
Pentti Arajärvi 
alan työnjaosta:

Yhteistyön
perusta
kunnossa
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4  Sosiaalivakuutuksen   
vastuu on pitkä 
Sosiaali- ja terveysministeriön tuleva 
kansliapäällikkö Kari Välimäki painottaa, ettei 
työeläkesäästämistä pidä sekoittaa muuhun 
säästämiseen. Artikkelista selviää myös, miksi 
Välimäen päätä särki haastatteluhetkellä.

6  Työkykyä, lääketiedettä ja 
vakuutuslääketiedettä 
Hoitavan lääkärin ja vakuutuslääkärin 
dilemmasta sekä työkyvyn arvioinnista 
kirjoittavat huoneentaulunsa ylilääkäri 
Anne Lamminpää Valtiokonttorista ja 
kansanedustaja Ilkka Taipale.

7  Eläke-erot: kauna,  
närkästys, kateus 
Kolumnistimme Terho Pursiainen toteaa, että 
kateus on puhdasta pahuutta.

10 Eläkeläisten rivit tiivistyvät 
Eläkeläisten etuja on puolustamassa nyt 
monta toimijaa. Vaikka mukaan mahtuu 
myös soraääniä, on yksi asia selvä: taitetusta 
indeksistä ei pidä kukaan.

12  Eläkkeiden verotus on monen 
mekanismin tulos 
Erityisasiantuntija Suvi Ritolan asiantuntija-
artikkeli.

14 Tehtävät eivät ole muuttuneet 
Eläketurvakeskuksen rahoitus, annetut 
hallintotehtävät tai asema eivät kaipaa 
selvitysmies Pentti Arajärven mukaan 
muutosta.

16 Yhteistyö on kaikille eduksi 
Eläketurvakeskus, Kuntien eläkevakuutus ja 
Valtiokonttori pitävät selkeänä selvitystä ETK:n 
asemasta. Julkisten laitosten lähentyminen 
yhteisöön vaatii molemminpuolista tahtotilaa. 

17  Eläkemenon ennustamisen 
vaikeudesta 
Erityisasiantuntija Seija Lehtonen kirjoittaa 
asiantuntija-artikkelissaan, että tutkijan tulee 
käyttää monenmoisia hoksottimia eläkemenoa 
ennustaessaan.

18 Leipää ja hilloa 
Moni yrittäjä pohtii, kannattaisiko omaa 
eläketurvaansa parantaa korottamalla 
lakisääteisiä yrittäjäeläkemaksujaan vai 
vapaaehtoisen eläkevakuutuksen avulla.

19 Mistä tiedot eläkekertymästä? 
Suomen Eläkepalvelu -nimeä käyttävä 
meklariyritys koetti myydä Katri Isotalolle 
ruotsalaisen vakuutusyhtiön eläkevakuutusta 
Eläketurvakeskuksen rekisteriotteen avulla.

20 Kreetalla yritys on helppo perustaa 
Kreikassa moni luottaa perheen elatushaluihin 
yrittäjäeläkkeen asemesta.

21 Torikauppa on elämäntapa 
Suomalainen torikauppias hullaantui yrittäjän 
vapauteen.

22  Professori ja maailmanmestari 
Liikuntagerontologian professori Harri 
Suominen uskoo aktiivisen elämänotteen 
kannattelevan ihmisiä työelämässä 68-
vuotiaiksi. Lihasvoimallakin on väliä, hän 
muistuttaa.

24  Kuntoutus maksaa itsensä takaisin 
Reilusti yli puolet kuntoutetuista palaa takaisin 
työmarkkinoille, selviää tilastosuunnittelija 
Leena Saarnion raportista.

24  Kurkotus kohti työelämää 
Pitkään työttöminä olleet työikäiset ovat haaste 
kuntoutukselle. Kokemuksia Etelä-Karjalan 
työhyvinvointiklinikalta.

26  Vuosittain noin 25 000 työstä 
työkyvyttömyyseläkkeelle 
Työkyvyttömyyseläkkeiden hylkyjen 
asemesta keskitytään vaihteeksi myönteisiin 
eläkepäätöksiin.

27  1941 syntyneille isän syli oli 
harvinaisuus 
Vanhuuseläkkeelle jäi viime vuonna eniten 
1941 syntyneitä. Heidän sodanjälkeiseen aikaan 
ajoittuva lapsuutensa ei ollut pelkkää leikkiä.

28  ”Kaveria ei jätetä” 
Viime kesänä menehtynyt professori Teivo 
Pentikäinen oli vahva ja mieleenpainuva 
yhteiskunnallinen vaikuttaja, jonka jäljet 
olivat lähtemättömiä niin yksityishenkilönä, 
vakuutusmatemaatikkona kuin 
yritysjohtajanakin.

30  Pallo hallussa 
Informaatikko Peter Lindström kertoo 
tuoreimmat kuulumiset maailman 
eläkevakuutuskentiltä.

32  Kyllähän sinä Arvo tiijät 
Kokemuksen ääntä -sarjassa tutustutaan 
pieksänmaalaiseen Arvo Huupposeen, joka on 
toiminut Mela-asiamiehenä jo lähes 40 vuotta.  
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34  Eläkehakemukset siirtyvät 
verkkoon 
Sähköinen eläkkeen hakemispalvelu  
on kohta totta.

35  Luin kirjan 
Mikko Kautto (toim.): Suomalaisten 
hyvinvointi

36  Ristikko

38  Tiedoksi

39  A new magazine about the 
Finnish pension system in English 
Tutustu uuteen FPJ-lehteen vaikkapa 
verkossa tai tilaa itsellesi oma numero.

40  Eläketurvakeskuksen julkaisuja

Finanssiala ja me

Vakuutusyhtiöt ja pankit tekivät liittonsa merkiksi Finanssialan 
Keskusliiton. Liittymällä tavoitellaan edunvalvonnallista ja syner-
giahyötyä järjestöjen toiminnassa. Seuraavaksi askeleeksi veika-
taan vakuutus- ja pankkivalvonnan yhdistämistä. Siitä saattaisi olla 
organisatorista etua, mutta muuten perustelut rakentuvat asioiden 
vajaalle ymmärtämiselle.

Erityisesti sosiaalivakuutuksen puolelta on syytä alleviivata, ettei 
se ole finanssialan liitännäinen eikä jatke. Pankki- ja rahoitustoiminta 
perustuu yksilön oman tilin tai ”salkun” olemassaoloon. Vakuutus 
on taas riskin tasaamista kollektiivin kesken. Henkivakuutukseen 
on ympätty sijoituspistokkaita, mutta vakuutuksen perusolemus on 
aivan selvä työeläkevakuutuksessa, liikennevakuutuksessa, lakisää-
teisessä tapaturmassa ja vahinkovakuutuksissa.

Työeläkkeessä on kysymys toimeentuloriskeistä ja niihin varautu-
misesta kaikkien työntekijöiden kesken, samoin yrittäjillä. Työkyvyt-
tömyydestä ja elämän pituuden arvaamattomuudesta aiheutuva riski 
tasataan poikittaissuunnassa. Koko työntekijäkunnan toimeentulo-
riskiä tasataan vielä pituussuunnassa niin, että sukupolvet osallistuvat 
kuorman kantamiseen sovitussa ja säädetyssä suhteessa. 

Omaa salkkua keräämällä tai omakohtaisen säästämisen keinoin 
ei koko eläketurvaa voi rakentaa, kun terveytensä tilaa ja elämänsä 
pituutta ei etukäteen tiedä. Perusta tehdään lakisääteisellä vakuu-
tuksella, joka ei palvele vain hyväosaisia vaan ottaa huonotuuri-
semmatkin mukaan.

Kansakunnan eläketurvan hoitaminen ja siihen liittyvien ris-
kien tunteminen on vaativampi tehtävä kuin se rahanpyöritys, jota 
kunnioittavasti kutsutaan finanssialaksi. Varainhoidossa on omat 
riskinsä, mutta sen takia ei työeläkkeistä tehdä finanssimarkkinoi-
den pelinappulaa.

Vakuutus- ja pankkivalvonnan mahdollisessa yhdistämisessä 
saattaisi rahoitus- ja sijoitustoiminnan näkökulma peittää alleen 
vakuutusosaamisen. Sosiaalivakuutuksen vaatimaa yhteiskunnallista 
tietoa finanssimiehiltä puuttuu, mutta tulevaisuudella pelottelu ja 
tuloerojen kasvattamisvaatimukset hallitaan kieltämättä hyvin.

Työeläkkeet ovat sosiaaliturvaa ja niiden hoito sosiaalipolitiik-
kaa eikä finanssipolitiikkaa. Työeläkkeet rakentuvat työlle ja niistä 
sovitaan työmarkkinapuolten kesken. Lakiesitykset valmistellaan 
sosiaali- ja terveysministeriössä ja eduskunnassa ne lähetetään ensi-
sijaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

Valvontojen yhdistäminen veisi herkästi ainakin vakuutusyhtiöitä 
koskevan lainsäädännön valmistelun valtiovarainministeri-
öön, mahdollisesti myös joitakin vakuutustuotteita kos-
kevan säädösvalmistelun. Siitä seuraisi lisää sekaannusta, 
kun vakuutusta koetettaisiin vääntää finanssiajattelun 
raameihin. Muutenkin kannattaa liiallista vallan kes-
kitystä VM:öön varoa, vaikka pankkikriisistä on jo 
aikaa kulunut. 

R e i j o  O l l i k a i n e n
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sosiaalivakuutuksen 
vastuu on pitkä

Sosiaali- ja terveysministeriö saa Kari Välimäestä 

kokeneen, osaavan ja sosiaalista oikeudenmukai-

suutta tulisieluisesti puolustavan kansliapäällikön.

Kari Välimäki joutuu tulevana kansliapäällik-
könä tekemisiin julkisuuden kanssa entistä 
useammin. Hän sanoo ottavansa tilanteesta 
vaarin ja nostavansa mielellään esiin tärkeä-
nä pitämiään asioita. Yksi niistä on sosiaa-
lialan työn arvostuksen nostaminen.

Tuleva kansliapäällikkö Kari Välimäki:
myksiin entistä paremmin. Se tarkoittaa hie-
man uudenlaista painotusta toiminnassa ja ehkä 
lisää resurssejakin.

Työeläke ei ole finanssituote

Vakuutusvalvontaa asetellaan väkisin hämärään 
valoon sopivasti juuri nyt, kun puhe vakuutus- 
ja finanssivalvonnan yhdistämisestä on noussut 
jälleen kerran esille Vakuutusyhtiöiden Kes-
kusliiton ja Pankkiyhdistyksen fuusiouutisten 
yhteydessä. Välimäki huomauttaa kuitenkin, 
että keskusliittojen yhteenliittymässä on kyse 
edunvalvonnasta.

– On aivan selvää, että kun pankki- ja va-
kuutustuotteet ovat lähentyneet toisiaan ja kun 
samoissa yhtiöryhmissä myydään molempia tuot-
teita, niin edunvalvonnan yhdistymisen edut ovat 
ilmeiset. Sosiaalivakuutuksessa kyse on kuitenkin 
aivan toisenlaisista kokonaisuuksista ja vastuista, 
Välimäki korostaa.

Välimäki muistuttaa, että valvojan ensisijainen 
intressi on taata lakien toteutuminen ja annettu-
jen vaatimusten täyttyminen.

– Vakuutustoiminnassa on tärkeää, että vakuu-
tuksen antaja täyttää vakavaraisuusmääräykset. 
Esimerkiksi työeläkevakuuttamisen toimintalo-
giikka perustuu aivan toisenlaiseen aikajänteeseen 
kuin vaikkapa yksityisvakuutustoiminnan. Työ-
eläketoiminnan valvontakin edellyttää erittäin 
laajaa osaamista ja kokonaisuuden tuntemista. 

– Työeläke on osa sosiaalivakuutusta. Se ei 
istu luontevasti finanssituotteiden joukkoon. 
Lakisääteinen työeläkesäästäminen on luonteel-
taan hyvin erilaista kuin muu säästäminen. Se on 
työeläketurvaa, Välimäki painottaa.

Valmistelun työnjako toimii

Aina aika ajoittain kädenväännöksi äityvä vakuu-
tus- ja pankkialan rinnakkaiselo nähdään myös 
merkkinä sosiaali- ja terveysministeriön ja valtio-
varainministeriön keskinäisestä kisailusta. Väli-
mäki ei tällaista sano kokeneensa.

– Meillä on hyvää yhteistyötä valtiovarain-
ministeriön kanssa. Linjauksia yhteisiin asioihin 

H
einäkuun helteiden keskellä julkaistiin 
pitkään odotettu tieto: tasavallan presi-
dentti nimitti STM:n ylijohtajan Kari 
Välimäen kansliapäälliköksi vuoden 
2007 alusta alkavaksi viisivuotiskau-
deksi. Välimäellä on vielä loppuvuosi 

aikaa johtaa ministeriön talous- ja suunnittelu-
osastoa. 

Työeläke-lehden haastatteluhetki sijoittuu 
syyskuun alkuun. Istuva kansliapäällikkö Markku 
Lehto on joutunut juuri edeltävänä iltana televi-
siouutisten tentattavaksi: miksi Vakuutusvalvon-
tavirasto sijoittui hännänhuipuksi ministeriön 
hallinnonalaisten virastojen rankkauslistalla? 
Arvosteleeko ministeriö vakuutusvalvontaa?

Kari Välimäen päätä särkee. Se ei kuitenkaan 
johdu sensaationhakuisista uutisista tai STM:
lle sovitelluista murheista vakuutusvalvonnan 
väitetystä kehnosta jamasta. Ei edes tuleva kans-
liapäällikkyys sen mukanaan tuomine julkisuus-
paineineen tunnu aiheuttavan ohimokivistystä. 
Päänsärky on kuulemma edellisillan B.B. Kingin 
konsertin seurausta.

– Konsertti oli mahtava. Vika ei ollut ollen-

kaan musiikissa, eikä päänsärky ole muutenkaan 
itseaiheutettua. Kyseessä on vanha vaiva, jonka 
saan pysymään nykyään täysin kurissa tietynlai-
sella voimistelulla, Välimäki kuittaa.

Vakuutusvalvonta kunnossa

Ei edes harvoin iskevä ohimojomotus saa tyl-
sistettyä Kari Välimäen teräväksi tunnettua aja-
tuksen juoksua. Vastaus esimerkiksi edellisillan 
uutisankkaan Vakuutusvalvontaviraston väitetystä 
kehnoudesta tulee saman tien.

– Kyse on aivan tavallisesta, oman hallin-
nonalamme arvioinnista, jonka tarkoituksena 
on kartoittaa kunkin viraston ja organisaation 
tilanne ja pyrkiä oikomaan mahdollisesti löyty-
neitä epäkohtia. Tämä on normaalia, avointa ja 
läpinäkyvää virkamiestoimintaa, hän toteaa.

Välimäki huomauttaa, etteivät vakuutusval-
vonnan pisteytykset edes olleet kehnoja. 

– Virasto on pystynyt lyhyen olemassaolonsa 
aikana kehittymään luotettavaksi asiantuntijaksi 
ja toimijaksi. On totta, että sen tulee suunnata 
huomiotaan valvonnan tiettyihin ydinkysy-
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tehdään sulassa sovussa, Välimäki vakuuttaa.
Vaikka valtiovarainministeriö tietyin väliajoin 

nostaakin ääntään myös työeläkevakuuttami-
seen ja erityisesti sijoittamiseen liittyvissä kysy-
myksissä, ovat itse työeläketurvaan liittyvät asiat 
kuitenkin turvallisesti STM:n hanskassa. Onpa 
ministeriötä syytelty siitäkin, että se antaa liiaksi 
lainvalmistelutehtäviä esimerkiksi Eläketurva-
keskukselle.

Välimäki ei noita puheita purematta niele. 
Hän sanoo arvostavansa Eläketurvakeskukseen 
kerääntynyttä asiantuntemusta paljon. Lisäksi 
hänen silmissään talon pisteitä nostaa se, ETK 
kerää yhteen eri intressiryhmät ja toimii kaik-
kien kanssa hyvässä synteesissä. Tästä hänellä on 
omakohtaista kokemusta muun muassa ETK:n 
hallituksen jäsenenä.

Ei niin ikään työeläkealan kolmikantaisen 
päätöksenteon moitiskelu saa Kari Välimäeltä 
ymmärrystä.

– Eikö tuntuisi kummalliselta, jos jonkin alan 
asioista päättäisivät muut kuin alan omat intres-
sitahot? Lakeja ei voida tehdä umpiossa.

– Työeläkealan päätöksenteko on mielestäni 

loistavaa yhteistoimintaa valtiovallan, alan ja 
edunmaksajien ja edunsaajien kanssa. Työelä-
keturvaan liittyvät muutokset kuuluvat neuvo-
teltaviksi kolmikantaisesti. Siitä kuitenkin on 
huolehdittava, että ministeriölle jää riittävästi 
aikaa tehdä lopulliset päätökset kokonaisuuden 
etu silmällä pitäen, hän jatkaa.

Taloudellisen ja sosiaalisen synteesi

Ainakin tulevalla kansliapäälliköllä on alan koko-
naisnäkemys hallinnassa. Yli neljännesvuosisadan 
ajan hankittua kokemusta omasta ministeriöstä 
ja sen toimintakentästä täydentää Välimäen hen-
kilökohtainen kiintymys sosiaalipolitiikkaan tie-
teenalana.

Lisäksi Välimäki on perehtynyt laajasti kan-
sainvälisiin ja EU-asioihin. Jos tarvitaan joku 
asiantuntija purkamaan käsitettä ”Lissabonin 
strategia”, niin Välimäki on oikea valinta. 

– Lissabonin strategia nosti sosiaaliset äänen-
painot esille talouden ylivallan alta 1990-luvulla. 
Se teki näkyväksi sosiaalisen ja taloudellisen 
aspektin keskinäisen riippuvuussuhteen. Ei voi 

olla toista ilman toista. Sosiaalinen ulottuvuus 
nousi ainakin toistaiseksi pysyvästi EU:n agen-
dalle, jonne se ilman muuta kuuluukin, hän 
toteaa.

Välimäki muistelee, kuinka 1990-luvun 
lamanjälkeinen säästömentaliteetti jäi elämään 
myös täkäläiseen keskusteluun.

– Sosiaalipolitiikka hävisi taloudellisen slangin 
alle. Sosiaalimenoista kyllä puhuttiin, ja niitä 
suhteutettiin BKT:hen tavan takaa. Niin tehdään 
helposti vielä nytkin ja unohdetaan miettiä, mitä 
informaatiota kyseinen tieto meille antaa.

Nyt meneillä on Välimäen helpotukseksi 
eräänlainen talouden ja sosiaalisen synteesi. 

– Yhteiskunnassa ymmärretään yleisesti, että 
sosiaalipolitiikan tehtävänä on tarjota ihmisarvoi-
nen elämä kaikille. Se taas on arvo sinänsä, mutta 
lisäksi väestön hyvinvointi on omiaan luomaan 
pohjaa myös taloudelliselle kasvulle.

Te k s t i :  K a t i  K a l l i o m ä k i
K u v a t :  J u h a  R a h k o n e n
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Lähes iäisyyskysymykseksi on muotoutunut varsin usein kuultu hämmästely: 

kuinka vakuutuslääkäri voi arvioida kenenkään työkykyä edes tapaamatta 

potilasta? ”Katujen miesten” sankariksi noussut kansanedustaja ilkka taipa-

le ja ylilääkäri anne lamminpää Valtiokonttorista ovat iäisyyskysymyksestä 

samaa mieltä, mutta muuten he kirjoittavat erilaiset huoneentaulut.

taipaleen teesi numero 1:
Vakuutuslääkäri tekee suosituksen 
asiakirjojen perusteella näkemättä 
potilasta.

”Kansa kritikoi tätä eniten, minä en. Vakuutus-
lääkäri näkee tuhansien potilaiden papereita ja 
voi verrata niitä toisiinsa ja luoda peruslinjan 
eläkkeiden hyväksymiseksi tai hylkäämiseksi. 
Pulmia on silti paljon. Ensinnäkin eri tautiryh-
mien hyväksymiskriteerit eivät ole kovin julkisia 
kenttälääkäreille ja osaa kriteereistä ei ole edes 
kirjallisena olemassa.”

”Toiseksi lääkäritodistukset ovat monesti 
heikkoja tai puutteellisia, eivätkä vakuutuslää-
kärit anna lausuntokohtaista palautetta. Jos lisä-
tutkimuksia vaadittaisiin kirjallisesti, kuka ne 
maksaisi? Lisäksi lausunnon kirjoittanut lääkäri 
ei saa hylättyä eläkehakemusta edes tiedoksi. B-
lausuntokaavakkeessa tulisi olla valtakirjaosuus, 
jolla annettaisiin lupa lääkärin saada tietää rat-
kaisu.”

”On aivan ilmeistä, että jokaista selkävika- tai 
fibromyalgiapotilasta vakuutuslääkärin ei tulisi-
kaan nähdä. Sääli tai hyvä selitys- tai valitustaito 
ei voi olla argumentti eläkkeen saamiseen, mutta 
vakuutuslääkärin olisi hyvä tavata heikkolah-
jaisia, ressukoita, avuttomia ihmisiä, joista jo 
kiikarin oikein päin kääntämällä näkee, mistä 
on kysymys.”

”Mielenkiintoinen on käyttöön tuleva toimin-
takykykaavake. Kun potilas ja lääkäri täyttävät 
sen huolella, suurin piirtein puolet hylätyistä elä-
ketapauksista selkävika- ja mielenterveysryhmässä 
hyväksytään. Eli aiemmin on tehty liian kireitä 
ratkaisuja elävään elämään nähden.”

taipaleen teesi numero 2:
Vakuutuslääkäri ei väistämättä tiedä 
potilaan työntekokyvystä mitään.

”Lääkäri tietää sairauksista ja oireista paljon ja 
niiden vaikutuksesta toimintakykyyn, mutta 
ei useinkaan työnteosta riittävästi. Työnantaja, 
työnjohtaja tai työkaveri näkee parhaiten, onko 
ihmisestä enää selvin päinkään töihin.”

”Henkilökohtaisesti tapaan vain sellaisia työt-
tömiä henkilöitä, joita työ- tai sosiaaliviranomai-
set arvioivat työkyvyttömiksi vapaille työmarkki-
noille. Ikävä kyllä, joudun tapaamaan henkilöitä, 
joiden eläkehakemus on hylätty kerran tai use-
ammin, mutta työviranomaisten ja työnantajien 
mielestä he eivät pärjäisi töissä.”

”En tapaa siis lainkaan ihmisiä, joiden elä-
kehakemus on hyväksytty. Siksi näkökulmani 
on vinoutunut, etsin ihmisistä vain negatiivisia 
puolia. Voin onnitella aivovammaistakin: onneksi 
olkoon, vammastasi on kerrankin elämässäsi hyö-
tyä, kun voit sen perusteella päästä eläkkeelle.”

”Työssä olevat saavat lausunnon työnantajalta, 
työterveyslääkäriltä tai -hoitajalta, miten huonosti 
ovat oireidensa takia pärjänneet töissään. Pitkä-
aikaistyöttömät ovat huonossa asemassa, ei ole 
ketään lausunnon antajaa. Siksi soitankin heidän 
viimeisille työnantajilleen kysyäkseni asiaa luvan 
kanssa. Mikä on ollut työkyky selvin päin ”nor-
maalityöntekijään” nähden, kolmannes, puolet 
vai kaksi kolmannesta? Jos on puolet tai alle ja 
tautejakin on riittävästi, suosittelen eläkkeelle.”

”Ellei näin saada riittävästi näyttöä työkyvyt-
tömyydestä, organisoimme työkokeilun. Valitet-
tavasti heikko menestys selvin päin työkokeilus-
sakaan ei varmista myönteistä eläkepäätöstä.”

”Paras kriteeri olisi: palkkaisiko vakuutus-
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Työkykyä, lääketiedettä ja vakuutuslääketiedettä

Vakuutuslääketiede 
arvioi yksilön työkykyä:
1.  Vakuutuslääkäri 
 ei näe potilasta.
2.  Vakuutuslääkäri ei 
 tiedä työnteosta.
3.  Vakuutuslääketiede 
 ei tutki seurauksia.



lamminpään teesi numero 1: 
Vakuutuslääketiede käyttää yksilön 
kliinisestä tilasta ja toimintakyvystä 
saatua tietoa arvion  yhtenä perustana.

”Vakuutuslääketieteellinen työkyvyn arvio työ-
eläkepuolella tehdään etuutta kuten osa- tai täys-
työkyvyttömyyttä ja työkyvyn menetyksen uhkaa 
arvioitaessa. Tällöin työntekijällä on vika, sairaus 
tai vamma, jonka tilan aiheuttamien objektii-
visten löydösten kuvaaminen mahdollisimman 
selkeästi ja tarkasti on ensisijaista.”

”Tuorein tieto on merkittävin, mutta sai-
rauden kululla ja historialla on myös merkityk-
sensä.”

”Toimintakyky kuvaa ihmisen selviytymistä 
jokapäiväisen elämän moninaisista vaatimuk-
sista.

Yksilön biologisen, psykologisen ja sosiaa-
lisen elämän alueiden lisäksi toimintakykyyn 
vaikuttavat työntekijän pärjääminen yhteisössä 
ja ympäristössä.”

lamminpään teesi numero 2: 
Vakuutuslääkäri tutkii yksilön työtä ja 
työuraa sekä arvioi siinä pärjäämistä. 

”Valtionkonttorin työeläkepuolella arvioidaan 
useimmiten ammatillista työkykyä, jolloin työ-
uralla ja ammatilla on vielä suurempi merkitys 
kuin yksityisellä sektorilla. Pyydämme myös 
työnantajan lausunnon, jossa selviävät muun 
muassa työssä tehdyt työjärjestelyt ja työnanta-
jan näkemys nykyisestä pärjäämisestä suhteessa 
aiempaan työhistoriaan.”

”Lääkärinlausunnon, työnantajan lausunnon 
ja oman hakemuksen avulla arvioidaan selviä-
mistä nykytyössä tai siihen läheisesti verratta-

vissa olevassa työssä. Samalla arvioidaan työn 
vaatimuksia suhteessa sairauteen ja tarkastellaan 
työuran pituutta.”

”Mikäli lausuntojen välillä on ristiriitaa, pyy-
dämme Valtiokonttorissa lisäselvitystä. Puutteel-
listen tietojen perusteella ei yksilön työkykyä 
voida arvioida.” 

”Työnantajan mahdollisuudet sijoittaa työn-
tekijä koulutuksen kautta työhön tai osa-aika-
työhön ovat tärkeitä tietoja työeläkekuntoutuk-
sen kannalta. Ennen asiakirjojen lähettämistä 
vakuutuslääketieteelliseen työkyvynarvioon on 
verkostoneuvottelu työntekijän, työnantajan ja 
työterveyshuollon kesken suotava. Näin tulee 
tutkittua työtilanne ja käytyä läpi työntekijän 
vahvuudet ja rajoitukset työssä sekä työn järjes-
telyiden mahdollisuudet.”

”Ohjaamme aktiivisesti työpaikkoja ja työter-
veyshuoltoja yhteistyöhön.  Työterveyshuollon 
roolin vahvistuminen on tuottanut tulosta.”

lamminpään teesi numero 3:
Vakuutuslääketieteelliseen arvioon 
tarvitaan tietoa hoidosta ja kuntoutu-
ksesta ja niiden vaikutuksista tai niitä 
koskevista suunnitelmista.

”Pysyvän työkyvyttömyyden arviointi voidaan 
suorittaa vasta silloin, kun hoidon ja kuntou-
tuksen keinot on käytetty ja niillä on saavutettu 
maksimaalinen pysyvä vaste.”

”Kuntoutustukea haettaessa on oltava hoito- ja 

lääkäri itse tai hänen vakuutusyhtiönsä kyseisen 
henkilön siivoojaksi, rakennusmieheksi, hitsaa-
jaksi - edes tukitöihin? Epäilenpä.”

taipaleen teesi numero 3:
Vakuutuslääketiede ei ole tehnyt 
seurantatutkimuksia riittävästi.

”Meillä on riittämättömästi tietoja siitä, mitä 
esimerkiksi vakuutusoikeuden hylkäämissä elä-
kehakutapauksissa on käynyt. Milloin henkilöt 
lopulta eläköityvät, mikä on heidän kuolleisuu-
tensa, kuinka moni heistä on reaalisesti mennyt 
töihin - mitä heille ylipäänsä on tapahtunut?”

”Omista tutkimistani potilaista kuolee vuoden 
sisällä 5-10 prosenttia. Tiedän vain kaksi tapausta 
tutkimistani potilaista, joissa eläkehakemus on 
hylätty ja kaverit ovat työssä - toisin päin tilanne 
on paljon karmeampi.”

”Myös erilaisista lääkinnällisten ja ammatil-
listen kuntoutussuositusten toteutumisen seu-
rantatutkimuksia on liian vähän. Suositukset 
paljastuvat kovin idealistisiksi.”

”Erityisesti huumeiden käyttö-, persoonal-
lishäiriö-, MBD-, ADHD- ja heikkolahjaisuus-
diagnooseilla ei tahdo päästä eläkkeelle, vaikka 
työhistoria olisi olematon eikä kukaan muu 
viranomainen arvioi heitä työkykyiseksi. Näistä 
ryhmistä on liian vähän tutkimuksia, mutta eipä 
voi syyttää vain vakuutuslääketiedettä, vaan ehkä 
enempi psykiatriaa ja neurologiaa.”
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Vakuutuslääketiede arvioi 
yksilön työkykyä
1.  kliinistä tilaa ja toimintakykyä 
 koskevan tiedon perusteella
2.  paneutumalla työuraan ja 
 työssä pärjäämiseen
3.  tutkimalla hoitoa ja kuntoutusta 
 ja niiden vaikutuksia



taipale kommentoi 
lamminpäätä:

Tiedon hankinnasta:

”Vakuutuslääketiede ei käy ihmisten kotona kat-
somassa, miten reaalisesti ihminen pärjää arki-
toiminnoissaan. Pitkäaikaistyöttömien osalta 
vakuutuslääketiede ei ole kiinnostunut edes 
hankkimaan tietoja henkilön pärjäämisestä vii-
meisissä työsuhteissaan. Vakuutuslääketiede ei 
opeta kenttälääkäreitä tekemään tässä suhteessa 
parempia B-lausuntoja.”

Työterveyshuollosta:

”Valtiokonttori ei ole julmin eläkehakemusten 
tyrmääjä, kuntapuolella on kovempi ote. Valtiolla 

on hyvä työterveyshuolto, eduskunnallakin se on 
maksuton erikoissairaanhoitoa myöten. Valtio on 
vain hylännyt työttömien työterveyshuollon.”

Kuntoutuksen seurannasta:

”Kuntoutuspuheissa on paljon katteetonta idea-
lismia ja höpötystäkin. Monet kuntoutuslaitokset 
ovat pienten paikkakuntiensa suuria työllistäjiä ja 
joutuvat sotainvalidien ja -veteraanien vanhen-
nuttua haalimaan asiakkaita muista ryhmistä ja 
antamaan todellisuutta valoisampia raportteja 
toimintansa tuloksellisuudesta yksittäisten poti-
laiden kohdalla. On lisäksi suuri joukko ihmisiä, 
jotka eivät pääse kyseisiin laitoksiin, koska heidän 
kuntouttamistaan pidetään hyödyttömänä, mutta 
silti heitä ei lasketa eläkkeelle.”

”Helsingin varhempi sosiaalijohtaja tokaisi 

suoraan: me emme selvitä eläke-edellytyksiä, 
me kuntoutamme. Siksi kaikkein raihnaisin 
porukka joutui odottamaan oikeutettuja eläk-
keitänsä viitisen vuotta. Nyt sosiaalitoimiston 
eläkeprojektin kautta on liki 1500 helsinkiläistä 
päässyt eläkkeelle. Valtion tuottavuusohjelma 
takaa sen, ettei vajaatyökykyisiä ja pitkäaikais-
työttömiä enää palkata valtiolle, eikä heitä kohta 
palkkaa kukaan muukaan.”

”Suosittelen eläketukilain säätämistä ker-
ran uudelleen ja koskemaan 55-vuotiaista niitä, 
jotka ovat olleet kahdeksan vuotta työttöminä. 
Lisäksi suosittelen yksilöllistä eläketukilakia, joka 
tiukoilla kriteerillä voisi koskea nuorempiakin 
henkilöitä, joilla ei ole juurikaan edellytyksiä 
työllistyä elämässään.”

lamminpää kommentoi 
taipaletta:

Potilaan näkemisestä:

”Vakuutuslääketieteellinen arvio perustuu asia-
kirjoihin. Ei ole realistista, että vakuutuslääkäri 
arvioi työkykyä paremmin yksittäisen näkemisen 
perusteella kuin hoitava lääkäri tekee useimmiten 
pitkäaikaisen potilas-lääkärisuhteessa kertyneiden 
tietojen pohjalta. Järjestelmämme toimii, mutta 
vuoropuhelua on hyvä lisätä.”

”Tautikohtaista hyväksymis- tai hylkäämiskri-
teereitä ei ole tehtävissä, mutta yleisistä työky-
vyttömyyseläkekriteereistä pitäisi lääkäreillä olla 
tietoa. Hoitavan lääkärin ei tarvitse tuntea vallit-
sevaa korvauskäytäntöä. Vakuutuslääkärille riittä-
vät lääkärin tiedot. Ei ole tarkoituksenmukaista, 
että kaikki lääkärit perehtyvät eläkelainsäädän-
töön sekä eläkelautakuntien ja vakuutusoikeuden 
ratkaisuihin.”

”Hakijan oikeusturva ei saisi heikentyä puut-
teellisten lausuntojen perusteella. Valtiokont-
torissa pyydämme lisäselvityksiä puutteellisiin 
lausuntoihin ja soitamme lääkärille hakijan 
luvalla.”

”Hoitava lääkäri kirjoittaa lausunnon ja näin 
käytännössä useimmiten kuulee potilaaltaan rat-
kaisun sisällön. Valtakirjamenettely ratkaisun 

sisällöstä lausunnon kirjoittaneelle lääkärille on 
mahdollista, mutta tällaista ei käytännössä ole 
ollut.”

”Työttömiä koskevat lausunnot ovat toivotta-
vasti terveyskeskuksen omalääkärin kirjoittamia. 
Kunnassa toimivat kuntoutuksen asiakasyhteis-
työryhmät ovat arvokkaita työrukkasia vaikeissa 
tilanteissa. Työttömien työterveyshuoltoon ei 
ole aihetta.”

” Työkyvyttömyyden hoidon sijasta on kes-
kitytty työ- tai toimintakyvyn hoitoon. Ylei-
sesti tiedetään fibromyalgian tulevan hylätyksi 
vallitsevassa korvauskäytännössä. Hoitavat lää-
kärit paneutuvatkin hoitoon ja kuntoutukseen 
sekä kannustavat järjestämään työolot sopiviksi. 
Heikkolahjaiset tai muut hyvin vajaakykyiset 
ovat harvemmin enää työelämässä, vaan usein 
he hakevat vähäisen ja rikkonaisen työuran takia 
Kelan kansaneläkettä, työkyvyttömyyseläkettä ja 
tarvittaessa toimeentuloturvaa.”

”PCA-toimintakykymittari tuonee tarvitta-
van lisän, mutta sitä ei tarvita, jos lausunnot 
ovat hyviä.”

Työnteon tuntumasta

”Vakuutuslääkärillä on tieto työurasta, vaikka 
olisi kysymys pitkäaikaisesta työttömästä hen-
kilöstä. Arviointi työkyvyn alenemasta tehdään 

sen tiedon perusteella, mitä toimintakyvystä ja 
tehdyn työn vaatimuksista on. Vakuutuslääkärin 
koulutuksessa perehdytään eri töiden terveyden-
tilavaatimuksiin.” 

Vakuutuslääketiede ei tutki seurauksia

”Kuntoutuksen vaikututtavuustutkimuksia on 
tehty merkittävä määrä. Systemoituja katsauksia 
tai meta-analyyseja on yli 700 ja satunnaistet-
tuja kontrolloituja tutkimuksia noin 10 000. 
Vaikuttavuustutkimuksia kaivataan kuitenkin 
lisää. Työeläkekuntoutussektori seuraa amma-
tillisen kuntoutuksen vaikuttavuutta. Kuntoutus 
kannattaa, esimerkiksi viime vuosina ammatil-
lisena kuntoutuksena Valtiokonttorin rahoituk-
sella kouluttautuneet ja valmistuneet ovat lähes 
poikkeuksetta työelämässä. Työelämä on myös 
sinällään kuntouttava elementti.”

”Tutkimustietoa on myös syrjäytyneiden työ-
ikäisten ihmisten sairastamisesta ja kuolleisuu-
desta. Erityisesti nuorena alkanutta syrjäytymistä 
tulisi tutkia ja ennaltaehkäistä kaikin tavoin käy-
tettävissä olevan tiedon mukaisesti.” 

”Aktiivinen vuoropuhelu terveydenhuollossa 
toimivien lääkäreiden ja vakuutuslääkäreiden 
kesken on tärkeää, ja sitä tulee lisätä. Rakentava 
keskustelu vie kehitystä paremmin eteenpäin 
kuin vastakkainasettelu.”

kuntoutussuunnitelman, jolla pyritään paranta-
maan yksilön alentunutta työkykyä.”

”Sairauden aiheuttamaa työkyvyttömyyden 
uhkaa arvioitaessa otetaan kantaa myös siihen, 
voidaanko ammatillisella kuntoutuksella siir-
tää tai ehkäistä työkyvyttömyyseläkkeelle jou-

tumista.”
”Valtiokonttori vastaa Suomen suurimman 

organisaation eläkkeistä. Asiakkaamme, valtion 
työntekijät, edustavat kokeneinta ja iäkkäintä 
työntekijäjoukkoa. Työn vaatimusten kasva-
misesta ja ikääntymisestä huolimatta työkyvyt-

tömyyseläkehakemusten määrä on laskenut ja 
hakemusten hylkyjä on 14 prosenttia.  Kasvava 
määrä työntekijöitä jatkaa työssä pidempään.  
Pitkäjänteinen ja systemaattinen työhyvinvoin-
tityö sekä työkyvyn hoito ja kuntoutus ovat tuot-
taneet tulosta.” 
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Eläke-erot: kauna, närkästys, kateus

P
ieneläkeläinen tuohtuu, kun lukee lehdistä ylisuurista eläke-eduista. Tunne 
voi olla kaunaa, närkästystä tai kateutta.

Nämä suuttumukset muistuttavat toisiaan kovin läheisesti. 
Eläinten tunne-elämässä on jotakin, mikä muistuttaa ihmisen epäoi-

keudenmukaisuuden kokemusta (sanoo filosofi John Stuart Mill). Monilla 
eläimillä on oma piha-alue, reviiri. Jos eläin näkee toisen eläimen lähestyvän 

pihapiiriään katalin aikein ja poikaset ovat vaarassa, se nousee puolustautumaan 
vimmaisesti. Jos poikasten käy siitä huolimatta huonosti, eläin tuntee halua rangaista 
ja kostaa. Tätä halua kutsutaan kaunaksi.

Ihmisellä on kaksi kykyä, joita eläimellä ei ole. Hän kykenee eläytymään toisten 
asemaan. Toiseksi hän yleistää. Eläimen kokema kauna jalostuu oikeudenmukai-
suudeksi, kun ihminen ei kohdista suuttumustaan vain omien poikastensa vahin-
goittajaan. Hän närkästyy jokaiselle, joka jopa jossakin kaukaisessa maassa käy 
puolustuskyvyttömän kimppuun. Kauna saa moraalisen luonteen: siitä kehittyy 
närkästys. 

Kauna on itsekeskeistä. Epäoikeudenmukaisuuden tunne on sivullisen elämys, 
se herää toisen puolesta. Ihminen sekä tuntee kaunaa että närkästyy.

Luen uutisen hyvin suuresta eläkkeestä. Sisintäni viiltelee kiukku. Tunnenko 
reviirieläimelle ominaista kaunaa vai herättääkö epäoikeudenmukaisuus minussa 
moraalista närkästystä? Olen kehittänyt tee-se-itse -testin, jonka avulla pääsen sel-
ville tunteistani.

Kauna perustuu taustateoriaan. Jos uskon, että minun eläkkeeni pienuus johtuu 
siitä, että muutamat saavat liikaa, mikä suututtaa minua, koen kaunaa: saalistajat 
ovat tunkeneet reviirilleni ja vieneet sieltä jotakin minulle kuuluvaa. Taustateoria 
on vain joskus oikea. Se, mitä yksi saa, ei aina ole toisilta pois. Jos teoria on väärä, 
kauna ei ole aito.

Jos luovun taustateoriasta, voin jatkaa testiä. Olisinko vihainen suuresta eläkkeestä 
kertovasta uutisesta, jollei mieleeni tulisi uutista lukiessani oman eläkkeeni surkeus? 
Jos silloinkin olisin vihainen, todennäköisesti on kyseessä aito epäoikeudenmukai-
suuden kokemus. Katson asiaa yleisestä näkökulmasta. Suuttumukseni ei hälvenisi, 
vaikka saisin tietää, että itselleni alettaisiin maksaa yhtä suurta eläkettä.

Kolmas kiukun laji on kateus. Himo ja kateus ovat eri asioita. Himoitsen lähim-
mäisen puolisoa, jos minun tekee häntä mieli ja tiedän, että minulla olisi ainakin 
teoreettinen mahdollisuus vokotella hänet itselleni. Kateus kohdistuu asioihin, joita 
en periaatteessakaan voi kuvitella itse saavani. Kateus on haluani tuhota toisen elä-
mästä jotakin, koskei se ole minun ulottuvillani.

Kauna edellyttää teoriaa, että joku on vienyt minulta jotakin. Kateellinen pahek-
suu toisen kukoistusta pyyteettömästi, mitään itselleen toivomatta. Kokemus on 
silti hänelle henkilökohtainen samoin kuin kaunaiselle ja toisin kuin moraalisesti 
närkästyneelle. Toisen menestys nöyryyttää kateellista henkilökohtaisesti. Helpot-
taakseen oloaan hän on valmis sabotoimaan sitä itselleen mitään tavoittelematta ja 
jopa omalla kustannuksellaan.

Yhteiskunnassa on yhä epäoikeudenmukaisuutta, josta närkästytään aiheellisesti. 
Kaunankin tunne on hyväksyttävää tai vähintään ymmärrettävää, joskin vain silloin, 
kun sen taustateoria on tosi. 

Kateus ei ole oikeutettua milloinkaan. Se on ainoa läpikotaisin epäoikeuden-
mukainen asia maailmassa. Kateuden teko on toisen ihmisen hyvinvoinnin itse-
tarkoituksellista tuhoamista, ilman että on ketään, joka siitä hyötyisi. Kateus on 
pyyteetöntä, puhdasta pahuutta.

Te r h o  P u r s i a i n e n
www. te rh opu r s i a i n e n . f i
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E
läkeläisten taloudellisten ja sosiaalisten 
oikeuksien parantamiseksi on perustettu 
eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry. 
Noin 260 000 eläkkeensaajan etujärjestö 
terävöittää edunvalvojan profiiliaan sekä 
työmarkkinaosapuolten että eläkepolitii-

kasta päättävien suuntaan.
Kaikkien kuuden EETUn perustajaliiton 

– Eläkeliitto, Eläkeläiset, Eläkkeensaajien kes-
kusliitto, Kansallinen senioriliitto, Kristillinen 
eläkeliitto ja Svenska pensionärsförbundet – aat-
teellinen taustayhteisö on jossakin puolueessa. 
Etujärjestö edustaa yhteensä noin 260 000 elä-
keläistä.

Juhannuksen kynnyksellä nämä kuusi suurinta 
irtautuivat valtakunnallisesta eläkeläisjärjestöjen 
neuvottelukunnasta VENKistä ja synnyttivät 
EETUn uudeksi etujärjestöksi.

Epätasa-arvoinen verotuskäytäntö

EETU korostaa luontevaa neuvotteluyhteyttä ja 
yhteyksien ylläpitoa sekä työmarkkinaosapuoliin 
että poliittisiin päätöksentekijöihin.

– Perustajaliitoilla on olemassa toimivat ja 
vahvat yhteiskunnalliset suhteet niin valtakunnal-
lisesti kuin kansainvälisesti. Yhteistoimintaa on 
nyt myös hyvät edellytykset, sillä isojen eläkeläis-
järjestöjen edunvalvonnalliset vastakohtaisuudet 
ovat vähentyneet, toteaa EETUn syntysanat kir-
joittanut Teuvo Ikonen, demareita lähellä olevan 
Eläkkeensaajien keskusliiton toiminnanjohtaja.

Eetulaiset vakuuttavat, että eläkkeensaajien 
edunvalvonta tehostuu ja terävöityy entistä 
ammattimaisemmalla otteella. Ikonen uskoo, 
että poliittisessa päätöksenteossa on tartuttava 
entistä selkeämmin eläkeläisiä koskeviin epä-
kohtiin. Räikeä epäkohta Ikosen mukaan on 
eläkkeiden verotuskäytäntö. Seuraavan hallitus-
ohjelmaan EETU haluaa kirjattavaksi verotus-
kohtelun parannuksen.

– Paine on selvästi kentällä kasvanut. Kansa-
laisten tasavertaisuutta loukkaa, että eläketuloa 
verotetaan raskaammin kuin palkansaajan ansi-
oita. Samassa tuloluokassa noin 17 200 euron 
vuosieläkkeessä ero on suurimmillaan eläkkeen-
saajan tappioksi noin 2,9 prosenttiyksikköä. Myös 
kunnallinen eläketulovähennys pitäisi seurata 
suhteellisesti palkansaajan ansiotulovähennystä, 
Ikonen summaa.

Eläkeläisten oikeuksista kantaa huolta 70-
luvulta asti toiminnassa ollut VENK, valtakun-

Eläkeläisten 
rivit  tiivistyvät

Eläkeläisliittojen uusi etujärjestö EETU panostaa toi-

meentulokysymyksiin ja eläkeläisten oikeuksien puo-

lustamiseen. Vaikka edunvalvontarivit nyt tiivistyvät, on 

kentällä yhä monta toimijaa ja jonkin verran soraääniäkin.

Teuvo Ikosen mukaan 
eläkeläisten edunval-
vonnassa Eläketurva-
keskuksen asiantuntija-
orgasaation taustatie-
dot ovat olleet olennai-
sen tärkeitä ajantasai-
sen tiedon saamiseksi. 
EETUn jäsenliitoissa ei 
omaa tietotuotantoa 
ja tutkimusta pystytä 
tekemään.
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eetu 
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry
Jäsenmäärä noin 280 000, perustettu 
2006, Puheenjohtaja Timo Laaksonen

sek
Suomen eläkeläisten keskusjärjestö 
SEK ry
Jäsenmäärä ei ole tiedossa, perustettu 
2006, Puheenjohtaja Esko Valkama

sePu 
Suomen Senioripuolue r.p. (ent. Eläke-
läiset kansan asialla -puolue)
Jäsenmäärä joitakin satoja, perustettu 
2006, Puheenjohtaja Esko A. Repo

venk
Valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen 
neuvottelukunta VENK ry
Jäsenmäärä noin 37 000, perustettu 1977
Puheenjohtaja Sirkka-Liisa Tarjamo

seDu
Suomen eläkeläisten edunvalvontayh-
distys SEDU ry
Jäsenmäärä noin 400, perustettu 2000
Puheenjohtaja Ossi Kivihalme

Jäsenmäärät pohjautuvat järjestöjen il-
moittamiin lukuihin

eläkeindeksit  2002 2003 2004 2005 2006

Puoliväli-indeksi (A50/H50)  2054 2103 2151 2191 2246
Muutos ed. vuodesta %  3,7 2,4 2,3 1,9 2,5

Työeläkeindeksi (A20/H80)  1968 2002 2028 2047 2081
Muutos ed. vuodesta %  2,9 1,7 1,3 0,9 1,7

Lyhyesti indekseistä

Vuonna 1996 siirryttiin taitetun indeksin järjestelmään. Puoliväli-indeksistä erotettiin 
omaksi haarakseen eläkeikäisen indeksi, jossa ansioiden muutosten vaikutus on 20 pro-
senttia ja hintojen 80 prosenttia. 

Työikäisen indeksiä (50/50) käytettiin ansioiden ja alle 65-vuotiaiden eläkkeiden 
tarkistamiseen ja eläkeikäisen indeksiä 65 vuotta täyttäneiden eläkkeiden tarkistami-
seen.

Vuoden 2005 alusta lukien eläkeikäisen indeksin nimi muuttui työeläkeindeksiksi, jota 
käytetään kaikkien työeläkkeiden tarkistamiseen eläkkeen saajan iästä riippumatta.

ELÄKELÄISTEN
etuja puolustetaan

nallisten eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta. 
VENK kokoaa isojen liittojen lähdettyä noin 
37 000 jäsentä viidestä ammattialapohjaisesta 
eläkeläisyhdistyksestä.

– Olimme yllättyneitä, emmekä tiedä, miksi 
eetulaiset erosivat VENKistä. Erollaan he mieles-
täni korostavat puoluesidonnaisuuttaan. Olisin 
nähnyt, että toimintaamme neuvottelukunnassa 
olisi voinut kehittää ja olisimme voineet edetä 
yhteisesti sovitulla linjalla. Katsotaan nyt, mitä 
tynkä-VENKille tehdään, toteaa puheenjohtaja 
Sirkka-Liisa Tarjamo Veteraaniopettajista. 

Pienet kiroavat taitetun indeksin

Heinäkuun helteillä edunvalvontakentälle ilmes-
tyi Suomen eläkeläisten keskusjärjestö SEK, joka 
uskoo löytävänsä omat jäsenensä Suomen 1,3 
miljoonan eläkeläisen joukosta.

Sama kaiku ei kuulu sekiläisten ja eetulaisten 
askelissa, vaikka edunvalvonnan puolesta molem-
mat tahoillaan puhuvatkin. Nykyisiä poliittisia 
puolueita lähellä oleva EETU painottaa jo toimi-
vien liittojen etujärjestönä osallistuvaa rooliaan 
yhteiskunnallisessa keskustelussa, kun taas SEK 
etsii uusia voimia riveihinsä puoluepolitiikkaan 
sitoutumattomien eläkeläisten joukosta.

Kesällä näki päivänvalon myös Suomen senio-
ripuolue, joka entinen nimi oli Eläkeläiset kansan 
asialla. Eläkeläisten lippua kantaa lisäksi 2000-
luvun ilmiö SEDU, Suomen eläkeläisten edun-
valvontayhdistys.

Edunvalvonnalliseksi tavoitteeksi pienimmät 
eläkeläisjärjestöt mainitsevat eläkeikäisten ns. tai-
tetun indeksin poistamisen. SEDU ry:n puheen-
johtaja Ossi Kivihalme suorastaan tuohtuu ja 
käyttää raamatullisia vertauskuvia, jotta pystyisi 
kuvailemaan vääryyden suuruutta.

– Taitettu indeksi on kaikkien paholaisten 
paholainen. Se loitontaa jatkuvasti eläkkeiden 
ostovoimaa palkkoihin nähden, eläkeläinen Kivi-
halme sanoo.

– Taitettu indeksi pitää palauttaa ensi hätään 
puoliväli-indeksiksi (eli palkkojen ja hintatason 
kehitys huomioidaan samansuuruisina) ja myö-
hemmin muuttaa palkansaajien kanssa tasavertai-
seksi työeläkeindeksiksi, jatkaa SEK:n nokkamies 
Esko Valkama Urjalasta.

Te k s t i  j a  k u v a :  A n n e  N i e m i
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E
läkkeiden verotus puhuttaa erityisesti 
siksi, että palkkatuloista ja eläkkeistä 
maksetaan veroja ja maksuja eri prosen-
tilla. Vaikka sekä eläkkeitä että palkkoja 
verotetaan ansiotulona, erilaisten verovä-
hennysten ja sosiaalivakuutusmaksujen 

seurauksena vero- ja maksurasite voi olla eri-
lainen.  

Lakisääteisten eläkkeiden verotus määräytyy 
pääosin samoin kuin muidenkin ansiotulojen 
verotus. Valtionveroa maksetaan progressiivi-
sen tuloveroasteikon mukaan ja kunnallisveroa 
kunnallisveroprosentin mukaan. Eläkkeen- ja 
palkansaajan elämäntilanteet ovat kuitenkin eri-
laiset, ja siten verovähennykset ja sosiaalivakuu-
tusmaksutkin vaihtelevat.  

Palkansaaja maksaa verojensa lisäksi tuloistaan 
työeläke- (4,3 / 5,4 %) ja työttömyysvakuutus-
maksua (0,58 %) sekä sairausvakuutuksen sairaan-
hoitomaksua (1,33 %) ja päivärahamaksua (0,77 
%). Työeläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja 
sairausvakuutuksen päivärahamaksu ovat vähen-
nyskelpoisia verotuksessa. 

Eläkkeensaaja maksaa eläkkeestään ainoas-
taan sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua 
(1,5 %). 

Vähennykset sekoittavat pakkaa

Eläketulosta myönnetään eläketulovähennys ja 
joissain tapauksissa invalidivähennys. Palkansaaja 
saa puolestaan tulonhankkimisvähennyksen ja 
ansiotulovähennyksen. 

Kuviossa 1 on verrattu eläkkeensaajan ja pal-
kansaajan verotuksen ja maksujen rakennetta 
eri tulotasoilla. Ansiotulovähennyksen vuoksi 
palkansaajan kunnallisveroprosentti, kirkollis-
vero- ja sairaanhoitomaksuprosentti saavat prog-

ressiivisia piirteitä ja nousevat tulojen noustessa. 
Eläkkeensaajalla eläketulovähennys poistuu nope-
ammin, joten eläkkeensaaja maksaa jo pienem-
mistä tuloista kunnallisveroprosentin mukaista 
suhteellista veroa. Palkansaajalla työeläkemaksu 
muodostaa varsinkin pienillä tuloilla merkittävän 
osan vero- ja maksuprosentista. 

Pienestä eläkkeestä ei mene veroa

Ennen vuotta 1983 kansaneläke oli kokonaan 
verovapaa. Kun kansaneläke säädettiin veron-
alaiseksi, haluttiin eläketulovähennyksen avulla 
säilyttää eläkettä saavan käteen jäävä tulo ennal-
laan. Käytännössä pelkästään kansaneläkkeen 
suuruisesta tulosta ei mene veroa. 

Valtionverotuksen eläketulovähennys on 
vuonna 2006 enintään 1 460 euroa. Vähennyk-
sellä ei kuitenkaan ole käytännön merkitystä, 
koska sitä ei saa yli 3 546 euron vuosituloista, ja 
valtionveroa maksetaan vuonna 2006 vasta kun 
tulo ylittää 12 200 euroa vuodessa. 

Kunnallisverotuksessa verokynnys riippuu 
siitä, onko eläkkeensaaja naimisissa vai ei. Vuonna 
2006 yksinäinen eläkkeensaaja alkaa maksaa kun-
nallisveroa noin 7 800 euron ja naimisissa oleva 
6 800 euron vuosituloista. 

Täysi eläketulovähennys on yksinäisellä eläk-
keensaajalla 6 950 euroa ja naimisissa olevalla 
5 960 euroa vuodessa. Näiden rajojen ylimenevä 
tulo pienentää täyttä vähennystä 70 prosentilla. 
Yksinäinen ei saa eläketulovähennystä enää noin 
16 900 euron ja naimisissa oleva 14 500 euron 
vuosituloilla.

Eläketulovähennyksen vuosittaiset korotukset 
perustuvat täyden kansaneläkkeen kehitykseen 
eli siihen vaikuttavat kansaneläkeindeksi sekä 
kansaneläkkeen tasokorotukset. 

Eläkkeiden verotus 
 on monen 
 mekanismin 
 tulos

Erilaisten verovähennysten ja 

sosiaalivakuutusmaksujen seu-

rauksena eläkkeiden ja palkko-

jen verorasite voi olla erilainen.
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Erityisasiantuntija Suvi Ritola on 
tarkastellut eläkkeiden ja palkkojen 
verotuksen eroja. Eläketulovä-
hennys pienenee nopeasti tulojen 
kasvaessa, joten eläkkeiden verotus 
kiristyy voimakkaasti 700–1 300 eu-
ron kuukausituloilla.

Kuva: Anne Niemi



Eläketulovähennys pienenee nopeasti tulo-
jen kasvaessa, joten eläkkeiden verotus kiristyy 
voimakkaasti 700–1 300 euron kuukausituloilla. 
Tällä tulotasolla eläkkeensaaja maksaa tulonlisä-
yksestä veroa 43–45 prosenttia.

Palkansaajalla ansiotulovähennys poistuu 
hitaammin ja vaikuttaa lähes 111 000 euron vuo-
situloihin asti. Kunnallisverotuksessa vähennys 
on enimmillään 3 850 euroa noin 13 200–14 600 
euron vuosituloilla. Valtionverotuksessa verosta 
tehtävä ansiotulovähennys on enimmillään 157 
euroa.

Palkansaajan ja eläkeläisen erilainen 
kokonaisprosentti

Eläketulovähennyksen ansiosta eläkkeensaajan 
käteen jäävä tulo on alhaisemmissa tuloluokissa 
huomattavasti suurempi kuin palkansaajan 
samalla tulotasolla (kuvio 2). 

Noin 1 100–2 600 euron kuukausituloilla 
eläkkeensaajan verotus pakolliset sosiaalivakuu-
tusmaksut mukaan lukien on puolestaan kireäm-
pää kuin palkansaajalla (otettu huomioon alle 
53-vuotiaan työeläkemaksu). Ero on tällä tulo-
tasolla viime vuosina entisestään kasvanut, kun 
verotusta on kevennetty lähinnä palkansaajien 
ansiotulovähennystä kasvattamalla sekä valtion 
tuloveroasteikkoa muuttamalla.

Noin 2 600–3000 euron kuukausituloilla eläk-
keensaaja ja palkansaaja maksavat veroja ja mak-
suja lähes saman verran. Yli 3 000 euron tuloilla 
verotus on taas palkansaajalla kireämpää. 

S u v i  R i t o l a
E r i t y i s a s i a n t un t i j a
E l ä ke t u r va ke s ku s

Kuviot 1. Eläkkeensaajan ja palkansaajan verotuksen rakenne eri 
tulotasoilla. Laskettu alle 53-vuotiaan työeläkemaksulla ja keskimää-
räisellä kunnallis- (18,4 %) ja kirkollisveroprosentilla (1,33 %). Otettu 
huomioon viran puolesta tehtävät vähennykset.

Palkansaajan vero- ja maksuprosentin muodostuminen, % bruttotuloista
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Kuvio 2. Eläkkeensaajan ja palkansaajan (alle 53-v.) verot ja sosiaali-
vakuutusmaksut vuonna 2006.
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Pienituloisella palkansaajalla valtion tulovero ei riitä valtionverotuksen ansio-
tulovähennyksen tekemiseen, mikä näkyy tässä negatiivisena valtionverona. 
Osuus vähennetään verontarpeesta, mutta muut verot lasketaan normaalisti

Kunnallisvero

Valtionvero
Työeläkemaksu

Työttömyysvakuutusmaksu
Sairausvakuutusmaksu
Kirkollisvero
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A
ika perusteellisesti koetin käydä läpi sen, 
miten Eläketurvakeskuksen tehtävät 
ovat sitten sen perustamisen muuttu-
neet. Merkittävimmät periaatteelliset 
muutokset ovat 1980-luvun alusta. 
Tällöin ETK:sta tuli kansainvälisten 

sosiaaliturvasopimusten ns. yhdyslaitos eläkeky-
symyksissä, professori Pentti Arajärvi toteaa.

Suomen liittyminen Euroopan talousalueeseen 
ja sittemmin Euroopan unioniin sysäsi Arajärven 
mukaan muutoksia liikkeelle myös Eläketurva-
keskuksessa.

Ajoitus oli hyvä, sillä  ETK:n tehtävät ovat 
vähentyneet luottovakuutuksen irrottamisen 
myötä. 

Eläketurvakeskuksella on Arajärven mukaan 
merkittävästi viranomaistehtäviä. 

– Se tekee eläketurvaa koskevia päätöksiä 
sellaisissa tapauksissa, joissa ei tavallaan ole toi-
mivaltaa millään eläkelaitoksella. Toisaalta on 
tilanteita, joissa voidaan ajatella toimivallan ole-
van kaikilla eläkelaitoksilla. Tällöinhän ei ole 

järkevää, että jokainen tekee päätöksen erikseen! 
Hyvänä esimerkkinä tästä on, että henkilö ei ole 
missään vakuutettu, mutta täytyy tehdä päätös, 
että henkilö ei ole missään vakuutettu.

Selvitettävä asia 
pitää tuntea

Selvitysmies Pentti Arajärvi on oikeustieteen 
tohtori. Hän on Helsingin yliopiston sosiaali-
oikeuden dosentti ja toimii nykyään Joensuun 
yliopiston sosiaali- ja koulutusoikeuden profes-
sorina. Hän on toiminut aiemminkin selvitys-
miehenä ja muistelee tehneensä 4–5 selvitystä. 
Hän on selvittänyt muun muassa aikuisopiskelun 
toimeentulojärjestelmiä ja toimeentuloturvaa.

– Selvitysmiehen pitää tuntea selvitettävä asia 
ja tutustua niihin asioihin, joita ei ennestään 
tunne. Perustiedot pitää olla, hän toteaa.

Sosiaaliturva- ja sosiaalivakuutustietämystä 
Pentti Arajärvelle on kertynyt paljon. Hän aloitti 
22 vuotta sitten eduskunnan sosiaalivaliokunnan 

Selvitysmies Pentti Arajärvi:

Eläketurvakeskuksen asema nousi 

esille Työntekijäin eläkelain edus-

kuntakäsittelyn sivutuotteena. 

Selvitysmiehen mukaan merkittä-

vimmät ja perustellut muutokset 

ETK:n asemassa ovat tapahtuneet 

kansainvälisissä tehtävissä. 

Professori Pentti Arajär-
vi selvitti ETK:n asemaa. 
Toimeksiantoaan hän 
piti sopivan suppeana.

Tehtävät 
eivät ole 
muuttuneet
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Yhteistoimija

”Kaikki tehtävät, niin julkiset hallintotehtävät kuin muutkin 
mukaan lukien julkisen vallan käyttö, ovat yhteistoimintaa palve-
levia tehtäviä. Näistä syistä ei näytä tarkoituksenmukaiselta ryhtyä 
toimenpiteisiin Eläketurvakeskuksen rahoitusjärjestelmän muut-
tamiseksi, sille uskottujen hallintotehtävien siirtämiseksi tai Elä-
keturvakeskuksen järjestämiseksi osaksi viranomaiskoneistoa.”  
Näin kirjoittaa professori Pentti Arajärvi selvityksessään sosiaali- ja 
terveysministeriölle Eläketurvakeskuksen asemasta.

Selvityksessään Arajärvi pitää ETK:n yhteistoimintaluonnetta 
tärkeänä osana Suomen työeläkejärjestelmän toimintaa. ETK ei 
toimi etujärjestönä, vaan asiantuntija-, tutkimus- ja selvitys sekä 
tiedotus- ja neuvontaelimenä. 

”Julkiset hallintotehtävät palvelevat eläkelaitosten yhteistoimintaa 
joko osoittamalla tehtävien ja toimivallan jakoa tai suorittamalla 
sellaisia eläkelaitoksille kuuluvia tehtäviä, joita ei voida tai ei ole 
tarkoituksenmukaista osoittaa yksittäiselle laitokselle”, Arajärvi 
toteaa.

Selvitysmiehen mielestä julkisten eläkelaitosten liittyminen 
nykyistä kiinteämmin ETK:een ei vaikuttaisi ETK:n aseman ja 
luonteen arviointiin.

sihteerinä.
Selvitysmiehen ominaisuuteen kuuluu myös 

objektiivisuus asiassa. Arajärven mielestä sel-
vitystyöllä ei ole arvoa, jos siinä on tendenssi. 
Professorina hän kuitenkin toteaa, että mikään 
ei ole täysin riippumaton mielipiteestä.

– Selvitysmiehen rooli voi vaihdella. Aina 
ei selvitetä sitä, miten asiat ovat, vaan voidaan 
pyrkiä tavoitteeseen, kuten lainsäädännön kehit-
tämiseen. Toimeksiantajahan määrittää selvitys-
miehen tehtävät. 

Eläketurvakeskuksen aseman selvittämistyötä 
Arajärvi kuvaa suppeaksi toimeksiannoksi. Elo-
kuun puolivälissä valmistunut selvitys on 13-
sivuinen.

Vastaaminen on kohteliasta

Selvitysmies ei tehnyt toimenpide-ehdotuksia.  
Eduskunnan perustuslaki- ja sosiaali- ja terveys-
valiokuntien kysymykset eivät olleet niin sanot-
tuja eduskunnan lausumia, joihin hallituksella 

olisi perustuslaista johtuva automaattinen vel-
vollisuus antaa vastine.

– Eduskunta kysyi, pitäisikö nykytilannetta 
muuttaa. Siihen on toki hyvä ja kohteliasta vas-
tata. Jää nähtäväksi, koska ja missä yhteydessä 
selvitys annetaan eduskunnalle. Viimeistään 
selvitys tullee eduskuntakäsittelyyn, kun Eläke-
turvakeskusta koskevaa lainsäädäntöä seuraavan 
kerran käsitellään.

Suomalaisen näköinen

Suomalaista työeläkejärjestelmää professori Pentti 
Arajärvi pitää suomalaisen näköisenä.

– Sosiaaliturvajärjestelmän siirtäminen maasta 
toiseen on vaikeata. Se ei toimi, koska joka maalla 
on omat perinteensä. Työeläkejärjestelmä on 
riippuvainen työmarkkinaosapuolten näkemyk-
sistä ja traditioista ja siitä, mitä ja miten ne ovat 
tottuneet tekemään. Jos lukee kansainvälisiä 
vertailuteoksia, niin joka maalla on erilainen 
kattavuus, maksut kerätään ja etuudet makse-

taan eri periaatteella ja eläkkeen saamisperusteet 
vaihtelevat.

Arajärven mukaan kahta edes likimain saman-
laista sosiaaliturvajärjestelmää ei ole. 

– Jos voi sanoa, että Suomi ja Ruotsi ovat 
yleensä sosiaaliturvajärjestelmiltään lähellä toisi-
aan, niin työeläkejärjestelmiltään ne ovat tunnis-
tettavissa sisaruksiksi, mutta eivät kaksosiksi.

Professori Pentti Arajärvi toteaa, että kaikissa 
ratkaisuissa on aina parantamisen varaa. Työ-
eläketurva on hänen mukaansa sellainen, että 
muutokset on tehtävät harkiten. Muutokset ovat 
pitkävaikutteisia.

– On kuvaavaa, että meillä aloitettiin työeläke-
järjestelmän luominen 1960-luvun alkupuolella. 
Se tuli suunnilleen valmiiksi neljä vuosikym-
mentä myöhemmin, jolloin se uudistettiinkin 
lähes kokonaan. Ennen vuotta 2005 ansaittuja 
eläkkeitä maksetaan vielä vuosikymmeniä.

Te k s t i :  P i r k k o  J y v ä k o r p i
K u v a :  Tu u l i k k i  H o l o p a i n e n
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E
TK:n asemasta tehty selvitys ei tuonut 
Valtiokonttorin pääjohtajan Jukka Wuo-
lijoen mukaan mitään uutta näkökulmaa 
pohdintaan, tulisiko Valtiokonttorin tii-
vistää yhteistyötään Eläketurvakeskuksen 
kanssa.

– Valtiokonttori on yksi eläkelaitos, jonka 
operatiivinen toiminta eli eläkkeiden myöntä-
minen ja maksaminen toimii nykyään hyvin.  
Asiat rullaavat asiakkaita tyydyttävällä tavalla. 
Tältä kannalta katsottuna meillä ei ole mitään 
paineita tunkeutua ETK:een mukaan, Wuoli-
joki sanoo.

 Pääjohtaja Wuolijoen mukaan yksityisen ja 
julkisen sektorin työeläketurvat ovat ehdoiltaan 
ja kehittelyprosessiltaan samanoloisia, ja tämän 
vuoksi aikaisempaa tiiviimpi yhteistyö tuntusi 
luontevalta.

– Yhteistyön tiivistyessä voidaan olettaa, että 
myös eläkejärjestelmä kehittyy sellaiseen suun-
taan, joka on kaikkien eläkejärjestelmän sektoreit-
ten kannalta hyvä suunta. Meidän kannaltamme 
on toivottavaa, että kaikki tulevat avaukset, tut-
kimusotteet ja kysymyksenasettelut koskevat 
kaikkien eläkejärjestelmien kaikkia volyymeja, 
Wuolijoki korostaa. 

Hänen mukaansa nykytilassa on pieniä puut-
teita ja hän uskoo, että Valtiokonttorilla on annet-
tavaa työeläkejärjestelmän muille sektoreille.

– Tämän hetken yhteisiä asioita, kuten ansain-
tarekisteriin liittyviä toimintoja katsoessa on avoi-
mesti sanottava, että suurimmat yksityiset yhtiöt 
pitävät aika lailla yksinoikeutenaan määrittää 
kehityksen suuntaa. Tämä on kielteinen ilmiö. 

Pääjohtaja Wuolijoki korostaa, että pelkästään 
organisatorinen järjestely ei tosiasioita paljon-
kaan muuta.

– Tarvitaan aikaa, halua ja asennemuutosta. 
Tämä ei koske pelkästään Eläketurvakeskusta, 
vaan se koskee myös ETK:n osakkaita ja työ-

markkinamekanismia. Pitää olla yhteinen tah-
totila, jotta työeläkejärjestelmä kehittyy yhdessä 
yhteiseen suuntaan.

Yksipuolinen pyrkimys ei riitä

Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) toimitusjohtaja 
Markku Kauppinen toteaa, että lähikuukau-
det näyttävät, tuleeko Kevasta ETK:n täysjäsen. 
Nykyään täysjäsenyys on mahdollista vain yksi-
tyisille eläkevakuutustoimijoille. 

– Kaikki liittyy kaikkeen. Pyrkimyksemme 
täysjäsenyyteen ei ole yksipuolinen. ETK:n tah-
totila on myös tärkeä, toimitusjohtaja Kauppinen 
korostaa. 

Kauppinen korostaa, että Keva on toiminut 
kiinteässä yhteistyössä ETK:n kanssa aikaisem-

minkin, joten ETK on sille tuttu toimija. Hänen 
mielestään ETK:n asemasta tehty selvitystyö ei 
sisältänyt yllätyksiä. 

– Odotettu päätelmä on se, että julkiset elä-
kelaitokset liittyisivät aikaisempaa kiinteämmin 
Eläketurvakeskuksen toimintaan, ja selvitystyökin 
on jo edennyt. Jopa pykäläversioita ja laskelmia 
kustannusten jaosta on jo olemassa.

Markku Kauppinen uskoo, että uusittu laki 
ETK:n toiminnasta olisi jo voimassa ensi vuo-
den alussa, mikäli eri tahojen päätöstentekoeli-
met, muun muassa Kevan hallitus, ehdotuksen 
hyväksyvät.

– Se on realistista, Kauppinen toteaa.

Muutoksia tulossa joka tapauksessa

– Yksiselitteinen! Näin kommentoi ETK:n halli-
tuksen puheenjohtaja, Ilmarisen toimitusjohtaja 
Kari Puro ETK:n asemasta tehtyä selvitystä.

– Arajärvi toteaa, että Eläketurvakeskuksen 
tehtävät eivät ole tosiasiassa muuttuneet laitoksen 
olemassaolosta eli 45 vuoden aikana. Työeläk-
keiden hoitaminen on meillä uskottu yksityis-
ten laitosten tehtäviksi. Siksi on väistämätöntä, 
että eläketurvan hoitaminen tarvitsee laitosten 

yhteistyötä. 
– Järkevää  ja perusteltua on myös, että ETK:n 

rahoitus perustuu samaan ideaan kuin eläketur-
van rahoituskin; palkansaajien ja työnantajien 
maksamiin vakuutusmaksuihin.

Puro pitää mielenkiintoisena selvityksessä 
esille tullutta toteamusta, jonka mukaan Valtio-
konttorin ja Kuntien eläkevakuutuksen mukaan-
tulo ETK:n jäseneksi ei muuttaisi Eläketurvakes-
kuksen asemaa.

– Eläketurvakeskuksen asema, luonne ja 
rahoitus eivät estäisi Kuntien eläkevakuutuksen 
ja Valtiokonttorin tulemasta mukaan ETK:n 
toimintaan, Puro korostaa. 

Hän huomauttaa, että eläkkeiden hakemisessa 
ja maksamisessa viimeisen laitoksen periaate ulot-
tuu myös kuntiin ja valtioon. 

– Eläkkeensaajan kannaltahan eläke tulee 
yhdestä paikasta.  Kuntien, valtion ja yksityis-
sektorin tietojärjestelmät joutuvat seurustele-
maan eläkemaksuprosessissa tiiviisti keskenään. 
Tietotekninen yhteistyö eläkeotettakin ajatellen 
on hyödyllistä.

Vaikka ETK:n asiat ovatkin pääsääntöisesti 
kunnossa, niin suuria muutoksia on Puron 
mukaan tulossa.

Arek aloittaa tuotantotoimintansa vuoden 
alussa ja kaksinkertainen rekisteröinti loppuu.

Hänen mielestään tulevaisuudessa pitäisi miet-
tiä voisiko Arekista kehittää yhteistyöelimen, joka 
hoitaisi myös rekisteröintejä ja palvelutehtäviä 
ETK:n laskuun.

– On ajateltu, että helposti hinnoiteltavissa 
olevia ETK:n palveluja ei rahoitettaisikaan enää 
eläkelaitoksilta perittäviltä maksuilla, vaan pal-
veluja tarvitsevat maksaisivat niistä itse. Näin 
lisättäisiin kustannusvastaavuutta. Yleiset ETK:n 
tehtävät, kuten tilastointi, tutkimus, kehittämi-
nen ja neuvonta, hoidettaisiin nykyiseen tapaan 
laitosten maksuosuuksilla, Puro sanoo.

Te k s t i :  P i r k k o  J y v ä k o r p i

Ilmarisen Kari Puro, Kuntien eläkevakuutuksen Matti Kauppinen ja Valtiokonttorin Jukka 
Wuolijoki kommentoivat Eläketurvakeskuksen asemasta tehtyä selvitystä.

Yhteistyö on 
kaikille eduksi

Eläketurvakeskuksen asemasta tehty 

selvitys on Kevan, Valtiokonttorin ja 

itse Eläketurvakeskuksenkin mielestä 

selkeä. Julkisten laitosten kiinteämpi 

mukaantulo ETK:n toimintaan vaatii 

yhteistä tahtotilaa.
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Fraasi ennustamisen vaikeudesta istuu erityi-
sen hyvin eläkemenoennusteisiin. Tutkijalla 
pitää aina olla hoksottimet kaakossa ja on 
haisteltava, mitä ilmassa liikkuu. Tietoa on 
imettävä kaikista mahdollisista eläkkeeseen 
vaikuttavista suuntauksista, laeista ja erityi-
sesti tilastoista. 

Uusimmassa, elokuun puolivälissä julkiste-
tussa eläkemenoennustekatsauksessani nojau-
dun Eläketurvakeskuksen tilastoihin eläkkei-
den lukumäärien ja eläkemenon arvioissani. 
Alkuvuoden toteumat antavat yleensä hyvän 
suunnan loppuvuoden ennusteille varsinkin, 
jos vertaa vielä monia vuosia keskenään. 

Vuodet eivät kuitenkaan ole veljeksiä, siksi 
on aistittava myös mahdolliset muutostuulet. 
Toisaalta tietyt kehityssuunnat dominoivat, 
ja kovin yhtäkkiset pomppaukset suuntaan 
tai toiseen ovat harvinaisia.

Työeläkeuudistus 
vaikuttanee jo välillisesti 

Erityisesti vuoden 2005 eläkelakiuudistus 
tuo paljon haasteita ennustamiseen. Ihmiset 
eivät luonnollisesti käyttäydy niin kuin elä-
keasioista päättävissä työryhmissä oletetaan, 
eivätkä työssäoloajat pitene heti toivotusti. 

Toisaalta viime vuonna ei ilmennytkään 
mitään ryntäystä eläkkeelle, vaikka lakiuu-
distus mahdollisti vanhuuseläkkeelle siirty-
misen kerralla kahdelle uudelle ikäluokalle: 
joustavaa vanhuuseläkeoikeutta käytti tuol-
loin työssä käyvistä 63–64-vuotiaista vain 
neljännes. Ikäluokkien koot ovat tiedossa, 
työssä olevien määrä on jo vaikeampi asia 
esimerkiksi tilastoviiveiden takia.

Eläkkeiden lukumäärän olen yksityisellä 

sektorilla arvioinut kasvavan tänä vuonna 
parilla prosentilla, mikä on saman verran 
kuin edellisvuonna. Eläkeikään oikeutettu-
jen ikäluokkien koot vaihtelevat lähivuosina 
huomattavasti. Vanhuuseläkkeelle siirtyviä on 
vuoden lopussa 3,3 prosenttia edellisvuotta 
vähemmän. Varhennetulle vanhuuseläkkeelle 
siirtyy yhä harvempi, mikä on odotettua jous-
tavan eläkeiän voimaantulon myötä. 

Vuonna 2004 voimaantulleen kuntoutus-
uudistuksen myötä ammatillisten kuntoutus-
tukien määrä on noussut huomattavasti, mikä 
nostaa työkyvyttömyyseläkkeiden lukumää-
rää edelleen. Eläkemenoon tämä ei vaikuta 
samassa suhteessa, sillä kuntoutustuet ovat 
täysitehoisinakin keskimäärin hieman toistai-
seksi myönnettyjä työkyvyttömyyseläkkeitä 
pienempiä. Yksilöllisiä varhaiseläkkeitä ei 
myönnetä vuoden 1943 jälkeen syntyneille, 
joten niiden eläkkeiden määrä vähenee sekä 
lukumääräisesti että eläkemenollisesti koko 
ajan.

Suhteellisen hyvä työllisyystilanne ja jous-
tava eläkeikä vaikuttavat työttömyys- ja osa-
aikaeläkkeiden lukumäärän ja eläkemenon 
hienoiseen vähentymiseen. Perhe-eläkkei-
den volyymin ja eläkemenon nousuvauhti 
on ollut jo pitkään hidasta. 

Eläkemeno kasvaa maltillisesti

Yksityisen sektorin työeläkemeno kasvaa 
tänä vuonna arviolta 5,6 prosenttia edellis-
vuodesta. Eläkkeiden volyymikasvu yhdessä 
paria edellisvuotta suurempien indeksiko-
rotusten kanssa nostaa eläkemenoa vajaat 
neljä prosenttia. Loput kasvusta johtuu siitä, 
että uudet työeläkkeet ovat korkeampia kuin 
vanhat. 

Kokonaiseläkemenon arvioidaan kasvavan 
tänä vuonna reilut neljä prosenttia edelli-
sestä vuodesta. Lakisääteisiä eläkkeitä mak-
settaneen vuonna 2006 kaikkiaan noin 18,5 
miljardia euroa. Sen osuus tämänhetkisestä 
arvioidusta bruttokansantuotteesta on noin 
11,2 prosenttia.

Eläketurvakeskuksessa lasketaan vastuu-
velka-arvio eläkelaitosten ilmoittamien tieto-

jen perusteella. Vastuuvelkaa on arvioitu ole-
van vuoden 2006 lopussa noin 70 miljardia 
euroa. Kun tähän lisätään myös arvostuserot, 
lasketaan eläkevaroja vuoden lopussa olevan 
reilut 80 miljardia euroa. Tämän voidaan 
sanoa olevan kai ennusteiden ennuste, sijoi-
tustoiminta kun voi heilahdella enemmän 
kuin eläkemeno ja eläkevastuut.

Piikit harvinaisia

Ennustamista muutetaan uusien lakien muo-
toiseksi. Tiedossa on TyEL, uudistetut YEL ja 
MYEL ja eläkelaitosten sijoitustoimintakin 
on saamassa uudet säädökset. Tätä vuotta on 
jäljellä vielä sen verran, että vielä ehtii: laki- ja 
laskuperusteasioiden viimeistely on tavannut 
usein kiihtyä loppu vuodesta. Yleensä muu-
tokset vaikuttavat eläkkeisiin ja eläkemenoon 
hitaasti esimerkiksi pitkien siirtymäaikojen 
vuoksi. 

Harvemmin mikään muutos on niin radi-
kaali, että se ilmenisi yhtäkkisenä piikkinä 
edes varovaisissakaan eläkkeisiin liittyvissä 
ennusteissa. Jos niin näyttää käyvän, ennusta-
jan on aina ensin ihmeteltävä omia arvioitaan 
ja vanhojen tilastojen paikkansapitävyyttä 
sekä kysyttävä vielä ehkä kollegankin mie-
lipidettä.

Eläkemenoennuste vuodelle 2006 - 
Eläketurvakeskuksen katsauksia 2006:4

S e i j a  L e h t o n e n
E r i t y i s a s i a n t un t i j a
E l ä ke t u r va ke s ku s

Eläkemenon ennustamisen vaikeudesta

Kovan ennustamismietinnän 

jälkeen voi eläkemenoarvioissaan 

joko onnistua tai poiketa reilusti 

toteutuneista luvuista, kirjoittaa 

erityisasiantuntija Seija Lehtonen.



M
oni yrittäjä maksaa itselleen sekä 
lakisääteistä eläkemaksua että 
vapaaehtoista yksilöllistä eläke-
vakuutusta.  Jos tilillä on vuoden 
lopussa ylimääräistä rahaa, kum-
paan eläkkeeseen pienyrittäjän 
kannattaa ne sijoittaa? 

”Lakisääteinen YEL on yrittäjän päivittäinen 
ruisleipä. Jos yrittäjällä on hyvinä vuosina varaa 
ylimääräisiin eläkemaksuihin, YEL-joustoilla 
kannattaa hankkia leivän päälle voita”, muotoilee 
osastopäällikkö Mikko Pellinen Eläketurvakes-

kuksen tilasto-osastolta. Vapaaehtoiset vakuutuk-
set hän näkee ylimääräisinä herkkuina.

Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton henkilöva-
kuutusasiantuntija Tero Salonen on samaa mieltä 
siitä, että lakisääteinen YEL on yrittäjän eläkkeen 
perusta. Hänen mielestään vapaaehtoinen eläke 
on kuitenkin hyvä tapa varautua epävarmuuteen 
tai paikata menneiden vuosien heikkoa eläke-
kertymää. Eläkettä on saattanut kertyä niukasti 
esimerkiksi pitkän opiskelun, työttömyyden tai 
perhevapaiden takia. 

– Moni varautuu vapaaehtoisella eläkkeellä 

myös mahdollisiin huonoihin aikoihin tulevai-
suudessa  eli maksaa eläkettä etukäteen silloin, 
kun siihen on mahdollisuus, Salonen sanoo eikä 
kiistä, etteikö varhaiskeski-ikäisten tuntema epä-
varmuus tulevaisuuden eläkejärjestelmää kohtaan 
olisi yksi syy vapaaehtoisten eläkevakuutusten 
suosioon.

Alhaiselle työtulolle monta syytä

Vapaaehtoinen eli yksilöllinen eläkevakuutus on 
tähän asti ollut ainoa tapa kartuttaa omaa eläkettä 
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LEiPää 
jA 

HiLLoA
YEL takaa, että yrittäjän pöydässä 

on leipää eläkkeelläkin. Tuoko 

vapaaehtoinen eläkevakuutus 

leivän päälle hilloa? 



joustavasti. Vuoden lopussa vakuutusyhtiön tilille 
lopsautettu summa on myös mukavasti keven-
tänyt verotusta. Ammatinharjoittajan vapaaeh-
toinen eläkevakuutus on aina henkilökohtainen, 
muissa yritysmuodoissa vapaaehtoisen eläkkeen 
voi ottaa yrityksen nimissä, jolloin verokohtelu 
on erilainen. 

Vuodesta 1970 voimassa olleessa YEL-järjes-
telmässä yrittäjän on heti yrittäjätoimintansa 
aluksi määriteltävä itselleen työtulo, josta hän 
maksaa iästään riippuen 21,4 tai 22,6 prosenttia 
lakisääteistä eläkemaksua. 

Työtuloa ei voi muuttaa vuosittain sen 
mukaan, mitä yrittäjä todellisuudessa ansaitsee. 
Niinpä suurin osa yrittäjistä on määrittänyt työ-
tulon melko alhaiseksi – olisihan kurjaa maksaa 
korkeita eläkemaksuja myös silloin, kun yritys 
tekee hädin tuskin tulosta. Tai vaikka olisi opti-
mistinen kysynnän suhteen, pienyrittäjä tuskin 
uskoo jaksavansa painaa yhtä pitkää päivää kuu-
sikymppisenä kuin kolmikymppisenä. 

Mikko Pellinen tietää muitakin syitä alhaisiin 
YEL-maksuihin: – Yllättävän moni yrittäjä luulee 
viimeisten työvuosien vaikuttavan yrittäjän eläk-
keeseen samalla tavalla kuin se on vaikuttanut 
työeläkkeisiin. Näin ei kuitenkaan ole koskaan 
ollut, vaan kaikki yrittäjän YEL-maksut näkyvät 
eläkkeessä saman arvoisina.

YEL-joustoa käytetty vain vähän

Lainsäätäjä on nyt ymmärtänyt, että kaikki yrit-
täjät eivät minimoi työtuloaan vain lyhytnäköistä 
ahneuttaan.  

Vuoden 2005 alusta lähtien YEL-järjestelmäkin 

on tarjonnut joustomahdollisuuden. Yrittäjä voi 
hyvänä vuonna maksaa ylimääräistä YEL-mak-
sua jopa kaksinkertaisen määrän vahvistettuun 
työtuloon verrattuna. Vastaavasti hän voi alentaa 
maksuaan 10–20 prosenttia. Eläkettä voi parantaa 
lisämaksun avulla vaikka joka vuosi. Alennuksen 
saa enintään kolmena kalenterivuonna seitsemän 
viimeksi kuluneen vuoden aikana. 

Jousto vaikuttaa ainoastaan eläkkeeseen, ei 
muuhun YEL-perusteiseen sosiaaliturvaan.  

Alustavien tietojen perusteella joustoa on hyö-
dynnetty hämmästyttävän vähän. Vain noin 650 
yrittäjää on poikennut maksurutiineistaan, heistä 
hieman yli puolet ylöspäin. 

– Eihän uudistusta ole TV-spoteilla näyttä-
västi mainostettu, joten suurta rynnistystä ei 
ollut odotettavissakaan. Toivottavasti joustojen 
käyttö kuitenkin lisääntyy, tai muuten moitteet 
YEL:n joustamattomuudesta ovat olleet pahasti 
ylimitoitettuja, Mikko Pellinen toteaa.

Eläkkeelle liukuvasti

Muutokset vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin 
saivat tilaa kaikissa medioissa. Hyvätuloisilla 
yksityishenkilöillä ja ammatinharjoittajilla sääs-
tövaiheen verovähennysoikeudet tunnetusti hei-
kentyivät. 

– Eläkkeen saajan verokohtelu on kuitenkin 
tulevaisuudessa kevyempi, muistuttaa Tero Salo-
nen. Aiemmin vapaaehtoista eläkettä verotettiin 
aina marginaaliveroprosentilla. Ammatinharjoit-
taja maksaa eläkkeestäkin veroja vain pääomatu-
lon verran riippumatta siitä, onko hänellä muita 
ansio- tai eläketuloja.  

Tero Salonen uskoo, että tulevaisuudessa 
eläkkeellä tehdään yhä useammin töitä. Moni 
kompensoi vapaaehtoisella eläkkeellä rauhal-
lisempaa yrittäjätoimintaa. Sekä vapaaehtoista 
eläkettä että yrittäjäeläkettä voi nostaa osa-aika 
työn rinnalla.

YEL muutakin kuin eläkevakuutus

Menestyneen lyhytjänteisen yrittäjän kannattaa 
siis tilinpäätösmersun sijaan maksaa itselleen 
vuoden lopussa ylimääräistä yrittäjäeläkettä, sillä 
YEL-maksu on kokonaan verovähennyskelpoi-
nen. Myös vapaaehtoinen eläkevakuutus tarjoaa 
hyvän mahdollisuuden verosuunnitteluun erityi-
sesti silloin, kun ammatinharjoittajan tulovero-
prosentti ei ole kovin korkea.   

Pitkäjänteisempi menestyjä harkitsee työtu-
lon korottamista pysyvästi, koska yrittäjän itse 
määrittämä työtulo on perusta myös muuhun 
sosiaaliturvaan kuten sairaus- ja äitiyspäivära-
haan, perhe-eläkkeeseen ja työkyvyttömyyseläk-
keeseen. 

Sekä yrittäjäeläkkeen puolesta puhujat että 
nykyään myös vapaaehtoisten eläkkeiden myyjät 
korostavat, ettei eläkesuunnittelua pidä aloittaa 
kuluvan vuoden verovähennyksistä tai vapaa-ajan 
toiminnan vaatimista pääomista. Laskelmien 
tulee perustua siihen millaista eläkettä yrittäjä-
uran jälkeen haluaa. Peruskysymys on silti sama: 
syödäkö hilloleipää nyt vai myöhemmin.

Te k s t i :  K a t r i  I s o t a l o
P i i r r o s :  V e s a  L e h t i m ä k i 

Millaisilla maksuilla saisin 1 800 euroa eläkettä 
kuukaudessa? Laskelmien pohjaksi tarvitsen 
tiedon tähänastisesta eläkekertymästäni. Tyo-
elake.fi-sivustolta selviää paljonko minulle on 
karttunut eläkettä yksityisten työnantajien pal-
veluksessa. Vakuutusyhtiö toimittaa vuosittain 
laskelman, paljonko saisin eläkettä vapaaehtoi-
silla säästöilläni. En kuitenkaan löydä tietoa 
siitä, paljonko eläkettä karttui niiltä vuosilta, 
kun työskentelin valtion virkamiehenä, enkä 
oikein tiedä sitäkään, millaiseen eläkkeeseen 
maksamani YEL minut oikeuttaa. 

Viime keväänä sain puhelun Suomen Eläke-
palvelukeskus -nimiseltä yritykseltä, joka tiedus-
teli onko minulla yksilöllistä eläkevakuutusta. 
Sen jälkeen kyseinen organisaatio kysyi halu-
sinko saada tiedot eläkekertymästäni. Halusinhan 
minä, kunnes kävi ilmi, että he olisivat toimit-
taneet minulle samat tiedot kuin itsekin saisin 
ETK:n järjestelmistä. 

Seuraavana päivänä posti toi silti lomak-
keen, joka olisi pitänyt palauttaa henkilöturva-
tunnuksella varustettuna. Tämän jälkeen sain 
useita puheluita, joissa ihmeteltiin, miksi en ollut 

palauttanut lomaketta. Vihdoin sain selville, että 
kyseinen firma myi todellisuudessa ruotsalaisen 
vakuutusyhtiön eläkevakuutusta. 

Jos Suomen Eläkepalvelukeskus olisi oikeasti 
tarjonnut tietoa siitä, paljonko eläkkeeni kaikista 
eri lähteistä koottuna tulisi olemaan, olisin ollut 
valmis vaikka maksamaan palvelusta – mutta en 
sentään uuden vapaaehtoisen eläkevakuutuksen 
verran. 

K a t r i  I s o t a l o

Mistä tiedot eläkekertymästä?
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k
reetalla yritystoiminta kukoistaa turis-
tisesongin aikana. Sen loputtua, mar-
raskuussa, suuri osa palvelualan työnte-
kijöistä jää työttömyyspäivärahalle. Sen 
suuruus on 100 euroa kuukaudessa. Edel-
lytyksenä on, että työpäiviä on kertynyt 

vähintäänkin 101. 
Hanian vanhassa kaupungissa laukkualan 

yrittäjänä toimiva 35-vuotias Antonis kertoo, 
että Kreikassa on erittäin helppoa perustaa yri-
tys. Sen sijaan yritystoiminnan lopettaminen 
on vaikeaa. 

– Siihen tarvitaan paljon papereita ja selvityk-
siä. Raha ei riitä liikkeen lopettamiseen, mutta 
liikkeen avaaminen on halpaa, hän kiteyttää.

Antoniksella on ollut oma yritys vuodesta 
1990. Hän perusti sen heti armeijasta päästyään. 
Vanhassa kaupungissa kilpailu on kovaa. Lauk-
kualan yrityksiäkin on Hanian turistikujalla vieri 
vieressä kymmeniä.  Myynnissä olevat laukut ja 
vyöt tulevat halvan työvoiman maista, Kiinasta 
ja Intiasta.

Vakuutusasiat ovat Antoniksen mielestä Krei-
kassa erittäin sekavia. Eläkeyhtiöitä on liikaa ja 

systeemi vaikea. Yrittäjille on oma vakuutusyh-
tiönsä Teve. Yrityksen ikä ratkaisee vakuutus-
maksujen suuruuden.

–  Mitä kauemmin aikaa yritys on ollut toi-
minnassa,  sitä korkeammat ovat vakuutusmak-
sut. Itse maksan 600 euroa vakuutusta joka toi-
nen vuosi.

Työntekijä huolehtii omista 
eläkemaksuistaan

Antoniksen palveluksessa työskentelevä Maro 
Lionaki saa päiväpalkkaa.  Sen suuruus on 30 
euroa. Työtunteja kertyy kahdeksan. Maro sanoo 
maksavansa itse työeläkemaksunsa.

– Minulla on kaksi poikaa, 25- ja 16 -vuotiaat. 
Meidän kulttuurissammehan on tapana, että 
lapset huolehtivat vanhemmistaan. Itse en enää 
sellaista halua, vaan haluan huolehtia itsestäni 
vanhanakin. 

Maro kertoo, ettei laukkujen kaupittelu maita 
enää kauaa, vaan hän haluaa perustaa oman pito-
palveluyrityksen.

Töissä vielä seitsenkymppisenä

– Ehkä parin vuoden kuluttua jään pois työelä-
mästä. Sen jälkeen tyttäreni huolehtivat minusta 
ja vaimostani sekä liiketoiminnoista, sanoo kohta 
70-vuotta täyttävä Joannis Sgouros . Hän sanoo 
tehneensä töitä koko ikänsä. Hän aloitti yrit-
tämisen 19-vuotiaana jäätelökauppiaana. Tänä 
päivänä hänellä on hotelli ja kahvila Agios Niko-
laoksessa.

Joannis Sgouros tuntee ylpeyttä perheestään. 
Hänellä ja hänen vaimollaan Stellalla on kolme 
tytärtä ja kuusi lastenlasta: kolme tyttöä ja kolme 
poikaa.

Tiettyä iloa Joannis tuntee myös omasta uras-
taan. Hän muutti vuorilta Agios Nikolaokseen 
19-vuotiaana. Hän ei ole käynyt kouluja, mutta 
elämä on häntä hyvin kouluttanut ja opetta-
nut.  

Te k s t i  j a  k u v a :  P i r k k o  J y v ä k o r p i

Kreetalla yritys 
on helppo 
perustaa

Yrityksiä syntyy Kreetalle varsinkin tu-

ristisesongin aikana kuin sieniä sateel-

la. Yrittäjien vanhuuden turva hoituu 

kirjavin käytännöin. Vaikeaselkoisena 

pidetyn yrittäjäeläkkeen lisäksi moni 

jättää tulevaisuutensa vielä tänäkin 

päivänä perheen varaan. 

Laukkukauppias Antonis liputtaa Kreikan 
puolesta, vaikka myykin Kiinassa ja Intias-
sa valmistettuja laukkuja ja vöitä. Onneksi 
kauppa käy.
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E
spoolainen Kaija Kosonen on ollut jo 
kymmenkunta vuotta torikauppiaana. 
Toimipisteitä hänellä on tällä hetkellä 
kolme. Toripaikkojen lisäksi hän on kuk-
kakaupan omistaja. 

– Torityö on raskasta. Mutta minä 
en ajattele sitä työnä, vaan elämäntapana, Kaija 
Kosonen kiteyttää.

Kaijan työpäivä alkaa aamukolmelta. Silloin 
haetaan myytävät tavarat; marjat, hedelmät ja 
taimet.  Myös varastosta haetaan myytävät tuot-
teet. Sitten alkaa tuotteiden kuljettaminen ja tori-
pöytien kokoaminen. Helsingin Kauppatorilla 
torimyynti alkaa kello kuusi. Sen jälkeen ovat 
vuorossa Espoon tori ja Viaporintori Sellossa.  
Ostajat ovat jo usein odottamassa. Iltapäivällä 
kootaan jäljelle jääneet myytävät ja puretaan 
toripöydät. 

Kotiin torikauppias pääsee alkuillasta. Puo-
lelta päivin on pienten päiväunien aika. Ilman 
levähdystä ”kroppa” ei jaksa.

– Työ on fyysisesti raskasta, mutta palkitsevaa. 
Kesän aikana painoni tippuu muutaman kilon 
ihan itsestään ja talvella tuppaan sitten vähän 

lihomaan, Kaija kertoo.
Kaija on palkannut avukseen torimyyjiä – etu-

päässä koululaisia, mutta myös kokeneempia 
myyjiä on palkkalistoilla. Kaija osallistuu myös 
myyntityöhön. Torilla asioivilla on aikaa jutus-
teluun ja tuotteiden tarkasteluun. 

– Torilla myymäni tuotteet ovat tuoreita. 
Esimerkiksi marjat tulevat suoraa tietä tervo-
laiselta marjatilalta. Varastointiaikaa ei ole juuri 
nimeksikään.

Vapauden tunne viehättää

Torikauppiaan työtä Kaija Kosonen pitää pal-
kitsevana.  

– Vapaus on asia, jota arvostan suuresti. 
Kaija on kouluttanut itsensä radioasentajaksi 

ja tehnyt niin sanotusti alan töitäkin. Kaksitoista 
vuotta sitten Kososten perhe lähti maailman-
ympärysmatkalle ja pysähtyi neljäksi talveksi 
Thaimaahan. Siellä he tienasivat elantonsa kalas-
tamalla.

– Olimme kesät Suomessa ja elanto piti tääl-
läkin hankkia. Silloin ryhdyin torikauppiaaksi. 

Toripaikkojen lisäksi olen ostanut kukkakau-
pan. Kun torityöt syksyn tullen vähenevät, alkaa 
kukkakauppiaan elämä. Kukkakauppiaana on 
myös tyttäremme Tytti, joka viihtyy hyvin tori-
myyjänäkin. 

Eläke ei vielä mietitytä

Kaija Kosonen on Espoon Yrittäjien jäsen ja toi-
mii Espoon torikauppiaat yhdistyksessä varapu-
heenjohtajana.

Omaa eläkettään Kaija ei vielä mieti, sillä elä-
keikään on vielä aikaa. 

– Maksan vain lakisääteisen yrittäjäeläk-
keen.

Tori- ja Markkinakaupan Keskusjärjestön 
tietojen mukaan Suomessa on noin 400 kaup-
patoria ja noin 1200 ammattimaista päätoimista 
torikauppiasta. Osa-aikaisia tori- ja markkina-
kauppiaita arvellaan olevan noin 10 000.

Te k s t i  j a  k u v a :  P i r k k o  J y v ä k o r p i

Torikauppa on 
elämäntapa

Kaija Kosonen nauttii uranvaihdoksensa 
tuomasta vapaudesta. Hän on Espoon 
Yrittäjien jäsen.

Entinen radioasentaja oli välillä kalas-

taja Thaimaassa ja nyt torikauppias 

muun muassa Helsingin Kauppato-

rilla. Eläketurvan hän on järjestänyt 

lakisääteisen yrittäjäeläkkeen avulla. 
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L
ähes 30 vuosikymmentä sitten Harri Suo-
minen väitteli kansanterveystieteen ja 
liikuntahygienian tohtoriksi Jyväskylän 
yliopistossa. Väitöstutkimuksen aiheena 
oli liikunnan vaikutus keski-ikäisten ja 
vanhojen miesten kuntoon. Tutkittavien 

ikä vaihteli 32 ja 70 vuoden välillä. Nuoresta tie-
demiehestä tutkittavat olivat kauhean vanhoja.

Maaliskuussa 2006 liikuntagerontologian 
professori Harri Suominen voitti veteraanien 
hallikisoissa 60-vuotiaiden viisiottelun maail-
manmestaruuden.

Rantaniitty tai urheilukenttä

Helteinen kesäilta Harjun urheilukentällä. Vete-
raaniurheilija Suominen kantaa aitoja takakaar-
teeseen. 35 metrin aitaväli pitäisi saada alussa 
peräti 15 askelen rytmillä. 300 metrin aitojen 
tulisi sujahtaa noin 46 sekunnissa. 

Aurinko paahtaa pilvettömältä taivaalta. Lin-
nut livertävät hongikossa. 

Hetkeä aikaisemmin ovat taapero- ja esikou-
luikäiset urheilukoululaiset terhakoineet juok-
suratojen, hyppy- ja heittopaikkojen täydeltä. 
Nyt isät ja äidit ovat kuskanneet lapsensa autoilla 
pois, parkkipaikkakin on tyhjä. 

Harri Suomisen lapsuuden urheilukentästä 
kävi Velkuan saaren rantaniitty. Kilpaurheiluun 

nuori mies lätkääntyi lukiolaisena, kunnes tiede 
sai yliotteen. Liikunnan erikoisyliopiston väki 
liikkui itsekin, ja nuori tiedemies juoksi ja hiihti 
ajan hengen mukaisesti pitkiä lenkkejä.

Mutta eipä aikaakaan, kun tiede palautti sen, 
minkä oli 1970-luvulla vienyt. 

Tiede innosti takaisin kisoihin 

– Meillä oli alkamassa ikääntyvien liikuntaa kos-
keva tutkimus, jonka yhteydessä tutustuin yli 
seitsenkymmenvuotiaisiin veteraaniurheilijoihin. 
Päätin lähteä katsomaan touhua paikan päälle 
Suomen mestaruuskisoihin. Samalla ilmoittau-
duin itsekin 400 ja 800 metrin juoksuihin, Suo-
minen kertoo.

Tuosta kesästä 1986 alkoi Harri Suomisen uusi 
urheilijanura. Viiden vuoden välein ovat vete-
raanisarjat vaihtuneet, ja numeroin ilmaistut 
tulokset vääjäämättä heikentyneet. Eivät silti 
läheskään sillä vauhdilla, millä liikkumattoman 
ihmisen hapenotto ja lihasvoima vähenevät.

Itävallan Linzissä viisiottelusarjassa 60 metrin 
aidat menivät aikaan 10,16 sekunttia, rima pysyi 
korkeushypyssä 154 sentin kannattimilla, pituutta 
leiskahti 451 senttiä, kuula lensi 12.03 metriä ja 
viimeinen laji, 1000 metrin juoksu meni alle 
neljän minuutin.

Tuon tason suoritukset ovat syntyneet kah-

ProFESSorI JA

MAAiLMAnMEstAri

Tässä maassa yhä useampi ihminen 

on ikääntyessään löytänyt uudelleen 

nuoruudenrakkautensa. Liikuntage-

rontologian professori Harri Suomi-

selle rakkaus toi kultamitalin vete-

raanien maailmanmestaruuskisoissa.

desta viiteen viikkoharjoituskerran pohjalta. 
Ohjelmassa on parhaimmillaan pari puntti- ja 
yleisurheiluharjoitusta ja viikonlopun hiihto-
lenkki. 

Liikuntafysiologian tutkimuksista tiedetään, 
että keskimäärin aikuinen menettää hapenottoky-
vystään 25 ikävuoden jälkeen prosentin vuodessa. 
Sopivalla harjoittelulla menetystä voi hidastaa 
vuosikymmenien ajan. Ja jos ei ole nuorena har-
rastanut liikuntaa, hyvällä harjoittelulla voi vielä 
viiskymppisenäkin olla paremmassa kunnossa 
kuin 20-vuotiaana. 

Veteraaneihinkin pätee vanha sanonta, ettei 
urheilija tervettä päivää näe. Useimmiten vaivat 
haittaavat ainoastaan urheilua, mutta vastineeksi 
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muu toimintakyky ja terveys säilyvät pitkään 
hyvinä.

– Kilpailevien urheilijoiden joukko ei rasita 
Suomen terveydenhoitojärjestelmää, Suominen 
sanoo. Veteraaniurheilu on kansanterveydellisesti 
edullista. Sen harrastajat ovat motivoituneita 
kuntoutumaan nopeasti ja harjoittelun ansiosta 
lihakset, luut ja jänteet paranevat hyvin.

Lihasvoimalla töissä 68-vuotiaaksi?

– Suurin osa ihmisistä ei koskaan halua ryhtyä 
harrastamaan kilpaurheilua, eikä se voi olla edes 
tavoite. Mutta liikunta on tärkeää päivittäisen 
toimintakyvyn säilyttämiseksi.

1970-luvulla kannustettiin ihmisiä erityisesti 
hölkkäharrastukseen. Kohtalainen hapenottokyky 
on Suomisen mukaan hengitys- ja verenkierto-
elinten terveyden kannalta tärkeä asia, mutta 
nykytutkimuksessa on löydetty myös lihasvoi-
man ylläpitämisen tärkeys. Monta kaatumista ja 
murtumanhoitoa voidaan välttää huolehtimalla 
tuki- ja liikuntaelinten lujuus- ja jousto-ominai-
suuksien säilyttämisestä – ja lujuuden sekä jousta-
vuuden taustalla on aina sopiva määrä voimaa.  

Tuskinpa kukaan vakavissaan haluaa, että siir-
tyisimme fanaattiseen bodariyhteiskuntaan. Työ- 
ja toimintakyvystä huolehtiminen on kuitenkin 
tulevien vuosien iso yhteiskunnallinen juttu, kun 
normaali elämänkulku ei enää edellytä fyysistä 

ponnistelua.  Mitä siis tämän päivän 25-vuotiaan 
työelämän alkutaipaleella olevan ihmisen tulisi 
tehdä, jotta hän pystyisi tekemään töitä vielä 
68-vuotiaaksi?

Aktiivinen elämänote on professorin taika-
sana. Ei siis mitään yltiöpäistä rehkimistä, vaan 
monipuolisesti hengen ja ruumiin kulttuuria.

– Ihmisen ei pidä päästää itsestään irti henki-
sesti eikä fyysisesti. 

  
Te k s t i :  E i n o  N y k ä n e n    

K u v a :  I l k k a  P i e t a r i n e n
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A mmatillista kuntoutusta pidetään onnistuneena, jos henkilö pystyy jatkamaan 
työelämässä sairaudestaan huolimatta eikä heikentyneen työkyvyn vuoksi joudu 

siirtymään ennenaikaisesti eläkkeelle. 
Eläketurvakeskuksen tilastosuunnittelija Leena Saarnio on selvittänyt työeläke-

kuntoutuksen vaikutuksia vuoden 2005 lukujen perusteella. Tiedot on koottu kesän 
korvilla ilmestyneeseen tilastoraporttiin.

Hylkäykset laskusuunnassa

Onnistuessaan kuntoutus pienentää eläkemenoja. Tavoitteena on, että kuntoutuksen 
kokonaiskustannukset ovat pienemmät kuin vastaavat eläkemenot olisivat. Siihen 
päästään, jos työelämässä jaksetaan pidempään, eläkkeelle siirtyminen myöhentyy 
ja kuntoutusjakson jälkeen myös työttömyys- tai työkyvyttömyysjakson jälkeen 
siirrytään takaisin työelämän pariin.

Lukuisiin haastatteluihin ja kenttätutkimuksiin nojaavassa raportissa on muun 
muassa vertailtu työkyvyttömyyseläkkeen kustannuksia kuntoutukseen menoihin. 
Työkyvyttömyyseläkkeen keskimääräiset vuosikustannukset olivat 11 900 euroa. Vas-
taavasti onnistuneelle kuntoutukselle laskettu kokonaiskustannus on 17 100 euroa. 
Näin vertaillen kuntoutus maksaa itsensä takaisin jo puolessatoista vuodessa.

Selkeä muutos aiempiin tilastoihin verrattuna on kuntoutushylkäysten osuuden 
aleneminen seurantavuonna vajaasta kolmanneksesta noin viidennekseen. Tilas-
totutkija Saarnion tulkinta on, että tämän vuoden kuukausitilastojen perusteella 
aleneva suunta näyttäisi jatkuvan.

Kuntoutusmäärät kolminkertaistuneet

Vuonna 2004 kuntoutuksesta tuli työntekijän subjektiivinen oikeus. Sen myötä 
kuntoutukseen osallistuneiden määrä on reippaasti lisääntynyt: viimeisen kymme-
nen vuoden aikana itse asiassa yli kolminkertaistunut. Ja vastaavalla ajanjaksolla 
kuntoutukseen käytetyt menot ovat liki nelinkertaistuneet.

Viime vuonna työeläkelaitokset kuntouttivat reilut 6 800 henkilöä ja kuntou-
tukseen käytettiin yhteensä noin 40 miljoonaa euroa.

Kuntoutuspäätöksen saaneista valtaosalla oli diagnoosina tuki- ja liikuntaelinten 
sairaus.  Tyypillinen työeläkekuntoutuja on yksityisellä sektorilla töissä oleva keski-
määrin 44-vuotias henkilö.

Tilastoraportista ilmenee kuntoutuneiden määrän lisäksi se, kuinka kuntoutusjak-
son jälkeen on sijoituttu työelämään. Kuntoutusohjelman päättäneistä 63 prosenttia 
palasi takaisin työelämään ja 18 prosenttia siirtyi eläkkeelle.

Selkeää myönteistä kehitystä kuvaa se, että työkyvyttömyyseläkkeeltä kuntou-
tukseen tulleiden siirtyminen takaisin työelämään on vuosi vuodelta parantunut. 
Työkyvyttömyyseläkkeeltä tuli kuntoutukseen 32 prosenttia ja heistä 43 prosenttia 
palasi työelämään.

Te k s t i :  A n n e  N i e m i

Lähde: Työeläkekuntoutus vuonna 2005. Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 7/ 2006. www.etk.fi/julkaisut

Kuntoutus maksaa 
itsensä takaisin

Kuntoutukseen osallistuneiden määrä on yli kolminkertaistunut. 

reilusti yli puolet kuntoutetuista palaa takaisin työmarkkinoille.

kurkotus 
kohti

työelämää
Kaikki eivät pääse työeläkeyhtiön 

järjestämään ammatilliseen kun-

toutukseen. Pitkään työttöminä 

olleiden työikäisten kuntoutuksessa 

riittää paljon työsarkaa.



Ilpo Ahon ja Riitta Mykkäsen elämää varjos-
taa työttömyys. Kuntoutumisjakson jälkeen 
molempien toiveissa on palata kymmenen 
työttömyysvuoden jälkeen takaisin työhön.

Etelä-Karjalan työhyvinvointiklinikka perus-
tettiin työelämän tarpeisiin, kun toimintare-
sursseja vapautui vähenevien veteraanikun-
toutusmäärien vuoksi.
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E
telä-Karjalan työhyvinvointiklinikan ja 
Lappeenrannan kylpylaitoksen johtajayli-
lääkäri Heikki Roilas näkee työikäisten 
kuntoutuksessa paljon työsarkaa.

Kuntoutustutkimuksilla ja niitä seu-
ranneilla kuntoutusohjelmilla on saatu 

pitkäaikaistyöttömiä nostettua takaisin lähem-
mäs työmarkkinoita. Näin on loitonnettu työ-
kyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä ja vahvistettu 
luottamusta omaan toiminta- ja työkykyyn epä-
varmassa arjessa.

Pitkäaikaistyöttömiä 
kuntoutustutkimuksiin

Työhyvinvointiklinikan asiakkaina on hyvin 
monenlaisia ja monenkuntoisia ihmisiä. Huo-
mio on työikäisessä väestössä, jonka ikähaitari 
on 50 ikävuoden molemmin puolin.

– Kuntoutustutkimuksissa selvitetään paitsi 
fyysistä selviytymistä, myös ennen muuta sosiaa-
lista ja psyykkistä kykyä ja soveltuvuutta työhön 
ja koulutukseen, Roilas toteaa.

Roilaksen mielestä auttamattomasti syrjäyty-
neiden rapakuntoisten katujen kulkureiden elä-
mäntilanteessa työkyvyttömyyseläke on oikeampi 
ratkaisu kuin kiikuttaa näitä ihmisiä loputtomasti 

työttömyyden hirsipuussa.
– Mutta heidän lisäkseen on olemassa toi-

nenkin sakki. Juuri heitä me pyrimme saamaan 
pontevasti työkuntoisiksi ja palaamaan töihin. 
Teemme kuntoutustutkimuksia näille henkilöille, 
jotka työvoimahallinto on lähettänyt työkykyar-
viointiin, Roilas toteaa.

Hyvin vaikeasti työllistyville on alueellisen 
työvoimapalvelukeskuksen toimeksiannosta jär-
jestynyt kuntoutustutkimuksia. Onnekkaim-
mat ovat kuntoutusjakson jälkeen kurottaneet 
takaisin työelämään pitkänkin työttömyysputken 
alhosta.

Hyvinvointiklinikalla kuntoutus koostuu 
moniammatillisen tiimin tekemästä lääketie-
teellisestä, psykologisesta ja sosiaalisesta tutki-
muksesta. Pari viikkoa kestävän jakson aikana 
saadaan arvio asiakkaan työkyvystä sekä hänen 
lähitulevaisuuden kuntoutustarpeista.

Halu palata työelämään

Lappeenrantalainen Riitta Mykkänen, 51, on 
ollut yli kymmenen vuotta työttömänä. Hän ja 
Ilpo Aho, 49, ovat mukana pitkäaikaistyöttömien 
kuntoutusryhmässä. Kummallakin on takana 
enemmän tai vähemmän rämä putki rilluvuo-

sien, mutta molempien tulevaisuuden toiveissa 
kajastelee 15 työvuotta lohduttoman työttömyy-
den sijaan.

– Elämäni muuttui, kun pääsin kuntoutumis-
ryhmään. Saisinpa vielä joskus töitä, Mykkänen 
sanoo.

– Työttömänä saat olla pitkään omissa olois-
sasi, eikä kukaan tunnu välittävän siitä, miten 
sinulla menee. Nyt sentään joku on kiinnostunut, 
ja se tuntuu hyvältä.

– Työhaluja kyllä on, mutta kukaan ei palk-
kaa töihin. Ei Suomessa ole pula työvoimasta, 
pula on palkanmaksajista, Aho toteaa kasvot 
peruslukemilla.

Pienryhmässä he osallistuvat päivittäin kolmen 
tunnin ajan ryhmän työskentelyyn. Hoitotiimin 
vastaava fysioterapeutti Eija Olkkonen kannus-
taa ryhmäläisiä eteenpäin ja kertoo aikaisempien 
kuntoutumisjaksojen onnistumistarinoita.

Työhyvinvointiklinikan tutkimus on asiak-
kaalle maksutonta. Yleensä kuntoutustutkimuk-
seen tulevan toimeentulo on turvattu työttömyys-
, sairaus- tai kuntoutuspäivärahana. Joukossa on 
myös työkyvyttömyyseläkkeellä olevia ja toi-
meentulotukea saavia.

Te k s t i  j a  k u v a t :  A n n e  N i e m i
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V
uonna 2005 omaan työuraan perustu-
valle eläkkeelle siirtyi ETK:n tilastojen 
mukaan yli 67 000 henkilöä. Vanhuus-
eläkkeelle siirtyi noin 30 000 henkilöä. 
Suurin yksittäinen ”beibibuumi” -ikä-
luokka syntyi vuonna 1941. Työkyvyt-

tömyyseläkkeelle siirtyi yli 25 000 henkilöä kes-
kimäärin 53 vuoden iässä. 

Yksityisen sektorin uusia työkyvyttömyyselä-
kepäätöksiä vuonna 2005 tehtiin 20 400.  Näistä 
myöntäviä ratkaisuja oli 15 719 ja hylkyjä 4 681. 

Ratkaisuista mielenterveyden häiriöiden sai-
rauden perusteella tehtiin 5 623, tuki- ja liikunta-
elin sairauksien vuoksi tehtiin 6 905 ratkaisua ja 
verenkiertoelinten sairauksien vuoksi ratkaisuja 
oli 1 785.  

Kuntin eläkevakuutuksen ratkaisuja tehtiin 
vajaat 6 900. Myönteisiä oli 5 420 ja hylkyjä alle 1 
500. Varsinaista työkyvyttömyyseläkettä koskevat 
päätökset sairauspääryhmän mukaan jakaantuvat 
seuraavasti: mielenterveyden häiriöt 2 165, tuki- ja 
liikuntaelin sairaudet 2 574 ja verenkiertoelinten 
sairaudet 418.

Huomio myönteisiin ratkaisuihin

Juuri eläkehylyt jaksavat puhututtaa julkisuu-
dessa. Eläke-Fennian ylilääkärin Seppo Mattilan 
mukaan hylkyjen vatvomisen asemesta kannat-
taisi puhua myönteisistä ratkaisuista

– Suurin osa, yli kolme neljästä, eläkehake-
muksesta myönnetään. Siksi me Eläke-Fenniassa 
puhummekin mielellämme myönteisistä päätök-
sistä emmekä hylkäävistä, Mattila toteaa.

Yli kolmenkymmenen vuoden asiantuntijalää-
kärin kokemus on vankka pohja Seppo Mattilan 
tietämykselle ja mielipiteille. Hänen mukaansa 
työeläkkeelle halun esittää pääsääntöisesti potilas 
itse. Lääkäri ja potilas saattavat joskus kokeilla, 
että ”tärppäisikö” ja josko työkyvyttömyyspaperit 
heltiäisivät.

Ylilääkäri kertoo, että 1970 -luvulla  sydän- ja 
verisuonisairaudet olivat suurimpana syynä työ-
kyvyttömyyseläkkeelle lähtöön. 1980-luvulla oli 
tuki- ja liikuntaelin sairauksien aika.

– Silloin puhuttiin jopa tulevuoresta!  Hoi-
dot paranivat, suhtautuminen muuttui ja vuori 
saatiin puretuksi, Mattila kertoo.

Mielenterveydellisten syiden osuus eläkehake-
mukissa on noussut tasaiseen tahtiin ja erityisesti 
masennuksen osuus on kasvanut. Työkyvyttö-
myyseläkkeelle hakeutumisessa on nähtävissä 
myös yhteiskuntamme ja työn muuttuminen.  
Oireet ja vaivat eivät riitä eläkkeellepääsyyn. Toi-
mintakyvyn aleneminen on keskeisessä asemassa, 
kun arvioidaan työkyvyttömyyseläkkeelle pääse-
mistä tai joutumista. 

vuosittain noin 
25 000 työstä

työkyvyttömyys-
eläkkeelle

Suomalaisista työeläkkeelle siirtyy vuosittain 

keskimäärin vajaat 60 000 henkilöä.  Pitkän aikavä-

lin tarkastelussa uusia työkyvyttömyyseläkeläisiä 

tulee keskimäärin 25 000 vuosittain. 
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V anhuuseläkkeelle jäävien suuri joukko on 
syntynyt vuonna 1941. Suurina ikäluokkina 

pidetään yleensä jatkosodan jälkeen 1940-luvun 
lopulla syntyneitä suomalaisia. Pienimuotoi-
sempana samanlainen baby-boom-ilmiö pantiin 
alulle talvisodan jälkeisen ns. välirauhan aikana. 
Siksi vuonna 1942 syntyvyys hipoi 100 000 rajaa, 
vaikka isät vartioivat uuden Suur-Suomen rajoja 
Äänisen rannalla. 

Nykyään tiedämme, että koko lopun elämän 
eväät kylvetään pitkälti jo varhaislapsuudessa. 
Vuoden 1941 vauvalle isän syli oli harvinainen 
etuus, sillä Suomi oli mobilisoinut sotaa käyvistä 
maista väkilukuun verrattuna kaikkein suurim-
man armeijan.

Vaikka jatkosodan alku olikin voittoisa, ratkai-
sut tapahtuivat kotirintamalla. Naisten, vanhus-
ten ja lasten pyörittämää siviilielämää hallitsivat 
kansanhuollon ja sen valvoman säännöstelyn 

ankarat lait. Poikkeuksellisen ankarina talvina 
Suomen elintarvikeomavaraisuus laski lähelle 
nälkärajaa. Kun 1970-luvulla kokeiltiin, miten 
sota-aikaisilla säännöstelykorttiannoksilla pärjää, 
todettiin, että pelkästään niillä olisi kuollut näl-
kään. Onneksi useimmat asuivat maaseudulla tai 
heillä oli suhteita sinne ja varakkaimmat hakivat 
täydennystä mustasta pörssistä. 

Viime sotiemme oikeasti kunniakas histo-
ria muistaa harvoin, että joka neljäs venäläisistä 
sotavangeista menehtyi ja suomalaisiakin sairaita 
ja vanhuksia kuoli sairaaloissa ja laitoksissa näl-
kään. Imeväiskuolleisuus sota-ajan ikäluokista on 
ollut suurin juuri 1941 syntyneillä. Silti onneksi 
alhaisen ikänsä takia sotalapseksi heistä päätyi 
vain ani harva. 

Suomen pienentymisestä huolimatta sodan 
päättyminen oli muiden mukana Suur-Suomi 
ikäluokalle helpotus. Siitäkin huolimatta, että 

moni muutaman vuoden ikäisistä joutui läh-
temään kotiseudultaan evakoksi tai katsomaan 
suota, kuokkaa ja sodassa hermostunutta Jussia 
kylmän tilan pellonpientareella. Isänsä menettä-
neet saivat toki jo esimakua hyvinvointivaltiosta 
huoltoeläkkeenä.

Vielä ei ehkä tiedetä riittävästi, miten vuonna 
1941 syntyneet kokivat varsinaiset suuret ikäluo-
kat. Vähän pikkusisariaan vanhempina heidän 
vaatteistaan tingittiin pienempien hyväksi. Oppi-
koulussa ei vielä olisi ollut sellaista tungosta kuin 
muutamaa vuotta myöhemmin. Mutta heillä vain 
ei vielä ollut oppikoulua. 

Uutta luovalla 1960-luvulla välirauhan synnyt-
tämät lapset kävivätkin sitten kiinni työelämään. 
Merkiksi paremmista ajoista kouraan lyötiin kuu-
luisa työeläkekortti.

Te k s t i :  K i m m o  K o n t i o

1941-syntyneille isän syli oli harvinaisuus

Lihavuus tai alkoholi ei yksin riitä

Tämän päivän vitsaukset eivät yleensä riitä syyksi 
työkyvyttömyyseläkkeelle.

– Mikäli lihavuus on aiheuttanut lisäsairauk-
sia, kuten kulumia niveliin tai lonkkiin, niin ne 
voivat olla syynä toimintakyvyn heikkenemiseen 
ja eläkkeelle siirtymiseen. Alkoholin liikakäyttö 
ei myöskään riitä syyksi eläkkeelle siirtymiseen. 
Mikäli alkoholi on aiheuttanut sairauksia, jotten 
vuoksi toimintakyky on heikentynyt, niin eläke-
hakemus lienee paikallaan.

Ohjaavaa palvelua tarvitaan

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on 
käynnistänyt ensimmäisenä yksityisen alan työ-
eläkeyhtiönä ohjaavan palvelun, joka on suun-
nattu hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen 
saaneille asiakkaille.

Ne vakuutetut, jotka ovat saaneet hylkäävän 
päätöksen, voivat halutessaan tavata asiantun-
tijoita ja keskustella heidän kanssaan päätök-
seen liittyvistä asioista. Palvelun tavoitteena on 
selventää hylkäävän päätöksen perusteluja sekä 
kartoittaa toimeentuloasioita ja mahdollista työ-
hön paluuta. Palveluun ei liity lääketieteellisiä 
tutkimuksia. 

– Kokeilimme tällaista asiantuntijatapaamista 
jo vuonna 2004. Siitä saatiin hyviä kokemuksia 
ja se on muodostunut jo hyväksi käytänteeksi, 
kertoo Pauliina Ripatti Ilmarisesta.

Ilmarinen lähettää hylkäävän päätöksen 
mukana osalle asiakkaistaan kirjeen, jossa ker-
rotaan ohjaavasta palvelusta ja palvelutuottajista. 
Ohjaavaa palvelua antavat eri puolella maatamme 
sijaitsevat sovitut kuntoutustutkimuslaitokset ja 
työklinikat.

Ilmarisen järjestämä ja kustantama palvelu 
tarjoaa alkuhaastattelun kuntoutusohjaajan tai 
sosiaalityöntekijän kanssa, tapaamisen lääkärin 
kanssa ja suunnitelman jatkotoimista. 

Ilmariseen ohjautuvista työkyvyttömyysha-
kemuksista keskimäärin 80 prosenttia hyväk-
sytään, mutta noin 20 prosenttia hakemuksista 
hylätään.

Töitäkin voi järjestää

– Työkyvyttömyyseläkkeen hylkäämiseen on 
monia syitä. Eläkettä saatetaan hakea tilanteessa, 
jossa pikemminkin olisi tarpeellista järjestää töitä 
uudestaan tai siirtyä hieman toisenlaisiin teh-
täviin, eläkejohtaja Pertti Männistö Kuntien 
eläkevakuutuksesta (Keva) toteaa.

Kevassa on tehty kysely hylkäävän ratkaisun 
saaneille. Sen mukaan useimmissa tapauksissa 
hoitavat lääkärit ovat aloitteentekijöinä työky-
vyttömyyseläkkeen hakemisessa. Joskus ratkai-
sua haetaan eläkepuolelta, vaikka ongelmat ovat 
pääasiassa muissa kuin terveyteen liittyvissä asi-
oissa.

– Eläkelautakunnan ja vakuutusoikeuden 
vakiintunut ratkaisukäytäntö ovat suuntaa anta-

via työkyvyttömyyseläkeratkaisuissa, Männistö 
painottaa. 

Kevassa on meneillään pilottihanke, jossa on 
tarjottu hylkäävän ratkaisun saaneille mahdolli-
suus tilanneselvittelyyn. 

– Olemme lähettäneet hylkypäätöksen saa-
neita, pilottiin halukkaita henkilöitä Oulussa ja 
Helsingissä toimivaan Merikosken kuntoutus- ja 
tutkimuskeskukseen. Siellä on käyty läpi päätös 
ja katsottu missä tilanteessa ollaan. Myös mah-
dollisuudet palata työhön on selvitetty. Tämän 
hetken tietojen mukaan merkittävä osa pilottiin 
osallistuneista on kyennyt palaamaan takaisin 
töihin.

Kevan pilottihankkeesta on odotettavissa lop-
puraportti syksyn aikana.

Myönteistä kehitystä

Männistö ennakoi kuluvan vuoden työkyvyttö-
myyseläkkeiden hakemusmäärän edellisvuoden 
kaltaiseksi. Hän pitää kehitystä myönteisenä, kun 
otetaan huomioon, että vakuutettujen ikärakenne 
vanhenee koko ajan. 

Keva on kyennyt kehittämään prosessejaan ja 
lyhentämään käsittelyaikojaan merkittävästi. Ne 
olivat Männistön mukaan alkuvuonna kaikissa 
eläkelajeissa lyhyemmät kuin yksityisen puolen 
eläkelaitoksissa.
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s
uomesta tuli itsenäinen valtio vuonna 
1917. Samana vuonna syntyi usein työ-
eläkejärjestelmän isäksi kutsuttu Teivo 
Pentikäinen.  

Pieni saa ja usein pienen pitääkin olla 
itsenäinen, mutta ei koskaan yksinäi-

nen. 
– Sota-ajan asevelihengestä vahvistunut peri-

aate ”Kaveria ei jätetä” säilyi hänellä koko elämän, 
vahvistaa Pentikäisen 50 vuotta läheltä tuntenut 
vuosikymmeniä eri tehtävissä vakuutusalalla vai-
kuttanut Altti Aurela.

Jalosta kaverista yhä parempi

Itse hän ei tyytynyt vain huolehtimaan kaverista, 
vaan halusi kehittää heitä yhä paremmiksi.  

– Pentikäinen oli työeläkkeelle ikään kuin 
starttimoottori, joka sai haluamansa ihmiset ja 
instituutiot ymmärtämään ja lopulta myös toi-
mimaan Pentikäisen kaavailemien tavoitteiden 
suuntaisesti, itse usein eri mieltä Pentikäisen 
kanssa ollut Aurela ihmettelee.

Pentikäisen toimintatapa oli valita joku kehi-
tyskelpoinen henkilö, vaikkapa etujärjestöstä, 
johon hän sitten alkoi panostaa.

– Toimintamalli testattiin ja havaittiin hyväksi 
työeläkkeen pilottilakia, vuoden 1956 Meri-
mieseläkelakia sorvattaessa. Tuolloin Pentikäisen 
ajatusten myyjänä toimi legendaarinen ay-johtaja 
Merimiesunionin Niilo Wälläri.  

Vaikka Pentikäinen oli kaikkea muuta kuin 
vaatimaton, hänen taktiikkaansa kuului antaa 
kunnia sellaiselle, joka tuotti läpimurron.

Älä kopioi – ainakaan virheitä

Vaikka Pentikäinen oli lähtöisin tavallisesta 
viipurilaisesta virkamiesperheestä, hän kykeni 

hankkimaan parhaan mahdollisen kotimaisen 
koulutuksen. Soveltavan matematiikan väitöskirja 
valmistui vuonna 1947. Lisäksi hän löysi parhaat 
voimat myös teknisiksi asiantuntijoikseen: Erkki 
Pesosen ja Kari Karhusen. 

Silti parasta ei saavuteta vain kotikutoisin 
konstein.

Jo varhain hän kävi tutustumassa ja opis-
kelemassa ulkomaisia eläkejärjestelmiä, joissa 
nurinkurisesti Pentikäistä kiinnostivat ensisijassa 
heikkoudet. 

– Oma tavoite kirkkaana, otetaan opiksi mui-
den tekemistä virheistä, eikä kopioida mitään 
suoraan, Aurela luettelee. 

Viimeisten vuosikymmenten kritiikki oli 
pitkälti suunnattu vastustamaan juuri kritiiki-
töntä kopioimista, jota hän nimitti ”ruotsin-
taudiksi”. 

– Kun uusliberalismin tuulet 90-luvulla alkoi-
vat puhaltaa, Pentikäinen koki osan työeläke-
turvan keskeisistä periaatteista, kuten vahingon 
täysimääräisen korvauksen eli eläkkeen katotto-
muuden uhatuksi. 

   
Värikäs harmaa pantteri

Jäätyään eläkkeelle Ilmarisen toimitusjohtajuu-
desta vuonna 1977 Pentikäinen saattoi paremmin 
keskittyä vakuutusmatemaattiseen työhönsä, 
mikä ei toki ollut vähäistä aiemminkaan. 

– Ennen Pentikäisen tuloa STM:n vakuutus-
osaston johtoon 1940-luvun lopulla, meillä puut-
tui täysin kokonaisvaltainen vakuutusmatema-
tiikka, sanoo Henki-Veritaksen toimitusjohtaja 
Matti Ruohonen, joka on tuntenut Pentikäisen 
80-luvun alusta.

Suomessa oli ollut jonkin verran henkiva-
kuutusmatematiikkaa, mutta vahinkovakuutus 
ja vakuutusyhtiön kokonaisvaltainen mallinta-

Teivo Pentikäisen tärkein perintö

”kaveria ei  jätetä”
Kaikki työeläketurvan parissa 

toimivat ovat jossain vaiheessa 

kuulleet Teivo Pentikäisestä, 

vaikka hän jäi eläkkeelle jo liki 

30 vuotta sitten. Viime kesänä 

kuolleen Pentikäisen tahdon 

voitto, työeläke, turvaa nykyään 

liki jokaista suomalaista. 

Kysyimme muutamalta hänet 

tunteneelta, mikä teki hänestä 

niin vahvan ja mieleenpainuvan 

yhteiskunnallisen vaikuttajan, 

vakuutusmatemaatikon ja 

yritysjohtajan.
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minen oli kansainvälisestikin uutta. 
Pentikäisen käynnistämän työn ansiosta suo-

malaisessa vakuutustoiminnassa on vältytty itse 
toiminnasta johtuvista ongelmista tai niitä on 
voitu hallita riittävän hyvissä ajoin.

– Täällä pyritään ennakoimaan ja tekemään 
puskureita vääjäämättömiä runsasvahinkoisia 
vuosia vastaan ja toisaalta meillä on välineitä 
saada tietoa ja ottaa haltuun sellaisia vakuutus-
yhtiöitä, kun se vielä on mahdollista, Ruohonen 
kuvaa Pentikäisen kauaskantoisten oivallusten 
merkitystä. 

Vakuutusmatemaatikkona hän löysi ajatuk-
silleen sekä hyvät ulkomaiset keulakuvat että 
sparrasi nuorempiaan. Useimmat Pentikäiseltä 
oppinsa saaneet ovat nyt vakuutusalan vastuul-
lisissa tehtävissä. 

TP kaikesta kiinnostunut johtaja

Entinen Ilmarisen henkilöstöjohtaja Maire Ran-
tanen tunnustaa jännittäneensä ensitapaamistaan 
Penti-käisen kanssa mennessään hänen luokseen 
työhaastatteluun.

– Vuosien kuluessa kuitenkin pelko häipyi 
mutta kunnioitus säilyi. TP:n,  joksi hän itse 
itseään ja muut ilmarislaiset kutsuivat, pelotta-
valta vaikuttanen ulkokuoren alta paljastui monia 
inhimillisiä piirteitä.

 Työ ei sittenkään täyttänyt Pentikäisen koko 
elämää, vaan perheen ja etenkin lastenlasten huo-
mioiminen olivat hänelle hyvin tärkeitä.

– Tiedän, että kerran hän siirsi Ilmarisen yrit-
täjien neuvottelukunnan kokousta, kun se oli 
satuttu sopimaan samalle päivälle hänen oman 
hääpäivänsä merkkivuosipäivän kanssa.

Pentikäinen oli ennen kaikkea asiajohtaja. 

Hän vaati eniten tuloksia itseltään, mutta ei tyy-
tynyt vähään alaisiltaan.

– Pentikäinen ei antanut arvoa myötäileville 
jees-ihmisille eikä varsinkaan hienoja sanakään-
teitä käyttäville ”selittäjille”.

Yritysjohtajana hän oli ajan kehitystä seu-
raava ja toi Ilmariseen ensimmäisten mukana 
ryhmätyömenetelmät ja kirjalliset toimintasuun-
nitelmat. Sen sijaan ajatusta johtajasta vain joh-
tamisen asiantuntijana kaikesta työpaikallaan 
kiinnostunut Pentikäinen ei hyväksynyt, vaan 
piti sellaista lähinnä vastuun välttelynä.

– Tässä hän saattoi vedota siihen, että aika-
naan ministeriön vakuutusjohtajana hän oli itse-
kin välillä osallistunut käytännön työhön, kuten 
postitukseen.

Vaikka TP pyrki seuraamaan ajan ilmiöitä, 
70-luvulla levinnyt sinuttelu oli Ilmarisen toi-
mitusjohtajalle miltei ylitsepääsemätön paikka. 
Luontevammalta se alkoi kuulostaa vasta hänen 
siirryttyään eläkkeelle.

On huomattava, että Pentikäisen loppuun 
saakka jatkunut kiinnostus työeläkejärjestelmään 
ja sen kehitykseen, ei merkinnyt sekaantumista 
entisen työnantajansa asioihin. Vaikka Pentikäi-
sellä oli Ilmarisessa vuosia työhuone vielä eläk-
keellä ollessaan, siellä hän liikkui vain tieteen 
parissa.

– Menen nyt katsomaan, kuinka monta 
yhtiötä tietokone on simuloinut konkurssiin, 
hän oli kerran vitsaillut käydessään tutkijankam-
mioonsa Ilmarisessa, Rantanen kertoo.
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Pentikäinen loi työeläkevakuutusta ensin virka-
miehenä sosiaaliministeriön vakuutusosaston 
päällikkönä 1948–1961. Virka toi hänelle TEL-
eläkettä suunnitelleessa eläkekomiteassa keskeisen 
aseman. Työeläkeyhtiö Ilmarisen toimitusjohta-
jana 1962–1977 Pentikäinen sekä toimeenpani 
että kehitti työeläkevakuutusta kokonaisvaltai-
seksi järjestelmäksi. 

Työtehtäviensä ohella professori Pentikäinen 
teki myös vakuutustieteen tutkijana ja yliopisto-
opettajana kansainvälisesti arvostetun uran.

Vielä eläkevuosinaan Pentikäinen kohosi 
esimerkiksi kolmannen ikäkauden aktiivisesta 

”harmaasta pantterista”. Komiteajäsenyyksillä, 
kirjoillaan sekä lukemattomilla esitelmillään, 
arvioillaan ja kirjoituksillaan hän osallistui työ-
eläkejärjestelmästä käytävään keskusteluun aivan 
elämänsä viime kuukausiin asti ja samalla antoi 
ajattelun aineksia nuoremmilleen.

Varmaankaan ilman 2006 kuollutta Teivo Pen-
tikäistä Suomi ei olisi jäänyt vaille työeläketurvaa, 
mutta todennäköisesti työeläkevakuutus olisi 
monin paikoin toisenlainen ja värittömämpi.

K K

Työtä eläkkeen hyväksi vielä eläkkeelläkin
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YHDYsvallat

elintasoindeksillä 
sukupolvierojen 
kimppuun 

Eri sukupolvien välisistä elintasoeroista on esitetty 
Yhdysvalloissa uusia arvioita. Bostonin yliopiston 
yhteydessä toimiva Center for Retirement Rese-
arch on arvioinut eri sukupolvien eläkkeelle siir-
tymisen jälkeistä elintasoa uudella indeksillä. In-
deksin avulla mitataan riskiä, joka kohdistuu työs-
sä käyvän väestönosan mahdollisuuksiin ylläpitää 
eläkkeelle siirtymistä edeltävää elintasoaan.

Laskelmien mukaan parhaimmat mahdollisuu-
det säilyttää elintaso on vuosina 1946–1954 syn-
tyneellä suurella ikäluokalla. Heidän elintasonsa 
heikkenemisen riski arvioidaan olevan 35 prosent-
tia. Vuosina 1965–1972 syntyneellä X-sukupolvella 
sama riski on lähes 50 prosenttia.

Riski-indeksin laskelmat perustuvat elinikää, 
eläkeikää, terveydenhuollon kustannuksia sekä 
säästämistä koskeviin odotuksiin. Tilannetta pi-
detään hälyttävänä, mutta ei toivottomana. In-
deksin perusteella tehdyt tarkemmat arviot osoit-
tavat, että riskiä voidaan vähentää muuttamalla 
säästämiskäyttäytymistä ja eläkkeelle siirtymisen 
ajankohtaa. 

Lähde: Center for Retirement Research at Boston Collge, 
Issue in Brief. June 2006, Number 48

Peter Lindström, 
informaatikko, 
Eläketurvakeskus

nOrja

Wal-Mart karkottaa 
norjalaiset sijoittajat

Norjan valtion eläkerahasto on vetämässä sijoituk-
sensa pois yhdestä maailman suurimmasta yrityk-
sestä, yhdysvaltalaisesta Wal-Martista.

Wal-Martin epäillään syyllistyneen vakaviin ih-
misoikeusrikoksiin ja työoikeuksien polkemiseen, 
mm. lapsityövoiman käyttöön, ylityökorvausten 
laiminlyömiseen ja ammattiliittojen kieltämiseen. 
Norjan valtion eläkerahaston eettisen neuvoston 
mielestä näyttää siltä, että Wal-Martin kyseenalai-
nen toiminta on järjestelmällistä ja suunniteltua. 
Rahaston eettinen neuvosto ei tätä hyväksy

Eläkerahaston tiukentunut eettinen linja on 
johtanut usean sijoituskohteen uudelleenarvioin-
tiin Norjassa. Tammikuussa eläkerahasto tuli tun-
netuksi siitä, että se veti sijoituksensa pois ydin-
aseiden valmistukseen osallistuvista yrityksistä 
(kts. Työeläke 1/2006).

Wal-Mart on ylivoimaisesti maailman suurin 
vähittäiskauppa-alan yritys. Norjan valtion eläke-
rahaston sijoitukset Wal-Martiin olivat alkukesästä 
arvoltaan noin 2,5 miljardia Norjan kruunua. 

Lähteet: Talentum.com 7.6.2006; IPE.com 7.6.2006

esPanja

antelias työeläke 
uudistuu

Espanjan hallitus on yhdessä työmarkkinajärjestö-
jen kanssa solminut sopimuksen maan työeläke-
järjestelmän uudistamisesta. Sopimus syntyi lähes 
kahden vuoden neuvotteluiden jälkeen.

Uudistuksessa panostetaan iäkkäisiin työnteki-
jöihin mm. palkitsemalla heitä eläkeiän ylittävästä 
työsuhteesta sekä tarjoamalla työnantajille tukiai-
sia yli 55-vuotiaiden työntekijöiden sosiaaliturva-
maksuihin. Lisäksi osa-aikaeläkkeelle pääsyn ikä-
rajaa nostetaan 61 ikävuoteen. Espanjalaisen työn-
tekijän on mahdollista siirtyä osa-aikaeläkkeelle 
ennen 65 vuoden vanhuuseläkeikää vain, jos hä-
nen tilalleen palkataan työtön työnhakija.

OECD:n mukaan Espanjan nykyinen työeläke-
järjestelmä on maailman anteliain. Espanjan jär-
jestelmä turvaa eläkkeensaajalle ennen hänen 
eläkkeelle siirtymistään ansaitsemista tuloista 
noin 88 prosenttia. 

Jos Espanjan nykyiseen työeläkejärjestelmään 
ei tehdä muutoksia, järjestelmän menot brutto-
kansantuotteesta arvioidaan nousevan nykyises-
tä 7,8 prosentista 15,2 prosentin tasolle vuoteen 
2050 mennessä.

Lähde: International Update: Recent Developments in 
Foreign Public and Private Pensions, July 2006



eu

joustavat työajat 
lisäävät tyytyväisyyttä

EU:n jäsenmaiden välillä on suuria eroja joustavi-
en työaikojen hyödyntämisessä. Euroopan elin- ja 
työolojen kehittämissäätiön toukokuussa julkis-
tamien tutkimustulosten mukaan eniten jousta-
via työaikoja hyödyntävät Latviassa, Suomessa 
ja Isossa-Britanniassa toimivat yritykset. Vähiten 
joustavia työaikoja hyödyntävät taas yritykset, 
jotka toimivat Kyproksella, Portugalissa, Kreikas-
sa ja Unkarissa.

Sekä työnantajat että työntekijät hyötyvät jous-
tavista työajoista. Tutkimuksessa haastatelluista 
johtajista 61 prosenttia sanoi työaikajärjestelyi-
den parantavan työntekijöiden työtyytyväisyyttä. 
Työntekijöiden edustajista samaa mieltä oli kaksi 
kolmesta. Työnantajat ja työntekijät olivat myös 
sitä mieltä, että joustavat työajat helpottavat työn 
kuormittavuuden huomioimista.

Dublinissa sijaitsevan Euroopan elin- ja työolo-
jen kehittämissäätiön johtaja Jorma Karppinen ko-
rosti tutkimustulosten merkitystä EU:n Lissabonin 
ohjelmalle. Siinä on painotettu mm. ikääntynei-
den työntekijöiden ja naisten työllisyyttä. Karp-
pisen mukaan tutkimustulokset osoittavat, että 
joustavat työajat parantavat ihmisten työhaluja. 

Tutkimukseen kerätty aineisto on hyvin katta-
va. Elin- ja työolojen kehittämissäätiö haastatteli 
vuosina 2004 - 2005 yli 21 000 eurooppalaisen työ-
paikan henkilöstöä. Haastatteluaineisto kerättiin 
EU:n 15 vanhasta ja 6 uudesta jäsenmaasta.

Lähteet: European foundation for the improvement 
of living and working conditions, lehdistötiedote 
17.5.2006; Euobserver.com 17.5.2006

uusi tietokanta 
rahoitussektorin 
lainsäädännöstä

EU:n komissio on avannut WWW-sivuilleen rahoi-
tussektorin lainsäädäntöä sisältävän tietokannan. 
Uusi tietokanta sisältää linkkejä rahoitusmarkki-
noita koskeviin direktiiveihin sekä EU:n jäsenmai-
den kansalliseen lainsäädäntöön. 

Tietokannan tarkoituksena on auttaa kansalai-

sia seuraamaan, millä tavalla EU:n jäsenmaiden 
lainsäädäntö kehittyy ja vastaa sisämarkkinoiden 
vaatimuksiin. Tietokannan avulla kansalaiset saa-
vat käyttöönsä mm. jäsenmaiden sellaisia sää-
dösasiakirjoja, jotka käsittelevät työeläkkeitä ja 
vakuutustoimintaa.

Tietokanta löytyy Internetistä osoitteesta 
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/ac-
tionplan/transposition/index_en.htm

Lähde: IPE.com 1.8.2006

tanska

eläkeikää muutetaan 
jälleen

Tanska on liittymässä niiden maiden joukkoon, 
jotka ovat nostaneet kansalaistensa eläkeikää. 
Maan parlamentin odotetaan hyväksyvän loka-
kuussa niin sanotun hyvinvointipaketin uudistuk-
sen, jonka perusteella muun muassa yleistä elä-
keikä nostettaisiin asteittain. Uudeksi eläkeiäksi 
suunnitellaan 67 ikävuotta. 

Tämä tarkoittaa sitä, että tanskalaiset olisivat 
perumassa päätöksensä vuodelta 2004, jolloin 
maan yleistä eläkeikää laskettiin 67 ikävuodesta 
65 vuoteen. 

Samassa uudistuspaketissa aiotaan nostaa var-
haiseläkkeen ikärajaa 60 ikävuodesta 62 vuoteen. 
Samalla varhaiseläkkeelle pääsyn kriteerinä olevaa 
eläkkeiden kartuntavuosien määrää nostetaan 25 
vuodesta 30 vuoteen. Lisäksi uudistuksessa suun-
nitellaan kansaneläkkeen ja varhaiseläkkeen ikä-
rajojen sitomista eliniänodotteeseen. 

Lähde: International Udate: Recent Developments in 
Foreign Public and Private Pensions, July 2006

ruOtsi

rahoitustarkastus 
vakuutusyhtiön 
rahanpesun jäljillä

Vakuutusyhtiö Folksamia epäillään rahanpesun 
tarjoamisesta asiakkailleen. Epäilykset saivat al-
kunsa elokuun lopussa Ruotsin TV4:n talousuuti-
sissa lähetetystä jutusta, jossa toimittaja keskusteli 

puhelimitse Folksamin asiamiehen kanssa eläke-
vakuutuksesta. 

Puhelinkeskustelussa asiamies tarjosi yrittä-
jäksi tekeytyneelle toimittajalle Kapitalpension -
nimistä eläkevakuutusta ja ilmoitti samalla, että 
Folksam ei välitä mistä rahat tulevat. Vakuutuk-
seen avulla mustiksikin tahrautuneet rahat voi-
daan muuttaa puhtaan valkoisiksi, asiamies ker-
toi toimittajalle.

Ruotsin rahoitustarkastuksen mielestä Folksa-
min asiamiehen puhe voidaan käsittää rahanpe-
sun tarjoukseksi. Rahoitustarkastus on pyytänyt 
Folksamilta kirjallisen raportin yrityksessä työs-
kentelevien valmiuksista rahanpesun tunnistami-
seksi ja välttämiseksi. Jos selvitys ei tyydytä Rahoi-
tustarkastusta, Folksamin toiminnan selvittämi-
seksi aloitetaan isommat tutkimukset. 

Folksam pitää asiamiehensä ehdotusta yksit-
täisenä tapauksena, joka on täysin yrityksen ar-
vojen ja toimintasääntöjen vastainen. Folksam 
on aloittanut asian selvittämiseksi oman sisäisen 
tutkimuksensa. 

Lähteet: Sydsvenskan.se 29.8.2006; IPE.com 30.8.2006; 
Folksam.se 31.8.2006
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Mela-asiamies viljelijän apuna kohta 40 vuotta

kokemuksen ääntä

– Minun vastaanotollani asiakkaat eivät 

jännitä – ainakaan kauaa, myhäilee Mela-

asiamies Arvo Huupponen.

Kyllähän sinä 
Arvo tiijät

Entisen maatalousyrittäjän, nykyisen osa-
aikaeläkeläisen ja Mela-asiamiehen, piek-
sänmaalaisen Arvo Huupposen kotipihalla 
suorastaan satoi omenia tänä kesänä. Silti 
Huupposen 36 vuoden Mela-asiamiesko-
kemuksen mukaan etenkin hyvinä vuosina 
viljelijät tarvitsevat ihmistä muistuttamaan 
sosiaali-turvastaan: “Kun kertoo, mihin 
kaikkeen MYEL-työtulotaso eläkkeen lisäksi 
vaikuttaa, useimmat ottavat työtulon sieltä 
ylärajan puolelta”.
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M
aatalousyrittäjien eläkelaitos on ainoa 
työeläkelaitoksista, jolla on oma 
kenttäverkosto: Mela-asiamiehet. 
Arvo Huupponen Pieksänmaalta 
on yksi niistä harvoista, joiden työ 
alkoi vuonna 1970 asiakaskunnan 

kartoittamisella samanaikaisesti maatalousyrittä-
jien eläkelain MYEL:in voimaantulon kanssa.

– Vuonna 1969 kävi käsky, että joka kuntaan 
on saatava Mela-asiamies, Huupponen kuvaa raa-
matullisesti jo 36 vuoden mittaiseksi kasvanutta 
työrupeamaansa viljelijöiden sosiaaliturvalaitok-
sen paikallisena edustajana.

Hän muistelee, että ensimmäinen koulutusti-
laisuus 30 asiamieskokelaalle muistutti nykyistä 
verkostomarkkinointia tai lomaosakekauppaa.

– Ne pitivät luennon, teijän tehtäviä on nämä, 
teijän palkka määräytyy näin, ja nyt sitten on 
päätettävä, ruppeeko vai ei. No, kirjoitetaanpas 
se työsopimus alle, Huupponen muistelee pari-
tuntista rekrytointitapahtumaa.

Aluksi Arvoa ei kehuttu

Oman eläketurvan aikaansaamisen lisäksi, maata-
loudessa puhalsivat 1960-luvun lopulla muutkin 
muutoksen tuulet. Apua kaivattiin kaikenlaisissa 
uudenaikaisen yhteiskunnan vaatimuksissa.

– Olin jo toiminut nuorten maataloustuot-
tajien yhdistyksen puheenjohtajana ja autellut 
muutenkin viljelijöitä kirjanpidossa, veroilmoi-
tusten täyttämisessä ja tilastojen kokoamisessa, 
joten lopulta kynnys siirtyä Melan-asiamieheksi 
ei ollut kovin korkea.

Kesällä 1970 asiamiestyö lähti vauhdikkaasti 
liikkeelle. Ennen MYEL-vakuutuksen tekoa oli 
usein ensiksi selvitettävä, ketkä oikeasti viljelivät 
maatiloja. 

– Suoraan maanomistuksen mukaan MYEL-
vakuutetuiksi olisi otettu perikuntia, kuolinpesiä 
ja muitakin luonnottomia henkilöitä.

Seuraavaksi ihmiset piti saada tajuamaan elä-
keturvan merkitys.

– Arvoa ei kehuttu, ja kun oli olevinaan vielä 
vähän nuori, sanoivat pojanklopiksi! Varsin-
kin vanhempi väki ei ymmärtänyt eläkettä tosi 
hyvänä sijoituksena, Huupponen sanoo, mutta 
muistuttaa, että kysymys oli myös tuolloisesta 
maaseudun rahan puutteesta.

Silti Huupponen ei sano kertaakaan törmän-
neensä vaikeisiin asiakkaisiin, vaan ainoastaan 
hankaliin ja monimutkaisiin asioihin.

Asiakas tarvitsee ihmisen tukea

Nykyisin Melan-turvaan kuuluu työeläkkeen 
lisäksi MATA-työtapaturma ja –vapaa-ajanva-
kuutus ja eräitä muita palveluita. Kentällä toimii 
yli 50 enimmäkseen päätoimista asiamiestä, jotka 
kiertävät vastaanottopisteissään omilla alueil-
laan.

Asiamiehille tuli kannettavat tietokoneet työn 
tueksi jo vuonna 1990. Vaikka ajantasainen tieto 
kyllä auttaa varmentamaan, mistä asiakkaan 
kanssa puhuu, silti Huupposesta tiedoilla ja tai-
doilla yltää vasta alkuun asiakasta kohdattaessa.

– Asiakas tarvitsee asiantuntevaa ihmistä, kun 

on kysymys omasta sosiaaliturvasta. Kun sitten 
kertoo, mihin kaikkeen MYEL-työtulotaso eläk-
keen lisäksi vaikuttaa, useimmat ottavat työtulon 
sieltä ylärajan puolelta.

Onni on hyvä kaveri maatalousyrittäjälle, 
mutta kaikille sitä ei vain riitä.

– Itse olen vain kerran loukkaantunut vaka-
vammin, pudotessani heinäkuorman päältä.

Huupposen mielestä Mela-asiamiehellä olisi 
syytä olla myös muuta kuin vain maatalousyrit-
täjäkokemusta, koska työssä ei voi välttää esimer-
kiksi verotusta, EU-tukia jne. koskevia asioita.

– Minä olen esittänyt asiat leppoisasti ja huu-
morin säestyksellä, vaikka tietenkään sellainen 
ei sovi joka tilanteeseen. Useimmat alkavat asi-
ointinsa kysymyksillä: ”Ethän sinä Arvo tiijä 
tai kyllähän sinä tiijät”, Huupponen kertoo ja 
muistuttaa, että niin pientä asiaa ei ole, että sitä 
voisi väheksyä, vaan ratkaisevaa on, miten asiat 
asiakkaalle esitetään.

Kahdeksan vuotta täysiä katsomoita

Uuden oppiminen ja kokeilut ovat värittäneet 
nyt jo osa-aikaeläkkeelle päättynyttä omaa yrit-
täjätyötä ja vapaa-aikaakin.

– Eläinlääkäri piti minua eläinten kiusaajana, 
kun rakensin kylmäpihaton, jossa sonnit on 
ulkona 1970-luvulla. Paikalle hälytetystä läänin-
eläinlääkäristä sonnit olivat kuitenkin hyvinvoivia 
ja hän näki vain hyvänä, että nuoret yrittävät.

Samalla vuosikymmenellä Huupposen tilalla 
alettiin parhaimmillaan 35 000 pensaaksi laajen-
nettu ja nyt ainoana tuotantosuuntana jatkuva 
herukan viljely.

Välillä näyttelijän taitoja vaatineen asiamies-
työn ohella vapaa-ajallaan Huupponen on vetä-
nyt yhtä jos toistakin roolia: kahdeksana kesänä 
hän on esiintynyt Partaharjun-leirikeskuksessa 
muutamasta kyläläisestä koostuvan teatteriseuru-
een kanssa. Viime kesänä parhaassa näytöksessä 
oli yli 500 ihmistä.

Ihan kokonaan isäntä ei ole raaskinut luopua 
eläimistäkään.

– Pieksämäen kaupunginteatterissa tein 
kuperkeikkoja kevättalvella Kiljusen herrasväen 
apinana, Huupponen sanoo vakavailmeisenä 
mutta alkaa pian hersyvän kiherryksensä.

Te k s t i :  K i m m o  K o n t i o
K u v a :  J a r i  Va l a n t a



�� 4 · 2006

U usi palvelu on käynnistymässä. Yhdellä 
sähköisellä hakemuksella voi hakea 
samalla kertaa yksityisten ja julkisten 

alojen vanhuuseläkkeitä, kansaneläkettä ja ulko-
mailla ansaittua eläkettä. Sähköisesti on mah-
dollista hakea vanhuuseläkettä, varhennettua 
vanhuuseläkettä ja eläkettä ulkomailta.

Työeläkelakeihin perustuvia vanhuuseläkeha-
kemuksia tehtiin viime vuonna 40 000. Mitään 
verkkovallankumousta tuskin on odotettavissa, 
mutta Internetin kautta hakemisen uskotaan kui-
tenkin lisääntyvän pikku hiljaa vuosi vuodelta.

Osa yhteistä Työeläke.fi-palvelua

Hakemispalvelu on osa Työeläke.fi -verkkopalve-
lua. Tämän vuonna 2002 perustetun työeläkealan 
yhteispalvelun käyttäjämäärät ovat kasvaneet 
kaiken aikaa. Nyt palvelussa on kävijöitä kuu-
kausittain yli 60 000. Työeläke.fi -sivuilta haetaan 
oman eläkelaitoksen yhteystietojen lisäksi yleistä 
eläketietoa ja tunnistautumista vaativia henkilö-
kohtaisia palveluja.

Sähköisen eläkehakemuksen pääsee tekemään 
joko Työeläke.fi-palvelusta, oman eläkelaitoksen 
verkkopalvelusta tai Kelan verkkopalvelusta.

Eläkkeen hakeminen palvelun kautta edellyt-
tää tunnistautumista. Käyttäjän tunnistamiseen 
käytetään työeläkejärjestelmän yhteistä web-
tunnistuspalvelua, joka toimii Väestörekisteri-
keskuksen sirullisella HST-kortilla ja pankkien 
Internetvelutunnuksella. Työeläke.fi-palvelussa 

ovat pankeista mukana Nordea, Sampo, Osuus-
pankki, Paikallisosuuspankit, Ålandsbanken ja 
Tapiola.

Opastava hakemispalvelu

Hakemispalvelu tarjoaa yksityiskohtaiset ohjeet 
ja tarkat neuvot hakemuksen tekemisestä. Osa 
ohjeista on koko ajan näkyvillä ja tarkemmat 
ohjeet ovat saatavilla näyttökohtaisesti.  

Käyttöliittymä opastaa hakijaa täyttämään tie-
dot loogisessa järjestyksessä muun muassa hakijan 
työstä, työurasta, ansioista ja elämäntilanteesta 
antamien tietojen perusteella. Eläkkeenhakija 
voi liikkua vain taaksepäin jo täyttämiinsä tie-
toryhmiin. Näin ollen harppominen on tehty 
vaikeaksi. Sen sijaan hakemuksen teon voi kes-
keyttää, sillä keskeneräisen hakemuksen tietoja 
pääsee täydentämään jälkikäteen.

Hakemuksen tekeminen on pyritty tekemään 
niin helpoksi kuin mahdollista. 

Lajissaan ensimmäinen

Eläkkeen hakemispalvelu on työeläkejärjestel-
mässä lajissaan ensimmäinen, mikä on lyönyt 
leimansa palvelun rakentamiseen. Paitsi että 
ensimmäinen on aina ensimmäinen ja sillä tavalla 
ainutkertainen, hakemispalveluun sisältyy paljon 
uutta arkkitehtuuria ja tekniikkaa.

– Tätä voi pitää pilottiprojektina, ETK:n pro-
jektipäällikkö Anneli Louhelainen sanoo.

– Sähköisessä hakemuksessa on paljon esi-
täytettyä tietoa eläkkeenhakijasta. Näiden elä-
kerekisterissä jo olevien tietojen kokoaminen 
hakemukseen vaatii käyttöliittymältä modernia 
arkkitehtuuria, hän toteaa.

Toteutettujen ratkaisujen avulla hakija saa 
käsiteltäväkseen esitäytetyn lomakkeen. Louhe-
lainen korostaa, että hakija voi samassa yhtey-
dessä, ”online”, myös tarkastaa tiedot ja korjata 
mahdolliset puutteet.

Louhelaisen mukaan uudessa palvelussa käy-
tetään uuttaa tekniikkaa myös hakemusten siir-
tämisessä työeläkelaitoksille ja Kansaneläkelai-
tokselle. Tiedot siirtyvät xml-muodossa.

Pitkä ja haastava projekti

– Projekti on ollut pitkä ja työläs. Uusien tek-
niikoiden nimiin menee osa isosta työstä, Lou-
helainen kertoo.

Paljon työn valmistumisen aikatauluun vai-
kutti sekin, että töitä tehtiin monessa toiminta-
projektissa rinnakkain. Eri projektit tuli saada 
rullaamaan saumattomasti. Louhelaisen mielestä 
ajankäyttö kuitenkin kannatti.

– Luotan siihen, että tämä yhdessä suunni-
teltu, rakennettu ja testattu hakemispalvelu pal-
kitsee tekijänsä ja on yksi tärkeä lenkki työeläke-
järjestelmän asiakaspalvelussa, hän toteaa.

Te k s t i :  J o u n i  J o k i s a l o

Eläkehakemukset 
siirtyvät 

verkkoon

Hartaasti odotettu eläkkeen hakeminen Internetin 

kautta on pian mahdollista. Eläketurvakeskuk-

sen, eläkeyhtiöiden ja -laitosten uusi ja lajissaan 

ensimmäinen sähköinen eläkkeen hakemis-

palvelu koskee Suomessa asuvia vakuutettuja.

Työeläke.fi on koko 
työeläkejärjestelmän 
yhteinen verkkopal-
velu ja eteinen yksit-
täisten eläkelaitosten 
omiin verkkopalve-
luihin. Työeläke.fi 
-palvelussa on sekä 
henkilökohtaista että 
yleisinformaatiota työ-
eläk-keistä. Eläkkeen 
hakemispalvelu on 
lisäaskel sähköisten 
palvelujen tiellä.
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luin kirjan

Työeläke-lehden 3/06 ristikon ratkaisu

Suomalaisten hyvinvointi -julkaisu käsittelee hy-
vinvointipolitiikkaan liittyviä kysymyksiä laajas-
ti. Kirja koostuu tutkimusartikkeleista, joissa tar-
kastellaan väestön taloudellista tilaa, köyhyyttä 
ja sen mittaamisen ongelmia, lapsiperheiden ja 
nuorten hyvinvoinnin kehitystä, työikäisten ter-
veyttä, ikääntyneiden toimintakykyä ja koettua 
elämän laatua, sosiaalipolitiikan kannatuspohjaa 
ja monia muita hyvinvointipolitiikkaan liittyviä 
kysymyksiä. Artikkeleita yhdistävänä teemana on 
sosiaalinen kestävyys. 

Kirjan toimittajan sanoin taloudellisen kestä-
vyyden rinnalle tarvitaan välttämättä sosiaalisen 
kestävyyden arviointia, jotta hyvinvointipolitii-
kan uudistamisessa otettaisiin makrotason kysy-
mysten ohella huomioon myös väestön tarpeet 
ja toiveet. 

Sosiaalisen kestävyyden kannalta tärkeimpiä 
kysymyksiä on, miten yhteiskunta pitää huolta 
vähäosaisista. Keskeisen hyvinvoinnin vajeen, ta-
loudellisen huono-osaisuuden suhteen tulokset 
ovat ambivalentteja. EU:n suhteellisella köyhyys-
indikaattorilla (60 % väestön kulutusyksikköä 
kohti lasketusta mediaanitulosta) tarkasteltuna 
köyhyysriskissä oleva väestö on kasvanut 1990-
luvun puolivälistä lähtien. Muut mittarit osoitta-
vat myönteistä kehitystä: velkaantuneisuutta, toi-
meentulotuen saamista, hyödykkeiden puutetta 
ja koettua köyhyyttä esiintyy nykyisin vähemmän 
kuin vuosikymmen sitten. 

Köyhyyden ongelman paikantamiseksi epäile-
mättä tarvitaan useita mittareita, jotka valottavat 
taloudellisen huono-osaisuuden eri aspekteja ja 
tarkentavat kuvaa suomalaisesta köyhyydestä. 
Ristiinvalotus myös herättää kysymyksen, onko 
EU:n viralliseksi köyhyysindikaattoriksi valittu 60 
prosentin suhteellinen köyhyysraja liian korkea. 
Taloudellinen huono-osaisuus näyttää pikemmin-
kin vähentyneen kuin lisääntyneen Suomessa.        

Huono-osaisuuden tematiikkaan liittyy myös 
Kortteisen ja Elovainion kiinnostava tutkimus, joka 
haastaa ”taloustieteistä ponnistavan sosiaalipo-
liittisen ajattelun”. Tutkijoiden mukaan työllisyys-
asteen nostamiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn 
pyritään ilman käyttäytymistieteellistä pohdin-
taa siitä, mikä on huono-osaisten näkökulmasta 
kannustavaa. Taloudelliset kannustimet toimivat 
todennäköisesti parhaiten ns. normaaliväestössä, 
mutta eivät välttämättä pure samalla tavalla huo-
no-osaisiin. Sosiaalinen epäluottamus on tässä 

ryhmässä keskeinen selittäjä työmarkkinoilta ve-
täytymishalukkuudelle. Tutkijoiden mukaan tämä 
erityisyys pitäisi ottaa tavalla tai toisella huomi-
oon ja luopua universalistisista kaikille yhteisistä 
ratkaisuista.  

Hyvinvointipolitiikassa sosiaalinen kestävyys 
edellyttää taloudellista kestävyyttä. Hyvinvointi-
politiikka ei ole kestävällä pohjalla, jos yhteiskun-
nalla ei ole varaa etuuksien ja palvelujen rahoit-
tamiseen. Toisaalta harjoitetulla hyvinvointipo-
litiikalla on oltava kansalaisten tuki. Sosiaalisen 
kestävyyden tärkeä perusta, sosiaaliturvan legiti-
miteetti on pysynyt vahvana huolimatta siitä, että 
poliittiset päätökset eivät aina käy yksiin kansa-
laismielipiteen kanssa. Tästä näkökulmasta olisi 
ollut kiinnostavaa avata hieman enemmän pää-
töksenteon ja kansalaismielipiteen välillä havait-
tua kuilua. Esimerkiksi verotuksen alentaminen 
sosiaaliturvan kustannuksella ei saa kansalaisilta 
kannatusta. Veroja ollaan valmiita maksamaan 
jopa nykyistä enemmän sosiaaliturvan tason säi-
lyttämiseksi. 

Myös tuloerojen kasvu koetaan väestön kes-
kuudessa ongelmaksi. Tulonjaon tasaisuus osoi-
tuksena hyvinvointipolitiikan onnistumisesta on 
kuitenkin käynyt kiistanalaiseksi. Tulonjaon eriar-
voistavan trendin ennustetaan edelleen jatkuvan, 
mikä herättää kysymyksen pohjoismaisen hyvin-
vointimallin säilymisestä. Kuuluvatko sosiaalisen 
koheesion edistäminen ja tuloerojen kasvun hil-
litseminen edelleen hyvinvointipolitiikan keino-
valikoimaan, jolla pyritään vahvistamaan yhteis-
kunnan sosiaalista kestävyyttä? Tutkimuksessa 
argumentoidaan varovaisin sanakääntein suun-
nanmuutoksen tarpeellisuuden puolesta. Kirjan 
toimittajaa väljästi tulkiten tulisi muun muassa 
vakavasti pohtia universalistisen politiikan rajoja 
tilanteessa, jossa käynnissä oleva yhteiskunnalli-
nen muutos puoltaa muunlaisia, selektiivisempiä 
ratkaisuja. 

Sosiaalipolitiikan kehittämisessä ovat viime 
vuosina olleet esillä taloudellisen kestävyyden ky-
symykset. Suomalaisten hyvinvointi -tutkimuksen 
ansio on siinä, että se arvioi hyvinvointipolitiikkaa 
sosiaalisen kestävyyden kannalta. Artikkeleiden 
laaja kirjo herättää kuitenkin kysymyksen sosiaali-
sen kestävyyden merkityssisällöstä. Käsitteellinen 
pohdinta olisi ollut johdannossa paikallaan. 

Te k s t i :  E i l a  Tu o m i n e n       

Mikko Kautto (toim.): 
Suomalaisten hyvinvointi.
Sosiaali- ja terveysalan tut-
kimus- ja kehittämiskeskus, 
2006

Hyvinvointiyhteiskunnan 
sosiaalinen kestävyys puntarissa   



r i s t i k k o Ratkaisu löytyy Työeläkkeen seuraavasta numerosta.

�6 4 · 2006



��4 · 2006

eläke-Fennia

Marko Kosonen on nimitetty 7.8.2006 alka-
en Yhteyspäälliköksi Eläke-Fennian Yritysasi-
akas- ja kumppaniyhteyksiin Pirkanmaan alu-
eelle. Hän raportoi tehtävässään myyntijohtaja 
Tom Kurténille.
 eMBA Silja Bjondahl on nimitetty 14.8.2006 
alkaen sijoitustoimintoon asiakasrahoitusjoh-
tajaksi.
 Diplomi-insinööri Antti Muilu on nimitetty 
14.8.2006 alkaen kiinteistösijoitusten salkun-
hoitajaksi.
 Asiakasrahoitusjohtaja Esko Heimo on nimi-
tetty riskienhallintajohtajaksi 1.8.2006 alkaen.

eläke-tapiola

Kauppatieteiden maisteri Petteri Vaarnanen 
on nimitetty korkosalkunhoitajaksi Eläke-Ta-
piolaan.

Diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri 
Teemu Tähtinen on nimitetty salkunhoitajaksi 
Eläke-Tapiolan osakesijoituksiin.

eläketurvakeskus

Valtiotieteiden maisteri Satu Tiensuu on ni-
mitetty eläkejärjestelmäosastolle kehityspääl-
liköksi 1.8.2006

Merkonomi Mikko Putilin on nimitetty elä-
kelaskennan asiantuntijaksi suunnitteluosas-
tolle 1.8.2006

Etera

MBA Helena Sorri on nimitetty Eteran tieto-
hallintojohtajaksi 2.5. alkaen. Hän siirtyi Tieto-
Enator  Esy Oy:stä  strategisen asiakkuuden-
hallinnan johtajan tehtävistä.

Eteran sijoitusjohtajaksi on nimitetty kaup-
patieteiden maisteri Mika Pesonen. Hän siir-
tyy tehtävään Valtion Eläkerahastosta osakesi-
joitusjohtajan tehtävästä. 

Pesonen kuuluu Eteran johtoryhmään ja 
toimii suoraan toimitusjohtajan alaisuudessa.

Työterveyshoitaja Sirpa Arffman on nimi-
tetty työhyvinvoinnin asiantuntijaksi.

OTK Anna Kilpi on nimitetty yhtiölakimie-
heksi lakiasiainyksikköön. 

ilmarinen

Oikeustieteiden kandidaatti, kauppatieteiden 

maisteri Markus Mankin on nimitetty lakimie-
heksi lakiasiainosastolle.

kela

Kuntoutuspäälliköksi on nimitetty asiantun-
tijalääkäri, lääketieteen tohtori Tiina Huusko 
1.9.2006 alkaen.

Kelan viestintäpäälliköksi on nimitetty filo-
sofian maisteri Seija Kauppinen 1.9.2006 alka-
en. Kauppinen siirtyy Kelaan Kuntien eläkeva-
kuutuksen viestintäpäällikön tehtävistä.

tela 

Filosofian maisteri Sirpa Peura on nimitetty 
Työeläkevakuuttajat TELAan päämatemaati-
koksi. Hänen erityisenä vastuualueenaan ovat 
työeläkealan järjestelmäasiantuntijatehtävät. 
Toimi on TELAssa uusi. Sirpa Peura siirtyi TE-
LAan If Vahinkovakuutuksesta, jossa hän työs-
kenteli Chief Underwriter –tehtävässä lakisää-
teisessä työtapaturmavakuutuksessa.
 LT Ilkka Pakkala on nimitetty projektipääl-
liköksi FACULTAS toimintakyvyn arviointi -pro-
jektiin. Projektiassistentiksi on nimitetty Pirjo 
Kadenius. Projekti toteutetaan yhteistyössä 
Työeläkevakuuttajat TELAn ja Suomalaisen 
Lääkäriseuran Duodecimin kanssa vuosina 
2006-2008.
 Projektin tavoitteena on yhdenmukaistaa ja 
kehittää toimintakyvyn arviointia lääkärikun-
nan parissa, parantaa lääkärin toimintaedel-
lytyksiä sekä yhtenäistää lääkärinlausuntoja. 
Projektissa kootaan yhteen lääkärikunnan yh-
teisesti hyväksyttävissä oleva tieto ja kokemus 
toimintakyvyn arvioinnista. Toimintatapa vie-
dään käytäntöön etupäässä lääkäreille suun-
natulla koulutushankkeella.

valtiokonttori

Lääketieteen tohtori, työterveyshuollon eri-
koislääkäri Anne Lamminpää on nimitetty 1.6. 
lukien ylilääkäriksi Valtiokonttorin Vakuutustoi-
mialalle. Tehtävässään Lamminpää vastaa Val-
tiokonttorin lääketieteellisen toiminnan johta-
misesta ja asiantuntijalääkäreiden työn koor-
dinoinnista. Lamminpää on hoitanut vuodesta 

2002 lähtien Valtiokonttorin apulaisylilääkärin 
virkaa. Nykyinen ylilääkäri Juhani Wikström jää 
eläkkeelle tämän vuoden lopussa.

varma

Filosofian maisteri Arja Iisakkala on nimitetty 
ulkomaanpalvelujen päälliköksi ja tiiminvetä-
jäksi 17.7.2006 alkaen. Iisakkala toimi aiemmin 
yhteyspäällikkönä Eläketurvakeskuksessa.

Valtiotieteen maisteri Voppe Salokari on 
nimitetty Varman eläkemaksuosaston osas-
topäälliköksi 1.8.2006 alkaen. Salokari toimi 
aiemmin laskentapäällikkönä Esy Oy:ssä.

Valtiotieteen maisteri, PD Marjaana Vuo-
rinen on nimitetty Varman suunnittelupääl-
liköksi 9.8.2006 alkaen. Hän toimii kehitysjoh-
taja Tiina Hellgrénin alaisuudessa. Vuorinen 
toimi aiemmin Varman neuvontapalveluissa 
palvelupäällikkönä.

Filosofian maisteri, psykologi Leena Korp-
poo on nimitetty Varman henkilöstön kehittä-
mispäälliköksi 15.8.2006 alkaen. Korppoo toimi 
aiemmin Varman Evita-työhyvinvointipalve-
luissa asiakaspäällikkönä.

Diplomi-insinööri, filosofian maisteri Kari 
Vatanen on nimitetty chief risk officeriksi Var-
man sijoitustoimintoon 14.8.2006 alkaen. Va-
tanen siirtyy Varman palvelukseen Carnegie 
Asset Management Finland Ltd:sta.

Kauppatieteiden maisterit Jussi Kärävä ja 
Kai Rimpi on nimitetty salkunhoitajiksi pää-
omamarkkinat-yksikön hedge fund -ryhmään. 
Kärävä aloittaa tehtävässään 1.10.2006 ja Rim-
pi 1.9.2006. Jussi Kärävä on aiemmin toiminut 
equity traderina osakeryhmässä ja Kai Rimpi 
analyytikkona hedge fund -ryhmässä.

Diplomi-insinööri Johanna Haikala on ni-
mitetty kiinteistöanalyytikoksi 4.9.2006 alka-
en. Haikala siirtyy Varman palvelukseen DTZ 
Finland Oy:stä.

veritas

Kari Lummejoki on nimitetty Veritas-ryhmän 
uudeksi ICT-päälliköksi. Lummejoki siirtyy Ve-
ritakseen Silja Oy Ab:n suunnittelupäällikön 
(Business Service Manager) paikalta. 

Torbjörn Stoor on nimitetty Veritas Henki- 
ja Eläkevakuutuksen asiakaspalvelukeskuk-
seen tiimipäälliköksi. Stoor vastaa myynnin ja 
markkinoinnin tuki -toiminnosta. Stoor on toi-
minut aikaisemmin Veritas Eläkevakuutuksen 
suurasiakastiimin vetäjänä.
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Hallitusneuvos erkki 
rajaniemi selvittää 
kilpailuolosuhteita

Hallitusneuvos Erkki Rajaniemi on ryhtynyt 
selvittämään lakisääteisen työeläkejärjestel-
män kilpailuolosuhteita. Sosiaali- ja terveys-
ministeriössä työskentelevällä Rajaniemellä 
on aikaa saada selvitys valmiiksi vuoden 2006 
loppuun saakka. Selvityshenkilöltä odotetaan 
mahdollisia ehdotuksia lainsäädäntömuu-
toksiksi ja muiksi toimenpiteiksi. Hän tiedot-
taa sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haa-
taiselle selvitystyön etenemisestä 27.9.2006 
mennessä.

Selvitystyön taustalla ovat erityisesti Kilpai-
luviraston antamat lausunnot ja aloitteet työ-
eläkealan kilpailukysymyksistä. Selvityshenkilö 
Rajaniemen tulee työnsä aikana kuulla Kilpai-
luviraston lisäksi Vakuutusvalvontavirastoa, 
vakuutusalan järjestöjä ja työmarkkinakes-
kusjärjestöjä. 

Tule Työeläkepäivään 
14.11.2006!

Oletko kiinnostunut kuulemaan työeläke-
lupauksen luotettavuudesta ja työeläkkei-
den kestävästä rahoituksesta? Entä vieläkö 
jaksat lämmetä sukupolvikeskustelulle? 
Haluaisitko tietää, miten työeläkeala nou-
see palvelujen kehittämisen valtakunnal-
liseen kärkeen? Ja kuka mahtaakaan istua 
tällä kertaa Työeläke-lehden haastattelu-
pisteessä Taukotorilla?

Näihin kysymyksiin paneudutaan perin-
teisessä Työeläkepäivässä Helsingin Mes-
sukeskuksessa 14. marraskuuta 2006. Tar-
kempi ohjelma, seminaarin hinta ja ilmoit-
tautumisohjeet löytyvät sähköisesti osoit-
teessa www.etk.fi.

varaa paikkasi 
viimeistään 20.10. 

työeläkepäivässä tavataan!

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

Mikä mielestäsi on tämän lehden kiinnostavin juttu?

Mitä aiheita haluaisit lukea Työeläke-lehdestä? 
Kerro juttuideasi. 

Työskentelen työeläkeyhtiössä tai -laitoksessa:

  kyllä   ei

Työeläke-lehti

Eläketurvakeskus

Tunnus 5001479

00003 VASTAUSLÄHETYS

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

Eläketurvakeskus
maksaa

postikulut
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The Finnish Pension Journal 
FPJ is published by the Finnish 
Centre for Pensions.

Subscriptions and feedback: 
kati.kalliomaki@etk.fi 
The Journal is free of charge. 

The pdf-version of the Journal 
is available on the website 
www.etk.fi

A new magazine about 
the Finnish pension 
system in English
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tilastOraPOrtit

työeläkekuntoutus 
vuonna 2005

Tilastoraportti koskee yksityisen 
ja julkisen sektorin työeläkekun-
toutusta. Raportissa tarkastellaan 
työeläkekuntoutuksen kehitystä 
vuodesta 1992 lähtien, pääpainon 
ollessa vuodessa 2005. 

Raportti sisältää tietoa vireille 
tulleista kuntoutushakemuksista, 
kuntoutuspäätöksistä, valitusoi-
keudesta, kuntoutujista, kuntou-
tuskustannuksista ja päättyneistä 
kuntoutusohjelmista. Rekistereitä 
hyödyntäen on tarkasteltu kun-
toutuksen tuloksellisuutta seu-
raamalla kuntoutuksensa päättä-
neiden elämäntilannetta, lähinnä 
työssäolon pysyvyyttä.

Sarja Eläketurvakeskuksen tilastoraport-
teja 2006:7
ISSN 1459-3823 

katsaukset

eläkemenoennuste 
vuodelle 2006

Vuoden 2006 eläkemenoennuste-
katsaus sisältää arvion yksityisen 
sektorin eläkelaitosten mukaisen 
toiminnan keskeisistä tunnuslu-
vuista. Ennusteet eläkkeiden luku-
määristä ja eläkemenosta pohjau-
tuvat Eläketurvakeskuksen eläke-
tilastoihin. Katsauksen lopussa on 
liite kaikista arvioiduista luvuista 
ja myös edellisvuoden vastaavat 
toteutuneet luvut.

Tekijä Seija Lehtonen
Sarja Eläketurvakeskuksen katsauksia 
2006:4
ISSN 1236-7737

YHteisjulkaisu

suomalainen 
sosiaaliturva

Suomalaisen sosiaaliturvan yleis-
katsaus on uudistettu heinäkuun 
alussa alkanutta EU:n puheenjoh-
tajakautta varten. Kirja antaa yleis-
kuvauksen suomalaisen sosiaali-
turvan kehityksestä, nykytilasta ja 
kehitysnäkymistä. Aluksi kuvataan 
suomalaisen sosiaaliturvan muo-
toutumista lähinnä toisen 
maailmansodan jälkeen. Sen jäl-
keen selvitetään toimeentulotur-
vaetuuksien, terveyteen liittyvän 
sosiaaliturvan ja sosiaalipalvelu-
jen nykytilaa. Sosiaalimenoja ja 
niiden rahoitusta käsitellään oma-
na lukunaan.

Tekijät: Niemelä Heikki ja Salmi-
nen Kari.

Julkaisun ovat tuottaneet Kansaneläkelai-
tos, Eläketurvakeskus, Työeläkevakuuttajat 
TELA ja sosiaali- 
ja terveysministeriö (2006). Kyseessä on 
aiemman, vuonna 2003 ilmestyneen yh-
teisjulkaisun päivitetty ja osin uudistettu 
painos. 
ISBN 951-669-702-X (nid.), 951-669-703-8 
(pdf ) 

Muualla julkaistua 

sukupuoli ja aiottu 
eläkeikä

Artikkelissa lähestytään iäkkäämpi-
en palkansaajien eläköitymissuun-
nitelmia harvemmin tarkastellusta 
näkökulmasta sukupuolen kautta. 
Artikkelissa selvitetään, johtuvatko 
naisten ja miesten erilaiset eläke-
ajatukset erilaisesta sijoittumisesta 
työmarkkinoille, sosiodemografi-
sista tekijöistä, perhevastuista tai 
suhtautumisesta työhön.  

Tekijät: Pauli Forma, Eila Tuominen, Kristiina 
Tuominen, Irma Väänänen-Tomppo

ikääntyvien 
palkansaajien 
työolot ja työhön 
sitoutumisen 
edellytykset

Artikkelissa kuvaillaan vähintään 
45-vuotiaiden palkansaajien työs-
säjatkamisen edellytyksiä. Artikke-
lissa selvitetään minkälaisessa ti-
lanteessa ikäryhmän palkansaajat 
arvioivat työuransa tulevaisuutta. 
Selittävinä tekijöinä tarkastellaan 
sosiodemografisia tekijöitä, per-
hetilannetta, terveyttä sekä työn 
epävarmuuden ja työtyytyväisyy-
den kokemuksia.

Tekijät: Irma Väänänen-Tomppo, Eila Tuomi-
nen, Kristiina Tuominen

Molemmat artikkelit ilmestyneet Tilasto-
keskuksen teoksessa: Kaikilla mausteilla 
Artkkeleita työolotutkimuksesta (toimit-
taneet Anna-Maija Lehto, Hanna Sutela ja 
Arto Miettinen).

Tutkimuksia 244. Tilastokeskus. Työmark-
kinat 2006.
ISSN 0355-2071
ISBN 952-467-567-6

Pension Policy in 
the european union: 
responses to the 
Changing Division of 
labour in Family life. 

Tutkimusartikkelissa arvioidaan 
EU15 -maiden eläkejärjestelmiä 
ja niissä toteutettuja uudistuksia 
sukupuolten tasa-arvon kannal-
ta. Viitekehikkona käytetään hy-
vinvointivaltioluokitusta ja siihen 
perustuvia eroja perheinstituuti-
ossa, naisten työmarkkinoille osal-
listumisessa ja sosiaaliturvan jär-
jestämisessä. Selvimmät erot ovat 
nähtävissä pohjois-etelä akselilla. 
Etelä-Euroopan maissa muutok-
set sekä perhe-instituutiossa että 
eläkejärjestelmissä ovat olleet vä-
häisiä verrattuna Pohjoismaihin. 
Keski-Euroopan maat sijoittuvat 
näiden väliin, kun arvioidaan per-
heen muutoksia ja eläkejärjestel-
miä koskevia ratkaisuja sukupuol-
ten kannalta.                         
  

Tekijät: Eila Tuominen ja Sini Laitinen-
Kuikka
 

Artikkeli on ilmestynyt teoksessa Neil 
Gilbert (ed.) Gender and Social Security 
Reform. What’s fair for Women?   ISSA, New 
Jersey 2006.
ISBN 1-4128-0522-8


