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eläkeneuvotteluryhmän työstä:

Kontrolli pelaa
pitkin matkaa
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Jukka Rantala
Työmarkkinoiden eläkeneuvotteluryhmän
tuore puheenjohtaja Jukka Rantala joutuu
opponoimaan ryhmää kohtaan esitettyjä
epäilyjä tavan takaa ja myös tässä lehdessä.
Ryhmä istuu Rantalan mielestä ihan hyvin
demokratiaan, joten jatkuva puolustusasetelma
ei ole hedelmällistä.
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Epävarmuuden tunteen yleistyminen heijastuu
työssä jaksamiseen. Epätyypilliset työt
merkitsevät usein myös muuta epävakautta.

Pitenevä, vaan ei aina 		
niin makea nuoruus

Vanhuuseläkeläisten muille
antama apu miljoonaluokkaa
Ikäihmisten määrän kasvamista kuvataan
yleisesti taakkana, jonka nuoremmat
sukupolvet joutuvat kustantamaan. Tällainen
tulevaisuuden kuva on kuitenkin yksipuolinen,
kirjoittaa tutkija Mervi Takala asiantuntijaartikkelissaan.
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Työeläkerahastosijoitukset
jatkoivat kasvuaan
Työeläkevakuuttajat TELA kokosi tiedot
jäsenyhtiöidensä viime vuoden sijoituksista.

Vuonna 2006 otsikoihin nousivat
eläketurvan kestävyys, riittävyys ja
kustannukset
Katsaus viime vuonna julkisuudessa käytyyn
työeläkekeskusteluun. Otsikoita hallitsivat
työeläkemaksu, sukupolviasiat, eläkeindeksit ja
työssä jatkaminen.
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Eläkeasiat esillä vaaliohjelmissa
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Asiakaspalvelussa herkistetään
kielikorvaa

Sosiaalivakuutuksen
huippuasiantuntijoiden 		
koulutus jatkuu
Hakeutuminen seuraavaan TOPSOSkoulutukseen lähestyy.
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Maksukatto ei kuvaa
kokonaismaksutasoa
Eläkemaksukaton asettaminen ei yksinään
ratkaise työeläkemaksun nousupainetta.
Erityisasiantuntijat Juha Knuuti ja Mika
Vidlund vertailevat asiantuntija-artikkelissaan
EU-maiden erilaisia käytäntöjä.
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Pallo hallussa
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Eläketurvakeskus palkittiin maan
parhaana työpaikkana

Kooste eduskuntapuolueiden vaaliohjelmista.

Kielentutkijat kiinnostuivat
asiakaspalvelutilanteista ja kokosivat tietoa
Kelan tiskien arkipäivästä.

Työeläkkeen ansaintatiedot on
koottu yhteen laariin
Arek Oy toteutti työeläkealan historian
suurimman tietojärjestelmäuudistuksen.
Toimitusjohtaja Ari Ikonen on tyytyväinen,
sillä päällekkäisten rinnakkaiskopioiden
ja tarkistusversioiden aika jää
järjestelmäuudistuksen myötä historiaan.

Yhteiskuntavastuu nouseva
sijoitustrendi
Työeläkesijoituksilta edellytetään kestävän
kehityksen periaatteita yhteiskuntavastuun
nimessä.

Työn epävarmuus syö jaksamista

Nuorisotutkimusseuran tutkija Mikko Salasuo
ei usko sukupolvisotaan.
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Eläkkeelle myöhemmin ja työssä
entistä kauemmin
Työeläkeuudistuksen tavoitteet
näyttävät olevan myötätuulessa, sillä
eläkkeellesiirtymisiän odote nousee ja
eläkeläisten työnteko yleistyy.

Työhyvinvoinnin tutkijat
jalkautuivat postinjakajien yöhön
Työeläke-lehti seuraa tämän vuoden ajan
työhyvinvointia ruohonjuuritasolla. Sarjan
aloittaa reportaasi postinjakajien yötöistä.

Väestö ikääntyy – kestääkö
julkinen talous?
Uuden ”Vieraissa kansissa” –kirjoitussarjan
aloittaa neuvotteleva virkamies Jorma
Tuukkanen valtiovarainministeriöstä.
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Informaatikko Peter Lindström kertoo
japanilaisnaisia vaivaavasta eläköityneen
aviomiehen syndroomasta ja belgialaisten
innosta jatkaa töissä yli eläkeiän.

Julkisten ja voittoa tavoittelemattomien
organisaatioiden sarjavoitto ei tullut ilman
näyttöä.
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Kahta samanlaista tekijää ei ole
Kokemuksen ääntä –sarjassa laskentapäällikkö
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Eläketurvakeskuksen julkaisuja ja
tutkimusseminaarin ohjelma

Uusi sarjakuva ottaa osaa eläkekeskusteluun.
Sarjakuvan tekijän Jouko Ollikaisen
haastattelu.

Toimii käytännössä
Työeläkeuudistuksen kaksi ensimmäistä vuotta tuottivat pienen ihmeen,
kun tavoitteet näyttävät toteutuvan odotuksia nopeammin. Eläkkeelle
siirtymisen myöhentyminen ja ikääntyneiden työllisyyden nousu on
kerrottu laajasti uutisena ja sitä on kommentoitu lähes yksimielisen
myönteisesti.
Kyse on tietenkin vasta alusta, mutta ensi merkit ja keskustelun sävyn
muuttuminen vahvistavat odotuksia. Uudistusta tehtäessä ja päätöksenteon
aikoihin sen onnistumista epäiltiin työelämän epävarmuuden ja raskauden
takia. Näitä epäilyksiä kerrattiin tiedotusvälineissä ja työelämän huonontumisen lyhyttä historiaa käytiin läpi lukuisissa seminaareissa.
Työurien pidentyminen ja keskustelun sävyn muutos eivät syntyneet
sattumalta eivätkä mielialojen satunnaisheilahtelun seurauksena. Työntekijät ovat oikeasti hieman ylittäneet ennakko-odotukset. Uudistus toimii
paremmin käytännössä kuin odotuksissa.
Työntekijöiden lähtöherkkyys eläkkeelle ei ollut niin suurta kuin aikomuksia kartoittaneissa kyselytutkimuksissa ilmoitettiin. Niissä vastauksissa
ehkä näkyi työelämän epävarmuuden vaikutus. Moni on sitten jatkanut
töissä, kun työntöä tai isompaa hätää ei ilmennytkään.
Alkuun saattoi säikäyttää myös eläkkeellesiirtymisen ikähaarukan ulottuminen 68 vuoteen. Kukaan ei oikeasti odottanutkaan, että koko joukko
alkaisi heti sinnitellä sinne asti tai edes lähelle sitä. Nyt on tullut tulosta
siitä, että vanhuuseläkkeelle ei lähdetä heti 63-vuotispäivän jälkeen, vaan
lähtöä lykätään alkuun vähän, sitten ehkä hieman enemmän.
Hyvän tuurin merkitystä liikkeellelähdössä ei kannata kiistää. Välttämätön tuki uudistukselle tuli vahvasta talouskehityksestä. Kymmenien
tuhansien uusien työpaikkojen ansiosta työmarkkinoiden dynamiikka on
alkanut toimia. Isot tuotannon siirrot ja sulkemiset iskevät paikallisesti
pahaa jälkeä, mutta muuten tekevät plusmerkkiset suhdanneodotukset
tilaa nuorille ja ikääntyneidenkin arvo ymmärretään paremmin.
Juuri ikääntyneiden työllisyys paranee Suomessa EU:n nopeinta tahtia.
60-vuotiaiden ikäryhmässä työllisyysaste nousi liki 25 prosenttiyksikköä
kymmenessä vuodessa. Paranemisvauhdissa voitamme muut, mutta tasossa
olemme toki muiden Pohjoismaiden, etenkin Ruotsin perässä.
Kun ansiota hyvistä tuloksista jaetaan, saa poliittinen johto ja valtiovaltakin osansa. Työelämän parannusohjelmilla on saatu aikaan
ainakin keskustelun suunnan muutos. Työelämän hyvien käytäntöjen levittämisellä tulisi myös eläkepolitiikassa parempaa tulosta kuin
ETLAn tai VM:n harrastamalla tulevaisuuspelottelulla.
Kokemusta työeläkeuudistuksen onnistumisesta on vasta kahdelta
vuodelta, mutta jo se vähä näyttää hyvältä. Jonkinlaista kiitosta
merkitsee uudistuksen kelpaaminen hyvien esimerkkien joukkoon kansainvälisillä foorumeilla. Yhä useammalla alkavat
täälläkin nousta odotukset siitä, että tavoitteeksi asetettu
työurien pidentyminen 2-3 vuodella saavutetaan nopeammin kuin monen vuosikymmenen päästä.
Reijo O llikainen
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Tuore puheenjohtaja
joutuu opponoimaan, vaikka

eläkeneuvotteluryhmä
on osa demokratiaa
Rantalan ryhmä, remmi vai kabinetti?
Ei mikään näistä, kuuluu Rantalan oma vastaus.

J

os ei nimi miestä pahenna, niin miksipä se pahentaisi jotakin työryhmää?
Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja
Jukka Rantala ei siitä huolimatta
toivoisi työmarkkinajärjestöjen
eläkeneuvotteluryhmää ristittävän
hänen nimensä mukaisesti.
– Työmarkkinajärjestöt ovat kutsuneet minut ryhmänsä puheenjohtajaksi, mutta ei minulla silti ole siihen omistusoikeutta. Siinä mielessä sen nimittäminen minun ryhmäkseni on harhaanjohtavaa.
– Puheenjohtajana luonnollisesti huolehdin, että
toivotut asiat tulevat käsittelyyn ja että niistä tehdään myös aikanaan esityksiä, hän pehmentää.
Ryhmän puheenjohtajan tehtäväksi jää myös
sovittelu sellaisissa tilanteessa, kun yhteisesti rakennettavia ratkaisumalleja ei tahdo löytyä. Rantalan
edeltäjää, toimitusjohtaja Kari Puroa sanottiin
sovittelun mestariksi. Millaiset ovat uuden puheenjohtajan taidot hänen omasta mielestään?
– Vaikea arvioida, mutta olen ollut aiemminkin
puheenjohtajana monissa eri kokoonpanoissa ja
myös työmarkkinapuolella. Ainakin kokemusta
siis on, Rantala vastaa.
Epädemokraattinen ja salaperäinen?
Tuskin ryhmän kutsumanimi tai sen puheenjohtajan persoonalliset ominaisuudet neuvotteluja
jarruttavat, sen Rantalakin tietää. Enemmän hän
arvelee ryhmän työtä vaikeuttavan julkisuudessa
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esiintyvät epäluulot sen legitimiteetistä.
Työmarkkinoiden eläkeneuvotteluryhmää moititaan aika ajoittain epädemokraattiseksi tai epäparlamentaariseksikin. Onpa sitä nimitelty jopa
salaperäiseksi herrakerhoksi.
Rantala käärii hihat ja ryhtyy kärsivällisesti purkamaan syytesumaa:
– Kaikki ryhmän esitykset kulkevat demokraattisen putken lävitse.
Hän laskee, että erilaisia tsekkauspisteitä on
ainakin viidessä eri vaiheessa.
– Työeläkkeet, jos jotkin, ovat aluetta, jossa
työmarkkinajärjestöillä on täysi puhevalta, onhan
kyseessä työsuhteen ehtoihin rinnastuva etuus ja
järjestöt edustavat sekä maksajia että nykyisiä ja
tulevia edunsaajia. On luonnollista, että demok
raattisessa valtiossa järjestöt perustavat keskinäistä
yhteistyötään varten erilaisia työryhmiä, joista eläkeneuvotteluryhmä on yksi esimerkki.
– Työryhmien tehtävänä on tehdä esityksiä ja
ehdotuksia toimeksiantajilleen eli järjestöille itselleen, mutta myös poliittisille päätöksentekijöille,
muille intressitahoille tai yleiseen keskusteluun,
hän sanoo.
Valmistelutavasta päättää hallitus
Uusi puheenjohtaja ei allekirjoita väitettä, että
esimerkiksi eläkeneuvotteluryhmän avulla ohitettaisiin parlamentaarista päätöksentekoa.
– Parlamentarismissa eduskunta säätää lait pääsääntöisesti hallituksen esityksestä. Niiden lopul-

Eläketurvakeskuksen
toimitusjohtaja Jukka
Rantala huomauttaa, että
työmarkkinajärjestöjen
eläkeneuvotteluryhmä
on vain yksi kymmenien
työryhmien joukosta
työeläkealalla.
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linen hionta on aina virkamiesten vastuulla,
mutta asiasisällöllisesti hallitus valmisteluttaa
lakiesityksiä monin eri tavoin.
Suppeiden kokonaisuuksien valmistelu
tehdään usein virkatyönä, mutta laajojen
asiavyyhtien valmistelua varten perustetaan
tavallisesti komitea, toimikunta, työryhmä
tai asetetaan selvitysmies. Tähän kirjoon sopii
Rantalan mielestä aivan hyvin, että hallitus
on tilannut esityksiä myös eläkeneuvotteluryhmältä.
Sormella saa koskea
Eläkeneuvotteluryhmän valmistelemia asioita
moititaan toisinaan sellaisiksi, joihin eduskunta ei saisi enää sormellakaan koskea.
– Mitään sellaista kieltoa en tiedä annetun,
eihän siihen olisi edes valtuuksiakaan. Väite ei
voi pohjautua tosiasioihin, Rantala toteaa.
Hän huomauttaa, että yleensäkin hallituksen esityksiin tulee enemmistöhallitusten
aikana suhteellisen pieniä muutoksia.
– Parlamentarismi ei toimisi, mikäli eduskunta toistuvasti hylkäisi hallituksen esitykset
tai radikaalisti muuttaisi niitä. Tällöinhän
hallituksen pitäisi kaatua.
Rantala nostaa esiin vielä valiokuntien
merkityksen. Ne tasapainottavat mahdollisia eriäviä näkemyksiä ja kuulevat laajasti eri
intressitahoja ennen kuin antavat lausuntona
käsiteltävästä hallituksen esityksestä eduskunnan täysistunnolle.
– Esimerkiksi työelämään liittyvissä asioissa työmarkkinajärjestöt ovat säännönmukaisesti kuultavina.

Suhde julkisuuteen ei ole
yksiselitteinen
Eläkeneuvotteluryhmän ilmestyminen julkisuuteen harvakseltaan kertomaan jostain
esityksestä herättää toisinaan närää. Julkinen
sana valittaa, ettei päätöksenteko ole läpinäkyvää.
Rantala huokaisee. Ja vielä toisenkin kerran, sillä tähän väitteeseen vastaamisessa on
monta puolta:
– Eläkeasioiden valmistelu eivät ole millään tavoin poikkeus. On luonnonlaki, että
missä tahansa asiassa valmistelu julkisuudessa
tai siltä piilossa vaatii tasapainottelua. Tiedetään, ettei keskeneräisten asioiden julkinen
jauhaminen ainakaan edistä valmistelutyötä,
vaan pahimmillaan estää sen täysin. Jossakin vaiheessa ovet on suljettava, jos tuloksia
halutaan. Toisaalta taas valmistelusta hiljaa
oleminen kerää työn päälle salamyhkäisyyden leimaa.
Näin ollen myös eläkeneuvotteluryhmä
joutuu pohtimaan suhdettaan julkisuuteen.
Rantalankin mielestä on syytä katsoa peiliin,
jos kerran jotain toistuvasti väitetään.
– Täytyy myös muistaa, että eläkeneuvotteluryhmän käsittelyssä on kovin eritasoisia
kysymyksiä. Toisessa ääripäässä on teknisluonteista eläkevastuiden täydennyskerroinasiaa ja toisessa ääripäässä kaikkia kansalaisia
koskevia eläke-etuusasioita. Voisin kuvitella,
että näiden kahden esimerkin julkinen kiinnostavuusarvo on hyvinkin eritasoista, hän
sanoo.
Teksti: Ka ti Kalliomäki
Kuva: Juha Rahkonen

Eläkeneuvotteluryhmän kokoonpano
Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen perustama eläkeneuvotteluryhmä kehittää
työeläkejärjestelmää. Työryhmä asettaa tarvittaessa alatyöryhmiä ja kuulee
asiantuntijoita.
Eläkeneuvotteluryhmä kutsui puheenjohtajaksi Eläketurvakeskuksen
toimitusjohtajan Jukka Rantalan viime vuoden joulukuussa.
Uusiksi asiantuntijoiksi kutsuttiin Eläke-Fennian toimitusjohtaja Lasse Heiniö,
Ilmarisen toimitusjohtaja Harri Sailas ja Varman toimitusjohtaja Matti Vuoria.
Keskusjärjestöistä neuvotteluryhmässä jatkavat STTK:sta pääsihteeri Seppo
Junttila EK:sta lakiasiainjohtaja Lasse Laatunen, Akavasta johtaja Markku
Lemmetty ja SAK:sta johtaja Pertti Parmanne.
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alouskasvun edellytysten ja samalla hyvinvointivaltion rahoituksen kannalta Suomi
on siirtymässä uuteen vaiheeseen väestön
ikärakenteen muutoksen takia. Työikäinen väestö alkaa vähentyä jo vuonna
2010, kun ensimmäinen suuri ikäluokka
– vuonna 1945 syntynyt – täyttää 65 vuotta. Tätä
ennen työikäinen väestö ei ole supistunut Suomessa kuin sotavuosina ja parina vilkkaimpana
Ruotsiin muuttovuotena.
Nopea harmaantuminen ei aiheudu pelkästään
suurten ikäluokkien siirtymisestä eläkeikään, vaan
taustalla on myös pitkään jatkunut megatrendi
– eliniän piteneminen. Vuodesta 1970 lähtien
65 vuoden ikäisten naisten odotettavissa oleva
elinikä on Suomessa pidentynyt 6½ vuodella
ja miesten 5½ vuodella. Elinajan odotteen kasvussa ei näyttäisi olevan merkkejä taittumisesta,
pikemminkin päinvastoin.
Työvoiman vähentyessä tuotannon kasvu on
yksistään työn tuottavuuden nousun varassa.
Talouskasvun arvioidaankin hidastuvan pysyvästi
noin 1½ prosenttiin vuodessa. Muutos aiemmasta
runsaan 3 prosentin kasvusta on erittäin suuri.
Samalla kun talouskasvu hidastuu, julkiset
menopaineet lisääntyvät. Eläkemenojen nopea
kasvu on parhaillaan käynnistymässä. Hoitoja hoivamenojen lisäys painottuu 10–20 vuoden päähän. Eläke- ja hoivamenojen arvioidaan
kasvavan vuoteen 2040 mennessä yhteensä 6–7
prosenttiyksiköllä suhteessa kokonaistuotantoon.
Nuorten ikäluokkien pienentymisestä aiheutuvat
menosäästöt jäänevät vähäisiksi. Väestön ikääntyminen asettaa hyvinvointivaltion rahoituksen
ja julkisen talouden kestävyyden erittäin kovaan
testiin.
Ikääntymisen haasteisiin on
osittain varauduttu
Suomi ikääntyy maailmanennätysvauhtia, mutta
on myös varautunut tästä aiheutuviin rahoitus- ja

J o r m a Tu u k ka n e n
n e u vo t te l e va v i rka m i e s
va l t i ova ra i n m i n i s te ri ö

Väestö ikääntyy – kestääkö julkinen talous?
menopaineisiin. Valtion velkaantuneisuutta on
hyvissä ajoin vähennetty kurinalaisella finanssipolitiikalla. Näin on luotu tilaa nähtävissä olevalle
eläke- ja hyvinvointipalvelumenojen kasvulle.
Eläkemenojen kasvuun on varauduttu osittaisella rahastoinnilla ja eläkejärjestelmiä on uudistettu rahoituksellisesti kestävämpään suuntaan.
Eläkkeiden osittaisella rahastoinnilla on vähennetty eläkemaksujen nousupainetta. Viimeisin
kattava eläkeuudistus vahvistaa eläkejärjestelmän
rahoituksen kestävyyttä mm. sopeuttamalla eläkkeet elinajan odotteen muutoksiin ja kannustamalla ”eläkebonuksien” avulla ikääntyneitä pysymään työelämässä aiempaa pitempään. Näiden
työntekijäryhmien työllisyysasteet ovatkin olleet
selvässä nousussa. 75 prosentin työllisyysastetavoitteeseen on kuitenkin vielä pitkä matka.
Myös työttömyysturvajärjestelmää on uudistettu vahvistamaan työllisyyttä ja julkisen talouden kestävyyttä. Työvoiman tarjonnan lisäämiseksi on nostettu työttömyysputken alaikärajaa
ja purettu kannustinloukkuja. Talouskasvulle
on luotu edellytyksiä investoimalla osaamiseen.
Lisäksi julkisen talouden rahoituspohjaa on vahvistettu kasvua ja työllisyyttä tukevalla talouspolitiikalla.
Suomen lähtökohtatilanne on hyvä verrattuna
moneen muuhun maahan. Suomen julkinen
talous on eläkkeiden rahastoinnin ansiosta ylijäämäinen. Eläkevarojen markkina-arvo on seitsemässä vuodessa kaksinkertaistunut. Eläkkeitä
on rahastoituna noin 110 mrd. euroa, mikä on
65 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.
Eläkevarat ovat julkista velkaa suuremmat.
Verojen kiristäminen ja
velan otto arveluttavaa
Suomi on tehnyt paljon ja oikeaan aikaan julkisen talouden tervehdyttämiseksi. Mm. EU luokittelee Suomen julkisen talouden EU-maiden
kestävimpiin kuuluvaksi. Varautuminen ikään-

tymiseen on ollut ”lähes riittävää”.
Vuoteen 2050 ulottuvien menoskenaarioiden
perusteella Suomen julkisen talouden laskennallinen kestävyysvaje on noin 1½ % suhteessa
kokonaistuotantoon. Tämä merkitsee, että joko
verotusta tulisi kiristää tai menojen kasvua hidastaa vastaavalla määrällä, jotta velkaantuneisuus
ei pitkällä aikavälillä kääntyisi hallitsemattomaan
nousuun.
Kansainvälisen verokilpailun takia vajetta
ei kuitenkaan pystytä rahoittamaan verotusta
kiristämällä, koska Suomen veroaste on jo nyt
kansainvälisissä vertailuissa korkea. Muutoinkin
veroruuvin kiristäminen hidastaisi talouskasvua

“Suomen
lähtökohtatilanne on
hyvä: julkinen talous on
eläkkeiden rahastoinnin
ansiosta ylijäämäinen.”
ja vaikeuttaisi näin julkisten menojen rahoitusta.
Verotuksen raamit ovat tiukat, paineet ovat
pikemminkin sen alentamisen suuntaan. Myös
velkarahoitus on poissuljettu vaihtoehto jo senkin takia, että julkisen velan lisäämistä rajoittaa
EU:n vakaus- ja kasvusopimus. Velan varaan ei
muutenkaan pitäisi rakentaa minkään talouden
tulevaisuutta.
Väestön ikääntymisestä aiheutuvia julkisia
menoja voidaan rahoittaa kestävästi vain hidastamalla menojen kasvuvauhtia. Tähän voidaan
päästä muun muassa tehostamalla julkista palvelutuotantoa. Vähintäänkin yhtä tärkeää on

huolehtia julkisen talouden rahoituspohjasta eli
työllisyydestä ja talouskasvusta. Hyvin hoidettu
talouspolitiikka on parasta sosiaali- ja hyvinvointipolitiikkaa.
Työeläkevaroille tulee lisäksi saada kohtuullinen, vähintään valtion velan keskikorkoa korkeampi tuotto. Lisätuottoihin ollaankin pyrkimässä parantamalla sijoitusten riskinottomahdollisuuksia.
Katse osa-aikaeläkkeeseen ja
työeläkemaksuun
Eläkepolitiikassa tulisi ennakkoluulottomasti
pohtia keinoja, joilla eläkemaksun pitkän aikaväin nousupainetta saataisiin vähennettyä. Esimerkiksi voitaisiin harkita nykymuotoisen osaaikaeläkkeen tarpeellisuutta. Jos osa-aikaeläkejärjestelmä halutaan säilyttää, siitä täytyisi tehdä
täysin aktuaarinen eli osa-aikaeläkkeen tulisi pienentää vanhuuseläkettä eikä suinkaan kasvattaa
sitä, kuten nykyisin on asianlaita. Luonteeltaan
osa-aikaeläke ei ole työkyvyttömyyseläke, vaan
pikemminkin etuajassa nostettu vanhuuseläke.
Nykymuodossaan osa-aikaeläke ei yksilötasolla
toteuta työeläkejärjestelmän keskeisintä periaatetta, jonka mukaan eläke syntyy työstä.
Toinen tarkan harkinnan paikka on työeläkemaksun korotustahti. Työeläkemaksua voitaisiin
nostaa etupainotteisesti. Tämä vähentäisi maksun
nousupainetta pitkällä aikavälillä ja samalla jakaisi
väestön ikääntymisestä aiheutuvaa rahoitustaakkaa tasapuolisemmin eri sukupolvien kesken.
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Työeläkeuudistuksen
tavoitteet myötätuulessa

Eläkkeelle myöhemmin
ja työssä entistä
kauemmin
Suomalaiset siirtyivät eläkkeelle
viime vuonna useita kuukausia
myöhemmin kuin edellisvuosina.

Ikääntyvien työssäkäynti kasvaa
– Eläkkeellesiirtymisikä lasketaan myös 50-vuotiaille. Heillekin viime vuonna nousua mitattiin
0,4 vuotta. Odote 50-vuotiailla on noussut jo
lähes vuodella 2000-luvulla. Vuodesta 2005 vuoteen 2006 eläkkeelle siirtyminen on vähentynyt
selvästi 63–65-vuotiaiden ikäryhmissä, mikä selittää odotteen nousua. Toisaalta myös alkaneiden
työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on laskenut.
Yli 50-vuotiaiden ja jopa joustavassa eläkeiässä
olevien 63–67-vuotiaiden työssä jatkaminen ja
työssäkäynti eläkkeen rinnalla on lisääntynyt.
– Tilastokeskuksen työvoimatutkimukset kertovat samansuuntaisesta kehityksestä. Niissä 6064-vuotiaiden työllisyysaste on noussut vuodesta
2004 miltei 10 prosenttiyksikköä.
Työ on alkanut houkutella yhä vanhempia.
Eläkkeelle siirtymisen myöhentymiseen vaikuttavat iän myötä kasvavat eläkekarttumat, mutta
asialla on myös toinen puoli: varhaiseläkkeelle
pääsyä on tiukennettu,ja osa varhaiseläke-eduista
poistui työeläkeuudistuksen myötä kokonaan.

Eläkkeellesiirtymisiän odote
Kaikki työeläkkeelle siirtyneet

Ikä
62, 0
61, 5
61, 0

50-vuotiaan odote

60, 5
60, 0
59, 5
59, 0

25-vuotiaan odote

58, 5
58, 0
57, 5

Sekä työssä että eläkkeellä
tai ei kummallakaan

57, 0
56, 5

Ti/Kannisto Jari

56, 0
1996



V

uosina 2004–2005 eläkkeellesiirtymisiän odote oli 25-vuotiailla 59,1 vuotta.
Vuonna 2006 mittari nousi 0,4 vuotta
59,5 vuoteen.
– Myönteistä on, että viimeisten vuosien noususuunta on ollut odotettua voimakkaampaa, sanoo kehityspäällikkö Jari Kannisto Eläketurvakeskuksen tilasto-osastolta.
Eläkkeelle lähdön kehitystä mitataan eläkkeellesiirtymisiän odotteella ja se kuvaa samalla
keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää. Mittari
perustuu elinajanodotteen laskentatapaan ja eliminoi ikärakenteen vaikutuksen.
Kannisto toivoo, että eläkkeellesiirtymisiän
odotteesta tulisi vastaisuudessa yhtä tuttu käsite
kuin eliniän odotteesta.
– Keskiarvoluvut saati määrälliset vertailut
eivät anna ikäluokkien kokoerojen ja muiden
tekijöiden takia todellista ja vertailukelpoista
tietoa eläkeiän muutoksista.

1997

1998
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1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Vuoden 2005 työeläkeuudistus kaventaa työn ja
eläkkeen välistä aiempaa jyrkkää rajaa. Alle 68vuotias eläkeläinen, joka on töissä, vakuutetaan

Eläkkeellesiirtymisiän
odotteesta
vertailukelpoista
tilastotietoa
ja siitä karttuu hänelle uutta eläkettä.
Eläkkeensaajissa on vielä paljon sellaisia ihmisiä, joiden eläke on eri syistä jäänyt varsin pieneksi, mutta joilla on kuitenkin työkykyä vielä
jäljellä.
Näiden henkilöiden kohdalla osa- ja määräaikaiset työt parantaisivat sekä heidän nykyistä
ansiotasoaan että tulevaa vanhuuseläkettään.
Tilastojen mukaan vuoden 2005 lopussa joustavassa eläkeiässä olevista 63–67-vuotiaista työssä
oli kaikkiaan 26 500 ihmistä eli 8 % kaikista.
Näistä 12 000 ei vielä ollut eläkkeellä.
– Merkilliseltä voi tuntua, että 63–68-vuotiaissa on 13 000 ihmistä, jotka eivät ole töissä
eivätkä ole hakeneet eläkettä. Heistä reilusti kuitenkin yli puolet asuu ulkomailla. Lisäksi tilastoissa ei vielä näy runsas 1 000 hakuvaiheessa
olevaa eläkettä.
Todellisuudessa tilastot paljastavat vajaat 4000
henkilöä, jotka kenties ovat eri syistä tietämättömiä eduistaan ja eläkelainsäädännön muutoksesta.
– Eläkettään hakemattomista lähes kaikki ovat
alle 65-vuotiaita. Tosin vuosittain tilastoidaan joitakin hyvinkin iäkkäitä, joille viranomaiset ovat
ehkä hakeneet työeläkettä, heidän jouduttuaan
pitkäaikaishoitoon, Kannisto kertoo.
Lait ja väestö vaikuttavat
eläkkeelle lähtöön
Tuoreimmat tilastot joustavan eläkeiän vaikutuksista on saatu vuodelta 2006.
– Vuonna 2005 kaikkiaan kolme ikäluokkaa eli
1940–42-syntyneet tulivat joustavaan eläkeikään.
Vaikka arvioitua harvemmat käyttivät aikaistu-

63-68-vuotiaiden työskentely
31.12.2005
Eläkkeellä

Ei eläkkeellä

Työssä

14 000 (4,4 %)

12 000 (3,8 %)

Ei työssä

279 000 (87,7 %)

13 000 (4,1 %)

nutta eläkeikää hyväkseen, vanhuuseläkkeelle
siirtyvien määrä oli poikkeuksellisen korkea.
Vuonna 2005 työeläkkeelle siirtyneitä oli eniten 64-vuotiaissa, koska vuonna 1941 syntyneelle
ikäluokalle avautui eläkeuudistuksen takia mahdollisuus varhentaa eläkkeelle lähtöä vuodella.
– Vuonna 1941 syntyneet ovat välirauhan takia
kolmanneksen muita sotavuosien ikäluokkia
suurempi ryhmä, Kannisto valottaa väestöllisiä
syitä eläkkeelle lähdön taustalla.
Vuonna 2006 työeläkkeelle siirtyminen painottui kolmeen ikäluokkaan: 60-, 63- ja 65-vuotiaisiin.
– Eniten vakuutettuja lähti eläkkeelle 60vuotiaana, mikä on työttömyyseläkkeen ikäraja. Tämä mahdollisuus on vuonna 1949 ja sitä
ennen syntyneillä. Seuraavaksi eniten lähdettiin
eläkkeelle 63-vuotiaana. Kolmanneksi useimmin
työeläkkeelle siirryttiin 65-vuotiaana, mikä oli
vuoden 2004 loppuun asti yleinen työeläkeikä ja
on edelleen kansaneläkkeen kiinteä ikäraja.

Keskiarvo ja mediaani ovat tuttuja useimmille.
Ne eivät kuitenkaan anna oikeaa kuvaa eläkkeelle siirtymisen kehityksestä, sillä eri ikäluokkien kokoerot vaikuttavat suuresti keskiarvojen
vaihteluun. Esimerkiksi sodan jälkeen syntyneet
ikäluokat ovat poikkeuksellisen suuria verrattuna
muihin ikäluokkiin.
Eläketurvakeskuksessa on kehitetty perinteisiä
keskilukuja sopivampi mittari kuvaamaan eläkkeellesiirtymisiän kehitystä. Vuodesta 2003 on
käytetty eläkkeellesiirtymisiän odotetta, jonka
laskentakaavan taustalla on väestön keskimääräistä elinaikaa mittaava elinajan odote. Nykyisin
myös Ruotsissa ja Norjassa on käytössä vastaava
mittari.
Eläkkeellesiirtymisiän odote ei ole ennuste
vaan mittari. Se lasketaan tietyn vuoden eläkkeelle siirtyneiden ja vakuutettujen tilastoista.
Odote on tietynikäisten vakuutettujen keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä.
FAKTA:

Lupaavan alun jatkuminen vaatii työtä
– Tilastojen perusteella 1.1.2005 voimaanastunut työeläkeuudistus on käynnistynyt arvioita
paremmin.
Tuolloin vanhuuseläkeikä muuttui joustavaksi
63–68 ikävuoden välillä. Uudistuksen tärkeimpiä tavoitteita on nostaa eläkkeelle siirtymisikää
2–3 vuodella pitkällä aikavälillä, mikä varmistaa
työeläketurvan kestävyyttä.
Kannisto kuitenkin tähdentää, että tavoitteen
onnistuminen on sidoksissa talouden ja koko
yhteiskunnan kehitykseen.
– Hyvän kehityksen jatkuminen loisi edellytyksiä ikääntyvien työssä jatkamiselle ja eläkkeelle
siirtymisen lykkäämiseen.
Oma osansa on myös vanhuuseläkeikäisten
omilla ratkaisuilla.
– Kun halutessaan 63 vuotta täyttäneet voivat
hakea työeläkettä ja siirtyä eläkkeelle seuraavan
kuukauden alusta, asenteen työpaikoilla tulisi
olla kunnossa ikääntyviä kohtaan.
Tänä vuonna joustavassa eläkeiässä ovat vuosina 1939–1944-syntyneet työeläkevakuutetut.
Tulevaisuudessa yhä useampi työssä käyvä on
nykyistä iäkkäämpi. Suomalaiselle työelämälle
on suuri haaste luoda sellaiset työolosuhteet,
että ne tukevat kaikenikäisten työssä jaksamista
ja jatkamista.

Eläkeikätavoitteista
toteutukseen
Eläkejärjestelmää sopeutetaan
keskimääräisen eliniän kasvuun
Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä nousee
2–3 vuotta eli noin 62 vuoden paikkeille
Keppinä varhaiseläkkeen ehtojen
tiukentaminen ja eläkemahdollisuuksien
karsiminen
Porkkanana kannustinkarttumat työuran
loppupäähän ja joustava omavalintainen
eläkeikä
Tukena yhä koulutetummat ja
työkykyisemmät ikäluokat ja panostukset
työssä jaksamiseen
Eläkeiän myöhentymiselle ja ikääntyvien
työssä pysymiselle ratkaisevaa suotuisa
talouskehitys
Lisäinformaatiota aiheesta
Eläketurvakeskuksen kotisivuilta www.etk.fi
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Suomalaislasten hyvinvointi on Euroopan
huippuluokkaa muuten, mutta muun muassa perheiden yhteisen ajankäytön vähyys
nakertaa tulevien aikuisten turvallisuutta jo
lapsina.
– Perhe-elämäkin kärsii, kun ihmiset hermoilevat tulevaisuuttaan työssä, Palkansaajien
tutkimuslaitoksen erikoistutkija Marja Kauhanen toteaa.

Työn epävarmuus
syö jaksamista

S

uomessa oli työllisiä vuonna 2006 noin
43 000 enemmän kuin edellisvuonna.
– Pysyvien työsuhteiden määrä lisääntyi, mutta silti olemme myös Euroopan
tilastojen kärkipäässä määräaikaisten työsuhteiden osuudella mitattuna, Palkansaajien tutkimuslaitoksen erikoistutkija Merja
Kauhanen muistuttaa.
Vanhoista EU-maista vain Espanjassa ja Portugalissa on Suomea enemmän määräaikaisia.
Määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevien
osuus kaikista palkansaajista on runsaat 16 prosenttia. Tämä tarkoittaa noin 350 000 ihmistä.
Kauhasen mukaan noin 70 prosenttia tästä joukosta tekee pätkä- määräaikais- tai kutsutöitä
vastentahtoisesti.
Yhteensä epätyypillisissä työsuhteissa, siis osaja määräaikaisina työskentelee noin neljännes
palkansaajista. Osa tekee myös osa-aikaista pätkätyötä. Työllisyysjaksot, työtunnit ja toimeentuloksi saatava palkka eivät riitä säälliseen elämään.
Toivottua osa-aikatyötä tekeviä löytyy enimmäkseen alle 25-vuotiaiden ja yli 55-vuotiaiden ikäryhmistä. Vastentahtoinen osa-aikatyö keskittyy
edelleen parhaassa työiässä olevien riesaksi.
Todettuja terveyshaittoja
Vastentahtoinen osa-aikatyö, pätkätyöt ja mää-
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räaikaiset työsopimussuhteet kielivät tekijänsä
alityöllisyydestä. Pätkätyöläisen riski työttömyysjaksoihin on moninkertainen vakituisessa työssä
olevaan verrattuna. Epätyypillisyys merkitsee
usein myös epävakautta. Tutkimusten mukaan
se on ihmiselle haitallinen olotila.
Epävakaalle työuralle ajautunutta ihmistä vaanii hiipivä terveysriski. Kasautuvat ja pitkään
jatkuvat fysiologiset stressireaktiot edistävät sairastumista. Lääkärislangilla puhutaan allostaattisesta kuormasta. Työuran huonoon kehään
kuuluu pätkätöitä, työttömyyttä ja lyhyitä, omaa
ammattia vastaamattomia työsuhteita. Kuorma
voi kasvaa kolminkertaiseksi verrattuna vakaan
työuran ihmisiin.
Epätyypillisyys tuli työelämän sopimussuhteisiin hyökyaallon tavoin. Vielä taannoin joka
toinen uusi työsuhde kuului tähän luokkaan. Nyt
on hienoisia merkkejä näkyvissä suunnan muutoksesta. Epätyypillisten työsuhteiden kasvun on
pysähtynyt tällä vuosikymmenellä.
Vielä neljännesvuosisata sitten epävarmuus oli
lihaksikkaitten miesten ongelma, mutta laman
jälkeen se on kääntynyt naisten huoleksi. Kaikista työelämässä olevista naisista noin kolmannes
ansaitsee toimeentulonsa epätyypillisillä sopimuksilla. Julkisella sektorilla joka kolmas nuori
nainen työskentelee määräaikaisena. Usein he
ovat korkeasti koulutettuja.

Kauhasen mukaan pätkätyöläisyys voi vaikuttaa koko elämänkulun suunnitteluun. Lasten
hankintaa täytyy harkita tarkoin, koska äitiysloman jälkeinen työpaikka ei välttämättä enää
ole taattu.
Perhe-elämäkin kärsii
Työn epävarmuus jäytää myös vakituisissa työsuhteissa olevia. Perhe-elämäkin kärsii, kun ihmiset hermoilevat tulevaisuuttaan.
Työolojen tutkimuksessa on havaittu uusia
piirteitä ihmisten epävarmuuskokemuksissa. Työministeriön työolobarometrin mukaan esimerkiksi pelko irtisanomisesta on ehkä yllättäenkin
hieman vähentynyt. Professori Jouko Nätti pitää
havaintoa uskottavana.
Jutussa haastattelujen ohessa käytetyt päälähteet:
Haataja, Anita: Vapaaehtoista ja vastentahtoista osa-aikatyötä,
esitys sosiaalipolitiikan päivillä 2006.
Kinnunen Marja-Liisa: Allostatic load in relation to psychosocial stressors and health (Allostaattinen kuorma ja sen sen
suhde psykososiaalisiin stressitekijöihin ja terveyteen) Väitöskirja Jyväskylän yliopistossa 2005, sekä suullinen tiedonanto
joulukuussa 2005.
Mauno, Saija – Kinnunen, Ulla: Työn epävarmuus ja organisaatiomuutokset työhyvinvoinnin uhkina. Kirjassa Työ leipälajina
2005, ss. 167 – 197.

Työelämässä jaksamiseen vaikuttavat myös
muut asiat kuin suoranaisesti työhön liittyvät
olosuhteet. Yleinen psykologisesti haastava
ilmapiiri yhteiskunnassa heijastuu kaikkialle.
– Ihmisten kokemat uhkat muusta kuin työn
menettämisestä ovat lisääntyneet, professori
Jouko Nätti siteeraa Tilastokeskuksen työolotutkimusta.

Työelämän ennakoimattomat uhkat ahdistavat yhä useampaa.
Uhanalainen työ käy terveyden päälle, ja epävarmuuden tunteen
yleistyminen saattaa heijastua työssä jaksamiseen.
– Sen sijaan esimerkiksi Tilastokeskuksen
työolotutkimuksessa on havaittu, että ihmisten
kokemat uhkat muusta kuin työn menettämisestä
ovat lisääntyneet. Voimakkaimmin ovat lisääntyneet ihmisten kokemat ennakoimattomat uhkat
työssä. Tämä kertoo, että meno työelämässä on
aika kovaa, ja muutoksia tapahtuu paljon, Nätti
toteaa.
Työmotivaatio ja sitoutuminen vaarassa
Merja Kauhanen toteaa, että epävarmuus heikentää ihmisten jaksamista ja vähentää halua
pysyä työelämässä pitempään. Samansuuntaisesti
ajattelee sosiaalipoliitikko Jouko Nätti.
– Epävarmuudella on vaikutusta eläkehakuisuuteen lähellä eläkemahdollisuutta olevissa
ikäryhmissä. Työmotivaation ja sitoutumisen
kannalta ongelma ulottuu kaikkiin ikäryhmiin.
Jos ihmiselle tulee tunne epävakaasta tilanteesta, muita töitä alkavat etsiä ne, joilla siihen
on mahdollisuus. Organisaation kannalta on
huono tilanne, kun hyvät työntekijät lähtevät,
Nätti pohtii.
Nätin mukaan epävarmuuden hyvinvointivaikutuksista on paljonkin tutkimustietoa.
Vähemmän on mietitty, miten tilanteen kanssa
voisi toimia.
– Yrityksen strategiassa joudutaan väen vähen-

tämistilanteessa miettimään ratkaisuja kahdelta
kannalta: toinen niistä kohdistuu vähennettäviin
henkilöihin, ja toinen strategia työnsä säilyttäviin.
Jäljelle jäävien motivaation heikkeneminen on
suuri riski. Ihmiset pitää pystyä vakuuttamaan,
että elämä ja työ jatkuvat, heidät pitää saada
innostumaan uudestaan.
Merja Kauhanen toteaa, että jatkuvuuden ja
vakauden tunne on hukattu.
– Taustalla on maailman muuttuminen. Yritysten kokema kilpailu on kiristynyt ja epävarmuus on merkinnyt myös työntekijöiden kantamien työmarkkinariskien lisääntymistä, hän
sanoo.
Yhä useampi ihminen joutunee työurallaan
risteilemään työntekijän, yrittäjän ja turvaverkkoasiakkaan roolien välillä.
– Sosiaaliturva on ollut aika hidas väline turvaamaan toimeentuloa silloin kun ensisijainen
tulonlähde loppuu, Jouko Nätti myöntää. Turva
on rakentunut perinteisen kokoaikaisen työsuhteen varaan, vaikka sitä onkin muokattu paremmin vastaamaan epätyypillisiä työmarkkinoita.

rakennemuutostilanteessa, Jouko Nätti sanoo.
Eurooppalaisessa keskustelussa ratkaisua haetaan työmarkkinoiden joustavuuden ja työntekijän tarvitseman turvallisuuden yhdistämisestä.
Suomessa tätä heijastaa vuonna 2005 lanseerattu
muutosturva. Tärkeää olisi löytää välineitä, joilla
ihmiset voivat löytää uuden työn ja siirtyä siihen.
Merja Kauhanen puolestaan kytkee työllistettävyyteen elinikäisen oppimisen strategian.
Myös henkilöstöpolitiikalla voidaan lieventää
pätkätöiden aiheuttamia haittoja. Tämä edellyttää, että organisaatiossa kuunnellaan määräaikaisten tarpeita mm. työaikojen, lomien ja
koulutusjärjestelyjen osalta. Palkkatasa-arvon
noudattaminen kuuluu niin ikään keinovalikoimaan.
Teksti: Eino Nykänen
Kuva t: Ilkka Pietarinen ja Juha Rahkonen

Oppia elinikä kaikki
– Sosiaalipolitiikan tehtäväksi tässä turbulenttisessa maailmantaloudessa jää kehittää turvaverkkoja, jotka voivat pehmittää ihmisten putoamista
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Pitenevä

va a n e i a i n a
niin makea

nuoruus
Työ ei ole enää nuorisotukija Mikko
Salasuon mukaan samalla tavalla
koko elämää kannatteleva tekijä
kuin aiemmin. Ilmiössä on kuitenkin
lukuisia ristiriitoja.
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sa nuorista pätkätöiden ja työttömyyden
välimaastossa kokee joutuneensa yhteiskunnalliselle ei-kenenkään maalle:
Työstä saatu palkka on liian vähäinen
ja muutenkin perinteiset tarttumapinnat ohentuvat.
Vanhastaan työ, koti, perhe, uskonto ja puolueiden edustama politiikka ovat antaneet kiinnekohtia niin nuorten kuin kaikenikäisten ihmisten
elämään. Erityisesti politiikan vetovoiman hiipuminen näkyy hyvin nuorten jatkuvasti vähenevässä äänestämisessä, mihin tuskin ikärajojen
madallukset ovat tuomassa muutosta.
Nuorisotutkimusseuran tukija Mikko Salasuo ei vielä näe riittävästi aineksia sukupolvien
sotaan, mutta nyt varttuvan ensimmäisen kännykkäsukupolven valinnat voivat silti tuottaa
yllätyksiä.
Työrukkasissa myös vapaa-ajalla
– Wellfare-hyvinvoinnista on siirrytty workfare-maailmaan, jossa työ läpäisee koko elämän
hämärtäen vapaa-ajan ja työn välisen rajan. Yhä
harvempi työntekijä voi pistää rukkasensa naulaan kello 16:00.
Nurinkurisesti yhä sitovammaksi muuttuvassa työssä meidän pitäisi muuttua yksilöllisiksi
työn sankareiksi ja samalla sopeutua jatkuvaan
epävarmuuteen.
– Vielä 1980-luvulla kitkatyöttömyydeksi kutsuttu välivaihe koulusta ja opiskelusta työelämään on 2000-luvun kuluessa muuttunut yhä
useammalle koko varhaisaikuisuuden kestäväksi
elämänvaiheeksi.
Prekariaatti ei tyydy vain ohimarssiin
Osa näistä tilapäisissä tai epätyypillisissä työsuhteissa ja välillä sosiaaliturvan varassa olevista
ihmisistä on alkanut nimittää itseään prekariaatiksi. Vaikka epävarmoilla työmarkkinoilla sinnittelee kaikenikäisiä, yhteiskunnallisena ryhmänä
prekariaatti on yhdistetty nuoriin.
– Pätkätyöjaksojen välillä on hankittava tulevassa työssä tarvittavaa työmarkkinapääomaa,
vaikka tältä ajalta ei makseta palkkaa, eikä kartu
eläkettä, koska työmarkkinoille vasta pyrkivinä
nuorilla ei ole samanlaisia turvaverkkoja kuin aikuisilla, valtiotieteiden tohtori Salasuo analysoi
Puutteellisista työurista sosiaaliturvaan syn-

tyvät aukot eivät ole olleet prekariaatista käydyssä keskustelussa päällimmäisinä. Silti nuorten
ihmisten mahdollisesti muuttuva suhde ansiotyöhön voi viitoittaa myös hyvinvointimme
tulevaisuutta.
Uusien ikäpolvien tärkeät valinnat
– Jos siirtymäriitti lapsuudesta nuoruuteen tarkoittaa käytännössä Nintendon tai Game Boyn
vaihtumista näppäimistöön, mutta valmistuttua
tarjolla onkin aina satunnaisia mutta kovia töitä,
tällä täytyy olla jokin vaikutus näiden pian aikuiseksi varttuvien asenteisiin.
Nyt varttuu ensimmäinen sukupolvi varhaisnuoria, joiden elämä on ollut teknologian läpäisemää kehdosta asti.
– Kyselytutkimusten mukaan nuoret taas
haluaisivat tehdä enemmän työtä käsillään,
vaikka työn lisäksi heidän vapaa-aikansakin on
viihdeteknologian läpäisemää, Salasuo tietää.
Hän aikoo tutkia, missä määrin nuorten kiinnostus käytännöllisempiin ammatteihin toteutuu
heidän koulutus- ja ammatinvalinnoissaan.
– Jos tällainen muutos tapahtuisi, sillä olisi
suuria vaikutuksia talouteemme.
Hyvinvointi joustaa – ei talous
– Aina vain globaalimpi markkinatalous toimii
omien lainalaisuuksiensa mukaisesti. Suomessa

Nuorisotutkimus
Nuorisotutkimusverkoston tutkijayhteisö
aloitti toimintansa vuonna 1999 Nuorisotutkimusseura ry:n yhteydessä
Verkosto tutkii nyky-yhteiskunnan nuorten aikuistumisen eri ulottuvuuksia, kuten
nuorisokulttuureja, etnisiä suhteita, syrjäytymistä ja terveyttä sekä koulutusta ja
nuorisotyötä.
Monitieteinen tutkimus tehdään yhteistyössä eri yliopistojen ja tutkimuslaitosten
kanssa
Nuorisotutkimusverkoston tutkimustieto
on tarkoitettu nuorisokentän eri toimijoiden käytettäväksi ja tutkimusta rahoittaa
Opetusministeriö

valtaa käyttää sekä valtio että muu julkinen valta.
Lisäksi etujärjestöjen painoarvo on meillä poikkeuksellisen suuri. Rakennelma on jäykkä, joten
joustajia ovat ensisijaisesti nuoret.
Elinkeinoelämä haluaa osin yhdessä työvoimahallinnon ja muun julkisen vallan kanssa,
että koulutusta yleensä ja jopa pitkäaikaistyöttömien kuntouttavaa työvoimakoulutusta pitäisi
suunnata suoraan markkinatalouden nopeasti
muuttuviin tarpeisiin.
– Vaatimukset perustulosta tai kansalaispalkasta ovatkin enemmän pyrkimystä sopeuttaa
nykyistä työelämää hyvinvointivaltioon kuin
yritys luoda jotain uutta mallia, Salasuo näkee.
Sukupolvet eivät vielä vihollisia
Aiemminkin on ollut sukupolvien välistä vastakkaisuutta erityisesti 1960-luvun lopulla, jolloin
nuoremmat hyökkäsivät vanhempiensa arvoja
vastaan.
Vapun 2006 huomiota herättäneissä mielenosoituksissa laajempaan tietoisuuteen nousseella
prekariaatilla on kuitenkin vielä pitkä matka
yhteiskunnalliseksi liikkeeksi.
– Silti edelleen nuoret uskovat, että joidenkin ahneeksikin nimittämä 60-luvun sukupolvi
on kuitenkin rakentanut hyvinvointivaltion, ja
jos ne nyt eläkkeellä ostavat purjeveneen, niin
entä sitten?
Sukupolvien sota tuntuu sikälikin epätodennäköisenä, koska nuorten ohella myös muun
ikäisiä syrjitään.
– Jos IT-firma sysää ikääntyneimpiä YT-neuvotteluihin ja hakee korkeintaan 35-vuotiaita
työntekijöitä, senhän pitäisi vetää vanhempia
yhtälailla barrikadeille!
Nuoriso- ja yhteiskuntatutkijana Salasuo pitää
varmana kuitenkin perustavaa työn uudelleen
arviointia.
– Ei ole kenenkään etu, että valtaosa työntekijöistä hyppii jatkuvasti työstä toiseen, Salasuo
konkretisoi.
Teksti: Kimmo Kontio
Kuva t:Tuulikki Holopainen

Nuorten elämä on nykyään hyvin abstraktia ja teknologian läpitunkemaa. Tutkija Mikko Salasuo kuitenkin tietää, että nuoria kiinnostaisivat yhä enemmän käden taidot. Salasuo on itse
yhdistänyt teknologian ja käytännöllisen osaamisen moottoripyöräilyssä, minkä korvikkeena
voi talvella vaikkapa veistää lumiukkoja.
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Lastenhoitoa, omaishoitoa ja
vapaaehtoistyötä

Vanhuuseläkeläisten
muille antama apu
miljoonaluokkaa
Ikääntyvästä yhteiskunnasta ei julkisuudessa juuri valoisia
arvioita kuule. Synkkä tulevaisuudenkuva on kovin yksipuolinen, kirjoittaa tutkija Mervi Takala.

K

un suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle,
vanhuuseläkeläisten määrä kasvaa
300 000 henkilöllä. Vuonna 2020 noin
joka neljäs suomalainen on täyttänyt 65
vuotta. Väestön nopealla ikääntymisellä
on ennakoitavissa olevia taloudellisia ja
sosiaalisia seurauksia, mutta kokemuksena tällainen yhteiskunta uusi.
Ikäihmisten määrän kasvamista kuvataan yleisesti taakkana, jonka nuoremmat sukupolvet
joutuvat kustantamaan. Puheissa ounastellaan
nuorten joutuvan paitsi eläkkeiden maksumiehiksi myös hoitamaan raihnaat vanhukset oman
elämänsä kustannuksella.
Tällainen tulevaisuuden kuva on kuitenkin
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kovin yksipuolinen. Jo nykyisistä vanhuuseläkeläisistä tiedetään, että suuri osa on aktiivisia ja
terveitä kansalaisia. He huolehtivat paitsi itsestään myös muista ja osallistuvat monenlaiseen
toimintaan. He kuluttavat eläkkeensä hyödykkeisiin, palveluihin ja nuorempien sukupolvien
tukemiseen.
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko toteaa,
että ikääntyvä yhteiskunta ei ole vain kansantaloudellinen rasite, vaan se voi olla myös mahdollisuus. Selonteossa tuodaan esille monenlaisia
myönteisiä asioita, joita seuraa väestön ikääntyessä. Myönteiset asiat voivat olla taloudellisia,
kulttuurisia, sosiaalisia, symbolisia, inhimillisiä ja
persoonallisia voimavaroja (Koskinen 2004). Esi-

merkiksi väestön ikääntymisestä seuraa säästöjä
lasten päivähoidossa, kouluissa, työttömyysmenoissa, varusmiesmenoissa ja vähenevässä rikollisuudessa.
Keskustelussa ikääntyneistä unohtuu usein
se, että vanhuuseläkeläiset ovat varsin heterogeeninen ryhmä. Henkilön eläkkeellä oloaika voi
olla jopa 35 vuotta, jona aikana hän ehtii tehdä
monenlaisia asioita. Terveydentila vaihtelee eläkeaikana ja siten palvelujen tarvekin vaihtelee.
Terveys- ja sosiaalipalvelujen tarve kasvaa pysyvämmin vasta kaikkein vanhimmissa ikäluokissa.
Useimmat eläkeläiset selviävät arkipäivästään
ilman ulkopuolista apua.
Vanhuuseläkeläiset käyvät
vähän ansiotyössä
Vuoden 2005 eläkeuudistus kasvatti kiinnostusta vanhuuseläkeläisten työntekoon. Eläkeuudistuksessa sovittiin, että vanhuuseläkkeellä
tehdystä työstä karttuu uutta eläkettä 1,5 prosenttia, joka maksetaan kun henkilö täyttää 68
vuotta. Ennen vuotta 2005 vanhuuseläkeläiset
saivat tehdä ansiotyötä ilman eläkkeen menetystä niin paljon kuin halusivat. Uutta eläkettä
ei kuitenkaan karttunut.
Vanhuuseläkkeellä tehty ansiotyö on kuitenkin
ollut melko vähäistä, vain muutaman prosentti
eläkeikäisistä on ollut ansiotyössä. Vuonna 2004
ansiotyössä kävi 65–74-vuotiaista 4,5 prosenttia ja
vuonna 2005 osuus nousi 5,3 prosenttiin (Tilastokeskus, työvoimatutkimus).
Vanhuuseläkkeelle siirtyminen merkitsee
yleensä työelämän jättämistä kokonaan taakse.
Jos ansiotyötä on tehty 65 vuoden täyttämisen
jälkeen, on se yleensä ollut lyhytaikaista, usein on
kyseessä vain muutaman kuukauden mittainen
rupeama. Jokin projekti tai työsuoritus on tehty
loppuun ja sen jälkeen on siirrytty eläkkeelle.
Yrittäjien kohdalla tilanne on hieman toinen
kuin palkansaajilla. Yrittäjät jatkavat työntekoa
usein taloudellisista tai perhesyistä tai siksi että
työ on riittävän mielenkiintoista (Hyrkkänen
2006).
Kun suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle,
seuraa siitä arvioiden mukaan joillekin aloille
työvoimapulaa. Siksi on mahdollista, että tulevaisuudessa myös vanhuuseläkeläisten työllisyys kasvaa. Jonkin verran on ollut jo uutisia
vanhuuseläkeläisten työskentelystä esimerkiksi
kuntien terveydenhuollossa.
Enemmän kuin omalla ansiotyöllä, vanhuuseläkeläiset lisäävät työllisyyttä kuluttamisen
kautta. Kun vanhuuseläkeläisten määrä kasvaa,
heidän merkityksensä kuluttajina kasvaa. On
arvioitu, että suurten ikäluokkien eläköityessä

vanhuus muuttuu nykyistä kulutuskeskeisemmäksi (Koskinen 2004). Eläkkeelle on piakkoin
siirtymässä ensimmäinen kulutusyhteiskunnan
sukupolvi (Pantzar 2007). Eläkeläisten kulutus kasvattaa ennen muuta Suomen työllisyyttä,
koska ikääntyneiden kulutus kohdistuu muita
ikäluokkia enemmän kotimaisiin tuotteisiin ja
palveluihin (Riihelä 2006).
Omaishoito säästää
satoja miljoonia euroja
Suomessa on arvioiden mukaan noin 320 000
omaishoitajaa. Heistä 60 prosenttia on vanhuuseläkkeellä. Kun vanhuuseläkeläisiä on kaikkiaan lähes miljoona, se merkitsee, että tämän
arvion mukaan joka viides vanhuuseläkeläinen
on omaishoitaja. Vanhuuseläkeläisten määrä
omaishoitajina saattaa vielä kasvaa, koska kunnallisen omaishoidon tuen saajien keski-ikä on
kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana
jatkuvasti. Vuoden 2004 lopussa keski-ikä oli
60,5, kun se kymmenen vuotta aikaisemmin
oli 54,1.
Omaishoitajista vain harvat saavat kunnallista
omaishoidon tukea, Kuntien eläkevakuutuksen
tietojen mukaan vuoden 2004 lopussa omaishoidon tukea sai noin 24 000 henkeä. Nämä
henkilöt ovat niitä, jotka kartuttavat eläkettä
omaishoidon tuesta.
Arvioita omaishoitajien työn arvosta on vaikea
tehdä, koska tarkkaa tietoa omaishoitajien kokonaismäärästä ei ole. Tuoreen arvion on esittänyt
Kelan pääjohtaja, jonka mukaan omaishoidon
työn arvo on noin 360 miljoonaa euroa vuodessa
(Huuhtanen 2006). Aiemmin (Vaarama ym.
2003) tehdyn arvion mukaan omaishoidolla säästettiin vuonna 2001 (nettosäästö) 283 miljoonaa
euroa, josta ikääntyneiden omaishoitajien osuus
oli vähintään 113 miljoonaa euroa.
Isovanhemmilta
lastenhoitoapua ja rahaa
Vanhuuseläkeläiset hoivaavat kotona puolisoitaan
ja vammaisia lapsiaan. He antavat apua myös
muualla asuville lapsilleen. Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksen mukaan joka neljäs 65–74vuotias oli antanut apua lastenhoidossa viimeisen
neljän viikon aikana ja 75 vuotta täyttäneistäkin
joka kymmenes (Niemi 2003).
Jos perheessä on pieniä lapsia, isovanhemmilta
saadaan lastenhoitoapua useammin kuin jos perheen lapset ovat isoja koululaisia. Isovanhemmat
auttavat lastenhoidossa silloin, kun tarve on suurin (Lammi-Taskula 2004).
Yhdeksän lapsiperhettä kymmenestä sai las-

tenhoitoapua omilta tai puolison vanhemmilta.
Apua saadaan isoisiltä yhtä usein kuin isoäideiltä
(sama).
Isovanhempien antama lastenhoitoapu voi
olla esimerkiksi pienten koululaisten iltapäivähoitoa tai hoitoa vanhempien työmatkojen tai
päällekkäisten työvuorojen takia. Isovanhempiin
tukeudutaan myös päivähoidon loma-aikoina ja
kun lapset sairastavat.
Isovanhempien antama lastenhoitoapu on
monesti korvaamatonta. Harrastuksiin vie ja
sairaita lapsia hoitaa tuttu ja turvallinen henkilö. Hoidolla on myös taloudellista merkitystä,
koska vanhemmat voivat tänä aikana käydä ansiotyössä.
Vaikka avun taloudellista arvoa on vaikea
mitata, lastenhoitoavun rahallista merkitystä
voidaan arvioida esimerkin avulla. Jos perheen
äiti tai isä on keskipalkkainen ja hoitoa on kymmenen päivää vuodessa, lastenhoitoavun arvo
vaihtelee 1 000:sta 1 500 euroon (ks. Vanhuuseläkeläiset…2006). Esimerkissä arvioidaan hinta
lastenhoidolle joko laskemalla menetetyn tuotannon arvo (jos äiti tai isä jäisi kotiin hoitamaan
lasta) tai laskemalla kotityön arvo käyttäen kotiavustajan palkkaa.
Eläkeläiset tukevat lapsiaan myös taloudellisesti. Vuoden 1998 Vanhusbarometrin mukaan
puolet ikääntyneistä oli antanut taloudellista apua
lapsilleen. Tutkimukseen osallistuneet 60 vuotta
täyttäneet mainitsivat tämän avun antamisen
muodon kaikkein useimmin (Vaarama ym. 1999).
Tilastokeskuksen tulo- ja elinolotutkimuksen
aineiston tietojen mukaan eläkeikäisistä (viitehenkilö täyttänyt 65 vuotta) perheistä kolmasosa oli antanut tulonsiirtoja muille henkilöille.
Keskimäärin tulonsiirtoja oli annettu 1 212 euroa
vuodessa vuonna 2004.
Monet ikääntyneet tekevät
vapaaehtoistyötä
Vanhuuseläkeläiset osallistuvat vapaaehtoistyöhön työikäisiä innokkaammin (Yeung 2002).
Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksen mukaan
kyselyä edeltäneen neljän viikon aikana vapaaehtoistyötä oli tehnyt 65–74-vuotiaista lähes 30 prosenttia ja 75 vuotta täyttäneistä miehistä 25 prosenttia ja naisista 15 prosenttia (Niemi 2003).
Ikääntyneet ovat kiinnostuneita vapaaehtoistoiminnasta, joka liittyy asuinaluetoimintaan,
uskonnolliseen vapaaehtoistyöhön, maanpuolustukseen tai sosiaali- ja terveysasioihin. Naapureille
apua annetaan päivittäisissä askareissa.
Ajankäyttötutkimuksen mukaan avun antamisen määrä alenee 75 vuotta täyttäneiden joukossa.
Mutta vain raskaimmat korjaus- ja rakennustyöt

jäävät kokonaan, kaikenlaisessa muussa toiminnassa vielä tämänkin ikäiset ovat mukana. Tutkimukset voivat antaa myös todellisuutta pienempiä osuuksia, koska naapuriapua tai talkootyötä
ei välttämättä mielletä kirjattavaksi avunannoksi
tai vapaaehtoistyöksi.
Vanhuuseläkeläisten määrän kasvaessa ryhmän heterogeenisyys korostuu. Eläkeläisissä on
verkkaisia televisionkatselijoita, virkeitä etelänmatkaajia, puolisonsa hoitajia ja aktiivisia vapaaehtoistyöntekijöitä. Eläkeaikana voi myös ehtiä
tehdä vaikka näitä kaikkia. Eläkeläisten aktiivisuus ja hyödyllisyys jää usein vanhusmenoista
keskusteltaessa varjoon, koska sitä ei tilastoida
eikä arvioida euroissa.
Mer vi Takala
Tutk ija
Eläketur vakeskus
Kuva: Juha Rahkonen
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Hyvinvoiva työ
Työhyvinvoinnin
tutkijat jalkautuivat
postinjakajien yöhön

Posti siirsi osan eläkesäätiönsä purusta vapautuneista rahoista syrjään työhyvinvoinnin edistämistä varten. Vasta muutaman kuukauden ajan toiminut työhyvinvointisäätiö on jo nyt saanut kerätä toimintansa
hedelmiä. Tulevaisuuden odotukset ovat suuret.

P

ostin työhyvinvointisäätiö aloitti toimintansa viime
vuoden lokakuussa. Säätiön tarkoitus on edistää
henkilökunnan terveyttä ja työkykyä ja estää tällä
tavoin liian aikaista eläkkeelle siirtymistä. Säätiö
tutkii työterveyttä ja työssä jaksamista ja jakaa
siitä tietoa.
Säätiön perustamispääoma on 12,6 miljoonaa euroa, joka siirrettiin syrjään työhyvinvointia varten Postin eläkesäätiön purun
yhteydessä saaduista varoista.
Suomen Posti Oyj siirsi Postin eläkesäätiössä olevan henkilöstönsä työeläketurvan hoidon työeläkeyhtiö Ilmariselle ja lisäeläketurvan hoidon Henki-Pohjolalle vuodenvaihteessa 2005–2006.
Eläkesäätiön eläkevastuiden yhteismäärä oli tuolloin 462 miljoonaa euroa.
Jo tuolloin sovittiin, että Posti ohjaa eläkesäätiön purun yhteydessä lainsäädännön mukaan vapautuvista varoista noin 10 miljoonaa euroa käytettäväksi tulevina vuosina suoraan työntekijöiden
työkyvyn ylläpitämiseen ja työssä jaksamiseen. Päätös on auttanut
Postin henkilöstöä suhtautumaan liiketoimintajärjestelyihin neutraalisti, koska eläkkeiden turvaamisen ohella on lisätty henkilöstön
vaikutusmahdollisuuksia vaikuttaa työhyvinvointiinsa.
– Haluamme tukea erityisesti päällikköjä, jotta nämä osaisivat
pitää huolta työntekijöistään. Liian aikaisen eläkkeelle siirtymisen
estäminen on suuri haaste Postille. Säätiön tulee toimia rohkeasti
uutta suuntaa näyttäen ja uusia mahdollisuuksia löytäen. Haemme
siis aktiivisesti uusia toimintamalleja, säätiön johtoon valittu erikoislääkäri Lisbeth Forsman-Grönholm kertoo.
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Yöllinen postinjako ei päästä erikoislääkäri Lisbeth Forsman-Grönholmiakaan vähällä. Hän kiertää
postinjakajien mukana saadakseen
mahdollisimman hyvän kuvan työhyvinvoinnin kriittisistä pisteistä.
Vaikka kello on kolmen pintaan, hän
on loistavalla tuulella. ”Tämä kierros
antaa Postin työhyvinvointirahaston
toimintaa osviittaa erittäin paljon”,
rahaston johtajana työskentelevä
Forsman-Grönholm toteaa.

Myllypuron asukkaat nukkuvat, kun Eeva Saarikivi varmistaa heidän aamukahvipöytiinsä tuoreet
sanomalehdet. Saarikivi on jakanut postia öisin
jo 22 vuoden ajan. Hän ei vaihtaisi työvuorojaan
päivätyöhön. ”Vuodenaikojen vaihtelua on hienoa seurata yöaikaan. Syksyn tullessa ilmestyvät tähdet esiin tummuvalle taivaalle, keväällä
puolestaan voi seurata valoisan ajan etenemistä.
Kesäyönä luonto on ihana. Nämä talven yöpakkasetkin jaksaa hyvin, kun tietää sen merkitsevän
kevään tuloa. Sitä paitsi pieni pakkanen pistää
sopivasti vipinää kinttuihin”, hän naurahtaa.
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Lisbeth Forsman-Grönholm on ansioitunut työterveyshuollon alalla
aiemmin muun muassa Mehiläinen Oy:ssä ja eri yritysten työterveyslääkärinä sekä vakuutuslääkärinä.
Ei liian varhain eläkkeelle
Postilla on lähes 7000 yli viisikymppistä työntekijää. Varsinkin postinjakelijoiksi ei tahdo millään löytyä nuorta työvoimaa, sillä aamuöiset
työajat eivät nykynuoria houkuta.
– On todella mielenkiintoista ja hyödyllistä seurata postinlajittelijoiden ja -jakelijoiden työtä näin paikan päällä, Lisbeth ForsmanGrönholm toteaa. Hän vaikuttaa pirteältä, vaikka kello on kahden ja
kolmen välillä keskellä yötä.
– Miten muuten voisi saada tarkkaa tietoa henkilökunnan työoloista
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tai havainnoida aidosti tapahtumia? Paikan päällä havainnoimalla ja
asioihin perehtymällä olemme muun muassa huomanneet, että lajittelutilojen hyllyjä ja postinkuljetuskärryjä tulee uudistaa. Postinjakajien
tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat lähteneet jo nyt vähentymään
päin, hän iloitsee.
Postin työhyvinvointisäätiö aikoo paneutua alaan myös tutkimustyön avulla. Lisbeth Forsmah-Grönholm huomauttaa 12,6 miljoonan
euron olevan sen verran paljon rahaa, että sillä saadaan aikaiseksi myös
suuria asioita.
– Ja täytyy muistaa, että jo sairastuneiden työntekijöiden parantaminen maksaa paljon enemmän kuin ennalta ehkäisevä työ, hän lisää.
Teksti: Ka ti Kalliomäki
Kuva t: Ca ta Por tin

Työvuoro laitakaupungin
valoissa on päättymässä,
ja tuhannet kotitaloudet
saaneet aamupostinsa.
Postinjakajien päivärytmi
vaatii joustamista myös
läheisiltä ja perheeltä.
Puhelin pysyy tiukasti
kiinni iltapäivään saakka.
Erilainen vuorokausirytmi
käy myös fysiikan päälle,
erityisesti, jos se ei ole
säännöllistä.

Kello ei ole vielä kolmeakaan yöllä, mutta
Jani Jokela jaksaa kuunnella tarkkaavaisesti
Eeva Saarikiven opastusta aamun lehtien
lajittelusta. ”Kolmesataaseitsemäntoista
Hesaria tässä, ota myös nippu Kauppalehteä,
ei liian montaa kerralla kuitenkaan.” Samalla
Saarikivi varoittelee nuorta kollegaa väärien
työasentojen omaksumisesta. Hän kertoo,
että jos postia aikoo jakaa pidempään, täytyy opetella heti alkuunsa ergonomisesti
oikeaoppiset liikkeet. Itse Saarikivi sanoo
jaksavansa hyvin, vaikka tietenkin iän myötä
yötyö muuttuu entistä raskaammaksi.
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Yhteiskuntavastuu
Työeläkesijoittajan päätehtävä
on yhteiskuntavastuun ytimessä:
nykyisten ja tulevien eläkkeensaajien pitää saada rahansa. Sijoitusten
tulee lisäksi täyttää kestävän kehityksen periaatteet.

M

aailman eläkerahastojen varat ovat
noin 17 800 miljardia euroa. Niiden arvo vastaa yli 87 prosenttia
EU-maiden budjeteista on reilut 87
prosenttia. Suomalaisten työeläkerahastosalkkujen arvo oli vuoden
vaihtuessa noin 114 miljardia euroa.
Työeläkelaitosten sijoitusasiain neuvottelukunta ennakoi, että yhteiskuntavastuullisesta
sijoittamisesta on kehittymässä osa sijoitustoiminnan valtavirtaa useissa anglosaksisissa maissa.
– Erityisesti määriteltyjen yhteiskuntavastuukriteerien mukaisesti sijoitettuja eläkevaroja on
3 000 miljardia, johtaja Matti Leppälä Työeläkevakuuttajat TELAsta sanoo.
Euroopassa yhteiskuntavastuullisia sijoituksia
on yli tuhat miljardia, ja suurimpia sijoittajia
ovat eläkerahastot. Institutionaaliset sijoittajat
omistavat Euroopassa yli 94 prosenttia yhteiskuntavastuullisesti sijoitetutuista varoista. Maailman

suurimmat eläkerahastot, Norjan eläkerahasto
sekä Kalifornian osavaltion työntekijäin eläkerahasto ja opettajien eläkerahasto ovat edelläkävijöitä. Leppälän mielestä niillä on suuri merkitys
volyymiensä ansiosta.
Kaikki raha ei mahdu Suomeen
Sijoitusasiain neuvottelukunta arvioi, että yhteiskuntavastuullinen sijoittaminen kehittyy osaksi
sijoitusmarkkinoita. Useissa EU-maissa suuntausta ohjastetaan lainsäädännöllä. Suomessa
tällaisia säädöksiä ei ole.
Neuvottelukunta suositti vajaan kolmen vuoden takaisessa muistiossaan työeläkevakuuttajia
tekemään omaan sijoitustoimintaansa sopivat
linjaukset. Yhteiskuntavastuun nimissä ei kuitenkaan pidä sijoittaa huonompituottoisiin tai
epävarmoihin kohteisiin.
Jo nyt tiedetään, etteivät yhteiskuntavastuul-

Yhteiskuntavastuu on monimutkainen yhtälö
Salkkujen hoitajat ovat paljon haltijoina. Lisäpaineita luo vaatimus eettisestä sijoittamisesta, joka on vielä
vaativampi asia kuin puhdas yhteiskuntavastuu.
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– Eettinen sijoittaminen ja yhteiskuntavastuu
ovat eri asioita, muistuttaa aihepiiriä tutkinut
maisteri Ville-Pekka Sorsa.
Voi olla yhteiskuntavastuullista tavoitella mahdollisimman paljon voittoa.
– Eettinen sijoittaminen taasen edellyttää
esimerkiksi pohdintaa, onko ylipäänsä oikein,
että pyritään tekemään mahdollisimman paljon
voittoa, varsinkin kun kohdeyritysten toiminta
on kyseenalaista, Sorsa selventää.
Sorsan teoriapainotteinen opinnäyte keskittyi työeläkevarojen yhteiskuntavastuulliseen
osakesijoittamiseen. Väitöskirjassaan hän aikoo
tutkia yleisemmin suomalaista eläkerahastokapitalismia.
– Osakesijoitusten osuus suurimpien työeläkevakuuttajien kaikesta sijoitustoiminnasta
vaihtelee yhtiöittäin noin 20 prosentista jopa
yli 50 prosenttiin. Kyseessä ovat 1,2 miljoonan
palkansaajan rahat, joista tekee päätöksiä sijoituskohteiden valitsijoiden pieni joukko, Sorsa
muistuttaa.
Sorsa kiinnittää huomiota eläkevakuuttajien
ja sidosryhmien näkymättömään vuoropuheluun
yhteiskuntavastuun käytännöistä. Sidosryhmät
eivät esitä konkreettisia vaatimuksia salkunhoitajille. Yhteiskuntavastuun sisällöt jäävätkin työ-

eläkeyhtiöiden itsensä määriteltäviksi.
– Yhteiskuntavastuuraporttien avulla toiminnasta tulee läpinäkyvää, mutta vastuun kantamisen käytännöistä ja tilivelvollisuudesta saa yhteiskuntavastuuraporteista niukalti tietoa. Ilmeisesti
oletetaan, että raportteja lukevat rahoitus- ja
eläkealan asiantuntijat, jotka tietävät täsmälleen,
mistä on kyse, Sorsa sanoo.
Mistä osakkeille ostajat?
Tutkija näkee kansainväliset rahoitusmarkkinat
sosiaalisesti räjähdysherkkinä. Maailmanlaajuisessa riskiyhteiskunnassa koko työperustaiseen
eläkejärjestelmään kohdistuu muutospaineita.
Esiin nousee kysymys, kestääkö työeläkejärjestelmä pitkällä aikavälillä siitä riippumattomissa
paineissa, eli saavatko tulevat eläkeläiset rahansa
luvatulla tavalla.
– Nykymenolla järjestelmä kyllä kestää, vaikka
turvan hinta toki hieman nousee. Yksi tekijä
kuitenkin arveluttaa: tulevina vuosikymmeninä
useissa OECD-maissa puretaan rahastoreservejä.
Onko silloin osakkeille ostajia, Sorsa pohtii.
Teksti: Eino Nykänen
Kuva: Ilkka Pietarinen

nouseva sijoitustrendi
listen rahastojen pitkän ajan tuotot ja riskit juurikaan poikkea muista sijoituskohteista.
Suomalaisia eläkevaroja tulisi sijoittaa myös
kotimaisen työllisyyden edistämiseen, joskin
sijoituksen tuottavuus ja turvaavuus on aina
tärkein kriteeri.
– Ei olisi mitenkään mahdollista sijoittaa tällaista rahamäärää Suomeen, vaikka olisi halujakin,
Leppälä sanoo. Hän muistuttaa, että sijoitusten
hajauttaminen on lakisääteinen velvollisuus.
– Kotimaisen yritystoiminnan tukeminen
on itseisarvo sinänsä. Toisaalta joudutaan miettimään, mikä on suomalainen yritys, mikä Suomessa toimiva ulkomainen yritys ja mikä ulkomailla toimiva suomalainen yritys. Sijoituskohteiden valinnassa periaatteena on mieluummin
positiivinen valinta kuin negatiivinen poissuljenta, Leppälä toteaa.
Esimerkiksi mitään toimialaa ei hänen
mukaansa ennakolta suljeta mahdollisten sijoi-

tusten ulkopuolelle. Kuitenkin on yrityksiä, joihin ei luonnollisesti sijoiteta, koska ne eivät täytä
yhteiskuntavastuun kriteereitä.
Ilmastomuutos vaikuttaa sijoituksiin?
– Niin rivikansalaiset kuin päättäjätkin kyselevät, mistä eläkesijoittaja tietää kohdeyrityksen
yhteiskuntavastuullisuuden käytännössä, TELAn
kehityspäällikkö Reijo Vanne kertoo.
Kansalaisia huolestuttaa myös ilmastonmuutos. Siitäkin voi tarkastella tuottonäkökulmasta:
miten muutos vaikuttaa eri puolilla maapalloa
liiketoimintoihin?
– On kuitenkin eri asia, voiko sijoittamalla
ratkaista tai lieventää ilmastonmuutosongelmaa,
Vanne pohtii.
Vanne arvioi, että sijoittajat lähtevät innolla
rahoittamaan hyviä ympäristöä säästäviä keksintöjä, vaikkapa energiaratkaisuja. Yleensä hyvistä

keksinnöistä saadaan myös riittävä tuotto.
Nousevissa talousmahdeissa
uudet sijoittajat
Usein kuulee väitettävän, että osakkeiden arvo
romahtaa, kun länsimaalaisten yhtäaikaista eläkkeelle siirtymistä rahoitetaan osakkeita myymällä.
– Siinä missä osakkeiden arvonnousu kehittyneissä maissa hidastuu suurten ikäluokkien
eläkkeelle siirtymisen takia, niin toisaalta nuorempien sukupolvien pidentyvä elinaika lisää
säästämistarvetta, Vanne toteaa.
– Lisäksi nousevissa talouksissa Intiassa, Venäjällä, Kiinassa ja Brasiliassa kasvu on nopeaa.
Niissä voi muodostua säästävää keskiluokkaa.
Samalla myös näissä maissa ihmisten elinajat
pidentyvät, ja he ovat myyntiin tulevien sijoitusosakkeiden potentiaalisia ostajia.

Työeläkerahastosijoitukset jatkoivat kasvuaan
Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen sijoituskanta oli vuoden 2006 lopussa 113,8 miljardia euroa. Sijoitusten markkina-arvo
nousi kolmannen neljänneksen loppuun nähden noin viisi miljardia euroa.
Työeläkerahastojen sijoituskannan nousu oli vuonna 2006 kokonaisuutenaan vauhdikasta toisen vuosineljänneksen notkahduksesta
huolimatta. Rahastot lisääntyivät 11,6 miljardilla eurolla eli noin
11 prosentilla.
Osakesijoituksia ennätysmäärä
Osakesijoitusten arvo 49,0 miljardia euroa on kaikkien aikojen korkein. Myös niiden osuus koko sijoituskannasta on ennätyslukemassa,
43,0 prosentissa. Vuoden 2005 loppuun verrattuna osakesijoitusten osuus on kasvanut lähes kuudella prosenttiyksiköllä ja on nyt
ensimmäistä kertaa suurempi kuin korkopaperien.
Osakesijoituksissa hedge-rahastosijoitusten määrä on huomattava. Niitä on jo 3,6 miljardin euron verran, joka on 3,2 prosenttia
koko sijoituskannasta.
Osakkeiden osuus on korkein julkisalojen eläkevakuuttajien ryhmässä, jossa osuus on 51,7 prosenttia. Työeläkeyhtiöillä osakkeiden
määrä on noussut vuoden aikana noin seitsemällä prosenttiyksiköllä
lähes 40 prosenttiin. Eläkesäätiöillä ja kassoilla on osakkeissa 33,4
prosenttia sijoitusomaisuudesta.

Joukkovelkakirjojen määrä on noussut vuositasolla hivenen
ollen nyt 46,8 miljardia euroa. Suhteellinen osuus on kuitenkin
vähentynyt yli neljällä prosenttiyksiköllä 41,2 prosenttiin sijoitusomaisuudesta.
Ulkomaisten kiinteistöjen omistus kasvussa
Kiinteistösijoitusten kokonaismäärä on noussut 11,0 miljardiin
euroon Työeläkevarojen kasvun vuoksi niiden osuus on hieman
laskenut. Osuus oli vuoden lopussa 9,6 prosenttia.
Ulkomaisten kiinteistösijoitusten omistaminen on kasvanut
nopeasti. Työeläkevakuuttajilla on niitä jo 700 miljoonaa euroa,
joka on 0,6 prosenttia koko sijoituskannasta. Viime vuoden aikana
sijoitukset kasvoivat yli kaksinkertaiseksi.
Suomeen kohdistuvien sijoitusten arvo oli 32,8 miljardia euroa
ja osuus 28,9 prosenttia. Vuoden aikana Suomi-sijoitukset ovat
lisääntyneet 1,4 miljardilla eurolla, vaikkakin niiden suhteellinen
osuus sijoituksista on laskenut.
Muulle euroalueelle tehtyjen sijoitusten osuus on suhteellisesti
laskenut viime vuonna lähes prosenttiyksiköllä 40,4 prosenttiin.
Euroalueen ulkopuolelle kohdistuvien sijoitusten osuus on puolestaan vastaavasti noussut lähes kolmella prosenttiyksiköllä 30,7
prosenttiin
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Työeläkeasioihin paneutuva julkinen keskustelu kävi vilkkaana koko viime
vuoden. Yhtäältä lähinnä yleisönosastoissa vaadittiin indeksiremontteja ja toisaalta medioissa kaikuivat vahvana elinkeinoelämän vaatimukset kustannusten
hillitsemiseksi. Julkisuutta saivat myös myönteiset tarinat työssä jatkamisesta.

Vuonna 2006 otsikoihin nousivat

Eläketurvan kestävyys,
riittävyys ja kustannukset

T

yöeläkemaksun nousupaine hallitsi julkista keskustelua pitkin vuotta 2006.
Lääkkeeksi esitettiin muun muassa eläkerahastojen osakesijoitusten lisäämistä.
Keskustelua puolesta ja vastaan käytiin
myös kotimaisista sijoituksista. Niiden
odotettiin toisaalta antavan lisäpotkua lähinnä
pienyritysten menestykselle, mutta toisaalta
varoitettiin kotimaisten sijoitusten riskeistä ja
alhaisesta tuotosta.
Uutta väriä keskusteluun työeläkemaksujen
nousupaineesta toi työeläkemaksukaton käsite.
Etla ehdotti eläkemaksujen jäädyttämistä nykyiselle tasolle, jotta työnantajamaksut saataisiin
pidettyä kurissa. Osa eläketurvan hoitamisesta
siirrettäisiin yksilölle vapaaehtoisen eläkevakuutuksen muodossa. Työnantajajärjestöt ilmoittautuivat julkisuudessa eläkemaksukaton kannattajiksi, työntekijäpuoli ei ehdotuksesta ilahtunut. Myös työeläkealan ääni pääsi julkisuuteen:
maksujen jäädytystä ei pidetty tarpeellisena eikä
oikeudenmukaisena.
Työurat pitenivät
– varhaiseläkkeet harmittivat
Eläkeuudistuksen onnistumista seurattiin tiedotusvälineissä tavan takaa. Arviot olivat myönteisiä,
sillä tilastoiden mukaan 63 vuotta täyttäneet eivät
olleetkaan lähteneet joukolla eläkkeelle, kuten
vielä edellisvuonna julkisuudessa arveltiin.
Media nosti esiin pikku hiljaa myönteisiä tarinoita työssä jatkamisesta. Työurien pidentämiseen tähtäävät kansalliset ohjelmat saivat hyvää
julkisuutta erityisesti silloin, kun kansainvälinen
Bertelsmann-palkinto myönnettiin Suomeen.
Tiedotusvälineisiin ilmestyi myös esimerkkejä
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työssä käyvistä eläkeläisistä.
Toiveikkaan ilmapiirin lisääntymisestä huolimatta julkisessa keskustelussa vaadittiin myös
uusia eläkeremontteja. Erityisesti varhaiseläkkeet
joutuivat syntipukiksi, ja niille pääsemistä haluttiin vaikeuttaa.
Toisaalta ikääntyvien työntekijöiden arvostusta julkisessa keskustelussa murensi se, että
eläkeputkea käytettiin edelleen irtisanomisten
peittona.
Työkyvystä ristiriitaista tietoa
Julkisuudessa puhuttiin paljon työkyvyttömyyseläkkeistä ja ylipäätäänkin suomalaisten työkyvystä. Palstatilaa saivat mielenterveyden ongelmat ja sairauspoissaolojen lisääntyminen. Jonkin
verran huomiota saivat myös myönteisemmät
selvitykset, jotka kertoivat suomalaisten työkyvyn
kohentuneen viimeisen parin vuosikymmenen
aikana.
Eläkkeiden taso ja
kiehuva sukupolvikiista
Loppuvuotta hallitsi keskustelu eläkkeiden riittävyydestä. Sen taustalla olivat Eläketurvakeskuksen
julkaisemat sekä tuoreet että aiemmat selvitykset.
Eri tiedotusvälineissä näkyi kovin erisuuruisia
arvioita tulevan eläkkeen määrästä.
Mielipidekirjoitukset saivat uutta lisäpontta
keskustelusta eläkkeiden riittävyydestä. Yleisönosastojen vakioaiheita olivat taitettu indeksi, eläkkeiden verotus ja eläkeläisten edunvalvonta. Kansalaisten lisäksi kirjoitteluun osallistuivat myös
poliitikot ja eduskuntavaalien ehdokkaat. Vaaleja
koskevaa kirjoittelua alkoi esiintyä jo keväällä.

Työssä käyvien ja eläkeläisten vastakkainasettelua ruokki lisäksi kuumana käynyt keskustelu
sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta.
Suuria ikäluokkia syyteltiin siitä, että ne ovat
rakentaneet itselleen huomattavasti edullisemman
eläketurvan kuin nuoremmille sukupolville. Julkisuudessa alkoi näkyä mainintoja myös elinaikakertoimesta. Aivan purematta eivät suuret ikäluokat ja asiantuntijat sukupolvisotaa nielleet, vaan
mediassa näkyi koko keskustelun laaja kirjo.
Eläkkeiden riittävyyden ympärillä käyty keskustelu loi otollista maastoa yksilöllisen eläkesäästämisen tarpeellisuuden pohdinnalle. Tiedotusvälineissä huomiota saivat yksilöllisten
eläkesäästämisen kannustajat ja ilmoituksellista
tilaa lohkaisivat niiden markkinoijat.
Toimialaliukumat herättivät
keskustelun valvonnasta
Vakuutusalan lähentyminen pankkisektorin
suuntaan näkyi julkisuudessa myös toisella
tavalla: yhteisen edunvalvontajärjestön perustamisesta tehtiin paljon uutisia. Keskustelussa
arvioitiin myös työeläkeyhtiöiden sijoittumista
uuteen edunvalvontakenttään. Työntekijäpuoli
ei katsonut kehitystä pelkästään myönteisesti, ja
yhden eläkeyhtiöin kieltäytyminen uuden järjestön täysjäsenyydestä saikin julkista huomiota.
Toimialojen lähentyminen herätti myös
keskustelun alojen valvonnan yhdistämisestä.
Keskustelussa kuului vakuutustoiminnan ääni
itsenäisenä elinkeinona eikä osana pankki- ja
finanssitoimintaa.
Teksti: Ka ti Kalliomäki
Kuva: Juha Rahkonen

Artikkeli perustuu Eläketurvakeskuksen informaatikon
Jyrki Pappilan keräämään mediaseuranta-aineistoon.

Eläkeasiat esillä
vaaliohjelmissa
Vaaleihin alettiin eläkekeskustelussa valmistautua jo viime keväänä. Eläkeläiset vaativat toimeentulon parantamisen lisäksi parempaa edunvalvontaa ja edustuspaikkaa tupo-pöytään. Vastakaikua he saivat kansanedustajaksi pyrkiviltä.
Puolueiden vaali- ja periaateohjelmien eläkenäkemykset lupaavat enemmän kuin karsivat.
Keskusta
- eläkkeiden verotusta korjattava
- lakisääteisten maksujen korotettava
etupainotteisesti
- työeläkevaroja sijoitettava kotimaisiin
kasvuyrityksiin
Sosialidemokraatit
- sitouduttava noin 0,2 prosenttiyksikön
vuotuiseen työeläkemaksujen nousuun
vaalikauden aikana
- eläkerahastointia lisättävä suurten
ikäluokkien työssäoloaikana
- työuria pidennettävä

Kokoomus
- indeksejä korjattava
- eläkeläisten verotusta alennettava
palkansaajien tasolle
- apurahalla työskenteleville tutkijoille
järjestettävä eläke- ja muu sosiaaliturva
- vapaaehtoista eläkevakuuttamista lisättävä
Ruotsalainen kansanpuolue
- hoitovapaasta kertyvää eläkettä korotettava
- eläkeläisten verotusta alennettava
palkansaajien tasolle
- pienituloisimpien kansaneläkettä
korotettava
- ruoan arvonlisäveroa alennettava
Vasemmistoliitto
- parannettava pientä eläkettä saavien
eläketurvaa
- eläkeindeksiä korjattava
- pienet tulot ja vähimmäisetuudet tehtävä
verottomiksi
- työkykynsä menettäneet ja ikääntyneet
pitkäaikaistyöttömät eläkkeelle
- taiteilijaeläkkeiden määrää lisättävä ja
apurahat kerrytettävä eläkettä
- lapsenhoidon vaikutuksia eläketurvaan
parannettava

Vihreät
- pienimpiä eläkkeitä korotettava ja naisten
eläketurvaa parannettava
- kansaneläkkeitä korotettava
- kotityötä tehneen puolison eläketurvaa
parannettava avioerossa tasauksella
Kristillisdemokraatit
- pienyrittäjien ja maatalousväestön
eläketurvaa kehitettävä
- kansaneläkkeitä korotettava
- erilliset indeksit yhdistettävä
- avioerossa pelkkää kansaneläkettä saavalle
puolisolle osuus leskeneläkkeestä
- eläkkeellesiirtymisikä 62 vuoteen 2011
mennessä
- eläkkeensaajille verohelpotuksia
- harkittava vanhusten etujärjestöjen
edustusta kolmikantaneuvotteluihin
Perussuomalaiset
- puoliväli-indeksi palautettava
- kansaneläkkeiden pohjaosan leikkaus
korjattava ja palautettava kansaneläkkeen
maksaminen noin 1 000 €:n eläkettä saaville
- työnantajamaksut porrastettava
liikevaihdon mukaan
Kooste: J yrki Pappila
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Kelan tiskillä puhutaan rahasta
ja toimeentulosta. Kielentutkijat
tutkivat asiointitilanteita, joissa joskus ymmärretään väärin ja joskus
hermostutaan. Heidän havainnoistaan hyötyy asiakaspalvelija minkä
tahansa tiskin takana.

Asiakaspalvelussa
herkistetään kielikorvaa

K

otimaisten kielten tutkimuskeskuksessa
on jo pitkään tutkittu erilaisia asiointitilanteita sekä yksityisellä että julkisella
puolella. Kelaan tutkijat mielivät, koska
Kela koskettaa jokaista suomalaista, eikä
siitä ollut vielä olemassa mitään vuorovaikutustutkimusta.
– Halusimme tutkia kieltä sellaisena kuin sitä
oikeassa elämässä käytetään. Haimme tilanteita,
jotka koskevat ihan tavallisia ihmisiä ympäri
Suomen, erikoistutkija Marja-Leena Sorjonen
sanoo.
– Aloite tutkimukseen tuli siis meiltä, mutta
Kelassa suhtauduttiin heti hyvin myönteisesti,
hän jatkaa.

24

1 · 2007

Kielentutkijat pystyttivät videokameroita
muutamaan Kelan toimistoon eri puolille Suomea. Asiointitilanteita nauhoitettiin sekä maaseudulla että kaupungeissa, hiljaisissa ja vilkkaissa
toimistoissa. Asiakas sai luonnollisesti kieltäytyä
nauhoituksesta, mutta valtaosa suostui kuvattavaksi ja äänitettäväksi.
Tutkimustuloksia koottiin kirjaksi, joka ilmestyi viime elokuussa Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran Tietolipas-sarjassa. Sorjonen, toinen kirjan toimittajista, uskoo Kelan hyödyntävän tutkimustuloksia. Kirja ei kuitenkaan ole ohjekirja
sanan varsinaisessa merkityksessä.
– Emme neuvoneet, että tehkää näin ja älkää
tehkö noin. Lähtökohtanamme oli kuvata eri-

laisia asiakaspalvelutilanteita ja sitä, miten niissä
toimitaan.
– Jo se merkitsee paljon, että ihmiset herkistyvät kielelle ja alkavat tarkkailla, miten asioita
on erilaisissa tilanteissa hyvä sanoa. Esimerkiksi
joskus on paikallaan esittää kysymyksiä, joihin
voi vastata vain kyllä tai ei, joissain tapauksissa
tällaiset kysymykset ovat huono valinta.
Onko tuloja?
Sinuttelusta ja teitittelystä ei ole nykyaikana
olemassa samanlaisia sääntöjä kuin joskus vuosikymmeniä sitten. Oikean puhuttelumuodon
valinta voi aiheuttaa päänvaivaa. Alle 40-vuotiaita

sinutellaan lähes aina, iäkkäitä ihmisiä taas teititellään. Mutta keski-ikäisen asiakkaan kanssa virkailija voi joutua pohtimaan, kumpi on korrekti
puhetapa. Valinnan vaikeudesta kertovat monet
nauhoitukset, joissa puhuttelumuoto vaihtuu
kesken kaiken.
– Suomen kielessä voi toki käyttää persoonatonta puhuttelutapaa. Sinuttelun ja teitittelyn
valinnan hankaluudesta pääsee, jos kysyy esimerkiksi ”Onko tuloja?”, Sorjonen ohjeistaa.
Sinuttelun ja teitittelyn välillä vaihteleminen
ei välttämättä ole mikään ongelma. Kasvokkain
asioita hoitaessa pystyy tarkkailemaan toista henkilöä ja muuttamaan omaa kielenkäyttöään. Asiakaskirjeissä sen sijaan oikean puhuttelumuodon
valitseminen aiheuttaa päänvaivaa. Vastaanottaja
voi loukkaantua sinuttelusta tai pitää teitittelyä
loitontavana viranomaiskielenä.
– Voisivatko kirjeet olla erilaisia eri-ikäisille
asiakkaille? Sorjonen kysäisee.
Pienet sanat riittävät rauhoittamaan
Tyypillinen tilanne: rahat ovat loppumassa ja
asiakas tulee Kelaan kysymään, missä haettu tuki
viipyy. Asiakas ehkä hermoilee jo valmiiksi, eikä
välttämättä tarvita paljon, että tunteet kuumenevat. Nauhoituksista kuultiin, että tavallisesti
suuttumuksen kohteena on ”kasvoton Kela”, ei
virkailija henkilökohtaisesti. Mutta joskus tiskin
takana sanotaan jotain, mikä ärsyttää asioitaan
hoitamaan tullutta.
– Tutkimuksessa havaittiin esimerkiksi, että
asioiden oikea esittämisjärjestys on tärkeää. Jos
asiakas on tullut hakemaan apua tilanteeseen A,
hän voi hermostua, jos virkailija aloittaa asian
käsittelyn tilanteesta B.
Sorjonen kuvaa Kelan virkailijaa sanoilla välittäjä ja kielenkääntäjä. Virkailija on instituution ja

tavallisen kansalaisen välissä. Hänen tehtävänään
on selittää, selittää ja selittää ja kääntää säädösten
kieltä tavalliseksi suomeksi.
– Asiakkaatkin ymmärtävät virkailijan erityisen roolin. He eivät osoita ärtymystään henkilökohtaisesti. Tämän kuulee nauhoituksista. Mutta
silti virkailija on se, joka joutuu ärtymyksen vastaanottamaan. Hän puolestaan itse ei saa menettää malttiaan. Välittäjän rooli on vaativa.
Asiakasta hermostuttaa sekin, jos hän ja virkailija ymmärtävät termit eri tavoin. Ihmiset
voivat käsittää eri lailla tuiki tavalliset sanatkin.
Sorjonen muistaa nauhoituksista useita tällaisia
tilanteita.
– Otetaan esimerkiksi sana kuitti. Virkailijan
kielellä kuitti tarkoittaa muuta kuin asiakkaan
kielellä. Virkailija asettaa kuitille sellaisia vaatimuksia, joita asiakas ei ole tullut edes ajatelleeksi. Tällainen tapaus on kirjassa esimerkkinä.
Asiakkaan tuoma taksikuitti ei kelpaa, koska se
ei ole oikeanlainen.
Selvähän se, että tällaisessa tilanteessa asiakkaan ääni joskus kohoaa. Tiskin takana istuva voi
kuitenkin hyvin pienin keinoin osoittaa myötätuntoa ja saada toisen rauhoittumaan.
– Surkuttelua ei tarvita. Asiakkaalle on tärkeintä, että asia hoituu, Sorjonen sanoo.
Kun suomi ei suju
Maahanmuuttaja-asiakkaan suomen kielessä voi
olla paljon puutteita. Voisi olettaa, että huonolla
kielitaidolla on hankala saada asioitaan hoidetuksi. Nauhoitetut tilanteet kertoivat päinvastaista. Maahanmuuttajiin tottuneet virkailijat
saivat palveltua nekin asiakkaat, joiden suomen
puhumisen taito rajoittui muutamiin sanoihin.
– Oli ilahduttavaa huomata, että virkailijat
eivät ryhdy äidinkielenopettajiksi tai oikomaan

kielenkäyttöä. Heille ei ole merkitystä sillä, miten
oikein tai väärin asiakas puhuu suomea, he hoitavat vain asiaa, Marja-Leena Sorjonen toteaa.
Nauhoituksista havaittiin, että jos käsiteltävä
asia oli vaikea tai tunnepitoinen, asiakas haki
sanoja tavallista enemmän. Mutta täsmälleen
samoin tekevät äidinkielisetkin, Sorjonen huomauttaa.
Termit selviksi kasvotusten
Erilaisia sähköisen asioinnin palveluja kehitetään
jatkuvasti monissa organisaatioissa. Silti asiakaspalvelutiskien on syytä pysyä paikoillaan.
– Se, että annetaan mahdollisuus asioida kasvokkain, on pitemmän päälle tehokasta. Rutiiniasiat on kätevä hoitaa sähköisesti. Mutta kun asia
on uusi, pitää voida saada puhua ihmisen kanssa.
Netissä on vaikea selittää asioita, avata termejä tai
esittää tarkentavia kysymyksiä. Väärinymmärrykset lisäävät työtä ja hidastavat asioiden hoitamista,
vaikka sähköisellä asioinnilla halutaan tähdätä
virkailijoiden työmäärän vähentämiseen ja palvelun parantamiseen, Sorjonen muistuttaa.
Internet ja sähköisen asioinnin palvelut eivät
myöskään voi koskaan tavoittaa jokaista. Sorjonen epäilee, että sähköisten palvelujen kehittämisessä on mukana yltiöoptimismia. Myös
nuorissa ihmisissä on ja tulee olemaan sellaisia,
jotka eivät pysty tai osaa käyttää nettiä asioiden
hoitamiseen.
Teksti: S annamari O llikkala
Kuva: Juha Rahkonen
Arjen asiointia - Keskusteluja Kelan tiskin äärellä
Toim. Marja-Leena Sorjonen ja Liisa Raevaara
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2006

Tapiolan sähköposteissa sinutellaan
Tapiola-ryhmässä on meneillään parin kolmen
vuoden hanke, jonka tavoitteena on parantaa
asiakasviestintää. Läpi käydään niin puhelimitse,
sähköpostitse, kirjeitse kuin kasvokkainkin tapahtuva asiakaspalvelu.
Erilaisista tilanteista rakennetaan malleja ja
henkilöstöä koulutetaan yhtenäisiin käytäntöihin.
Extranetissä on jo verkkokoulutusta puhelin- ja
sähköpostiviestinnästä, joista hanke aloitettiin.
– Tietyt asiat olemme jo saaneet yhtenäistettyä, viestintäpäällikkö Pia Vilmi asiakashallin-

taosastolta kertoo.
– Esimerkiksi puhelinviestinnässä olemme
ohjeistaneet, mitkä asiat on aina käytävä keskustelussa läpi. Lisäksi olemme antaneet vinkkejä
siihen, kuinka asiakkaan piilevät tarpeet saadaan
esille. Samoin yhtenäinen käytäntö on, että puhelun päätteeksi kerrataan sovitut asiat.
Tapiolassa halutaan suosia sinuttelua.
– Olemme päätyneet suosittelemaan sinuttelua
sähköposteissa. Sähköposti on hyvin henkilökohtainen väline ja asiakkaat yleensä itse kirjoittavat

sinutellen. Vakuutus- ja pankkiasiat ovat yleensä
sen verran monimutkaisia, että teitittely vaikeuttaisi tekstiä entisestään, Vilmi perustelee.
Virallisissa asiakirjoissa sen sijaan Tapiolassa
yhä teititellään.
– Puhelinkeskusteluissa aluksi kuulostellaan
asiakasta, ja sinuttelun ja teitittelyn väliltä valitaan sen mukaan. Rohkaisemme sinuttelemaan,
mutta kukin tilanne riippuu aina asiakkaasta sekä
siitä, mikä on meidän asiakaspalvelijallemme
luontaisin tapa.
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yöeläkealaa on luonnehdittu harmaaksi ja
jähmeäksi. Vähemmällä ovat jääneet ne
huomiot, että julkisivun takana ahertaa
kestävä työeläkekoneisto. Työeläkemylly
sisältää myös huomattavan määrän tietotekniikan järjestelmäosaamista.
Eläketurvakeskuksen (ETK) ja työeläkelaitosten omistamassa Arek Oy:ssä on rakennettu
mittavaa tietojärjestelmää. Uuteen Arekin tietojärjestelmään on koottu työeläkkeiden perusteiksi
tarvittavat tiedot kuin siemenvilja pahan päivän
varalle yhteen suureen laariin.
Arekin toimitusjohtaja Ari Ikonen naurahtaa
agraarivertaukselle, mutta siemenvilja innostaa häntä parantelemaan metaforaa. Hän sanoo
täsmällisemmän ja aiheeseen nasakasti soveltuvan kielikuvan: Arek on kuin mylläri peltojen
keskellä.
– Emme me omista täällä olevia tietoja. Tietojärjestelmissämme ylläpidetään eläkelaitosten tietoja, ikään kuin myllärinä käsittelisimme
isäntien omistamia viljoja. Arek on puhtaasti
työeläkejärjestelmän myllyn renki, palvelujen
tarjoaja ja ylläpitäjä, Ikonen toteaa.

Eläkkeen perusteena olevat ansaintatiedot
seulotaan yhdessä tietojärjestelmässä.
Arek Oy toteutti työeläkealan historian
suurimman tietojärjestelmäuudistuksen.

Työeläkkeen perustan kulmakivet eli
ansaintatiedot on koottu

YHTEEN LAARIIN

Ansaintajärjestelmä
käyttöön tammikuussa
Viime vuoden kahden viimeisen viikon aikana
kytkettiin uuden ansaintajärjestelmän töpselit
seinään ja rattaat nytkähtivät 2. tammikuuta heti
vikkelästi rullaamaan. Mittava rekisteriuudistus
onnistui teknisesti hyvin ja toimi testauksissa
odotetulla tavalla.
– Tietysti sattui myös yllätyksiä järjestelmän
käyttöönotossa. Kuukausi aloituksen jälkeen
meillä on tiedossa joukko tunnettuja puutteita, joita korjaamme parhaamme mukaan.
Osa korjauksista voidaan toteuttaa viikonvaihderupeamina. Mutta mihinkään hätiköityihin
ratkaisuihin ei ole kuitenkaan syytä turvautua.
Hätäisillä äkkikorjauksilla tekisimme vain vahinkoa. Siksi varsinaiset tietojärjestelmäversioiden
uudistuksen tehdään suunnitellusti alkuperäisen
aikataulun mukaisesti, Ikonen sanoo.
Aivan kitinöittä ei uusi mylly sittenkään pyörähtänyt liikkeelle. Ikonen myöntää, että ongelmia ilmaantui odottamattomalta suunnalta, sillä
sopimuksessa sitoutuneet tietotekniikan palveluyritykset eivät saaneet koneistoa pystyyn siinä
aikataulussa kuin alun perin oli suunniteltu.
– Hieman yllättäen monimutkaisen määrittely-, ohjelmointi- ja testaustyön jälkeen kaikkein
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Arekin toimitusjohtaja Ari Ikonen luottaa siihen, että uuden ansaintajärjestelmän tietoteknisten ratkaisujen kokemukset ovat hyödyksi jatkossa. Tämänkaltaisten uudistusten seurauksena hajautetun työeläkejärjestelmässä sähköiset
palvelut pyritään saamaan reaaliaikaisiksi ja tietopohjaltaan yhteensopiviksi.

vaikeimmaksi ongelmaksi muodostui tuotannon
käyttöpalvelun rakentaminen. Käyttöpalvelutoimittajan koneiston toimivuutta on mitattu
laatusopimuksella, ja juuri sen täyttämisessä edes
välttävälläkään tavalla on ollut suurimmat vaikeudet, Ikonen huomauttaa.
Ansaintajärjestelmän rakentamisessa on ollut
viisi palveluyritystä, jotka valikoituivat kilpailutusten tarkkojen vaatimusten jälkeen. Tietojärjestelmää kokosivat pala palalta Accenture, TietoEnator, Cap Gemini, SysOpen Digia ja VMdata. Käyttöpalvelun vastuu on TietoEnatorilla.
Arekissa näiden viiden yrityksen it-osaajat ovat
yhdessä ja rinnatusten tehneet omaa osuuttaan
kokonaisuudessa innostuneesti ja osaavasti.
– Yhteistyö tietotekniikkajärjestelmien toimittajien kanssa on sujunut hyvin. Alusta loppuun
tietotekninen työskentelyprosessi tapahtuu Arekin tiloissa. Ja kun TyEL lainvalmistelun asettama
aikataulu järjestelmän uudistamisvaateineen oli
tiukka, tehtävässä suoriuduttiin systemaattisen
ja perusteellisen suunnittelun avulla. Tiukka
aikataulu trimmasi järjestelmää kustannustehokkaaksi.
75 miljoonaa euroa
järjestelmän luomiseen
Käytännössä Arek hahmottui jo kesällä 2003 sen
jälkeen kun työmarkkinaosapuolet olivat lyöneet
työeläkeuudistuksesta kättä päälle. Työntekijän
eläkelaissa koko työuran ansiot ovat eläkkeen
perusteena. Ja ansaintatietovirtojen vuolasta
kokonaisuutta hallinnoimaan työeläkekenttään
oli luotava tietojärjestelmä, joka turvasi aikaisempia rekistereitä huomattavasti mittavamman
rekisteritrafiikin käsittelyn ja ylläpidon.
Käytännössä kolmessa vuodessa rakentui
kokonaan uusi järjestelmä ja sille toimiva käyttöympäristö. Tätä tarkoitusta varten työeläkelaitokset perustivat yhteisen osakeyhtiön, Arek
Oy:n. Kun TyEL astui voimaan 2007, oli Arekin
luomus – ansaintajärjestelmä – valmis eläkelaitosten tuotantokäyttöön.
Tolkun mies ja analyyttinen matemaatikko
kun on, Ikonen ei lähde paukuttelemaan henkseleitä projektin onnistumisesta. Sen sijaan hän
toteaa, että työtä on tehty hartiavoimin, ja että
riihikuivaa rahaa järjestelmän rakentaminen on
syönyt noin 75 miljoonaa euroa.
Arekissa järjestelmää ylläpidetään yhteiseksi
luodussa kustannustehokkaassa toimintaympä-

ristössä. Enää eivät eläkelaitokset tarvitse päällekkäisiä rinnakkaiskopioita omiin työkäytäntöihinsä. Ei myöskään tarvita päällekkäisiä tarkistusversioita ja useita päivitysajoja. Tavoitteena on,
että hajautetun työeläkejärjestelmän sähköiset
palvelut saadaan tämänkaltaisten uudistusten
seurauksena reaaliaikaisiksi ja tietopohjaltaan
yhteensopiviksi.
Työeläkekenttä
löi hynttyyt yhteen
Vuositasolla Arekin käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat noin 15 miljoonaa euroa. Kulut jakautuvat käyttövolyymin mukaan koko työeläkevakuutusyhteisön maksettavaksi. Arekin asiakkaina
ETK:n lisäksi ovat Varma, Ilmarinen, Kuntien
eläkevakuutus, Eläke-Tapiola, Eläke-Fennia, Valtiokonttori, Etera, Kela, Kirkon keskusrahasto,
Merimieseläkekassa, Pensions-Alandia, Silta ja
Veritas.
Vain eläkekassoja ja -säätiöitä hallinnoiva
Porasto jättäytyi erikoislaatunsa vuoksi Arekin
ulkopuolelle. Yksityisen puolen eläkelaitosten
lisäksi myös julkinen puoli eli kunnat ja valtio
ovat mukana uudessa tietojärjestelmässä. Tosin
niiden eläkelait poikkeavat siinä määrin yksityisen puolen TyEListä, että eroja rekisterien käytössä on alkuun vielä jonkin verran. Tavoitteena
on, että vuoden 2008 jatkokehitysversiossa on
julkiselta puolelta mukana kaikki tiedot myös
karttuneista eläkkeistä eli myös ns. vapaakirjaeläkkeet.
Ansaintajärjestelmän kokonaistehokkuus viilataan kohdalleen kahdessa seuraavassa jatkokehitysversiossa. Ne lanseerataan tuotantoon kaksivaiheisesti. Toisen version asennus ja testaus ajoittuu
jo tämän vuoden loppusyksyyn ja viimeisin eli
kolmosvaihe vuoden 2008 lopulle.
Arekin matka ei pysähdy tähän. Se on kuin
maratoonari, joka etenee pitkän harjoitusjakson
jälkeen askel askelelta joustavasti ja kustannustehokkaasti. Seuraavat tietojärjestelmien jatkokehitykset aloittavat uuden kilpailukierroksen.
Teksti ja kuva: A nne Niemi

Kuka Ari Ikonen?
Arek Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2003
Matemaatikko Helsingin yo 1983, SHV-tutkinto
47-vuotias, asuu Helsingissä, naimisissa, kaksi lasta
Aikaisemmat työtehtävät: ESY Oy (1995–2003)
varatoimitusjohtaja; TKP (1989–1995) kehittämis- ja tukipalveluosastojen päällikkö; IBM
(1988–89) tietojärjestelmäasiantuntija; TKP
(1985–1988) suunnittelija; Eläketurvakeskus
(1982–85 ja 2003).
Pidätkö tekniikasta?
– En ole mitenkään tekninen ihminen. Sen
verran tekniikkaa pitää ymmärtää, että tietää miten järjestelmän teknistä suunnittelua
tulee kehittää, jotta työeläketurvan vakuuttaminen olisi tehokkaasti järjestetty.
– No, luen sentään sujuvasti excel-taulukoita
ja kaavaröykkiöitä. Vaimoni sanookin, että kirjojeni kaavakuvilla voisi tapetoida seiniä, niistä ei kuulemma saa mitään tolkkua.
Mitä harrastat?
– Ruokaa ennen kaikkea. Tunnustan olevani
kulinaristi. Valmistan kuudesti viikossa aterian ns. alusta alkaen ja teen sen mieluiten laadukkaista raaka-aineista, kalasta ja riistasta.
Älyllisiksi harrastuksikseen Ikonen mainitsee lukemisen ja kirjallisuuden. Lempikirja
on Mihail Bulgakovin Saatana saapuu Moskovaan, venäjänkielisenä alkuteoksena (Master
i Margarita).
Matemaattiseen nälkäänsä hän pohtii
myös teorioita maailmankaikkeuden rakentumisesta. Hiukkasfysiikka ja yleinen suhteellisuusteoria ovat Ikosen pääkopassa erittäin
kiinnostavia juttuja.
Mistä unelmoit?
– Oriveden selkosilla Saimaan ylälatvoilla
on mökkini ja rauhoittumisen paikka. Unelmoin siitä, että voisin muuttaa lähemmäksi
sielunmaisemaani Pohjois-Karjalaan, viettää
nykyistä enemmän vapaa-aikaa ja tehdä sieltä käsin työtäni.
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Sosiaalivakuutuksen
huippuasiantuntijoiden
koulutus jatkuu

H

akeutuminen seuraavaan TOPSOS-koulutusohjelmaan on ensi huhtikuussa.
Syksyllä 2007 alkavaan koulutusohjelmaan
valitaan 20 opiskelijaa.
Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaatin tutkinto on soveltuvan maisterin tutkinnon pohjalta neljässä vuodessa työn ohessa
suoritettava jatkokoulutustutkinto.
– Sosiaalivakuutusalan käsitteistö ja lainsäädäntö ovat vaikeaselkoisia ja järjestelmät
sekä rekisterit huomattavan laajoja ja monimutkaisia. Asiantuntijaksi harjaantuminen
yksinomaan käytännön työn kautta kestää
kauan. Hyvin suunnitellun akateemisen
jatkokoulutuksen avulla voidaan oleellisesti
nopeuttaa uusien asiantuntijasukupolvien
syntymistä, professori Veli-Matti Ritakallio
sanoo.
Kokemukset TOPSOS-koulutuksen läpikäyneistä kahdesta opiskelijaryhmästä ovat
olleet Ritakallion mukaan myönteisiä. Opiskelijoiden asiaosaaminen lavenee ja syvenee.
Sen lisäksi syntyy nuori asiantuntijaverkosto,
joka edustaa monialaisesti sosiaalivakuutusalaa.
– Koulutusohjelmassa opetetaan sosiaaliturvan kehittämistyössä tarvittavaa poikkitieteellistä osaamista, jota ei ole mahdollista
saavuttaa jonkun yksittäisen aineen jatkoopinnoilla, hän toteaa.
– Lisensiaatintutkielman kirjoittaminen
työn ohessa on kylläkin käynyt opiskelijoiden
voimille, ja useimmilla se ei olekaan valmistunut säädetyssä neljässä vuodessa. Siitä huolimatta keskeyttämisprosentti on ollut pieni.
Kansainvälinen vertailu hyödyksi
Opiskelijat perehdytetään mm. sosiaalipolitiikan teoriaan, sosiaaliturvan periaatteisiin,
lainsäädäntöön ja tilastolähteiden hyvään hallintaan. Lisäksi opetetaan erilaisten rekisterien
käyttöä, matemaattisia ja tilastollisia menetelmiä sekä ohjelmistojen käyttöä.

TOPSOS-opiskelussa painotetaan kansainvälistä vertailua.
– Muiden maiden sosiaalivakuutusjärjestelmien tuntemus antaa uusia näkökulmia
sosiaaliturvan järjestämistapoihin ja auttaa samalla syventämään tietämystä omasta
sosiaalivakuutusjärjestelmästä, Ritakallio
toteaa.
Akateemisen opiskelun ohella koulutukseen sisältyy suunnitelmallinen työharjoittelu.
Koulutus koostuu lähiopetus jaksoista,
joihin liittyy etätehtäviä. Kolmipäiväisten
lähiopetusjaksojen tarkoituksena on toimia
jatko-opiskelijoiden ja ohjaajien välisenä
keskustelu- ja kontaktifoorumina. Lähiopiskelupäiviä järjestetään 5 kertaa vuodessa ja
opintoihin sisältyy kaikkiaan 15 lähiopetusjaksoa. Koulutusohjelman opettajina toimivat
yliopistojen opettajat ja sosiaalivakuutuslaitosten palveluksessa olevat asiantuntijat.
Haastattelut opiskelijavalinnan
tukena
TOPSOS-koulutusta ovat rahoittaneet sosiaali- ja terveysministeriö, opetusministeriö,
Eläketurvakeskus ja Kansaneläkelaitos. Koko
rahoitus siirtyy vuonna 2008 opetusministeriön hoidettavaksi.
Koulutuksen järjestävät Turun yliopisto
ja Åbo Akademi.
TOPSOS-koulutusohjelmaan haetaan
erillisellä hakulomakkeella, josta on käytävä
ilmi hakijan koulutus, työkokemus ja työnantajan tuki opinnoille. Hakulomakkeeseen
on mahdollista liittää 1 - 5 sivun mittainen
tutkimussuunnitelma lisensiaattitutkimuksen
aiheeksi. Hyvä tutkimussuunnitelma voidaan
katsoa eduksi valintaa tehtäessä.
Hakemusten perusteella osa hakijoista
kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun
toukokuussa ja lopullinen opiskelijavalinta
tehdään kesäkuun puolenvälin tienoilla.

Lisätiedot ja hakulomakkeet: http://www.soc.utu.fi/projektit/sosiaalipolitiikka/topsos/
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Kokemukset EU-maissa käytössä
olevista eläkemaksukatoista osoittavat, ettei katon asettaminen yksinään
ratkaise työeläkemaksun nousupainetta. Hämärän peittoon jäävä kokonaiskuva eläkejärjestelmien todellisesta maksutasosta saattaa tehdä eri
maiden vertailun vaikeaksi.

E

läkemaksukatto on kiilannut mukaan
Suomen eläkepoliittiseen keskusteluun,
jossa haetaan keinoja väestön ikääntymisestä seuraavaan työeläkemaksujen
nousupaineen hillitsemiseen. Eläkemaksukatolla tarkoitetaan yleensä, että
eläkemaksu on kiinnitetty tiettyyn prosenttiosuuteen palkasta. Käytössä voi olla täysin kiinteä
maksuprosentti, jonka mukaan eläke määräytyy
maksuperusteisesti (esim. Ruotsi) tai maksulle
on asetettu yläraja, jonka yli maksut eivät saa
mennä (esim. Saksa).
Eläkemaksukattoja on alettu ottaa käyttöön
EU-maissa vasta viime vuosina. Ruotsin, Puolan,
Latvian ja Italian uusissa eläkejärjestelmissä vanhuuseläke määräytyy maksuperusteisesti ja maksu
on kiinteä. Saksa ja Alankomaat ovat puolestaan
muutoin sopineet erillisen maksukaton käyttöönotosta etuusperusteisissa eläkejärjestelmissään.
EU:n ulkopuolelta näkyvimpänä esimerkkinä
kiinteän maksukaton maista voidaan pitää Chileä, jossa lakisääteinen vanhuuseläkejärjestelmä
määräytyy maksuperusteisesti.
Eläkemaksukatto saattaa vuotaa
Eläkemaksukaton käytössä on tiettyjä päälinjoja.
Ensinnäkin yleensä vain osa eläkemaksuista on
kiinnitetty. Tavallisesti on kiinnitetty vanhuuseläkemaksu tai vain osa siitä, niin sanottu rahastoeläkeosuus. Esimerkiksi Unkarissa, Virossa,
Liettuassa ja Slovakiassa ansaintaeläke määräytyy
edelleen etuusperusteisesti ja sitä täydentää maksuperusteinen rahastoeläke.
Toiseksi maksukaton käyttöönotto leikkaa
eläke-etuuksia, mikäli maksukatosta pidetään
kiinni. Tämä voidaan toteuttaa muun muassa
indeksitarkistuksia heikentämällä. Esimerkiksi
Saksassa eläkemaksun enimmäismääräksi on

valtion osuus eläkejärjestelmän rahoittamisessa
on suuri. Tällöin on vaikea tehdä liian pitkälle
meneviä johtopäätöksiä pelkkiä maksuprosentteja
vertailemalla. Esimerkiksi Tanskassa verovaroin
rahoitettava kansaneläke muodostaa pääosan
lakisääteisestä eläketurvasta. Saksassakin valtion
osuus on noin kolmannes eläkemenoista.
Eläkejärjestelmien eroavaisuuksista aiheutuvat
erot vääristävät helposti kansainvälisiä vertailuja
eri maiden kokonaismaksutasosta. Suomessa lakisääteiset eläkkeet ja maksut määritellään prosentteina ansiotuloista ilman ansio- tai eläkekattoa,
kun taas monissa maissa ansiokatot rajoittavat
lakisääteisen turvan osuutta ja lisäeläkejärjestelmät muodostavat merkittävän osan kokonaiseläketurvasta. Suomen maksutaso näyttää vertailuissa korkealta, koska lähes poikkeuksetta lisäeläketurva jää niiden ulkopuolelle. Kokonaisuutena
Suomen maksutaso ei kansainvälisesti vertailtuna
näyttäydy muita maita korkeampana
Eläkejärjestelmien maksutasovertailuja

Maksukatto

ei kuvaa kokonaismaksutasoa
sovittu 20 prosenttia palkasta vuoteen 2020 ja
22 prosenttia palkasta vuoteen 2030 mennessä.
Tavoitteessa pysymiseksi eläkkeisiin ei ole tehty
indeksitarkistuksia viimeiseen kolmeen vuoteen.
Tämän vuoden alusta eläkemaksua korotettiin
19,6 prosentista 19,9 prosenttiin.
Kolmanneksi maksukatto ei välttämättä muodostu niin pysyväksi kuin on ajateltu. Elleivät
etuudet leikkaudu automaattisesti tai niitä ei
muutoin pystytä toteuttamaan esimerkiksi liian
suuren poliittisen paineen vuoksi, saattaa edessä
olla maksukaton kiertäminen tavalla tai toisella.
Tällöin eläkemaksukatto vuotaa. Näin on käynyt
esimerkiksi Ruotsissa, vaikka eläkejärjestelmä on
pitkälti automatisoitu ja eläkkeiden indeksikorotuksia pienennetään eläkejärjestelmän tulojen ja menojen perusteella määräytyvän tasapainoindeksin (jarrun) avulla. Automatiikan ei ole
annettu toimia täysin ilman ohjaimia. Vuonna
2004 poliittisella erillispäätöksellä jarrun laukeaminen estettiin luopumalla toistaiseksi aiemmin
sovittujen varojen siirrosta eläkerahastoista valtion budjettiin.

Alankomaissa tiedetään, että kansaneläkkeen vanhuuseläkemaksu ja sille asetettu katto
18,25 prosenttia on liian matala eikä maksutulo
tule lähitulevaisuudessa riittämään eläkemenojen
kattamiseen. Kansaneläkkeen tasoon ei silti ole
tarkoitus puuttua, vaan menojen kattamiseen
suunnitellaan käytettäväksi verovaroja. Tällä
hetkellä vanhuuseläkemaksu on 17,9 prosenttia
ansiokaton alittavista tuloista.
Eläkejärjestelmien erot
vääristävät kokonaiskuvaa
Maksukattoja tai ei, eri maiden eläkejärjestelmien
maksutasoja ja kokonaiskustannuksia vertailtaessa on syytä varovaisuuteen. Vertailussa tulisikin
ottaa huomioon mitä menoja maksuilla katetaan.
Esimerkiksi Ruotsissa työkyvyttömyyseläkkeet
maksetaan sairausvakuutusjärjestelmästä eikä
niitä tavallisesti lasketa eri maiden eläkemaksuvertailuihin mukaan. Usein puhutaan vain kiinteästä 18,5 prosentin vanhuuseläkemaksusta.
Oman värinsä kuvaan tuovat maat, joissa

ETK on aloittamassa vuoden 2003 maksutasovertailun jatkoksi uusittua ja laajempaa kansainvälistä maksutasovertailua, jossa paneudutaan eri
maiden eläkemaksuihin nimenomaan kokonaiseläketurvan kannalta. Vertailun on määrä olla
valmis vuonna 2008.
Työläistä kokonaisvertailuista saatavat tulokset
ovat mielenkiintoisia. Esimerkiksi viimekertainen
maksutasovertailu osoitti Ruotsin työeläkkeiden
ja lisäeläkkeiden rahoitukseen kerättävän rahamäärän nousevan noin 30 prosenttiin palkkasummasta, kun se Suomessa on vastaavasti noin
27 prosenttia. Kiinnostavia ovat myös ETK:n
tuoreet laskelmat, joiden mukaan yksityisalojen
työeläkkeiden rahoitus edellyttää eläkemaksun
korotuksia. Pitkällä aikavälillä TyEL-maksun
korotuspaineet ovat 5–6 prosenttiyksikköä, mutta
koko työeläkejärjestelmän (julkinen ja yksityinen
sektori yhteensä) tasolla maksunkorotuspaine on
yhdestä kahteen prosenttiyksikköä (ks. Talous &
Yhteiskunta 1/2007).
Juha Knuuti
Erit yisa siantuntija
Eläketur vakeskus
Mika Vidlund
Erit yisa siantuntija
Eläketur vakeskus

Eläketurvakeskuksen katsaus 2006:5:
”Lakisääteiset eläkemaksukatot ja yksilölliset eläketilit eri maissa”
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tot ovat jääneet vaatimattomiksi. Kun kiinalaisten
reaalipalkat kasvavat noin kymmenen prosenttia
vuodessa, kotimaahan sijoittavien eläkerahastojen tuotot yltävät vuodessa vain kahteen tai kolmeen prosenttiin.
Eläkerahastojen sijoitustuottojen parantamiseksi Kiinan hallitus on nyt antanut joillekin rahastoille luvan investoida ulkomaille. Hallituksen
päätös vahvistanee Kiinan entisestään jo isoa roolia kansainvälisillä pääomamarkkinoilla.

Muiden maiden eläkeasioista voit
lukea myös Eläketurvakeskuksen
kotisivuilta, www.etk.fi osiosta
Kansainvälinen eläketieto

(Lähteet: Financial Times 21.11.2006 ja 30.11.2006)

RUOTSI

Peter Lindström,
informaatikko,
Eläketurvakeskus

JAPANI

Eläköityneen
aviomiehen
syndroomasta uusi
kansantauti
Ikääntyneitä japanilaisia naisia vaivaa uusi sairaus.
Noin 60 prosenttia maan iäkkäistä naisista kärsii
niin sanotusta eläköityneen aviomiehen oireyhtymästä. Oireyhtymä tunnistettiin vasta noin viisitoista vuotta sitten ja sen tunnusmerkkejä ovat
mm. ihottumat, vatsakivut, vatsahaavat, masennus, astma sekä korkea verenpaine. Naisten oireet
alkavat, kun heidän aviomiehensä siirtyvät työelämästä eläkkeelle, perheensä pariin.
Eläköityneen aviomiehen oireyhtymän syyksi
epäillään japanilaista työkulttuuria ja tiukkojen
normien säätelemiä sosiaalisia suhteita. Varsinkin 50- ja 60-luvulla syntyneet japanilaiset miehet ovat panostaneet vain ja ainoastaan työhönsä. Heille on jäänyt hyvin vähän aikaa vaimoilleen.
Myös kotitöiden hoitamisen ja lasten kasvattamisen he ovat jättäneet vaimojensa tehtäväksi.
Eläkkeelle siirtynyt japanilainen aviomies on
vaimolleen lähes vieras henkilö, joka yhtäkkiä tulee osaksi kotiympäristöä. Toisistaan vieraantuneiden aviopuolisoiden parisuhdekriisiä vaikeuttaa maan kulttuuri, jossa tunteiden ilmaiseminen
on vähäistä.
Iäkkäät japanilaiset eivät voi ajatella avioeroa
hyväksyttävänä ratkaisuna parisuhdeongelmaan-
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sa. Avioeron hankkimista vaikeuttaa myös maan
lainsäädäntö, joka on tähän asti jättänyt kodinhoitoon keskittyneen naisen ilman oikeutta miehensä eläkkeeseen.
Eläköityneen aviomiehen syndroomasta on viime aikoina keskusteltu Japanin televisiossa ja lehdistössä vilkkaasti. Tilannetta pidetään vaikeana.
Tilannetta vaikeuttaa se, että japanilaiset miehet
ovat ongelmasta lähes täysin tietämättömiä. Eläkkeelle siirtynyt japanilainen mies ei ymmärrä yhdistää vaimonsa oireilua omaan läsnäoloonsa.
(Lähteet: BBC News 13.11.2006, Iltalehti 21.11.2006)

KIINA

Eläketurvan rahoitus
vaarassa
Kiinan keskuspankki patistaa maan hallitusta toimiin työeläkkeiden turvaamiseksi. Keskuspankin
mukaan kiinalaisten eläketurvaa uhkaa iso rahoitusvaje. Rahoitusvajeen syntymiseen on vaikuttanut mm. useiden valtionyhtiöiden toiminnan
lopettaminen.
Kiinalaisten eläketurvaa uhkaa myös maan väestönkasvun hillitsemiseksi pitkään harjoitettu
yhden lapsen politiikka. Yhden lapsen politiikan
seurauksena maan työvoiman kasvun odotetaan
pysähtyvän jo 2010-luvulla.
Myös työnantajakohtaiset lisäeläkejärjestelyt
ja henkilökohtaiset eläkesäästöt aiheuttavat kiinalaisille harmaita hiuksia: eläkesijoitusten tuo-

Eläkeläisten
toimeentulo parantunut
Ruotsalaisten eläkeläisten (65+) ja ikääntyneiden
(55+) elintaso on huomattavasti parantunut viimeisen 25 vuoden aikana, osoittaa tuorehko tutkimus. Ruotsalaisten eläkeläisten asumistaso on
kohentunut, heidän tekemiensä lomamatkojen
määrä on lisääntynyt, ja heidän käytettävissä olevien tulojen määrä on kasvanut. Entistä useampi
eläkeläinen asuu omakotitalossa, ja moni yli 75vuotias omistaa myös auton. Eniten elintaso on
kasvanut 50-60 -vuotiaiden ikäryhmässä.
Tutkijoiden mukaan elintason kohoaminen
johtuu lähinnä kahdesta tekijästä: vanhan eläkejärjestelmän yleisestä lisäeläkkeestä (allmän tilläggspension, ATP) sekä naisten työllisyysasteen
parantumisesta.
Tutkijoiden mukaan tulokset osoittavat tulonjaon tapahtuneen vuosien 1980-2003 aikana ikääntyneiden hyväksi. Samana ajanjaksona nimittäin
alle 40-vuotiaiden elintaso pysyi paikallaan tai
jopa heikkeni. Muun muassa nuorten omakotitaloasuminen ja henkilöautojen käyttömahdollisuus väheni.
Tulonjaon painottuminen ikääntyneiden hyväksi näkyy myös taloudellisen ahdingossa. Edellisen vuosikymmenen laman aikana sosiaalitukia
hakivat eniten nuoret ja vähiten yli 55-vuotiaat.
Eläkeläisten toimeentuloa selvittivät Uumajan yliopisto, Tukholman yliopisto, Karoliininen
instituutti ja Ruotsin tilastokeskus. Tutkimustulokset perustuvat seurantahaastatteluihin, jotka
toteutettiin kolmessa jaksossa kahdeksan vuoden väliajoin ja joihin osallistui yhteensä 5 500
ruotsalaista.
(Lähde: Dagens Nyheter 31.10.2006)

Luottamus
eläkejärjestelmään
heikkoa
Ruotsalaisten eläkeläisten hyvästä toimeentulosta
huolimatta monet ruotsalaiset suhtautuvat välinpitämättömästi tai jopa pettyneesti maansa eläkejärjestelmään. Sosiaaliantropologi Anette Nyqvist
Tukholman yliopistosta tekee parhaillaan tutkimusta eläkejärjestelmää koskevista mielipiteistä,
ja hän näkee alustavissa tutkimustuloksissaan selvää vastustusta uutta järjestelmää kohtaan.
Osasyy eläkejärjestelmän vastustukseen on Nyqvistin mukaan kansalaisten tiedonpuute Ruotsin
eläkejärjestelmän toimintaperiaatteista ja eläkkeen karttumisen säännöistä. Harva kansalainen
ymmärtää varsinkaan tuloperusteisen eläkkeensä jakoa ansaintaeläkkeeseen (inkomstpension)
ja rahastoeläkkeeseen (premiepension). Monet
ruotsalaiset luulevat rahastoeläkkeen tarkoittavan
heidän koko eläketurvaansa.
Tiedonpuute ei kuitenkaan ole riittävä selitys
koko ongelmaan. Nyqvistin mukaan eläkejärjestelmää edustavien asiantuntijoiden ja kansalaisten välillä on myös selkeitä mielipide-eroja. Järjestelmän edustajat ovat tyytyväisiä siihen, että
rahastoeläke on lisännyt kansalaisten vastuuta
omien eläkevarojensa sijoituksesta. Nyqvistin tekemien haastatteluiden perusteella kansalaisten
keskuudessa tätä lisääntynyttä vastuuta ei kuitenkaan aina hyväksytä.
Annette Nyqvistin koko tutkimus eläkejärjestelmän vaikutuksista ruotsalaisten mielipiteisiin ja
käyttäytymiseen valmistuu vuonna 2008.
(Lähteet: LO-Tidningen 13.11.2006; Dagens Nyheter
1.12.2006)

BELGIA

Työssä jatkaminen
houkuttelee
Belgialaisten mielestä eläkkeelle siirrytään liian
varhain, todetaan viime vuoden lopulla julkaistussa mielipidetutkimuksessa.
Kyselyyn vastanneista belgialaisista 49 prosenttia oli sitä mieltä, että eläkkeelle lähdetään liian
aikaisin. Vastaajista vain 16 prosenttia oli vastakkaista mieltä.
Huomattavinta mielipidetutkimuksen tuloksissa on se, että useimmat yli 55-vuotiaat ovat sitä
mieltä, että belgialaisten tulisi pysytellä nykyistä
pitempään työelämässä.

Useimmat haastelluista belgialaisista valittivat sitä, että he joutuvat siirtymään tai ovat jo
siirtyneet eläkkeelle. Eläkkeelle siirtyminen on
belgialaisista valitettavaa sekä sosiaalista että
taloudellisista syistä. He pelkäävät, että kontaktit entisiin työkollegoihin katkeavat. Belgialaiset
uskovat myös, että heidän eläkkeidensä taso olisi
parempi, jos he heidän eläkeikänsä olisi nykyistä
korkeampi.
(Lähde: IPE 9.11.2006)

EU

Muuttoliike jatkuu
vilkkaana
Itä-Euroopasta Britteinsaarille suuntautuva muuttoliike jatkuu vilkkaana. Brittiläinen konsulttiyhtiö Capital Economics arvioi, että Iso-Britanniaan
saapui toissavuonna ulkomailta yli 750 000 uutta
työntekijää.
Huomattava osa maahanmuuttajista on kotoisin Puolasta. Irlannin viranomaisten mukaan Irlantiin saapui viime vuonna pelkästään Puolasta
90 000 uutta työntekijää.
Puolalaisten rinnalle työnhakuun ovat nyt lähdössä myös bulgarialaiset ja romanialaiset. Capital Economics arvioi, että Britanniaan saapuu
tänä vuonna noin 50 000 bulgarialaista ja romanialaista.
Tammikuussa EU-jäseniksi liittyneiden Bulgarian ja Romanian kansalaiset ovat jo innokkaasti
kokeilleet uutta liikkumisvapauttaan. Romanian
viranomaiset raportoivat vuodenvaihteessa, että
EU:n jäsenyyden ensimmäisenä päivänä 9 000 romanialaista ylitti Unkarin rajan. Useimmat heistä
kuitenkin palasivat kotimaahansa juotuaan ensin
Unkarin puolella kupin kahvia.
Romania ja Bulgaria ovat huomattavasti köyhempiä kuin EU:hun aikaisemmin liittyneet entiset kommunistimaat. The Economist -lehden mukaan Bulgarian bruttokansantuote henkeä kohti
oli vuonna 2005 vain 3 480 dollaria ja Romanian
4 490 dollaria. EU:hun vuonna 2004 liittyneiden
Itä-Euroopan maiden bruttokansantuote henkeä
kohti taas oli keskimäärin 9 240 dollaria.
Romaniasta ja Bulgariasta on muuttanut pois
paljon työikäistä väkeä jo ennen maiden EU-jäsenyyttä. Noin kaksi miljoonaan romanialaista ja
800 000 bulgarialaista asuu jo nyt ulkomailla.

Vakuutusmaksujen
verotuksesta oikeuteen
EU:n komissio haastaa Ruotsin valtion Euroopan
yhteisöjen tuomioistuimeen lisäeläkemaksujen
verotuksen vuoksi. Komission mielestä Ruotsin
verotusmenettely rikkoo EU:n perustamissopimuksessa sovittua henkilöiden, pääoman ja palveluiden liikkumisvapautta.
Ruotsin lainsäädännön perusteella ulkomaiselle vakuutusyhtiölle maksettavat lisäeläkemaksut
ovat verotuksellisesti huonomassa asemassa kuin
ruotsalaiselle yhtiölle maksettavat lisäeläkemaksut. EU- tai ETA-maissa sijaitseville yhtiöille maksetut eläkemaksut verotetaan Ruotsissa työntekijän palkkatulona ja eläke on verotonta. Sen sijaan
ruotsalaisille yhtiöille maksetut eläkemaksut ovat
työntekijälle verottomia ja eläke on veronalaista.
Kiistakysymys ei koske vain verotuksen ajankohtaa, vaan myös sen suuruutta. Ruotsin progressiivisen verotuksen vuoksi työntekijät maksavat toiseen EU- tai ETA-maahan suuntautuvista
lisäeläkemaksuista korkeampaa veroprosenttia
kuin mitä he maksavat kotimaassaan saamastaan
eläkkeestä.
Komission mielestä Ruotsin lainsäädäntö suosii
Ruotsalaisia vakuutusyhtiöitä ja vaikeuttaa muissa
jäsenmaissa toimivien vakuutusyhtiöiden mahdollisuuksia myydä eläkevakuutuksia ruotsalaisille työntekijöille. Eri pohjoismaiden verotuskäytännöt ovat viime aikoina saaneet osakseen paljon huomiota. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin
tuomitsi helmikuun alussa Tanskan kotimaisten
eläkeyhtiöiden suosimisesta verotuksessa.
Tanskaan käytäntöä puolustanut Ruotsi reagoi tilanteeseen nopeasti. Ruotsin hallitus ilmoitti pian tuomioistuimen päätöksen jälkeen lakimuutoksesta, joka antaisi ruotsalaisille oikeuden
vähentää verotuksessaan ne eläkemaksut, jotka
maksetaan ulkomaisille yhtiöille.
(Lähteet: Euroopan komission lehdistötiedote 9.1.2007;
Edilex 9.1.2007, Edilex 7.2.2007, IPE 9.1.2007; Riksdag &
Departement #3/2007)

(Lähteet: Euobserver.com 4.1.2007; The Times 4.1.2006;
The Economist 6.1.2007)
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Työskentelyilmapiiri ja hyvät käytännöt palkittiin julkisten
ja voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden sarjassa

Eläketurvakeskus palkittiin
maan parhaana työpaikkana
Eläketurvakeskus (ETK) on palkit-

Yleinen sarja
1. Microsoft Oy
2. FIM Group Oyj
3. Nice-business Solutions
Finland Oy

työpaikkana. ETK paini julkisten ja

Suurten organisaatioiden sarja
1. Accenture
2. Tapiola-ryhmä
3. Ernst & Young Oy

tu tänä vuonna Suomen parhaana

voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden sarjassa. Sarjaan osallistui
kymmenisen työpaikkaa.

Pienten organisaatioiden sarja
1. Sony BMG Music
Entertainment (Finland) Oy
2. Kiinteistömaailma |
Confidence m2 Oy
3. Dynamo Advertising Oy

Kehityspäällikkö Asta Rossi
Great Place to Work Institutesta
kertoo, että Eläketurvakeskus
menestyi Suomen parhaat työpaikat -kilpailussa, koska siellä
pidetään ihmisistä huolta.

G

reat Place to Work® Institute Finland
tekee vuosittain tutkimuksen parhaista
työpaikoista ja julkaisee tulokset Suomen parhaat työpaikat -listalla. Yleisen
sarjan ykkösenä palkittiin Microsoft
Oy, suurten organisaatioiden kärkeen
nousi tietotekniikan palveluyritys Accenture.
Pienten organisaatioiden parhaaksi valikoitui
Sony BMG Music Entertainment Oy.
Henkilöstön mielipide
mitattiin marraskuussa
Eläketurvakeskuksen henkilöstön mielipidetutkimuksessa peräti 86 prosenttia kyselyyn
vastanneista työntekijöistä piti työpaikkaansa
kokonaisuudessaan hyvänä tai erittäin hyvänä.
Kyselytutkimuksen väittämillä mitattiin suhdetta sekä oman lähitiimin että talon ylimpään
organisaatiojohtoon.
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Kuva: Anne Niemi

Julkisten organisaatioiden sarja
1. Eläketurvakeskus
2. Ilmatieteen laitos

Tutkimus räätälöitiin laajasta kysymyspatteristosta, jolla osallistuttiin Suomen paras työpaikka
-kilpailuun. Viime syksynä marraskuussa järjestetyn mielipidetutkimuksen vastausprosentti ylitti
kaikkien odotukset: sekin ylsi 86 prosenttiin.
Poliitikot voivat vain uneksia etk:laisten äänestysinnokkuudesta.
– Hyvän tuloksen lisäksi ilahduttavaa oli vastausprosentti, joka näin suuressa organisaatiossa
on epätavallisen korkea. Korkea vastausprosentti
on tae siitä, että koetut hyvät ja huonot puolet
tulivat kyselyssä kattavasti esille, toteaa Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Rantala.
Ilmapiiritutkimuksella on lopputuloksessa
kahden kolmanneksen paino, muu arviointi tehdään täydentävillä tiedoilla henkilöstöpolitiikasta,
johtamistavoista ja muista työyhteisöä vahvistavista tekijöistä. Paitsi henkilöstön myönteiset
arviot myös talon koulutusmyönteisyys, työajan
jousto elämän eri vaiheissa ja ylpeys mielekkäästä

Erityiskiitoksen kilpailun tuomareilta sai Eläketurvakeskuksen Me konkarit -ohjelma, jossa kokeneet
työntekijät jakavat käytäntöjään ja kokemuksiaan nuoremmille työtovereille. Lakimies Rolf Storjsö
on yksi ohjelmaan osallistuneista. Hiljaista tietoa siirtyy tässä lakimies Anniina Alaluusuan käyttöön.
Kuva: Cata Portin

sekä tarpeelliseksi koetusta työstä saivat palkintoraadin nostamaan Eläketurvakeskuksen sarjansa
ykköseksi.
Työnantaja pitää
huolta osaajistaan
– Eläketurvakeskus sai työpaikkana kiitosta,
koska siellä pidetään ihmisistä huolta. Talossa
on lämmin ilmapiiri, muun muassa työterveys
aseman palveluja ja erilaisia jumpparyhmiä kiitti
moni etk:lainen vastauksessaan, kehityspäällikkö
Asta Rossi Great Place to Work Institutesta kertoo.
Yksi ETK:n vahvuus on se, että työntekijät
kokevat johdon luottavan ihmisten tekevän
parhaansa ilman jatkuvaa valvontaa. Ilmapiiri
rohkaisee itsenäiseen työntekoon ja vastuunottoon, mutta se ei tarkoita sitä, että ihmiset jätettäisiin yksin. Erikseen mainittiin Me Konkarit

-ohjelma, jossa kokeneita työntekijöitä koulutetaan siirtämään hiljaista tietoa nuoremmille
kollegoilleen.
– Me Konkarit -koulutuksella haetaan keinoja tukea eri-ikäisten työskentelyä. Kokeneet konkarit eivät aina itse huomaa oman
osaamisensa huikeaa laatua ja määrää, pitkän
kokemuksen tuomaa syvällistä näkemystä ja
kokemusta. On arvokasta oppia jakamaan tätä
vuosien kuluessa kerääntynyttä hiljaista tietoa
työympäristössään ja oppia arvostamaan itsestäänselvyytenä pitämäänsä osaamistaan myös
itse, kertoo ETK:n henkilöstönkehittämispäällikkö Minna Kurttila.
Suomen parhaat työpaikat -gaalaan oli kutsuttu yritysjohto ja arvalla valitut 30 henkilöstön edustajaa. – Kun tieto ykköspaikastamme
julkistettiin, riemu repesi kattoon. Sillä hetkellä
oli helppo tuntea ylpeyttä omasta työpaikastaan
ja työyhteisöstään, välitti tiedottaja Sannamari

Ollikkala heti tuoreeltaan tiedon intranettiin.
Palkinnon kiilto silmissä ei kilpailuun lähdetty
mukaan. Eläketurvakeskuksen henkilöstöpäällikkö Marja-Leena Punnonen ja henkilöstönkehittämispäällikkö Minna Kurttila korostavat,
että kyselyn tarkoituksena on työpaikan ilmapiirin trimmaaminen joiltain osin vielä piirun
verran paremmaksi. Siksi vastausten pohjalta
nousevia keskeisten aiheiden käsittelyä jatketaan
myöhemmin keväällä työpajoissa osasto- ja tiimikohtaisesti.
ETK:n ilmapiirikyselyn toteutti Helsingin
kauppakorkeakoulun LTT-tutkimus, joka edustaa
kansainvälistä Great place to work -tutkimusta
Suomessa.
Teksti: A nne Niemi
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Laskentapäällikkö Raili Wahlstèn Eläke-Tapiolasta nauraa,
että kun hän aikanaan jää eläkkeelle, ottaa hän saappaatkin
mukaansa.

Kokemuksen ääntä:

Tarkoista laskukaavoista huolimatta

kahta samanlaista
tekijää ei ole
Laskentapäällikkö Raili Wahlstènin
mukaan eläkkeiden laskijaksi soveltuu edelleen parhaiten numerotarkka
ja työtavoiltaan sitkeä henkilö koneiden esiinmarssista huolimatta.

 Työurallani olen siinä vaiheessa että siirrän
–
tietoa nuoremmille eläkkeen laskijoille. Se mitä
olen oppinut 40 työssäolovuoden aikana, on
ainakin osaksi tarpeellista tai vähintään hyödyllistä vähemmän kokeneillekin, laskentapäällikkö
Raili Wahlstèn Eläke-Tapiolasta vakuuttaa
Opetustilanteet ovat Wahlstènin mielestä
antoisia. Paras palaute on, kun laskijakokelas
oppii laskemaan eläkkeitä ja toteaa sen itsekin
ilokseen.
– Tästä opetustyöstä olen saanut hyvää palautetta ja koen siinä olevani omalla alallani, hän
myöntää. Opettaminen vaatii eläytymistä oppilaan osaan.
Kokenutkaan asiantuntija ei muista ulkoa
kaikkia pykäliä ja laskukaavoja. Tietolähteet
ovat tallessa ja löytyvät edelleen, vaikka laskettavana olisi vanhojen laskusääntöjen mukainen
tapaus.
Wahlstèn kertoo säilyttäneensä kaikki vanhat
lakikirjat hyllyssään. Niitä tarvitaan silloin tällöin edelleen. Vanhat yleiskirjeet löytyvät netistä.
Niitä hakiessa yleiskirjeen numeron tietäminen
nopeuttaa oikeille tiedon lähteille.
Työhön sitoutuminen oli
ennen päivänselvää
Wahlstèn on suunnitellut jäävänsä noin kahden
vuoden kuluttua eläkkeelle.
– Olen kuullut toisella korvalla puheita, että
kukahan se uskaltaa Railin saappaisiin astua.
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Sellaiset kysymykset olen vaimentanut ilmoittamalla, että Raili vie kyllä saappaat mennessään.
Jokainenhan luo oman uransa ja tavallaan toimenkuvansakin, etenkin jos työskentelee pitkään
samalla alalla. Ei kenenkään voi olettaa kulkevan aivan samoja jälkiä toisen perässä. Toisen
työuraa ei voi kopioida eikä kahta samanlaista
tekijää ole. Työkään ei pysy aivan samanlaisena
ajan juoksussa.
Työhön sitoutumisesta ei Wahlstènin mukaan
tarvinnut ennen puhua, sillä sitä löytyi tarvittaessa ilman puheitakin.
– Muistan esimerkiksi vuoden 1975 kevään
kun laskimme eläkkeisiin tasokorotuksia ilman
vapaapäiviä, jopa koko pääsiäisen ajan. Seitsenvuotias tyttäreni oli pyhäpäivinä mukana työpaikallani ja laski eläkkeitä leikisti muiden laskijoiden joukossa. Ihmeen hyvin lapsi sopeutuu.
Silloinen osastopäällikkö palkitsi tämän kuusivuotiaan eläkkeen laskijan suklaalevyllä pyhien
jälkeen. Mukava muistikuva niistä työpäivistä jäi
tyttärelle ja äidillekin, Wahlstèn kertoo.
Käsin laskemisen taito
edelleen hyödyllistä
Eläkkeiden laskemiseen on olemassa hyvät ohjelmat. Tietojen vieminen käy näppärästi ja tästä
johtunee se harhaluulo, että kyllä kone tietää,
mitä pitää tehdä.
Wahlstènin mukaan koneellistumisesta huolimatta täytyy tuntea laskusäännöt ja tietää, mikä

niistä valitaan kuhunkin tarkoitukseen ja mitä
tietoja kone tarvitsee laskemiseen. Laskijaksi tulevan työntekijän tuleekin aloittaa harjoitukset
laskemalla eläkkeitä käsin eli kynällä, paperilla
ja laskukoneella.
Kun vuoden 2004 loppuun tehtiin kaikista
voimassa olleista työsuhteista vapaakirjaus, tätä
aikaisempia laskentasääntöjä enää harvemmin
tarvitaan.
– Lähes kaikki säädökset, muutokset ja tulkintasäännöt eläkkeenlaskijan tulee ainakin sillä
tasolla muistaa, että hän uutta laskentatapausta
tutkiessaan pystyy näkemään, mitä sääntöjä
käsillä olevassa tapauksessa tulee ottaa huomioon ja soveltaa.
Yhteensovitusta pidettiin ennen eläkelaskennan koetinkivenä. Raili Wahlstènin mukaan 99
% yhteensovituksista on rutiinia, mutta mutkikkaitakin tapauksia on.
– Esimerkiksi tapaturma- tai liikennevakuutuskorvaus yhdessä täyden työeläkkeen kanssa
voi tehdä yhteensovituksesta vaativan suorituksen. Työttömyyseläkkeet ovat myös toisinaan
mutkikkaita laskettavia. On tunnettava paitsi eri
ikäluokkien suojasäännöt myös eläkkeen myöntämiseen liittyvät säännöt.
Alalle piikomisen
kautta
– Meitä oli kotona kuusi lasta pienviljelystilalla.
Kunnallinen keskikoulu sai riittää, kuten useim-

mille maaseudun lapsille siihen aikaan, Wahlstèn
kertoo.
Kotoa lähtö Kuopioon nuorena maalaistyttönä
merkitsi Wahlstènille oman elämän alkua. Hän
sai kotiapulaisen paikan Vakuutusyhtiö Pohjan
asiamiehen perheessä. Kaksi vuotta Kuopiossa
vierähti nopeasti ja koti-ikäväkin alkoi helpottaa.
Isäntäperheessään hän sai tietää, että Pohjan
vakuutusosastolle tarvittiin lisää väkeä työntekijäin eläkelain toimeenpanoon liittyviin tehtäviin. Raili otti tilaisuudesta vaarin ja lähti työn
perässä Helsinkiin. Onneksi serkun asuntoon
mahtui tilapäisesti majoittumaan. Silloin elettiin
1960-lukua.
– Nuorena kaikki käy nopeasti, vaikka sopeutuminen uuteen työhön ja asuinpaikkakuntaan
vaatiikin paljon voimia.
– Heti ensimmäisenä Helsingin juhannuksena
löysin poikakaverin, jonka kanssa kumppanuus
on kestänyt ylä- ja alamäet lähes 40 vuotta, hän
kertoo.
Työteliäitä vuosia
Raili Wahlstèn on työn ohessa opiskellut ja suorittanut vakuutustutkinnon ja sen jatkoksi vielä
ylemmän vakuutustutkinnon. Nämä ovat merkinneet ammatillista pätevöitymistä ja ammattiidentiteetin vahvistumista.
Wahlstèn muistelee, että hänen edesmenneelle
äidilleenkin merkitsivät tyttären ammatilliset

saavutukset hyvin paljon. Äidin ikäluokan naisten kova arkinen työ esimerkiksi pienviljelystiloilla tuotti haaveet todeksi vasta seuraavan
sukupolven elämässä.
Hyvän työpaikan saatuaan ei vaihtaminen
käynyt juuri mielessä ensimmäisinä vuosikymmeninä. Silloin tultiin työpaikkaan jäämään. Jos
joku oli vaihtanut jo nuorella iällä työpaikkaa
kovin usein, se ei välttämättä ollut suositus ja
epäilytti seuraavaa työhön ottajaakin.
– Olen työtavoiltani sitkeä, yksinäinen puurtaja mutta vähän yllytyshullukin. Minulla ehti
olla jo suunnitelmissa jatkaa työssä 68-vuotiaaksi,
nyt kun lakiuudistus sen sallii, mutta toisin tulee
todennäköisesti käymään. Mieheni vakava sairastuminen teki minusta omaishoitajan kokopäivätyön rinnalle. Katson kuinka kauan jaksan.
Osa-aikatyöhön siirtyminen on onneksi mahdollista, kun eläkeikään on vielä runsas kaksi
vuotta, hän pohtii.
Omaisen hoito kotona ansiotyön ohessa vaatii
tarkasti suunniteltua ajankäyttöä. Itselle ei jää
kovin montaa tuntia viikossa aikaa. Raili Wahlstèn kertoo saavansa paljon iloa ja elinvoimaa
kaksivuotiaan tyttärenpoikansa seurasta.
Teksti: R it va Rantanen
Kuva: Juha Rahkonen
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Eläke-Fennia
Keskinäisen vakuutusyhtiön Eläke-Fennian hallitus on nimittänyt 1.1.2007 alkaen:
Johtaja Eeva Grannenfeltin johtajaksi ja
johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan yhtiön sijoitustoiminta.
Johtaja Matti Carpénin johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan asiakaslinja.
Johtaja Irmeli Heinon johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan talous- ja
HR-toimi.
Aktuaarijohtaja Mikko Karpojan johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan
aktuaaritoimi ja riskienhallinta.
Tradenomi Maarit Rapp on nimitetty toimitusjohtajan päätöksellä viestintäpäälliköksi
15.1. 2007 alkaen. Maarit Rapp raportoi tehtävässään varatoimitusjohtaja Tarkko Jousille.

Eläketurvakeskus
Filosofian lisensiaatti Barbara D`Ambrogi-Ola
on nimitetty suunnitteluosastolle vastuunjakopäälliköksi 9.1.2007 alkaen.
Kauppatieteiden maisteri Antti Lehikoinen
on nimitetty tietojärjestelmäosastolle projektipäälliköksi 9.1.2007 alkaen.
Diplomi-insinööri Markku Anttila on aloittanut tietojärjestelmäosastolla käyttöpäällikkönä 7.12.2006 alkaen.
Ekonomi Terhi Nuutinen on nimitetty eläkejärjestelmäosastolle suunnittelijaksi 1.2.2007
alkaen.
Merkonomi Mirjami Lindström on nimitetty eläkejärjestelmäosastolle palvelupäälliköksi
1.2.2007 alkaen.
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Ilmarinen
Eläkepalvelut-linjalla on tehty seuraavat nimitykset:
Oikeustieteen kandidaatti Anne Koivula on
nimitetty eläkepalvelujohtajaksi, tradenomi
Nina Bruun kehittämispäälliköksi ja yhteiskuntatieteiden maisteri Nina Nissilä kehittämispalvelupäälliköksi. He raportoivat tehtävässään eläkejohtaja Timo Arolle.
Yo-merkonomi Jari Matveinen on nimitetty
eläkeneuvontaosaston osastopäälliköksi.
Yo-merkonomi Kati Huoponen on nimitetty
tiimivastaavaksi palvelupäälliköksi työnantajien eläkepalveluosastolle.
Ilmarisen sijoituslinjalla on tehty seuraavat
muutokset, jotka tulevat voimaan 1.2.2007.
Kauppatieteiden maisteri Mikko Mursula
on nimitetty Ilmarisen arvopaperisijoitusjohtajaksi. Hän on vastannut Ilmarisessa aiemmin
noteeratuista osakesijoituksista.
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Matti Rusanen on nimitetty osastopäälliköksi. Hänen vastuulleen tulevat omistukset suomalaisissa pörssiyhtiöissä.
Kauppatieteiden maisteri Ville Helske on nimitetty osastopäälliköksi allokaatio-osastolle.
Valtiotieteiden maisteri Jari Eskelinen on
nimitetty osastopäälliköksi uudelle korko- ja
kansainväliset osakesijoitukset -osastolle.

Kuntien eläkevakuutus
Dosentti, valtiotieteiden tohtori Pauli Forma
on nimitetty Kuntien eläkevakuutuksen tutkimus- ja kehittämisjohtajaksi 1.1.2007 alkaen.
Kauppatieteiden maisteri Arja Lerssi-Lahdenvesi on nimitetty Kuntien eläkevakuutuksen viestintäjohtajaksi 1.1.2007 alkaen. LerssiLahdenvesi siirtyy Kuntien eläkevakuutukseen
Rahoitustarkastuksen viestintäpäällikön toimesta.

Varma
Tradenomi Tarja Keveri on nimitetty IT-kehityspäälliköksi. Hän vastaa erityisesti Varman
ohjelmistotuotannon suunnittelumenetelmistä. Keveri toimi aiemmin Varman tietohallinnossa suunnittelupäällikkönä.

Veritas
Filosofian kandidaatti Maria Koroma-Hintikka on nimitetty Veritas Eläkevakuutuksen HRjohtajaksi. Hänen vastuualueeseensa kuuluvat
mm. strategiset henkilöstöasiat ja henkilöstön
kehittäminen. Koroma-Hintikka raportoi Veritas Eläkevakuutuksen toimitusjohtajalle JanErik Stenmanille ja on Veritas Eläkevakuutuksen johtoryhmän jäsen.
Oikeustieteen kandidaatti Mikko Karemo
on nimitetty aluejohtajaksi Veritas-ryhmän
Suur-Helsingin myyntiorganisaatioon. Karemo vastaa Veritaksen myyntiorganisaation
johtamisesta ja koordinoinnista Suur-Helsingin alueella. Hän raportoi Veritaksen myyntijohtaja Henrik Karlssonille.

Tähtikuviot Oy:ssa Art Directorina
työskentelevän Jouko Ollikaisen mielestä on mielenkiintoista osallistua
nykyiseen työelämäkeskusteluun
tekemällä sarjakuvaa. Kemissä syntynyt, Oulussa varttunut ja Helsinkiin
asettunut Ollikainen on ansioitunut
opinnoin ja näyttelyin. Hän on muun
muassa voittanut aiemmin yhteiskunnallisten julisteiden kilpailun.

kiehtovia pähkinänratkaisuja:
– Halusin tehdä sarjakuvan joka auttaisi
minua itseänikin ymmärtämään uusia työelämän kuvioita.
Kurkistus kahvihuoneisiin

Muurahainen Työeläke-lehdessä
Muurahainen on ahkera ja järjestelmällinen. Harva kuitenkaan kokonaista yhdyskuntaa naapurikseen haluaisi. Pistääkin muurahainen voi. Mutta toisaalta
käärmeet pysyvät loitolla.
Tässä numerossa alkaa Työeläke-lehden oma sarjakuva “Yhdyskunta”. Erilaisten ja eri-ikäisten
muurahaisten kohtaamistilanteista syntyy taiteilija Jouko Ollikaisen käsissä mehukkaita otoksia
yhdyskunnan työteliäästä arjesta.
– Miksi mennä merta edemmäs kalaan, sillä
muurahaisyhteisö on jo valmis miniatyyri tämän
hetken yhteiskunnasta? Keoissa on liikuttavaa,
että kaikki tekevät työtä yhteiseksi hyväksi, hän
toteaa.
Jouko Ollikainen toivoo, että sarjakuva toimii

omana äänenään eläkekeskustelussa. Saattaapa
yksittäinen muurahainen seikkailla lehdessä myös
sarjakuvan ulkopuolella.
– Etäännyttämällä on helpompi katsoa hankalia asioita. Ja niitähän työelämä ja varmasti
työeläkeympäristökin ovat pullollaan.
– Muurahaisyhdyskunnan kautta syntyy
rikasta sanastoa. Vaikean käsitteellinen asia voi
muuttua konkreettiseksi muurahaisten suussa,
hän uskoo.
Ollikaiselle Työeläke-lehden sarjakuvat ovat

Taiteilija kertoo miettivänsä sarjakuvaa piirtäessään, mitä muurahaiset ajattelisivat ja sanoisivat,
jos ne joutuisivat pelaamaan ihmisten realiteeteilla ja säännöillä.
– Lukijalle on tositeeveetä rentouttavampaa
katsoa itseään ja ympäristöään muurahaisten
kautta, ilman syytöstä ja realismia.
Ollikainen haluaa kanavoida sarjakuvan kautta
työelämän asiantuntijakeskusteluun erityisesti
työntekijän ääntä.
– Toivoisin, että voisin yhdyskunnan avulla
antaa mahdollisuuden kurkistaa työpaikkojen
kahvihuoneiden todellisuuteen.
– Tietyt lainalaisuudet ovat joka työyhteisössä
samat. Tällainen on esimerkiksi nuorten asenne
vanhempiin työntekijöihin. Nyt on mielestäni
menossa jonkunlainen murros, joka voi tuoda
uutta ja hyvää näihin asetelmiin, Jouko Ollikainen uskoo.
Teksti: Ka ti Kalliomäki
Kuva: M agi Viljanen
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Rajaniemen selvitys lausuntokierroksella
Hallitusneuvos Erkki Rajaniemi selvitti sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta
lakisääteisen työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteita. Selvityshenkilö jätti raporttinsa sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haataiselle 11.
tammikuuta, jonka jälkeen selvitys lähti lausuntokierrokselle.
Selvityskierroksen ei ole tarkoitus olla pitkä,
joten selvityksen jatkokäsittelyä voitaneen odottaa jo kevättalvella.

mukaan olla, ettei yksikään euro työeläkkeen toimeenpanojärjestelmässä kulu tehottomaan käyttöön vaan koituu vakuutuksen ottajan eduksi.
- Tehokkuus ja kilpailu ovat sanahelinää, jos
niitä ei voi mitata. Yksittäisten eläkelaitosten
tehokkuutta ja koko hajautetun järjestelmän
tehokkuutta tuleekin arvioida sekä asiakkaan
että esimerkiksi sijoitustoiminnan perusteella,
hän totesi.

– Eri eläkelaitosmuotojen oikeuksien ja velvollisuuksien olisi kuitenkin oltava tehokkaita
ja tasapainoisia kokonaisuuksia. Tällöin työnantajalla on toimivia vaihtoehtoja, eivätkä laitosmuotojen erot ole kilpailuongelma, Rajaniemi
totesi.

Kilpailu ei saa uhata sosiaaliturvaa

Huomio säätiöiden
ja kassojen elinehtoihin

Sosiaaliturvan ja kilpailun tavoitteet eivät ole
Rajaniemien mukaan toisiaan poissulkevia.
– Kilpailun merkitys ei saa kuitenkaan muotoutua sellaiseksi, että siitä koituu sosiaaliturvalle
haittaa, Rajaniemi korosti selvityksen luovutustilaisuudessa.
Kilpailun tavoitteena tulee Rajaniemen

Hajautettu toimeenpano tarjoaa työnantajille
vaihtoehtoja vakuutettujen eläketurvan järjestämisessä. Selvitysmies huomautti, että yhtiöille,
säätiöille ja kassoille ominaiset erot ovat viime
vuosina hämärtyneet lainsäädäntömuutosten
seurauksena, mutta erot ovat edelleen työnantajille merkityksellisiä.

Selvitysmies haluaisi kehittää työeläkealan lainvalmistelua ja sen läpinäkyvyyttä sekä hankkeiden
koordinointia ja viranomaisten yhteistyötä.
– Lainvalmistelussa olisi nykyistä johdonmukaisemmin otettava huomioon eläkelaitosten kilpailuun vaikuttavat seikat ja lisättävä viranomaisten välistä yhteistyötä, jotta säännösmuutokset
toteutetaan aina kokonaisuutena harkitusti ja
muutosten kilpailuvaikutukset arvioidaan riittävästi, Rajaniemi totesi.

P alautteen paikka
Mikä mielestäsi on tämän lehden kiinnostavin juttu?

Eläketurvakeskus
maksaa
postikulut

Yhteistyö tarvitsee
uusia pelisääntöjä

E läketurvakeskuksen julkaisu

Päätoimittaja
Toimituspäällikkö
Toimittajat

Mitä aiheita haluaisit lukea Työeläke-lehdestä?
Kerro juttuideasi.

Työeläke-lehti
Eläketurvakeskus
Työskentelen työeläkeyhtiössä tai -laitoksessa:
		

kyllä		

ei

Kiitos palautteesta!
Voit lähettää mielipiteesi toimitukseen myös sähköpostilla:
kati.kalliomaki@etk.fi
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Help provided by old-age
pensioners
As the baby-boomers retire, the number of oldage pensioners will increase by about 300,000
persons, meaning that by 2020 approximately
every fourth Finn has reached the age of 65.
Rapid population ageing has both economic
and social consequences.
These consequences have often been
discussed in a negative light. The growing
number of ageing people is usually seen as
a burden. Such a view is, however, very onesided. In fact, most retirees are very active and
enjoy good health. So this trend can also be
a possibility. Still, it is often forgotten that the
pensioners are a very heterogeneous group.
Following the pension reform in 2005 new
pension rights also accrue for work alongside
the old-age pension. Work while drawing an oldage pension has so far been fairly rare, however.
As the baby-boomers retire a labour shortage in
certain industries has been foreseen. Therefore
it is possible that in the future employment
among old-age pensioners will increase.
In Finland there are approximately 320,000
persons providing informal care for their family
members and relatives. Of these persons, 60 per
cent are old-age pensioners, meaning that an
estimated one-fifth of the old-age pensioners
provide informal care.
Old-age pensioners thus often care for their
spouses and disabled children at home. They
help their children who live elsewhere by, for
instance, helping with their grandchildren. They
often also support their children financially.
Old-age pensioners also participate in
voluntary work more actively than people of
working age. People become less active after
reaching the age of 75, but they still participate
in many activities.
As the number of old-age pensioners
increases, their heterogeneity becomes more
pronounced. The group includes idle television

viewers, sprightly globetrotters, persons caring
for their spouses as well as active voluntary
workers.

Pension contribution ceilings
Recently pension contribution ceilings have
been the focus of interest in the Finnish pension
policy debate. This interest follows from
population ageing and the resulting pressure to
increase contributions. Experiences of pension
contribution ceilings in the EU countries show
that this does not on its own solve the issue of
rising costs. At the same time the overall picture
of the real contribution level may become
blurred when comparing different countries.
A pension ceiling usually means that
the pension contribution is set as a certain
percentage share of the wage. The contribution
percentage may be completely fixed or the
contribution has an upper limit. In the EU
countries, pension contribution ceilings have
only been introduced in recent years.
Certain factors receive attention when
discussing pension contribution ceilings. Usually
only part of the pension contributions are set.
Furthermore, introduction of a contribution
ceiling reduces pension benefits, if the ceiling
is adhered to. The contribution ceiling does
also not necessarily become as permanent as
intended.
When comparing contribution levels and
total costs of the pension systems of different
countries caution is advised. One factor to take
into account is which costs the contributions
are used to finance. Furthermore, in certain
countries the State’s share in the financing
of pensions is significant. In that case it is
difficult to draw conclusions just by comparing
contribution percentages.
Also when comparing just statutory
contributions the differences caused by
differences in the pension systems easily distort
the overall picture of contribution levels in
different countries. For instance, the Finnish
contribution level seems high, because almost
always supplementary pension provision is left
out of the comparisons. When studying the
whole picture, the Finnish contribution level no
longer appears that high.

Positive trend in effective
retirement age

groups has increased.
In connection with the 2005 pension reform
the flexible retirement age was introduced,
meaning that the old-age pension can be taken
flexibly between the ages of 63 and 68. One
of the main aims of the pension reform is to
increase the effective retirement age by 2-3
years in the long term.
The most recent statistics on the effect of
the flexible retirement age concern the year
2006. Even though in 2005 fewer people than
expected made use of the possibility to retire
earlier, the number of persons retiring on an
old-age pension was still exceptionally high.
The indicator used to measure changes in
retirement trends is the expected effective
retirement age. The indicator is based on
calculations of life expectancy and eliminates
the effects of the age structure. In 2004-2005
the expected effective retirement age for 25year-olds was 59.1 years. In 2006 the expected
effective retirement age increased by 0.4 years
to 59.5 years. The expected effective retirement
age seems to develop more positively than
expected.
The expected effective retirement age is
also calculated for 50-year-olds. For them the
increase last year was also 0.4 years. During the
2000s their expected effective retirement age
has already increased by almost a year.
The 2005 pension reform has eased up the
previously quite rigid dividing line between
work and retirement. Work carried out alongside
a pension before the age of 68 has to be insured
and new pension rights also accrue from this
work.
At the end of 2005 a total of 26,400 persons
in the age bracket 63-67 were working. Of these
persons 12,400 persons did not yet draw any
pension, 3,300 received a part-time pension and
10,700 drew some other pension.
The labour force surveys of Statistics Finland
also show a similar trend in employment
among ageing persons. The employment rate of
persons aged 60-64 has increased since 2004 by
almost 10 percentage points.
In 2006 the crucial age groups as regards
retirement on an earnings-related pension are
60 years (the age limit for the unemployment
pension, an alternative available for persons
born in 1949 or earlier), 63 years (the lower age
limit for the old-age pension) and 65 years (the
former fixed general retirement age).

The frequency of retirement among ageing
persons has decreased. At the same time
employment among persons in these age
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