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Se toimii, tietenkin

Suomen eläkejärjestelmä toimii ja tuottaa varsin kohtuullisia eläkkeitä. 
Uuden tutkimuksen mukaan vasta eläkkeelle siirtyneen tyypillinen 
eläke oli vuonna 2003 noin 60 prosenttia edeltävästä palkasta. Hyvin 
laajaan tilastoaineistoon perustuvassa Juha Rantalan ja Ilpo Suoniemen 
raportissa eläkkeiden korvaustason mediaani asettuu jopa tätä ylemmäs, 
70 prosentin tuntumaan.

Tutkimuksen mukaan noin 60 prosentin keskimääräinen korvaus aste 
pätee likipitäen kaikkiin eläkkeelle siirtyneisiin, olipa tulotaso mata-
lahko, keskimääräinen tai korkea. Yksilöllistä hajontaa on kuitenkin 
paljon. Kaikkein alimmissa tuloryhmissä eläkkeet ovat prosenteilla 
mitaten selvästi korkeammat, mutta tätä selittää eläkkeelle siirtymistä 
edeltäneiden tulojen mataluus. Se on taas saattanut johtua esimerkiksi 
työttömyydestä, osa-aikaisuudesta tai muusta työuran loppuvaiheen 
alenemasta.

Tuota pääsääntöä eli 60 prosentin tasoa on totuttu pitämään jonkin-
laisena määrämittana, josta joudutaan käytännössä tinkimään työurien 
alun viivästymisen tai katkonaisuuden takia. Nyt se näyttää kuitenkin 
käytännössä täyttyvän.

Eläkkeiden vertailutaso nousee vielä hieman, jos bruttotulojen sijasta 
katsotaan verotuksen jälkeistä nettoa. Eläkeläistalouksien pienempi 
henkilömäärä työikäisiin verrattuna vie aiempien selvitysten mukaan 
niiden kulutuskyvyn henkeä kohti yli 70 prosentin. Tätä voi pitää jo 
sangen kohtuullisena ikäihmisen turvana. 

Toivoa sopii, että uudet tiedot vaikuttaisivat eläkepoliittiseen kes-
kusteluun. Siinä sana sinkoilee niin, että tulevan kurjuuden manaajat 
kukistavat vaivatta nykyisen puutteen valittajat. 

Elinikäkerroin kieltämättä leikkaa tulevien vuosikymmenten eläk-
keiden korvaustasoa niin, että silloin saatetaan jäädä alle 50 prosentin 
bruttopalkasta. Kaukaisessa tulevaisuudessa, joissakin 90-vuotiaiden 
ikäryhmissä, painutaan mekaanisesti tehdyissä laskelmissa vielä selvästi 
tämän alapuolelle. Eläkeläisten reaalinen tulotaso ja kulutuskyky ovat 
silti tulevaisuudessa paremmat kuin nykyeläkeläisillä. 

Tällaiset arviolaskelmat on tarkoitettu informaatioksi eläkepoliit-
tiseen keskusteluun ja osoitukseksi, mihin nykypäätöksillä saatetaan 
tulla.  Tarkoitus ei liene kuitenkaan lopettaa päätösten valmistelua ja 
tekemistä tähän. Ennen julkaistujen arvioiden päätevuotta 2075 ehtivät 
vielä nykyiset ja varsinkin uudet päättäjäpolvet kokoontua useasti.

Lähiaikojen näkymät viittaavat siihen suuntaan, että nyt todettu 
60 prosentin eläketaso voidaan säilyttää. Väestön työkyky kohenee, 
työllisyys paranee ja työvoimapula avaa uusia tilaisuuksia halukkaille. 
Työurat ovat pitenemässä ja niiden loppupäässä ansaitaan parempia elä-
kekarttumia. Elinaikakertoimenkaan varsinainen tarkoitus ei ole leikata 
eläkkeitä, vaan saada porukka työskentelemään hieman pitempään.

Näiden näkymien perusteella suomalaisten kannattaa satsata 
työuraansa sekä kerryttää sitä kautta eläkettään ja kulutus-
kykyään. Kilpaileva markkinointiviestintä taas houkuttelee 
leikkaamaan kulutusta nyt ja suuntaamaan ne rahat yksilöl-
lisen lisäeläkkeen ostoon, vanhuusvuosien kulutusmahdol-
lisuuksien hyväksi.

R e i j o  O l l i k a i n e n
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ikäpolitiikka 
elinkeinoelämän 
lempilapseksi

Paheneva työvoimapula on yritysten uuden 

ikäpolitiikan paras konsultti. Elinkeinoelä-

mässä on alkamassa yhteiset osaamisen ja 

johtamisen kehittämistalkoot.
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e
linkeinoelämän Keskusliiton (EK) apulaisjohtaja Eeva-Liisa 
Inkeroinen sanoo, että yritysten tasolla julkinen ikäkeskustelu 
on pitkään jäänyt etäiseksi.

– Kun työvoiman saatavuus ei ole tähän mennessä muo-
dostunut yritykselle erityiseksi ongelmaksi, on keskustelu tulevasta 
työvoimatilanteesta ymmärrettävästi jäänyt vieraaksi ja etäiseksi, Inke-
roinen toteaa.

Nyt tilanne on ratkaisevasti muuttunut. EK peilasi hiljakkoin kes-
keisten jäsenyritystensä keskeisiä ongelmia. Kaksi kolmesta suurimmaksi 
nimetystä haasteesta liittyi ikäpolitiikkaan. Tehtävälistan ykköseksi yri-
tykset nimesivät osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisen. Samaan 
vyyhteen liittyi kysymys henkilöstöjohtamisesta.

– Jos yrityksillä on tarvetta pitää huolta ikääntyvästä työvoimasta, on 
tärkeintä pitää johtamisjärjestelmät kunnossa. Hyvä johtaminen liittyy 
työn mielekkyyteen, Inkeroinen muistuttaa.

Mielekkyyskeskustelussa Inkeroinen on harmistunut runsaasti julki-
suutta saaneista työelämän huonontumisväitteistä, kun samaan aikaan 
tutkimustulokset osoittavat, että ihmiset ovat yleensä suhteellisen tyyty-
väisiä työnsä sisältöön ja omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. 
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Eläkekarttuma liian motivoiva?

– Jatkossa kaivataan menettelytapoja, jotka antavat entistä paremmin 
mahdollisuuden ottaa ikänäkökulmasta huomioon työaikajärjestelyissä 
ihmisten jaksamisen, Inkeroinen toteaa.

Hän mainitsee hyviä kokemuksia tuottaneina malleina yritys- ja 
työpaikkakohtaiset joustavat työaikamallit ja työaikapankit. Yksittäisen 
työntekijän jaksamista motivoivista poliittisista ratkaisuista keskeisim-
mäksi Inkeroinen nimeää vuoden 2005 eläkeuudistuksen.

– Tietysti meitä mietityttää edelleenkin, motivoidaanko eläkekarttu-
man kautta liikaa vai olisiko verotuksen kautta onnistuttu vielä parem-
min. 

Aikaisemmin rakenteetkin ovat osaltaan jarruttaneet ikäpolitiikan 
muutosta. Sosiaaliturvajärjestelmässä on ollut varhaista työelämästä 
poistumista edistäviä kannusteita. 

– Työntekijän ja yrityksen etu ovat kohdanneet työvoiman vähentä-
misen tilanteissa. Silloin poistui palkkalistoilta se joukko, joka ei työllisty 
helposti uudelleen. Enää meidän ei pitäisi ylläpitää työstä poistumista 
edistäviä järjestelmiä.

Yritysten suhde ikääntyvään työvoimaan vaikuttaa Inkeroisen mukaan 
liiketalouden kannalta loogiselta. Toisin työpaikkansa säilyttämiseen 
pyrkivä yritysjohtaja tuskin voisikaan toimia. 

Elinkeinoelämän yhteiset talkoot

Valtiovetoiset jaksamisohjelmat vahvistavat ajatusta yhteisenä kansa-
kuntana pärjäämisestä. Pakottaako tuleva työvoimapula yrityksiäkin 
tekemään ”Korpilammen hengessä” seniorityövoiman hyväksi enemmän 
kuin oman yrityksen etu vaatisi?

– Pragmaattisuus varmaankin jatkuu ja yritykset arvioivat toimiaan 
omista lähtökohdistaan. Kuitenkin samalla ollaan jo nyt isolla joukolla 
etsimässä osaamisen ja johtamisen hyvä käytäntöjä ja uskon, että tässä 
mielessä on alkamassa elinkeinoelämän yhteiset talkoot. 

– Koko Suomen työelämää koskeva haaste on osata pitää kiinni osaa-
misesta ja nähdä senioriteetti tärkeänä kysymyksenä.

Te k s t i :  E i n o  N y k ä n e n
K u v a :  J u h a  R a h k o n e n
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e
tujärjestöt niin Hakaniemessä kuin 
Etelärannassakin paiskivat vahvasti 
ikätalkoissa. Yksittäisissä yrityksissä 
puhe seniorityövoiman vahvuuk-

sista ja uhkaavasta työvoimapulasta on ohi-
tettu, ellei ikääntyvistä työntekijöistä ole ollut 
juuri tietylle yritykselle välitöntä hyötyä. 

Anna Pärnäsen tutkimuksen mukaan jul-
kiset organisaatiot heräsivät ensimmäisinä 
reivaamaan henkilöstöpolitiikkaansa heti 
vuosituhannen vaihteen jälkeen. Tiedettiin, 
että muutaman vuoden sisällä suuri joukko 
saavuttaa eläkeiän yhtä aikaa. 

– Työssä olevien jaksamiseen panostukset 
olivat näyttäviä, mutta samaan aikaan julki-
sella puolella ei suinkaan nähty viisissäkym-
menissä olevia työn etsijöitä potentiaalina. 
Heidän sijastaan julkisen puoli suuntasi kat-
seita nuorten ikäluokkiin.

Upeiden, kapeiden ja 
nopeiden markkinat

Julkisella keskustelulla eläkepommista tai 
työvoimapulasta ei ole Pärnäsen tulkinnan 
mukaan ollut sanottavaa vaikutusta. Sen sijaan 
yrityksen ikäpolitiikka määräytyy strategisen 
hyödyn mukaan. Omat käytännön tarpeet 
ovat vaikuttaneet siihen, kuinka ikääntymi-
seen liittyviä viestejä on tulkittu. 

– Sitä vastoin ikääntyvä työntekijä on 
arvossaan palvelualan yrityksissä, joiden asi-
akkaille työntekijän iällä on väliä. Esimerkiksi 
olutravintolatyyppisessä paikassa ”korvaren-
gaspoika” ei olisi ollut oikea työntekijä. Hen-
kilökunnan veteraanit itsekin tiedostivat, että 
yleensä kysyntää oli niillä, joita voitiin sanoa 
”upee, kapee ja nopee”.

Ikäpolitiikan suurta käännöstä valmisteli 
kuitenkin jo vuosituhannen alkupuolella 

tapahtunut varhaiseläkereittien tukkiminen. 
Siihen asti ennenaikaiset eläkeratkaisut olivat 
olleet maan tapa, josta vallitsi yhteisymmärrys. 
Kun reitit tukittiin, siitä syntyi myös närää. 

– Eräässäkin yrityksessä työntekijät kävivät 
joukolla pyytämässä, että heidät pantaisiin 
eläkeputkeen. 

Anna Pärnänen havaitsi tutkimuksessaan, 
että ay-liikkeen edustajat olivat työpaikka-
tasolla vahvasti vanhan käytännön puolella. 
Eläkeputken tukkiminen oli saavutetun edun 
pois ottamista, jonka arveltiin aiheuttavan 
katkeruutta ilman tätä ”etua” jäävien kes-
kuudessa. Samaan ajatteluun kuului, että 
niukasti tarjolla oleva työ kuuluisi nuorten 
tehtäväksi.

Te k s t i :  E i n o  N y k ä n e n

ikäohjelmien 
sana muuttuu 

lihaksi

Valmisteilla olevan väitöskirjan mukaan julkinen 

sektori on ensimmäisenä tarttunut työvoimaon-

gelmaan, mutta sekin vain osittain. Painopiste 

pysyi pitkään vain nuorissa ikäluokissa.
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t
yöttömyyden vähentäminen ja työl-
lisyysasteen nostaminen ovat pysy-
vähköjä yhteiskunnallisia tavoitteita. 
Tavoitteeseen on pyritty toteutta-

malla talouskasvua tukevaa politiikkaa. Tärke-
ään asemaan ovat nousseet myös toimenpiteet, 
joilla alennetaan työmarkkinoille osallistumisen 
kynnystä ja joilla pidennetään työmarkkinoilla 
oloaikaa. 

Työttömyyden pienentämisen tavoitteessa on 
vähintäänkin kohtuullisesti onnistuttu. Myös 
työllisyysaste näyttää kääntyneen lievään nou-
suun. Suunta on siis oikea. 

Kannustinloukut 
eivät ratkaisevia

Työmarkkinoille osallistumisen kynnyksiä on 
kuitenkin yhä olemassa. Toimeentuloturvajär-
jestelmä luo määräytymisehdoillaan yhä työl-
listymistä haittaavia kannustinloukkuja. Näin 
siitä huolimatta, että kannustinloukkujen pur-
kaminen on ollut näkyvä poliittinen tavoite jo 
1990-luvun puolivälistä alkaen. 

Tutkimustulokset viittaavat kuitenkin siihen, 
että kannustinloukut vaikuttavat vain tilan-
teessa, jossa työttömyyden vaihtoehtona on 
lyhytaikainen keikkatyö. Mikäli työttömyyden 
vaihtoehtona on pysyvähkö kokopäiväinen työ 
kohtuullisella palkkatasolla, on työnteko useim-
miten kannattavaa. 

Tulonsiirtojärjestelmän kannustinvaikutuk-
set määrittävätkin työhön osallistumista vain 
osittain. Väitteelle tuki löytyy historiasta. Esi-

merkiksi 1980-luvulla työttömyyden määrä oli 
vähäinen huolimatta siitä, että järjestelmä oli 
kannustamattomampi kuin korkean työttö-
myysasteen 1990-luvulla. Voidaan myös perus-
tellusti kysyä, ovatko toimeentuloturvajärjes-
telmän muutokset kasvattaneet viime vuosina 
työllisyysastetta ja alentaneet työttömyyttä vai 
olisiko ilmiöiden taustalla sittenkin pitkään kes-
tänyt myönteinen talouskehitys, jonka vuoksi 
työtä on ylipäätään ollut tarjolla. 

Työmarkkinoilla 
esiintyy ikäsyrjintää

On olemassa selvää näyttöä siitä, että työllisty-
misen todelliset esteet löytyvät muualta kuin 
tulonsiirtojärjestelmästä. Työllistymisen toden-
näköisyyttä laskee muun muassa henkilön kor-
kea ikä ja alhainen koulutustaso. Mitä vanhempi 
ja kouluttamattomampi työtön olet, sitä toden-
näköisemmin myös pysyt työttömänä. 

Työttömien omakohtaiset kokemukset osoit-
tavat, että työelämässä esiintyy ainakin jossakin 
määrin työhön otettaessa ikään perustuvaa syr-
jintää. Täyttä varmuutta siitä, kuinka yleistä 
tällainen ikäsyrjintä työmarkkinoilla on, ei ole 
ja tutkimuksellisesti ikäsyrjinnän laajuuden 
tarkka selvittäminen lienee hankalaa.  

Työttömyys voi olla 
vapaaehtoista

Joissakin tilanteissa työttömyys voi olla myös 
vapaaehtoista. Työttömyys voidaan kokea hel-

potuksena ja irtautumisena työelämän oravan-
pyörästä. Esimerkiksi työttömyyseläkeputkea 
voidaan pitää järjestelmänä, jolla on ainakin 
osittain edistetty ikääntyneiden työllisten vetäy-
tymistä työmarkkinoilta. 

Vapaaehtoisesti työttömyys voidaan myös 
valita läheisten, kuten lasten hoidon takia. 
Onhan ansiosidonnaisella työttömyysturvalla 
lasten hoitaminen kotona usein kannattavampaa 
kuin lasten hoitaminen esimerkiksi kotihoidon 
tuella. Vaikka työttömyydellä voi olla vapaaeh-
toisuuden tausta, on työssä olo kuitenkin useim-
miten olotila, johon työttömät pyrkivät.  

Talouskasvu ja korkea 
työllisyysaste välttämättömiä

Työmarkkinoille osallistumista säätelevät siis 
monet tekijät. Siksi ratkaisujakin työllisyys-
asteen nostamiseksi tulee olla useampia kuin 
yksi. Työllisyysasteen nostamiseksi on luotava 
järjestelmiä, jotka edistävät työssä pysymistä ja 
lisäävät työnteon houkuttelevuutta. 

Työmarkkinoilla tulisi ymmärtää myös 
ikääntyvän työvoiman arvo. Pitkä työhistoria 
ei voi olla näkymättä ammatinhallinnassa. 

Pyrkimys työllisyysasteen nostamiseen on 
välttämätöntä, mikäli haluamme ylläpitää kan-
salaisistaan huolta pitävää yhteiskuntaa. Ilman 
kohtuullista talouskasvua ja korkeata työhön 
osallistumisen astetta olemme ikääntyvän väes-
törakenteen Suomessa suurella todennäköi-
syydellä hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus-
kriisissä.

Työllistymisen esteet
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Pitkän aikavälin 
laskelma 2007:

Kokonaiskuva 
edelliskertaa 

valoisampi

Työeläkemenot pysyvät hallinnassa, 

vaikka suomalaisten elinikä pitenee 

tulevina vuosikymmeninä enna-

koitua enemmän. Eläkkeiden taso 

suhteessa palkkoihin nousee vielä 

hieman seuraavan parinkymmenen 

vuoden aikana ja niiden ostovoima 

paranee. Pidemmällä aikavälillä eläk-

keiden taso kuitenkin kasvaa palkko-

ja hitaammin.  

t
yöeläkepäivänä julkaistut laskelmat 
eivät ole olleet kaikkien mieleen. 
Erityisesti eläkeläisjärjestöt ovat 
kiukustuneet eläkkeiden ostovoi-

maa koskevista luvuista. Eläketurvakeskusta 
on syytetty keskustelupalstoilla jopa harhaisen 
tiedon levittäjäksi.

– Laskelmissamme verrataan kunakin vuonna 
maksettavaa keskieläkettä samaan ajankohdan 
keskipalkkaan. Kyseessä ei siis ole vertailu siitä, 
kuinka paljon eläke on kunkin yksilön omasta 
palkasta, kehityspäällikkö Ismo Risku tähden-
tää.

Keskimääräinen maksussa oleva eläke muut-
tuu myös siksi, että eläkkeensaajien joukko vaih-
tuu jatkuvasti. Uudet alkavat eläkkeet ovat kes-
kimääräistä eläkettä korkeampia ja päättyvät 
eläkkeet ovat keskimääräistä matalampia.

Taustalla tuore väestöennuste

Taloustieteilijät lukenevat raporttia toisesta 
näkökulmasta. Vaikka Tilastokeskuksen tuore 
väestöennuste ennustaakin suomalaisille aiem-
pia ennusteita pidempää elinkaarta, pysyvät 
työeläkemenojen kasvunäkymät maltillisina. 
Myös ennusteet työeläkemaksun tasosta ovat 
tulleet aiemmista laskelmista alaspäin. 

Kaiken kaikkiaan edelliseen, vuonna 2004 
julkistettuun vastaavaan laskelmaan verrattuna 
eläkemenot suhteessa työtuloihin ovat jonkin 
verran pienentyneet ja TyEL:n maksutaso on 
alentunut sijoitustuottojen, rahastointiteknii-
kan muutoksen ja menoprosentin alenemisen 
ansiosta.

Edellytyksenä työvuosien 
lisääntyminen

Eliniän nousu kasvattaa vain vähän eläkemenoa 
elinaikakertoimen vuoksi. Se pienentää alkavia 
eläkkeitä lisääntyvien elinvuosien tahdissa. Eläk-
keissä ei siis ole hurraamista, elleivät suomalaiset 
jatka työskentelyä työuran loppupäästä. 

–  Mikäli eläkkeelle siirtymisikä ei muut-
tuisi nykyisestä, eläkkeellä vietetty aika kasvaisi 
vuoteen 2030 mennessä lähes neljällä vuodella. 
Samansuuntainen kehitys jatkuisi siitä eteen-
päinkin, Risku toteaa.

Työssä jatkamista voi kannustaa myös sekin 
tosiasia, että palkat nousevat tulevaisuudessa 
enemmän kuin eläkkeet. Siitä huolimatta eläk-
keiden ostovoima kasvaa jatkuvasti. 

Suhteessa palkkaan keskimääräinen eläke 
nousee vielä 2020-luvun alkuun saakka, mutta 
siitä eteenpäin suhteellinen eläketaso alenee.

– Kannattaa kuitenkin huomata, että kol-
menkymmenen vuoden päästä eläkkeet suh-
teessa palkkoihin ovat samalla tasolla kuin 
nykyään mutta yli puolitoistakertaisia ostovoi-
maltaan, Risku sanoo.

Lisää syntyvyyttä ja 
maahanmuuttoa

Väestöennusteesta löytyy muitakin myöntei-
siä yllätyksiä kuin eliniän kasvu. Aiemmista 
väestöennusteista poiketen työikäinen väestö ei 
enää supistu pidemmällä aikavälillä. Tämä on 
syntyvyyden hienoisen nousun ja lisääntyvän 
maahanmuuton ansiota.

Pitkän aikavälin laskelman myönteisiin yllä-
tyksiin kuuluu myös se, että yksityisalojen työ-
eläkemaksutason ennustetaan olevan alhaisempi 
kuin aiemmissa laskelmissa. TyEL-maksu nou-
see nykyisestä noin 21 prosentista 2030-luvulle 
tullessa runsaat neljä prosenttiyksikköä, minkä 
jälkeen maksu ei enää juurikaan muutu.

Maksun korotustarvetta on hillinnyt vuoden 
alusta käyttöön otettu rahoitusuudistus. Sen 
myötä eläkevaroja kohdistetaan entistä parem-
min tuottaviin, mutta riskipitoisimpiin kohtei-
siin. Lisäksi uudistus rajoittaa eläkerahastojen 
perusteetonta paisuttamista.

Kokonaisuutena nykyinen 
maksutaso riittänee

Ismo Risku huomauttaa, ettei TyEL-maksu 
kuvaa koko työeläkejärjestelmän maksutasoa. 

– Kun katsotaan työeläketurvaa kokonaisuu-
tena ja otetaan siis julkisen sektorin ja yrittäjien 
työeläkkeet mukaan, työeläketurvan kustanta-
miseen ei tulevaisuudessakaan tarvita oleellisesti 
nykyistä korkeampaa maksutasoa, hän toteaa.

Selitys tähän ehkä yllättäväänkin lopputu-
lokseen on se, että julkisalojen eläkemaksutasot 
ovat nousseet rahastoinnin myötä huomatta-
van korkeiksi. Kertyneet rahastot luonnolli-
sesti keventävät tulevia maksupaineita.  Samaan 
aikaan lainsäädäntöä on muutettua menokehi-
tystä hillitsevään suuntaan.

– Työeläkkeiden kokonaismaksutaso on jo 
nyt liki 27 prosenttia. Tämä sisältää myös jul-
kisalojen palkansaajat ja yrittäjät.  Suurin piir-
tein nykyinen maksutaso näyttäisi riittävältä 
pidemmälläkin aikavälillä. Johtopäätös vielä 
voimistuu, jos kansaneläkkeet otetaan laskel-
miin mukaan.

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

Julkaisu:
Lakisääteiset eläkkeet
Pitkän aikavälin laskelmat 2007
Peter Biström, Kalle Elo, Tapio Klaavo, Ismo 
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Eläketurvakeskuksen raportteja 2007:2  
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ykyinen sosiaaliturvamme on synty-
nyt pieninä osauudistuksina aikana, 
jota tänä päivänä voi ehkä haikeas-
tikin nimittää hyvinvointivaltion 

kultakaudeksi. Sosiaalipolitiikan tutkijoiden 
mukaan elämme paraikaa globaalin talouden 
yliherruuden kautta, josta seuraa joko hallinta-
van muutos tai pysyvän ahtauden aika.

Työeläkepäivien tutkimusseminaarissa kysyt-
tiin, kuinka eläketurvan käy, kun sosiaaliturvaa 

uudistetaan. Teeman tekee ajankohtaiseksi hal-
lituksen asettaman laajan sosiaaliturvan uudis-
tamiskomitean työ, jossa sosiaaliturvan tilkku-
täkistä pyritään valmistamaan ehyt ja kaikille 
riittävä peitto. 

Hallinnollisesti hajanainen kenttä

Uudistuskomitean puheenjohtaja, dosentti 
Markku Lehto, entinen sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön kansliapäällikkö valottaa niin sanotun 
satakomitean uudistyön taustoja. 

Lähes puolet sosiaalimenoista koostuu eläk-
keistä. Eläkepolitiikalla on yhtymäkohtia van-
husten ja vammaishuoltoon, terveydenhoitoon, 
sairauden aikaiseen turvaan, perhepolitiikkaan, 
koulutukseen, kuntoutukseen, työttömyyteen, 
työllistämiseen ja työsuojeluun. 

Näin eläkkeet ovat tärkeä osa sosiaaliturvaa, 
ja uudistuksessa kaikkia sosiaaliturvan osia tar-

Kuva eläkeläisten toimeentuloturvasta tarkentuu uusien tutki-

musten myötä. Työeläkkeen ansiosta moni ponnistaa köyhyys-

rajan paremmalle puolelle, mutta liian moni jää myös sen alle.

lähikuvia toimeentuloturvasta
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kastellaan kannustavuuden parantamisen ja 
rahoituksen kestävyyden näkökulmasta. Lehto 
tähdentää, että komitea ei ole tekemässä työ-
eläkereformia. 

Lehto heittää mietintään kysymyksen sosi-
aaliturvan lohkojen synergian parantamisen 
mahdollisuudesta. Nyt alue on hallinnollisesti 
hajanainen monine ministeriöineen ja virastoi-
neen, satoine kuntineen ja kuntayhtymineen 
sekä sairaus- työttömyys-, työeläke- ja tapatur-
vavakuuttajineen. 

– Kansalaisille tämä voi pahimmillaan tar-
koittaa epäjohdonmukaisuutta korvaustasoissa, 
etuuksien ja ansiotulojen yhteensovittamisessa, 
tuloharkinnan soveltamisessa, karensseissa, 
hakumenettelyissä ja siinä, miten ratkaisuissa 
huomioidaan perhesuhteet.

Uudistustyön tavoitteena on Lehdon mukaan 
laajasti ymmärretyn toimintakyvyn ja toiminta-
mahdollisuuksien korjaaminen. Tämä tarkoittaa 
käytännössä kannustavien ja vastuuta lisäävien 
piirteiden vahvistamista sosiaaliturvan kaikilla 
lohkoilla.

Ei ihan kärkimaa

Kelan tutkimusprofessori Olli Kangas tarkaste-
lee laajasti suomalaista sosiaaliturvaa vertailevan 
eurooppalaisen aineiston valossa. Vuosituhan-
nen taitteeseen päättyvän aineiston perusteella 
näyttää siltä, ettei Suomi ole pystynyt pysyttäy-
tymään ihan Euroopan kärkimaiden joukossa 
eläkeläisten köyhyyden ehkäisyssä. Vuositu-
hannen vaihteen jälkeen tilanne on saattanut 
muuttua, mutta maanosanlaajuista vertailevaa 
tietoa ei enää ole saatavilla.

Kangas näkee Suomessa selviä viitteitä niin 
sanotun regiimin eli hallintatavan muutoksesta. 
Kaikille etuudet turvaavasta universaalista järjes-
telmän lähtökohdasta on käännytty kohdenta-
van, tarveharkintaisen järjestelmän suuntaan.

– Muu lainsäädäntö on sosiaalisempaa kuin 
toimeentuloturvasäädökset, Kangas sanoo. Hän 
havainnollistaa väitettään vertaamalla toimeen-
tuloturvan vähimmäisrajaa ulosoton suojaosuu-
teen, joka on satakunta euroa suurempi.

Eläkeläisköyhyys linjassa muun 
köyhyyden kanssa

Työeläkepäivän tutkimusseminaarissa paneudut-
tiin erikseen muutamaan köyhyyttä ja köyhyys-
riskiä selvittelevään tutkimukseen. Palkansaajien 
tutkimuslaitoksen erikoistutkija Ilpo Suoniemi 
esitteli eläkeläisten köyhyyteen paneutuvan tut-
kimuksen. Sen aineisto sisältyy Suoniemen ja 
ETK:n ekonomistin Juha Rantalan laajempaan 
tutkimukseen Eläkeläisten toimeentulo tulon-
jaon kokonaisuudessa.

Köyhyystutkimuksen nykyinen 60 prosentin 
raja väestön keskituloista tarkoittaa käytännössä 
noin 12 000 euron vuosituloa, eli tällöin käy-
tössä on kuukaudessa noin tuhat euroa.

Tutkimuksessa selvitetään eläkeläisten köy-
hyyttä kahdella mittarilla: köyhyyden yleisyy-
dellä ja köyhyyden syvyydellä.

Laman aikaan eläkeläisten köyhyys väheni, 
mikä käytännössä tarkoitti, että se asettui 
samalle tasolle kuin muun väestön köyhyys. 
Myöhemmin eläkeläisköyhyys on hieman 
lisääntynyt, mutta ei sen enempää kuin muun 
väestön köyhyys. Toisin sanoen eläkeläisköyhyys 
on linjassa köyhyyden yleiseen määrään. 

Kun köyhyyden syvyyttä katsotaan tilas-
tojen valossa, eläkeläiset eivät ole pudonneet 
kovin kauas köyhyysrajasta. Suoniemen mukaan 
tämä osoittaa eläkejärjestelmän toimivuutta. 
Eläkeläisten toimeentulon kokonaisuudessa 
työeläke on se merkittävä tekijä, joka nostaa 
ihmisiä yliköyhyysrajan. Pelkkä kansaneläke ei 
riitä nostamaan tämän rajan yli.

Suoniemen mukaan työeläkejärjestelmä toi-
mii kahdessa tehtävässään: yhtäältä se on suh-
teessa vanhaan tulotasoon ja toisaalta onnistuu 
torjumaan köyhyyttä.

Yksinäiset ja kipeät köyhimpiä

Tarkempi erittely tuo esiin muutamia ryhmiä, 
joiden köyhyysriski on keskimääräistä korke-
ampi. Tällaisia ovat yksinäiset ihmiset, joi-
den ruokakunnassa ei ole käytettävissä toisen 
ihmisen tuloja. Erityisen selvästi tämä näkyy 
75 vuotta täyttäneiden naisten kohdalla. Suo-

niemen mukaan luonnollinen selitys on, että 
tämän ikäluokan naisilla on muita vähemmän 
työeläkkeitä.

Köyhyys on ongelma myös nuorilla työky-
vyttömyyseläkeläisillä. Niin ikään ansiosidon-
naiselta turvalta putoavat pitkäaikaistyöttömät 
tulevat saamaan pienen eläkkeen, jos he joutu-
vat pysyvästi eläkkeelle.  

Eläketurvakeskuksen erikoistutkija Raija 
Gould valaisee työkyvyttömyyseläkeläisten tilaa, 
jossa köyhyys ja kipeys usein yhdistyvät. Hän 
päättelee tutkimusaineistonsa pohjalta, että työ-
kyvyn ongelmat eivät ole ainoastaan terveyden 
ongelmia: toimeentulon ongelmat ennakoivat 
siirtymistä työkyvyttömyyseläkkeelle. 

– Eri järjestelmistä eläkettä saavien köy-
hyyden ja kipeyden kokemukset ovat erilaisia. 
Masennuksesta kärsivät työeläkeläiset kokevat 
elämänlaatunsa, terveytensä ja toimeentulonsa 
muita huonommaksi, Gould kertoo.

Vähätuloisimmat, vain kansaneläkettä saavat 
turvautuvat toimeentulo-ongelmissaan läheisten 
ihmisten verkostoon. Tässä ryhmässä tyytyväi-
syys elämän puitteisiin on kaikkein suurinta.

Te k s t i :  E i n o  N y k ä n e n
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k
atainen antaa hyvät pisteet eläkejär-
jestelmän palkitsevuudesta ja työn-
tekoon kannustavuudesta. Kahden 
vuoden takainen eläkeuudistus lisäsi 

tätä reiluutta. 
Tiivis yhteys eläkemaksun ja eläke-etuuden 

välillä varmistaa, että maksu koetaan säästämi-
seksi. Tällöin ehkäistään Kataisen mukaan myös 
työn tarjonnan vähenemistä. 

Venymiskykyinen rahastointimalli

Toisena kriteerinä Katainen pitää rahastoivaa 
eläkejärjestelmää. 

– Suomen osittain rahastoiva järjestelmä 
täyttää kriteerin varsin hyvin. Nyt korjataan 
kymmenen vuoden takaisen sijoitusuudistuk-
sen hedelmiä. Sijoitustuottojen paraneminen 
hillitsee työeläkemaksun nostopaineita.

Tämän vuoden alussa muutettu sijoitus-
sääntö sallii aikaisempaa hieman suuremman 
riskinoton. Edelleen lähes 30 prosenttia sijoi-
tuksista jää Suomeen. 

Katainen arvelee, että eläkevaroille saadaan 
jatkossakin selvästi bruttokasantuotteen kasvu-
vauhtia korkeampi tuotto.   

Suomen rahastoiva malli saa Kataiselta kii-
tosta venymiskyvystään talouden myllerryksessä. 

Hän viittaa lamavuosiin, jolloin työeläkemaksu-
jen alentamisella kylläkin synnytettiin vastuuva-
jausta – velkaa – ja tämän ratkaisun avulla maata 
nostettiin laman syvimmästä syöveristä. 

  – Järjestelmää on tarvittaessa kyetty kolmi-
kantaisesti rukkaamaan, Katainen kiitteli.

Reiluuspisteitä Katainen antaa myös järjes-
telmän automaattisista sopeuttamismekanis-
meista, jolloin ei tarvita poliittisia päätöksiä 
viimeisen pakon edessä. Runsaan vuoden kulut-
tua käyttöön otettava elinaikakerroin poistaa 
automaattisesti työeläkejärjestelmälle ja sen 
maksajille ihmisten eliniän pitenemisestä koi-
tuvaa riskiä.

Sukupolvisopimus vaarassa

Vain yksi Kataisen viidestä reiluuskriteeristä ei 
ole toteutunut. Järjestelmä ei vaikuta läpinäky-
vältä ja sukupolvisopimus on vaarassa. Työnte-
kijäin ja eläkkeensaajien on hankalaa ymmärtää 
eläkkeen määräytymisen perusteet, eikä tulevan 
eläkkeen suuruus käy helposti selville.

Kataista huolestuttaa sukupolvisopimuk-
sen murentuminen. Nykyiset nuoret ja tulevat 
sukupolvet joutuvat maksamaan korkeampaa 
eläkemaksua kuin heitä vanhemmat ovat mak-
saneet. 

– Sukupolvien välisen reiluuden toteutumi-
nen edellyttäisi ansiotulojen verotuksen alenta-
mista, Katainen viestitti. 

Samaan suuntaan toimisi eläkemaksujen 
korottaminen etupainotteisesti nyt, kun talous 
vielä kasvaa kohtuullista vauhtia.

Kataisen reseptinä pitempään työssä jaksa-
miselle ovat tutut lääkkeet: hyvä johtaminen ja 
elinikäinen oppiminen. 

– Nyt henkilöstökoulutukseen osallistu-
minen vähenee selvästi 45 ikävuoden jälkeen. 
Mahdollisuus tulisi tarjota myös ikääntyville 
työntekijöille, sillä he oppivat kyllä, kun vain 
opetuksessa käytetään päteviä menetelmiä.

Jyrki Katainen Työeläkepäivässä:

Melko reilu 
eläkejärjestelmä
Valtiovarainministeri Jyrki Kataisen 

mielestä hyvän eläkejärjestelmän 

pitää olla reilu viidellä eri kriteerillä 

arvioituna.  Kataisen arvion mukaan 

eläkejärjestelmämme jo täyttää 

melkein kaikki kriteerit. Työssä jaksa-

miseen Katainen motivoi suomalaisia 

elinikäisen oppimisen avulla.

Kataisen kriteerit:

Työeläke toimii reilusti, silloin kun se:
 palkitsee ja kannustaa työntekoon•	
 rahastoi•	
 on läpinäkyvä ja sukupolville •	

oikeudenmukainen
 kestää talouden muutokset•	
 sisältää automaattisia •	

sopeuttamismekanismeja.
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Kuvio 1. Päätulona eläkkeelle 2003 siirtyneiden omaeläkesuhteen 
jakauma (suhteessa vuosien 1997–2001 keskituloon), prosenttia.
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Kuvio 2. Vuonna 2003 palkansaajasta päätulona eläkkeelle siirty-
neiden omaeläkesuhteen mediaani iän ja eläkettä edeltävän tulo-
kymmenyksen mukaan, %.*)

*) Eläkettä edeltävät tulokymmenykset on laskettu erikseen kullekin ikäryhmälle vuosien 
1997–2001 keskitulosta. Eläketulo on vuodelta 2004.

e
läketurvakeskuksen ja Palkansaajien 
tutkimuslaitoksen selvityksessä on 
seurattu suomalaisten tulokehitystä 
ja tulorakenteen muuttumista ensim-

mäistä kertaa usean vuoden ajalta. Eläkkeelle 
siirtymistä ja tulosuhteita on tarkasteltu vuoden 
2003 tilanteen perusteella. Tutkimusaineistona 
on Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilas-
tosta poimittu laaja yli 500 000 henkilön panee-
liotos vuosilta 1995–2004. 

Vuonna 2003 eläkkeelle siirtyi kaikkiaan 
57 000 henkilöä. Luku sisältää myös osa-aika-
eläkkeelle siirtyneet. Eniten siirtymisiä oli pal-
kansaajien ryhmästä ja ikäryhmästä 60–64-vuo-
tiaat. 70 prosentille eli valtaosalle eläkkeelle 
siirtyneistä eläkkeestä tuli myös tärkein tulon-
lähde. Heitä selvityksessä kutsutaan päätulona 
eläkkeelle siirtyneiksi. 

Korkeat korvaussuhteet hajanaisen 
loppu-uran jälkeen

Kuviossa 1 on esitetty päätulona eläkkeelle siir-
tyneiden omaeläkesuhteet. Omaeläkesuhde las-
ketaan jakamalla henkilön vuonna 2004 saamat 
omaeläkkeet eli työ- ja kansaneläkkeet vuosien 
1997–2001 keskimääräisillä bruttotuloilla, joista 
on vähennetty pääomatulot. Vertailutuloina 
ovat siis ansiotulot ja saadut tulonsiirrot, joita 
henkilö saa esimerkiksi työttömyyden vuoksi. 
Näitä tuloja eläkkeiden ajatellaan ensisijaisesti 
korvaavan. Tulot on korotettu vuoden 2004 
hintatasoon käyttäen elinkustannusindeksiä.

Jakauman huippu sijoittuu 67 prosenttiin, 
joka on omaeläkesuhteen tyyppiarvo. Mediaa-
niksi tulee 70 prosenttia. Kuvio osoittaa, että 
toteutuneeseen tulokehitykseen perustuvat 
”eläkkeiden korvaussuhteet” vaihtelevat suu-

eläkkeet korvaavat 
työuran lopun 

tuloja kohtalaisesti
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Työeläkkeen tavoitteena on aikaisemman, totutun kulutustason säi-

lyttäminen kohtuullisena eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Miten tässä ta-

voitteessa on onnistuttu? Siitä kertoo Juha Rantalan ja Ilpo Suoniemen 

tuore selvitys Tulojen muuttuminen eläkkeelle siirryttäessä.

eläkejärjestelmän toimivuudesta. Palkansaajasta 
eläkkeelle siirtyneiden eläkesuhteet ovat lähellä 
60 prosentin tavoitetasoa ja vain pienellä osalla 
tulot alenevat eläkkeelle siirryttäessä enemmän 
kuin 50 prosenttia. 

Työttömyydestä tai muilta tulonsiirroilta 
eläkkeelle siirtyneillä tulosuhteet ovat selvästi 
keskimääräistä suuremmat. Vaikka heidän 
tulotasonsa ei ole korkea, eivät toimeentulo-
ongelmat myöskään yleensä lisäänny eläkkeelle 
siirtymisen seurauksena. 

Melko isolla osalla, 30 prosentilla, eläkkeelle 
siirtyneistä eläke ei ollut suurin tulolaji. Tähän 
osittain eläkkeelle siirtyneiden ryhmään kuu-
luivat osa-aikaeläkettä saavat. He siirtyvät eläk-
keelle kahdessa vaiheessa ja siksi heille on vaikea 
laskea sopivaa eläkkeen korvaussuhdetta.

Käteen jäävä tulo ratkaisee

Usein kuulee sanottavan, että ”eläke on puolet 
palkasta”. Tähän ja tuleviin eläkeodotuksiin 
verrattuina tutkimustulos palkansaajien 60 
prosentin omaeläkesuhteesta on korkea. Erona 
on se, että omaeläkesuhdetta laskettaessa eläke 
suhteutettiin todelliseen eläkettä edeltävään 
viiden vuoden keskituloon. Tämä on eri asia 
kuin eläkejärjestelmän antama korvaus eläkkeen 
perusteena olevista ansioista. 

On mahdollista, että työuran loppuvuosina 
työaika ja -tahti laskevat ja erilaiset työelämän 
katkokset yleistyvät. Siksi tulotaso ei eläkkeelle 
siirryttäessä välttämättä laske niin paljon kuin 
usein on oletettu.

Omaeläkesuhde on eläkejärjestelmän kan-
nalta keskeinen mittari. Toimeentulon kannalta 
on kuitenkin tärkeintä, miten verotuksen jälkei-
nen ”käteen jäävä tulo” muuttuu. Tutkimusta 
jatketaan tähän suuntaan ja sitä täydennetään 
muilla toimeentulon dynamiikan kannalta kiin-
nostavilla tarkasteluilla. 

resti. Jakauma on voimakkaasti vino oikealle. 
Omaeläkkeet voivat saada hyvinkin suuria 
arvoja, mutta toisaalta näitä esiintyy suhteel-
lisen harvoin. 

Korkeiden omaeläkesuhteiden taustalla 
on pienituloisuus. Työttömyydestä eläkkeelle 
siirtyneitä on tutkimusaineistossa kolmannes, 
ja näiden omaeläkesuhteet ovat usein yli 100 
prosenttia. Pienituloisia ovat myös ennen 50 
vuoden ikää eläkkeelle siirtyneet, ja heidän oma-
eläkesuhteensa ovat erityisen korkeat. Korkeaa 
eläkesuhdetta selittää myös osa-aikainen työn-
teko työuran loppuvaiheessa. Tällöin eläke saat-
taa olla myös tasoltaan korkea.

Palkkatyöstä kelpo eläke

Palkansaajille laskettu omaeläkesuhde on käsit-
teellisesti lähellä eläkejärjestelmän korvaussuh-
detta. Kuviosta 2 käy ilmi, miten palkkatyöstä 
eläkkeelle siirtyneiden omaeläkesuhteen medi-

aani vaihtelee eläkettä edeltävän iän ja tulokym-
menyksen mukaan. 

Palkkatyöstä eläkkeelle siirtyneiden keski-
määräinen omaeläkesuhde on 60 prosentin 
tuntumassa iästä riippumatta. Alimmissa tulo-
kymmenyksissä mediaanit ovat kuitenkin tätä 
korkeammat. Nuorimmassa ja vanhimmassa 
ikäryhmässä tulot jopa selvästi nousevat eläk-
keelle siirryttäessä. Näissä ryhmissä, etenkin alle 
50-vuotiailla, tulotaso oli matala, mikä näkyi 
myös omaeläkesuhteissa. 

Pääosin yksityiseltä sektorilta eläkettä saa-
vien omaeläkesuhde on hieman alle ja julkisella 
sektorilla hieman yli 60 prosenttia. Julkisella 
sektorilla eläkettä onkin karttunut yksityistä 
nopeammin.

Eläke ei kaikilla suurin tulonlähde

Kokonaisuutena vuonna 2003 eläkkeelle siir-
tyneiden tarkastelu antaa myönteisen kuvan 

I l p o  S u o n i e m i 
E r i k o i s t u t k i j a

Pa l k a n s a a j i e n  t u t k i m u s l a i t o s

J u h a  R a n t a l a 
E k o n o m i s t i

E l ä k e t u r v a k e s k u s
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Töihin 
ulkomaille
Työkomennuksella Tukholmassa ollut 
Anna-Leena Rautajuuri kertoo, että 
uusi työyhteisö otti hänet ystävällisesti 
vastaan ja yleensäkin ruotsalaiset ovat 
sosiaalisesti huomaavaisempia kuin me 
hieman jäyhät suomalaiset. 
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Ruotsi on selvä ykkönen Suomesta ulkomaille työkomen-

nukselle lähteneiden kohdemaana. Kun työntekijä lähtee 

tilapäiselle komennukselle EU- tai sosiaaliturvasopimus-

maahan, haetaan hänelle todistus kuulumisesta Suo-

men sosiaaliturvaan. Eläketurvakeskuksesta haettavalla 

todistuksella (E101) työntekijä voi työskentelymaassaan 

osoittaa, että hän on oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan 

ja maksut maksetaan asianmukaisesti Suomeen.

 Nuori, näppärä juristi OTK Anna-Leena Rautajuuri, 

30, oli syksyllä kahden kuukauden kestoisella komen-

nuksella vero- ja neuvontapalveluita tarjoavan KPMG:n 

Tukholman toimistossa. Hän oli tyytyväinen ulkomaan-

komennuksen ammatilliseen puoleen, joskin hän ottaisi 

seuraavalle mahdolliselle ulkomaan pidemmälle työru-

peamalle perheen mukaan.

v
iime vuosina nimenomaan Ruotsiin lähetetyille työnte-
kijöille annettujen E 101 -todistusten määrä on vaihdel-
lut reilun tuhannen ja 2 000 todistuksen välillä, kertoo 
yhteyspäällikkö Minna Levander Eläketurvakeskuksen 
lakiosastolta.

Terävin huippu on ylitetty

Suomesta lähetettyjen työntekijöiden määrässä ei ole tapahtunut mitään 
järisyttävää kasvua sitten vuoden 2005 huippulukeman. Silloin hake-
muksia oli yli 6 000, nyt liikutaan lähes samoissa lukemissa. Työko-
mennuksille lähdetään Ruotsin jälkeen seuraavaksi eniten Saksaan, 
Yhdysvaltoihin ja Norjaan. 

Ulkomailla työskentelyn aikaisen sosiaaliturvan myöntävä maa ratkeaa 
sen mukaan, onko kyseessä EU-maa, sosiaaliturvasopimusmaa vai maa, 
jonka kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta. EU:ssa ja sosiaali-
turvasopimusmaissa pääsääntönä on työskentelymaassa vakuuttaminen, 
mutta tilapäiselle työkomennukselle lähtevät Suomesta lähetetyt työnte-
kijät pysyvät tietyin edellytyksin Suomen sosiaaliturvassa.

– EU:n laajentuminen on selvästi nähtävissä Suomeen tulleiden 
työntekijöiden huomattavana kasvuna. Tilastot osoittavat selkeää kas-
vua Virosta Suomeen saapuneiden työntekijöiden osalta. Vuonna 2006 
Virosta on virallista tietä tullut noin 3000 – 4000 lähetettyä työntekijää 
Suomeen töihin, enin osa rakennusalalle. Myös Puolasta on kasvava 
työntekijöiden virta, Levander kertoo.
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Eläketurvakeskuksen lakiosaosastolla annetaan puhe-
limitse ja sähköpostin välityksellä neuvontaa ulkomaan-
työn vakuuttamisasioissa työnantajille sekä työntekijöille 
päivittäin.

– Pidämme hyvin toimivaa neuvontapalvelua tärkeänä 
osana täällä tehtävää työtä. Vastikään marraskuussa pidimme 
jälleen virolaisen yhdyslaitoksemme Sotsiaalkindlustusametin 
kanssa yhdyslaitosneuvottelut. Tapaamisessa keskustelimme 
yhteisistä tavoitteistamme ja pyrkimyksenä ovat sujuvat 
käytännöt maittemme välillä työeläkevakuuttamiseen ja 
muuhun sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä.

Enemmän eksotiikkaa 
– enemmän neuvontaa

Anna-Leena Rautajuuri käväisi kahden kuukauden kes-
toisella komennuksella vero- ja neuvontapalveluita tarjo-
avan KPMG:n Tukholman toimistossa. Hänen varsinainen 
työnsä veroasiantuntijana on Helsingin ydinkeskustassa 
samannimisen yrityksen palveluksessa.

Kansainvälisille yrityksille tilintarkastus, verotus- ja neu-
vontapalveluita antava KPMG on suuntautunut globaaliksi 
toimijaksi. Moni Anna-Leenan kollegoista on kiinnostunut 
lähtemään ulkomaankomennukselle – joko lyhytkestoiselle 
tai pidempiaikaisellekin. Komennus on työuran ja koke-
muksen kartuttamisen kannalta houkuttelevaa.

– Työkokemus ulkomailla on ollut hyödyksi omassa 
työssäni KPMG:n Helsingin toimistossa People Services 
-yksikössä, jossa neuvon yrityksiä ja heidän työntekijöitään 
juuri ulkomaan komennuksiin liittyvissä asioissa, veroasi-
antuntija Rautajuuri toteaa.

KPMG:n People Services-palveluiden yksikön vetäjä 
Antti Eerola tietää, minkälaiset yritykset lähettävät työn-
tekijöitään ulkomaankomennuksille.

– Monet asiakkaistamme ovat isoja suomalaisia pörssi-
yrityksiä sekä toisaalta kansainvälisiä yrityksiä, jotka etab-
loituvat Suomeen. Mutta on myös iso joukko pienempiä 
yrityksiä, joilla on kansainvälisesti kasvumahdollisuuk-
sia. Usein tiedetään etukäteen, mitä tarvitaan, mutta aina 
komennusmaan olosuhteet ja omanlaisensa yrityskulttuuri 
vaikuttavat yrityksen tarvitseman tiedon tarpeeseen.

– Esimerkiksi Venäjällä erilaiset käytännön järjestelyt 
saattavat poiketa siitä, mihin on totuttu. Mitä eksootti-
sempi maa, sen suurempi tiedontarve on myös työnte-
kijän ulkomaille lähettävällä yrityksellä. Annamme myös 
räätälöityjä palveluita siihen, kuinka yrityksen työntekijän 
muutto-, asumis- ja perheolot on järjestettävissä kohde-
maassa, Eerola sanoo. 

Yritysten suuntautumisesta kansainvälisesti on luettavissa 
ulkomaantyön lisääntyneenä kasvuna ja muun muassa siihen 
liittyvänä eläkeneuvontana. Ulkomaankomennukset ovat 
kestoltaan yleensä puolesta vuodesta kolmeen vuoteen.

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

– Ulkomaankomennuksella tavoit-
telin muun muassa vankempaa 
ruotsin kielen taitoa ja sen sainkin 
hankituksi. Tein vastaavia veroasi-
antuntijan töitä kuin Helsingissä, 
mutta Tukholmassa työkielenäni 
oli pääasiassa ruotsi, osittain tie-
tenkin myös englanti, kertoo Rau-
tajuuri työkomennuksen jälkeen.



Anna-Leena oli mennyt kuukautta ennen ulkomaanpes-
tiä avioliittoon, joten perhe-elämän kannalta oli mel-
keinpä välttämätöntä, että hän tapasi puolisonsa Jukan 
kanssa viikonloppuisin. Käytännössä toinen heistä lensi 
joko Tukholmaan tai kotiin Espooseen. Nyt on yhteistä 
aikaa nauttia vaikkapa Helsingin kahviloista.
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Anna-Leena kertoo, että yksin vieraassa kaupungissa 
eläminen on erilaista kuin jos lähtisi esimerkiksi opis-
keluvaihtoon, jolloin opiskelijoiden valmiit verkostot 
helpottavat tutustumista toisiin samanikäisiin. On 
se ihan eri asia olla iltaisin vieraassa kämpässä yksin 
kuin viettää lepoaikaa lähimpien ihmisten seurassa.



VR Eläkesäätiö 
puuskuttaa

Eläkesäätiö joutuu päivittäin lunastamaan paikkansa 

suhteessa työnantajaansa. Eläkevakuuttamisen muodon 

ratkaisee pelkästään kustannustehokkuus.

Vuoden paras eläkerahasto Suomessa 

täyttä 
höyryä

e
läkesäätiöistä ei välttämättä muodostu kovin eteenpäin pyrkivää 
mielikuvaa. Säätiön on kuitenkin toimittava tehokkaammin 
kuin sen vakuutuksista kilpailevien eläkeyhtiöiden. VR Elä-
kesäätiön rahasto arvioitiin tänä vuonna Suomen parhaim-

maksi. 
– Eläkesäätiöllä ei ole tarvetta samalla tavalla viestiä julkisuuteen 

kuin eläkeyhtiöllä, myhäilee VR Eläkesäätiön toimitusjohtaja Hannu 
Hokka.

Syy toimitusjohtajan hymyyn seisoo hänen arkisen työhuoneensa hyl-
lyssä. Komea pysti kertoo, että eurooppalainen eläke- ja sijoitusasioiden 
julkaisu IPE (Investment and Pensions Europe) on vastikään valinnut 
VR Eläkesäätiön parhaaksi suomalaiseksi eläkerahastoksi.

Pumpataan resiinaa yhdessä työnantajan kanssa

VR konsernin eläkevakuuttaja ei kuvittele edes menestyksensä hetkellä 
elävänsä suojattua elämää.

– Säätiön pitää lunastaa paikkansa suhteessa työnantajaansa koko 
ajan ja oltava yksinkertaisesti kustannustehokkain eläkevakuutusmuoto, 
Hokka tähdentää.

– Työnantajalla on mahdollisuus osallistua joustavasti eläkesäätiönsä 
päätöksentekoon toisin kuin eläkevakuutusyhtiössä, jonka mahdolliset 
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asiakashyvitykset tulevat aina annettuina, sijoituspäällikkö Pasi Ström-
berg tarkentaa.

Heidän mukaansa uutiset säätiöiden purkamisesta ovat kätkeneet 
alleen, että samanaikaisesti monet säätiöt ja kassat panostavat voimak-
kaasti toimintaansa.

– Uusien säätiöiden perustamisen esteet ovat enemmän henkisiä 
ja erityisosaamisen puutteesta johtuvia kuin taloudellisia, Hokka ja 
Strömberg linjaavat.

VR:n eläkesijoitusliikenteen ohjauskeskus

Yli miljardin eläkevarallisuutta hallinnoiva VR:n eläkesäätiö toimii Hel-
singin rautatieaseman virastosiivessä.

– Sikäli olemme erityisessä suojeluksessa, että Eliel Saarisen piirtämä 
asemarakennus on suojelukohde, jota käydään tutkimassa ulkomaita 
myöten.

Eläkkeiden maksu, kirjanpito, vakuutusmatemaattiset palvelut sekä 
merkittävä osa varainhoidosta on ulkoistettu.

– Vaikka olemme eläkeyhtiöihin verrattuna pieni, on hallinnoimamme 
eläkevarallisuus kuitenkin sitä luokkaa, että hyviä yhteistyökumppaneita 
on tarjolla, Strömberg sanoo.

– Meidän kummankin tehtävänä on sovittaa eläkevastuut sijoitusva-
rallisuuteen. Emme kuitenkaan tee osakevalintoja, vaan riskejä hajotetaan 
laajemmalle sijoitusrahastojen avulla, Hokka jatkaa.

Kiinteistöjä säätiöllä on salkussaan niukahkosti.
– Emme lähtökohtaisesti ole työnantajamme VR-konsernin vuokra-

nantajia, mikä ei ole periaatteellinen kanta, vaan kiinteistöistä on osattava 
myös luopua, Hokka sanoo arvoituksellisesti.

Vihreä valo oven semafoorissa

VR Eläkesäätiö on toiminut vuodesta 1995, jolloin Valtionrautatiet 
liikelaitoksena yksityistettiin. Aiemmin eläkkeet olivat Valtiokonttorin 
hoidossa. Samalla eläkesäätiön A-osaston uusien ammattikuntakohtaisten 
lisäetujen vakuuttaminen lakkasi.

– Ennen vuotta 1995 palvelukseen tulleiden alemmat eläkeiät nos-
tavat vanhuuseläkepäätösten määrää suhteessa muihin eläkelajeihin. 
Ennen veturinkuljettajilla oli eläkeikänä 55 vuotta ja konduktööreillä 
58 vuotta. 

Nyt VR Eläkesäätiössä vakuutettuja on 12 500 ja tänä vuonna eläke-
päätöksiä on tehty yli 2 100. Vuoden 2011 paikkeilla lakisääteinen turva 
kasvaa lisäetuja merkittävämmäksi.

Hokan mielestä tärkeä kilpailuvaltti säätiölle on tuntea asiakkaansa 
ja heidän eritystarpeensa.

– Kynnys ottaa yhteyttä on matalalla, koska meiltä saa monipuolisesti 
neuvoja VR:ssä usein varsin monimutkaisiin lisäetukysymyksiin.

Kesällä aloittanut Strömberg vahvistaa, että hänelle on ollut positiivi-
nen yllätys, kuinka tiuhaan ovi säätiön neljän neuvojan luona käy.

– VR:n Eläkesäätiö sijaitsee Helsingin päärauta-
tieasemalla. Toimitusjohtaja Hannu Hokka (vas.) 
ja sijoituspäällikkö Pasi Strömberg tietävät, että 
vaikka Eliel Saarisen piirtämä asemarakennus 
onkin suojelukohde, ei koskemattomuus yllä itse 
säätiön toimintaan. Olemassaolo on pystyttävä 
perustelemaan joka ikinen päivä.

 –  IPE:n huomionosoitus 
Suomen parhaasta elä-
kerahastosta saa toimi-
tusjohtaja Hannu Hokan 
myhäilemään.

Eläkeneuvonnan ohella VR:ssa on huolehdittu ikääntyvän väen jak-
samisesta myös työkykyohjelmilla.

Pysyy raiteillaan

VR eläkesäätiö on VR konsernin eläkevakuuttaja. Vakuutetut tekevät 
työtä konsernin alaisten yhtiöiden palveluksessa. Eläkesäätiöt ovatkin 
leimallisesti yhden yrityksen tai konsernin henkilöstön vakuuttajia.

– Periaatteessa muiden rautatietoimialalla toimivien yritysten hen-
kilöstön vakuuttaminen olisi meilläkin mahdollista, mutta se vaatisi 
ainakin säätiön muuttamista kassaksi, Hokka heittää.

Suomessa Nokian Eläkesäätiö on puhunut rahastoperusteisen eläke-
vakuuttamisen sallimisesta myös säätiöille. Parhaillaan asiaa selvitellään 
EU-tasolla.

– VR Eläkesäätiö ei aio olla veturi tässä kysymyksessä, mutta edel-
lytämme tietenkin tasapuolista kohtelua eläkelaitosten kesken. Miksi 
mahdollisuus tarjota maksuperusteisia vakuutuksia pitäisi rajata vain 
henkivakuutusyhtiöille, Hokka kysyy.

Jos energian hinta nousee, tavarat ja ihmiset liikkuvat pitkien väli-
matkojen maassa kiskoja pitkin nykyistä enemmän.

– Maksuperusteinen lisäeläkevakuuttaminen voisi toimia etuna rek-
rytoitaessa ja sitoutettaessa henkilöstöä koventuvassa ammattitaitoisen 
työvoiman kysynnässä, Strömberg pohtii,

Vasta perustetulla VR-konsernin henkilöstörahastolla on pitkälti 
sama tavoite.

Te k s t i :  K i m m o  K o n t i o
K u v a t :  Tu u l i k k i  H o l o p a i n e n
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v uoden 2005 eläkeuudistuksen yhtey-
dessä tehtiin 18–67-vuotiaan eläkkeen-

saajan työ eläkevakuutettavaksi. Vuoden 2006 
lopussa työssä käyvistä 70 000 eläkeläisestä 
30 000 oli osa-aikaeläkkeellä ja 12 000 van-
huuseläkkeellä. Vajaat 30 000 oli jollakin 
muulla eläkkeellä. Työssä olleista vanhuuselä-
keläisistä 10 000 oli 63–67-vuotiaita. 

Työssä olleilla tarkoitetaan tässä yhtey-
dessä henkilöitä, joilla oli työsuhde vuoden 
2006 joulukuussa. Tosiasiassa työskentely 
saattoi olla hyvinkin vähäistä, esimerkiksi 
jokin kotitalouden teettämä työ. Lisäksi kun-
toutustuen aikana työsuhde voi olla voimassa, 
vaikka henkilö ei olisikaan työssä. Työssä 
olleista 4 000 sai kuntoutustukea.

Vähäisintä työskentely oli työttömyys-
eläkkeen (4 %) ja täyden työkyvyttömyys-
eläkkeen rinnalla (6 %). Näiden ryhmien 
kohdalla laki sallii vain vähäisen työnteon. 
Myös osa-aikaeläkkeessä työntekoa on rajoi-
tettu. Muiden eläkkeiden rinnalla rajoitukset 
ovat vähäisiä. 

Vanhuuseläkkeensaajista oli työssä viisi 
prosenttia ja maatalouden erityiseläkettä saa-
vista 12 prosenttia. Osatyökyvyttömyyselä-
kettä saavista oli työssä yli 60 prosenttia.

Tuki- ja liikuntaelinsairaus ei estä 
työntekoa kokonaan 

Vuoden 2006 lopussa työkyvyttömyyselä-
kettä sai lähes 270 000 henkilöä. Työkyvyttö-
myyseläkkeen saajista oli työssä 24 000, joista 
10 000 oli osatyökyvyttömyyseläkkeellä.

Kaikista työkyvyttömyyseläkettä saavista 

työssä käy yhdeksän prosenttia. Työskentely 
työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla vaihtelee 
työkyvyttömyyden syyn mukaan. Taulukossa 
näkyy työssä olleiden osuuksia työkyvyttö-
myyseläkkeen yleisimpien sairausperusteiden 
pääluokissa. 

Yleisintä työnteko on silmän ja korvan 
sairauksien kohdalla. Näitä sairauksia ei ole 
esitetty taulukossa erikseen, koska henkilö-
määrät ovat pieniä. Niiden jälkeen tulee tuki- 
ja liikuntaelinsairauksien pääluokka, jossa 
työssä käyvien osuus on 14 prosenttia. 

Osatyökyvyttömyyseläkeläisten työssä-
käynti on suurimmissa sairausryhmissä samaa 
tasoa. Sen sijaan täyttä työkyvyttömyyselä-
kettä saavista tuki- ja liikuntaelinvaivoja sai-
rastavat ovat enemmän työssä kuin mielen-
terveyden häiriöistä kärsivät.

Naisten työskentely 
miehiä yleisempää

Työkyvyttömyyseläkettä saavista naisista oli 
työssä yli 10 prosenttia. Miehillä vastaava 
luku oli alle kahdeksan prosenttia. Naisten 
työskentely oli yleisempää kaikissa keskei-
simmissä sairausryhmissä. Tämän selittää se, 
että naisia on enemmän osatyökyvyttömyys-
eläkkeellä kuin miehiä. Saattaa myös olla, 
että naisille on enemmän tarjolla osa-aikaista 
työtä vaikkapa kaupan alalla.

J a r i  K a n n i s t o
K e h i t y s p ä ä l l i k k ö

E l ä k e t u r v a k e s k u s

Lähde: ETK:n tilastorekisterit

Työssä käy 
70 000 
eläkkeensaajaa

Työkyvyttömyyseläkkeensaajat 31.12.2006 ja työssä olleiden 
osuus prosentteina työkyvyttömyyden syyn mukaan

Työkyvyttömyyden  Täysi työkyvyt- Osa-työkyvyt-
pääasiallinen syy tömyyseläke tömyyseläke

 Henkilöitä Työssä Henkilöitä Työssä
Mielenterveyden häiriöt 113 000 4,7 3 000 64,2
Hermoston sairaudet 19 000 4,7 1 000 70,8
Verenkiertoelinten sairaudet 19 000 5,5 1 000 60,8
TULE-sairaudet 58 000 7,0 8 000 61,3
Vammat ja myrkytykset 12 000 5,5 1 000 44,6
Muut 30 000 7,0 2 000 64,0
Kaikki 251 000 5,6 16 000 61,9

Pylvään sisällä oleva luku on henkilömäärä.
* Osatyökyvyttömyyseläkettä saavista oli työssä 62 %.

0 2 4 6 8 10 12%

Työkyvyttömyyseläke* 
- Näistä täysi tk-eläke

Työttömyyseläke
Vanhuus- ja varh.vanh.eläke

Maatal. erityiseläke
Kaikki (sis. osa-aikaeläke)

Kaikki (ilman osa-aikaeläkettä)

24 000

14 000

2 000

12 000

1 000

70 000

40 000

31.12.2006 työssä olleet alle 68-vuotiaat 
eläkkeensaajat ja osuus eläkkeensaajista 
eläkelajeittain

Reilusti yli puolet osatyökyvyttömyyseläkeläi-

sistä käy töissä. Alle 68-vuotiaista vanhuuseläk-

keensaajista työssä käy viitisen prosenttia.

% %
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t
utkimustulokset osoittavat, ettei suo-
malaisten yritysten työympäristö ole 
viime vuosina riittävästi parantunut. 

– On tapahtunut pikemminkin 
päinvastaista kehitystä, arvioi Työterveyslaitok-
sen aluejohtaja, professori Jyrki Liesivuori.

Haasteita työelämässä riittää. Työterveyslai-
toksen julkaisu ”Muuttuva työympäristö – visio 
vuoteen 2015” antaa melko lohduttoman tule-
vaisuudenkuvan suomalaisesta työympäristöstä. 

Esimerkiksi tapaturmavaara on nykymenolla 
työpaikoilla pikemminkin kasvussa kuin las-
kussa. Suuri tapaturmavaara työssään on nyt 
114 000 työntekijällä.

– Hälyttävää mielestäni on, että työpaikka-
tapaturmien määrä ja taajuus ovat parin viime 
vuoden aikana kääntyneet jopa selvään nou-
suun, Liesivuori toteaa.

Liesivuoren mukaan vanhoja työympäris-
töongelmia kuten tapaturmat, melu, pöly ja 

kemikaalit ei ole vielä kunnolla korjattu. Koko 
ajan on tullut myös esiin uusia ongelmia: kiire, 
uupuminen ja väkivalta.

Viime vuosina sekä henkisen että fyysisen 
työpaikkaväkivallan määrä on niin ikään lisään-
tynyt työpaikoilla. 

– Olemme EU-mittareilla jopa Euroopan 
kärkimaa työpaikkakiusaamisessa ja työväkival-
lan määrässä, ikävä kyllä, professori Liesivuori 
toteaa.

Asiantuntijoiden arvioiden 

mukaan yli kolmannes 

ammattitautiepäilyistä johtaa 

eriasteiseen työkyvyttömyyteen. Nolla
tavoitteeksi

aMMattitautia

Professori Jyrki 
Liesivuori pahoittelee, 
että Suomi on EU-
tilastojen kärkimaa 
työpaikkaväkivallassa ja 
–kiusaamisessa.
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Myös sairauspoissaolojen ja ammattitautien 
lisääntyminen viestii Liesivuoren mielestä työ-
elämän nykyisestä pahoinvoinnista. 

Pienet ja keskisuuret
yritykset ongelmallisia

Työterveyslaitoksen Työympäristö 2005 -ohjel-
man johtajana toiminut Liesivuori on huo-
lissaan, koska suomalaisissa yrityksissä ei ole 
yleensä oivallettu työhyvinvoinnin sisältöä ja 
tarvetta. Turvallisuusasioitakaan ei osata johtaa 
riittävän jämäkästi.

– Vasta parhaissa yrityksissä on oivallettu 
johtamisen tarve myös työhyvinvointiasioissa. 
Nekin yritykset ovat yleensä ulkomaisessa omis-
tuksessa.Etenkin pienissä ja keskisuurissa yri-
tyksissä työturvallisuuteen suhtaudutaan vielä 
kovin leväperäisesti ja matalalla painoarvolla, 
Liesivuori toteaa.

Laadukas työympäristö olisi Liesivuoren mie-
lestä kuitenkin hyvä ja nopea tapa parantaa 
yritysten kilpailukykyä ja henkilöstön hyvin-
vointia.

– Työhyvinvoinnin johtamiseen tarvitaan nyt 
aivan uutta otetta ja vastuuntuntoa, jotta tilanne 
saadaan muuttumaan ratkaisevasti. Nolla tapa-
turma -tavoitteen rinnalle kaikilla työpaikoilla 
pitää asettaa tiukasti myös nolla ammattitautia 
-tavoite. Vastuu hyvästä työturvallisuudesta on 
ennen muuta yritysjohdolla, professori Liesi-
vuori muistuttaa.

Työsuojelussa saataisiin hyviä parannuksia 
aikaan jo sillä, jos kaikilla työpaikoilla nouda-
tettaisiin lakia ja määräyksiä ja jos viranomaiset 
vielä tätä valvoisivat riittävästi. 

 
Työtapaturmien määrä 
rajussa kasvussa

Työturvallisuustilanne on työpaikoilla kahden 
viime vuoden aikana mennyt aiempaa selvästi 
huonompaan suuntaan. Korvattujen työtapatur-
mien määrä on noussut voimakkaasti, yhteensä 
jopa lähes 10 prosenttia. Vuonna 2006 tapatur-
mavakuutuslaitokset korvasivat yhteensä jo noin 
140 000 työtapaturmaa.

Myös työtapaturmien taajuus on kahden 
viime vuoden aikana noussut ennakkoarvion 
mukaan lähes yhtä paljon, noin seitsemän pro-
senttia. 

– Näyttää vahvasti siltä, että työturvallisuus-
taso on etääntymässä yhä kauemmaksi niistä 
tavoitteista, jotka maan hallitus on asettanut, 
toteaa Työterveyslaitoksen tapaturmatorjun-

Asbestin käytön vaikutukset näkyvät edel-
leen työelämässä. Viime vuonna asbestin 
aiheuttamia uusia ammattitauteja ja am-
mattitautiepäilyjä kirjattiin työperäisten 
sairauksien rekisteriin yhteensä 807 tapaus-
ta. Asbestisairauksia kirjattiin työvoimaan 
suhteutettuna nyt eniten kulkuneuvojen 
valmistuksen ja rakentamisen toimialoilla.

taan perehtynyt johtava asiantuntija, professori 
Jorma Saari. 

Valtioneuvosto asetti jo vuonna 2001 tavoit-
teen: työtapaturmien määrä ja vakavuus pitää 
saada jatkuvaan laskuun.

Vielä kunnianhimoisempi tavoite asetettiin 
vuonna 2003, kun lähdettiin toteuttamaan

VETO-ohjelmaa: tapaturmien ja ammatti-
tautien taajuuden piti vähentyä 40 prosenttia 
vuoteen 2010 mennessä. Nykymenolla nämä 
kunnianhimoiset tavoitteet jäävät vain haa-
veeksi.

Noususuhdanne tuo 
kiireen ja riskinoton

Suurin syy tapaturmien määrän ja taajuuden 
yllättävän voimakkaaseen nousuun on Saaren 
mielestä noususuhdanteessa ja sen aiheutta-
massa kiireessä. Töitä ei ole ehditty suunni-
tella kunnolla. On myös otettu tietoisesti riskiä.
Ongelmia on etenkin yhteisillä työpaikoilla, 
joilla monen yrityksen työntekijät tekevät työtä 
samaan aikaa.

– Kun taloudessa on mennyt hyvin, on hil-
jaisesti hyväksytty, että tämä sota vaatii uhrinsa, 
Saari toteaa.

Noususuhdanteessa Suomen työpaikat ovat 
jakautuneet Saaren mukaan kahteen kastiin: 
hyviin ja huonoihin. Hyvät ovat jo liittäneet 
työturvallisuuden osaksi yrityksen johtamista ja 
päivittäistä työntekoa. Monet niistä ovat saaneet 
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ammattitaudin aiheuttama 
työkyvyttömyys vie 

tapaturmaeläkkeelle

Työtapaturmat ja ammattitaudit korvaa 
Suomessa ensisijaisesti lakisääteinen työ-
tapaturmavakuutus. Muut työperäiset sai-
raudet korvataan sairausvakuutuksen tai 
työeläkejärjestelmän toimesta. 

Ammattitaudeissa työn aiheuttaman 
syyosuuden pitää olla pääasiallinen eli 
suurempi kuin 50 prosenttia. Ammattitau-
tilaki rajaa sairaudet tauteihin, jotka ovat 
aiheutuneet pääasiallisesti fysikaalisista, 
kemiallisista tai biologisista tekijöistä.

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen 
perusteella maksetaan työtapaturmassa 
vammautuneelle tai ammattitautiin sai-
rastuneelle kaikki tarpeellinen sairaan-
hoito ja kuntoutus. Ensimmäisen vuoden 
aikana maksettava päivärahakorvaus on 
palkan suuruinen. 

Jos työtapaturman tai ammattitaudin 
aiheuttama työkyvyttömyys on pysyvä, 
maksetaan tapaturmaeläkettä. Sen taso 
on 85 prosenttia palkasta.

Muut työperäiset sairaudet, joissa työn 
syy-osuus jää alle 50 prosentin, korvataan 
sairausvakuutuksen tai työeläkejärjestel-
män perusteella. Psykososiaalisten tekijöi-
den aiheuttamia työperäisiä sairauksia ei 
Suomessa korvata ammattitauteina. 

työturvallisuuden hyvälle tasolle. Huonoissa sen 
sijaan asiat ovat edelleen retuperällä. 

– Vaikuttaa myös siltä, että viime vuosina 
työturvallisuustyötä on monissa yrityksissä ali-
arvioitu ja se on jäänyt taka-alalle. Tilalle on 
nostettu uusia hienompia asioita, kuten työky-
kyä ylläpitävä toiminta ja työväkivallan ehkäisy. 
Nyt olisi syytä taas palata myös perusasioihin. 
Tapaturmien torjuntaa ei saa unohtaa, Saari 
vaatii ponnekkaasti.

Ammattitautien
määrä kasvussa

Työterveyslaitoksen kyselyn mukaan tällä het-
kellä noin neljännes työntekijöistä pitää työ-
tään tällä hetkellä fyysisesti melko tai hyvin 
rasittavana.

Kuormittavat ja rasittavat työt aiheuttavat 
myös runsaasti ammattitauteja – viime vuonna 
työperäisten sairauksien rekisteriin ilmoitettiin 
lähes 8 000 uutta ammattitautia.

– Huolestuttavaa on, että ammattitautien 

– Perinteinen työturvallisuustyö on jäänyt 
työkykyä ylläpitävän toiminnan jalkoihin, 
toteaa professori Jorma Saari.

määrän pitkään jatkunut väheneminen on parin 
viime vuoden aikana pysähtynyt ja määrä on 
kääntynyt jopa selvään nousuun, professori 
Liesivuori toteaa.

Yleisimpiä ammattitauteja ovat edelleen 
meluvammat. Ne johtuvat valtaosin jo vuosi-
kymmeniä sitten alkaneesta altistumisesta.

Rasitussairaudet ovat nykyisin lähes yhtä 
yleisiä kuin meluvammat. Tavallisimpia rasi-
tussairauksia ovat olkaluun sivunastan ja jän-
netupen tulehdukset. 

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat eten-
kin raskaissa ammateissa yhä edelleen merkit-
tävä syy työntekijöiden ammattitauteihin ja 
sairauspoissaoloihin.

Työssä koettu fyysinen kuormittuminen on 
selvästi yhteydessä miesten eläkkeelle siirtymi-
seen. Esimerkiksi raskasta työtä tekevien eläköi-
tymisriski on jopa yli kaksinkertainen verrattuna 
niihin, joilla on vain vähän fyysisten tekijöiden 
aiheuttamaa rasitusta työssään.

– Mitä enemmän työntekijöillä on erilaisia 
työympäristöhaittoja, sitä todennäköisemmin 
he siirtyvät ennenaikaiselle eläkkeelle, Liesi-
vuori toteaa.
Ilmenneistä ammattitautiepäilyistä eriasteiseen 
työkyvyttömyyteen johtaa arvion mukaan kes-
kimäärin noin 35–40 prosenttia. 

Te k s t i  j a  k u v a t :  K a r i  R i s s a
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itsensä johtaminen 
osa elämänhallintaa  

Työorientoituneiden tulisi aloittaa työelämästä luo-

pumisen suunnittelu jo parikymmentä vuotta ennen 

eläkkeelle lähtemistä. Työn loppuminen voi aiheuttaa 

joillekin jopa vaarallisen kriisin. 

”Ihmisen elämä on 

matka itsensä luo”. 

(Herman Hesse)

Filosofian tohtori Pentti Sydän-
maanlakka on henkilöstöjohta-
misessa pitkän linjan ammat-
tilainen. Hän on työskennellyt 
mm. Nixdorfin, Siemensin, 
Koneen ja Nokian palveluk-
sessa. Vuodesta 2002 hän on 
toiminut Pertec Consulting Oy:n 
toimitusjohtajana, konsulttina, 
tutkijana, kirjailijana ja yrittäjä-
nä. Pentti Sydänmaanlakalta on 
ilmestynyt viime vuosina kolme 
menestysteosta: Älykäs organi-
saatio (2000), Älykäs johtaminen 
(2004) ja Älykäs itsensä johta-
minen (2006, Talentum). Kaikki 
kirjat ovat ilmestyneet myös 
englanniksi.
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i
tsensä johtaminen on itsetuntemusta, 
omien tavoitteiden tiedostamista ja 
toteuttamista. Se auttaa elämän hallin-
nassa ja edistää hyvinvointia, henkilös-

tökouluttaja ja tutkija Pentti Sydänmaanlakka 
tiivistää.  

Monet ovat tänään tavallaan eksyksissä. Hel-
littämätön kiire ja stressi tekevät elämästä kaoot-
tisen. Siksi kannattaisi välillä pysähtyä itsensä 
äärelle pohtimaan elämäänsä. 

Älykäs itsensä johtaminen on Pentti Sydän-
maanlakan mukaan niin arkielämässä kuin orga-
nisaatioissakin oleellinen taito. Henkilökoh-
taisella tasolla se on matka itseemme. Ja tuon 
kehdosta hautaan jatkuvan matkan aikana eteen 
tulee peruskysymyksiä: kuka olen ja minne olen 
menossa. 

Kokonaiskuntoinen ihminen

Delfoin oraakkelin temppeliin oli kirjoitettu 
kultakirjaimin sanat tunne itsesi. 

Vuosituhansia sitten siis ymmärrettiin itse-
tuntemuksen merkitys. Stoalaiset ja joogafilo-
sofia korostivat ihmisen kokonaisvaltaisuutta, 
mutta kun filosofi Descartes erotti kehon ja mie-
len toistaan, länsimaissa omaksuttiin rationa-
listinen, erittelevä ajattelutapa. Kiinassa ja Inti-
assa sen sijaan säilyi kokonaisvaltainen käsitys 
ihmisestä. 

Uusimman psykologian ja käyttäytymistietei-
den tiedon lisäksi itsensä johtamisessa on apua 
myös vanhoista viisauksista, joita esimerkiksi 
jooga ja meditaatio tarjoavat.  Kokonaisvaltai-
seen ihmiskuvaan kuuluu myös kokonaiskun-
toisuus, joka pitää sisällään fyysisen, psyykkisen, 
sosiaalisen, henkisen ja ammatillisen kunnon.  

– Näiden osa-alueiden tasapaino edesaut-
taa kokonaisvaltaista itsensä kehittämistä ja 
toteuttamista. Se on iso haaste ja kestää koko 
elämän.   

Myös ei-miellyttävä minä tulee tutuksi

Oy Minä Ab:n johtaminen on Sydänmaanlakan 
mukaan elämänhallinnan avain. Hän vakuuttaa, 
että itsensä johtamista oppii vain harjoittele-
malla. Tärkeä työkalu on reflektointi, syvälli-
nen itsearviointi ja tietoisuuden kehittäminen. 
Elämänsä eri alueita, kehoa, mieltä, tunteita ja 
arvoja, on treenattava säännöllisesti.  

 – Arvojen työstäminen, niiden määrittämi-
nen, sisäistäminen ja toteuttaminen  käytän-
nössä, on henkistä harjoitusta.

Kun selvittää itselleen tilanteensa ja tavoit-
teensa, syntyy tavoitekartta. Oman osaamis-

alueensa arviosta taas voi piirtää itsensä joh-
tamisen osaamiskartta. Niiden avulla pystyy 
suunnistamaan kohti parempaa niin työssä kuin 
yksityiselämässä.  

– Itseensä syvällisesti tutustuminen saattaa 
nostaa pintaan myös vähemmän miellyttäviä 
asioita. Tutkimusmatkaan tarvitaan aikaa ja 
oikea asenne. Kun oppii kohtaamaan itsensä, 
kohtaa myös toiset ihmiset ikään kuin syvem-
mällä tasolla. Älykkäästi itseään johtavat esimie-
het ovat avain organisaation menestykseen.  

Irtiotto keski-iässä     

Sydänmaanlakan mukaan itsensä johtaminen 
alkaa yleensä kiinnostaa keski-iässä. Kun takana 
on riittävästi vuosia, pystyy analysoimaan itse-
ään. Edessä on oltava vuosia sen verran, jotta 
tulevaisuuden suunnittelu kiinnostaa.  

Neljän- viidenkympin välillä elämän ulkoi-
set puitteet ja tavoitteet on yleensä saavutettu. 
On aika pysähtyä pohtimaan: kenen elämää 
elän, olenko onnellinen ja tyytyväinen elämääni. 
Kysymme itseltämme aika vaikeitakin kysy-

myksiä. Tosin näitä asioita kannattaisi pohtia jo 
ennen keski-ikää, mutta usein herätys tapahtuu 
vasta silloin. 

Pentti Sydänmaanlakka tietää mistä puhuu. 
Hän piti itse vuonna 2000 sapatti-opiskelu-
vapaan. Se oli kaksi vuosikymmentä suuryri-
tyksissä puurtaneelle tervetullut irtiotto: syn-
tyi johtamista käsittelevä kirja ja väitöskirjan 
teko alkoi. Oma aika antoi uutta perspektiiviä 
elämään. Sydänmaanlakka huomasi mieluiten 
tutkivansa ja kirjoittavansa kirjoja. Ensi syksynä 
ilmestyy neljäs kirja, joka käsittelee luovuuden 
ja innovatiivisuuden johtamista.     

– Toinen tärkeä etappi on työelämästä luo-
puminen. Nykyään se korostuu entisestään, 
sillä useimmat ovat hyvin työorientoituneita. 
Eläkkeelle jäämistä kannattaisikin alkaa suun-
nitella 20 vuotta etuajassa. Esimerkiksi uudet 
harrastukset kannattaisi aloittaa jo hyvissä ajoin 
viisikymppisenä, jos niistä mielii eläkeiän har-
rastuksia. 

Työelämän jättäminen voi tutkimusten 
mukaan olla joillekin kriittinen, suorastaan vaa-
rallinen vaihe. Esimerkiksi miesten kuolleisuus 
nousee ensimmäisen eläkevuoden aikana. Itsensä 
johtaminen auttaa elämän suunnittelussa kai-
kissa vaiheissa, myös eläkkeelle siirryttäessä.  

Lopputulos ratkaisee

Sydänmaanlakka kouluttaa viikoittain johtajia 
ja tapaa ihmisiä eri yrityksissä. Tehokkuuden 
lisäämisessä ollaan hänen mielestään lähellä kul-
minaatiopistettä. Pitäisi ymmärtää, että tehok-
kuuden lisäksi myös uudistuminen, oppiminen 
ja hyvinvointi ovat työyhteisölle oleellista. Nämä 
kolme asiaa pitäisi pystyä tasapainottamaan – ja 
joskus hellittää tehokkuuden hakemista.     

Ikääntyminen ja itsestä huolehtiminen kul-
kevat käsi kädessä. Kolmikymppisenä voi rää-
kätä kehoaan monella tavalla, mutta viisi- kuusi-
kymppisinä joutuu nöyrtymään kehonsa edessä. 
Sydänmaanlakka uskoo, että itsensä johtaminen 
auttaa meitä jaksamaan työ ja henkilökohtai-
sessa elämässä – ja varmistaa, että edessä olisi 
hyviä eläkevuosia.    

– Toivoisin, että ihmiset osaisivat suunnitella 
elämäänsä siten, että he olisivat lopputulokseen 
tyytyväisiä. Kukaan muu ei voi arvioida toisen 
elämää; onko se hyvää vai huonoa – asianomai-
sen on itse arvioitava. Mutta tärkeintä olisi tun-
tea voineensa toteuttaa mahdollisimman monia 
elämän tarjoamia mahdollisuuksia.  

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

K u v a :  Tu u l i k k i  H o l o p a i n e n

Itsensä johtamisen periaatteet 

Todellisuus, unelmat, rohkeus, eettisyys ja 
toteutus ovat avainsanoja itsensä johta-

misessa. Mielenrauhaan johtaa seitsemän 
askelta: 

Nöyryys: 
tunnista keskeneräisyytesi

Herkkyys: 
herkkyydet ovat ikkunoita maailmaan

Itsekuri: 
älä anna periksi ja ole kärsivällinen 

Uudistuminen: 
ole rohkea ja uudistu jatkuvasti

Aitous: 
ole aito ja rehellinen itsellesi 

Fokus: 
keskity olennaiseen ja elä yksinkertaisesti

Merkitys: 
etsi elämäsi syvempi merkitys (pysähdy)
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Y
lipaino tunkee esiin joka tuutista. 
Ilmiöön on tarttunut myös työ-
eläkeala. Kuntien eläkevakuutus 
ja Suomen epidemiologian seura 

järjestivät marraskuussa seminaarin otsikolla 
”Painonhallinta terveyden ja työkyvyn kannalta 
– kriittinen tarkastelu laihdutusohjelmiin”.

Kuntien eläkevakuutuksen ylilääkäri Tapio 
Ropposen mukaan lievä tai merkittäväkään 
lihavuus ei pelkästään haittaa ihmisen toimin-
takykyä. Lihavuus aiheuttaa sairauksia ja elin-
vaurioita, jotka johtavat työkyvyttömyyteen. 
Asiaa on tosin tutkittu vähän.

Tietyissä ammateissa lihavuus on paha haitta 
ellei suorastaan este työtehtävistä selviytymiselle. 
Vaikeasti tai sairaalloisesti lihavia voi haitata 
esimerkiksi kiivas työtahti, raskaiden tavaroi-
den nosteleminen ja kantaminen. Esimerkiksi 
palomiehen, lentäjän tai nosturinkuljettajan 
ammatissa lihavuus estää ainakin osaksi tehtä-
vistä suoriutumisen.

– Käytännön koe on, saako henkilö sidottua 
omat kengännauhansa ja pääseekö kyykkyyn ja 
sieltä ylös, Ropponen toteaa.  

Lihavuuden aiheuttamat sairaudet haittaavat 
toimintakykyä ja pahimmillaan johtavat työ-
kyvyttömyyteen. Tyypin 2 diabetes liittyy aina 
lihavuuteen. Työkyvyttömyyden aiheuttavat 
usein syvän- ja verisuonitaudit, uniapnea, pol-
ven ja lonkan nivelrikko, jotka ovat lihavuuden 
seurausta. On laskettu, että 80 % tyypin 2 dia-

Liikalihavuus uhkaa 
työkykyämme

Liikalihavuuden aiheuttamat sairau-

det lisääntyvät ja johtavat entistä 

useammin työkyvyttömyyseläkkeel-

le. Yhtä ja yksinkertaista ratkaisua 

ylipainon estämiseksi ei ole. Painon 

pudottaminen vaatii yksilöllisiä 

ratkaisuja.

Photo courtesy http://philip.greenspun.com

Ylilihavuus leviää 
USA:ssa lähes epi-

demian tavoin. Hur-
jimpien ennusteiden 

mukaan vuonna 2050 
kaikki amerikkalaiset 

ovat lihavia.
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tus yleensä onnistu. Vain ani harvat painoansa 
pudottaneet pystyvät pitämään sen pysyvästi 
normaalina, hän toteaa.

Rissasen mukaan vain puolet miehistä ja 
kolmasosa naisista pysyy painossaan suurim-
man osan elämäänsä. Syykin löytyy, sillä näistä 
henkilöistä 90 % liikkuu yli tunnin päivässä, siis 
huomattavasti yli nykysuositusten.

 – Terveyden ja hyvinvoinnin arvostus on 
lisääntynyt mutta toisaalta keskuudessamme 
leviää ennen kokematon lihavuusepidemia. On 
ennustettu, että vuonna 2050 kaikki amerikka-
laiset ovat lihavia, Rissanen kertoo. 

Nälkävuosien geeniperimän satoa?

Syitä lihomiseen on liika syöminen ja liikku-
mattomuus, mutta tutkimuksissa viitataan myös 
geeniperimään, jopa viruksiin. Jotkut tutkijat 
arvelevat, että perimään on tullut joku muutos, 
tai päinvastoin geeniperimästä on nälkäkausina 
valikoitunut säilymään hengissä energian sääs-
töön ja varastointiin pystyvä joukko. 

– Nykyihminen on joka tapauksessa muut-
tanut ympäristönsä ja elämäntapansa normaali-
painon säilyttämisen kannalta kestämättömiksi, 
Rissanen summaa.

Rissasen mukaan tyypin 2 diabetes on no -
peasti lisääntyvä kansansairaus. Ennusteiden 
mukaan tämä sairaus lisääntyy jopa 70 % las-
kettuna vuodesta 2002 vuoteen 2010. Pienikin 
painon lasku vähentää diabeteksen riskiä. Sen 
puhkeamisella on selkeä yhteys painon nou-
suun.

Professori Rissasen mukaan myös lihavuuden 
kirurginen hoito on ollut mahdollista 20-30 
vuotta.

Lasten ja nuorten lihavuus lisääntyy 

Suomen Sydänliitto ry:n kehittämispäällikön 
Marjaana Lahti-Kosken mukaan painoindek-
sin noustessa yli 30, voidaan puhua lihavuu-
desta. Ikä vaikuttaa lihavuuden yleistymiseen. 
Noin 20 % työikäisistä on lihavia. 

– Nuorilla naisillakin paino on nykyisin kor-
keampi kuin takavuosina. Lihavien 12-18 vuoti-
aiden tyttöjen määrä on kaksinkertaistunut ja 
vastaavan ikäisten lihavien poikien määrä on 
kolminkertaistunut muutamassa vuosikym-
menessä.

– Käyttäytymisterapiaa voidaan laihdutuk-
sessa käyttää tukena oikean ruokavalion ja lii-
kunnan vakiinnuttamiseksi. Terapiasta voi olla 
apua myös mielialan ja mielihalujen hallin-
nan opetteluun sekä ongelmanratkaisutaitoi-
hin. Laihdutustulokseen ei juurikaan vaikuta 
rahallinen kannustus, ei myöskään esimerkiksi 
puolison tai ystävien mukanaolo samassa laih-
dutusryhmässä, Lahti-Koski toteaa. 

Rento tyyppi onnistuu parhaiten

Patrik Borg UKK-instituutista tietää käytännön 
kokemuksesta, mikä on saanut ihmiset syömään 
liikaa ja millä keinoin syömistä ja ruokavaliota 
yritetään muuttaa normaalipainon saavutta-
miseksi. 

– Syy liikasyömiseen voi olla ratkaisemat-
tomissa ongelmissa, jotka pitäisi hoitaa pois 
muulla tavalla, hän toteaa.

Borgin mukaan painon pudotus vaatii 
yleensä elämäntapamuutoksia, jotka ovat moni-
ulotteisia ja yksilöllisiä. Painonlaskua kannattaa 
yrittää maltillisessa elämäntilanteessa mieluum-
min kuin kovien paineiden alla. Rento joviaali 
tyyppi tai sellaisen asenteen omaksunut henkilö 
onnistuu laihdutuksessa ja jopa sen tulosten 
pitämisessä parhaiten. 

– Ne, jotka laihduttavat, lihovat uudelleen ja 
enemmän kuin ne, jotka eivät ole yrittäneetkään 
laihduttaa, Borg tietää.

– Liian hyvältä tuntuvaan laihdutusohjel-
maan kannattaa suhtautua varauksin, ennuste 
painon pudotukseen on huono. Nälässäkään ei 
kannata olla. Laihdutusohjelman on taattava 
kohtuuhyvä olo, Borg neuvoo.

Te k s t i :  R i t v a  R a n t a n e n
K u v a t :  P h i l l i p  G r e e n s p u n ,  A b l e s t o c k

Kunta-alalla työkyvyttömyys-
eläkkeelle on siirtynyt vuosina 
2000-2006 lihavuuden aiheuttamien 
sairauksien takia 32 445 henkilöä. 

Suurin ryhmä on verenkiertoelinten 
sairauksien takia työkykynsä 
menettäneet. Heitä on vuosina 
2000–2006 ollut kaikista 
työkyvyttömyyseläkkeen saajista  
5,1 % yhteensä 1 656 henkilöä. 

Toinen suuri ryhmä ovat 
polven ja lonkan nivelrikon 
takia työkyvyttömät. Heitä oli 
samana ajanjaksona 5 % kaikista 
työkyvyttömyyseläkkeen saajista eli 
yhteensä 1 636 henkilöä. 

Työkyvttömyystapauksia, 
joissa liikalihavuus on ollut 
ykkösdiagnoosi ja johtanut 
eläkkeelle, oli vuosina 
2000-2006 kunta-alalla kaikista 
työkyvyttömyyseläkkeelle 
siirtyneistä 0,1 % eli 29 henkilöä.

Liikalihavista on verenpainetauti  
60 %:lla, uniapnea 34 %:lla ja  
tyypin 2 diabetes 26 %:lla.

beteksesta ja sen oheissairauksista olisi jäänyt 
syntymättä ilman lihavuutta.

Kolmasosa naisista pysyy painossaan

Professori Aila Rissasella Helsingin yliopis-
tollisesta keskussairaalasta on masentavia uuti-
sia: minkälaisen painonpudotuksen laihduttaja 
toteuttaakin, paino palaa takaisin. 

– Painoa ei voi hallita eikä painon pudo-
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P
aperipinkkojen ja hakemusasiakir-
jojen sähköiseen välittämiseen vel-
voittava lainsäädäntö tulee voimaan 
aikaisintaan loppuvuodesta 2009.

Komissio esitti jo viime vuoden tammikuussa 
sosiaaliturvan koordinoinnin uudenlaista toi-
meenpanoa. Nyt neuvotellaan täytäntöönpano-
asetuksen sisällöstä ja aikataulusta siirtymäsään-
nöksineen. EU:n koordinaatiolainsäädännön 
toimeenpanoasetuksessa (artikla 4) on selkeästi 
ilmaistu velvoite sähköiseen tietojenvaihtoon 
siirtymisestä. Mitä tämä tarkoittaa työeläke-
järjestelmässä?

– Eläketurvakeskuksen ja Kelan tietojen 
vaihto ulkomaanlaitosten kanssa muuttuu säh-
köiseksi liikenteeksi. Käytännössä eläkeasioiden 
sähköinen sanomaliikenne kulkee suojatuissa 
puitteissa laitoksista jäsenvaltioiden yhteyspis-
teiden kautta, kertoo kehittämistyössä mukana 
ollut kehityspäällikkö Sari Paloniemi Eläke-
turvakeskuksesta.

Tietojenvaihdon sähköistäminen tuo muka-
naan tarpeen tarkastella myös kansallisten pro-

sessien tehokkuutta. Nyt eletään suunnitteluvai-
hetta, ja komission siirtotyöläisten sosiaaliturvan 
hallintotoimikunta tulee vahvistamaan vaih-
dettavien sähköisten asiakirjojen ja vakiomuo-
toisten sähköisten viestien rakenteen, sisällön 
ja vaihtotavat. 

Unionin kattava järjestelmä 2010

Kehittämistyössä ovat aktiivisesti mukana sosi-
aali- ja terveysministeriön, Eläketurvakeskuk-
sen ja Kansaneläkelaitoksen asiantuntijat. Apu-
laisosastopäällikkö Carin Lindqvist-Virtanen 
sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston 
kansainvälisten asiain yksiköstä on EU-ohjaus-
ryhmän suomalainen asiantuntijajäsen. 

Jäsenet on koottu edustamaan mahdollisim-
man laajaa asiantuntijuutta, eli suuria ja pieniä 
ja vanhoja ja uusia maita sekä eri sosiaalitur-
vajärjestelmiä. Kukaan ei siis edusta erityistä 
jäsenmaata. Samalla toki Suomen sosiaaliturva-
sektorin piirteet tulevat otetuiksi huomioon. 

Hän kertoo, että tavoitteeksi asetettiin kevät 

Paperista
päästävä eroon

tiedot 
vaihtoon

sähkÖisesti
Sosiaaliturvaa koskeva EU-maiden 

välinen tietojen vaihto muuttuu 

jo lähivuosina sähköiseksi. 

Suomi aikoo olla sähköistämisen 

alkustartissa vahvasti mukana.
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2010, jolloin tietoliikenteen uudet järjestelmät 
olisivat käytössä ja paperien ketjupostituksista 
maiden välillä päästäisin eroon. Jäsenmaissa on 
jo etukäteen varauduttu siirtymäaikoihin. Onko 
aikataulu relevantti?

– Kyllä vuosi 2010 on täysin realistinen. 
Yksin mikään EU-maa ei voi näin mittavaa 
uudistusta toteuttaa, joten on saatava alku-
vaiheessa muutamia maita toimintavalmiiksi, 
Lindqvist-Virtanen toteaa.

– Uskoisin, että Suomessa eläkesektori ja sai-
rausvakuutuspuoli kustannuskorvausten käsit-
telyn osalta ovat mukana jo alkuvaiheessa. Ne 
ovat vahvimpia ja vanhimpia sosiaaliturvamme 
osa-alueita, ja niillä on kansainvälisiä yhdyslai-
tostehtäviä jo nykyisellään. Sen sijaan siirtymä-
aikoja saatetaan tarvita perhe-etuuksien ja työt-
tömyysturvatietojen vaihdossa, hän toteaa.

Koko unionin kattavassa sähköisessä toi-
mintaympäristössä jäsenvaltioiden sähköisen 
tietojenvaihdon yhtenäistävä EU-arkkitehtuuri 
EESSI (Electronic Exchange of Social Security 
Information) sisältää suuria haasteita, joita hal-
lintotoimikunnan alainen tekninen toimikunta 
pyrkii ratkomaan. 

Toimikunnan kokoonpanossa edustajina 
ovat Kelasta osastopäällikkö Veikko Hytönen 
ja Sari Paloniemi Eläketurvakeskuksesta. EU-
ohjausryhmän työrukkasena toimii lukuisa 
joukko tilapäisiä eri sektoreihin ja asioihin 
keskittyviä työryhmiä. Kehityspäällikkö Jaana 
Rissanen ETK:n lakiosastolta on eläkkeiden 
tietosisältöjä ja tietovirtoja käsittelevän ad hoc 
-ryhmän vetäjä.

Paperipinot kasvavat vielä

Eläkejärjestelmän sisällä on vahva tietoisuus 
siitä, kuinka eläkehakemusten manuaalinen 
käsittely ja asiapaperien valtaisat määrät teet-
tävät työtä. Paperimappeja on hyllykaupalla 
Eläketurvakeskuksessa EU-eläkekäsittelijöiden 
työpisteissä. Käsittelyaikojen toivotaan lyhene-
vän viimeistään, kun sähköinen tietojenvaihto 
jäsenmaiden välillä on mahdollista ja tietojen-
vaihto myös Suomen sisällä siirtyy paperilta 
sähköiseen muotoon.

Eläketurvakeskus on omassa toimintalin-
jauksessaan varautunut satsaamaan edelleen 
lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvaa kos-
kevien siirtoilmoitusten ja ulkomaan eläkeha-
kemusten merkittävään lisääntymiseen. Vuo-
denvaihteessa palkataan ulkomaisten eläkeasioi-
den osastolle uusia työntekijöitä käsittelemään 
etenkin Ruotsiin menevien eläkehakemusten 
valtaisaa määrää. 

Eläketurvakeskuksen ulkomaisten eläkeasi-
ain osastopäällikkö Outi Lehmus toteaa, että 

Ruotsi-hakemusten lukumäärään on tulossa 
kova kasvu: Ruotsin hakemuksia on nykyi-
sin noin 6 000 hakemusta vuositasolla, mutta 
vuoteen 2014 mennessä määrän ennustetaan 
kasvavan yli 50 prosentilla. Taustalla on 1960- 
ja 70-luvuilla Ruotsiin töihin muuttaneiden 
henkilöiden tulo vanhuuseläkeikään.

Tavoitteena vapaa liikkuminen

On hyvä muistaa, ettei EU:n sosiaaliturvalain-
säädännön muutoksilla pyritä yhtenäisempään 
sosiaaliturvaan jäsenvaltioiden kesken. Koordi-
naation tavoite on kuitenkin turvata henkilön 
sosiaaliturva maasta toiseen muutettaessa.  

Sosiaaliturvan koordinoinnissa ajattelun 
taustalla on EU:n perusperiaate vapaasta liik-
kumisesta: sosiaaliturva ei saisi estää liikkumista. 
Työntekijä on unionin alueella sosiaaliturva-
vakuutettu vain yhdessä maassa kerrallaan ja 
hänellä on oikeus samantasoiseen sosiaalitur-
vaan kuin jäsenvaltion omilla kansalaisilla. 
Ansaitut sosiaaliturvaetuudet maksetaan EU-
maasta toiseen ja koordinaatiosäännöksillä hel-
potetaan muun muassa eläkkeen hakemista 
toisesta EU-maasta. 

Toimintaperiaatteista sovitaan EU:n sisällä 
yhteisesti, sillä sosiaaliturvan taso vaihtelee 
jäsenmaittain.

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

Miten sähköisen tietojenvaihdon voisi hahmot-
taa niin, että sen maallikkokin ymmärtää? Apu-
laisosastopäällikkö Carin Lindqvist-Virtanen 
sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo meta-
foran, joka kirkastaa kokonaiskuvaa. Lindqvist-
Virtanen vertaa sähköistä tietojenvaihtoa posti-
paketin lähettämiseen.

Ennen kuin paketti laitetaan postiin, on tiedet-
tävä mitä paketti sisältää ja miksi tietoja pakettiin 
liitetään. Ja jotta kuka tahansa paketin saava saisi 
siitä selkoa, on mietittävä miten paketin sisältö 
esitetään yhtenäisellä tavalla. Sisältöön vaikuttaa 
myös se, kenelle pakettia ollaan lähettämässä; 
kansalliselle vai kansainväliselle toimijalle.

Sisällön lisäksi paketin lähettämisessä on otet-

tava huomioon joitakin teknisiä seikkoja: miten 
pakataan ja millä tarkkuudella osoitetiedot pa-
kettiin liitetään, jotta paketti menisi perille.

– Olemme käyttäneet maiden välistä tietojen 
vaihtoa kuvaamaan myös moottoritiemetaforaa. 
Ajatellaan, että EU-maiden välillä sähköinen tie-
donvaihto kulkee moottoritietä ja valtioiden ra-
joilla on puomilla tietojenvaihtopisteitä. Kansal-
lisella tasolla tietojen vaihdossa hyödynnetään 
myös pienemmät sivutiet ja kinttupolut, joita 
pitkin tieto saadaan suorinta reittiä sujuvasti 
määränpäähän. 

Hallintotoimikunta on tehnyt viime kesänä 
päätöksen EU:n rahoittamasta tietojärjestelmä-
arkkitehtuurista eli moottoritierakennelmat kyllä 

saadaan pystyyn. Mutta käyttökulut jäävät kun-
kin maan omien järjestelmien maksettaviksi. Ny-
kiikö Suomen sähköistämiskone vai mennäänkö 
meillä asiassa liukkaasti eteenpäin?

– Toistaiseksi on pysytty ihan hyvin aikatau-
lussa. Eri laitoksissa on oltu uskomattoman ak-
tiivisia ja tuotteliaita. Kokonaisprosessi etenee 
haluttuun suuntaan.

– Ja kyllä vielä tulee mutkiakin matkaan. Voi-
sin veikata, että eiköhän matkan varrelta vielä 
jokin suokin löydy, mutta se paalutetaan ja val-
taväylän rakentamisessa edetään.

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

eu-ohjausryhmän suomalainen asiantuntijajäsen Carin lindqvist-virtanen:

tietoa kinttupoluilta valtaväylille

Ulkomaisten eläkeasiain osastolla Eläketur-
vakeskuksessa huomaa jo sisään astuessa, 
että vilskettä riittää eläkehakemusten käsit-
telyssä. Sari Paloniemi (vas.), Outi Lehmus 
ja Jaana Rissanen osallistuvat EU:n kehit-
tämistyöhön ja tietojenvaihdon sähköisen 
liikenteen suunnitteluun. 



Muiden maiden eläkeasioista voit 
lukea myös Eläketurvakeskuksen 
kotisivuilta, www.etk.fi osiosta 
Kansainvälinen eläketieto
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eläkejärjestelmän ansaintakaton ylittävät tulot 
sekä eläkkeitä kerryttävät sosiaalivakuutusetuu-
det otetaan indeksiä määrättäessä huomioon.

Sopeutusindeksointiin siirryttiin vuodenvaih-
teessa 2001-2002. Tätä ennen työeläkejärjestel-
män eläkkeitä tarkistettiin hintaindeksillä. Tu-
levaisuudessa ansainta- ja lisäeläkkeiden tarkis-
tuksiin saattaa vaikuttaa myös tasapainoindeksi 
(balansindex), joka korvaa tuloindeksin, mikäli 
vanhuuseläkejärjestelmän maksutulot ja varalli-
suus ovat pienemmät kuin eläkevastuut. Tasapai-
noindeksi palauttaa vanhuuseläkejärjestelmän 
taloudellisen tasapainon jarruttamalla indeksi-
korotuksia tulojen ja menojen välisellä suhteella. 
Toistaiseksi tasapainoindeksiä ei ole käytetty. 

Takuueläkkeitä (garantipension) puolestaan 
tarkistetaan hintojen muutoksia seuraavalla ku-
luttajahintaindeksillä, joka korottaa takuueläk-
keitä vuoden 2008 alusta 1,7 prosentilla. Tänä 
vuonna korotus on ollut  1,5 prosenttia.Vanhuus-
eläkkeen vapaavalintaiseen osaan, rahastoeläk-
keeseen (premiepension), sovelletaan tuottoihin 
perustuvaa tarkistusmenettelyä.

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

(Lähde: Försäkringskassan)

eläkesäästäminen  
ei kannata

Ruotsissa vuoden 2007 alusta voimaan tulleet 
verosäännökset syövät pahasti vapaaehtoisen 
eläkevakuutuksen kannattavuutta. Useimmille 
ruotsalaisille eläkesäästäminen ei kannata lain-
kaan, väittää asiaa tutkinut Riksdag & Departe-
ment -lehti (R&D). 

Kaikki ansiotyötä tekevät ruotsalaiset ovat 
vuoden vaihteesta lähtien voineet tehdä vero-
tuksessaan työvähennyksen. Vähennys on maan 
hallituksen asettama uusi kannustin, jonka tar-
koitus on tehdä työnteosta yhteiskunnan tuella 
elämistä kannattavampaa.

Verohallituksen ja R&D-lehden laskelmat 
osoittavat, että uuden työvähennyksen myötä 
vapaaehtoinen eläkevakuutus kannattaa vasta 
kun ansiotulot nousevat 27 000 kruunuun kuu-
kaudessa. 

Tätä vähemmän ansaitsevalle työntekijälle 
eläkesäästämiseen myönnetty verovähennys on 
nostettavan säästöeläkkeen verotusta pienem-
pi. Toisin sanoen vapaaehtoisesta eläkkeestä on 
maksettava enemmän veroa kuin sen säästämi-
seen saa tukea.

Laskelmissa käytetty 27 000 kruunun raja on 

Peter Lindström, 
informaatikko, 
Eläketurvakeskus

ranska

sarkozy poistaa 
varhaiseläkkeet

Ranskan presidentti Nicolas Sarkozyn suunni-
telma sosiaaliturvan, terveydenhuollon ja työ-
markkinoiden uudistamiseksi on joutunut julki-
suuden kylmään valokiilaan. Sarkozyn tavoittee-
na on ”uuden sosiaalisen sopimuksen” solminen 
yhdessä maan työmarkkinajärjestöjen kanssa. 

Laajalla uudistuksellaan Sarkozy pyrkii työn-
teon kannattavuuden ja työvoiman liikkuvuu-
den parantamiseen. Uudistukseen sisältyy myös 
muutoksia maan eläkejärjestelmään: varhaiselä-
keoikeus poistetaan noin puolelta miljoonalta 
julkisen sektorin työntekijältä. 

Uudistus koskee erityisesti valtionyhtiöitä, 
mm. sähkölaitoksissa, kaivosyhtiössä, rauta-
tieyhtiössä sekä Pariisin metro-operaattorissa 
työskenteleviä. Esimerkiksi tällä hetkellä met-
ron työntekijöistä yli puolet siirtyy eläkkeelle 
alle 55-vuotiaana. 

Lehtiarvioiden perusteella eläkeuudistuksen 
läpivieminen tulee olemaan Sarkozyn tähänas-
tisista haasteista vaikein. Edellisen kerran vastaa-
vaa uudistusta yritettiin vuonna 1995. Silloinen 
presidentti Jacques Chirac ja pääministeri Alain 
Juppe joutuivat antamaan periksi voimakkaan 
lakkomyrskyn nujertamina.

Toisin kuin kymmenen vuotta sitten maan 

presidentillä ja hallituksella on nyt kansalaisten 
enemmistön tuki takanaan. Sarkozyn näkemyk-
set ovat saaneet huomattavaa kannatusta mie-
lipidemittauksissa. 

Työntekijät ovat jälleen puolustaneet etujaan 
lakkoilemalla. Esimerkiksi maanlaajuista rauta-
tietyöntekijöiden lakkoa kuvattiin pahimmaksi 
kahteentoista vuoteen.

(Lähteet: International Herald Tribune 18.10.2007; 
Sunday Times 10.9.2007; The Times 18.9.2007;  
Financial Times 19.9. ja 19.10.2007. ) 

ruotsi

tarkistukset monen 
indeksin avulla

Ruotsin työeläkejärjestelmästä maksettavia an-
saintaeläkkeitä (inkomstpension) ja vanhojen 
sääntöjen mukaisia lisäeläkkeitä (tilläggspensi-
on) korotetaan vuoden 2008 alusta 2,8 prosentil-
la. Tänä vuonna korotus oli 1,6 prosenttia.

Ansainta- ja lisäeläkkeiden tarkistus tapahtuu 
tulojen kehitystä seuraavalla sopeutusindeksil-
lä (följsamhetsindex). Sopeutusindeksi saadaan 
vähentämällä tuloindeksin (inkomstindex) muu-
toksesta 1,6 prosenttiyksikköä. 

Tuloindeksi määräytyy 16–64-vuotiaiden eläk-
keen perusteena olevien tulojen pohjalta, joista 
on vähennetty työntekijän eläkemaksu. Myös 
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myös Ruotsin valtioverotuksen alaraja. Maan 
verohallituksen mukaan kaksi kolmesta kokoai-
kaisesti työssäkäyvistä ruotsalaisista tienaa alle 
valtioverotuksen rajan.

Ruotsin valtiopäivillä käytiin lokakuussa 
R&D:n jutun johdosta keskustelua. Asiaa kom-
mentoinut valtiovarainministeri Anders Borg 
piti lehden kysymyksenasettelua ja laskelmia 
epärelevantteina.

(Lähde: Riksdag & Departement #28/2007 ja #30/2007) 

eu

järjestelmien  
konkurssi pelottaa

Notre Europe -tutkimuslaitoksen laajan mieli-
pidekyselyn mukaan lähes 60 prosenttia EU:n 
kansalaisista pelkää eläkejärjestelmien konkurs-
sia. Kyselyn tuloksista ilmenee, että kansalaiset 
uskovat eläke-etujen olevan liian kalliita nyky-
järjestelmille. 

Tutkimuslaitoksen kyselyssä kokeiltiin uutta 
ns. ”harkittujen vastausten” menetelmää. Uu-
teen kyselymenetelmään sisältyy perinteisen 
kyselyn lisäksi osuus, jossa vastaajille annetaan 
harkintaa varten taustamateriaalia kysymysten 
teemoista.

Kun vastaajat perehtyivät järjestelmiä koske-
vaan taustamateriaaliin, pelko eläkejärjestelmi-
en konkurssista kasvoi edelleen yhdeksällä pro-
senttiyksiköllä. Samalla kansalaisten halu tehdä 
myönnytyksiä järjestelmien pelastamiseksi li-
sääntyi: eurooppalaisten eläkejärjestelmien ti-
laan perehtyneistä kansalaisista 40 prosenttia oli 
valmis myöhentämään eläkkeelle siirtymistään.

Notre Europe -laitoksen kyselyn tulokset jul-
kistettiin lokakuussa EU:n Lissabonin huippu-
kokouksen yhteydessä. Kyselyyn osallistui 3 500 
kansalaista, joista vajaa 400 tutustui eläkkeitä 
koskeviin tietoihin. 

(Lähteet: HS 19.10.2007, Notre-Europe.eu 18.10.2007)

ikä riittää 
irtisanomisperusteeksi

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuoreen 
päätöksen mukaan työnantajalla on oikeus pa-
kottaa työntekijä eläkkeelle, kun tämä saavuttaa 
lakisääteisen eläkeiän. 

Yhteisöjen tuomioistuin antoi asiasta päätök-
sen lokakuun puolivälissä espanjalaisen Félix 

Palacios de la Villan tapauksessa C-411/05. 
Palacios de la Villa haastoi työnantajansa Cor-

tefielin oikeuteen ikärasismista tultuaan irtisano-
tuksi Espanjan lakisääteisen 65 vuoden eläkeiän 
perusteella. Tuomioistuin hylkäsi Palacios de la 
Villan kanteen ja totesi että kansalliseen lain-
säädäntöön kirjattu eläkeikä antaa työantajalle 
irtisanomisoikeuden, jos eläkeiällä on riittävät 
sosiaalipoliittiset perusteet ja tavoitteet.

Palacios de la Villan kanteen hyväksymisel-
lä olisi todennäköisesti ollut merkittäviä vaiku-
tuksia Espanjan työeläkejärjestelmään ja työ-
markkinoihin, arvioivat asiaa eri lehdille kom-
mentoineet juristit. Financial Timesin mukaan 
tuomioistuimen päätöstä voi pitää takapakkina 
ikääntyneille työntekijöille, jotka haluaisivat py-
syä työssään. Samalla päätös oli lehden mukaan 
helpotus niille työantajille, jotka haluavat tehdä 
tilaa nuoremmille työntekijöilleen.

(Lähteet: Financial Times 17.10.2007; IPE 19.10.2007; 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen lehdistötiedote 
73/2007)

iso-Britannia

kiinteistöbisnes pitää 
elämässä kiinni

Brittiläisen työntekijän elinajanodote vaihtelee 
suuresti eri toimialojen välillä, todetaan tuoreeh-
kossa selvityksessä. 

Vakuutusyhtiö Jardine Lloyd Thompsoniin 
kuuluva Pension Capital Strategies sekä Iso-Bri-
tannian aktuaariyhdistys havaitsivat yhteisessä 
selvityksessään, että korkein elinajanodote on 
kiinteistöalan työntekijöillä. Alhaisin eliniänodo-
te taas on ravintola-alalla ja vähittäismyynnissä 
työskentelevillä. 

Eri toimialojen välinen ero on useita vuosia. 
Kun British Landin ja Land Securitiesin kiinteistö-
välittäjille odotetaan lähes 90 elinvuotta, Tescon 
supermarkettien ja Whitebreadin ravintoloiden 
työntekijöiden lasketaan elävän vain vähän yli 
80 vuotiaiksi. 

 (Lähde: IPE 24.10.2007) 

asuntolainat nielevät 
nuorten eläkesäästöt

Nuorten brittiläisten vapaaehtoinen eläkesääs-
täminen on vähentynyt kymmenessä vuodessa 
lähes puoleen.

Lontoolaisen think-thankin laatiman varalli-

suusraportin mukaan 25-34 -vuotiaiden brittien 
vapaaehtoinen eläkesäästäminen tippui 26 pro-
sentista noin 13 prosenttiin vuosina 1995-2005. 
Samaan aikaan kyseisen ikäryhmän asuntova-
rallisuuden arvo nousi 65 000 punnasta 167 000 
puntaan, ja asuntolainan määrä 50 000 punnasta 
94 000 puntaan.

Brittinuorten säästäessä yksinomaan asun-
toa varten heidän eläketurvansa uhkaa jäädä 
pieneksi.

Raportin laatineen James Lloydin mielestä 
asuntovarallisuuden kasvu ei välttämättä johda 
eläkeiässä parempaan elintasoon. Kiinteän omai-
suuden muuttaminen likvidiksi eläketurvaksi on 
yleensä vaikeaa. Lisäksi jos korot lähtevät nou-
suun, lainanlyhennykset nielevät suuren osan 
nuorten tuloista. Eläkesäästämiseen jää entistä 
vähemmän tuloja jäljelle. 

(Lähde: Evening Standard 18.9.2007)

irlanti

harhaanjohtavaa viestintää

Irlannin eläkeasiamies Paul Kenny syytti loka-
kuussa maansa eläkeyhtiöitä harhaanjohtavas-
ta viestinnästä. Kennyn mielestä yhtiöt ovat 
enemmän huolissaan valvonnan vaatimuksiin 
vastaamisesta kuin asiakasviestintänsä tasosta. 
Asiakkaita koskevat maksut ja etuudet jäävät 
usein epäselviksi.

Kennyn mukaan merkittävä osa hänen vas-
taanottamistaan valituksista johtuu yksinomaan 
yhtiöiden huonoista viestintätaidoista. Monissa 
tapauksissa viestintä on niin heikkoa, että asiaan 
paneutuvilla tarkastajillakin on vaikeuksia ym-
märtää mitä yhtiöiden asiakkaille on loppujen 
lopuksi luvattu.

Irlannin eläkeasiamiehen toimisto vastaan-
otti viime vuonna yli 400 uutta valitusta ja antoi 
neuvoa 3000 puhelun verran. Valitusten määrä 
nousi 13 prosenttia ja puheluiden määrä peräti 
30 prosenttia vuodesta 2005.

(Lähde: IPE 26.10.2007) 
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kokemuksen ääntä

e
i pianistiakaan ole työmarkkinoilta 
pois, vaikka menettää yhden sor-
mensa. Hän voi jatkaa ammatilli-
sen kuntoutuksen avulla uusissa 

tehtävissä, sanoo Kuntien eläkevakuutuksen 
(Keva) kuntoutuspäällikkö Sirpa Salminen. 
Työhönsä sitoutuneelle työntekijälle työn ja 
ammatin vaihto voi kuitenkin olla pitkä, vaativa 
ja kivulloinenkin prosessi. 

Vastikään Kevassa saatiin päätökseen neljä 
vuotta kestänyt kuntoutus, missä nuori, vai-
keaa selkäsairautta pitkään potenut putkiasen-
taja koulutettiin ammattioppilaitoksen opet-
tajaksi.

– Saimme juuri tietää, että hän oli saanut 
uutta koulutustaan vastaavaa työtä ja oli hyvin 
tyytyväinen ammatin vaihtoon. Positiiviset esi-
merkit kannustavat tässä työssä, kiittelee Sal-
minen. 

Ja näitä tapauksia riittää. Kuntoutuspäätöksiä 
Keva tekee tänä vuonna yhteensä lähes kolme 
tuhatta. Kasvuvauhti on ollut viime vuosina 
ripeää. 

– Esimerkiksi vuonna 1989 päätöksiä syntyi 
noin 150, jota pidettiin silloin ennätyksellisenä 
määränä, muistelee Salminen.

Kuntoutuksen edelläkävijä

Kuntien eläkevakuutus on edelläkävijä kun-
toutustoiminnan saralla koko työeläkejärjes-
telmänkin mittakaavassa. Ensimmäinen koko-
päiväinen työntekijä palkattiin näihin töihin jo 
kesäkuussa 1978. Ensi vuona siitä tulee kulu-
neeksi 30 vuotta, ja silloin Kevassa vietetään 
kuntoutuksen juhlavuotta. Marraskuulle on 
suunnitteilla yksi vuoden kohokohdista, kun-
nallinen työterveyspäivä, jonka ohjelmaan ote-
taan mukaan kuntoutuksen teemaa.

Sirpa Salmisella on pitkä kokemus työeläke-
kuntoutuksesta. Hän aloitti kuntoutusalan työt 
1970-luvun alkupuolella Invalidiliiton Käpylän 
kuntoutuskeskuksen leivissä, hyppäsi siitä 13 
vuoden ajaksi nykyiseen Vakuutuskuntoutuk-
seen Veikko Niemen ja Aulikki Kananojan 
oppiin ja päätyi Kevaan vuonna 1989 vastaavaksi 
kuntoutussihteeriksi.

– Meitä oli silloin alussa kaksi kuntoutus-
työntekijää ja lisäksi yksi henkilö toimistoteh-
tävissä. Nyt puurramme kolmentoista ammat-
tilaisen voimin. Meillä on täällä hyvä joukkue, 
joka kokee että tämä työ on meidän juttu!

Työ opettaa

Työeläkekuntoutuksen ammattilaiseksi ei val-
mistuta suoraan koulun penkiltä. Työ on se, 
joka opettaa, painottaa Salminen. Kokemus 
karttuu pikku hiljaa, ja sitä on osattava siirtää 
eteenpäin.

– Minunkin työhuoneen ovella käy työkave-
reita päivittäin keskustelemassa ja pohtimassa 
näitä asioita. Kokemus leviää parhaiten puhu-
malla. Viikkopalaverit ja työnohjausistunnot 
ovat välttämättömiä hetkiä käsitellä yhdessä 
kaikkein vaikeimpia ja hankalampia asioita. 
Sieltä ne ratkaisut löytyvät, keinot viedä asioita 
eteenpäin.

– Asioita on aina hyvä peilata porukalla. Sil-
loin kaikki alkavat ajatella työstä samalla tavalla. 
Siitä syntyy yhdessä tekemisen meininki. Aute-
taan toisiamme, yritetään yhdessä.

Monipuolista ja poikkitieteellistä työtä

Sirpa Salminen korostaa, että kuntoutuksen 
parissa tehdään mielenkiintoista ja poikkitie-
teellistä työtä, jossa monet eri osapuolet työ-

paikoilla saadaan puhaltamaan yhteiseen hii-
leen ja pyrkimään johdonmukaisesti samaan 
tavoitteeseen: ihmisen kuntoutumiseen takaisin 
työelämään. 

– Työ on ilman muuta yksi kokonaisvaltai-
simmista koko työeläkealalla. Tähän työhön ei 
hevin leipäänny, hän vakuuttaa.

Pitkät asiakassuhteet voivat koulutuksineen 
kaikkineen kestää useita vuosia. Ne ovat Salmi-
sen mukaan hyvin palkitsevia, koska myöntei-
nen muutos näkyy.

 Hän kehuu kuntatyönantajaa oikeasta 
otteesta ja asenteesta kuntoutuksen saralla.

– Työnantajilta löytyy halua etsiä vaihtoeh-
toja ja ratkaisuja vaikeissakin tilanteissa. Kun 
molemmat osapuolet haluavat onnistua kun-
toutusprosessissa, tuloksetkin ovat sitten hyviä. 
Kuntoutusohjelmien jälkeen työhön palaa 75 – 
80 prosenttia asiakkaista. Nämä ovat tosi hyviä 
lukuja, kun kyse on joko työkyvyttömistä tai 
sen uhan alla olevista henkilöistä.

Esimies avainasemassa

Sirpa Salmisen mielestä on tärkeää, että kun-
toutustarve havaitaan ajoissa ja toimiin ryhdy-
tään ripeästi. Silloin on vielä paljon tehtävissä 
ihmisen pelastamiseksi työkuntoon. Esimies on 
hänen mielestään silloin avainasemassa. 

– Esimies näkee, kun joku alkaa voida huo-
nosti ja sairastuu. Silloin on hyvä keskustella ja 
selvittää, mistä oikein kiikastaa ja mitä voitaisiin 
tehdä asian hyväksi. Työterveyshuollon, esimie-
hen ja asiakkaan yhteistyöllä kuntoutus käynnis-
tyy parhaiten. Tässä kuvaan tulevat ammatillisen 
kuntoutuksen erilaiset mahdollisuudet.

– Kuntoutus lähtee varmimmin liikkeelle ja 
myös onnistuu, jos ihminen itse haluaa jatkaa 
työssä ja työnantaja näkee sen mahdolliseksi. 

kuntoutuksen pioneeri
Työeläkekuntoutuksen ammattilaiseksi ei tulla suoraan koulun penkiltä. Mo-

nen vuosikymmenen pituinen kokemus on saanut Kuntien eläkevakuutuksen 

kuntoutuspäällikkö Sirpa Salmisen vakuuttumaan, että työ se on joka opettaa.
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Molempien pitää ajatella ja toimia samaan 
suuntaan.

Mutta aina kuntoutumista ei saada vauhtiin. 
Ihminen saattaa kokea olevansa niin sairas, ettei 
pidä ammatillista kuntoutusta mahdollisena. 
Vaatimattoman pohjakoulutuksen ja yksipuo-
lisen työkokemuksen omaava ikääntynyt katsoo 
kynnyksen usein liian korkeaksi. Hänelle on 
vaikea löytää uutta työtä, koska osaaminen ei 
enää riitä.

Lottovoitto päästä mukaan 
kuntoutukseen

Salminen kurkistaa edessään pöydällä olevista 
tilastoista, että kuntoutuksen asiakkaiden keski-
ikä kuntasektorilla oli viime vuonna 46,9 vuotta. 
Valtaosa oli ikäväliltä 45 – 55 vuotta.  Nuoria 
joukossa oli tosi vähän.

Suurin yksittäinen ryhmä olivat sosiaali- ja 
terveydenhuollon alan naiset, joita työeläkeva-
kuutetuistakin on eniten.

– Asiakaspalautteesta näkyy, että työeläke-
kuntoutukseen osallistuneet ovat yleensä tyyty-
väisiä ja kertovat, että oli suorastaan lottovoitto 
päästä mukaan. Työnantajille kuntoutus on aina 
kannattavaa sekä taloudellisesti että muutoin.

Asiakkaat soittelevat nykyisin ahkerasti 
Kuntien eläkevakuutukseen ja kyselevät työ-
eläkekuntoutuksen mahdollisuuksista. Tieto 
ammatillisesta kuntoutuksesta on mennyt hyvin 
perille, sanoo Sirpa Salminen, kuntakuntou-
tuksen pioneeri.

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



oppaasta. Mutta tunnelukkoja kuvaavalla teok-
sella on halpoja temppuja vakavampi viesti. Se 
puhuu mielenlukutaidosta, jota jokainen voi ke-
hittää itseään ja lähimmäistään paremmin ym-
märtääkseen. 

Teoksen suomentaja on yhteiskuntatieteiden 
maisteri, psykologi Jyrki Tuulari, lapualainen 
kognitiivinen psykoterapeutti. Hän on mielen-
terveyttä edistävän Pohjanmaa-hankkeen toi-
mija. Pohjalaisilla masennustalkoilla ja kirjalla on 
yhteinen viesti: henkistä jaksamistaan kannattaa 
pysähtyä tarkastelemaan ja puhua vaikeuksista 
läheiselle tai lääkärille. 

Kirjan lähtökohta on ihmisen paradoksinen 
pyrkimys tarrautua vaikeuksiinsa ja joutua jat-
kuvasti samojen ongelmien eteen. Tunnelukko 
syntyy lapsuudessa ja kertautuu ja vahvistuu 
elämän aikana. Sen tuloksena ihminen joko an-
tautuu sekasortoisille tunteilleen, pakenee ja 
turruttaa itsensä tai elää jatkuvassa jännityksen 
tilassa. Hän joutuu ihmettelemään, miksi jälleen 
kerran on hylätty, kaltoin kohdeltu, täydellisyy-
den tavoittelussaan uupuva tai pettynyt.

Kirjoittajat kuvailevat yksitoista erilaista tun-
nelukkoa ja niihin liittyvät uskomukset.  Lukijaa 
opastetaan tunnistamaan niistä omansa. Asen-
teita testataan todentuntuisin väittämin. Tun-
nelukko on lapselle sopeutumiskeino, mutta ei 
hellitä aikuisenakaan. Sen kanssa joutuu rim-
puilemaan jokainen, sillä kuten suomentaja to-
teaa: ”Tuskin kenelläkään on ideaalia kasvu- ja 

Jeffrey E. Young ja 
Janet S. Klosko
avaa tunnelukkosi 
Vapaudu elämään täydesti
Kansanvalistusseura, 2007

Kirjan aihepiiri saattaa herättää mielikuvan taas 
yhdestä amerikkalaisesta onnellisen elämän 
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eläke-Fennia

Varatuomari Susanna Saarinen on nimitetty 
lakimieheksi Eläke-Fennian suunnittelu ja työ-
eläkejuridiikka -yksikköön. Ennen Eläke-Fenni-
aan siirtymistään Saarinen on työskennellyt la-
kimiehenä Työeläkevakuuttajat TELA ry:ssä.

Oikeustieteen kandidaatti Ulla Vuolle on ni-
mitetty yhtiölakimieheksi Eläke-Fennian lakiasi-
at-yksikköön. Vuolle on aikaisemmin toiminut 
Eläke-Fenniassa ratkaisulakiasiainpäällikkönä.

Työterveyshoitaja Mira Nevalainen on ni-
mitetty työhyvinvoinnin asiantuntijaksi Eläke-
Fennian Ratkaisutoiminta ja työhyvinvointipal-
velut -yksikköön. 

Ekonomi Marko Hara on nimitetty sijoitus-
päälliköksi Eläke-Fennian Yritysrahoitus -yksik-
köön. Marko Hara raportoi tehtävässään yritys-
rahoitusjohtaja Silja Bjondahlille. Aikaisemmin 

Hara on työskennellyt Conventum Venture Fi-
nance Oy:n palveluksessa.

eläketurvakeskus

Kauppatieteiden lisensiaatti Sanna Tenhunen 
on nimitetty ekonomistiksi Eläketurvakeskuksen 
tutkimusosastolle 1.10. 2007 alkaen. 

Filosofian maisteri Joanna Nylund on nimi-
tetty kielenkääntäjäksi Eläketurvakeskuksen 
viestintäosastolle 12.11.2007 alkaen.

kela 

Kelan hallitus on nimittänyt varatuomari, hen-
kilöstöjohtaja Pasi Lankisen henkilöstöosaston 
osastopäälliköksi 1.11.2007 lukien. Lankinen on 
työskennellyt vuodesta 1997 puolustushallin-
nossa ensin pääesikunnan palvelusuhdesekto-
rin esimiehenä ja vuodesta 2002 lähtien puo-
lustusministeriön henkilöstöjohtajana. Vuosina 
1989–1996 Lankinen työskenteli valtiovarainmi-
nisteriön henkilöstöosastolla eri tehtävissä. 

Filosofian kandidaatti, hankejohtaja Esko 

Karjala on nimitetty aktuaari- ja tilasto-osas-
ton osastopäälliköksi 1.1.2008 lukien. Karjala 
on työskennellyt Kelassa vuodesta 1981 lähti-
en. Vuodesta 2005 Karjala on toiminut hanke-
johtajana Kelan taloudellis-hallinnollisten pro-
sessien ja tietojärjestelmien uudistuksessa. Sitä 
ennen hän toimi atk-järjestelmäpäällikkönä ja 
atk-suunnittelupäällikköä vuosina 1998–2005, 
atk-pääsuunnittelijana vuosina 1994–1998 ja 
erikoissuunnittelijana vuosina 1981–1993. 

Maatalousyrittäjien eläkelaitos 
 

FM Arja Raatikainen on valittu Maatalousyrit-
täjien eläkelaitoksen (Mela) tietohallintopäälli-
köksi 1.1.2008 alkaen. Hänen vastuualueensa kä-
sittää mm. Melan tietojärjestelmäkehityshank-
keiden valmistelun sekä niiden toteutuksen oh-
jauksen ja valvonnan. Raatikainen on viimeksi 
toiminut Arek Oy:n projektipäällikkönä.

luin kirjan

Auli Airila, Kaisa Kauppinen, 
Kaisa Eskola:
ikäystävällisyys ja iän merkitys 
työssä – tutkimus hoito-, 
opetus- ja pelastusalalla
Helsinki 2007
Osa Monikko-hanketta, jota on rahoittanut Eu-
roopan sosiaalirahasto

Ikäystävällinen työyhteisö ko-
rostaa positiivisia ikäasenteita ja 
oikeudenmukaisia ikäkäytäntöjä 
työelämässä, todetaan Monikko-
hankkeeseen kuuluvan osatut-
kimusraportin yhteenvedossa. 
Opettajilta, palomiehiltä ja hoi-
tajilta kysyttiin, miten ikä näkyy 

ja mitä käsityksiä eri-ikäisiin työntekijöinä koh-
distetaan heidän työyhteisöissään.

Tutkimus tehtiin yksilö- ja ryhmähaastatteluin. 
Kohteeksi oli harkiten valittu vanhainkodin ja las-
tensairaalan hoitajia, palomiehiä sekä opettajia. 
Tutkimus on tehty Työterveyslaitoksen professori 
Kaisa Kauppisen johdolla.

Tutkimus vahvistaa, että palomiehet ovat ny-
kyiseen eläkeikäänsä tyytymättömiä. Se ei ole 
oikea ikä suhteessa työn yksilöltä edellyttämiin 
vaatimuksiin. Palomiesten keskuudessa ikään-
tyminen koettiin haitaksi eikä ikääntynyt välttä-

mättä saa kovin paljon arvostusta. Hoitajille ikä 
merkitsee kokemuksen tuomaa arvonantoa. Se 
näkyy esimerkiksi siinä, että eläkkeelle siirtyneet 
hoitajat tulevat mielellään ja heitä toivotaan ta-
kaisin tuuraajiksi. Myös ikääntynyt opettaja saa 
arvostusta opettajanhuoneessa. Opettajat myös 
pitivät ainakin vanhemmilla ikäluokilla vielä ole-
vaa 60 vuoden eläkeikäänsä sopivana. 

Raportin jäsentely ja otsikointi on lukijaystä-
vällistä. Yksityiskohtaisia ja mielenkiintoisia ikään 
liittyviä ongelmanasetteluja on onnistuneesti 
nostettu arjen työtoiminnoista. Tilastotaulukot 
ovat selkeitä ja yllättävän helposti avautuvia. Kir-
ja on onnistuttu saamaan yleistajuiseksi ja siten 
kenen tahansa ikään liittyvistä asioista kiinnos-
tuneen luettavaksi. 

Monikko-hankkeen julkaisut on luettavissa in-
ternetissä osoitteessa www.monikko.net

Te k s t i :  R i t v a  R a n t a n e n



kehitysympäristöä vaan jokaisen elämään sisäl-
tyy tunnelukkojen syntymekanismeja aktivoi-
via tekijöitä.”

Kirjassa on runsaasti yksittäisiä esimerkke-
jä. Esimerkkihenkilöt kertovat kokemastaan ja 
tunteistaan. Asiantuntemus pohjaa henkilöi-
den lapsuuteen. Ehkä esimerkkien ansio onkin 
tunteiden ja tuntemusten kuvaamisessa. Ver-
taistuen voima ei ole paremmin tietämisessä 
vaan samastumisessa ja tunteiden jakamisessa. 
Vertaisoppimista tosin vähän heikentää tunnis-
tettava kulttuurinen ero Abbyn, Richien tai Ma-
delinen kokemuksiin.

Teos vaatii nostettavaksi pöydälle sellaista, 
mistä mieluiten vaiettaisiin. Mutta se paljastaa 
myös, että sinnikäs yrittäjä pystyy muuttamaan 
elämänsä. Kenenkään ei tarvitse padota tuntei-
taan ja tyytyä epätyydyttäviin tai nöyryyttaviin 
oloihin. Teos antaa ohjeita anteeksi antavalle ja 
vihasta luopuvalle voimaantumiselle. Se on it-
sehoito-opas, jota voi suositella myös vanhem-
mille. Jokelan koulusurmien jälkeen kirja on mitä 
ajankohtaisin.

Te k s t i :  S i r k k u  M ä ä t t ä
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veritas eläkevakuutus

Kauppatieteiden maisteri Jan Lehtinen on 
nimitetty Veritas Eläkevakuutuksen salkun-
hoitajaksi. Hänen pääasiallisena vastuualuee-
naan on osakkeiden hoito. Lehtinen raportoi 
Veritas Eläkevakuutuksen varatoimitusjohtaja 
Thor Souranderille, joka vastaa yhtiön sijoi-
tustoiminnasta. Lehtinen on työskennellyt ai-
emmin vastaavissa tehtävissä Veritas Henkiva-
kuutuksessa.

Merkonomi Camilla von Bonsdorff on ni-
mitetty yhteyspäälliköksi Veritas Eläkevakuu-
tuksen Yritysyksikköön. Von Bonsdorff on työs-
kennellyt aiemmin myyntipäällikkönä Västra 
Nyland -lehdessä. Von Bonsdorff raportoi yksi-
könjohtaja Michael Röllichille.

 Tradenomi Timo Larkela on nimitetty yhte-
yspäälliköksi Veritas Eläkevakuutuksen Yritys-
yksikköön. Larkela on työskennellyt aiemmin 
yhteyspäällikkönä Lännen Puhelin Oy/DNA 
Oy:ssä. Larkela raportoi yksikönjohtaja Micha-
el Röllichille.

vr eläkesäätiö

Filosofian maisteri, valtiotieteen kandidaatti 
Pasi Strömberg on nimitetty 27.8.2007 alkaen 
VR Eläkesäätiön sijoituspäälliköksi ja toimitus-
johtajan varamieheksi. 

Hänen tehtäviään ovat varainhoito, sijoitus-
toiminnan analysointi ja kehittäminen sekä 
riskienhallinta. Työnkuvaan kuuluu myös sää-
tiön varainhoitoyhteistyön ja raportoinnin ke-
hittäminen.

Strömberg siirtyi VR Eläkesäätiön palveluk-
seen Vakuutusvalvontaviraston Sijoitukset-toi-
minnon prosessipäällikön tehtävistä.

valtion eläkerahasto 

Sjoitusjohtajaksi (muut sijoitukset) on nimitetty 
2.1.2008 lukien VTM Maarit Säynevirta.

etera 

Eteran hallitus on nimittänyt VT Tuula Kalli-
on lakiasianjohtajaksi. Hän oli aiemmin Eteran 
päälakimies.

KTM Mikko Nevalainen on nimitetty yk-
sikön päälliköksi eläkeratkaisupalvelut-yksik-
köön. Hän toimi aiemmin alueyksikön pääl-
likkönä.

KTM Jorma Riipinen on nimitetty yksikön 
päälliköksi vakuutuspalvelut-yksikköön. Hän 
toimi aiemmin eläkeratkaisupalveluiden pääl-
likkönä.

Sosionomi (AMK) Sanna Salminen on nimi-
tetty eläkepalvelupäälliköksi.

Oik. kand, KTM Mikko Määttä on nimitetty 
yhtiölakimieheksi.

KTM Niina Valtonen on nimitetty luotto-
analyytikoksi.

HTM Nina Brandenburg ja yo-merkonomi 
Risto Kajanne on nimitetty asiakaspäälliköiksi 
suurasiakasyksikköön.

työeläkevakuutusmaksut 
vahvistettu

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työ-
eläkevakuutusmaksujen, eläkevastuun täyden-
nyskertoimen ja perustekoron tason.

Vuonna 2008 keskimääräinen työntekijän elä-
kelain (TyEL) mukainen työeläkevakuutusmaksu 
on 21,8 % palkoista. Tämä on 0,2 prosenttiyksik-
köä korkeampi kuin vuonna 2007. Tähän maksuun 
annetaan tilapäinen 1,0 prosenttiyksikön alennus, 
jolla puretaan aiempien vuosien työkyvyttömyys-
eläkemaksuista muodostunutta ylijäämää. 

Vanhuuseläkevastuun täydentäminen pe-
rustuu eläkevastuun täydennyskertoimen lisäk-
si eläkelaitosten keskimääräiseen toteutunee-
seen osaketuottoon, jonka määrä selviää vuo-
den 2008 alkupuolella. Eläkevastuun täyden-
nyskerroin on ensi vuoden alusta lähtien 3,03 %, 
joka on 0,07 prosenttiyksikköä korkeampi kuin 
voimassa oleva arvo. Perustekorko on vuoden 
2008 alusta lukien 6,25 %, kun voimassa oleva 
arvo on 6,0 %. 

Työntekijän työeläkevakuutusmaksu vuonna 
2008 on alle 53-vuotiaille 4,1 %, joka on 0,2 pro-
senttiyksikköä alempi kuin vuonna 2007 ja 53 
vuotta täyttäneen työntekijän maksu on 5,2 %, 
joka on myös 0,2 prosenttiyksikköä alempi kuin 
vuonna 2007. Työnantajan maksu vuonna 2008 
on keskimäärin 16,8 %, joka on 0,1 prosenttiyk-

sikköä korkeampi kuin vuonna 2007.

tietojärjestelmien hallinnointi 
uudistuu

Arek Oy ja Eläketurvakeskus (ETK) ovat sopi-
neet, että eläkelaitoksia suoraan palvelevia tie-
tojärjestelmiä hoitaa vuoden 2008 alusta alka-
en Arek Oy. Muutoksella ei ole vaikutusta ETK:n 
lakisääteisiin tehtäviin, vaan se vastaa edelleen 
eläketurvan toimeenpanossa tarvittavien tieto-
jen saatavuudesta. 

Eläketurvakeskuksella säilyy pääosin siirret-
tävien järjestelmien palveluvastuu eli vastuu 
palvelujen kattavuudesta ja lainmukaisuudesta 
sekä sisällön oikeellisuudesta. 

Arek kantaa vuodenvaihteesta alkaen järjes-
telmien tietoteknisen vastuun. Se vastaa järjes-
telmäpalvelujen tuottamisesta ja palvelutasosta 
asiakkaiden kanssa tehtyjen sopimusten mukai-
sesti ja kilpailuttaa tietojärjestelmätoimitukset. 
Arek hoitaa myös jatkossa projekti- ja ylläpito-
sopimukset sekä projektien koordinoinnin jär-
jestelmätoimittajien kanssa. 

Muutosta on valmisteltu ETK:n ja Arekin yh-
teistyönä. ETK:sta siirtyy 17 työntekijää Arekin 
palvelukseen. Muutoksella tavoitellaan uutta ja 
toimivampaa tapaa palvella eläkelaitoksia, sel-
keyttä työeläkekentän tehtävänjakoon ja lisää 
kustannustehokkuutta.

tieDoksi



Tasavallan presidentti on vahvistanut lain, jolla 
muutetaan Eläketurvakeskuksen (ETK) asemaa. 
Ensi vuoden alusta julkisten alojen eläkejärjes-
telmät ovat nykyistä laajemmin mukana ETK:n 
toiminnassa ja rahoituksessa. 

Ensisijainen vastuu julkisten alojen eläkejär-
jestelmän toimeenpanossa ja kehittämisessä 
säilyy kuitenkin julkisilla järjestelmillä. Muutos-
ten myötä työeläkejärjestelmän toimeenpano- ja 
kehittämistyöhön ja Eläketurvakeskuksen hallin-

toon voivat osallistua sekä yksityisten että julkis-
ten alojen työeläketurvan toimijat. 

Muutokset tulevat voimaan vuoden 2008 
alusta. Eläketurvakeskuksen hallintoelimet voi-
daan myös nimittää vuoden 2008 alusta uudes-
sa kokoonpanossa.

Eläketurvakeskuksesta annettu laki muuttuu 
myös rahoituksen osalta. ETK kattaa kustannuk-
sensa eläkelaitoksilta perittävällä kustannus-
osuudella, toimintakohtaisilla palvelumaksuilla 

ja muilla tuotoilla. Eläkelaitoksen kustannus-
osuus määräytyy eläkelaitoksissa vakuutettujen 
työansioiden perusteella ja näiden mukaisessa 
suhteessa. 

Uudistuksen myötä Eläketurvakeskuksen hal-
lintoelimiin nimitetään sekä yksityisten että jul-
kisten alojen eläkelaitosten samoin kuin työn-
antajien ja työntekijöiden edustus. Hallintoeli-
miin tulee myös maatalousyrittäjien ja muiden 
yrittäjien edustus.

eläketurvakeskuksen aseman muutos varmistui

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

Mikä mielestäsi on tämän lehden kiinnostavin juttu?

Mitä aiheita haluaisit lukea Työeläke-lehdestä? 
Kerro juttuideasi. 

Työskentelen työeläkeyhtiössä tai -laitoksessa:

  kyllä   ei

Työeläke-lehti

Eläketurvakeskus

Tunnus 5001479
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Moderate growth in pension 
expenditure and contributions

Earnings-related pension expenditure will 
stay under control even though the life 
expectancy of Finns increases more than 
expected in coming decades. The purchasing 
power of pensions improves continuously. 
Their level in relation to wages will still increase 
slightly over the next couple of decades. In 
the longer term the relative level of pensions 
will start decreasing slightly, however. The 
forecasts of the level of the earnings-related 
pension contribution have been adjusted 
downward from the previous calculations. This 
information can be obtained from the new 
long-term calculation of the Finnish Centre for 
Pensions.

In contrast to previous population forecasts 
the working-age population no longer shrinks 
in the longer term. This is due to the slight 
increase in the birth rate and increasing 
immigration.

Due to the life expectancy coefficient 
the increase in longevity raises the pension 
expenditure only slightly. In addition the 
moderate growth in pension expenditure is 
also due to postponed retirement.

According to the report, the purchasing 
power of pensions increases continuously. In 
the 2030s the purchasing power of the average 
pension will be more than 1.5 times the current 
level. In relation to the wage the average 
pension will continue to increase up to the 
2020s, but after that the relative pension level 
decreases. Wages increase more than pensions 
as the life expectancy coefficient reduces new 
pensions in line with the increase in longevity.

The contribution level for the private-sector 
earnings-related pensions is expected to be 
lower than in the previous calculations. The 
earnings-related pension contribution will 
increase from the current about 21 per cent by 
a good four percentage points by the 2030s, 
after which the contribution will not change 
significantly.

The need to raise the contribution has 
been lessened by the financing reform which 
was introduced at the beginning of the 
year. Through the reform pension assets are 

english 
summarY
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allocated to objects which provide a higher 
rate of return but which are also riskier. In 
addition the reform restricts the unmotivated 
swelling of pension funds.

Going to work abroad

Sweden is clearly the most frequent target 
country for Finns who go on a posting abroad. 
When the employee goes on a temporary 
posting to a EU country or agreement country, 
a certificate is applied for the employee 
stating that the employee is covered by 
Finnish social security. The certificate thus 
shows that the employee is entitled to social 
security benefits form Finland and that social 
insurance contributions are paid to Finland. 
The certificate is applied for with the Finnish 
Centre for Pensions.

In recent years the number of certificates 
issued to employees who are posted to 
Sweden has varied between one thousand 
and two thousand. The number of employees 
posted from Finland has not increased 
significantly since the top year 2005. In 2005 
the number of applications for a certificate 
was over 6,000, and now the number of 
applications is at a similar level. After Sweden, 
employees are most frequently posted to 
Germany, the United States and Norway. 

The country from which the employee 
receives social security benefits while working 
abroad depends on whether the other country 
is a EU country or an agreement country, or a 
country with which Finland has not concluded 
a social security agreement. As regards the EU 
countries and the agreement countries the 
basic rule is that the employee is insured in the 
country of employment, but employees posted 
from Finland on a temporary assignment 
abroad may on certain conditions remain 
covered by the Finnish social security.

EU enlargement shows as a considerable 
increase in the number of employees who 
come to Finland. For instance the number of 
employees who come to Finland from Estonia 
has risen significantly. In 2006 the number 
of Estonian workers posted to Finland was 
3,000-4,000, most of them in construction 
work. The number of workers from Poland is 
also on the increase.

The increasing internationalisation of 
companies shows in the increase in work 
abroad and thus in the need for pensions 
advice in relation to this. The postings abroad 
usually last from six months to three years.

large change in age policy 
expected

The message of the age programmes is 
becoming reality as companies are now in 
earnest adjusting their attitudes to ageing 
employees.

Age programmes led by the State has 
long paved the way for ageing labour force. 
The public sector was the first to tackle the 
problem, but only partially. A lot of effort was 
put into improving the existing personnel’s’ 
ability to cope with their work but at the same 
time in the public sector jobseekers aged 50+ 
were in no way seen as a potential. The focus 
was on younger age groups. 

In private business the public discussion 
about retirement bombs or labour shortage 
did not have any significant effect. The talks 
about the strengths of older workers and a 
threatening labour shortage were largely 
ignored unless the ageing workforce provided 
a direct and immediate advantage for the 
company. Thus in private business utilising 
the advantages of ageing employees has 
depended on each company’s needs and the 
company’s age policy has been determined on 
the basis of strategic advantage.

The way for this considerable turnabout 
was also paved by the closing of many 
early retirement pathways at the beginning 
of the 2000s. Before that early retirement 
arrangements had been more the rule than the 
exception.

The companies have long been distant 
from the public discussion about population 
ageing. As the availability of labour has 
not been a problem for the companies the 
discussion about the labour force situation 
has understandably been remote. Now the 
situation has changed significantly, however.

In future procedures should be established 
in order to better take into account people’s 
ability to cope with their work in working hour 
arrangements from the age viewpoint.

Previously the structures of the system have 
for their part slowed down the change in age 
policy. The social security system has included 
incentives which promote early exit from the 
labour market.

The pragmatic attitude to an ageing labour 
force seems logical from a business point of 
view. Still, the business manager who wants to 
keep his job can hardly act in any other way.

The big challenge in the Finnish labour 
market is to know how to retain know-how and 
skills and also the issue of ageing people as an 
important question.
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keskustelualoitteita

Keskustelua suomalaisen työelämän luon-
teesta ja sen muuttumisesta

Artikkelissa tarkastellaan suomalaista työkulttuu-
ria ja sen muuttumista vertailevasta näkökulmas-
ta käyttäen apuna hollantilaisen Geert Hofsteden 
74 maata koskevia tutkimustuloksia. Suomalaisen 
työelämän muutoksia edistäviä ja hidastavia te-
kijöitä pohditaan vuosien 1997 ja 2003 Tilastokes-
kuksen Työolotutkimusten tietojen pohjalta. Ar-
tikkeli pyrkii jäsentämään uudella tavalla laajaa ja 
rönsyilevää työhyvinvoinnin käsitettä.
Tekijä: Pekka Ylöstalo
Sarja: Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2007:4

Katsaus yksilöllisiin eläketileihin

Katsauksessa luodaan yleissilmäys suunniteltuihin 
ja toteutettuihin yksilöllisiin eläketilijärjestelmiin 
ja arvioidaan niitä eri näkökulmista. Tilijärjestelmät 
luokitellaan yhtäältä pakollisiin tai vapaaehtoisiin 
ja toisaalta olemassa olevaa eläketurvaa osittain 
korvaaviin tai täydentäviin järjestelmiin. Tilan-
teessa, jossa taustalla olevaan, etuusperusteiseen 
eläkejärjestelmään liittyy progressiivisia piirteitä, 
vapaaehtoinen, osittain korvaava tilijärjestelmä on 
ongelmallinen, koska se vähentää etuusperustei-
sen järjestelmän maksupohjaa. Olemassa olevaa 
järjestelmää osittain korvaavan tilijärjestelmän tu-
lisikin olla pakollinen. Eri eläkejärjestelmiin liittyy 
erilaisia riskejä. Tilijärjestelmien merkittävin riski 
on sijoitusten tuottoriski. Etuusperusteiseen jär-
jestelmään nähdään taas liittyvän poliittisia sekä 
demografisia riskejä.
Tekijä: Jussi Huopaniemi 
Sarja: Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2007:5

WorkinG PaPers

Optimising pension financing with an 
application to the Finnish earnings-related 
pension scheme 

Tässä tutkimuksessa arvioidaan optimaalisuuskri-
teeriä eläkemaksu-uralle, kun eläkemenokehitys 
otetaan annettuna. Maksusääntöä tarkastellaan 
sekä varmuuden että epävarmuuden vallitessa. 
Tiettyjen luontevien ehtojen vallitessa on opti-
maalista asettaa maksu välittömästi tasolle, joka 
on pysyvästi riittävä. Epävarmuuden vallitessa 
maksun odotusarvo tulee asetta tasolle, joka odo-
tusarvoisesti on kestävällä tasolla. Tutkimuksessa 
tarkastellaan myös tulopohjan epävarmuuden vai-
kutusta eläkemaksutason asettamiseen. 
Tekijät: Risto Vaittinen, Ismo Risku, Christina Lindell ja 
Peter Biström 
Sarja: Finnish Centre for Pensions Working Papers 2007:1 

How well can individuals approaching 
retirement estimate their future pension 
benefits?
Artikkelissa tutkitaan yli 45-vuotiaiden työssä käy-
vien eläkearvioita ja verrataan niitä jo kertyneisiin 
eläkkeisiin. Osoittautuu, että ihmisillä on keski-
määrin melko realistiset odotukset eläkkeistään, 
ja äärimmäisen optimistiset tai pessimistiset odo-
tukset ovat harvinaisia. 62 prosenttia ei eläkkeelle 
jääneistä antaa pyydettäessä arvion tulevan eläk-
keensä suuruudesta. Reilu kolmasosa eläkeikää lä-
hestyvistä ei osaa tai halua arvioida tulevan eläk-
keensä suuruutta. 
Tekijä: Tallamaria Maunu
Sarja: Finnish Centre for Pensions Working Papers 2007:2

raPortteja

Lakisääteiset eläkkeet
Pitkän aikavälin laskelmat 2007

Suomen lakisääteiset eläkkeet muodostuvat työ- 
ja kansaneläkkeestä sekä sotilasvamma-, liikenne-
vakuutus- ja tapaturmaeläkkeistä. Raportti sisältää 
laskelmat näiden lakien mukaisen eläkemenon ja 
keskimääräisen etuustason kehityksestä sekä yk-
sityisalojen työeläkkeiden rahoituksesta vuoteen 
2075. Keskeisimpien oletusten vaikutus tuloksiin 
esitetään herkkyyslaskelmien avulla.
 Raportin tulokset on laskettu Eläketurvakeskuk-
sen pitkän aikavälin suunnittelumallilla. Malli jäl-
jittelee eläkejärjestelmän toimintaa ja sen avulla 
voidaan tehdä laskelmia eläkejärjestelmän ennus-
te- ja suunnittelutarpeisiin. Laskelmissa eläkelain-
säädäntö ja muut säännökset pysyvät muuttumat-
tomina tarkastelujakson loppuun saakka. Laskenta 
perustuu ikä- ja sukupuolikohtaiseen keskiarvo-
tekniikkaan.

Tekijät: Peter Biström, Kalle Elo, Tapio Klaavo, Ismo Risku ja 
Hannu Sihvonen
Sarja: Eläketurvakeskuksen raportteja 2007:2
ISSN 1238-5948

katsauksia

Katsaus väestöennusteisiin

Katsauksessa tarkastellaan väestön määrään ja ra-
kenteeseen vaikuttavia väestöilmiöitä sekä niiden 
pohjalta tehtyjä väestöennusteita. Väestöilmiöitä 
(syntyvyys, kuolevuus ja muuttoliike) on tarkastel-
tu periodikohtaisten lukujen pohjalta laskettujen 
vastaavien kohorttikohtaisten lukujen avulla, jol-
loin tuloksia voidaan hyödyntää tulevaa kehitystä 
ennustettaessa.
 Väestöennusteet –osiossa huomio kohdistetaan 
Suomen, Pohjoismaiden sekä vuoden 2006 muo-
toisen EU:n jäsenmaiden (EU25-maat) tulevaan ke-
hitykseen, mutta lisäksi esitellään koko maailmaa, 
maanosia ja joitain maita koskevia ennusteita.
 

Katsauksessa tarkastellaan näiden perinteisellä, de-
terministisellä tavalla tehtyjen ennusteiden ohella 
myös stokastisia ennusteita ja niiden tuloksia.
Tekijät: Peter Biström ja Kalle Elo
Sarja: Eläketurvakeskuksen katsauksia 2007:5
ISSN1236-7737

tilastoja

Suomen työeläkkeensaajat ja 
vakuutetut 2006

Julkaisu sisältää tietoja Suomen työeläkkeensaa-
jista, työeläkkeelle siirtyneistä ja työeläkevakuute-
tuista. Julkaisussa on myös tietoja työeläkemenos-
ta, Suomesta ulkomaille maksetuista työeläkkeis-
tä sekä työeläkekuntoutuksesta. Tiedot kattavat 
koko yksityisen ja julkisen sektorin lakisääteisen 
eläketurvan.  Tilasto tuotetaan yhteistyössä Kunti-
en eläkevakuutuksen ja Valtiokonttorin kanssa.

Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2006 
Arbetspensionstagare och –försäkrade i Finland 2006
Pensioners and insured in Finland 2006 
ISSN 1795-5165 (Suomen virallinen tilasto)
ISSN 1796-668X (Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut)
ISSN 1796-6698 (Verkkojulkaisu)

Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2006

Tilasto sisältää tietoja kaikista työ- ja kansaneläk-
keensaajista, eläkkeelle siirtyneistä ja eläkemenos-
ta. Eläkkeensaajia koskevat lukumäärä- ja keskielä-
ketiedot on luokiteltu eläkelajin sekä eläkkeensaa-
jan iän ja sukupuolen mukaan. Tilasto tuotetaan 
yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa.

Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2006
Statistik över pensionstagarna i Finland 2006
Statistical Yearbook of Pensioners in Finland 2006
ISSN 1795-5165 (Suomen virallinen tilasto)
ISSN 0780-3028 (Tilasto Suomen eläkkeensaajista)
ISSN 1795-522X (Verkkojulkaisu)

Yksityisen sektorin työsuhdetilastot 
vuonna 2006

Raportti sisältää tietoja yksityisen sektorin työelä-
kelakien piiriin kuuluvista 18-68-vuotiaista henki-
löistä ja työsuhteista eläkelaeittain. Tilastossa on 
myös tietoja yksityisen sektorin piiriin tulleista 
sekä päättyneistä työsuhteista työsuhteen kes-
ton mukaan. Raportin liite 1 sisältää piiriin kuu-
luneet 1-vuotisikäluokittain ja liite 2 sisältää tie-
toja sosiaalietuuksista, jotka vuoden 2005 lakiuu-
distuksen myötä otetaan huomioon työeläkettä 
määrättäessä.

Sarja: Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 7/2007
ISSN 1459-3823
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