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Mari aulanko: Johdan itseäni, aikaa on ja 
energiaa riittää. 
Tapani Kiminkinen: Terveys pidentää ikää 
– Maalaislääkärin elämäntapaopas

34	 Matematiikka vetää ja työntää 
Kokemuksen ääntä –sarjassa Eteran 
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36	 Sarjakuva 
Yhdyskunnan rauha järkkyy, kun sinne 
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36	 Valtioneuvosto selvitytti 
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40	 Eläketurvakeskuksen julkaisuja

Kolme kantaa

Eduskuntavaalien tulos ja poliittisen voimakentän muutokset vai-
kuttavat yhteiskuntapoliittiseen agendaan. Vaalit ja niitä seuraavat 
ratkaisut kiinnostavat, vaikka työeläkealalla on tultu aina toimeen 
eduskunnan ja hallitusten kanssa.

Keskustan kampanjassa tavoitteeksi nousivat kansaneläkkeiden 
korottaminen ja vähimmäisturvan selkeyttäminen, jopa kokonaisre-
montti. Toisen tilan voittanut Kokoomus myötäili tyytymättömien 
eläkeläisten vaatimuksia indeksien muuttamisesta ja verotuksen oikai-
semisesta. Kolmanneksi jääneet sosialidemokraatit lupailivat eläkeve-
rotuksen korjaamista ja liputtivat turvaaville työeläkemaksuille.

Kauempaa ja varsinkin ulkomailta katsoen päällimmäiseksi vaiku-
telmaksi saattaa jäädä yhteiskuntapoliittisten peruslinjausten yhden-
suuntaisuus. Täällä kotona pitäisi oppia lukemaan kannatuksen 
muutoksen takana vaikuttavia signaaleja.

Julkikeskustelussa tuloerojen kasvua pidetään kielteisenä asiana ja 
vastuuta siitä sysitään toisille. Pitkän nousukauden ansiosta monet ovat 
päässeet menestyksen makuun ja pitävät erojen kasvua luonnollisena. 
Markkinaekonomistien jalostuneimmissa analyyseissä varoitetaan 
liiallisesta tasa-arvosta, joka saattaa johtaa jaettavan vähenemiseen.

Poliittisissa ratkaisuissa saatetaan lähivuosina pyrkiä yhtäältä nos-
tamaan vähimmäisetuuksia ja toisaalta järjestämään tilaa yksilöllisille, 
säästöpohjaisille ratkaisuille. 

Suomalaisen työntekijän ja yrittäjän vanhuuden ja työkyvyttö-
myyden turva rakentuu kuitenkin valtaosin työeläkkeen varaan. 
Siihen sopivat sekä yhteisvastuullisuuden että kannustavuuden vaa-
timukset.

Vaalien jälkeen on arvuuteltu kolmikantaisen sopimusjärjestelmän 
asemaa ja tulevaisuutta. Tämä kiinnostaa työeläkealaa, koska työeläke 
on työmarkkinoilla sovittu ja valtiovallan lailla vahvistama. Vaaleissa 
parhaiten menestyneet puolueet ovat harrastaneet kolmikantaa ehkä 
vähemmän kuin edelliset hallitukset, mutta neuvottelusuhteiden 
voidaan odottaa toimivan hyvin.

Näillä menettelytavoilla ja instituutioilla on merkitystä yhteiskun-
nan legitimiteetin ja sosiaaliturvan luotettavuuden kannalta. Parhaiten 
menestyvät yksilöt eivät ehkä tunne sellaista tarvitsevansa menes-
tyksen vuosinaan, mutta useimpien sitoutumista parannetaan 
vähentämällä pelkoa ja epävarmuutta.

Eläkejärjestelmää arvioidaan ja kehitetään vuosikymmenten 
jänteellä. Siksi sitä koskevat päätökset on valmisteltava laajapohjai-
sesti. Demokraattisessa maassa hallitus esittää ja eduskunta päättää. 
Tuon lisäksi ovat monet ulkomaiset delegaatiot halunneet 
kuulla, mitenkä suuri työeläkeuudistus Suomessa valmis-
teltiin ja mitenkä siitä onnistuttiin sopimaan.

R e i j o  O l l i k a i n e n
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Suomeen sijoittamalla työeläkeyh-
tiöt lisäävät Sailaksen mukaan suo-
malaista työtä ja sitä myötä maksu-
tuloa. – Suomi-riskiäkään ei ole, sillä 
sijoituskohteet toimivat globaaleilla 
markkinoilla. Lisäksi tunnemme 
sijoituskohteemme hyvin, mikä ei 
koskaan ole pahaksi.

Ilmarisen toimitusjohtaja käyttää mielellään 

yrityksensä koon edellyttämää isoa ääntä, 

mutta jokapäiväisessä työssään hän on

käytännön-
läheinen 
Harri
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arvaa suomalaista johtajanimitystä on seu-
rattu niin tarkkaan julkisuudessa kuin Ilma-
risen toimitusjohtajan vaihtumista. Mitä 
lähemmäksi edellisen toimitusjohtajan Kari 
Puron eläkkeelle siirtymisajankohta viime 
vuoden puolella tuli, sitä epätoivoisemmaksi 
kävi median huhumylly.

Ilmarisen toimitusjohtajuutta sovitel-
tiin ties kenen yritysjohtajan tai poliitikon 
harteille. Moni sai yllätyksekseen nähdä 

lehdessä oman naamansa mahdollisten kandidaattien 
joukossa. 

Samaan aikaan Nordean kokeneesta pankinjohtajasta 
Harri Sailaksesta leivottiin kaikessa hiljaisuudessa uutta 
toimitusjohtajaa. Itse Sailasta tehtävän haasteellisuus 
lopulta kiinnosti ylipääsemättömän kutkuttavasti.

– Olin kuitenkin yllätysnimi, Harri Sailas sanoo.

Ulkopoliitikko vaihtui sisäpoliitikkoon

– Ei tällaisia paikkoja joka päivä avaudu, hän toteaa 
nyt, seitsemän kuukautta Ilmariseen saapumisensa 
jälkeen.

Saman asian Sailas totesi jo nimityksensä tiedotus-
tilaisuudessa. Samalla hän myös luonnehti Kari Puron 
saappaita niin isoiksi, ettei hän edes yritäkään täyttää 
niitä kokonaan.

Sailaksen sana on pitänyt. Eläkepolitiikkaan hän ei 
ole ainakaan omasta aloitteestaan sotkeutunut ja aikoo 
vastaisuudessakin pysyä asiantuntijaroolissaan. Kaiken 
kaikkiaan eläkepolitiikkaan puuttuminen ei ole hänen 
mielestään toimitusjohtajien keskeisiä tehtäviä.

– Puron tehtävä työmarkkinajärjestöjen eläkeneu-
votteluryhmän puheenjohtajana oli tietenkin jo sinänsä 
aivan toisenlainen kuin muilla eläkeyhtiöiden toimi-
tusjohtajilla, hän huomauttaa.

Mutta entä sittenkin ne saappaat? Neljän kuukauden 
pituisen oppijakson ja kolmen kuukauden toimitus-
johtajuuden jälkeen Sailas suostuu asettamaan omat ja 
edeltäjänsä kengät vieretysten vertailtavaksi. 

– Ajankohtaisilla politiikan termeillä ilmaistuna Puro 
oli enemmän ulkopolitiikan taitaja, kun minulla taas 
painopiste on sisäpolitiikassa, Sailas kiteyttää.

Mediamylly tullut tutuksi

Pehmeä ja pitkähkö johdon vaihtuminen oli Sailak-
sen mukaan omiaan valmistamaan ohjasten ottamista 
omiin käsiin. 

– Ilmarisessa on pätevä ja ammattitaitoinen linja-
johto, joka toimii loistavana valmentajana. Itse Puro 
teki töitä täysillä lähtemiseensä saakka. Ja täytyy muis-
taa, että sain johdettavakseni hyväkuntoisen yrityksen, 
joten olosuhteet ainakin ovat olleet suotuisat.

Myös julkisuus on käsitellyt Harri Sailasta lempeästi. 
Enää häntä ei edes asetella kuuluisan veljen, valtioneu-
vos Raimo Sailaksen varjoon. Pankkimiehen liiturai-
datkaan eivät jaksaneet kauan pistää median silmään.

Sailas arvelee, että asioihin pohjaava ja joustava 
mediasuhtautuminen on kokemuksen tulosta.

– Jos on käynyt lävitse 1980-luvun pankkialan nou-
sun ja sitä seuranneen syvän kriisin sekä omistuksen 
lipumisen yhteispohjoismaiseksi, niin on kai tässä jo 
jonkin verran julkisuudestakin oppinut, hän toteaa. 

Sosiaalivakuutuksen intensiivikoulutus

Pankkisektorin myllerryksen jälkeen työeläkeala on 
varmaankin Sailaksen mielestä varsinainen rauhan 
tyyssija?

– Nythän myös pankkialalla on aika rauhallista, 
joten ei dynaamisuudessa tällä hetkellä ole paljoakaan 
eroa, hän muotoilee.

Muutoin kyllä nämä kaksi toisilleen läheiseksi kuvat-
tua toimialaa ovat Sailaksen mielestä kovin erilaisia. 
Tosin samaakin on:

– Jos tarkastellaan työeläkeyhtiön tasetta, niin elä-
kevastuiden katteena olevan omaisuuden sijoittaminen 
on ensisijaista. Silloin emme ole kaukana pankkimaa-
ilmasta.

Mutta itse työeläke ei vakuutuksena oikein sovi 
Sailaksen mielestä finanssi- ja säästämistuotteiden jouk-
koon.

– Työeläke on sosiaalivakuuttamista, ja sillä alalla 
minulla on ollut eniten opeteltavaa. Sen sijaan henkiva-
kuutusyhtiöiden tarjoamat yksilölliset eläkevakuutukset 
eivät ole kovinkaan kaukana muista säästämistuot-
teista. Veikkaanpa, että tavallinen asuntolainan ottaja 
ei tiedä pankista ulos kävellessään, tuliko hänen otettua 
lainansa lisäturvaksi rahastosijoitus vai yksilöllinen 
eläkevakuutus.

Eläketurvaa saa täydentää

Harri Sailas pohtii, että miksi työeläkealan edustajalla 
pitäisi olla mitään sitä vastaan, jos esimerkiksi ”kolme-
vitonen, akateeminen äiti” haluaa parantaa vajaavaiseksi 
jäävää eläketurvaansa säästämällä itse.
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– Mutta sitä en hyväksy lainkaan, että vapaa-
ehtoisen eläkevakuutuksen avulla aikaistettaisiin 
eläkkeelle lähtemistä ja että yhteiskunta tätä 
vielä tukisi veroeduin. Minua suoraan sanoen 
ärsyttää sellainen mainonta, jossa ihmisiä pelo-
tellaan liian pienillä eläkkeillä. Lisäksi markki-
nointiin on kätketty  kehotus, että kannattaisi 
jäädä hyvissä ajoin eläkkeelle.

Vapaaehtoinen eläkevakuutus voi Sailaksen 
mielestä olla hyvinkin verotuettua säästämistä 
työeläkeikään saakka. Sen jälkeen säästämisen 
on syytä muuttua annuiteettivakuutukseksi. 

– Jotain tämäntyyppistä mallia käsittääk-
seni kannattaa myös Finanssialan keskusliitto, 
Sailas toteaa. 

Valvonta ei valvottavan päätettävissä

Mahtuisivatko sitten pankki- ja vakuutusalan 
valvonnat Sailaksen mielestä samaan organi-
saatioon?

– Ensinnäkin on todettava, että valvottavan 
ei kai tulisi liikaa esittää toiveitaan itseensä koh-
distuvasta valvonnasta, hän huomauttaa.

Sailas ryhtyy itsesensuuristaan huolimatta 
pohtimaan valvontaa teoreettisesti. Sen kehikko 
voisi hänen mukaansa olla hyvinkin yksi ja 
yhteinen, jonka sisällä eri yksiköt olisivat kun-
kin erityisalan spesialisteja.

– Mikä sitäkään lopulta estäisi, jos valvonta 
raportoisi työeläkeyhtiöiden asioista sosiaali-ja 
terveysministeriölle ja esimerkiksi henkivakuu-
tusyhtiöiden asioista valtiovarainministeriölle?

– Taustastani johtuen ymmärrän myös niitä 
toimijoita, joita valvoo nyt monta viranomaista. 
Ymmärrän myös niitä äänenpainoja, jotka ovat 
huolissaan pienen maan niukoista resursseista 
ja siinä mielessä näkisivät valvontojen keskitty-
misen järkevänä.

Ison ääni saa kuulua

Keskittyminen ei ole yhtä kaunis sana työelä-
kevakuuttamisessa kuin monissa resurssikysy-
myksissä. Työeläkealaa moititaan usein liian 
keskittyneeksi, kilpailua vääristyneeksi ja isojen 
yhtiöiden otetta liian vahvaksi.

– Jos halutaan aitoa kilpailua, niin suuruu-
den etua ei voi kiistää tai kieltää, Sailas toteaa 
ykskantaan. Hänen mielestään ison ääni saakin 
kuulua kovempana, tähän heitä velvoittaa jo 
vastuu isosta määrästä vakuutettuja.

Yhtälailla aitoon kilpailuun kuuluu hänen 
mukaansa se, että kaikki toimijat voivat tulla 
samalle viivalle. Ketään ei saa siis sulkea mark-
kinoilta pois.

– Mutta toimijoiden määrittelyssä tulee olla 
tarkkana. Monesti kilpailusta puhuttaessa sot-
ketaan esimerkiksi työeläkeyhtiö ja rahasto kes-
kenään. Kyseessä on kuitenkin kaksi eri asiaa. 

Esimerkiksi eläkesäätiöt ovat pohjimmiltaan 
rahastoja, Sailas toteaa.

Kilpailun kanssa yhteen ei monen mielestä 
sovi niinkään yhteistyö, jota työeläkealalla teh-
dään paljon. Sailaskin kertoo alkuunsa hieman 
hämmästelleensä alan tiivistä ryhmätyösken-
telyä.

– Toisaalta kyllä esimerkiksi pankkipuolella-
kin tehdään yhteistyötä yhteisissä maksujärjes-
telmissä. Niin myös meillä rakentuu yhteistyö 
teknisissä asioissa nyt Arek Oy:n ympärille. Sen 
lisäksi yhteisiä asioita hoitavat Eläketurvakeskus, 
joka on kilpailuneutraali ja TELA, joka puoles-
taan on puhtaasti edunvalvoja.

Työntekoon kasvanut

Sailas kertoo kunnioittavansa alalla vallitsevaa 
moraalia. 

– Täällä kannetaan huolta ihmisestä ja teh-
dään työtä vastuullisella otteella. Näin myös 
Ilmarisessa, jonka työntekijöitä olen oppinut 
arvostamaan. Vastuullisuuden lisäksi kannustan 
työntekijöitä tunnollisuuteen, sosiaalisuuteen ja 
oma-aloitteisuuteen.

– Työntekoa arvostan, niin muiden kuin 
omaanikin. Ylipäätään olen kasvanut sellaisessa 
ympäristössä, joka perustuu rehdille työlle. Sii-
hen perustuu myös työeläke, ja yksilöllä täytyy 
säilyä motiivi tehdä työtä. Jos kuitenkin hän 
jostain syystä tipahtaa tästä pois, niin sosiaali-
turvaverkon tulee pitää, hän toteaa.

Ilmarisen hyvä ilmapiiri saa toimitusjohta-
jaltaan erityiskiitokset. Itse hän yrittää ylläpi-
tää sitä liikkumalla ”yhtenä muiden joukossa”. 
Toimitusjohtajan voikin kuulemma bongata 
henkilöstöravintolan mistä tahansa pöydästä. 
Tuntojaan hän jakaa omassa, talon sisäisessä 
blogissaan kaikkien ilmarislaisten luettavaksi, ja 
työtovereille hän on tuttavallisesti ”Harri”.

– Tavoitteenani on olla johtaja, jota seu-
rataan mielellään sen sijaan, että seurattaisiin 
pakon vuoksi. 

– Ja ongelmien suhteen olen pragmaattinen. 
Työntekoani siivittää filosofia, jonka mukaan 
ratkon asioita siihen tahtiin kun niitä eteen 
tulee ja mahdollisimman käytännönläheisellä 
tavalla.

Te k s t i :  K a t i  K a l l i o m ä k i
K u v a t :  J u h a  R a h k o n e nHarri Sailasta jännitti toimitus-

johtajaksi ryhtyessään työelä-
kealan taipumus yhdistää bis-
neksen ja sosiaaliturvan hoito. 
– Olen nyt vakuuttuneempi 
kuin vuosi sitten siitä, että yh-
distelmä toimii ja on hyvä.



Maahanmuuttajat ovat tulleet suomalaisille 
työmarkkinoille. Suomesta on tullut maahan-
muuttomaa, vaikkakin selvästi hitaammin kuin 
pohjoismaisista naapureistamme. Tänne muutti 
vuoden 2006 aikana eniten väkeä kuin minään 
vuonna koko itsenäisyyden aikana. 

Tilastokeskuksen arvion mukaan maahan-
muuttajia oli viime vuonna 22 700. Tulijoista 
valtaosa oli ulkomaan kansalaisia. Tämä yhteis-
kunnan monikulttuurisuuden lisääntyminen 
näkyy jo nyt työpaikoilla.

Kuinka päästä työhön käsiksi?

Aikaisemmat pohjoismaissa tehdyt tutkimukset 
kertovat, että maahanmuuttajien mahdollisuuk-
siin saada työtä vaikuttavat muun muassa lähtö-
maa, koulutusmaa, sosiaaliset verkostot ja oleske-
lun kesto isäntämaassa. Työllistymisen esteinä on 
nähty ulkomaisen työkokemuksen arvostuksen 
puute Suomessa. Työnantajan epäily kielitaidon 
riittämättömyydestä, työmoraalin löyhyydestä 
tai uskonnosta hidastavat niin ikään maahan-
muuttajien työllistymistä. Myös Työterveyslai-
toksen tutkimuksessa kielitaidolla, työnantajien 
asenteilla ja koulutusmaalla oli suuri merkitys 
maahanmuuttajan työnhaussa.

Työterveyslaitoksen tuoreeseen kyselytutki-
mukseen osallistui 200 maahanmuuttajataustaista 
työntekijää ja 600 heidän suomalaista työtoveri-
aan. Työnhakukokemuksista ja työhönoton käy-

tännöistä haastateltiin 22 työnhakijaa ja yhdeksän 
henkilöstöhankinnan ammattilaista. 

Kahta kolmesta maahanmuuttajasta oli koh-
deltu työnhaussa hyvin. Useimmin hyvää koh-
telua olivat kokeneet virolaistaustaiset työnha-
kijat.

Maahanmuuttajilla on kuitenkin enemmän 
kokemuksia huonosta kohtelusta työnhakuti-
lanteissa kuin suomalaisilla. Varsinkin afrikka-
laistaustaisten keskuudessa oli kokemuksia myös 
huonosta kohtelusta. Työhönoton käytäntöjen 
kehittäminen tukee maahanmuuttajien pääsyä 
työmarkkinoille ja samalla kiinni ansioperustei-
seen sosiaaliturvaan kuten työeläkkeeseen. 

Yhdenvertaisuuslain vaikutukset 
vielä vähäisiä

Työnhaussa vaikuttaviin muodollisiin tekijöihin 
kuten kielitaitoon, koulutuksen vastaavuuteen 
ja suomalaisen työkokemuksen hankkimiseen 
maahanmuuttaja pystyy osin itse vaikuttamaan 
ja siten edistämään mahdollisuuksiaan työmark-
kinoilla. Epämuodolliset tekijät, kuten ulkoinen 
erilaisuus tai esimiesten ja työyhteisön ennakko-
asenteet eivät puolestaan ole maahanmuuttajan 
itsensä muutettavissa. 

Tutkimuksessa käy myös ilmi, ettei syrjimät-
tömiä käytäntöjä peräänkuuluttava yhdenver-
taisuuslaki ole erityisesti ollut esillä organisaati-
oiden työhönottoa pohdittaessa. Ulkomaalaisia 

rekrytoidaan ikään kuin he olisivat suomalaisia. 
Henkilövalintojen ja työhönoton ammattilai-
set ovatkin toistaiseksi jääneet ilman kotimaisia 
ohjeistuksia monikulttuuriseen työskentelyyn.

 
Uusista näkökulmista hyviä kokemuksia

Kokemukset kertovat, että monikulttuurisuus 
tuo organisaatioon luovaa erilaista tapaa tarkas-
tella työtä ja työyhteisön arvoja. Tutkimuksissa 
mukana olleilla organisaatioilla on myönteisiä 
kokemuksia maahanmuuttajista. Maahanmuutta-
jat koetaan sitoutuviksi ja motivoituneiksi työn-
tekijöiksi, joilla on paljon annettavaa työyhtei-
sölle. Työvoimapula-aloilla maahanmuuttajien 
asenne työhön ja asiakkaisiin on tervetullut voi-
mavara.

Monikulttuurisuus oli tuonut tutkimukseen 
osallistuneille organisaatioille monia etuja. Tämän 
tiedon ja kokemuksen välittäminen muillekin 
työpaikoille avaisi maahanmuuttajille uusia väyliä 
työllistyä ja tukisi myönteistä asennemuutosta. 
Työterveyslaitoksen julkaisusta löytyy käytännön 
vinkkinä suosituksia yhdenvertaisten työnhaku-
käytäntöjen toteuttamiseen.

Julkaisu:

Monikulttuurisuus työn arjessa. M Vartia, B Bergbom,T Giorgia-
ni, A Rintala-Rasmus, R Riala, S Salminen, Työterveyslaitos, 
Helsinki 2007.

A n i t a  R i n t a l a - R a s m u s
P s y k o l o g i
Ty ö t e r v e y s l a i t o s 

Maahanmuuttajien kokemukset suomalaisilla 

työpaikoilla vaihtelevat eikä yhdenvertaisuus vielä 

täysin toteudu. Jo rekrytointivaiheessa vieras aksentti 

tai eksoottiselta kalskahtava nimi saattaa synnyttää 

ennakkoluuloja, kirjoittaa Työterveyslaitoksen 

psykologi Anita Rintala-Rasmus.
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Ulkoinen erilaisuus voi olla rasite työmarkkinoilla
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t yövoimapulaa povataan Suomeen 
vuosikymmenen loppupuolella. Tätä 
taustaa vasten työministeriö selvitti 
kesällä 2006 valmistuneessa tutki-

muksessa palvelutyönantajien edellytyksiä pal-
kata työntekijöiksi vammaisia henkilöitä.

Aihe liippaa läheltä myös sosiaali- ja terveys-
ministeriön julkisuuteen antamaa tiedotetta, 
jossa edellisen hallituksen ministeri Tuula Haa-
tainen korosti vammaisten oikeuksia työhön 
ja opiskeluun.

– Jokaisella on oikeus osallistua yhteiskun-
taan ja toteuttaa itseään. Vammaisten oikeuksien 
toteuttamiseksi on huolehdittava, että jokainen 
voi esteettömästi opiskella tai käydä työssä halu-
tessaan itsenäisesti. Tavoitteena on luoda sellai-
nen ympäristö ja sellaisia palveluita, jotka ovat 
esteettömiä ihmisille, totesi Haatainen.

Tuki ei saa estää työntekoa

Mitä yleisesti tunnustetut tavoitteet sitten ovat 
käytännössä? Tähän vastaa VATES-säätiön toi-
mitusjohtaja Marjatta Varanka. Hän on kiin-
nostunut niistä keinoista, joilla valtiovallankin 
työllistymisstrategioissa mainitut piilevät työ-

voimareservit saadaan käyttöön.
– Puhutaan mitä puhutaan, mutta todelli-

suudessa on selvä ristiriita tavoitteiden ja tekojen 
välillä. Strategioihin on kirjoitettu vammaisten 
ja osatyökyvyttömien työllistämisestä, mutta 
hallitusohjelmatasolla tarvittaisiin vieläkin tun-
tuvampia toimenpiteitä. On siirryttävä sosiaa-
liturva- ja työmarkkina-asemaan perustuvasta 
joko-tai -ajattelusta sekä-että -ajatteluun.

– Käytännössä tämä olisi sitä, että henkilön 
saama etuus tai työmarkkina-asema ei saa estää 
häntä osallistumista ja antamasta kykyjensä 
mukaista työpanosta yhteiskunnalle. Myöskään 
järjestelmästä johtuvat syyt eivät saa aiheuttaa 
sitä, että vammainen tai osatyökykyinen hen-
kilö on pysyvästi taloudellisesti heikommassa 
asemassa kuin valtaväestö, Varanka sanoo.

VATES-säätiö on vammaisten työllistymistä 
ja työhön kuntoutumista edistävä asiantuntija-
organisaatio. Säätiöllä on 35 taustayhteisöä.

Vammainen ei ole vajaa

Varangan kanssa samansuuntaisilla linjoilla on 
valtakunnallisen vammaisneuvoston pääsihteeri, 
STM:n ylitarkastaja Sari Loijas. Hän itse näkö-

vammaisena pystyy arvioimaan valtaväestön 
suhtautumista terveen kriittisestikin.

– En alkuunkaan hyväksy vajaakuntoinen-
sanaa. Viranomaiset ja päätöksentekijät osoit-
tavat tällaisella sanavalinnalla, että vammainen 
henkilö olisi jollain tavalla vajaa tai vähäisempi 
kuin muut ihmiset.

– Työn ja toimeentulon kysymykset ovat 
tärkeitä myös vammaisille, siksi yhteiskunnan 
tukitoimia tarvitaan kaikkien väestöryhmien 
mukana ottamiseksi maan rattaiden pyörittä-
miseen. Usein vain on niin, että yhteiskunnan 
asenneilmasto on suurin este vammaisten työl-
listymiselle, Loijas sanoo.

Yritysmaailmassa vammainen 
on harvinaisuus

Yllä mainittuun työministeriön kyselytutkimuk-
seen osallistuneista yksityisen puolen palvelu-
sektorin yrityksistä vain neljä prosenttia oli pal-
kannut vammaisen tai työkyvyltään vajaakun-
toisen henkilön. Vajaakuntoisella viranomainen 
tarkoittaa tässä yhteydessä henkilöitä, joilla on 
fyysinen vamma, kehitysvamma tai hän on mie-
lenterveyskuntoutuja.

Onko asennevamma esteenä 
vammaisen työllistymisessä?

Vaikka ikääntyvää 

Suomea uhkaakin 

työllisyyspula, 

kelpaa vammainen 

töihin ani harvoin.
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Tänä keväänä julkisuuteen tulleessa STM:n 
vakuutusosaston muistiossa todetaan, että työn-
antajan asenteet vammaisten työllistämiseksi 
ovat myönteisempiä niissä yrityksissä, joissa 
on ollut aiemminkin kokemusta vammaisten 
palkkaamisesta. Eniten työnantajia huolettivat 
työpanokseen liittyvät seikat, ei niinkään talou-
dellinen palkkapuoli.

Suurin osa yrityksistä katsoi, että myös työn-
antajamaksujen ja arvonlisäveron alentaminen 

Vammaisten työllistymiseen on vaikuttanut 
työnantajan pelko mahdollisista työkyvyttö-
myyseläkekustannuksista. TyELissä työnantajan 
eläkevakuutusmaksun määräytyminen muuttui 
siten, että vammainen on tasa-arvoinen muiden 
työntekijöiden kanssa.

Nyt maksun periaatteena on, että työkyvyt-
tömyysosa muodostuu kahdesta osasta, tariffi-
maksusta ja maksuluokkamaksusta. Maksujen 
määräytymistapaan vaikuttaa yrityksen koko 

vuoden maksettujen palkkojen yhteissumma (ei 
enää henkilöstön määrä).  Jos palkkasumma on 
suhteellisen pieni eli noin 1,5 miljoonaa euroa, 
vakuutusmaksu on työntekijöiden iästä riippu-
maton tasamaksu eli tariffimaksu.

Suurissa yrityksissä, joiden palkkasumma on 
yli 24,6 miljoonaa euroa vuodessa työkyvyttö-
myyseläkkeen omavastuusta luovuttiin ja se 
korvattiin maksuluokkamaksulla. Maksuluok-
ka määräytyy etukäteen työnantajan viimeisen 

kahden vuoden työkyvyttömyysmenojen kehi-
tyksen perusteella.

Työkyvyttömyysmaksun uuden määräytymis-
tavan vuoksi työnantajan riski nouseviin työky-
vyttömyysmenoihin vammaisten palkkaamisen 
seurauksena on selkeästi pienentynyt.

Maksuluokkia on 11. Perusmaksuluokka 4 vas-
taa keskimääräistä työkyvyttömyysmaksua.

Työkyvyttömyysosa määräytyy yrityksen palkkasumman mukaan

Vamma ei estä työntekoa. Valta-
kunnallisen vammaisneuvoston 
pääsihteeri Sari Loijaksen kritiikki 
kohdistuu yhteiskunnassamme 
olevaan asennevammaan, joka on 
suurimpana esteenä vammaisten 
työllistymiselle.

ja sairausajan palkkaukseen liittyvät helpotukset 
lisäisivät erityisryhmien työllistymistä.

Valtiovallan räätälöimiä työllistämispalve-
luita oli käyttänyt 80 prosentti kyselytutkimuk-
sen yrityksistä; ja eniten niistä työharjoittelua, 
oppisopimuskoulutulusta, työllistämistukea ja 
työkokeilua. Monet muut palvelut, esimerkiksi 
työolosuhteiden järjestelytuki olivat työnan-
tajille vieraita. Suurin osa yrityksistä katsoi, 
että myös työnantajamaksujen ja arvonlisäve-
ron alentaminen ja sairausajan palkkaukseen 
liittyvät helpotukset lisäisivät erityisryhmien 
työllistymistä.

Vammaisuus rankaisee eläkettäkin

Työstä maksetaan palkkaa, ja palkan perusteella 
karttuu työeläke vanhuuden turvaksi. 

Pitkäaikaistyöttömille tai vammaisille pysyvä 
työttömyys on rankka paikka, koska toimeentu-
lon heikentyminen jatkuu pahimmillaan koko 
elämän ajan.

Vamman, puutteellisen osaamisensa tai 
heikentyneen ammattitaitonsa vuoksi ei ole 
välttämätöntä, että työttömyys tai työkyvyt-
tömyys olisi ainut vaihtoehto kitkutella elä-
mässä. VATES-säätiön Varanka painottaa, että 
Suomessa pitää saada sellainen asenne läpi, 
että vammaisissa on työpotentiaalia. Hänen 
mukaansa vammaiset ja osatyökykyiset tarvitse-
vat sekä hyvän koulutuksen että työuran aikana 
osaamisen päivitystä täydennyskoulutuksessa.

Palkkatuki avuksi työllistämisessä

Työnantajan on mahdollisuus saada palkkatukea 
vammaisen palkkaamiseen. Tuki voi kannustaa 
työhön palkkaamisessa, jos vamma ei vaikuta 
työtehtävien hoitamiseen.  Näin työnantajan 
rekrytointikynnystä saadaan palkkatuen avulla 

madallutettua ja työntekijällä on vammasta huo-
limatta mahdollisuus näyttää kykynsä työssä.

Toinen vaihtoehtoinen syy tuen saamiseksi 
on, että palkattavan henkilön työkyky on pysy-
västi alentunut. Vajaakuntoisen palkkaava työn-
antaja voi saada valtiolta pakkatukea vähintään 
noin 515 euroa kuukaudessa. Tukea myönnetään 
vammaisen palkkaamiseen enintään 24 kuu-
kaudeksi kerrallaan. Perustuen päälle voidaan 
myöntää lisäosa, jo on korkeintaan joko 60 tai 
90 prosenttia palkkatuen määrästä riippuen työ-
hönottotilanteeseen liittyvästä vaikeusasteesta.

Pitkäaikaisen palkkatuen – joissain tapa-
uksissa pysyvänkin – maksaminen vammai-
sen työllistävälle työnantajalle tuli mahdolli-
seksi vuoden 2006 alusta. Työvoimahallinnon 
ohjeistuksen mukaan palkkatuen ehtona on aina 
se, että työstä maksetaan työehtosopimuksen 
mukaista palkkaa. Palkkatukea saa myös mää-
räaikaisiin työsopimuksiin.

Palkkatuki on tarkoitettu myös ikääntynei-
den työntekijöiden eli vähintään 54-vuotiaan 
työelämässä pysymisen edistämiseksi. Tuen 
enimmäismäärä on 220 euroa ja sitä makse-
taan tietyn prosenttimäärän mukaan 900–2 000 
euron kuukausipalkasta. Lakia matalapalkkatu-
esta (1078/2005) sovelletaan vuosina 2006–2010 
maksettaviin palkkoihin.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2006 ikä-
ryhmissä 60–64 -vuotiaat työllisyysaste on hie-
man yli 37 prosenttia, kun työikäisen väestön 
keskimääräinen työllisyysaste yltää 69 prosent-
tiin. Näiden tilastolukujen ja Eläketurvakeskuk-
sen laskelmien perusteella voidaan jo arvioida, 
että työeläkeuudistuksen ja ikääntyneiden työl-
listymisen tukitoimilla on myönteisiä vaikutuk-
sia eläkkeellejäämisiän myöhentymiseen.

Te k s t i :  A n n e  N i e m i
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Toipumisen lähtökohtana 
hyväksyminen

Silti suurimpana kynnyksenä toipumiselle Vähä-
kylä pitää oman sairautensa hyväksymistä ja 
ymmärrystä, että sen kanssa on vain osattava 
elää loppuelämä.

Mielenterveyden ongelmista kärsivä tar-
vitsee hyvää itsetuntoa aivan käytännöllisissä 
asioissa.

Esimerkiksi unilääkettä on uskallettava ottaa, 
kun ei saa nukuttua. 

– Silti pelkillä lääkkeillä ei tuoteta kestävää 
paranemista, vaan niiden lisäksi tarvitaan tera-
piaa etenkin toipumisen alkuvaiheessa.

Lisäksi sairauden hallinnassa auttavat sekä 
vertaistuki että kurssit oireiden hallitsemi-
seksi.

– Vertaistuen tärkeydestä huolimatta on yllä-
pidettävä kontakteja myös muihin ihmisiin, 
Vähäkylä korostaa.

Hän toivoisi myös enemmän omia vertais-
ryhmiä työssä käyville, koska työssä käyntiin 
liittyvät ongelmatkin ovat erilaisia.

Työyhteisökin voi saada terapiaa

Oman kokemuksensa perusteella Vähäkylä 
näkee, että hänen sairautensa on monin tavoin 
opettanut koko työyhteisöä.

– Enää työkaverit eivät sano olevansa masen-
tuneita, kun kyse on hetkellisestä mielialan 
laskusta, ja hulluheitot on varattu ainoastaan 
minulle, Vähäkylä nauraa.

Hän pitää huumoria, etenkin itseironiaa, 
yhtenä tärkeimmistä selviytymiskeinoistaan.

Sittemmin pari kirjaakin kokemuksistaan 
kirjoittanut Vähäkylä myöntää jännittäneensä 
työtovereiden suhtautumista, kun hän aikanaan 
kertoi sairaudestaan.

– Minua on nykyisessä työyhteisössä koh-
deltu hyvin, mutta työkin voi aiheuttaa sai-
rauden. Työtä olisi silloin muutettava, mikä ei 
useinkaan ole kovin helposti tehtävissä.

Ratkaisevaa motivaatiota Vähäkylä on saa-
nut Kellokosken sairaalan ylilääkäriltä Juhani 
Aerilta, jonka mukaan useimmat työkykyi-
set psyykkisesti sairaat pystyvät olemaan töissä 
omassa tehtävässään eläkeikään asti.

Vähäkylä on selviytynyt takaisin aktiiviin 
työelämään myös kuntoutuksen avulla.

Te k s t i :  K i m m o  K o n t i o
K u v a :  Tu u l i k k i  H o l o p a i n e n

Psyykkinen sairaus on sairaus 
muiden joukossa, mutta

Tahtoa tarvitaan 
tavallista enemmän

Motivoivan työn ohel-
la perhe ja liikunta 
antavat Suomen Aka-
temian tiedottajalle 
Leena Vähäkylälle 
voimia.

– Aion olla töissä eläkeikään asti, sanoo Suomen 
Akatemian tiedottaja Leena Vähäkylä. Oman halun 
lisäksi myös hän on tarvinnut mielen vaivoihinsa 
muiden tukea, eikä vähiten työyhteisöltään.

Leena Vähäkylä törmäsi sairautensa voimistu-
miseen aikuisiällään vuonna 1990.

– Onneksi sairaus ei vielä estänyt opiskelujani 
eikä työelämän alkua, vaikka välillä ihmettelin, 
miksi olin niin masentunut, Vähäkylä kertoo 
kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstään.

Hänelläkin sairauden muuttuminen vaka-
vammaksi kietoutui muihin elämänvaikeuksiin, 
mikä on hyvin tyypillistä.

– Mielen asioita ei voi mitata missään veriko-
keissa, ja työympäristö ei näe tai ei halua nähdä 
ongelmien todellista syytä.

Psyykkisiin sairauksiin liittyy edelleen pal-
jon molemminpuolista pelkoa ja väärinym-
märrystä. 

– En ihmettele, että työkaverit pitivät minua 
aivan hulluna sairauden pahentuessa, koska en 
itsekään voinut tajuta, missä mennään.
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v uonna 2006 lähes 4 000 työelämässä 
mukana ollutta suomalaista siirtyi 

masennuksen vuoksi työkyvyttömyyseläk-
keelle. Lukumäärä on viime vuosikymme-
ninä kasvanut: se on kymmenkertainen 1980-
luvun alkupuoleen verrattuna. Aivan viime 
vuosina kasvu on kuitenkin pysähtynyt.

Vaikka masennuksen aiheuttama työky-
vyttömyys on kasvanut, masennus sairautena 
ei kuitenkaan näytä yleistyneen. Esimerkiksi 
Terveys 2000 -tutkimuksen mukaan psyyk-
kisesti oireilevien osuus aikuisväestöstä oli 
1970- ja 80-lukujen taitteessa yhtä suuri kuin 
2000-luvun alussa.1 

Masennukseen on myös kehitetty aikai-
sempia parempia lääkkeitä ja hoitomuotoja, 
ja psykiatrien ja muiden mielenterveysalan 
ammattilaisten lukumäärä on kasvanut.2 
Miksi masennus kuitenkin johtaa niin 
usein eläkkeelle ja miksi asiasta kannetaan 
huolta?

Aloitetaan jälkimmäisestä kysymyksestä. 
Suuri lukumäärä on jo sinänsä riittävä syy 
huoleen, mutta masennustyökyvyttömyyden 
ehkäisyyn on muitakin tärkeitä perusteluja. 
Yksi tärkeimmistä on työntekijöiden hyvin-
voinnin vaaliminen. Masennus kertoo aina 
henkisestä pahoinvoinnista; kierteen katkai-
seminen mahdollisimman varhain on paras 
tae hyvinvoinnin palauttamiseksi. 

Toiseksi, masennukseen katoaa paljon 
hyviä työvuosia, sillä masennuksen vuoksi 
eläkkeelle siirtyvät ovat usein vielä alle 50-
vuotiaita. Heillä on myös muita työkyvyt-
tömyyseläkeläisiä parempi koulutustausta ja 
suuremmat eläkkeet. 

Kolmas huolen aihe masennuksen aihe-
uttamassa työkyvyttömyydessä liittyykin 
rahaan. Työeläkejärjestelmän työkyvyttö-
myyseläkemeno masennuksen sairausryh-
mässä on kolminkertaistunut sitten vuo-
den 1998 – muissa sairausryhmissä on ollut 
vähenevä trendi.

Mahtuuko masennus työelämään?   

Miksi masennus vie eläkkeelle, vaikka sai-
rastavuus ei näytä lisääntyneen? Syitä löytyy 

monia aina globalisaatiosta diagnoosikäy-
täntöjen muutoksiin. Yksi tärkeimpiä syitä 
lienee työelämän muutos. Työ on muuttunut 
entistä enemmän tietotyöksi, jossa tehok-
kuusvaatimusten ohella korostuvat ihmis-
suhdetaidot, stressinsietokyky ja epävarmuus. 
Psyykkinen oireilu ei tällaiseen työelämään 
mahdu.

Työ voi kuitenkin myös tukea mielenter-
veyttä. Etenkin työ, jonka johtaminen koe-
taan oikeudenmukaiseksi. Työ rytmittää elä-
mää ja antaa elämälle merkityksen, se tarjoaa 
sosiaalisia suhteita ja estää syrjäytymistä.  

Toinen tärkeä syy masennuksen aiheutta-
man työkyvyttömyyden kasvuun liittyy hoi-
don ja kuntoutuksen ongelmiin. Suomalaiset 
masennuksen hoitoa selvittävät tutkimukset 
kertovat monista hoidon ja palveluketjujen 
pulmakohdista. Hoito alkaa liian myöhään, 
se ei ole riittävän intensiivistä, lääkitys ei ole 
optimaalinen, muu kuin lääkinnällinen hoito 
puuttuu usein kokonaan ja hoito päättyy 
liian aikaisin.3 

Myös palveluketjut takkuilevat. Ongelma-
kohtia löytyy mm. työpaikan ja terveyden-
huollon välillä sekä perusterveydenhuollon 
ja erikoissairaahoidon rajapinnasta. Hoidon 
ongelmat pidentävät sairauspoissaoloja ja pit-
kät sairauspoissaolot tekevät työhönpaluun 
entistä vaikeammaksi.

Kuntoutuksen näkökulmaa 
kaivataan

Työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutuslainsää-
dännön muutoksilla on pyritty tukemaan 
työssä jatkamista. Työkyvyttömyyseläkkeen 
voi keskeyttää lyhyen työskentelyn ajaksi, 
osatyökyvyttömyyseläkkeestä voi hakea 
ennakkopäätöstä, työkyvyttömyyseläkkeen 
aikana tehdystä työstä karttuu uutta eläkettä 
ja kuntoutus nähdään ensisijaisena vaihto-
ehtona eläkkeeseen nähden.  

Eläkejärjestelmän työhön integroivat 
piirteet eivät kuitenkaan tunnu kovin hel-
posti istuvan masennuksen sairausryhmään. 
Masennukseen perustuvat eläkkeet alkavat 
yleensä määräaikaisena kuntoutustukena – 

toivoa työkyvyn paranemisesta siis arvioidaan 
vielä olevan. Keskimäärin kahden ja puolen 
vuoden kuluttua valtaosa kuntoutustuista 
muuttuu kuitenkin jatkuviksi eläkkeiksi ja 
kovin harva palaa takaisin työhön. 

Osatyökyvyttömyyseläkkeiden käyttö on 
masennustapauksissa vähäistä. Vuonna 2006 
masennuksen sairausryhmässä alkaneista 
työkyvyttömyyseläkkeistä joka kymmenes 
oli osaeläke, vastaavasti esimerkiksi tuki- ja 
liikuntaelinten sairauksissa joka viides. Työ-
eläkekuntoutuksessa masennus näkyy myös 
paljon vähemmän kuin työkyvyttömyys-
eläkkeissä, ja masennuskuntoutujat palaavat 
kuntoutuksesta työhön harvemmin kuin 
muut kuntoutujat. 

Masennus on sairaus, jota voidaan hoi-
taa ja josta voidaan toipua ja palata työ-
hön. Masennus-työkyvyttömyys -kierteen 
katkaisemiseksi tarvitaan ennaltaehkäisyä, 
hyvää hoitoa ja kuntoutusta, hyviä työhön 
paluun käytäntöjä ja työtä tukevia sosiaali-
turvamuotoja. 

R a i j a  G o u l d
Tu t k i j a 

E l ä k e t u r v a k e s k u s

Masennus vie hyviä työvuosia

Artikkeli perustuu työkyvyttömyysasioiden neuvot-
telukunnan raporttiin:
Gould, Grönlund, Korpiluoma, Nyman, Tuominen
Miksi masennus vie eläkkeelle?
Eläketurvakeskuksen raportteja 2007:1

Aromaa A, Koskinen S, toim. Terveys ja toi-
mintakyky Suomessa. Kansanterveyslaitos, 
Helsinki 2002. 
Pirkola S, Sohlman B, toim. Mielenterveysat-
las. Stakes, Helsinki 2005.
Esim. Hämäläinen J, Isometsä E, Laukkala T 
ym. Use of health services for major depres-
sive episode in Finland. Journal of Affective 
Disorders 2004;79:105–112. 

1.

2.

3.

Masennus ei ole yleistynyt sairautena, mutta sen 
aiheuttama työkyvyttömyys on lisääntynyt roimasti.



– Kuntoonsa kannattaa panostaa, professori 
Jussi Huttunen muistuttaa. Säännöllisesti 
liikuntaa harrastavien sairastumisriski on 
merkittävästi pienempi kuin sohvaperunoilla. 
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s uurten ikäluokkien terveys on parempi kuin 
heidän vanhemmillaan. Peruskunto on kes-
kimäärin hyvä ja kansainvälisessä vertailussa 
suomalaiset pärjäävät vanhetessaankin tässä 

suhteessa hyvin.  
– Syntymävuoteni 1941 jälkeen ihmisten eliniän odote 

on pidentynyt noin kahdella vuosikymmenellä ja vii-
meisen kolmenkymmenenkin vuoden aikana vielä noin 
kahdeksalla vuodella.  Kun minä synnyin, mies eli keski-
määrin 54 ja nainen 63 vuotta. Nykyään vastaavat luvut 
ovat 76 ja 82, professori Jussi Huttunen kertoo.

Olemme Huttusen mukaan aivan Euroopan kärkeä ja 
”aika terve kansa” – keskimäärin. 

– Mutta iästä riippumatta kansaa koskee sama ongelma: 
eri väestöryhmien terveydessä on suuria eroja ja ne kas-
vavat edelleen. Hyvin koulutetut ovat terveempiä kuin 
vähän koulutetut ja itäsuomalaiset ovat sairaampia kuin 
länsisuomalaiset. Ja miesten ja naisten välinen terveys-
ero naisten hyväksi on suurempi kuin monessa muussa 
maassa, pitkän uran kansanterveyden parissa tehnyt Hut-
tunen toteaa. 

Viinan ja ylisyömisen yhdistelmä

Suomalaisten pidentynyttä elinajan odotetta uhkaavat 
lisääntynyt alkoholin käyttö ja lihavuus. Professori pel-

kääkin, että niiden haittavaikutukset katkaisevat kansan-
terveyden suotuisan kehityksen. 

Jokin aika sitten todettiin muun muassa maksasai-
rauksien lisääntyneen. Huttusen mukaan taustalla on 
alkoholin liikakäyttö ja lihominen. Maksasairaudet ovat 
vain pieni osa kokonaisuutta, johon liittyvät myös dia-
beteksen, sydänsairauksien ja aivohalvauksen vaara sekä 
muita seurannaisvaikutuksia, kuten väkivalta, itsemurhat 
ja onnettomuudet.  

Keisarillinen käsky liikkumaan

Suurten ikäluokkien terveyden perusta pohjustettiin lap-
sena, kotien, neuvoloiden ja koulun toimesta. Liikunta-
tunnit oli määrätty kouluihin keisarillisella käskykirjeellä 
jo 1843.

1950-luvulla kansakoulun lääkärintarkastuksessa liian 
laihat saivat ruokalassa ylimääräiseen annokseen oikeut-
tavan puurolapun. Sodanjälkeinen polvi varttui koulu-
ruokalan velli-puuro-keittodieetillä ja kotona suoma-
laisella perusruualla. Vapaa-aika kului ulkona liikkuen. 
Lapsuusvuosinaan moni sai hyvän peruskunnon ja oppi 
terveille elämäntavoille. 

– Helsingissä liikuimme paljon ja söimme vähän. Käve-
lin kouluun pari kilometriä, ja kaikki vapaa-aika juostiin 
ulkona. Nuorina aikuisina olimme taatusti hoikempia 

Professori Jussi Huttunen:

Terveys ei 
jakaannu 
tasaisesti

Suomalaisten keski-

määräinen elinikä on 

kolmessakymmenes-

sä vuodessa kasvanut 

kahdeksalla vuodella. 

Moni terveyson-

gelma on kuitenkin 

pahentunut ja erot 

väestöryhmien välillä 

kasvavat. 



Jussi Huttunen tunnustaa 
olevansa intohimoinen liik-
kuja. Lenkille on päästävä 
4–5 kertaa viikossa. 
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kuin nykynuoret ja peruskuntomme oli parempi, Hut-
tunen toteaa.

Nuorten kunto romahtanut

Numerotieto vahvistaa kunnon romahtamisen. 1970-
luvulla varusmiehet juoksivat Cooperin testissä 12 minuu-
tissa keskimäärin yli 2700 metriä, mutta nykyään vain 
2400 metriä.

– Lasten ja nuorten liikkumisella on suuri merkitys, 
sillä silloin omaksutut terveystavat jatkuvat koko elämän 
ajan. Kun nuoret ovat yläasteella, voi jo ennakoida heidän  
tulevan ”terveysuransa”.  

Huttunen huomauttaa, että terveyteen vaikuttavat 
paitsi geenit – myös kulttuurigeenit eli meemit. Niitä ovat 
vanhemmilta perityt tavat ja suhtautuminen elämään. 
Meemit siirtyvät sukupolvelta toiselle ja niillä on suuri 
merkitys. Osa niistä vaikuttaa terveyteen.   

Toimintakyky säilyy entistä pidempään 

Pidentyneen elinikämme myötä saamme lisää hyviä ja 
toimintakykyisiä vuosia. Nykyinen 70-vuotias on yleensä 
yhtä terve kuin 1950-luvun kuusikymppinen. Eron näkee 
vaikka katselemalla suvun vanhoja valokuvia. 

Myöhäisvanhuuden raihnainen vaihe on silti suur-
tenkin ikäluokkien edessä. Ongelmat tulevat vuosina 
2020-25, jolloin he alkavat olla kremppavaiheessa. Mistä 
löytyvät hoitajat ja hoitopaikkoja?

Entä miten suomalaisten terveyttä vaalitaan ennalta 
ehkäisevin toimin? Esimerkiksi Ruotsissa varttuneille 
on tarjolla monenlaisin liikuntapalveluita ja neuvontaa 
ilmaiseksi.  

– Meillä on takana loistava menneisyys terveyden 
edistämisessä, Suomi on ollut tässä mallimaa, esimer-
kiksi tupakakkapolitiikassa ja ravitsemisvalistuksessa. 
Nyt julkinen puoli on vähentänyt varoja – ja se näkyy, 
Huttunen toteaa.

–  Kokonaisuudessaan terveystavat eivät ole kymme-
neen vuoteen edenneet parempaan suuntaan – pikem-
min päinvastoin. Ennaltaehkäiseviin toimiin pitäisikin 
suunnata enemmän varoja ja pohtia huolellisemmin 
miten ne käytetään.    

Asenteet ajavat ikääntyneet työelämästä

Miksi ihmiset jäävät varhain pois työelämästä, vaikka 
terveys ja toimintakyky koko ajan paranevat? Huttusen 
mukaan syynä ovat ainakin osaksi asenteet, sekä työnte-
kijöiden että työnantajien, ei terveys. 

– Työelämää tulee kehittää siten, että varttunut väki 
haluaa jatkaa työssä. Uskon, että 2010-luvun Suomessa 
suuri osa kuusikymppisiä sekä joukko aktiivisia ja nuo-
rekkaita seitsemänkymppisiäkin on mukana työelämässä 

heille sopivalla panoksella. Ilman heidän viisauttaan ja 
kokemustaan emme selviä, kun työvoimapula lähivuo-
sina pahenee.   

Eläkkeelle kannattaa valmistautua  

Huttunen tähdentää, että suurten ikäluokkien kohdalla 
eläkkeelle jääminen on erityisen tärkeä käänne. Siihen 
pitäisi valmistautua ja pitää huolta sekä fyysisestä että 
henkisestä puolestaan. Tähän kannattaisi yhteiskunnan 
satsata, mutta myös jokaisen pitäisi itse valmistautua 
uuteen elämänvaiheeseen. 

– Yhtäkkinen eläkkeelle jääminen saattaa olla aikamoi-
nen shokki. Tiedetään, että kuolemanvaara nousee heti 
eläkkeelle jäämisen jälkeen muutamaksi kuukaudeksi. 
Kun ihminen tottuu uuteen tilanteeseen, se palaa entiselle 
tasolle. Jo ennen eläkkeelle jäämistä elämäänsä kannattaisi 
rakentaa sisältöä, jotta shokilta välttyisi. Eläkkeellähän on 
aikaa panostaa myös terveyteensä. Se merkitsee kaikkea 
hauskaa: lisää liikuntaa, terveellistä ruokaa, uusia har-
rastuksia ja sosiaalisten suhteiden solmimista. Jos tässä 
onnistuu, tulevat vuodet ovat varmasti mukavampia. 

 Professori Huttunen on itse jäänyt kaksi kertaa eläk-
keelle. Neljä vuotta sitten hän luopui etuajassa Kansater-
veyslaitoksen pääjohtajan virasta ja aloitti lääketieteellisen 
seuran Duoedecim -lehden päätoimittajana. Jokin aika 
sitten hän jäi siitäkin eläkkeelle, mutta viisi, kuusi työn-
antajaa pitää häntä toiminnassa Hän kirjoittaa lääketie-
teellisiä uutisia Duodecimiin, toimii Alkon hallituksen 
puheenjohtajana, Sitrassa neuvonantajana ja Suomen 
Mielenterveysseuran puheenjohtajana, kouluttaa terve-
ydenhuollonjohtajia ja istuu usean terveysalan yrityksen 
hallituksessa.   

– Se on minun elämänlaatuani. Tosin olen päättänyt 
alkaa vähentää tehtäviä varovaisesti. Niin ettei shokkeja 
tule. 

Miten sitten asiantuntija 
hoitaa kuntoaan? 

Huttunen kertoo, että 20-30 vuoden iässä hänellä oli 
liikkumaton kausi. Sitten hänestä tuli intohimoinen 
liikkuja: lenkille on päästävä ehdottomasti 4-5 kertaa 
viikossa. Elämänsä tärkeimmän terveyttä koskevan pää-
töksen eli tupakoinnin lopettamisen hän teki 40 vuotta 
sitten. Armeijassa opittu sauhuttelu jatkui kuusi vuotta, 
mutta siitä eroon pääsy oli tuskallista.  

– Syön terveellisesti – kiitos vaimoni erinomaisen 
keittotaidon. Olen pitänyt itseni aika hoikassa, jonkun 
mielestä suorastaan laihassa, kunnossa, sutjakka Huttu-
nen myhäilee.   

Te k s t i :  Te r t t u  L e v o n e n
K u v a :  Tu u l i k k i  H o l o p a i n e n

Kokonaisuudessaan 
terveystavat eivät ole 
kymmeneen vuoteen 
edenneet parempaan 
suuntaan – pikemmin 

päinvastoin.



Perhettä ja vapaa-aikaa 

arvostetaan aiempaa enemmän. 

Samanaikaisesti työ tulee kotiin 

ja ulottuu vapaa-aikaan. 

työtulee
kotiin

t
yö ja elämä eivät ole toistensa 
vastakohtia, ne ovat saman kudel-
man loimi ja lanka. Kokemukset 
työstä heijastuvat kotiin ja vastaa-
vasti kodin tapahtumat kulkeutu-

vat tavalla tai toisella työhön.
 Työterveyslaitoksen (TTL) tutkimuspro-
fessori Kaisa Kauppinen työryhmineen on sel-
vittänyt, miten työ istuu elämän muuhun tasa-
painoon. Kauppisen mukaan työelämässämme 
olisi opiksi otettavaa englantilaistutkimukseesta 
(Work-Life balance, Mangement Practices and 
Productivity, London School of Economics), jonka 
mukaan hyvin johdetuissa yrityksissä työajat on 
järjestetty joustavasti.

 – Hyvin johdetut yritykset eivät olleet tuot-
tavia siksi, että niissä työskenneltiin kovemmin, 
’harder’, vaan siksi, että niissä työ tehtiin fik-
summin – ’smarter’, sanoo Kauppinen.

Viisaasti organisoitu työ ei tarkoita sitä, että 
työtä tehtäisiin vähemmän, vaan työtä tehdään 
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joustavasti tilanteen mukaan. Fiksu työnantaja 
kannustaa työntekijöitä jaksamaan työn ja per-
heen yhteensovittamista tukevilla ratkaisuilla. 
Tällaisesta on hyvänä esimerkkinä työaikajous-
tot ja ns. työaikapankki.

Kauppinen painottaa, että työhyvinvoinnista 
on tullut yrityksen imagotekijä ja kilpailuvaltti. 
Hyvässä duunipaikassa tehdään myös hyvää 
tulosta – ja hyvillä mielin.

Työ ja elämä eivät ole vastakohtia

Epätyypilliset työmuodot – etätyö ja osa-aika-
työ – ovat tulleet työmarkkinoilla jäädäkseen. 
Suomessa työajat ovat EU-maiden vertailussa 
keskimäärin lyhyitä ja lomat pitkiä. Pätkätyö-
tilastoissa Suomi on TTL:n mukaan kuitenkin 
jo neljäntenä Espanjan, Puolan ja Portugalin 
jälkeen.

Lyhytkestoiset kiivaat työpiikit voivat ajoit-
tain helpottaa elämän hallintaa, mutta saatta-

Yleisradion suomentaja-toimittaja Anna 
Koponen tekee kahtena päivänä viikossa 
etätöitä kotona. Anna sanoo, että lapset on 
paras indikaattori siitä, onko työn ja perhe-
elämän yhteensovittamisessa korjaamista. 
Jos lapsi stressaantuu ja alkaa osoittaa 
mieltään, silloin ei ole aikuisillakaan kivaa, 
vaikka itsellä ei olisikaan jaksamisongelmia. 
Äidin näkökulmasta jatkuva kellon kanssa 
kilpaa juokseminen on etätyöpäivinä hel-
pottanut ja työhön voi paneutua kotona 
rauhassa. Tytär Elsa tekee läksyjään naapu-
rihuoneessa.

Porvoolaiskodin arjessa sillä 
on väliä, ehtiikö 3- ja 9-vuotiai-
den lasten äiti perheen pariin 
jo kello neljä vai vasta illalla 
kuuden jälkeen. Etätyöpäivinä 
Anna Koponen säästyy kahden 
tunnin työmatkalta.

1�2 · 2007



Arjen salsa keskeyttää 
työn hetkeksi,  kun tytär 
palaa koulusta ja syö-
dään välipalaa. Nuorempi 
lapsi on päiväkodissa, 
joten äiti voi neljään asti 
keskittyä yläkerran työ-
huoneessa dokumentti-
ohjelman kääntämiseen.

Kun Annan työsopimusta 
täydennettiin, sovittiin sa-
malla etätyöjärjestelyistä. 
YLEn henkilöstötoiminnan 
päällikkö Liisa Ojala-Wal-
kerin mukaan kokemukset 
etätyöstä ovat myönteisiä, 
mutta 24/7 -tyyppisessä 
uutistoiminnassa etätyö on 
vaikeammin soviteltavissa 
viikkotyörytmiin. 
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vat samalla hämärtää työajan ja perheen kanssa 
vietettävän arjen rajoja. Arjen ajan hallinta on 
hyvinvoinnin ydinkysymys. 

– Työssä jaksamista on mietittävä elämän-
kaaren eri vaiheissa; kysymys ole vain pienten 
lasten perheenäitien työaikajoustoista. Väestön 
kiihtyvä ikääntyminen luo paineita siihen, että 
myös ikääntyvien vanhempien ja läheisten hoi-
vaajille on tarve työajan joustaviin järjestelyihin, 
ja tämä koskee enenevässä määrin keski-ikäisiä 
työssäkäyviä, Kauppinen summaa. 

Tietoammateissa etätyötä 
lisääntymässä

Suuntaus näyttää olevan, että siirrymme työympä-
ristössämme kohti monipuolistuvia ja vaihtelevia 
työaikoja ja -paikkoja. Tekniikka tietokoneineen 
ja verkkoyhteyksineen mahdollistaa etäisyyksistä 
ja ajankohdista riippumattoman työnteon. Näistä 
syistä etätyö on lisääntymässä.

TTL:n juuri valmistuneen Työ ja terveys 2006 

-tutkimuksen mukaan naisista etätyötä tekee 12 
prosenttia ja miehistä 18 prosenttia, mikä mää-
rällisesti tarkoittaa noin 150 000 naista ja noin 
200 000 miestä. Tutkimuksessa etätyöllä tarkoi-
tetaan työtä, jota tehdään varsinaisen työpaikan 
ulkopuolella.

Olennaista etätyölle ovat ajasta ja paikasta 
riippumattomat työjärjestelyt. Eniten etätyötä 
tekevät ylempiin toimihenkilöihin kuuluvat. 

Tietoammatit, ammattitaito, vastuun otta-
minen omasta työstä ja teknologian levinnei-
syys antavat etätyölle hyvät edellytykset. Etätyö 
hyvin toteutettuna on oiva konsti työn ja perheen 
yhteensovittamiseen. ”Vie työ kotiin mennessäis 
ja tuo takaisin töihin tullessais”, sopii sloganiksi 
etätyöläiselle. Toisaalta ihmiset kaipaavat myös 
työtovereiden kanssa kasvokkain tapahtuvaa vuo-
rovaikutusta ja työyhteisöllisyyttä, joten eri työ-
muotojen vuorottelu lienee paras yhdistelmä.

Te k s t i :  A n n e  N i e m i
K u v a t :  K a r o l i i n a  P a a t o s

Televisiotuotannossa YLE Importissa Ko-
ponen kääntää ulkomaisia kulttuuri- ja 
ajankohtaisohjelmia ranskasta ja muista 
kielistä suomeksi. Dokumenttitekstityk-
sessä asian ydin ilmaistaan kiteytyneesti 
hyvällä suomella kielellä. Pahimpana 
virheenä Koponen pitää väärää tulkintaa. 
”Silloin tulee huonoja suomennoksia, jos 
tilanteen ja asiayhteyden tulkitseminen 
onnahtelee”, Anna sanoo. Nyt työn alla 
oleva ohjelma lähetetään toukokuussa 
TV1:ssa, ja siinä ranskalaisvaikuttajat 
muistelevat entistä Ranskan president-
tiä, François Mitterrandia. 
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Eläkeuudistus 
puree työurien 
pidentymiseen
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e läketurvakeskuksen tutkija Tuulia 
Hakola ja Etlan tutkimusohjaaja 
Niku Määttänen päätyivät tutki-
muksessaan lopputulemaan, jonka 

mukaan eläkeuudistus pidentää pitkällä tähtä-
yksellä työuria noin yhdellä vuodella. 

Viimeisimmät tilastotiedot todellisesta eläk-
keelle siirtymisestä antavat osviittaa työurien 
tätä reilummalle pidentymiselle, mutta silloin 
kuvioissa on mukana muitakin tekijöitä kuin 
joustava eläkeikä. Muun muassa työvoiman 
kysyntä, ikääntyneiden koulutustason kohoami-
nen ja talouden imu vaikuttavat kaikki yhdessä 
eläkkeelle siirtymisiän myöhentymiseen.

– Tässä tutkimuksessa emme kuitenkaan tee 
ennusteita tulevan eläkkeelle siirtymisiän kehit-
tymisestä emmekä tutki muita ilmiöitä, vaan 
pitäydymme siinä, miten nimenomaan tehty 
eläkeuudistus vaikuttaa, valtiovarainministeriön 
erityisasiantuntijana tällä hetkellä työskentelevä 
Tuulia Hakola korostaa. 

Vapaa-aika ja kulutus vaikuttavat

Tutkijat kehittivät eläketurvan taloudellisia kan-
nustimia kuvaavan mallin, jonka tavoitteena on 
selvittää, miten erilaiset kannustimet tai niiden 
puuttuminen vaikuttavat ihmisten päätöksiin 
siirtyä eläkkeelle. Mallintavaa tutkimusmenetel-
mää tarvitaan, sillä kattavaa empiiristä aineistoa 
uudistuksen vaikutuksista ei ole käytettävissä 
vielä pitkään aikaan. 

Mallissa yksilöiden päätöksiin vaikuttaa 
vapaa-ajan arvostus suhteessa kulutukseen. 
Malli myös olettaa, että yksilö ottaa huomi-
oon päätöstä tehdessään vaikutukset tulevaan 
eläkkeeseen ja mahdollisiin työttömyyskorva-
uksiin.

Tutkimus sai rahoitusta sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön hallinnoimalta Veto-ohjelmalta.

Työttömyysputken tukkiminen näkyy

Vuoden 2005 alussa voimaan tullut uusi eläke-
järjestelmä teki eläkeiästä joustavan ja työnteon 
jatkamisesta 63 ikävuoden jälkeen kannattavan. 
Tutkijoiden mukaan työurien piteneminen joh-

ETK:n ja Etlan yhteistyönä tehty tutkimus 

mallinsi rationaalisen ihmisen, joka harkitsee 

tarkoin eläkkeelle siirtymisajankohtansa. Uusi 

eläkejärjestelmä pidentää malli-ihmisen työ-

uraa keskimäärin vuodella. 



Tuulia Hakola ja Niku Määttänen
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Viisikymppisten työmarkkina-asema näyt-
tää vakiintuneelta.  Työllisen asemassa kah-
den viimeisen vuoden aikana pysyi 95 pro-
senttia 50–54 -vuotiaista ja 55–59-vuotiaista 
88 prosenttia. Työllisyysaste laskee alle 70 
prosentin vasta 56-vuotiailla.

Erikoistutkija Anita Haataja Valtion 
taloudellisesta tutkimuskeskuksesta on 
tehnyt ”Viisikymppisten työssä jatkamista 
ennakoivia tekijät” -selvityksen. Sen on 
teettänyt sosiaali- ja terveysministeriön hal-
linnoima Veto-ohjelma.

55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteet 
ovat nykyisin keskimäärin korkeammat 
kuin ennen 1990-luvun lamaa. Työpaikan 
säilyminen on miehille hieman todennä-
köisempää kuin naisille.

Koulutustason kohoaminen parantaa 
työssä pysymisen todennäköisyyttä naisilla 
miehiä enemmän. Koulutustason suurempi 
merkitsevyys naisille saattaa johtua osittain 
naisten ja miesten erilaisista työmarkki-
noista. 

Työttömyys viisikymppisten ikäryh-
mässä on kuitenkin monella tapaa sosi-
aalinen riski. Uudelleen työllistyminen 
on hidasta ja johtaa usean epätyypillisiin 
työsuhteisiin. Viisikymppiset työllistyvät 
useammin alityölliseksi kuin nuoremmat.

Viisikymppisten työllisten keskimääräi-
sissä sairauspoissaoloissa ei ole iän karttu-
essa suuria vaihteluita. Sairauspoissaolot 
lisääntyvät suhteellisen vähän iän karttu-
essa, mutta pitkäaikaissairauksien takia 
työvoiman ulkopuolelle siirtyvien määrä 
kasvaa iän myötä. 

50-vuotiaasta väestöstä kahdeksan pro-
senttia oli aineiston keruuvuonna 2004 
työkyvyttömyyseläkkeellä tai pitkäaikais-
sairaana. 59-vuotiaasta väestöstä työvoiman 
ulkopuolella oli jo 18 prosenttia.

Viisikymppiset 
työelämän aatelia

tuu kuitenkin etenkin työttömyysputkeen ja 
varhennetulle vanhuuseläkkeelle pääsyn rajoit-
tamisesta.

– Työttömyysputken alarajan siirron seurauk-
sena työurat pitenevät selvästi, Hakola toteaa.

Työttömyysputken ikäraja nostettiin elä-
keuudistuksen yhteydessä 55 vuodesta 57 vuo-
teen silloin ja varhennetun vanhuuseläkkeen 
alaikärajaksi tuli 62 vuotta entisen 60 vuoden 
asemesta. Työttömyyseläke lopetettiin asteittain 
vuonna 1950 ja sen jälkeen syntyneiltä.

– Muun muassa työttömyyseläkkeiden lak-
kauttaminen nostaa yleisintä eläkkeelle siirty-
misikää 60 vuodesta 63 ikävuoteen, Hakola 
arvioi. 

Eläkkeisiin ei suuria muutoksia

Eläkkeiden karttumiin, varhennusvähennyk-
siin ja lykkäyskorotuksiin liittyvien muutos-
ten kokonaisvaikutus jää tutkimuksen mukaan 
vähäiseksi, koska erisuuntaiset muutokset 
kumoavat pitkälti toisensa.

– Esimerkiksi aiemmin käytössä olleet koro-
tetut karttumat ja lykkäyskorotukset on kor-
vattu uusilla kannustinkarttumilla. On aika 

monimutkaista selvittää, palkitseeko vanha vai 
uusi järjestelmä anteliaammin työssä jatkavia, 
mutta uusi systeemi on kuitenkin selvästi demo-
kraattisempi eli se kohtelee tasaisemmin kaikkia 
palkansaajaryhmiä, Niku Määttänen toteaa.

Eläkeuudistus ei juurikaan muuta nuorten 
aikanaan saamien työeläkkeiden keskimääräistä, 
kuukausittaista tasoa. Elinaikakerroin toki pie-
nentää väestöennusteen perusteella nuorten 
eläkkeitä noin 10 prosenttia, mutta tätä kom-
pensoi tehokkaasti eläkeoikeuksien aiempaa 
anteliaampi indeksointi työiässä.

Määttänen viittaa palkkakertoimeen, jolla 
korotetaan työaikana ansaitut eläkeoikeudet 
80 prosenttisesti palkkojen kehityksen ja 20 
prosenttisesti hintojen kehityksen mukaan. 

– Palkkakertoimen vaikutus on varsin suuri. 
Laskelmiemme mukaan aikaisempaa parempi 
eläkeoikeuksien indeksointi työiässä nostaa eläk-
keitä kuutisen prosenttia ja pidempi työura 
loput 4–5 prosenttia. Näin saadaan tavallaan 
kurottua elinaikakertoimen vähentävä vaikutus 
umpeen, Määttänen sanoo.

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

uudistuksen vaikutus 
eläkkeelle siirtymiseen
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Yksi päätös – yksi valitus
Työeläkeasioiden muutoksenhaku yhteen lautakuntaan

Uusi järjestely parantaa eläkkeenhakijan oikeusturvaa.

Y ksityisten ja julkisten alojen työelä-
keasioihin on haettu vuoden alusta 
muutosta yhdeltä yhteiseltä lauta-
kunnalta. Osoitteena on työeläke-

asioiden muutoksenhakulautakunta (TELK). 
Uusi ensimmäisen asteen muutoksenhakuelin 
yhtenäistää oikeuskäytäntöä ja nopeuttaa vali-
tusten käsittelyä.

– Ajatus lautakuntien yhdistämisestä syntyi 
viimeisen laitoksen periaatteen eli niin sanotun 

vilman myötä. Ajateltiin, että kun työeläke-
päätöksen antaa yksi laitos, miksei myös vali-
tuksia käsittelisi vain yksi lautakunta, kertoo 
työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan 
puheenjohtaja Outi Antila.

Riippumaton tuomioistuin

– Kolmen lautakunnan yhteistyötä on harjoi-
teltu avoliitossa jo marraskuusta 2002 alkaen, 

Antila kuvailee. Tuolloin eläkelautakunta, kun-
tien eläkelautakunta ja valtion eläkelautakunta 
muuttivat yhden katon alle Itä-Pasilaan. 

TELK on muuttanut muotoaan vaiheittain 
ja saavuttanut aseman riippumattomana tuo-
mioistuimena. Eläkelautakunta toimi aiem-
min Eläketurvakeskuksen yhteydessä. Vuoden 
2003 alusta se sai itsenäisen ja riippumattoman 
aseman. Organisaatiolaki tuli voimaan 2006, 
jolloin myös nimi muuttui työeläkeasioiden 
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muutoksenhakulautakunnaksi. Nyt vuotta myö-
hemmin muutoksenhakulautakunnan kokoon-
panoa täydennettiin yhdistämällä siihen valtion 
ja kuntien eläkelautakunnat. 

Kustannuksensa TELK kattaa oikeushallin-
tomaksun kautta. Maksun vahvistaa Vakuutus-
valvontavirasto.

Antila kertoo, että alun perin työeläkeasi-
oiden muutoksenhaku piti uudistaa samassa 
tahdissa viimeisen laitoksen periaatteen lain-
säädännön kanssa. Vilman kanssa on eletty 
jo vuodesta 2004, joten lautakunnat ovat rat-
kaisseet ristikkäin niin yksityisen kuin julkisen 
sektorin tapauksia jo ennen yhdistymistään. 
Yhdistyneessä muutoksenhakulautakunnassa 
asiantuntemus vahvistuu. 

– Meillä on käytettävissämme aina tapauksen 
kannalta paras kokoonpano ja asiantuntijalää-
käri, hän toteaa.

Muutoksia organisaatiossa ja 
tietojärjestelmissä

Yhdistyminen on tarkoittanut myös töiden 
uudelleen järjestelyjä ja yhteisten tietojärjes-
telmien rakentamista. Kohtapuolin lähdetään 
kirjaamaan yhteisiä arvoja ja strategiaa.

– Uuden asianhallintajärjestelmän käyttöön-
otto on ollut yhteinen haaste. Tutuksi on tullut 
paitsi uusi järjestelmä, myös uudet työtoverit. 
Olemme nyt suurin piirtein Lahden käräjäoi-
keuden kokoinen organisaatio. Palkkalistoilla on 
120 henkilöä, joista 48 vakituista työntekijää.

– Organisaation sisäinen kehittäminen näkyy 
parantuneina tuloksina myös ulospäin: tekemi-
sen laadussa ja annettavissa päätöksissä, Antila 
painottaa. 

– Ehkä TELK:n nimikin muuttuu vielä työ-
eläkeoikeudeksi, kuten sitä ehdotimme. Onhan 

Oikeuskäytäntöä voi seurata 
työeläkelakipalvelussa

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakun-
nan ratkaistavaksi kuuluvat työeläkelaitos-
ten päätöksistä tehtävät valitukset, työelä-
kevakuutusmaksujen maksuunpanoja ja 
pidätyksiä koskevat perustevalitukset sekä 
eläkelaitosten päätöksiä koskevat poisto-
hakemukset.

Työeläkeasioiden muutoksenhaku-
lautakunnan ja sen edeltäjien päätök-
siin voi tutustua työeläkelakipalvelussa, 

http://www.tyoelakelakipalvelu.etk.fi. Eläke-
turvakeskuksen ylläpitämään tietopankkiin 
on koottu myös merkittävimmät vakuu-
tusoikeuden päätökset sekä työeläkkeisiin 
liittyvät EY-tuomioistuimen tuomiot ja 
korkeimman hallinto-oikeuden päätökset. 
Lisäksi nähtävissä on valikoituja työkyvyt-
tömyysasiain neuvottelukunnan suosituksia 
sekä Eläketurvakeskuksen soveltamispäätök-
siä ja -lausuntoja.

tässä vielä aikaa omiin eläkepäiviin, hän nau-
rahtaa.

Kolme neljästä valituksesta 
työkyvyttömyyseläkkeistä

Työkyvyttömyyseläkkeitä koskevien valitusten 
osuus on pysynyt pitkään lähes samalla tasolla, 
mutta viime vuonna on ollut muutaman pro-
senttiyksikön laskua. Sekä työkyvyttömyys- että 
kuntoutusvalitukset vähenivät. 

– Valitusten määrät ovat kääntyneet laskuun 
parin vuoden aikana kaikissa kolmessa muutok-
senhakulautakunnassa, Antila kertoo. 

– Työnantajat eivät ole ”tyrkkäämässä” työn-
tekijöitään eläkkeelle kuten vuosituhannen 
alussa, jolloin eläkettä yritettiin pienemmälläkin 
krempalla. Työelämän veto on voimakkaampaa 
ja ammatillisen kuntoutuksen toimintatavat 
kehittyneet. Ammatillisen kuntoutuksen vali-
tukset ovatkin vähentyneet huomattavasti.

Valitusoikeus myös kuntoutuksen 
sisällöstä

Kuntoutusta koskeva valitusoikeus laajennettiin 
TyEL:ssa myös kuntoutuksen sisällön käsittä-
väksi. 

– Nyt eletään ylimenokautta, sillä vakuu-
tusoikeuden hiljattain antaman päätöksen 
mukaan sisältö tulee tutkittavaksi joka tapa-
uksessa. Vakuutusoikeus on katsonut, että aikai-
sempi muutoksenhakua koskeva pykälä on ollut 
perustuslain vastainen. Näin ollen myös vanhat 
tapaukset tutkitaan sisällön näkökulmasta.

Valitusten kokonaismäärän odotetaan kasva-
van lähivuosina, sillä työeläkeuudistusten voi-
maantulosäännökset mutkistavat laskentaa. 

– Olemme varautuneet, että ihmiset tar-

kistuttavat eläkkeidensä laskentaa varmuuden 
vuoksi. Tarkistuslaskenta tehdään edelleen käsin. 
Henkilöstön koulutuksessa panostetaan monen 
muun asian ohella laskentaan ja lautakuntaan 
on perustettu eläkelaskentaryhmä. 

Myös yksityisellä sektorilla vuonna 2008 
alkavan työeläkeotteiden vuosittaisen jakelun 
odotetaan heijastuvan valitusten määrään. Anti-
lan mukaan kyse voi olla useamman tuhan-
nen kasvupyrähdyksestä, joka tasoittuu ajan 
mittaan. 

Suullinen käsittely on TELK:ssa vielä har-
vinaisuus. 

– Pyyntöjä suulliseen käsittelyyn on saatu 
yllättävän vähän. Viime vuonna käsittelyjä jär-
jestettiin kaksi. 

Vakuutusoikeudessa on vuosittain noin 10 
suullista käsittelyä, joten Antila ei odota niitä 
enempää ensimmäisellekään asteelle. Salit ja 
järjestelmät käsittelyjä varten on olemassa.

Käsittelyajat lyhenemään päin

Työnkulun sujuvoittamiseen on panostettu 
TELK:ssa jo ennen vuodenvaihteen yhdisty-
mistä. 

– Vuoden 2006 tavoitteena oli lyhentää 
valitusten käsittelyaika 150 päivään. Pääsimme 
jopa päivällä tämän alle. Alkuvuonna on käyty 
järjestäytymisen takia hieman tyhjäkäynnillä, 
joten tavoite on tälle vuodelle sama.

 – Vuoden 2008 tavoiteajaksi olemme asetta-
neet 120 päivää. Alle kolmen kuukauden käsit-
telyaika ei ole teknisesti mahdollinen, pohtii 
Antila. Jokainen työvaihe vie oman aikansa.

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

Puheenjohtaja Outi Antila tulkit-
see valitusten määrän vähentymis-
tä osin siten, että työnantajat eivät 
enää tyrki työntekijöitään väkisin 
eläkkeelle. - Laman aikana yritet-
tiin saada eläkettä pienemmällä-
kin krempalla, hän toteaa.



22 2 · 2007

s uomen perustuslain ja Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen oikeustur-
vasäännökset asettavat vaatimuksia 
myös työeläkeasioiden muutoksen-

hakuelinten asemalle, organisaatiolle, kokoon-
panolle ja lainkäyttöasioissa noudatettavalle 
menettelylle. 

Suomen perustuslain mukaan jokaisella on 
oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti 
ja ilman aiheetonta viivytystä tuomioistuimessa 
tai muussa viranomaisessa. Käsittelyn julkisuus 
sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu 
päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut 
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän 
hallinnon takeet turvataan lailla. 

Oikeus oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin 

Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukseen 
mukaan jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan 
kuluessa oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 
riippumattomassa ja puolueettomassa tuomio-
istuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuk-
sistaan ja velvollisuuksistaan. Tämä koskee myös 
sosiaaliturva-asioita. 

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeina 
ovat muutoksenhakuelimen riippumattomuus 
ja puolueettomuus, oikeus suulliseen käsittelyyn 
ainakin yhdessä oikeusasteessa ja kohtuullinen 
käsittelyaika. Lisäksi oikeudenmukaisen oikeu-
denkäynnin takeisiin kuuluu oikeusavun saami-
nen ja oikeus saada itse valita oikeusavustajansa 
ja neuvotella hänen kanssaan. 

Riippumattomuus ja puolueettomuus

Suomen perustuslain mukaan tuomioistuimiin 
kuuluvat yleiset tuomioistuimet, hallinto-tuo-

Työeläkkeen 
oikeusturva
parantunut 

Työeläkeasioiden muutoksenha-

kujärjestelmän tulee täyttää samat 

oikeusturvan perusvaatimukset kuin 

muunkin lainkäytön. Oikeusturvan 

takeena ovat Suomen perustuslaki ja 

kansainväliset säännökset.
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mioistuimet ja erityistuomioistuimet. Vakuu-
tusoikeus on sosiaalivakuutusasioita varten 
perustettu erityistuomioistuin. 

Vaikka sosiaalivakuutuksen muutoksenhaku-
lautakunnat eivät ole varsinaisia tuomioistuimia, 
niiden tulee eduskunnan perustuslakivaliokun-
nan mielestä täyttää oikeudenmukaisen oikeu-
denkäynnin takeet (PeVL 35/2006 vp). 

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin 
takeena Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 
edellyttää lainkäyttöelimeltä riippumattomuutta 
toimeenpanovallasta, osapuolista ja lainsäätä-
jästä. Läheinen organisatorinen ja hallinnollinen 
yhteys lainkäyttöelimen ja toimeenpanovallan 
välillä nähdään ongelmallisena.

Ihmisoikeustuomioistuimen mukaan tuo-
mareiden sivutoimisuus tai määräaikaisuus ei 
ole ongelma riippumattomuuden kannalta, 
kunhan tuomari on erottamaton toimikau-
tensa aikana. Ongelmallista ei ole myöskään 
maallikkojäsenten tai intressitahojen edusta-
jien kuuluminen lainkäyttöelimen kokoonpa-
noon, jos kokoonpano on valittajan kannalta 
tasapuolinen. Kuten Suomessa myös monissa 
ulkomaisissa sosiaaliturvan lainkäyttöelimissä 
on työmarkkinaosapuolten edustajia. 

Myöskään Suomessa perustuslakivaliokunta 
ei ole pitänyt muutoksenhakuelimien kokoon-
panon intressipohjaisuutta sinänsä ongelmal-
lisena riippumattomuuden kannalta, kunhan 
etujärjestöjen ehdotuksesta nimettävät jäsenet 
valitaan pariteettiperiaatteen mukaisesti eivätkä 
he muodosta enemmistöä muutoksenhaku-
lautakunnan päätösvaltaisessa kokoonpanossa. 
(PeVL 35/2006 vp).

Työeläketurvan 
muutoksenhakua kehitetty 

Työeläketurvan muutoksenhakua on kehitetty 
viime vuosina. Sekä vakuutusoikeuslaki että 
työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta 
(TELK) annettu laki on uudistettu. Tavoitteena 
on ollut vahvistaa oikeudenmukaisen oikeu-
denkäynnin takeita. Vakuutusoikeuslaki on 
ollut lakivaliokunnan ja TELK:aa koskeva laki 
perustuslakivaliokunnan arvioitavana. 

Vakuutusoikeuslain uudistuksen tavoitteena 
oli vahvistaa oikeusturvajärjestelmää toimeen-
tuloturva-asioissa, selkeyttää vakuutusoikeutta 
koskevaa lainsäädäntöä ja kehittää vakuutusoi-
keuden organisaatiota. Uudistuksessa toimeen-
tuloturva-asioiden muutoksenhakujärjestelmä 
säädettiin kaksiportaiseksi siten, että ensimmäi-
senä asteena toimivat muutoksenhakulautakun-
nat ja toisena asteena vakuutusoikeus. 

TELK:n organisatorista itsenäisyyttä ja riip-
pumattomuutta lisättiin lainmuutoksella, jolla 
se erotettiin Eläketurvakeskuksen yhteydestä 
1.1.2006 lukien. Työeläkeasioiden muutoksen-
hakua selkiytettiin edelleen keskittämällä sekä 
yksityisten että julkisten eläkelaitosten päätök-
sistä tehtävät valitukset vuoden 2007 alusta 
TELK:aan.

TELK täyttää riippumattomuuden ja 
puolueettomuuden vaatimukset

Valtioneuvosto nimittää TELK:aan päätoimi-
sen puheenjohtajan toistaiseksi ja sivutoimiset 
varapuheenjohtajat ja jäsenet viideksi vuodeksi 
kerrallaan. He ovat erottamattomia toimikau-
tensa aikana.

TELK:n kokoonpanossa on pyritty tur-
vaamaan riittävä työeläkeasioiden asiantun-
temus. 

Puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla tulee 
olla tuomarin viran hoitamiseen oikeuttava tut-
kinto. Koska valitusasioissa on usein kysymys 
työ- ja toimintakyvyn arvioinnista, oikeudellisen 
asiantuntemuksen lisäksi tarvitaan lääketieteel-
listä asiantuntemusta. 

Jäseninä onkin vakuutuslääkäreitä ja tuoma-
ritutkinnon suorittaneita tai muita työeläkeva-
kuutukseen perehtyneitä henkilöitä. Jäseninä 
on lisäksi työelämän ja työmarkkinoiden olo-
suhteita tuntevia jäseniä pariteettiperiaatteen 
mukaisesti.

Perustuslakivaliokunta on hyväksynyt työelä-
män ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevien 
jäsenten sekä asiantuntijajäsenten kuulumisen 
muutoksenhakulautakunnan kokoonpanoon. 
Tämä vastaa myös ihmisoikeustuomioistuimen 
ratkaisukäytäntöä. Perustuslakivaliokunta arvio 
TELK:aa koskevaa lainmuutosta käsitellessään 
muutoinkin, että lautakuntaa koskevat säännök-
set riittävät turvaamaan sen riippumattomuu-
den ja julkisen vallan asianmukaisen käytön 
(PeVL 35/2006).

Suullisten käsittelyjen käyttöala 
laajenee TELK:ssa 

Suullisen käsittelyn mahdollisuutta TELK:ssa 
on laajennettu vuoden 2007 alusta ja sitä kos-
kevat säännökset on muutettu samanlaiseksi 
kuin hallinto-oikeuksissa. 

Suullisten käsittelyjen toimittamisella on 
tärkeä merkitys oikeudenmukaisen oikeu-
denkäynnin ja muutoksenhakujärjestelmän 
legitimiteetin kannalta, vaikka ne käsittelyn 
joutuisuuden kannalta ovatkin ongelmallisia. 

Lakivaliokunta ja eduskunnan oikeusasiamies 
ovat useassa yhteydessä pitäneet suullisten 
käsittelyjen järjestämistä tärkeänä, myös työ-
kyvyttömyyden arviointia koskevissa asioissa. 
Toivottavasti lainmuutoksen myötä suulliset 
käsittelyt TELK:ssa lisääntyvät. 

Käsittely kestää liian kauan 

Uudistusten jälkeen suurin haaste työeläkeasioi-
den muutoksenhakumenettelylle on valitusten 
käsittelyaikojen lyhentäminen. Ihmisoikeussopi-
muksen mukaiseen oikeudenmukaiseen oikeu-
denkäyntiin kuuluu asian käsittely kohtuullisessa 
ajassa. Suomessa eduskunnan oikeusasiamies on 
arvostellut useassa yhteydessä vakuutusoikeuden 
käsittelyaikaa liian pitkäksi.

Keskimääräinen käsittelyaika työeläkeasioissa 
vuonna 2006 oli vakuutusoikeudessa yli 16 kuu-
kautta ja TELK:ssa noin viisi kuukautta.

Työeläkeasioissa on kysymys perustuslailla 
turvatusta perustoimeentulosta. Siihen nähden 
yli vuoden mittainen käsittelyaika vakuutus-
oikeudessa on kohtuuttoman pitkä, etenkin 
kun käsittely eläkelaitoksessa on jo kestänyt 
keskimäärin kolme ja TELK:ssa viisi kuukautta. 
Kestää siis yhteenlaskettuna keskimäärin noin 
kaksi vuotta ennen kuin hakija saa lopullisen 
ratkaisun eläkehakemukseensa. 

Toimeentuloturvan muutoksenhakuelinten 
voimavarat pitäisi mitoittaa siten, että oikeu-
denmukainen oikeudenkäynti voidaan turvata 
kohtuullisessa ajassa. Vakuutusoikeuden käsit-
telyaikojen lyhentäminen on valtiovallan ja 
TELK:n työeläkejärjestelmän vastuulla. 

Muutoksenhakuelimissä olisi nykyistä tehok-
kaammin käytettävä hyväksi myös tietotek-
niikan mahdollisuuksia ja kehitettävä sisäisiä 
toimintatapoja. Myös niitä tehostamalla voi-
taisiin vaikuttaa jonkin verran käsittelyaikojen 
lyhentymiseen. 

Nimeksi Työeläkeoikeus?

Työeläkeasioiden muutoksenhaku täyttää uudis-
tusten jälkeen riippumattomuuden, puolueet-
tomuuden ja muut oikeudenmukaisen oikeu-
denkäynnin vaatimukset siinä missä muutkin 
Suomen hallinto-oikeudelliset lainkäyttöelimet. 
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta 
ansaitsisikin mielestäni jo työeläkeoikeuden 
nimen.

R i i t t a  K o r p i l u o m a
j o h t a j a

E l ä k e t u r v a k e s k u s



Väestön vanheneminen ei ole eläke-

poliittinen ongelma köyhässä Afga-

nistanissa.

 Eliniän odote on miehillä 40 ja nai-

silla 43 vuotta. Varsin yksinkertaisen 

eläkejärjestelmän piiriin kuuluu osa 

virkamiehistä ja senkin järjestelmän 

toimivuutta rajoittaa valtion palkan-

maksukyvyn puute.

Afganistanissa vanhuus 
on perheen varassa
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a fganistanilaista ekonomistia Pal-
washa Hassania naurattaa kysy-
mys maansa vanhusten hoidosta 
ja eläkejärjestelmästä.

– Vastaus on yksinkertainen: perhe, suku - he 
vastaavat vanhusten hoidosta niin taloudellisesti 
kuin käytännössäkin. Eläkkeitä ei ole eikä juuri 
sairaalapaikkojakaan, mihin vanhuksen voisi 
sijoittaa. Kotona tietenkin myös kuollaan, hän 
toteaa.

Hassan toimii hallituksen neuvonantajana 
Afganistanin köyhyyden vähentämisprojektissa 
ja kansallisessa kehitysohjelmassa. Kansainvä-
lisen valuuttarahaston tuella pyritään luomaan 
jatkuvien sotien pahoin runtelemaan maahan 
edes jonkinlaista taloudellista vakautta. Meneil-
lään on mm. useiden valtiollisten pankkien 
yksityistäminen.

– Käytännössä kaikki taloudellinen toiminta 
tapahtuu kuitenkin ulkomaisen avun turvin. 
Sellaiselle pohjalle kestävän talouden rakenta-
minen on nykyisessä konfliktitilanteessa äärim-
mäisen vaikeaa, sanoo Hassan.

Viime vuonna 40 valtiota avusti tätä maail-
man viidenneksi köyhintä maata yhteensä yli 
kahdeksalla miljardilla dollarilla.

Rauha edellytys kaikelle kehitykselle

Hyvinvoinnin puutetta kuvaavat luvut ovat 
musertavia: joka viides afganistanilaislapsi kuo-
lee ennen viidettä syntymäpäiväänsä. Maan 
25 miljoonaisesta väestöstä 70 prosenttia elää 
köyhyysrajan alapuolella (alle dollari päivässä). 
Vain 23 prosentilla kansasta on mahdollisuus 
puhtaaseen juomaveteen. Kuusi prosenttia saa 
satunnaisesti sähköä. 

Afganistanin yhteiskunta on lähes 30 vuotta 
jatkuneen sotimisen jälkeen täysin raunioitu-
nut.

Talouden käynnistymistä ja kehittymistä 
haittaa maassa edelleen jatkuvat sotatoimet, 
varsinkin maan eteläosassa tilanne on kaootti-
nen. Maa on jakautunut sotalordien hallinta-

alueisiin ja huolimatta paikalla olevista YK:n 
rauhanturvaajista ja Nato-joukoista, rauhasta 
ei ole tietoakaan.

Pulaa on edelleen aivan kaikesta, ruuasta, 
vaatteista, asunnoista, lääkkeistä, lääkäreistä, 
opettajista.

Taleban-hallinto kielsi aikoinaan tyttöjen 
koulutuksen ja naisten työssäkäynnin sillä seu-
rauksella, että koulutettuja opettajia ei enää 
juuri ole.

 Noin neljä miljoonaa afganistanilaista elää 
maanpaossa Iranissa ja Pakistanissa, ja huoli-
matta presidentti Hamid Karzain pyynnöistä, 

he eivät halua palata turvattomaan ja köyhään 
kotimaahansa.

Eläkejärjestelmän syntyyn tarvitaan 
vakaa talous

Maan jälleenrakennus kaaoksessa ja köyhyydessä 
on vaikeaa ja hidasta. 

– Meillä on meneillään viisivuotinen kansal-
linen ohjelma, jolla pyritään vähentämään köy-
hyyttä ja saamaan talouskasvu vauhtiin. Sosi-
aaliturvan rakentaminen ja eläkejärjestelmien 
luominen voidaan aloittaa vasta siinä vaiheessa, 
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kun maan talous on saatu jotenkin mitattavalle 
ja ennakoitavalle uralle, toteaa Hassan.

– Afganistan tarvitsee ulkomaisia pitkän 
tähtäimen sijoittajia ja niiden saaminen hei-
kossa turvallisuustilanteessa on vaikeaa. Monet 
kotimaisetkin sijoittajat, yrittäjät ja liike-elä-
män edustajat lähtivät sodan jaloista ja ne jotka 
jäivät, ovat törmänneet korruptioon, valtion 
kontrolliin ja julkisten instituutioiden tehot-
tomuuteen, hän kertoo.

Julkisen sektorin palkat ovat pääosin alle 
toimeentulotason, joten korruptio ja toisen, 
pimeän työn hoitaminen viran ohella on 
yleistä.

Maan yrityksistä valtaosa, yli 90 prosent-
tia, on pieniä perheyrityksiä, joissa koko suku 
tekee töitä.

Tytöt naitetaan nuorina

Palwashan Hassanista idea omien vanhempien 
hoidattamisesta vanhuusiässä laitoksessa on 
perin outo.

– Lasten kuuluu tietenkin huolehtia van-
hemmistaan. Asun itse äitini ja veljeni kanssa. 
Minun ystäväni ovatkin jo huolissaan kuka 
minua vanhana hoitaa, kun en ole mennyt 
naisimisiin, hän kertoo. 

Hassan opiskeli Pakistanissa ja palasi maan-
paosta Afganistaniin kolme vuotta sitten.

Arviolta 20 prosenttia afgaanitytöistä naite-
taan jo alle 15-vuotiaana ja yli puolet alle 18-vuo-
tiaana. Monet vanhemmat naittavat tyttärensä 
jopa 7 vuoden iässä maksaakseen velkojaan tai 
kuitatakseen perheen miespuolisen jäsenen saa-
man tuomion. 

Afganistanissa pidettiin parlamenttivaalit 
vuonna 2005 ja parlamentin jäsenistä on 26 
prosenttia naisia. Tämän mahdollisti perustus-
lakiin kirjattu naiskiintiö. Maassa toimii myös 
Naisten asioiden ministeriö.

Uusi perustuslaki on saatu voimaan, mutta 
sen ohella varsinkin maakunnissa käytetään 
edelleen sharia-lakia, joka mahdollistaa mm. 

aviorikoksesta epäillyn naisen kivittämisen hen-
giltä ja vaimon tai tyttären laittamisen vankilaan 
miehen sijasta.

Umpikujassa ajaudutaan traagisiin 
ratkaisuihin

Hassan kertoo, että naisista vain 14 ja miehistä 
26 prosenttia osaa lukea. 

– Se tarkoittaa käytännössä sitä, että esimer-
kiksi poliiseista suuri osa on lukutaidottomia. 
Heidän mahdollisuutensa noudattaa uusia lakeja 
ovat siten rajalliset ja paikalliset kylälait pysyvät 
voimassa, hän toteaa.

Sotien jäljiltä maassa on paljon naisleskiä, 
joiden asema yhteiskunnassa on huono. YK:n 
naistenrahasto UNIFEMin tekemän selvityksen 
mukaan maan pääkaupungin puolesta miljoo-
nasta leskestä 65 prosenttia pitää itsemurhaa 
ratkaisuna päästä kurjuudestaan eroon. 

Maaseudun tiukan uskonnollisissa ja pat-
riarkaalisissa yhteisöissä nuoret tytöt tekevät 
runsaasti itsemurhia. Virallisia tilastoja itse-
murhista ei ole ja kaikki tiedot perustuvat tois-
taiseksi maassa työskentelevien kansainvälisten 
järjestöjen arvioihin.

 

Oopium hallitsee kansantaloutta

Vuosikymmenten sota on tuhonnut lähes täysin 
Afganistanin teollisen ja kaupallisen sektorin 
jättäen maan täysin riippuvaiseksi ulkomaisesta 
tuonnista ja avusta.

Maailman oopiumista noin 87 prosenttia 
tuotetaan Afganistanissa. Vuosien 2004–2005 
välisenä aikana laittoman huumekaupan arvo 
oli noin 2,8 miljardia dollaria. Summasta kolme 
neljäsosaa meni huumekauppiaille, ei viljeli-
jöille. On arvioitu, että laittoman huume-
kaupan arvo kohoaa 30 miljardiin dollariin. 
Oopiumin kauppa kasvaakin nopeammin kuin 
maan ansantalous. 

– Työttömyysprosentti on noin 40, joten 
on selvää, että halukkaita työntekijöitä niin 
unikkopelloille kuin paikallisten sotalordien 
joukkoihin on helppo saada, Hassan toteaa.

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

K a r t t a :  K i p i n ä
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n ykyään Suomi kuuluu muiden 
Pohjoismaiden tavoin maailman 
korkeatasoisimman sosiaalitur-
van maihin. Aina ei ole ollut niin. 

Vielä 1960-luvulla Suomi oli työvoimaa luo-
vuttava maa, josta lähti vuosittain kymmeniä-
tuhansia ihmisiä työn, mutta myös paremman 
sosiaaliturvan perässä läntiseen naapurimaahan 
Ruotsiin.

Suomalaisen sosiaaliturvan pitkään jatku-
nut kehittymättömyys ei johtunut tahdon eikä 
tiedon puutteesta. Myöhästymiseen vaikuttivat 
rajalliset taloudelliset mahdollisuudet ja myös 
poliittiset syyt.

Nykymuotoinen sosiaaliturva otti ensias-
keleitaan 1800-luvun lopulla, kun Euroopan 
keskuksien kiihkeästi kasvavan teollisuustyö-
väestön sosiaaliset ongelmat vaativat korjausta. 
Suomalainen sivistyneistö ja yhteiskunnalliset 
vaikuttajat seurasivat tarkasti mannermaisia, 
etenkin saksalaisia virtauksia ja pyrkivät sovel-
tamaan oppimaansa täkäläiseen yhteiskuntaan. 
Siksi Suomessakin yritettiin ensiksi parantaa 
teollisuustyöväestön asemaa rajoittamalla lap-
sityövoiman käyttöä ja säätelemällä työpäivän 
pituutta. 

Ensimmäisen sosiaalivakuutuslakinsa, tapa-
turmavakuutuslain, Suomi sai 1895.

Lupausten ei anneta täyttyä

Teollisuustyöväestön määrä kasvoi maatalous-
valtaisessa Suomessa maltillisesti, joten sosiaalis-
ten ongelmien painopiste säilyi sitkeästi toisen 
maailmansodan jälkeiseen aikaan asti maaseu-
dulla. Suuri syntyvyys ja maanomistusolojen 
takapajuisuus loivat maaseudulle runsaan osaksi 

työttömän ja pitkälti asunnottoman liikaväes-
tön 1800-luvun lopulla. Suomen tuolloinen 
tilanne muistutti nykyisiä kehitysmaita, koska 
joka viides lapsi kuoli ennen ensimmäistä elin-
vuottaan. 

Hätä ei jäänyt huomiotta 1990-luvun alun 
Suomessa. Yhteiskunnallisten olojen tutkimuk-
sesta tuli vilkasta ja yrityksistä sosiaaliturvan 
kehittämiseksi edistyksellisiä. Ensimmäisenä 
Euroopassa vuonna 1907 yleisillä vaaleilla vali-
tun yksikamarisen eduskunnan uudistustyö 
kilpistyi suomalaisten ja sen silloisen emämaan 
Venäjän välisiin erimielisyyksiin. Venäjän tsaari 
jätti kaikki Suomen eduskunnan säätämät sosi-
aalilait vahvistamatta. Silloiset takaiskut hei-
jastuivat sosiaalisektorille pitkälle 1900-luvun 
loppupuolelle asti.

Kieltojen yhteiskunta turvaa 
ensiksi vanhuutta

Pettymykset yhteiskunnallisten olojen kehittä-
miseksi johtivat osaltaan Suomen itsenäisyyden 
alussa käytyyn sisällissotaan katkerine jälkisel-
vittelyineen. Demokraattisesta valtiomuodosta 
ja taloudellisesta vapautumisesta huolimatta 
sosiaalisiin ongelmiin pyrittiin puuttumaan 
kielloilla. 

Yritys hillitä alkoholinkäytöstä aiheutuvia 
haittoja vuosina 1919 – 1932 voimassa olleella 
kieltolailla johti päinvastaisiin seurauksiin. Väki-
sin raitistamisen täydellisestä epäonnistumisesta 
huolimatta kiellot hallitsevat yhä suomalaisen 
alkoholipolitiikan arsenaalia syihin tarttumisen 
asemesta.

Kipeä maannälkä helpottui vuoden 1918 
torpparivapautuksessa ja maanomistuslainsää-

dännön lieventyessä. Perustava työlainsäädäntö 
säädettiin. 

Sisällissodan kahtiajako tulehdutti pitkään 
työmarkkinoita. Työlakien soveltaminen jäi 
työtaisteluiden varjoon. Yleisesti sosiaaliturva 
oli ennen toista maailmansotaa holhoavaa ja 
rajaavaa. Vanhuksia, orpoja ja muita pyrittiin 
keskittämään laitoksiin, koska kotihoidon pelät-
tiin johtavan sosiaalivarojen väärinkäyttöön. 

Sosiaalilainsäädäntö lähti todella liikkeelle 
vasta yleismaailmallisen laman hellitettyä 1930-
luvun lopulla. Eduskunnan säätämä pakollinen 
kansaneläke perustui vakuutusperiaatteeseen 
henkilökohtaisine eläketileineen. Suomalaisen 
tuloja siirrettiin vanhuuden varaksi 1939 – 1956, 
jolloin kansaneläke muuttui tasasuuruiseksi ja 
muista tuloista riippuvaiseksi.

Maatalousvaltaisessa Suomessa koko kansaa 
koskevan sosiaalivakuutuksen kehittäminen 
alkoi vanhuudenturvasta eikä sairausvakuutuk-
sesta toisin kuin useimmissa länsimaissa.

Korvenraivauksen loppukiri

Suomi oli Englannin ohella ainoa sotaa käyvistä 
Euroopan maista, joka säilyi toisessa maail-
mansodassa kokonaan miehittämättömänä. Eri 
yhteiskuntaluokkia yhteen hitsannut aseveli-
hengen ilmapiiri, jossa kaveria ei jätetä, vaikutti 
sodan jälkeenkin esimerkiksi ripeässä kaatunei-
den omaisten ja sotainvalidien huoltotyössä.

Satojentuhansien maattomien rintamiesten 
ja Neuvostoliitolle luovutettujen alueiden siir-
tolaisten asutus jatkoi maatalousvaltaista kautta 
Suomessa aina 1960-luvulle asti. Koska Suomi 
hoiti yksin suhteellisesti maailman suurimman 
pakolaiskysymyksen, maa- ja asutusreformit 

Omintakeinen nousu 
sosiaaliturvan eturiviin

Vielä äsken Suomi oli maa-

talousmaa, mutta nyt se 

on high-tech –yhteiskunta.

Sosiaaliset ongelmat ovat sitkeitä 
ja niitä on vaikea ratkaista kaikkia 
tyydyttävästi. Ennen vanhukset 
halusivat välttää viimeiseen asti 
kunnalliskotiin joutumista. Van-
husten hoito on yksi polttavimmis-
ta sosiaalista kysymyksistä edel-
leen vuonna 2007.
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nielivät muun sosiaaliturvan resurssit. 
Vuodesta 1947 voimaan tulleella universaa-

lilla lapsilisäjärjestelmällä haluttiin kuitenkin 
tukea lapsien saamista.

Suomen korvenraivauksen loppukiristä huo-
limatta sodan jälkeenkin jatkunut säännöstely-
kausi vahvisti työmarkkinajärjestöjen asemaa ja 
Suomesta alkoi kehittyä etujärjestöjen yhteis-
kunta. Etujärjestöt vaikuttivat sosiaaliturvan 
kehittymiseen ansioperusteiseen suuntaan.

Sosiaaliturvan kilpavarustelu 
tuottaa etuuksia

Väliasema idän ja lännen välillä sekä kyky kek-
siä jatkuvasti uutta ovat pitäneet Suomen lähes 
jatkuvalla kasvu-uralla toisen maailmasodan 
jälkeen. Palkankorotusten ohella kaikkialla län-

simaissa työntekijöiden tyytyväisyyttä on tuettu 
pitkäjänteisillä sosiaalisilla uudistuksilla.

Kylmä sota heijastui kilpailuna myös sosi-
aaliturvassa.

Ei liene sattumaa, että Suomessakin mer-
kittävimmät sosiaaliturvan uudistukset ovat 
osuneet ulkopoliittisesti herkkiin ajanjaksoihin. 
Kilpailua sosiaaliturvalla vahvisti 1960-luvun 
lopulta alkanut tulopolitiikka. Tulosopimukset 
sidottiin verotuksen ja sosiaalietuuksien kehi-
tykseen.

Sosiaaliturva ei tarkoita vain kuluja. Ansio-
työstä kerättävien työeläkemaksujen sijoittami-
nen takaisin yrityksiin tuottivat tervetullutta 
pääomaa elinkeinoelämälle, kuten asteittain 
1970-luvulla yhtäläiseksi peruskouluksi sekä 
opisto- ja yliopistoverkostoksi kehittynyt kou-
lujärjestelmä osaavaa työvoimaa.

Pitkälti sosiaalisten uudistuksien siivittämänä 
Suomi muuttui länsimaista kaikkein nopeim-
min jälkiteolliseksi palveluvaltaiseksi yhteis-
kunnaksi ajanjaksolla 1960 – 1980. Tuotannon 
tehostumiseen ja sosiaalisiin uudistuksiin pakot-
tivat myös naapurille Ruotsille menetetyt 10 
prosenttia työvoimasta.

2000-luvulle tultaessa sosiaaliturva Suomessa 
vaikuttaa lakisääteisesti ihmisten elämään keh-
dosta hautaan. Suomalainen pääsee jo ennen 
syntymäänsä kansainvälisesti edelleen ainutlaa-
tuisen neuvolapalvelun piiriin, josta hän siirtyy 
julkisin varoin ylläpidetyn päivähoidon ja kou-
lutuksen kautta työelämään. Työttömyys- ja 
etenkin eläketurva on enimmäkseen sidoksissa 
työansioihin, mutta terveydenhoito ja useimmat 
sosiaalipalvelut ja -etuudet hoidetaan verova-
roin.

Suosittu, mutta kritisoitu sosiaaliturva

Nykyinen suomalainen sosiaaliturva on katta-
vaa, vaikka ei kansainvälisesti vertailtuna korva-
usasteeltaan mitenkään runsasta. Etenkin 1990-
luvun alun pitkä taantuma muutti talouden 
rakenteita ja leikkasi sosiaalietuuksien kasvua.

Merkittävät muutokset, kuten työeläkeuu-
distus vuonna 2005, on Suomessa tehty sopui-
sasti päinvastoin kuin muualla Euroopassa. Silti 
suomalaiset eivät pidä sosiaaliturvaansa ongel-
mattomana ja kritiikkiä tulee sekä ylhäältä että 
alhaalta.

Kukaan ei kiistä sosiaaliturvaa, mutta väestön 
ikärakenteen vanhetessa kasvavat maksut näh-
dään vakavana kilpailukyvyn uhkana. Alhaalta 
päin tulevaa kritiikkiä ei voi yksilöidä tiettyi-
hin ryhmiin, mutta esimerkiksi jotkut nuorista 
pätkätyöläisistä kokevat, että he ovat jäämässä 
ansiosidonnaisten etujen ulkopuolelle ja halu-
aisivat siksi yhtäläistä taattua perustuloa.

Tutkimusten mukaan suomalaiset ovat kui-
tenkin keskimäärin tyytyväisiä ja valmiita mak-
samaan sosiaaliturvastaan tulevaisuudessakin.

K i m m o  K o n t i o
Ti e d o t t a j a

H i s t o r i a n t u t k i j a
K u v a t :  Va p r i i k i n  k u v a - a r k i s t o

Toisen maailmansodan jälkeen käynnistet-
tyä neuvolajärjestelmää, lapsilisiä ja lasten 
kouluruokailua pidetään kansainvälisesti 
esimerkillisinä. Silti laajamittainen sosiaa-
liturva alkoi ensimmäisenä vanhuusvakuu-
tuksesta vuoden 1937 kansaneläkelaissa.
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t yövoimakysymyksistä puhuttaessa 
viitataan monesti Tanskaan ja niin 
sanottuun Tanskan malliin. Sen ide-
ana on tarjota yrityksille joustavat 

mahdollisuudet palkata ja irtisanoa työvoimaa 
tarpeen mukaan ja samalla taata työntekijöille 
riittävät ja nopeasti maksettavat työttömyys-
korvaukset äkillisten irtisanomisten vastapai-
noksi.

Flexicurity eli suomeksi käännettynä jous-
toturva tarjoaa siis yksinkertaistetusti alhaista 
työsuhdeturvaa, mutta kunnollista työttömyys-
turvaa. Lisäksi mukaan kytketään aktiivinen 
työvoimapolitiikka. Mallissa reaalipalkkojen 
joustavuus on suurta.

Tanskan kokemukset ovat kannustavia: ante-
lias työttömyysturva yhdistettynä vahvaan työ-
voimapolitiikkaan tekee työllisyydelle hyvää. 
Eurostatin mukaan maan työttömyysaste on 4,8 
prosenttia. Ei ihme, että EU-komissiokin kan-
nustaa jäsenmaita ottamaan oppia Tanskasta.

Aivan pelkkää suitsutusta Tanskan malli ei 
ole kuitenkaan saanut, ja asiantuntijat varoit-
tavatkin sen kopioimista suoraan muihin mai-

hin. Matala työsuhdeturva kun laittaa liikettä 
työvoiman vaihtuvuuteen tuottavuuden kus-
tannuksella, ja osaaminen kärsii.

Eläkeikää nostettiin jo 67 vuoteen

Siinä missä tutkijat pitkin Eurooppaa paneu-
tuvat joustoturvaan, vähemmälle huomiolle 
ja tarkastelulle on jäänyt tanskalaisten vankka 
panostus ikääntyvien työntekijöiden töissä pysy-
miseksi. 

Tanskan työministeriön seniorisopimus 
(senioraftale) –kampanjalta odotetaan näkyviä 
tuloksia, ja ainakin mainosmaailmassa valtio-
vallan panostukset on huomattu: senioraftale 
valittiin parhaaksi julkiseksi kampanjaksi koti-
maassaan viime vuonna.

Työministeriön tiedotuspäällikkö Charlotte 
Jepsen myhäilee:

– Olen valtavan iloinen kampanjan saamasta 
huomiosta, sillä panostimme siihen todella pal-
jon. Tutkimme asenneilmapiiriä, paneuduimme 
työpaikkojen arkeen ja harkitsimme tarkoin, 
milloin yhteiskunnassa olisi sopiva vaihe nostaa 

kissa pöydälle, hän sanoo.
Jepsenin kissa on monelle Euroopan maalle 

tuttu. Työvoimapula uhkaa. Seuraavan kym-
menen vuoden aikana esimerkiksi julkiselta 
sektorilta lähtee 200 000 ihmistä eläkkeelle. 
Mistä osaajat, jos kokenut väki jättää työmark-
kinat liian varhain? Ja niin tanskalaiset hänen 
mukaansa lähtevät.

Työnjättöikä Tanskassa oli pari vuotta sitten 
noin 62 vuotta. Mutta täysaikaisesti töissä jatkaa 
harva kuusikymppinen, sillä tuolloin työnteki-
jän on mahdollista päästä suosittuun varhaisen 
eläköitymisen ohjelmaan.

– Virallisesti eläkeikä on ollut täällä 65 vuotta 
aina vuoden 2006 kesään saakka. Tuolloin sitä 
nostettiin peräti 67 ikävuoteen, mutta harva 
enää työskentelee siihen asti, Jepsen kertoo.

Joko tain asemesta sekä että

Jepseniä ilahduttaa erityisesti, että tällä kertaa 
työstä varhaisen puuttumisen ongelmaan tartu-
taan kampanjoimalla eikä lainsäädäntöteitse.

– Uutta on se, että valtiovalta kampanjoi, 

Tanskan mallilla tarkoitetaan yleises-

ti niin sanottua joustoturvaa, mutta 

Tanskasta voisi ottaa mallia myös 

seniorisopimuksen tekoon.

Uri Andersen kertoo, että kam-
panjan punavalkoisia värejä 
harkittiin tarkoin.
– Halusimme kampanjan 
näyttävän Tanskan valtion 
viralliselta ponnistelulta. Tiet-
tyä asiallisuutta haettiin myös 
mustavalkoisilla valokuvilla. 
Kokonaisuus on rauhallinen.

Tanskalainen lääke 
työmarkkinoiden 
haavoja vastaan:

Flexicuritya ja 
senioraftalea
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ja poliittiset päättäjät ovat tässä mukana, hän 
korostaa.

Työministeriö on tyytyväinen kampanjan 
suunnittelijaan, pienehkössä mainostoimis-
tossa Umloudissa työskentelevään Uri Ander-
seniin.

– Uri paneutui asiaan satakymmenpro-
senttisesti. Hän opiskeli, tutki, kiersi maata, 
havainnoi ja keskusteli laajasti asiantuntijoiden 
ja ennen kaikkea asianosaisten eli työntekijöiden 
ja työnantajien kanssa, Jepsen kertoo.

Itse Andersen toteaa vaatimattomasti, että 
tehtävä oli mieluinen aiheen haasteellisuuden 
vuoksi. Aihe vei mukanaan. Syntyi uusi käsite: 
seniorisopimus. Andersenin mukaan tanska-
laiset eivät halua puhua ikääntyneiden työssä 
jaksamisesta, vaan mieluummin sopimuksesta 
jatkaa työntekoa vapaaehtoisesti.

Työministeriön Jepsen säestää sivusta, että 
juuri joustavuuteen ja vapaaehtoisuuden voi-
maan kohdistetaan nyt korkeita odotuksia:

– Emme halua ylläpitää joko töissä tai eläk-
keellä –käsitystä, vaan edistää sekä töissä että 
eläkkeellä –ilmapiiriä.

Mielipidevaikuttaminen haasteellista

Kampanjaa edeltäviä haastatteluja tehdessään 
Andersen huomasi pian, että tanskalaiset ovat 
tottuneet jäämään tietyn ikäisenä eläkkeelle. 
Jotta tätä ajattelua saadaan murrettua, täytyy 
pystyä vaikuttamaan mielipiteisiin ja ehkä jopa 
asenteisiinkin. Se ei ole helppoa, Andersen tie-
tää.

– Pelkille työntekijöille kohdistettu viesti ei 
riitä. Tarvitaan tietoa kollegoille, työnantajille, 
perheille, lapsille. Kaikkien tulee sisäistää, että 
jokaista heitä hyödyttää työnteon jatkaminen 

seniorisopimuksen kautta tai esimerkiksi 58-
vuotiaan henkilön palkkaaminen.

– Siksi pidimme kampanjaa esillä laajalti ja 
monin tavoin: televisiospotteina, laajalevikkis-
ten lehtien erikoisliitteiden tarinoina, julisteina 
työpaikoilla, päättäjien seminaareissa jne. Kehi-
timme myös senioripraxis –palkinnon, jonka 
saa ikääntyneiden työllistämisessä erityisesti 
ansioitunut yritys. Hyvät yritykset voivat toimia 
seniorisopimuksen lähettiläinä. 

Kampanjan myönteistä vastaanottoa avitti 
myös ajoitus. Maassa on istunut vuodesta 2003 
valtiollinen hyvinvointikomitea, jonka suosi-
tuksia on odotettu sekä pelolla että kiinnos-
tuksella.

– Minulla oli Charlotessa paras kumppani 
tämän asian suhteen. Hän tiesi, milloin komi-
tean ulostulo tapahtuisi ja ehdotti, että ryhtyi-
simme kampanjoimaan juuri sopivasti tämän 
alla. Silloin kansa ja media oli jo valmiiksi viri-
tetty sopivalle vastaanottotaajuudelle senioriso-
pimuksen suhteen, Uri Andersen myhäilee.

Te k s t i :  K a t i  K a l l i o m ä k i

“Seniorisopimuksella voit toivottaa 
hyvää viikonloppua jo torstaina”, 
kuuluu yksi julisteiden tekseistä. Is-
kulauseet ovat lyhyitä ja porautuvat 
suoraa tanskalaisten arkeen.

Kampanjan 
videospotit 
jatkavat arkista 
teemaa: lapsi 
pääsee isovan-
hemman luokse 
päivähoitoon ja 
yksi trukeista jää 
parkkiruutuun.



Muiden maiden eläkeasioista voit 
lukea myös Eläketurvakeskuksen 
kotisivuilta, www.etk.fi osiosta 
Kansainvälinen eläketieto
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painolukuun. Tasapainoluku kuvaa vanhuuseläke-
järjestelmän maksutulojen ja varallisuuden suh-
detta eläkevastuisiin.  

Uusimman vuosiraportin mukaan järjestel-
män tuloja ja menoja seuraava tasapainoluku oli 
vuoden 2006 tilastojen mukaan 1,0149 eli Ruotsin 
vanhuuseläkejärjestelmä oli ylijäämäinen 1,49 pro-
senttia. Vuonna 2005 luku oli 1,0044. 

Tasapainoluvulla on merkitystä eläkkeiden in-
deksikorotuksiin. Mikäli luku on pienempi kuin 
yksi, käytetään ansiokehitystä seuraavan tuloin-
deksin sijaan indeksikorotuksia jarruttavaa ja jär-
jestelmän tasapainon palauttavaa tasapainoin-
deksiä. 

Toistaiseksi tasapainoindeksiä ei ole käytetty. 
Mikäli vuoden 2006 tasapainoluku olisi ollut alle 
yhden, olisi jarrua painettu vuonna 2008 suhde-
luvun osoittamalla voimakkuudella. 

Te k s t i :  M i k a  V i d l u n d

(Lähde: Orange rapport. Pensionssystemets 
årsredovisning 2006. )

kreikka

sosiaalivakuutuslaitoksen 
johtaja murhattu

Kreikan suurimman sosiaalivakuutuslaitoksen 
IKA:n johtaja Yiannnis Vartholomeos joutui hel-
mikuussa henkirikoksen uhriksi. Vartholomeos 
löydettiin kuolleena ateenalaisen kerrostalon por-
taikosta perjantaina 9. helmikuuta.

Vartholomeoksen kuolemaa seuranneena päi-
vänä poliisille ilmoittautui 59-vuotias mies ja tun-
nusti olevansa veriteon takana. Mies sanoi, että 
vaikka hän kävi Vartholomeokseen käsiksi, hänellä 
ei ollut tarkoitus surmata tätä. 

Kreikkalaisten lähteiden mukaan murhan mo-
tiivina näyttää olleen mustasukkaisuus. Murhan 
tunnustanut mies epäili IKA:lla työskentelevällä 
vaimollaan olleen suhde johtaja Vartholomeok-
sen kanssa. 

Vartholomeos, 66, toimi IKA:n johdossa vuo-
desta 2004 lähtien. Hän työskenteli myös Pireuk-
sen yliopistossa taloustieteiden professorina. Ai-
kaisemmin Vartholomeos on toiminut mm. Krei-
kan hallituksen taloudellisena neuvonantajana.  

Sosiaalivakuutuslaitos IKA:lla on vakuutettuna 
5,5 miljoonaa työntekijää, ja laitos maksaa eläkkei-
tä noin 800 000 kreikkalaiselle.

(Lähteet: International Herald Tribune 10.2.2007 ja 
11.2.2007; IPE 12.2.2007)

Peter Lindström, 
informaatikko, 
Eläketurvakeskus

saksa

kauppaketjut valmistautuvat 
ikääntymiseen

Saksalaiset kauppaketjut valmistautuvat väestön 
vanhenemiseen avaamalla ikääntyneiden kulut-
tajien tarpeisiin suunniteltuja myymälöitä. Viime 
vuosina kokeilumielessä avatut uudet supermar-
ketit ovat tavallista avarampia ja niistä saa enem-
män henkilökohtaista palvelua. Myymälöiden 
tuotevalikoimassa korostuvat suurten perhepak-
kausten sijaan ikääntyneiden pienille kotitalouk-
sille sopivat annokset. Tietyissä marketeissa os-
toskärryt on varustettu suurennuslaseilla, jotta 
huononäköinenkin saa selvää hinnoista ja tuo-
teselosteista. Ostoskärryistä saattaa löytyä myös 
lepotaso, jolle voi istahtaa lepäämään.

Saksan elintarvikeketjut ovat löytäneet uusille 
myymälöilleen hyvän koekentän itäisestä Saksas-
ta. Entisessä Itä-Saksassa monilla paikkakunnilla 
on vain ikääntynyttä väkeä nuorten muutettua 
työn perässä muualle. Siellä on syntynyt jopa ai-
van uusi kaupparyhmä, jonka pääasiakkaita ovat 
yli 70-vuotiaat.

Ikääntyneet kuluttajat ovat Saksassa tärkeä 
asiakasryhmä, sillä noin kolmannes saksalaisis-
ta on yli 50-vuotiaita. Ikääntyneillä on vuodessa 
käytettävissään noin 2000 euroa enemmän kuin 
nuoremmilla, ja maan yksityisestä varallisuudesta 
heillä on hallussaan puolet.

(Lähde: Taloussanomat 7.2.2007)

lakisääteinen vanhuuseläkeikä 
nousee 67 vuoteen 

Saksan parlamentti on hyväksynyt maaliskuussa 
hallituksen esityksen eläkeiän korottamiseksi ny-
kyisestä 65 vuodesta 67 vuoteen. Eläke on edel-
leen mahdollista saada vähentämättömänä 65 
vuoden iässä, mikäli vakuutetulle on kertynyt va-
kuutusaikaa 45 vuotta. 

Eläkeikää korotetaan asteittain vuodesta 2012 
alkaen siten, että eläkeikä nousee kuukaudella 
kutakin kalenterivuotta kohti vuoteen 2024 asti, 
ja tämän jälkeen kahdella kuukaudella jokaista 
kalenterivuotta kohti vuoteen 2031 asti. Ensim-
mäinen ikäluokka, jolla eläkeikä nousee, ovat 
1947-syntyneet. Heillä eläkeikä on 65 vuotta ja yksi 
kuukausi. Vanhuuseläkeikä on 67 vuotta kaikilla 
vuoden 1963 jälkeen syntyneillä. 

Uudistus ei koske vuonna 1946 tai tätä ennen 
syntyneitä.

Te k s t i :  M i k a  V i d l u n d

(Lähde: Deutsche Rentenversicherung Bund)

ruOtsi

vanhuuseläkejärjestelmä 
balanssissa – ei indeksiturvan 
leikkausta

Ruotsin vakuutuskassa (Försäkringskassan) jul-
kaisee vuosittain vanhuuseläkejärjestelmän ta-
loudellista tilaa ja kehitystä seuraavan raportin. 
Järjestelmän taloudellinen tila on tiivistetty tasa-
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tanska

työ maistuu tanskanmaalla

Euroopan työntekijöistä tanskalaiset ovat kaikkein 
tyytyväisimpiä työhönsä, todetaan Euroopan elin- 
ja työolojen kehittämissäätiön Eurofoundin helmi-
kuussa julkistetuissa työolokyselyn tuloksissa.

Tanskalaisten työntekijöiden työtyytyväisyy-
den takaa hyvä ansiotaso, joustavat työajat, työ-
uran kehityksen ja kouluttautumisen mahdolli-
suudet sekä itsenäisyys työnteossa.

Tanskan työmarkkinat ovat joustavuutensa ja 
työntekijöiden korkean työtyytyväisyyden ansi-
osta koko Euroopan kadehtimat, sanoo Eurofun-
din johtaja Jorma Karppinen. Tanska on loistava 
esimerkki siitä, kuinka hyvät työolot vaikuttavat 
korkeaan työllisyysasteeseen, tuottavuuteen ja 
kasvuun, kehuu Karppinen.

Myöskään ikääntyvän työvoiman jaksamisen 
suhteen tanskanmaalla ei ole hätää. Yhdeksän 
tanskalaisesta työntekijää kymmenestä uskoo 
jaksavansa yhtä vaativissa työtehtävissä vielä 60-
vuotiaana kuin tänä päivänä.

Eurofundin työolokysely toteutetaan viiden 
vuoden välein. Nyt julkistetun kyselyn aineisto 
kerättiin vuonna 2005 ja vastauksia saatiin lähes 
30 000 työntekijältä 31 maasta. Ensimmäisen työ-
olokyselynsä Eurofund teki vuonna 1990.

(Lähde: European Foundation for the Improvement 
of Living and Working Conditions - Press release, 28 
February 2007)

eu

nuorten tulevaisuus 
huolestuttaa

Euroopan nuorison tulevaisuudesta maalataan 
synkkiä kuvia. Yhdysvaltalainen aikakausleh-
ti Newsweek näkee Euroopan nuorison perivän 
suurilta ikäluokilta työttömyyden ja eläkkeiden 
ongelmakimpun. 

Monissa Euroopan maissa työmarkkinoita vai-
vaa nuorisotyöttömyys. Työn syrjään kiinni pääs-
seet nuoret kokevat roikkuvansa epävarmoissa 
pätkätöissä ja ovat pettyneitä työmarkkinalainsää-
dännön muutoksiin, jotka suosivat heidän mieles-
tään erityisesti keski-ikäisiä ja ikääntyneitä.

Lisäksi nuorten ansiotulot jäävät jälkeen ikään-
tyneiden tuloista. Ansiotulokehitys on erityisen 
huolestuttava Ranskassa, kirjoittaa Newsweek. 
Kun 30-vuotias ranskalainen mies vuonna 1975 
ansaitsi noin 15 prosenttia vähemmän kuin 50-
vuotias, ovat 30-vuotiaan ansiotulot tänä päivä-

nä jo 40 prosenttia ikääntyneen työmiehen tulo-
ja pienemmät.

Työpaikkojen puute ja pienet tulot vaikeuttavat 
varsinkin oman asunnon ostamista. Jopa Iso-Bri-
tanniassa ensimmäisen oman asunnon hankkijan 
keskimääräinen ikä on noussut seitsemänkym-
mentäluvulta peräti kahdeksalla ikävuodella. En-
tistä useampi kolmekymppinen eurooppalainen 
asuu yhä lapsuudenkodissaan. Italiassa peräti 45 
prosenttia 30-34 -vuotiaista elää yhä vanhempi-
ensa kanssa. 

Helmikuussa julkaistun Eurobarometrin kysely-
tutkimuksen tulokset kertovat samoista huolenai-
heista kuin Newsweek. Eurobarometrin kyselyyn 
vastanneista eurooppalaisista 40 prosenttia kokee 
työllisyyden ja 30 prosenttia eläkkeiden olevan tu-
levaisuuden suurimpia haasteita. 

Nuorten elintaso huolestuttaa lähes kaikkia 
eurooppalaisia. Eurobarometrin mukaan vain 17 
prosenttia eurooppalaisista uskoo, että tämän päi-
vän lasten elämästä tulisi heidän vanhempiensa 
elämää parempi. Ranskassa peräti vain viisi pro-
senttia nuorista uskoo, että heillä on elämässään 
paremmat onnistumisen mahdollisuudet kuin 
vanhemmillaan.  Nuorison pelot ja levottomuus 
ovatkin synnyttäneet vilkasta julkista keskuste-
lua. Varsinkin Ranskassa ja Iso-Britanniassa on vii-
me aikoina julkaistu useita kirjoja ja tutkimuksia, 
joissa käsitellään nuorison tulevaisuutta.

(Lähteet: Newsweek 12.3.2007; Eurobarometer - 
European Social Reality Report, February 2007)

työtapaturmien määrä laskussa

EU:ssa kuolemaan johtaneiden työtapaturmien 
määrä on selvästi vähentynyt viimeisen viiden 
vuoden aikana. Kuolemaan johtaneiden työta-
paturmien määrä on vähentynyt 17 prosenttia 
ja yli kolmen päivän poissaolon aiheuttaneiden 
tapaturmien määrä 23 prosenttia. Tiedot käyvät 
ilmi komission uudesta työterveyttä koskevasta 
strategiasta.

Komission uusi strategia pyrkii edelleen vähen-
tämään työtapaturmia 25 prosentilla vuoteen 2012 
mennessä. Strategialla kehitetään ja yhdenmu-
kaistetaan lainsäädäntöä sekä tehostetaan sen 
täytäntöönpanoa.

Ammattitaudit ja työtapaturmat ovat valtava 
rasite sekä Euroopan työntekijöille että työnanta-
jille. Joka vuosi Euroopassa sattuu neljä miljoonaa 
työtapaturmaa, joiden kustannukset Euroopan 
taloudelle on arvioitu 2-3 prosentiksi BKT:sta. On-
gelma koskee erityisesti pk-yrityksiä, joissa sattuu 
suurin osa kaikista työtapaturmista ja varsinkin 
kuolemaan johtaneista tapaturmista.

(Lähteet: Euroopan komission Suomen edustuston 
viikkotiedote 22.2.2007)

BulGaria

lisää eläkettä ja 
halvempaa rakia

EU:n uudessa jäsenmaassa Bulgariassa on al-
kuvuodesta järjestetty useita mielenosoituksia 
eläkeläisten toimeentulon parantamiseksi. Mie-
lenosoitusten takana ovat bulgarialaiset eläke-
läisjärjestöt yhdessä muiden kansalaisjärjestö-
jen kanssa.

Eläkeläisten köyhyyden syynä on erityisesti 
kommunistivallan aikana toiminut eläkejärjestel-
mä, jota ei modernisoitu ajoissa. Lisäksi ikäänty-
neiden toimeentuloa vaikeuttaa yhä noin kym-
menen vuotta sitten tapahtunut talousromahdus, 
jossa monet bulgarialaiset menettivät säästönsä.

Eläkeläisten mielenilmaukset ovat osa laajem-
paa protestia, joka kohdistuu maan hallitusta vas-
taan. Bulgarian mielenosoituksissa on eläkeläisten 
toimeentulon parantamisen lisäksi vaadittu myös 
raki-viinan valmisteveron poistamista ja protestoi-
tu Natura 2000 -verkostoa vastaan.

Maan hallitus, työmarkkinaosapuolet ja sosiaa-
lipolitiikan asiantuntijat tunnustelivat maaliskuun 
alussa mahdollisuuksiaan maan eläkejärjestelmän 
muuttamiseksi. Isoin muutos saattaa kohdistua 
niihin bulgarialaisiin, jotka saavat eläkkeensä val-
tion budjetista. Neuvotteluissa on esitetty, että 
valtion työntekijöiden tulisi jatkossa itse osallistua 
aikaisempaa enemmän sosiaaliturvansa rahoitta-
miseen. Toinen merkittävä neuvotteluaihe on ve-
rohuijauksista langetettavien rangaistusten kiris-
täminen ja verotuksen valvonnan parantaminen.

Bulgariassa monella työpaikalla työnantaja ja 
työntekijä ovat yhdessä sopineet, että valtiolle 
ilmoitetaan pienemmät palkkatiedot kuin mitä 
todellisuudessa on maksettu. Tämä on taas joh-
tanut pieniin sosiaaliturvamaksuihin ja edelleen 
myös pieniin eläkkeisiin.

(Lähteet: The Sofia Echo 12.2.2007, 19.2.2007 ja 5.3.2007)
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Kari Rissa: 
Druvan malli.
Tulosta ja hyvinvointia.
Työturvallisuuskeskus 2007.
 

Työhyvinvointia 
parantamalla
tuottavuuskin 
paranee
Lisäpanostus työhyvinvointiin voi tuottaa 
kolmen vuoden aikana 46 prosentin tuoton 
vähentyneinä sairauspoissaoloina ja eläkekus-
tannuksina. Tämän osoittaa uusi Tulosta ja 
hyvinvointia-kirja, joka perustuu Dragsfjärdin 
kunnassa vuosina 2002–2005 toteutettuun laa-
jaan Druvan-työhyvinvointihankkeeseen. 
   Kirja esittelee toimintamallin, jolla voidaan 
parantaa työpaikkojen työhyvinvointia mer-
kittävästi. Samalla tehokas työaika kasvaa ja 
tuottavuus paranee. Laajassa toimintakoko-
naisuudessa kehitetään yhtä aikaa johtamista, 
työolosuhteita, töiden sisältöjä, työtaitoja ja 
elämäntapoja. 
   Erityisen suuri on johtamisen ja työyhteisön 
kehittämisen tarve henkisen työn aloilla, joilla 
työnteko jatkuvalla korkeapaineella syö nopeasti 
hyvinvointia. Työpaikoille olisi saatava uusia 
mahdollisuuksia töiden hallintaan, jotta ehti-

simme ajatella ja myös miettiä seurauksia.
   Uudessa Tulosta ja hyvinvointia-kirjassa ehdo-
tetaan, että eläkeyhtiöt alkaisivat panostaa entis-
täkin enemmän työhyvinvoinnin kehittämiseen, 
jos ne todella haluaisivat saada keskimääräisen 
eläkkeellesiirtymisiän nousemaan. On tullut 
aika siirtyä jälkijättöisestä pahan torjunnasta 
hyvän edistämiseen. 
  Työhyvinvoinnin kehittämisen hyödyt vähen-
täisivät pitkällä aikavälillä merkittävästi myös 
painetta työeläkemaksujen korottamiseen.
   
Mustat pilvet taivaalla

Vielä 2000-luvun alussa Dragsfjärdin kunnassa 
työntekijöiden työhyvinvointitilanne näytti 
uhkaavalta.  Kunnan 180 työntekijän sairaus-
poissaolot ja sijaisten palkkakustannukset oli-
vat lisääntyneet merkittävästi, eritoten vuosina 
1999–2001. 
   Vuonna 2001 kunnan henkilöstö oli sairaslo-
milla ennätyksellisen paljon, keskimäärin 17,1 
päivää eli noin 6,7 prosenttia työajasta. Sairaus-
lomien sekä määrä että pituus olivat selvästi suu-
rempia kuin Suomen kunnissa keskimäärin.
   Työpahoinvointi purkautui lisääntyneenä 
sairauspoissaolona ja eläkehakuisuutena. Sil-
loisesta työterveyshuollosta ei ollut käytännössä 
juurikaan apua, koska panostukset työkykyä 
ylläpitävään toimintaan olivat kutakuinkin ole-
mattomia.
   Uusi kirja osoittaa ruotsinkielisen kauppakor-
keakoulun tutkimukseen perustuen, että Dru-
van-hankkeen jälkeen tilanne on nyt oleellisesti 
muuttunut. Sairauspoissaolot ja ennenaikaiset 
eläkkeet on saatu merkittävästi vähenemään.  
Ihmiset ovat alkaneet pitää huolta itsestään ja 
terveydestään.   
  – Dragsfjärdin kunnan työntekijöiden sai-
rauspoissaolojen määrä laski kolmessa 
vuodessa 6,7 prosentista 4,7 prosenttiin. 
Samaan aikaan yleensä muissa kunnissa 
sairauspoissaolojen määrä nousi, kertoo kir-
jaan haastateltu Druvan-hankkeen moottorina 
toiminut Dalmed Oy Ab:n johtava työterveys-
lääkäri Ove Näsman.

Sijoituksena 
huippuluokkaa
  
Kirjassa kuvatun Druvan-mallin uusina 
työkaluina työolojen kehittämisessä käy-

kirjoitin kirjan

tetään Metal Age-ryhmätyömenetelmää ja Kiva-
kyselyä.
   Malli on kehitetty Näsmanin ja ruotsinkielisen 
kauppakorkeakoulun professorin Guy Ahosen 
johdolla. Mallin juuret ja perinteet ovat teolli-
silla työpaikoilla.
   Kirjassa painotetaan, että työterveyshuoltoon 
tehtyjä investointeja on aina katsottava vähin-
tään muutaman vuoden aikajänteellä. Työkykyä 
ylläpitävä toiminta on nähtävä työntekijöiden 
koko elinkaaren pituisena haasteena.
  – Nykyinen neljännesvuositalous ei sovi työ-
terveyshuollon tehokkuuden tai henkilöinves-
tointien vaikutusten arviointiin, koska lyhyen 
aikavälin säästöt ovat näennäisiä ja voivat itse 
asiassa aiheuttaa suuria menetyksiä tulevaisuu-
dessa, Näsman korostaa kirjassa.
    Dragsfjärdin kunnassa tehdyt kaksikymmen-
kertaiset lisäpanostukset työterveyshuoltoon ja 
työkykyä ylläpitävään toimintaan tuottivat seu-
rantatutkimuksen mukaan hyvää taloudellista 
tulosta ja paransivat tuotavuutta. 
   – Dragsfjärdin kunnan kymmenkertainen 
rahapanostus työterveyshuoltoon ja työkykyä 
ylläpitävään toimintaan antoi kolmen vuoden 
aikana 46 prosentin tuoton vähentyneinä sai-
raus- ja eläkekustannuksina, Ahonen laskee.
   Professori Ahonen arvioi, että Druvan-mallin 
soveltaminen kansallisella tasolla voisi tuottaa 
jopa 1,2 miljardin euron vuotuisen vähennyk-
sen yksin työkyvyttömyyseläkekustannuksiin, 
jos kaikki yksityiset ja julkiset työpaikat olisi-
vat Dragsfjärdin kaltaisia ja toimisivat samaan 

tapaan kuin se.

K a r i  R i s s a
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Aulangon jo seitsemän vuotta vanha kirja on ajan-
kohtainen myös tänään, kun työntekijöiltä entistä 
enemmän peräänkuulutetaan itsensä johtamista. 
Kirja antaa pohtimiseen eväitä, mutta ei valmiita 
vastauksia.

Kirjassa pohditaan elämänarvoja ja etsitään elä-
mäniloa läheisistä ihmisistä, omasta työstä ja kehit-
tymisestä. Teoksessa paneudutaan arvoihin, muu-
toksiin, myönteisyyteen, mielekkääseen työn teke-
miseen, ajankäyttöön ja työpaineisiin sekä energian 
löytämiseen. Tavoitteena on tasapaino työelämän ja 
muun elämän välillä.

Kirjassa etsitään voimaa myönteisyydestä. ”Ei 
tästä kuitenkaan mitään tule” –asennetta vastaan 
tarjotaan ”Tästä syntyy vielä jotakin” –asennetta. 
Aulangon mukaan myönteinen ajattelu on omien 
ajatusten valintaa myönteiseen suuntaan.

Pystyn ohjailemaan ajatuksiani ja tulkintojani 
– johdan itseäni. Oman asennoitumisensa valinta 

edellyttää heräämistä, on ruvettava omien ajatus-
tensa paimeneksi. Pikkumurheet, kielteisyys ja kateus 
vaanivat meitä. Ne vievät energiaa, tuovat apeutta 
ja pahimmillaan voivat jopa pilata hyväntuulisesti 
alkaneen työpäivämme. Ikävintä on, että ne leviävät 
myös ympäristöömme. 

Aulanko opastaa myös ajan tarkasteluun ja ajan-
käyttöön. Hän puhuu itsensä hallitsemisesta ajassa. 
Aikaansa ja kalenteriaan voi hallita lisäämällä työn-
tekoonsa suunnitelmallisuutta, kurinalaista ajoissa 
tekemistä, turhien asioiden karsintaa, ystävällistä 
ei-sanan käyttöä ja tyhjän tilan varaamista elämän 
spontaaneille tekemisille. 

Te k s t i :  M a r j a - L i i s a  P u n n o n e n

Elämä on kokonaisuus, johon kuuluu yhtälailla fyy-
sinen, psyykkinen, sosiaalinen kuin hengellinenkin 
osa-alue. Sosiaalinen pääoma on arvokkain omaisuus, 
sen ymmärtää viimeistään vastoinkäymisissä. Saa-
rijärveläinen, itsensä maalaislääkäriksi brändännyt 
Tapani Kiminkinen puhuu yhteisöllisyyden ja kult-
tuurin puolesta, sillä ne edistävät kiistatta terveyttä. 
Tutkimukset osoittavat sosiaalisten ihmisten elävän 
eristyneitä jurrikoita terveempinä, tyytyväisempinä 
– ja pidempään.  

Terveys pidentää ikää on hauska, selvällä kansan-
kielellä kirjoitettu elämäntapaopas. Kokenut terveys-
keskuslääkäri käsittelee elämän ja terveyden ydinky-
symyksiä kursailemattoman terävänäköisesti. Kirjassa 
on myös ajankohtaista terveystietoa, mm.  kansanter-
veyttä uhkaavasta metabolista oireyhtymästä ja tyypin 
II diabeteksesta – eli ”sokuritaudista”. Kiminkinen 
puhuu potilailleen sitä kieltä mitä he ymmärtävät ja 
karttaa ”höperölatinaa”. 

Kiminkinen peräänkuuluttaa kadonnutta maa-
laisjärkeä, jolla ennen arkielämässä pärjättiin. Hän 
osoittaa sairaan- ja terveydenhoidon turhaa byrokra-
tiaa ja järjettömyyksiä. Kuten väärinymmärretty sana 

kuntoutus. Toista ei voi kuntouttaa – hierottaessa 
kun kunto nousee lähinnä hierojalla!  Kuntoonsa, 
jaksamiseensa ja terveyteensä jokainen voi itse vai-
kuttaa. Se ymmärrettiin ennen. Jo 1700-luvun huo-
neentaulu Konsti elää kauan listaa perusasiat kehon 
ja mielen, työn ja levon tarpeista. Suomen ahkerin 
liikuntareseptien kirjoittaja toivookin elämäntapaop-
paansa palauttavan mieliin itsestäänselvyydet ja tutut 
- mutta nykymenossa unohtuneet - opit. Oikea elämä 
ja terveys piilevät arjessa, arkiruokailu, arkiliikunta, 
arki parisuhteessa. 

– Elämä on yritystä ja erehdystä, tuulta ja tuis-
kua, kannattelevia ystäviä ja haasteellisia tapauksia, 
anteeksi antamista ja anteeksi saamista, liikkeellä 
oloa – siis yhtä projektia. Joskus ne onnistuvat – sit-
ten taas eivät: tunnen silti eläväni, kirjoittaa Tapani 
Kiminkinen. 

Terveenä elät pidempään. Mutta meillä on var-
muudella vain tämä päivä - eikä elämästä ei selviä 
hengissä!  

Te k s t i :  Te r t t u  L e v o n e n

luin kirjan

Mari Aulanko:
Johdan itseäni, aikaa on ja 
energiaa riittää. 
Gummerus 2000.

Tapani Kiminkinen:
Terveys pidentää ikää 
– Maalaislääkärin 
elämäntapaopas 
Tammi 2007   

Elämä on elämistä varten

Energiaa myönteisyydestä
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kokemuksen ääntä

Useimmat välttelevät mate-

maattisia risuaitoja, mutta 

toisille ne pitävät sopivasti 

työvirettä yllä. Jälkimmäiseen 

joukkoon kuuluva Eteran 

aktuaarijohtaja Pentti Tervola 

pitää aika ajoin uusiin haas-

teisiin tarttumista työelämän 

moottorina. 

Matematiikka 
vetää ja työntää

Aktuaarijohtaja Pentti Tervo-
lalle mieluinen elämänohje 
on Senectalta: ”Tee työtä niin 
kuin eläisit ikuisesti. Rakasta 
niin kuin kuolisit huomenna.”
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a
ktuaarijohtaja Pentti Tervola Eterasta 
toteaa matemaattisten kaavojen varaan 
rakennetun eläkejärjestelmän menneen 
yhä mutkikkaampaan suuntaan. Kokonai-
suuden hallinta on entistä vaikeampaa.

– Eläkejärjestelmää on syytetty läpi-
näkymättömyydestä. Osasyynä tähän ovat varmaan mate-
maattiset kaavat, joita käytetään erityisesti vakuutusmaksun 
ja vastuuvelan laskemisessa, Tervola pohtii.

– Nämä ”risuaidat ”, kuten eräs entinen esimieheni niitä 
kutsui, ovat tiettyyn pisteeseen asti välttämättömiä. Riski 
kuitenkin piilee siinä, että kokonaiskuva hämärtyy jopa järjes-
telmän toteuttajilla saati vakuutuksen ottajilla. Vakuutusmak-
sulaskelma saattaa olla turhan vaikea asiakkaan tulkittavaksi, 
Tervola toteaa.

Koko ura vakuutusalalla

Sattuma vei Pentti Tervolan vakuutusalalle. 
– Olin opiskellut matematiikan ohessa atk:ta varmistaakseni 

valmistuttuani työpaikan. Vuonna 1977 elettiin öljykriisissä ja 
maassa oli lama ja työttömyys. Ensimmäisessä työpaikassani 
silloisen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton yhteydessä toimi-
vassa Vakuutusalan Tilastokeskuksessa työtehtäväni liittyivät 
lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksujärjestelmiin.  

Kuusi vuotta myöhemmin Tervolalle tuli tilaisuus siirtyä 
osastopäälliköksi Valion Eläkekassaan.  

– Pienessä eläkelaitoksessa tuli lähes kaikki toiminnot 
tavalla tai toisella tutuiksi eläkepäätöksestä tilinpäätökseen, 
hän muistelee. 

Uusiin haasteisiin ja Porasto Oy:n toimitusjohtajaksi Ter-
vola siirtyi vuonna 1994. 

– Hoidin siellä oman työni ohessa päämatemaatikon teh-
tävät. Asiakkaitaan menettänyt Porasto nousi lamasta. Siellä 
opin katsomaan sekä pienten että suurten yritysten asioita 
eri näkökulmista. 

– Hyvillä mielin siirryin Porastosta vuonna 1999 LEL Työ-
eläkekassaan, nykyiseen Eteraan aktuaarijohtajaksi. Matemaa-
tikon tehtävät houkuttelivat uudestaan. LEL- ja TaEL-vakuu-
tustekniikan muuttaminen ja yhteensovittaminen tuoreeseen 
Työntekijän eläkelakiin sopivaksi on ollut valtava työ, Tervola 
toteaa.

Tasapuolisia kilpailuolosuhteita haetaan

TyEL toi mukanaan vapaan kilpailun myös Eteran vahvalle 
alueelle. Eteran kohdalla on virinnyt keskustelu, voiko Eteraan 
tilittänyt LEL- tai TaEL-työnantaja hyödyntää kannansiir-
ron perustaessaan eläkekassaa tai –säätiötä tai vaihtaessaan 
vakuuttajaa. 

– Teknisiä ja käytännön vaikeuksia tulee yksittäisen työn-
antajan kohdalla eläkekannan takautuvassa määrittelyssä, 
Tervola pohtii. Asia vaatisi myös periaatteellista tarkastelua 
ja voidaan kaikkiaankin hoitaa vain lainsäädännöllä. 

– Periaatteessa emme tietenkään vastusta kannansiirtoa 
Eterasta, Tervola täsmentää. Kilpailuolosuhteet pitää tietysti 

olla riittävän tasapuoliset olipa kyseessä eläkeyhtiö, -kassa 
tai –säätiö.

Työurien pidentyminen 
vakuutusmatemaatikon mieleen

Tervola muistaa hyvin myös sen ajan, kun työeläkejärjestelmän 
rahat pyörivät 1990-luvulle saakka yritysten takaisinlainauk-
sessa. Systeemi oli nykyiseen verrattuna hänen mielestään 
yksinkertainen ja silloisina aikoina tarkoituksenmukainen.

– Sijoitustoiminta on noista ajoista muuttunut voimak-
kaasti.  Vanhuuseläkkeitä varten rahastoidaan nyt vuosittain 
noin 3 prosenttia palkkasummasta, työkyvyttömyyseläkkeitä 
varten noin 2 prosenttia. Sijoitustuottojen vakautta ei voi 
kovin pitkälle ennustaa. Puskurirahastot riittävät aika suu-
reen riskinottoon, sillä niissä on rahaa noin 30 prosenttia 
vastuuvelasta laskettuna. Silti pitkään kestäviä talouselämän 
laskukausia järjestelmä ei siedä ilman korjausliikettä. 

Yksi työeläkkeen tulevaisuuden avainkysymyksistä on 
eläkkeelle siirtymisiän lykkääntyminen. Tervolaa kiinnostaa 
seurata, ovatko ilmapiiri ja asenteet tässä suhteessa muuttu-
massa.

 – Ihminen kaipaa tekemistä eläkkeellä ollessaankin ja 
ehkä omaa työyhteisöä korvaavaa porukkaakin on vaikea 
löytää. Sillä, että vakuutettu lykkää eläkkeelle jäämistään, on 
suuri merkitys järjestelmälle.  Sillä taas, että vakuutettu ottaa 
työeläkkeensä ajoissa mutta jatkaa eläkeläisenä työssä lyhy-
empiä tai pitempiä jaksoja, ei ole kovin suurta vahvistavaa 
merkitystä eläkejärjestelmään. Yhteiskunnan näkökulmasta 
tietysti eläkeläisen työpanos ja hyvä veronmaksukyky ovat 
hyödyllisiä, Tervola toteaa.

Matemaattinen malli avuksi sukupolvikiistaan?

Entä miltä näyttää Tervolan mukaan sukupolvien välinen 
solidaarisuus tai sen väitetty puute? Voisiko jokin toisenlainen 
matemaattinen malli olla avuksi? Eikö suurten ikäluokkien 
eläkekustannusten maksuaikaa voisi venyttää pidemmälle yli 
sukupolvien? 

Pentti Tervola ei näe tästä löytyvän ratkaisua. 
– Jo maksetusta eläkkeestä ei saa jäädä velkaa tulevaisuu-

teen. Riittää, kun vielä maksamattomista eläkkeistä on vel-
kaa. Rahastointiastetta ja siinä mekanismissa olevia ruuveja 
säätämällä voidaan sukupolvien välinen tulon- ja menonjako 
saada haluttuun asentoon eli halutulle tasolle. Mikä tuo oikea 
taso sitten on, se on eläkepoliittinen tai laajemmin yhteiskun-
tapoliittinen asia. 

Eläkepoliittisessa keskiössä oli varsinkin vaalien alla työ-
eläkkeiden indeksisidonnaisuus.

– Vakuutusmatemaatikon näkökulmasta sitä ei ole mahdol-
lista palauttaa alkuperäiselle tasolle. Se kärjistäisi sukupolvien 
välistä tulonjakoa entisestään. Nykynäkymien mukaan suu on 
pantava säkkiä myöten, Tervola toteaa.

Te k s t i :  R i t v a  R a n t a n e n
K u v a :  Tu u l i k k i  H o l o p a i n e n



Talousneuvostolle laaditun selvityksen tarkoituksena on lisätä ymmärtämystä 
väestön ikääntymisen seurauksista ja tarvittavista politiikkatoimista. 

Valtioneuvoston selvityksen pääosan muodostaa 
ikääntymisen taloudellisia vaikutuksia ja niihin 
varautumista koskeva katsaus, jonka ovat laati-
neet Jukka Lassila, Niku Määttänen ja Tarmo 
Valkonen Etlasta.

 Katsausta täydentää viisi kommenttikirjoi-
tusta, jotka on laadittu Eläketurvakeskuksessa, 
Suomen Pankissa ja Valtion taloudellisessa tut-
kimuskeskuksessa.

Eläketurvakeskuksen tutkimusosaston osas-
topäällikkö Mikko Kautto kommentoi ikära-
kenteen muutosta, politiikkaa ja instituutioita. 
Työeläkeuudistuksen kahta ensimmäistä vuotta 
tilastotietojen näkökulmasta arvioi kehityspääl-
likkö Jari Kannisto. Laskelmia työeläkemenojen, 
-maksujen ja –etuuksien kehityksestä selvityk-
seen on tehnyt kehityspäällikkö Ismo Risku.

Markkinatalous sopeutuu 
ikääntymiseen

 Väestön ikääntyminen on yleismaailmallinen 
ilmiö, johon markkinatalous sopeutuu katsauk-
sen mukaan monilta osin automaattisesti. Ana-
lyysin valossa erityistoimia tarvitaan kuitenkin 
hyvinvointivaltion rahoituksen, työvoiman tar-
jonnan supistumisen, muuttotappioalueiden 
väestörakenteen ja kotitalouksien yksityisen va-
rautumisen osalta.

Suomessa on kiinnitetty suhteellisen paljon 
huomiota ikääntymiseen ja tehty varautumista 
tukevia rakenteellisia uudistuksia muun muassa 

eläkejärjestelmään. Vuoden 2005 eläkereformin 
vaikutukset työssä jatkamiseen ja siten eläkejär-
jestelmän kestävyyteen ovat selvityksessä esitet-
tyjen havaintojen valossa olleet positiivisia. 

Vuoden 2007 alusta voimaan astuneet uudet 
sijoitussäännöt alentavat edelleen odotettavis-
sa olevaa eläkemaksua, mutta lisäävät samalla 
siihen liittyvää riskiä. Riskin kohdentumiselle eri 
sukupolville ei ole luotu selkeitä pelisääntöjä.

Ikääntymiseen kohdistuneesta mielenkiin-
nosta huolimatta tieto väestökehityksestä ja 
sen vaikutuksista on katsauksen mukaan edel-
leen monelta osin epävarmaa. Ikäihmisten vä-
estöosuuden voidaan suhteellisen luotettavasti 
ennakoida kasvavan seuraavan parinkymmenen 
vuoden ajan. Vuoden 2030 jälkeen vanhuushuol-
tosuhde voi joko jatkaa kasvuaan, pysyä ennal-
laan tai laskea. 

Katsaus toteaa, että väestökehityksen näkö-
kulmasta myös työeläkemaksun kehitykseen 
liittyy huomattavaa epävarmuutta 10–20 vuoden 
aikavälillä. Lisäksi vaihtelua tuo sijoitustuottoihin 
liittyvien riskien huomioon ottaminen selvityk-
seen sisältyvissä laskelmissa.
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Valtioneuvosto selvitytti ikääntymisen 
taloudellisia vaikutuksia

tIEDoksI
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tIEDoksI

eläke-Fennia

Valtiotieteiden tohtori Laura Saurama on 
nimitetty 19.2.2007 alkaen yhteyspäällikök-
si Eläke-Fennian Yritysasiakas- ja kumppa-
niyhteyksiin Lounaiselle alueelle.

Asiakasrahoitusjohtaja Esko Heimo on ni-
mitetty riskienhallintajohtajaksi 1.8.2006 
alkaen. Heimo raportoi suoraan toimitus-
johtaja Lasse Heiniölle.

eläketurvakeskus

Yhteiskuntatieteiden maisteri Johanna 
Silvola on nimitetty projektipäälliköksi 
tietojärjestelmäosastolle 1.3.2007 alkaen.

Tradenomi Matleena Haapaniemi on ni-
mitetty suunnittelijaksi eläkejärjestelmä-
osastolle 1.4.2077 alkaen. 

Kasvatustieteiden maisteri Riikka Heilala 
on nimitetty henkilöstönkehittäjäksi hen-
kilöstöosastolle 1.4.2007 alkaen.

Vakuutusvalvonnan toimintaympäristö on muut-
tunut sijoitustoiminnassa ja EU:n säädösympäris-
tössä tapahtuneiden muutosten mukana. Siksi 
sekä vakuutus- että finanssivalvonnan puolella 
yleisesti korostetaan, kuinka tärkeää on turvata 
Suomessa riittävästi resurssoitu valvonta, jolla 
on tarvittava toimivalta.

Asialla ovat nyt sekä sosiaali- ja terveysminis-
teriö että Suomen Pankki, joista viimeksi mai-
nittu toi maaliskuun lopussa julkisuuteen oman 
kannanottonsa.

Suomen Pankki esittää, että finanssivalvon-
ta keskitettäisiin Suomessa yhteen valvontaor-
ganisaatioon, joka vastaisi sekä vakavaraisuus-
valvonnasta että markkinavalvonnasta. Käy-
tännössä uusi finanssivalvoja muodostettaisiin 
yhdistämällä nykyinen Rahoitustarkastus ja Va-
kuutusvalvontaviraston vakavaraisuusvalvonta 
kokonaisuudessaan sekä osa sen menettelyta-
pavalvontaa. 

Suomen Pankin mukaan yhdistetyn finanssi-
valvojan pitäisi olla riippumaton muusta päätök-
senteosta, joten sillä ei voisi olla lainsäädännön 
valmistelua tai talous- ja sosiaalipolitiikkaan liit-
tyviä tehtäviä. Sen vuoksi sosiaalivakuutuksen 
menettelytapavalvontatehtävät eli niin sanottu 
materiaalinen valvonta sekä kuluttaja- ja kilpailu-
asiat olisi erotettava finanssivalvonnasta.

Louekoskelta eriävä mielipide 

Suomen Pankin johtokunta on johtokunnan va-
rapuheenjohtajan Matti Louekosken eriävästä 
mielipiteestä huolimatta hyväksynyt asiaa selvit-
täneen työryhmän muistion. Muistion mukaan 
finanssialan valvonta on välttämätöntä yhdistää, 
jotta se olisi riittävän tehokasta ja kattavaa nope-
asti muuttuvassa toimintaympäristössä. 

”Finanssialan yritykset yhdistyvät, liittoutuvat 
ja muuttavat rakenteitaan samalla, kun omistus 
kansainvälistyy ja keskittyy. Riskit siirtyvät alalta 
toiselle, finanssiryhmissä riskienhallinta ylittää 
sektorirajat, ja riskit ovat vakuutusteknisiä riske-
jä lukuun ottamatta samankaltaisia. Yksi valvoja 

takaa samantyyppisissä asioissa tasapuolisen ja 
yhtenäisen kohtelun kaikille”, finanssivalvonta-
työryhmä perustelee valvonnan yhdistämistä. 

Pankinjohtaja Matti Louekoski perustelee eri-
ävää mielipidettään sillä, ettei sosiaalivakuutus-
toimintaa voida valvoa rahoitustoimen näkökul-
masta. Sosiaalivakuutus ei ole hänen mukaansa 
pääasiassa finassitoimintaa eivätkä esimerkiksi 
työeläkelaitokset voi toimia finanssikonglome-
raattien kiinteinä osina. 

Louekoski muistuttaa, että lain mukaan työ-
eläkelaitosten liiketoiminnan on oltava itsenäis-
tä ja vain eläketurvan hoitoon keskittyvää. Sosi-
aalivakuutuksen riskit ovat asiakkaiden kannalta 
toimeentuloon liittyviä sosiaalipolitiikan onnis-
tumisen riskejä. Niitä on valvottava kokonaisuu-
tena, Louekoski korostaa.

Sosiaalivakuutuksen sijoitusriskin valvontaa 
tulee Louekosken mukaan kehittää tiivistämällä 
Vakuutusvalvontaviraston yhteistyötä muiden 
valvontaviranomaisten kanssa.

STM miettii Puron johdolla

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti maaliskuun 
puolivälin paikkeilla vakuutusvalvonnan kehit-
tämiseksi työryhmän, jonka puheenjohtajan toi-
mii nyt jo eläkkeelle jäänyt toimitusjohtaja Kari 
Puro. Puron työryhmän tulee antaa raportti ar-
vioimistaan keskeisistä muutoksista ja kehittä-
mistarpeista sekä jatkotyön tarpeesta 30.10.2007 
mennessä.

Työryhmän tehtävänä on arvioida lähivuosien 
keskeiset tulossa olevat muutokset vakuutusalal-
la ja sitä koskevassa sääntelyssä. Työryhmä arvioi 
muutosten vaikutuksia vakuutusvalvonnan ke-
hittämisen kannalta. Tavoitteena on varmistaa 
laadukas, tehokas ja luotettava vakuutusvalvon-
ta, jossa erityisesti vakuutettujen ja vakuutuk-
senottajien edut on turvattu.

K a t i  K a l l i o m ä k i
 

 

Valvonta puhututtaa jälleen
Vakuutusalan valvonnasta kannetaan nyt kilpaa huolta. Sosiaali-ja terveysministeriö 
ennätti tuskin asettaa työryhmän miettimään asiaa, kun Suomen Pankki jo ehätti heti 
perään esittämään finanssivalvonnan keskittämistä yhteen valvontaorganisaatioon.
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Mikä mielestäsi on tämän lehden kiinnostavin juttu?

Mitä aiheita haluaisit lukea Työeläke-lehdestä? 
Kerro juttuideasi. 
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26.4. Monika von Bonsdorff, Sirpa Koponen 
  ja Hanna Salminen, Jyväskylän yliopisto
  Ennenaikainen eläköityminen 
  johtamisen haasteena 

3.5. Raija Julkunen, Jyväskylän yliopisto
  Ikäpolitiikan uudelleen ajattelu   

24.5. Tallamaria Maunu, Helsingin yliopisto
  Kuinka hyvin tuleva eläke arvioidaan?  

31.5. Tiina Pensola, Kuntoutussäätiö
  Ikääntyneiden työorientaatioon 
  vaikuttavat tekijät – Ikkunapilotin tuloksia

t u t k i M u s s e M i n a a r i t  k e vä ä l l ä  2 0 0 7

Eläketurvakeskuksen tutkimusseminaarit ovat 
kaikille avoimia, mutta kokousjärjestelyjen 

vuoksi tarvitaan ennakkoilmoittauminen 
mielellään paria päivää aikaisemmin. 

Ilmoittautumiset Anja Kalliolle: 
anja.kallio@etk.fi tai 010 751 2146.

Tilaisuudet torstaisin 13.00–15.00 
Eläketurvakeskuksessa 
(Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila). Vahtimestarit 
opastavat eteenpäin 1. kerroksen aulasta.

	 	 Tervetuloa!
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Good health 
throughout life
The post-war baby-boomers are in better 
health than their parents. On average people 
are fit and in international comparisons Finns 
do quite well in this respect also at higher 
ages. We are among the topmost countries 
in Europe, as we are a fairly fit people – on 
average. The truth is that regardless of age 
people encounter the same problem: there are 
large differences in health between different 
population groups and the differences 
continue to increase.

So despite the fact that the average life 
expectancy of Finns has increased by eight 
years over the last thirty years the occurrence 
of several different types of health problems 
has increased. Among other factors the 
increasing life expectancy of Finns is 
threatened by obesity and increased use of 
alcohol. For instance, there are indications 
that the frequency of diseases of the liver has 
increased. Other threats to good health are 
diabetes, heart diseases and the risk of stroke 
as well as violence, suicides and accidents.

Previous generations spent a lot of time 
outdoors and got a lot of exercise. They also 
ate traditional healthy Finnish food. Nowadays 
that is no longer necessarily the case.

However, our state of health is affected by 
both genes and memes, ‘cultural genes’. Memes 
include habits and attitudes to life inherited 
from our parents.

Through increased longevity we also have 
more years of good health and good functional 
ability. A 70-year-old nowadays is as fit as a 60-
year-old in the 1950s. 

We have a splendid past in health 
promotion. Finland has been a model country, 
for instance, as regards tobacco policy and 
nutrition counselling. Now public funding 
has been cut, and the results start showing. 
As a whole there has been no noticeable 
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improvement in the last ten years. On the 
contrary one could talk about deterioration. 

Although people’s health and functional 
ability are continuously improving they exit the 
labour market early. This is at least in part due 
to attitudes, both those of the employees and 
those of the employers, not health factors.  

For the baby-boomers retirement is an 
especially significant turning point. One should 
prepare for retirement both physically and 
mentally, as abrupt retirement can otherwise 
be quite a shock.

Work input of 
incapacitated  
persons needed
Legislation affects the employment of 
incapacitated and disabled persons. The 
issue was debated in Parliament last spring in 
connection with the disability policy report of 
the Government. According to the report, work 
is the most effective way to improve the status 
of disabled persons in society. 

There are still many obstacles to the 
employment of disabled persons, despite 
legislation and supportive measures. Some 
of the measures encourage the incapacitated 
persons themselves to look for work and some 
measures support the employer in hiring 
disabled persons. 

The earnings-related pension scheme can 
support participation in the labour market of 
persons with reduced work ability, for instance, 
through the partial disability pension and 
rehabilitation within the earnings-related 
pension scheme. 

A good 60 per cent of all persons aged 30-
64 with a long-term illness are working. Of 
the persons in the same age groups who do 
not have any illness, 80 per cent are working. 
Statistics show that 13 per cent of the new 
disability pensions in the private sector in 2006 
were partial disability pensions.

The Ministry of Social Affairs and Health has 
published a brief summarising the different 
incentives provided by the legislation in 
order to improve the employment situation 
of persons with reduced work ability. The 
associations for disabled and incapacitated 
persons also participate in the debate. They 
emphasise that many persons with reduced 
work ability would rather find a job than 
receive a decision on a disability pension. They 
also note that disabled persons should have 
equal opportunities as anybody else to earn 
their living through work. Disabled persons 
also want to participate in society through 
their own work input, however small. The 

person likewise needs earnings. In this respect 
the needs of persons with reduced work ability 
are similar to those of people of working age 
in general.

Why depression causes 
retirement
In 2006 approximately 4,000 persons retired 
on a disability pension due to depression. The 
number has risen in recent decades, but in the 
past few years the growth has stopped. The 
pension expenditure for disability pensions 
due to depression has also increased, whereas 
for other disease categories the trend has been 
decreasing.

Although depression seems to cause 
incapacity for work more often than before, 
Finnish research findings indicate that 
depression as a disease has not become 
more frequent. Those who retire on disability 
pensions based on depression are often aged 
less than 50 years. The persons who retire due 
to depression are also more highly educated 
than other disability pension recipients and, on 
average, they receive a higher pension. 

One of the main reasons for retirement 
due to depression is probably changes in the 
labour market. According to studies, there 
are also shortcomings in the treatment of 
depression, the functioning of the service 
chains and the effectiveness of rehabilitation. 
These shortcomings affect the duration 
of disability, and with prolonged sickness 
absences the return to work becomes more 
difficult. 

Pensions due to depression usually start as 
time-limited cash rehabilitation benefits, i.e. 
there is hope of a return to work, but later most 
of these benefits are changed to disability 
pensions granted until further notice and very 
few people return to work after a depression.

The recent changes in pension legislation 
have striven to promote continued work and 
postponing of retirement to later ages. The 
measures have also been intended to favour 
rehabilitation over a disability pension and 
introduce more flexibility through, for instance, 
the partial disability pension. 

Nowadays new pension rights accrue for 
all work, for instance work alongside a partial 
disability pension.

However, partial disability pensions are still 
used very rarely in mental disorders. 

Important factors in preventing disability 
related to mental problems are preventive 
and supportive practices in the labour 
market as well as appropriate treatment and 
rehabilitation which support continued work. 
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tutkiMukset

vuoden 2005 eläkeuudis-
tuksen vaikutus eläkkeelle 
siirtymiseen ja eläkkeisiin. 
arviointia stokastisella elin-
kaarimallilla.

Tutkimuksessa arvioidaan vuoden 2005 eläke-
uudistuksen vaikutusta keskimääräiseen eläk-
keelle siirtymisikään, työllisyysasteisiin, keski-
määräiseen työstä poistumisikään sekä eläk-
keiden suuruuksiin.
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KATSAUKSET

Ikääntymisen vaikutukset 
EU25-maiden lakisääteisiin 
eläkejärjestelmiin

Katsauksessa käsitellään eläkerahoituksen kes-
tävyyttä eri EU-maissa. Eläkemenoennusteiden 
ja eläkevarallisuuden sekä näiden taustalla ole-
vien talousoletusten lisäksi selvitetään lyhyesti 
eläkkeiden korvaustasoa. Katsauksen pääasialli-
sena lähteenä on käytetty EU:n talouspoliittisen 
komitean EPC:n ikääntymistyöryhmän AWG:n 
vuonna 2006 julkaisemaa laajaa selvitysraport-
tia väestön ikääntymisen taloudellisista vaiku-
tuksista EU:n jäsenmaihin. 
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raPOrtit

Miksi masennus vie eläkkeelle?

Masennuksen vuoksi alkaneiden työkyvyttö-
myyseläkkeiden lukumäärä on kasvanut nope-
asti, joskin parin viime vuoden aikana kasvu on 
taittunut. Masennus sairautena ei kuitenkaan 
näytä merkittävästi yleistyneen. 
Raportissa tarkastellaan lainsäädännön muu-
toksia, tilastotietoja ja aikaisempia tutkimus-
tuloksia masennukseen liittyvästä työkyvyttö-
myydestä. Eläkkeiden kasvu viittaa mm. hoi-
to- ja kuntoutuskäytäntöjen ongelmiin, hyvi-
en käytäntöjen puutteisiin esimerkiksi työhön 
palaamisessa sekä työn ja muun arkielämän 
muutoksiin. Raportin lopuksi esitetään työky-
vyttömyysasiain neuvottelukunnan toimenpi-
de-ehdotukset.
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Yksityisen sektorin 
työeläkkeiden rahoitus 
vuonna 2005 

Tässä vuosittain ilmestyvässä tilastoportissa 
tarkastellaan yksityisen sektorin työeläkkeiden 
rahoituksen pääperiaatteita ja eri eläkelakien 
mukaisten eläkkeiden rahoitusta vuonna 2005. 
Lisäksi raporttiin on koottu keskeisiä tilastoai-
kasarjoja yksityisten alojen työeläkemenoista, 
vakuutusmaksuista ja eläkevaroista vuosilta 
2001–2005. 
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tilastoraportti vuoden 2005 
kustannustenjaosta

Raportissa tarkastellaan vuoden 2005 kustan-
nustenjakoa tilastojen valossa. Raportin taulu-
koissa ja kuvioissa on esimerkiksi vuoden 2005 
kustannustenjaon eläke- ja maksusuureet, 
kustannustenjakojärjestelmän kehitys viime 
vuosina ja vastuunjaon ennakoiden ja toteu-
tuneiden tietojen vertailua. Tilastoraportissa 
esitellään myös vastuunjaon perusteita, sää-
döksiä ja ohjeita.
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Yritysten työeläkemaksut 
vuonna 2005

Julkaisu sisältää tilastotietoja yritysten maksa-
mista lopullisista vakuutusmaksuista vuonna 
2005. Tiedot perustuvat eläkevakuutusyhtiöiltä 
saatuihin vakuutuskohtaisiin tietoihin ja eläke-
säätiöiden ja -kassojen työnantajakohtaisiin ti-
linpäätöstietoihin ja eläkkeiden kustannusten 
perusteena oleviin tietoihin.
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Yksityisen sektorin 
työsuhdetilastot vuonna 2005 

Raportti sisältää tietoja yksityisen sektorin työ-
eläkelakien piiriin kuuluvista 18–68-vuotiaista 
henkilöistä ja työsuhteista eläkelaeittain. Tilas-
tossa on myös tietoja yksityisen sektorin piiriin 
tulleista sekä päättyneistä työsuhteista työsuh-
teen keston mukaan. Lisäksi raportin liite 2 si-
sältää tietoja sosiaalietuuksista, jotka vuoden 
2005 lakiuudistuksen myötä otetaan huomioon 
työeläkettä määrättäessä. 
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