotiaaksi, ellei satu sitä ennen kuolemaan, 
niin Swanljung sanoi, että sitä et kyllä sitten ope-
ta kenellekään, Simo Hynninen nauraa remakasti.

Teksti: Riitta Väkeväinen
Kuva: Patrik Lindström
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EK:n ylilääkäri Jan Schugk:

Maksuluokka iskee 
yhä puun takaa

EK:n ylilääkäri Jan 
Schugk muistuttaa, että 
ihmisen työkyky on yleen-
sä jossain nollan ja sadan 
välillä, harvoin kummas-
sakaan ääripäässä.
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 һElinkeinoelämän keskusliiton ylilääkärinä 
vuodesta 2010 toiminut Jan Schugk on innokas 
työkykyjohtamisen puolestapuhuja ja työhyvin-
voinnin matkasaarnaaja. Hänellä on näppituntu-
ma, että tieto maksuluokkamallista vaihtelee eri 
yrityksissä kovastikin. 

Se on yllättävää, sillä tällainen työnantajal-
le suunnattu kannustin työkyvyttömyyseläkkei-
den vähentämiseen on sekä keppi että porkkana, 
ja se voi vähentää merkittävästi kustannuksia tai 
lisätä niitä. Mitä vähemmän yrityksessä on työ-
kyvyttömyyseläketapauksia, sitä alempi on sen 
maksuluokka ja sitä pienempi työkyvyttömyys-
eläkemaksu. 

– Suurissa yrityksissä maksuluokkavaikutus 
tiedetään varsin hyvin. Jos yrityksen maksama 
palkkasumma on iso, niin jo yhden maksuluokan 
ero voi olla jopa miljoona euroa. Tieto voi kuiten-
kin muhia henkilöstöhallinnossa eikä se aina saa-
vuta liiketoiminnan johtoa. 

– Olen törmännyt organisaatioihin, joissa 
palkkasumma vuodessa on miljoonia euroja, ei-
vätkä vetovastuussa olevat johtajat tiedä, missä 
maksuluokassa he ovat ja että tällainen malli on 
ylipäätään olemassa, paljastaa Schugk.

– Pienimmissä yrityksissä maksuluokkamalli 
tunnetaan huonosti, mutta niitähän se ei samal-
la tavalla koskekaan. Jos palkkasumma on alle 
1,7 miljoonaa euroa vuodessa, yritys kuuluu au-
tomaattisesti maksuluokkaan neljä, joka vastaa 
keskimääräistä työkyvyttömyyseläkemaksua.

Takautuva vaikutus on vaikea ymmärtää

Ennen vuoden 2006 muutosta isoissa yrityksissä 
laitettiin ihmisen jäädessä eläkkeelle hänen ikän-
sä ja palkkansa perusteella tietty summa rahaa si-
vuun. Lasku tuli tavallaan heti. Maksuluokkamal-
lissa vaikutus tulee takautuvasti. Palkkasumman 
ylittäessä vajaan kahden miljoonan euron rajan 
maksun työkyvyttömyyseläkeosaan alkaa vaikut-
taa yrityksen omien, parin vuoden takaisten, työ-
kyvyttömyyseläkkeiden määrä.

– Yksittäinen työkyvyttömyyseläketapaus ei 
välttämättä vaikuta mitään. Mutta tietääkö yri-
tys, kuinka monta tapausta voi muuttaa maksu-

luokan? Tilanne voi olla sellainen, että seuraavat 
viisi työkyvyttömyyseläkettä eivät vielä vaikuta, 
mutta sitten tulee se ratkaiseva kuudes, joka nos-
taa maksuluokkaa pykälällä, Jan Schugk pohtii.

Hänen mukaansa maksuluokan keikahdus tu-
lee monelle yritykselle edelleen ”puun takaa.” Täs-
täkin syystä jokaiseen työkyvyttömyyseläketapa-
ukseen pitää suhtautua vakavasti. Melkein kaikki 
yritykset tilastoivat sairauspoissaoloja ja isot yri-
tykset seuraavat myös systemaattisesti työkyvyt-
tömyyseläketapauksia.

– Mutta yritykset, jotka olisivat tarkkaan selvil-
lä aikaisempien vuosien tilanteesta ja siitä, kuin-
ka monta työkyvyttömyyseläkettä niiden on varaa 
ottaa vastaan ennen kuin maksuluokka muuttuu, 
ovat uskoakseni vähemmistönä, Schugk toteaa.

– Tässähän olisi mahdollisuus ennakointiin 
ja jopa taktikointiin. Jotkut yritykset ovat toivo-
neet, että eläkeyhtiö tekisi päätöksen ratkaisevas-
ta, maksuluokan keikauttavasta tapauksesta vasta 
tammikuun puolella joulukuun asemasta. Silloin 
seuraavan vuoden aikana voisi terästäytyä. Mutta 
ei ole paras vaihtoehto manipuloida maksuluok-
kaa taktikoimalla, vaan vaikuttaa aidosti työky-
vyttömyyseläkkeiden alkavuuteen.

Positiivisia esimerkkejä löytyy

Ylilääkäri Jan Schugk korostaa, että monella alal-
la maksuluokan taloudellinen vaikutus on kuiten-
kin ymmärretty ja oivallettu. Silloin yritys on ollut 
aktiivisesti yhteydessä eläkeyhtiöönsä ja laskenut, 
miten paljon maksuluokan pudotus säästää elä-
kemaksuissa. 

Aktiivisen ja määrätietoisen työn tuloksena 
maksuluokka on saattanut pudota monta pykä-
lää. Työkyvyttömyysriskitapaukset on tunnistet-
tu ajoissa, työntekijöille on tarjottu vaihtoehtoisia 
töitä ja jopa metsästetty ihmisiä pitkiltä sairauslo-
milta takaisin työhön. Joskus tulokset ovat olleet 
niin huikeita, että maksuluokka on pudonnut jopa 
viisi pykälää, seitsemästä kakkoseen.

Elintarviketeollisuus, rakennusala sekä huol-
to- ja puhtaanapitoala ovat aloja, joissa poissaolo-
tilanne on huono ja työkyvyttömyys uhkaa keski-
määräistä useammin.

– Haasteellisiltakin aloilta löytyy malliyrityk-
siä. Elintarviketeollisuudessa mm. Atria on pudot-
tanut maksuluokkaansa, rakennusalalla Skanska 
ja Lemminkäinen ovat tehneet määrätietoista työ-
tä, puhtaanapitoalalla Lassila&Tikanoja sekä ISS 
ovat saaneet konkreettisia tuloksia aikaan, teolli-
suudessa STX, Wärtsilä ja Stora Enso. Hyvien esi-
merkkien listaa voisi jatkaa vielä pidempäänkin. 
Samoilta aloilta löytyy kuitenkin myös paljon ne-
gatiivista kehitystä, yrityksiä, joissa ei vielä tehdä 
tarpeeksi, Jan Schugk sanoo.

Työkykyjohtamista tarvitaan

Vastatessaan kysymykseen yritysten keinoista vä-
hentää työkyvyttömyyseläkkeitä ja sitä kautta vai-
kuttaa maksuluokkaan Jan Schugk pääsee lempi-
aiheeseensa.

– Työkykyä pitää yrityksessä johtaa. Se tar-
koittaa sitä, että yrityksessä tiedetään työkyvyt-
tömyyden vaaratekijät, riskit on arvioitu ja näi-
den riskien hallintaan pyritään niin hyvin kuin 
mahdollista. 

– Ongelmiin pitää puuttua ja tarttua heti. Töitä 
voi muokata. Jos lihanleikkaajalla on sellaiset ylä-
raajavaivat ettei veitsi enää nouse tarpeeksi ylös, 
niin siinä nimenomaisessa työssä ei voi enää pär-
jätä. Silloin hänelle on haettava muita töitä.

–  Työkyky liikkuu jossakin nollan ja sadan 
välillä, harvoin se on kummassakaan ääripäässä. 
Sairauspoissaolojen seurannassa pelkät prosentit 
eivät riitä vaan pitää mennä ihmisten tasolle ja 
ennakoida kehitystä. Yhteydenpito pitkien pois-
saolojen aikana ja varhainen töihin paluu ovat 
kriittisiä asioita työkyvyn hallinnassa. Joskus pi-
tää verkostoitua laajemmin, koska uusia töitä ei 
aina löydy saman yrityksen sisältä.

 – Varhaista vaikuttamista on myös elämänhal-
linnan, stressin ja terveellisten elämäntapojen tu-
keminen. Työkykyjohtaminen on työhyvinvoinnin 
lisäämista ja sitä kautta tuottavuuden nostamista. 
Ei pidä ajatella pelkästään kulujen karttamista.

Teksti: Pirjo Sunila
Kuva: Anna-Maria Stenius

y
ritykset ovat yllättävän vähän tietoisia siitä, 
miten maksuluokka vaikuttaa niiden työeläke-
maksujen työkyvyttömyyseläkeosan suuruuteen. 
Maksuluokkakehitystä seuraavat yritykset puo-
lestaan ovat säästäneet huomattavia summia.
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 һ– Jos olisimme jatkaneet vanhalla mallilla, 
puuttumatta työkyvyttömyyseläkkeisiin, niin mei-
dän maksuluokat olisivat nousseet koko ajan. Kyse 
on valtavista summista, henkäisee ISS Palvelujen 
henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen.

Työkyvyttömyyseläkkeiden johdonmukaisel-
la ehkäisemisellä ISS Palvelut säästää Huuskosen 
mukaan miljoonia euroja vuodessa.

– Jossain vaiheessa puhuttiin kuudesta miljoo-
nasta, mutta siitä on menty jo reippaasti yli.

Huuskosen mukaan yrityksissä kyllä tiedetään, 
että työkyvyttömyyseläkkeisiin menee paljon ra-
haa, mutta asian edessä ollaan aika avuttomia. Ti-
lanteeseen puuttuminen vaatii erikoisosaamista. 
On tunnettava työeläkelainsäädäntöä ja tiedettä-
vä kuntoutuksesta – sekin pitäisi ymmärtää, että 
näillä on jotain tekemistä keskenään.

ISS Palvelut on 12 000 ihmistä työllistävä suur-
yritys, jolla on nykyisin kuuden hengen tiimi ke-
hittämässä työhyvinvointia. Pienissä ja keskisuu-

rissa yrityksissä ei tällaista osaamista kuitenkaan 
ole ja siihen Sirpa Huuskonen kaipaisi työeläke-
yhtiöiden apua. 

– Toivoisin työeläkeyhtiöiltä jalkautumista ja 
kansankielellä näistä asioista kertomista. Jos ei 
yrityksessä ole työkykypäällikköä, niin sitten pi-
täisi vakuuttaa joku HR:n tai talouden ihminen 
siitä, että katsokaa millaiset luvut teillä on ja mitä 
näille voidaan tehdä.

Tuletko takaisin töihin?

Aivan helppoa ei ole osatyökykyisten takaisin töi-
hin kiskominen ollut. ISS Palvelut on käynyt oman 
työeläkeyhtiönsä kanssa pitkät keskustelut asiasta. 
Huuskosen mielestä liian helposti mennään rooli-
en ja lainsäädännön taakse.

– Miten voi olla laitonta, että saisimme jon-
kun ihmisen puhelinnumeron kysyäksemme, että 
tuletko takaisin töihin, kun meillä on kuitenkin 

iSS Palvelut pisti työkyvyttömyyseläkkeet kuriin

Miljoonien 
säästöt 

vuodessa
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 һValtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkijat 
Tomi Kyyrä ja Juha Tuomala ovat selvittäneet, onko maksu-
luokkamallilla vaikutuksia työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuu-
teen. Aiemmat tulokset ovat osoittaneet, että vanhalla omavastuu-
mallilla oli merkitystä työkyvyttömyystapausten ehkäisemisessä.    

Keitä tutkittiin

Kohderyhmänä oli LEL- järjestelmän kautta vuosina 2005-2006 
vakuutetut, 45-61-vuotiaat, jotka olivat olleet töissä samassa yri-
tyksessä kaksi edellisvuotta. Yritykset työllistivät vähintään kym-
menen henkilöä.

Tutkijat päätyivät LEL- aloihin, koska ne eivät olleet aikaisem-
min omavastuumallin piirissä. Näin päästiin tarkastelemaan, mitä 
tapahtuu kun siirrytään kiinteistä maksuista maksuluokkamalliin.

Kohderyhmässä oli mukana paljon työntekijöitä rakennuksil-
ta, satamista ja metsäteollisuudesta.

Tulokset 

Maksuluokkamalliin siirtymisellä ei ollut tilastollisesti merkitse-
vää vaikutusta yritysten riskisuhteisiin. Toisin sanoen tutkimus-
tulosten mukaan yritystasolla maksuluokkamalliin siirtyminen ei 
vähentänyt työkyvyttömyyseläketapauksia.

Henkilötasolla tarkasteltuna maksuluokkamalli on saattanut 
vähentää työkyvyttömyysperusteiselle eläkkeelle jäämistä, mut-
ta kiistatonta näyttöä tästä ei löytynyt. Henkilötasolla tarkastel-
tiin myös kuntoutustuelle jäämistä, mikä ei näy työnantajan ris-
kisuhteessa.

Lisäksi maksuluokkamalli on saattanut vähentää työssä jat-
kamista. Tämä voi tarkoittaa sitä, että yritykset ovat irtisanoneet 
sellaisia työntekijöitä, joiden eläköitymisestä koituisi isoja kus-
tannuksia.

Tulkintaan kohdistuvia varauksia

Tulokset koskevat vain entisiä LEL-aloja, joilla käytetään lyhyitä 
työsuhteita. Tämä voi tarkoittaa sitä, että työnantajilla on taval-
lista heikommat kannustimet ja/tai heikommat mahdollisuudet 
huolehtia työntekijöittensä työhyvinvoinnista. Toisaalta työnanta-
jilla saattaa olla tavallista paremmat mahdollisuudet hankkiutua 
heikkokuntoisista työntekijöistään eroon.

LEL-aloilla maksuluokkamalliin siirryttiin vaiheittain. Siirty-
mäajan säännökset olivat suhteellisen mutkikkaita. On mahdol-
lista, että yrityksiltä kestää aikansa ennen kuin ne ymmärtävät 
uuden mallin toimivuuden. Tutkimustulokset eivät kerro pitem-
män aikavälin vaikutuksista.  

Teksti: Pirjo Sunila

VATT:n tutkimus:

uusien työnantaja-
kannustimien 
tehosta ei selkeää 
näyttöä LEL-aloilla 

Elisa Teiste (oik.) siirtyi iSS Palvelujen sisällä 
kiinteistönhoitajasta työvaatevaraston tiiminve-
täjäksi, kun polvivaivat alkoivat uhata työkykyä. 
Kuvassa myös Teisteen esimies Heli From.

Henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen sanoo iSS 
Palvelujen säästävän miljoonia euroja vuodes-
sa ehkäisemällä työntekijöiden joutumista työ-
kyvyttömyyseläkkeelle.

työeläkeyhtiön kanssa yhteinen tavoite, Sirpa Huuskonen ih-
mettelee. 

 – Enemmän olemme kuitenkin tehneet ihmisiä iloisek-
si kuin vihaiseksi siitä, että olemme häirinneet heidän rau-
haansa työkyvyttömyyseläkkeellä, Huuskonen naurahtaa.

ISS Palveluissa 70 prosenttia on palannut kuntoutustu-
elta takaisin työelämään ja keskimääräinen eläköitymisikä 
on noussut muutamassa vuodessa noin 60:sta 62,6 vuoteen.

 Ihmisille pyritään järjestämään heidän työkyvylleen sopi-
vaa työtä muokkaamalla työnsisältöä ja työaikaa sekä sijoit-
tamalla ja kouluttamalla heitä uudelleen. Yrityksellä on oma 
sisäinen työkykyrahasto, joka tukee töihin paluuta ja työssä 
pysymistä.

ISS Palvelut Oy palkittiin keväällä vuoden esimerkillise-
nä työllistäjänä. Palkinnon myöntää vuosittain VATES-sää-
tiö, joka toimii osatyökykyisten ihmisten yhdenvertaiseksi 
työllistämiseksi.

Teksti: Riitta Väkeväinen
Kuvat: Vates/Akifoto



•	 Vuonna 2011 osatyökyvyttömyyseläk-
keelle siirtyi 4 700 henkilöä. Julkisen 
sektorin osuus oli 26 % ja yksityisen 
19 %. Kaikkiaan työkyvyttömyyseläk-
keelle siirtyi samana vuonna 23 000 
henkilöä. 

•	 Osatyökyvyttömyyseläke aloitetaan 
keskimäärin 55,2-vuotiaana, täysi 
työkyvyttömyyseläke keskimäärin neljä 
vuotta aiemmin.

•	 Yleisin osatyökyvyttömyyden syy oli 
tuki- ja liikuntaelinten sairaus (57 %) 
sekä mielenterveyden ja käyttäytymisen 
häiriöt (16 %). 

•	 Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirrytään 
useimmiten toimisto-, ja asiakaspalvelu-
työstä sekä siivous-, keittiö ja hoitoalan 
töistä.

•	 Osatyökyvyttömyyseläkeläisten työs-
säkäynti oli keskimääräistä yleisempää 
erityisasiantuntijoilla, kuljetustyönte-
kijöillä, opettajilla, sairaanhoitajilla, 
toimistotyöntekijöillä sekä myynti- ja 
palvelutyöntekijöillä.

Lähde: eläketurvakeskus
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O
satyökyvyttömyyseläke voidaan myön-
tää, jos työkyvyn alenema on kaksi vii-
desosaa, mutta henkilöllä on edellytyksiä 
jatkaa töissä osa-aikaisesti. Kunta-alalla 

tyypillinen osatyökyvyttömyyseläkkeelle jäävä on 
tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsivä, 56 vuotta 
täyttänyt henkilö, joka kokee fyysisen työkykynsä 
selkeästi henkistä huonommaksi.

Tutkija Pirjo Saari Kevasta on kartoittanut 
osatyökyvyttömyyseläkkeiden käyttöä kunta-alal-
la ja niistä saatuja kokemuksia.

– Osatyökyvyttömyyseläkkeelle jäämisen myö-
tä kivut ja säryt sekä sairauspoissaolot ovat vähen-
tyneet selvästi. Yleisesti jaksaminen ja hyvinvointi 
ovat lisääntyneet. Henkilöt uskovat pysyvänsä työ-
elämässä aiempaa suunniteltua pidempään.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen etuna on lisäk-
si työstä saatava ansiotulo ja siitä karttuva eläke. 
Tutkimukseen vastanneista lähes tuhannesta hen-
kilöstä 90 prosenttia oli tyytyväisiä osatyökyvyt-
tömyyseläkkeeseen pitäen tätä oikeana ratkaisuna 
omaan tilanteeseensa.

Mahdollisuus myös työnantajalle

Työntekijän siirtyminen osatyökyvyttömyyseläk-
keelle on myös työnantajalle suotuisa ratkaisu. 
Esimerkiksi kunta-alan hoitajapulaa voidaan hel-
pottaa osa-aikaisten työntekijöiden avulla. Kun-
tatyönantaja myös välttyy varhaiseläkemenope-
rusteisilta eläkemaksuilta, joita vastaavasti 
maksetaan täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle tai 
kuntoutustuelle siirtyvästä henkilöstä.

Pirjo Saaren mukaan kunnissa tietoisuus elä-
kemaksujen kustannuksista on kasvanut, mutta 
asiasta ei voi puhua liikaa.

– Jos työntekijän kuukausipalkka on 2800 eu-
roa, on Varhe-maksu noin 75 000 euroa kolmen 
vuoden ajalta, hän konkretisoi.

Osatyökyvyttömyyseläkkeellä on myös paik-
kansa pohdittaessa keinoja työurien pidentä-
miseen. Tutkimuksen mukaan vuoden kuluttua 
osatyökyvyttömyyseläkkeelle jäämisestä peräti 90 
prosenttia oli edelleen ansiotyössä ja viiden vuo-
den jälkeen vielä puolet. Tulokset ovat hyviä, sillä 
osatyökyvyttömyyseläkkeen myöntäminen ei vel-
voita työntekoon.

Tietoa tarvitaan lisää

Hyvistä tuloksista huolimatta työntekijöiden ja 
esimiesten tietämys osatyökyvyttömyyseläkkees-
tä on heikkoa. Usein osatyökyvyttömyyseläke saa-
tetaan sekoittaa osa-aikaeläkkeeseen.

– Järjestelmä koettiin monimutkaiseksi, sai-
raana siihen ei välttämättä jaksa perehtyä. Tiedon 
pitäisi olla helposti haettavissa ja selkokielistä. 
Tällä hetkellä ohjaus osatyökyvyttömyyseläkkeel-
le tulee yleensä työterveyshuollosta. Työnantajalla 
ei tästä eläkemuodosta ole juuri tietämystä ja se 
hankaloittaa käytännön järjestelyjäkin.

Sairastumisen lisäksi työkykyä alentavat myös 
monet muut tekijät, kuten työpaikkakiusaaminen, 
raskaat vastuut tai työpaikalla tapahtuneet orga-
nisaatiomuutokset. Saari muistuttaakin työkyvyn 
koostuvan monesta tekijöistä, joita varhaisen tuen 
avulla voitaisiin ylläpitää. Näin voitaisiin joissa-
kin tapauksissa välttyä raskaammilta eläkerat-
kaisuilta. 

Ainoastaan kuitenkin kolmasosa tutkimuk-
seen vastanneista ilmoitti, että hänen tilantee-
seensa olisi puututtu tai työtä helpotettu ennen 
eläkkeen hakemista. 

– Osatyökyvyttömyyseläkeläisistä yli puolet 
kokee tämänhetkisen työn liian kuormittavana. 
Siksi työpaikalla olisi tärkeää miettiä, voitaisiin-
ko työtä keventää muutenkin kuin työaikaa vä-
hentämällä.

– Mikäli osatyökyvyttömyyseläkkeeseen pää-
dytään, sen onnistumiseen vaikuttaa olennaisesti 
oman työyhteisön ja esimiehen avoin ja myötä-
mielinen suhtautuminen asiaan ja halu organisoi-
da työ toisin. Työterveyshuollon päätehtävä on tu-
kea ja seurata työssä selviytymisen terveydellisiä 
edellytyksiä, Saari tiivistää. 

Teksti: Anna-Maria Stenius
Kuva: Karoliina Paatos

Osatyökyvyttömyyseläke 
pitää kiinni työelämässä

Osatyökyvyttömyyseläkkeiden määrä on tasaisessa nousussa. 
Kunta-alalla niiden osuus kaikista työkyvyttömyyseläkkeista 
oli viime vuonna 39 prosenttia. Positiiviset kokemukset osoitta-
vat mallin toimivuuden, mutta tietoa kaivattaisiin paljon lisää.

Tutkija Pirjo Saari muis-
tuttaa, että työtä voisi 
keventää muutenkin kuin 
työaikaa vähentämällä.
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Sairauspoissaolojen 
yleisyyteen vaikuttavat 
monet tekijät

Erikoistutkija 
Mikko Laaksonen
Eläketurvakeskus

Sairauspoissaolojen yleisyys

★★Suomalaisten sairauspoissaolot lisääntyivät 
2000-luvun puoliväliin saakka, minkä jälkeen ne 
ovat hieman vähentyneet. 

Työ- ja elinkeinoministeriön Työolobaromet-
rin mukaan työntekijät olivat vuonna 2010 sairau-
den takia pois töistä keskimäärin 7,2 päivää. Saira-
uspoissaolojen määrä on näiden tietojen mukaan 
2000-luvun puolivälistä tasaisesti vähentynyt, eri-
tyisesti yli 54-vuotiailla ja kuntien työntekijöillä. 

Elinkeinoelämän Keskusliiton jäsenyrityksis-
sään toteuttaman vuosittaisen tiedustelun perus-
teella sairauspoissaolopäivien osuus oli 4,3 pro-
senttia teoreettisesta säännöllisestä työajasta, 
mikä vastaa 11 poissaolopäivää henkilöä kohti. 
Vuonna 2010 poissaoloja oli enemmän kuin edel-
lisenä vuonna. 

Työolobarometrin luvut ovat olleet säännön-
mukaisesti alhaisempia kuin Elinkeinoelämän 
Keskusliiton tiedot. Molemmat kuitenkin osoit-
tavat selviä eroja sektoreittain: poissaoloja on eni-
ten kunnissa, ja yksityisellä sektorilla enemmän 
teollisuudessa kuin palvelualoilla.

Kansaneläkelaitoksen julkaisuista on saatavil-
la tiedot sairauspoissaoloista, joista on maksettu 
sairausvakuutuskorvauksia. Tilastoidut poissaolot 
ylittävät siis omavastuuajan, joka on yleensä sai-
rastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän arkipäi-
vää. Vuonna 2010 korvauksia maksettiin 320 000 
henkilölle, joilla keskimääräinen korvauspäivien 
lukumäärä oli 49 päivää. Koko työvoimaan suh-
teutettuna korvattuja poissaoloja oli siis noin 6,5 
päivää vuodessa. Viime vuosina korvausta saavien 
määrä on hieman vähentynyt, mutta korvattujen 
päivien lukumäärä lisääntynyt. 

Kelan korvaamista poissaoloista on saatavil-

la myös tieto sen perusteena olleesta sairaudesta. 
Runsas kolmannes korvatuista poissaolopäivistä 
johtuu tuki- ja liikuntaelinsairauksista ja noin nel-
jännes mielenterveysongelmista. Sairauspoissa-
olojen hallitsevat diagnoosiryhmät ovat siis samat 
kuin työkyvyttömyyseläkkeidenkin. 

Väestöryhmittäisiä eroja 
sairauspoissaoloissa

★★Naisilla on enemmän lyhyitä sairauspoissaolo-
ja kuin miehillä. Yli kuukauden pituisissa poissa-
oloissa eroja ei kuitenkaan enää ole, tai ne käänty-
vät jopa miesten enemmistöksi. Sukupuolieroihin 
vaikuttavia tekijöitä on yritetty selvittää kysely-
tutkimuksilla. Erot raportoidussa terveydentilas-
sa ja työoloissa selittävät sukupuolieroa osittain. 
Nuoremmissa ikäryhmissä raskauteen liittyvät 
poissaolot selittävät osittain naisten yleisempiä 
poissaoloja. 

Sairauspoissaoloja on selvästi enemmän alem-
missa kuin ylemmissä sosiaaliryhmissä. Näitä ero-
ja on voitu selittää ruumiillisesti raskaalla työllä ja 
sosiaaliryhmien välisillä eroilla terveyskäyttäyty-
misessä. Psykososiaalisten työolojen vaikutus so-
siaaliryhmien välisiin poissaoloeroihin sen sijaan 
vaihtelee. Joidenkin työssä esiintyvien psyykkisten 
ja sosiaalisten tekijöiden huomioiminen on pie-
nentänyt sosiaaliryhmien välisiä eroja kun taas 
toiset ovat kasvattaneet eroja entisestään. 

Sairauspoissaoloihin 
vaikuttavia tekijöitä       

★★Sairauspoissaolot kuvastavat työntekijän ti-
lapäistä kyvyttömyyttä selviytyä työtehtävistään. 
Pitkittyessään ne saattavat johtaa pysyvään työky-

vyttömyyteen ja ennenaikaiseen eläkkeelle jäämi-
seen. Sairauspoissaolot ovat usein esillä keskus-
teltaessa työhyvinvoinnin edistämisestä. Koska 
sairauspoissaoloja voidaan konkreettisesti mitata 
ja niihin liittyy korkeat kustannukset, niiden vä-
hentäminen on usein keskeinen työhyvinvointia 
ylläpitävän toiminnan tavoite. 

Pitkien sairauspoissaolojen on havaittu ennus-
tavan kuolleisuutta ja työkyvyttömyyseläkkeelle 
siirtymistä. Perinteiset kansanterveyden riskiteki-
jät kuten lihavuus ja tupakointi ovat voimakkaasti 
yhteydessä sairauspoissaoloihin. Työelämän muu-
toksista huolimatta työn ruumiillinen raskaus on 
edelleen tärkeä poissaoloihin vaikuttava tekijä. 
Myös ryhmätasoiset ja organisaatioon liittyvät 
työolot vaikuttavat. Hyvä työilmapiiri, työtoveri-
en tuki ja oikeudenmukainen esimiestyö näyttävät 
vähentävän sairauspoissaoloja.

Sairauspoissaoloja on kuitenkin hankalaa pitää 
pelkästään terveyttä ja työhyvinvointia kuvaava-
na tekijänä. Sairauspoissaolojen taso on Suomes-
sa korkeampi kuin useimmissa Euroopan maissa, 
mutta matalampi kuin esimerkiksi Ruotsissa tai 
Norjassa. Ei ole uskottavaa, että nämä erot selit-
tyisivät terveyden tai työolojen eroilla. Maiden vä-
lisiä eroja selittävät sairausvakuutusjärjestelmien 
sairausvakuutusjärjestelmän piirteet, kuten etuuk-
sien taso ja varhaisen eläkkeelle siirtymisen ehdot. 
Maiden välisiä eroja ja poissaolojen ajallisia muu-
toksia selittävät myös taloudelliset suhdanteet.

 ★ Sairauspoissaolojen lisään-
tyminen taittunut 2000-luvun 
jälkipuolella

 ★ Lyhyitä sairauspoissaoloja 
enemmän naisilla.

 ★ työolot ja terveys vaikuttavat 
sairauspoissaoloihin.



 һJokainen ihminen on erilainen, mutta jokai-
sen fysiologia on samanlainen. Kun työeläkeasi-
oiden muutoksenhakulautakunnan istuntosalissa 
aloitetaan uuden asian käsittely, edessä on yleensä 
tuttu, mutta vaativa tehtävä – yksittäisen ihmisen 
työkyvyn arviointi. 

Lautakunnan puheenjohtajalle Olli Puustiselle 
tehtävä sisältää kaksi isoa kysymystä.

– Eläkepäätösten muutoksenhaussa on kyse 
jokaisen yksilön perustuslaillisen oikeuden tur-
vaamisesta. Samalla jokaisen ratkaisun, ja siihen 
sisältyvän työkyvyn arvioinnin, tulee olla linjassa 
aikaisempien ratkaisujen kanssa.

Puustinen on työskennellyt koko työuransa so-
siaalivakuutuksen muutoksenhaun parissa. Hän 
aloitti 1980-luvun alussa, jolloin hän toimi eläke-
lautakunnan esittelijänä. Pisin pesti Puustisella 
on ollut Vakuutusoikeudessa, lähes 25 vuotta, vii-
meksi eläkeosaston päällikkönä. Nyt Puustinen on 
toiminut kaksi vuotta TELK:n puheenjohtajana. 

Työkyvyttömän asialla

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta on 
eläkelaitoksista riippumaton ensimmäinen muu-
toksenhakuaste. Kun eläkelaitoksen antama pää-
tös ei tyydytä asiakasta, hän voi kääntyä Puustisen 
laitoksen puoleen. Muutoksenhaku on asiakkaalle 
maksutonta.

Viime vuonna TELK:n istuntosalissa ratkais-
tiin yli 5 000 asiaa. Valtaosa ratkaisuista koskee 
työkyvyttömyyseläkkeitä ja työkyvyn arviointia.  

Eläketurvakeskuksen tutkija Raija Gould sel-
vitti hiljattain eläkelaitoksissa annettuja työkyvyt-

tömyyseläkepäätöksiä ja havaitsi, että hylkäysten 
osuus päätöksistä on ollut kovassa kasvussa. 

Puustiselle tutkimuksen havainto oli yllätys. 
Hylkäyspäätösten kasvu ei ole näkynyt TELK:ssa 
kasvavina valitusmäärinä. Puustinen ei usko, että 
TELK:n ratkaistavaksi tulevat asiat myöskään kas-
vaisivat lähivuosina.

– Asiamäärissä on ollut useamman vuoden 
hienoista, mutta tasaista laskua. Myös ikäluokat 
ovat pienentymässä, minkä pitäisi näkyä hake-
musten ja valitusten määrän vähenemisenä.

Puustinen arvioi, että eläkelaitosten hylkäys-
päätösten kasvulle saattaa löytyä useita syitä. 
Etenkin Kelan takuueläkkeen hakemusprosessil-
la saattaa olla vaikutusta asiaan. Takuueläkkeen 
myöntäminen edellyttää, että asiakas on sitä en-
nen hakenut kaikki muita mahdollisia eläkelajeja, 
kuten työkyvyttömyyseläkettä. 

Parempia perusteluja, parempia päätöksiä

TELK on vuodesta 2007 lähtien käsitellyt yksi-
tyisen sektorin lisäksi myös kuntien ja valtion 
eläkepäätöksiä koskevat valitukset. Lautakunti-
en yhdistyminen on ollut TELK:lle iso asia. Kun 
asiantuntija käsitteli aikaisemmin vain yhden lain 
mukaisia asioita, nyt hänen pöydälleen voi tulla 
valituksia muidenkin työeläkelakien nojalla.

– Työkyvyn arviointi on kuitenkin hyvin sa-
manlaista siitä riippumatta, onko käsiteltävä asia 
TyELin, KuELin tai VaELin piirissä, Puustinen 
pohtii ja pyörittelee käsissään mallia ihmisen sel-
känikamista.

TELK täyttää kesällä 50 vuotta. Viime vuosi-

kymmeninä toiminta on muuttunut paljon. Puus-
tinen on tyytyväinen näkemäänsä kehitykseen.

Suurimpana muutoksena Puustinen pitää 
TELK:n päätösten perustelujen kehittämistä.  Ai-
kaisemmin työeläkealalla pidettiin arveluttavana, 
että asiakkaan terveydentilaa ja vaivoja selostet-
taisiin häntä koskevassa päätöksessä. Ensimmäi-
set 25–30 vuotta TELK:n päätösten perusteluina 
olikin vain tietty lainkohta, työkyvyttömyyden 
pykälä.

– Lautakunnan tekemistä ratkaisuista valtaosa 
on muutoksenhaun hylkäyksiä. Hylkäyspäätöksen 
saaminen on luonnollisesti pettymys asiakkaalle, 
eivätkä perustelut yleensä tyydytä häntä. Siksi pe-
rustelujen tulee olla laadukkaita ja selkeitä. Tämä 
on keskeistä oikeusturvankin kannalta.

– Mitä paremmin yksittäisen ratkaisun perus-
telut viestitään asiakkaalle, sitä paremmin asiakas 
ymmärtää omaa tilannettaan. Samalla helpote-
taan asian mahdollista jatkokäsittelyä ylemmässä 
oikeusasteessa, sillä asiakkaiden tekemät muutok-
senhakupyynnöt Vakuutusoikeudelle pohjautuvat 
TELK:n päätösten perusteluihin.

Noin kolmannes TELK:n antamista ratkaisuis-
ta viedään Vakuutusoikeuteen.

Oikeusturvasta tinkimättä

Suomalaista muutoksenhakujärjestelmää on vii-
me aikoina kritisoitu. Arvostelussa on samoja kai-
kuja kuin eläkepolitiikkaa ja eläkelaitosten sijoi-
tustoimintaa koskevassa keskustelussa – kuka saa 
tehdä päätöksiä sosiaaliturvan muutoksenhaku-
lautakunnissa ja millä perusteella?

Tuomari Puustinen 

MuuTOKSENHAuN 
KONKARi

e
läkepäätösten oikeudenmukaisuus punnitaan Työeläke-
asioiden muutoksenhakulautakunnassa (TELK). Puhetta 
lautakunnassa johtaa varatuomari Olli Puustinen, 
kolmen vuosikymmenen kokemuksella. Hänelle oikeuden 
toteutuminen edellyttää aina hyvää viestintää.
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KoKemuKsen ääntä



KUKA?
Olli Puustinen

•	 Työeläkeasioiden muutoksenhaku-
lautakunnan puheenjohtaja

•	 Varatuomari
•	 Ikä: 57 vuotta
•	 Perhesuhteet: naimisissa, kaksi 

aikuista lasta, yksi lapsenlapsi
•	 Harrastukset: linturetkeilyä, 

mieluiten polkupyörällä tai suksilla

Olli Puustinen on avoin kritiikille, mutta muis-
tuttaa, että lautakuntien jäsenyys ja yksilön oi-
keusturvan toteutuminen ovat eri asioita. 

– Merkittävä osa oikeusturvaa toteutuu, kun 
päätösten perustelut, menettelytavat ja käsittely-
ajat ovat hyvällä tasolla. Nykyisin ei voi myöskään 
välttyä kustannusvaikutusten tarkastelulta. Ym-
märtääkseni myös eduskunnan oikeusasiamies on 
todennut lautakuntien toimivan näiltä osin asian-
mukaisesti ja kriittisen tarkastelun kestävästi. 

– Myös lautakuntien toimialueen valtakunnal-
lisuus turvaa tasapuolista kohtelua.

Puustisen mukaan sosiaali- ja terveysminis-
teriöllä on vastuu siitä, että se esittää valtioneu-
vostolle lautakuntien jäseniksi henkilöitä, joiden 
esteettömyyden se on varmistanut. On myös muis-
tettava, että TELK ei toimi STM:n alaisuudessa, 
vaan se on täysin itsenäinen ja riippumaton lain-
käyttöelin.

– Työmarkkinajärjestötaustaisten henkilöiden 
työskentely sosiaaliturvan muutoksenhaussa ei ole 
poikkeuksellista, vastaavaa käytäntöä löytyy mo-
nista Euroopan maista, esimerkiksi Saksasta.

– Mutta ei sosiaalivakuutuksen nykyinen muu-
toksenhakujärjestelmä valmis ole. Nytkin olemme 
laatimassa STM:lle TELK-lain muutosehdotuksia, 
jotka parantaisivat ja joustavoittaisivat käytännön 
toimintaa, oikeusturvasta tinkimättä. 

Teksti: Peter Lindström
Kuva: Patrik Lindström
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RUOTSI

Työuran pidentämisessä isoja esteitä
 

Ruotsalaisten työuran pidentämisen isoin este on 
ikärasismi. Näin todetaan valtion tuoreessa sel-
vityksessä, joka käsittelee työnantajien ja työnte-
kijöiden suhtautumista työelämään ja eläkkeelle 
siirtymiseen. 

Ruotsin viranomaisten tekemässä selvityksessä 
havaittiin, että vain alle puolet työnantajista ha-
luaisi pitää yli 60-vuotiaat työntekijänsä. Noin 15 
prosenttia työantajista oli myös sitä mieltä, että 
iäkkäiden työntekijöiden tulisi tehdä työmarkki-
noilla tilaa nuoremmille. Työnantajat uskovat, että 
iäkkäät eivät pysty nuorten tavoin tottumaan orga-
nisaatiouudistuksiin eivätkä myöskään opi uutta 
tekniikka nuorison tahtiin. 

Lisäksi selvityksessä kävi ilmi, että yli kaksi-
kymmentäviisi prosenttia 50-vuotiaista työnteki-
jöistä on kokenut työmarkkinoilla syrjintää ikän-
sä vuoksi. Jopa 80 prosenttia ikääntyneistä uskoo, 
että heidän ikänsä on este työpaikan vaihtamiselle. 
Suuri osa ruotsalaista myös ilmoittaa haluavansa 
eläkkeelle täytettyään 65 vuotta.

Selvityksessä havaittiin, että maan eläkejär-
jestelmässä on rakenteellisia vikoja, jotka tekevät 
työskentelyn vanhemmalla iällä kannattamatto-
maksi. Ongelma koskee takuueläkkeen varassa 
eläviä. Heidän elintasoaan työnteko ei paranna, 
sillä ansiotulojen kasvu leikkaa heidän takuue-
läkettään.  Selvityksessä huomautetaankin, että 
maan eläkejärjestelmässä on köyhyysloukku.
(Riksdag & Departement 19.4.2012) 

Ansioeläke nousee ja laskee
 

Ruotsin eläkeviranomainen Pensionsmyndigheten 
arvioi, että ansioeläke muuttuu lähivuosina sekä 
hyvään että huonoon suuntaan.

Uusimman arvion mukaan ansioeläke las-
kee 0,7 prosenttia vuonna 2014. Sen jälkeen elä-
ke nousee 0,5 prosenttia vuonna 2015 ja 1,8 pro-
senttia vuonna 2016. Luvut eivät ota huomioon 
inflaatiota.

Pensionsmyndighetenin pääjohtaja Katrin 
Westling Palm pelkää, että ansioeläkkeen kehi-
tys nakertaa kansalaisten luottamusta maan elä-
kejärjestelmää kohtaan.

– Kukaan ei hyödy tällaisesta vuoristoradas-
ta, Westling kommentoi sanomalehti Dagens Ny-
heterille.

Pensionsmyndigheten on pyytänyt hallituksel-

ta lupaa selvittää, miten isoista vuosittaisista vaih-
teluista päästäisiin eroon.

Ruotsin eläkejärjestelmässä on käytössä auto-
maattinen mekanismi, joka pienentää ansioeläk-
keen indeksikorotuksia, jos vanhuuseläkemaksu ei 
yhdessä puskurirahastojen kanssa näytä riittävän 
eläkemenojen kattamiseen.  Tämä maksujen, ra-
hastojen ja eläkemenojen väliseen suhteeseen pe-
rustuva tasapaino määritellään vuosittain.

Useimmat ruotsalaiset saavat ansioeläkkeen li-
säksi myös työmarkkinoilla sovittua sopimuselä-
kettä. 
(Dagens Nyheter 4.5.2012, etk.fi) 

PUOLA

Eläkeikään usean vuoden korotus
 

Itä-Euroopan suurin valtio Puola päätti huhti-
kuussa korottaa eläkeikää.  Eläkeikä nostetaan 67 
vuoteen. Ennen korotusta miesten eläkeikä oli 65 
vuotta ja naisten 60 vuotta.

Hallituksen kaavailema eläkeuudistus sallisi 
osa-aikaeläkkeelle siirtymisen miehille 65-vuoti-
aana ja naisille 62-vuotiaana. Osa-aikaeläke olisi 
50 prosenttia täydestä eläkkeestä. 

Puolan lakisääteinen työeläkejärjestelmä kat-
taa palkansaajat ja yrittäjät. Eläke muodostuu 
jakojärjestelmäperiaatteella rahoitettavasta an-
saintaeläkkeestä ja täysin rahastoidusta rahasto-
eläkkeestä. 

Uudistus jättäisi tietyille julkisen sektorin 
työntekijöille muita alemman eläkeiän. Puolus-
tusvoimien työntekijöiden ja poliisin eläkeiäk-
si tulisi suunnitelmien mukaan 55 vuotta. Heiltä 
edellytetään jatkossa vähintään 25 vuoden palve-
lusuraa. Tähän mennessä puolalaiset poliisit ja so-
tilaat ovat päässeet eläkkeelle 15 vuoden palvelus-
uran jälkeen.
(Bloomberg News 20.4., taloussanomat 21.4., etk.fi) 

ALANKOMAAT

rypälepommit eivät 
kelpaa sijoituskohteeksi

 
Alankomaiden parlamentti on kieltänyt maan 
kaikkia rahoituslaitoksia, myös eläkesijoittajia, 
sijoittamasta rypälepommeja valmistaviin yhti-
öihin.

Maan valtiovarainministerin Jan Kees de 
Jagerin mukaan kaikki suorat sijoitukset rypä-

Peter Lindström
Tiedottaja

Eläketurvakeskus

Pallo hallussa kokoaa 
eri lähteistä ulkomaiden 

eläkeuutisia. Lisää luettavaa 
muiden maiden eläketurvasta 
löydät Etk.fi-verkkopalvelusta.
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lepommeja valmistaviin, myyviin tai välittäviin 
yhtiöihin on kielletty 1.1.2013 alkaen. Kielto kos-
kee uusia sijoituksia. Kiellon toteutumista seuraa 
Alankomaiden Finanssivalvonta.

Alankomaat liittyi kansainväliseen rypäle-
pommit kieltävään Dublinin sopimukseen vuon-
na 2008. Alankomaissa on siitä lähtien pohdittu, 
velvoittaako sopimukseen ratifiointi sijoitusten ra-
joittamista lailla.

Rypälepommi on periaatteeltaan ilma-alukses-
ta pudotettava kasettipommi tai tykillä ammut-
tava kranaatti, joka sisältää useita tytärpommeja. 
Pommi tai kranaatti aukeaa ilmassa maalin ylä-
puolella levittäen tytärpommit laajalle alueelle, 
jopa neliökilometrin alueelle. Tyypillisesti 5 pro-
senttia tytärammuksista jää räjähtämättä.
( iPe 10.4., Wikipedia 8.5.2012)

ISO-BRITANNIA

Eliniän pitenemisestä jättilasku
 

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF kiirehtii 
Iso-Britanniaa uudistamaan jälleen eläkejär-
jestelmänsä.

Valuuttarahaston tutkijoiden mukaan Iso-
Britannian hallitukset ja asiantuntijat ovat pa-
hasti aliarvioineet eliniän pitenemisen. IMF mu-
kaan viralliset arviot ovat laahanneet kolme vuotta 
eliniän todellisesta kasvusta.

IMF väittää, että virhearviointi kostautuu kas-
vavana valtion velkana. Valuuttarahasto arvioi, 
että eliniän pitenemisestä aiheutuva lasku saattaa 
nostaa valtionvelan 135 prosenttiin bruttokansan-
tuotteesta. 

Tilanteen korjaamiseksi Iso-Britannialla on 
useita vaihtoehtoja: eläkeiän nostaminen, eläke-
sijoitusten lisääminen tai eläke-etuuksien heiken-
täminen. 

Olennaisin uudistus IMF:n mukaan olisi elä-
keiän automaattinen korottaminen eliniänodot-
teen nousun tahdissa. IMF uskoo, että ikärajan ja 
eliniänodotteen kytkös olisi helpoiten käsiteltä-
vissä julkisuudessa ja myös kansalaisten hyväk-
syttävissä.
(talouselämä 13.4.2012, telegraph 13.4.2012)

YHDYSVALLAT

Pankit haluavat mukaan 
eläkebisnekseen

 
Yhdysvaltain kolme suurinta pankkia on kääntä-
nyt katseensa eläkesijoittamiseen. 

Wells Fargo, Bank of America ja JP Morgan 
Chase ovat viime vuosina kasvattaneet eläkepal-
veluyksikköjensä henkilöstöä. Yhtiöt tavoittelevat 
isompaa markkinaosuutta vapaaehtoisen eläke-
säästämisen 401(k)-tileistä, joihin noin 50 miljoo-
na amerikkalaista työntekijää laittaa eläkesäästö-
jään.

Financial Times -lehden mukaan eläketilit tar-
joavat pankeille vain pientä kasvua, mutta ennen 
kaikkea tasaista ja taattua maksutulovirtaa. 

– Eläkebisnes ei ole yhtä seksikästä kuin inves-
tointipankkitoiminta tai johdannaiskauppa, mutta 
alan paradigma on muuttunut, kommentoi Bank 
of American Kevin Crain Financial Timesille.

Osa pankeista on saavuttamassa tavoitteensa. 
Esimerkiksi JP Morganin 401(k)-tilien varat ovat 
kasvaneet neljässä vuodessa 40 prosenttia. 

Kiinnostus eläkepalveluihin johtunee myös 
mahdollisuudesta markkinoida asiakkaille muita 
tuotteita. Wells Fargon mukaan eläkeiän saavutta-
misen jälkeen yli kolmannes 401(k)-tilien varois-
ta siirretään pankin arvopaperivälityspalveluihin.

Myös investointipankit ovat kiinnostuneet 
enemmän eläkepalveluista. Investointipankki 
Goldman Sachs hankki maaliskuussa omistuk-
seen Dwight Asset Management -yhtiön, joka on 
ollut suosittu eläkesäästäjien keskuudessa.
(Financial times 2.4.2012)  

KREIKKA

Eläkkeitä maksetaan 
jatkossa vain eläville

Huhtikuussa julkaistujen lehtitietojen mukaan 
Kreikan viranomaiset ovat keskeyttäneet eläkkei-
den maksamisen kuolleille eläkkeensaajille.

Kreikan työministeriön mukaan sadoille tu-
hansille kreikkalaisille on maksettu sosiaalietuuk-
sia turhaan. Osa etuuksien saajista oli kuollut ja 
rahat menivät heidän omaisilleen. Osa saajista 
taas oli valehdellut viranomaisille saadakseen ra-
haa valtiolta. Huijareiden ja kuolleiden eläkeläis-
ten pyyhkiminen etuuslistoilta tuo maalle jatkossa 
puolen miljardin euron vuosittaiset säästöt.

Viranomaisten toimenpide käynnistyi viime 
vuonna tehdystä erikoistutkimuksesta. Epäilyt 
huijauksista heräsivät, kun tutkimuksessa selvi-
si, että maan eläkerekisterissä on yli 9 000 yli 100 
satavuotiasta eläkkeensaajaa.
(Svenska Dagbladet 27.4.2012, taloussanomat 

25.4.2012)



 һToisin kuin saatetaan luulla, Euroopan unio-
nin jäsenyys ei tuonut eläkesektorille koko EU:n 
laajuista viimeisen laitoksen periaatetta. EU:n so-
siaaliturvaa koskevat asetukset vain koordinoivat 
eri maiden järjestelmiä ja varmistavat sen, että jos 
työvoima liikkuu, sosiaaliturvankin on liikuttava. 

Eläkettä hakiessa monet hyvät periaatteet 
konkretisoituvat: eläkkeen hakemiseen saa apua, 
eläkeoikeuden syntyminen varmistetaan vakuu-
tuskausia rinnastamalla ja eläke maksetaan maas-
ta toiseen. Koordinointi ei kuitenkaan muuta sitä, 
että jokainen maa myöntää, laskee ja maksaa eläk-
keet oman lainsäädäntönsä mukaisesti. 

Eläketurvakeskus avustaa 
EU-eläkkeen hakemisessa

★★EU-säännökset edellyttävät, että kaikissa jä-
senmaissa on yhteyslaitokseksi nimetty laitos, 
jonka tehtäviin kuuluu toimittaa eläkehakemuk-
set toisiin EU-maihin ja toimia linkkinä eri mai-
den välillä. Yhteyslaitoksen tulee myös neuvoa asi-
akasta EU-eläkehakemusasioissa. Suomessa nämä 
yhteyslaitoksen tehtävät on keskitetty Eläketur-
vakeskukselle. Työeläkelaitos tai Kela lähettää ul-
komaille tarkoitetut hakemukset automaattises-
ti Eläketurvakeskuksen ulkomaisten eläkeasiain 
osaston käsiteltäväksi.

Hakemusprosessia eri EU-maiden välillä hoi-
detaan vielä toistaiseksi paperilla. Eläketurvakes-
kus täyttää kansallisen eläkehakemuksen, U-liit-
teen ja rekisteritietojen perusteella EU-maiden 
välillä käytettävät E-lomakkeet. Prosessiin tar-
vitaan myös tiedot Suomen työskentely- ja asu-
miskausista. Lomakkeet toimitetaan mahdollisten 

liitetietojen (työtodistukset, työkirjat, lääkärinlau-
sunnot) kanssa postitse toisen EU-maan yhdys-
laitokselle, joka jakaa hakemuksen edelleen ns. 
toimivaltaiselle laitokselle tai sitten ratkaisee elä-
kehakemuksen itse.

1960- ja 1970-lukujen suuret muuttoaallot 
Ruotsiin näkyvät selkeästi EU-eläkehakemuksis-
sa: kolme neljästä eläkehakemuksesta lähetetään 
Ruotsiin. Nämä ikäluokat ovat tulleet vanhuuselä-
keikään ja keräävät nyt työnsä hedelmiä eläkkeen 
muodossa. Norja, Saksa ja Viro ovat lukumäärissä 
seuraavat maat. Kaikkineen viime vuonna hake-
muksia lähetettiin ulkomaille noin 10.000. Hake-
musmäärät ovat olleet kasvussa jo pitkään. 

EU-eläkepäätösten 
käsittely sähköistyy

★★EU-lainsäädäntö edellyttää, että kaikki maat 
huomioivat toisen maan vakuutuskaudet eläkeoi-
keuksien syntymistä varten. Tämä periaate turvaa 
sen, että jos esim. vanhuuseläkettä varten tarvi-
taan 5 vuoden vakuutusaika jossakin maassa, 
mutta henkilö on ollut siellä töissä vain 3 vuot-
ta, hän saa silti oikeuden eläkkeeseen, jos toisesta 
EU-maasta löytyy vakuutettuja kausia puuttuvat 2 
vuotta. EU-asetuksista seuraa myös vaatimus las-
kea eläkkeet kahdella tavalla.

Suomessa asuvat saivat vuonna 2011 eläkepää-
töksensä ulkomailta noin vuoden kuluttua hake-
muksen jättämisestä. Tähän aikaan on laskettu 
mukaan hakemuksen käsittely Suomessa. Pelkkä 
ulkomaan käsittely kesti keskimäärin reilut 200 
päivää. Vertailun vuoksi: kotimaisen vanhuuselä-
kepäätöksen saa keskimäärin alle kahdessa kuu-
kaudessa.

Hakemuskäsittelyn nopeuttamiseksi on raken-
teilla ns. EESSI-järjestelmä (Electronic Exchange 
of Social Security Information). Hanke on tekni-
sesti erittäin kunnianhimoinen ja sen rakenta-

Ruotsi

Norja

Saksa

Viro

englanti

tanska

Sveitsi

Ranska

Alankomaat

espanja

Muut yhteensä

Jaetut eläkehakemukset maittain
Vuosi 2011 Top 10 Eu
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Eläkettä Euroopasta 
– totta vai tarua?

 ★ Viime vuonna 10 000 Suo-
messa asuvaa henkilöä haki 
eläkeoikeuksiaan muista eU/
etA-maista. 

 ★ eläkepäätöksen saaminen 
ulkomailta kesti lähes vuoden. 

 ★ Suomeen maksetaan noin 
100 000 henkilölle eläkettä 
ulkomailta. 

Outi Lehmus
Osastopäällikkö

Eläketurvakeskus



minen onkin kestänyt odotettua kauemmin. 
Tavoitteena on välittää mm. kaikki EU-eläke-
hakemusprosessissa tarvittava tieto sähköi-
sesti EU-maiden kesken. Tämän hetken arvio 
on, että järjestelmä tulisi käyttöön vuoden 2014 
aikana. EESSI-hanke koskettaa Suomessa (ja 
muissa EU-maissa) lähes kaikkia sosiaalitur-
vasektorin toimijoita.

Sadalletuhannelle 
eläkettä ulkomailta

★★Ruotsin työvuosina ansaitun eläkkeen sa-
donkorjuu onnistuu mutkattomasti, jos kysy-
mys on vanhuuseläkkeestä. Sen sijaan työky-
vyttömyyseläkkeet ovat viime vuosina olleet 

kiven alla. Syynä tähän on Ruotsin tiukentu-
nut eläkepolitiikka. Vastaavasti muidenkin 
maiden eläkelainsäädännön muutokset, esim. 
vanhuuseläkeiän korottaminen tai indeksien 
muuttuminen, vaikuttavat myös Suomessa asu-
vien ja ulkomailla eläkettä ansainneiden elä-
mään. Ikäviä tilanteita voi siis syntyä, jos eläke 
on pirstaleina maailmalla: yksi maa voi myön-
tää, toinen taas ei tai sitten eläkeoikeus syntyy 
eri ajankohdista lukien. 

Vuoden 2012 alkupuolella noin 100 000 
Suomessa asuvaa sai eläkettä ulkomailta. 85 
prosenttia eläkkeistä maksettiin Ruotsista. Sa-
maan aikaan Suomessa ansaittua työeläkettä 
maksettiin ulkomaille lähes 63 000 henkilölle, 
joista 76 prosenttia asuu Ruotsissa.

Saksa

Viro

Sveitsi

tanska

Ruotsi

espanja

Norja

englanti

Ranska

Alankomaat

Muut maat

eU-keskiarvo

(painotettu)
Käsittelyajat (kaikki eläkelajit) 2011

Eu eläkehakemus:
Käsittelyajat eräissä Eu-maissa 2011
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nimityKset

Varma

KTM, CEFA, CISA Tapani Tuovinen on nimi-
tetty Varman sisäisen tarkastuksen yksikköön si-
säiseksi tarkastajaksi 2.4.2012 alkaen. Tuovinen 
siirtyi Varmaan Helsingin kaupungin sisäisestä 
tarkastuksesta toimittuaan sitä ennen pankki- ja 
vakuutusalalla eri yhtiöissä tilintarkastajana, si-
säisenä tarkastajana ja asiantuntijana.

ilmarinen

KTM Antti Miettinen on nimitetty suurasiakas-
johtajaksi suurasiakkaat ja meklariyhteydet –yk-
sikköön 11.4.2012 alkaen.

Tradenomi Antti Vanninen on nimitetty alue-
päälliköksi Yritysasiakkaat ja kumppaniyhteydet 
-yksikköön alkaen 15.3.2012. Hänen vastuullaan 
ovat nimetyt keskisuuret yritysasiakkaat, uusasia-
kashankinta sekä Pohjola-kanavan Uudenmaan 
alueen myyntikumppaniyhteistyö.

MMM, KTK Antti Kylmänen on nimitetty yri-
tysrahoitusjohtajaksi sijoitukset-linjalle 20.4.2012 
alkaen.

KTM Meri Aaltonen on nimitetty kehityspäälli-
köksi asiakkuudet-linjan liiketoiminnan kehitys-
yksikköön 21.5.2012 alkaen.

Työeläkevakuuttajat Tela

Oikeustieteen kandidaatti Ilkka Holmström 
(33) on nimitetty Työeläkevakuuttajat TELAan 
lakimieheksi ja valtiotieteiden maisteri Maria 
Rissanen (34) analyytikoksi 16.4.2012 alkaen. 
Holmström työskenteli tätä ennen lakimiehenä 
Tapiola-ryhmän Kiinteistö-Tapiola Oy:ssä ja Ris-
sanen puolestaan rahoitusekonomistina Suomen 
Pankissa.

Eläketurvakeskus

Diplomi-insinööri Elina Ånäs on nimitetty pro-
jektipäälliköksi 2.5. alkaen Kehittämisen tuki -yk-
sikköön.

FM, VTM Jukka Appelqvist on nimitetty ekono-
mistiksi 1.5. alkaen suunnitteluosastolle.

Ohjelmistosuunnittelija, filosofian maisteri Sergei 
Lahti on nimitetty matemaatikoksi suunnittelu-
osastolle 1.5. alkaen. Lahti on toiminut vuodesta 
2010 Eläketurvakeskuksen palveluksessa.
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Luin Kirjan

 һUusi sukupolvi valtaa yleisöt ja toimitukset. Se 
myös valitsee mediamuodot.  Inforin tuottamassa kir-
jassa aihetta käsitellään kolmesta perspektiivistä: ylei-
söjen muuttuminen, uusien journalistien odotukset 
ja mediamarkkinat. Kirja rakentuu pääartikkeleis-
ta ja niitä täydentävistä kommenttipuheenvuoroista.

Itseäni kiinnosti eniten kirjan ensimmäinen osa 
eli yleisöjen muuttuminen uusien sukupolvien myötä. 
Yleisöillä tarkoitetaan tässä perinteisen median, verk-
komedian ja sosiaalisen median käyttäjiä.

Nuorempi sukupolvi eroaa tavallisesti vanhem-
masta ja useimmiten oletetaan, että nuorempien toi-
mintatapa on tulevaisuutta, jota kohti kaikki me-
nevät. Kirjassa osin kyseenalaistetaan tämä, sillä 
jokainen sukupolvi on myös synteesi aikaisemmista. 
Jokainen sukupolvi käy aikanaan läpi myös ihmisen 
elämänkaareen liittyviä asioita. Nykyinen nettisuku-
polvikin ikääntyessään muuttuu, ehkä paradoksaali-
sesti usein edeltävän sukupolven suuntaan.

Kirjan pääteema eli median ja verkon käyttö on 
yksi selkeimmin ikäryhmiä erottava tekijä. Kirjas-
sa raja vedetään noin 45 ikävuoteen, jota nuorem-
mat seuraavat mediaa huomattavasti enemmän juuri 
verkon kautta. Sosiaalista mediaakin käyttävät lähes 
kaikki nuoremmat, mutta yli 45-vuotiaista vain alle 
kolmannes.

Kun vanhemmat ikäryhmät hakevat lähinnä itse-
ään kiinnostavaa tietoa verkosta, nuorten verkossa 
eläminen on ennen kaikkea sosiaalista vuorovaiku-

tusta ja viihdettä mutta myös sisältöjen luomista ja 
tiedon hakua. Jokainen teini-ikäisen vanhempi tietää, 
että nykynuori voi yhtä aikaa istua tv:n äärellä, kom-
munikoida verkossa, puhua kännykällä, kuunnella 
musiikkia ja tehdä läksyjä sekä vastata vanhempien-
sa kysymyksiin.

Netti lisää myös globalisaatiota. Eri maiden netti-
sukupolvet muistuttavat hämmästyttävän paljon toi-
siaan, monin osin paikalliset erityispiirteet ovat häl-
ventyneet. 

Kirjan mukaan nuoret arvostavat edelleen uutis-
journalismia, vaikkeivät sitä niin paljon käytäkään. 
Mutta myös verkkomedian sisällöt ovat muuttuneet. 
Suomalaisissa verkkolehdissä vapaa-ajan, turvallisuu-
den, terveyden ja ympäristön osuudet ovat kasvaneet 
ja politiikan ja talouden laskeneet. Vakavan journalis-
min osuus näyttää laskevan nimenomaan verkossa, 
jossa nuoremmat paljolti ovat. Kysyntä siis muokkaa 
tarjontaa mutta myös päinvastoin.

Kirjassa tuodaan myös esille huomio, ettei ikä ole 
suinkaan ainoa yleisöjä jakava tekijä. Paljon vaikut-
tavat edelleen myös oma ja perheen koulutus- ja tu-
lotaso. 

150-sivuinen kompakti paketti sopii kaikille, jot-
ka haluavat pohtia hieman pintaa syvemmältä me-
diamaailman ja yleisöjen muuttumista ja olettamuk-
sia niistä.

Matti Lumijärvi

Haasteelliset mediasukupolvet

Janne Matikainen (toim.): 
Muuttuvat mediat

– haasteelliset 
sukupolvet
infor 2011

153 sivua

iSBN 978-952-5928-14-3

Työkyvyttömyyseläkeosa pieneksi työkykyjohtamisella.

Kortta keventämällä olemme saaneet aikaan komeamman keon!



Pension from Europe – fact or fiction?

 һPerhaps surprisingly, membership in the Eu-
ropean Union does not automatically lead to the 
principle of the last provider being implemented 
in the pension sector throughout the EU. Regu-
lations on social security in the EU only serve to 
co-ordinate the systems of different countries and 
ensure that if the work force moves, social security 
moves along with it.

Each country approves, calculates and pays 
pensions in accordance with their own legisla-
tion. Last year, 10,000 Finnish residents applied 
for pension rights in other EU/EEA countries. 
Pension from abroad is paid out annually to ap-
proximately 100,000 persons in Finland. Earn-
ings-related pension from Finland is paid to ap-
proximately 63,000 people living abroad, 76% of 
whom live in Sweden.

EU regulations require that each Member 
country has a co-operation body whose assign-
ments include transferring pension applications to 
other EU countries and serving as a link between 
different countries. The co-operation body is also 
required to advise clients in EU pension applica-
tion issues. In Finland, these assignments are han-
dled by the Finnish Centre for Pensions.

The waves of migration to Sweden in the 1960s 
and 1970s show up clearly in EU pension appli-
cations: three out of four applications abroad are 
sent to Sweden, as the migrating age cohorts are 
now reaching retirement age. 85% of pension 
paid from abroad comes from Sweden, followed 
by Norway, Germany and Estonia. The number of 
applications has grown steadily.

Finnish residents applying for pension from 
abroad in 2011 received their pension decision 
within a year of having applied. By comparison, a 
domestic application for old-age pension is usu-
ally completed in a few months. In order to speed 
up the application process, a pan-European system 
called EESSI (Electronic Exchange of Social Secu-
rity Information) is being constructed. The project 
is technically very ambitious, and it is current-
ly estimated that implementation will take place 
in 2014.  The aim of the system is to be able to 
electronically process, between countries, all the 
necessary information needed in the EU pension 
application process. The EESSI project applies to 
virtually all actors in the social security sector in 
Finland and other EU countries.

International evaluation of the pension 
system underway

 һThe Finnish Centre for Pensions has request-
ed an evaluation of the Finnish pension system 
from two independent experts. The work of Pro-
fessor Nicholas Barr and Director Keith Am-
bachtsheer will be completed in January 2013.

The Finnish Centre for Pensions has turned 
to two independent, international experts for an 
evaluation of the sufficiency of Finnish pensions 
and the management and decision-making pro-
cesses of the pension system as well as its finan-
cial sustainability. 

According to Director Hannu Uusitalo from 
the Finnish Centre for Pensions, an evaluation of 
this scale has never been undertaken before.

”The Finnish pension system is considered 
something of an oddity internationally. That is 
why we would like to have an evaluation of our 
system undertaken by the top experts in the field. 
The evaluation will also comprise suggestions for 
development”, Mr. Uusitalo specifies.

”It will be a comprehensive overall evaluation 
that looks to the future. The evaluation applies to 
both the national and earnings-related pension 
schemes. The focal points, however, will be on is-
sues of the earnings-related pension scheme.”

The previous commissioned evaluation of the 
Finnish pension system was made by German re-
searcher Axel Börsch-Supan. He studied the 
system from the perspective of the 2005 pension 
reform. 

The evaluation of the Finnish pension system 
will be carried out by well-known international 
experts Professor Nicholas Barr from England 
and Director Keith Ambachtsheer from Canada. 
The agreement with Barr and Ambachtsheer was 
signed in January. 

Among other things, Prof. Barr has previous-
ly studied the Swedish system together with ac-
claimed economist Peter Diamond. Prof. Barr 
has also advised several different countries that 
are in the process of constructing their own pen-
sion system.

Director Ambachtsheer is specialized is issues 
relating to administration and investment opera-
tions. He has visited Finland before and is famil-
iar with the operations of the pension providers 
in our country. 

The manner in which the pension system is 
managed here has garnered attention lately. The 
implementation of a reliable management meth-
od among Finnish pension providers has been 
brought to the forefront at the initiative of the Fi-
nancial Supervisory Authority, among others.

The work of Professor Barr and Director Am-
bachtsheer will be completed in early 2013 and the 
results published by the Finnish Centre for Pen-
sions.

Pension provider hits turbulence

 һPäivi Sihvola, Communications Director of 
pension provider Ilmarinen, has fresh experience 
of crisis management. Earlier this spring, newspa-
per Helsingin Sanomat revealed an apartment deal 
between Ilmarinen and the CEO of Finnair, Mika 
Vehviläinen, at the time a member of the board of 
directors of Ilmarinen. By mid-May, several other 
cases of insider deals involving pension providers 
have come to light. 

Ms Sihvola sees the ensuing crisis of confi-
dence as a sign of a renewed emphasis on respon-
sibility and justice in society. She welcomes the 
discussion and the clearer rules of conduct now 
being laid down by the Government, while at the 
same time admitting that although prepared for 
media interest, she had not anticipated the snow-
balling effect that made Ilmarinen a case study in 
the ensuing debate.

Good reputations are built on small deeds and 
the daily work taking place at every level of an or-
ganization. Slogans may be copied, but the prom-
ise behind the brand goes deeper than that. It is 
not enough to simply be on the right side of the 
law; decisions have to be made with both head and 
heart. Numbers are one thing, but it is the image 
of a company in the mind of the public that real-
ly matters. Ms Sihvola emphasizes that although 
the credibility of the Ilmarinen brand has taken a 
blow, its foundation remains firm and is the result 
of many years of hard work. Ilmarinen is now fo-
cusing on rebuilding trust in its brand as a reliable, 
competent pension provider. This also goes for the 
personnel: there is renewed emphasis on open, in-
ternal communication in order for employees to 
be able to vent their feelings about recent events. 

According to Ms Sihvola, it is important to re-
member that the crisis has not diminished the ex-
pertise of Ilmarinen or its role as a force for good 
in Finnish society. The aims of the company re-
main the same. Now it is also guided by a clearer 
set of management rules as well as a healthy dose 
of humility. 
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TILASTOJA

Taskutilasto 2012 /
Fickstatistik 2012 /

Pocket Statistics 2012

Taskutilastoon on koottu keskeisiä eläketurvaan 
liittyviä tilastotietoja. Julkaisu sisältää tietoja myös 
koko sosiaaliturvasta sekä Suomen väestöstä. Tas-
kutilasto on saatavissa suomen-, ruotsin- ja eng-
lanninkielisenä. (Ilmestyy kesäkuussa.)
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TILASTOrAPOrTTEJA

Katsaus eläketurvaan 
vuonna 2011

Raportissa tarkastellaan työeläkelakien mukaista 
toimintaa Suomessa vuonna 2011. Joiltakin osin 
tarkastelu kattaa koko eläkejärjestelmän. Julkai-
suun on koottu keskeisiä tietoja eläkkeensaajista, 
eläkkeelle siirtyneistä, eläkemenosta ja työeläkkei-
den rahoituksesta. (Ilmestyy kesäkuussa.)
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Työeläkekuntoutus 

vuonna 2011

Tilastoraportissa tarkastellaan työeläkekuntou-
tuksen kehitystä vuodesta 1992 lähtien, pääpaino 
on vuodessa 2011. Raportissa on tietoa kuntou-
tushakemuksista, annetuista päätöksistä, valitus-
oikeudesta, kuntoutujista, kustannuksista sekä 
päättyneistä kuntoutusohjelmista. (Ilmestyy ke-
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KESKUSTELUALOITTEITA

Työkyvyttömyyseläke-
päätökset 2000−2011

Vuonna 2011 työeläkejärjestelmän uusista työky-
vyttömyyseläkepäätöksistä kolme neljäsosaa oli 
myönteisiä, mutta joka neljäs hakija sai hylkäävän 
päätöksen. Keskustelualoitteessa tarkastellaan re-
kisteritietoja käyttäen, missä hakijaryhmissä työ-
kyvyttömyyseläkkeiden hylkäyspäätökset olivat 
yleisimpiä ja miten hylkäysten osuus on muuttu-
nut 2000-luvulla. 
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Väestön ikääntymisen ja talouskriisin 
vaikutuksia Euroopan maiden 

eläkejärjestelmiin

Euroopassa väestön ikääntyminen sekä viime-
aikaiset talouskriisit ovat johtaneet osin nopei-
siinkin muutoksiin maiden eläkejärjestelmissä. 
Katsauk sessa tarkastellaan yhdentoista Euroopan 
maan osalta vanhuus- ja varhaiseläkeikämuutok-
sia, joita maat ovat lähiaikoina toteuttaneet tai 
suunnitelleet toteuttavansa. Lisäksi tarkastellaan 
talouskriisin aiheuttamia muutoksia eläkejärjes-
telmien rahoitukseen.
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ETK:n syksyn 
koulutukset 

julki verkossa 
kesäkuussa

ETK:n syksyn koulutuskalenteri 
julkaistaan 20.6. osoitteessa 
www.etk.fi

Syksyn koulutustarjonnassa on 
perinteisten työeläkeasioiden perusteet 
-koulutusten lisäksi ulkomaan eläk-
keisiin liittyviä koulutuksia ja teema-
aamupäivät jatkuvat.
 
Syksyllä toteutetaan mm. kuntoutusse-
minaari, YeL-päivä sekä ajankohtaiskou-
lutusta työkyvyttömyyseläkkeistä.


