
Timo Laitinen 
tyytyväisenä 
alan tiivistymisestä:

EläkEtiEto
yhtEEn 
paikkaan
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Rohkea ehdotus

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA ja sen johtaja Sixten Korkman 
tekevät hyvää työtä avatessaan ja eläkepoliittista keskustelua. Asian-
osaisista ehkä tuntuu, että ehdotukset koettavat repiä auki arvokasta 
yhteisymmärrystä ja vaikeiden neuvottelujen tuloksena aikaansaatua 
konsensusta.

Korkmanin ehdotukselle työeläkemaksun nostamisesta ja sitä vastaa-
vista veronalennuksista voi nostaa hattua. Yleensähän julkisessa keskus-
telussa yhdet vaativat veroja alas, toiset sosiaaliturvaa ylös ja kolmannet 
yrittävät jopa ampua molempiin maaleihin samanaikaisesti.

Työnantajan ja työntekijän eläkemaksun korottaminen prosenttiyk-
siköllä vahvistaisi eläkelupauksen uskottavuutta ja helpottaisi nuorem-
pien ikäpolvien maksutaakkaa tulevaisuudessa. Korotus kompensoi-
taisiin veronalennuksilla, jottei poliittisille päättäjille syntyisi liiallisia 
houkutuksia rahanjakoon vahvan talouden ja hyvien verokertymien 
oloissa.  Laskelma 1+1-2 näyttää menevän tasan, mutta tuloksena voisi 
olla nollaa parempi kokonaisvaikutus.

ETLA:n monien tutkimusten synteesinä julkaistu kirjanen Hyvin-
vointivaltion rahoitus tiivistää ekonomistinäkemyksen kestävyyson-
gelmista ja nostaa esiin siihen liittyvät riskit. Kehitysvaihtoehdot ja 
niiden väli antavat informaatiota päättäjille, vaikka kyse on enemmän 
laskentaoletuksista kuin reaalimaailman oikeista riskeistä. Huonoim-
min riskiasetelma toimii julkisessa keskustelussa, kun kukin kirjoit-
taja valitsee leveästä viuhkasta omiin tarkoituksiinsa sopivan käyrän 
tai pisteen. 

Suomalainen päätöksentekojärjestelmä ja kohdallemme osunut 
herraonni ovat ilmeisesti onnistuneet käsittelemään aiemmat riskiti-
lanteet erityisen hyvin. Kauempaa katsoen Suomen kehitys parempaan 
hyvinvointiin ja sen ohessa kestävämpään eläketurvaan on edennyt 
nopeasti ja hämmästyttävän vakaasti 1990-luvun laman tuottamaa 
kuprua lukuun ottamatta. 

Edellä sanottu ei vielä paljon kerro tulevaisuudesta, mutta huo-
noakin demokraattia häiritsee etlalaisten epäluulo valittuja päättäjiä 
kohtaan. Väärän politiikan estämiseksi halutaan asettaa kattoja ja 
rakentaa automaattisia sopeutusmekanismeja – nimenomaan yksityisen 
puolen eläkejärjestelmään, joka kuitenkin lienee ns. julkisen talouden 
vakaimmin suunniteltuja osia. Sopimisen ja päättämisen kykyä lienee 
edelleen runsaasti tallessa, vaikka konsensusta ravistellaan.

Saahan sitä ravistella ja mieluusti juuri ETLA:n tapaisella ana-
lyyttisellä otteella. Järkevästi perusteltujen vaihtoehtojen esittäminen 
auttaa hahmottamaan tulevaisuutta ja saattaa parantaa tehtävien pää-
tösten laatua. Silti on kohtuutonta vaatia eläkepolitiikan tekijöiltä tai 
toimeenpanijoilta välitöntä vastausta esim. ekonomistitaholta tehtyi-
hin ehdotuksiin. Suora tyrmäys lähtee joskus liian helposti, mutta 
ei kaikkien hyvien ajatusten perässä juoksemisestakaan synny 
hyvää politiikkaa. 

Tutkijoiden keskustelua, arvioita ja näkemysten julkista 
kommentointia tarvitaan lisää. Etenkin sosiaalitutkijoiden 
toivoisi osallistuvan ahkerammin ekonomistivetoisena käy-
vään keskusteluun.

R e i j o  O l l i k a i n e n
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Lisätehoa 
tietojärjestelmiin
Työeläkelaitoksia palvelevat tieto järjestelmät on tarkoitus 

siirtää vuodenvaihteessa Eläketurvakeskuksesta Arekin 

hoidettavaksi. Harppaus on harkittu siirto ansaintajär-

jestelmän vauhdittamassa yhteispelissä, johon kuuluvat 

entistä tiiviimmin myös julkisen sektorin eläkelaitokset.

Katri Raatikainen iloitsee tieto-
järjestelmien yhteistyömuodon 
muuttumisesta: - Asiakkaiden 
toiveita kuunnellaan ja järjes-
telmiä kehitetään yhteistuumin. 
Toimintaa kehitetään asiakkai-
den tarpeiden mukaisesti.
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Harkittu askel eteenpäin 

Mahdollisuuksia työeläkealan IT-yhteistyöhön on 
selvitetty useaan otteeseen: 

2000-luvun taite: TELAn työryhmä
2001 : Kilpailutyöryhmä TYRY
2002 : Palvelukeskusselvitys (ITPAL).

Tavoitteena on:
katkaista työeläketoimialan IT-kustan-•	
nusten merkittävä kasvu
säästää kustannuksia erityisesti sovel-•	
lusten ylläpidossa ja kehittämisessä 
luopua hajautetusta ja osin kaksinker-•	
taisesta tietojen rekisteröinnistä 
tarjota yhteisiä palveluja koko työeläke-•	
yhteisölle
turvata työvoiman riittävyys vähentä-•	
mällä päällekkäisen tekemisen ja ylläpi-
don määrää
tarjota palvelut käyttöön 24/7.•	

t
ietojärjestelmäsiirtoa ryhdyttiin 
suunnittelemaan toden teolla tämän 
vuoden maaliskuussa. Lopullinen 
päätös punnitaan Eläketurvakes-
kuksen ja Arekin hallituksissa mar-
raskuussa. Työeläke.fi-verkkopalvelu 
ja Yhella-eläkkeenlaskentapalvelu 

käynnistävät omia selvityksiään, sillä Arekilla 
on tarjota valmiudet myös niiden tekniikan 
hallinnointiin.

Muutosta kohden on kuljettu jo usean 
vuoden ajan. Keskittämisellä haetaan lisäte-
hoa tietojärjestelmien ja niiden kehittämisen 
hallintaan. Tieto kulkee ansaintajärjestelmän 
ja Eläketurvakeskuksen rekisterien välillä 
yhdessä paikassa. 

– Loppukäyttäjän kannalta keskusrekiste-
ripalvelut pysyvät ennallaan. Eläketurvakes-
kus on rekisterinpitäjä ja tietojen omistaja. 
Jos esimerkiksi eläkekäsittelijällä on pulmia 
eläkepäätösilmoituksen rekisteröinnissä, 
olemme edelleen oikea neuvontapiste, ker-
too Eläketurvakeskuksen vt. johtaja Katri 
Raatikainen.

Yhdessä tekeminen viisautta

Toimialajohtaja Timo Laitinen Valtiokont-
torista näkee tietojärjestelmäosaamisen kes-
kittämisen Arekiin yhteisen ansaintajärjes-
telmän luontevana jatkona.

– Kyseessä ei ole yksittäinen liikahdus, 
vaan iso kokonaisuus, jonka yhteinen nimit-

täjä on työeläkeuudistus. Kun eläkkeiden las-
kennan perusteita päätettiin muuttaa, syntyi 
onneksi viisaus yhdessä tekemisestä. Tämä 
on suomalaisen eläkejärjestelmän kannalta 
tehokkain malli.

Laitinen tarkastelee muutosta kolminker-
taisella suurennuslasilla. Näkökulmaa hänellä 
on paitsi Valtiokonttorin vakuutustoimialasta 
vastaavana johtajana myös Arekin hallituksen 
jäsenenä. Laitinen on luotsannut myös vah-
vasti Eläketurvakeskuksen ja julkisen sektorin 
eläkelaitosten yhteistyön tiivistämistä.

Lakimuutoksen vaativa esitys julkisten 
alojen eläkelaitosten osallistumisesta Eläke-
turvakeskuksen toimintaan annettiin edus-
kunnalle elokuussa. Tämä tuo Valtiokont-
torille kolmannen katsantokannan. Tuleva 
rahoittaja on kiinnostunut kustannuksista.

Eläkelaitosten ääni 
vahvemmin kuuluviin

Suunnitteilla oleva muutos tarkoittaa paitsi 
Eläketurvakeskuksen ja Arekin yhteistyön 
tiivistymistä myös asiakaslähtöisempää kehit-
tämistä. Vuosi 2008 on siirtymäaikaa, jolloin 
Arek neuvottelee uudet palvelusopimukset 
työeläkelaitosten kanssa. Viranomaisasi-
akkaat ovat edelleen Eläketurvakeskuksen 
vastuulla. 

Asiakasyhteistyötä vahvistetaan yhdessä 
Arekin ja eläkelaitosten kanssa perustetta-
villa asiakasryhmillä. Tietojärjestelmäsiir-

Kuva: Juha Rahkonen



6 4 · 2007

toa Eläketurvakeskuksen veturina valmisteleva Katri 
Raatikainen uskoo palvelun tilaajilla olevan entistä 
paremmat mahdollisuudet vaikuttaa.

– Asiakasryhmät keräävät ja priorisoivat kehitystar-
peet sekä seuraavat palveluiden laatua ja käytettävyyttä. 
Kustannusmalli on läpinäkyvämpi ja kohdennetumpi. 
Tämä mahdollistaa palveluiden rakentamisen myös 
vain osalle asiakaskunnasta.

Pitkällä aikavälillä myös kilpailuttamisen odotetaan 
näkyvän kustannussäästöinä. Laitinen toteaa Arekin 
osoittaneen jo taitonsa.

– Arek on harjoitellut isojen hankkeiden hallintaa 
julman tehokkaasti.

Eläketurvakeskuksen 
tehtävä selkeytyy

Eläketurvakeskus muuttuu tietojärjestelmien teknisestä 
ylläpitäjästä tilaajaksi. Tämä tietää vajaan parinkym-
menen asiantuntijan siirtymistä Arekin palvelukseen. 
Arek keskittyy toimittajayhteyksien hoitamiseen ja 
alihankkijat liittyvät kehityskuvioon entistä aikai-
semmassa vaiheessa. Eläketurvakeskus huolehtii, että 
lakisääteiset palvelut hoidetaan asianmukaisesti ja ne 
ovat eläkelaitosten ja muiden asiakkaiden käytettävissä. 
Se vastaa asiakkailleen palvelun sisällöstä.

Kuntien eläkevakuutuksen ja Valtiokonttorin liitos 
Eläketurvakeskukseen vahvistuu sopivassa kohdassa. 
Eläketurvakeskuksen strategiana ei ole laajentaa tieto-
järjestelmätuotantoaan, vaikka se vastaakin toimeen-
panoon tarvittavien tietojen saatavuudesta.

– Eläketurvakeskus on työeläketurvan kehittä-
misen ja toimeenpanon lakisääteinen yhteistyöelin. 
Kokonaispalkkasummasta mitaten julkinen sektori 
on tuomassa markkinaosuutena yhden kolmanneksen 
lisää. Tämä avartaa näkökulmaa työelämään ja eläke-
järjestelmään. Vuosi 2008 näyttää, mitä se tarkoittaa, 
Timo Laitinen pohtii. 

Hän katsoo, että työeläkejärjestelmän kokonais-
kentän yhdentyessä olisi sopiva hetki arvioida myös 
Eläketurvakeskuksen tehtäviä. Tämän tarkastelun hän 
näkee mahdollisuutena. Valtiokonttorin hän odottaa 
hyötyvän erityisesti Eläketurvakeskuksen tutkimus- ja 
kehittämispanoksesta. 

– On hyvä, että jossain tarkastellaan missä työelä-
kejärjestelmässä mennään ja ollaan menossa. Tieto 
palvelee koko yhteiskuntaa. 

Te k s t i :  J o h a n n a  M e r i n e n

Julkisten alojen eläketurva mukaan 
Eläketurvakeskukseen

Hallituksen esityksen mukaisesti ensi vuoden alusta julkis-

ten alojen eläkejärjestelmät osallistuvat nykyistä laajemmin 

Eläketurvakeskuksen toimintaan ja rahoitukseen. 

s ekä yksityisten että julkisten alojen työeläketurvan toimijat osallistuvat 
koko työeläkejärjestelmän toimeenpano- ja kehittämistyöhön ja Eläke-

turvakeskuksen hallintoon ensi vuoden alusta lähtien. Muutos edistää koko 
työeläkejärjestelmän sujumista ja kehittämistä.

Työeläkelainsäädännön yhdenmukaistuminen ja yhteiset tietoliikenne-
ratkaisut ovat tehneet tarpeelliseksi yhä tiiviimmän yhteistyön yksityisten ja 
julkisten työeläkejärjestelmien välillä. 

Eläketurvakeskuksen tehtävänä on edistää ja sovittaa yhteen työeläketurvan 
toimeenpanoa ja kehittämistä työeläkejärjestelmän yhteiselimenä. Ensisijai-
nen vastuu julkisten alojen eläketurvan kehittämisestä säilyy muutoksenkin 
jälkeen julkisten alojen eläkejärjestelmillä.

Kooltaan suurien julkisten alojen mukaantulo Eläketurvakeskukseen tuo 
lisäksi mukanaan kaivattua tasapainoa työeläkealan yhteistyöhön.

Hallintoa vahvistetaan

Hallituksen esityksen mukaan Eläketurvakeskuksen edustajistoon ja halli-
tukseen tulee julkisten alojen eläkejärjestelmien sekä niiden työnantajien ja 
työntekijöiden edustus. 

Eläketurvakeskuksen edustajistossa on jäseninä sosiaali- ja terveysminis-
teriön sekä valtiovarainministeriön edustajien lisäksi työnantajien ja työnte-
kijöiden edustajat. Lisäksi edustajistoon kuuluu yksityisten alojen jäseniä ja 
ensi vuoden alusta lähtien myös julkisten alojen jäseniä.

Eläketurvakeskuksen hallituksen jäsenmäärää ehdotetaan lisättäväksi jul-
kisten eläkealojen edustuksen turvaamiseksi. 

Kustannusosuudet palvelujen mukaan

Myös Eläketurvakeskuksen toiminnan rahoitukseen esitetään muutosta. Ensi 
vuoden alusta lähtien se kattaa menonsa eläkelaitoksilta perittävillä kustan-
nusosuuksilla, toimialakohtaisilla palvelumaksuilla ja muilla tuotoilla.  Tähän 
asti Eläketurvakeskuksen toiminta on rahoitettu yksityisen sektorin eläkelai-
toksilta perittävillä kustannusosuuksilla.

Eläketurvakeskus kattaa ensi vuoden alusta lähtien kustannuksensa eläke-
laitoksilta niissä vakuutettujen henkilöiden työansioiden mukaisesti. Lisäksi 
sen tuottamista palveluista peritään toimintokohtaisia palvelumaksuja. 

Vastuu Eläketurvakeskuksen kustannusosuudesta jakautuu yksityisille ja 
julkisille eläkelaitoksille palvelujen mukaan, mutta julkisten alojen eläkelai-
tosten täysimääräinen osallistuminen sen rahoitukseen toteutetaan kuitenkin 
vaiheittain.

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

harmaalla 
alueella

t
yöeläkevakuutuksen yleisvalvonta on TyEL:in voi-
maantulon myötä tämän vuoden alusta aiempaa 
selvemmin keskitetty Eläketurvakeskukseen.

– Työeläkevakuuttamisen laiminlyövä työn-
antaja ottaa itselleen laittoman kilpailuedun ja 
eläkeyhtiö menettää vakuutusmaksuja, tarkastus-
päällikkö Matti Ruotanen Eläketurvakeskuksesta 

perustelee valvonnan merkitystä.
Työntekijä taas voi pahimmillaan jäädä ilman eläketurvaansa, 

jos tietoja ansiotyöstä ei saada työeläkerekisteriin. Siksi lakisääteisen 
työeläkevakuuttamisen laiminlyöntien ja ylipäänsä harmaan talou-
den toiminnan ennalta ehkäiseminen ja valvominen on kaikkien 
osapuolten etu.

– Eläketurvakeskuksen valvonta on tuonut vuosittain eläketur-

Kukaan ei pidä valvovasta isoveljestä, mutta kunnon 

kontrollista hyötyvät kaikki. Näin myös työeläkevakuutta-

misessa, jonka yleisvalvonta tehostuu.
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van piiriin noin 30 miljoonaa euroa vakuutta-
mattomia palkkoja ja saattanut 6000 ihmisen 
eläketurvan kuntoon, kertoo Ruotanen, joka 
vastaa valvonnan kehittämisestä, viranomais- 
ja sidosryhmäyhteistyö sekä tarkastusryhmän 
johtamisesta.

Eläketurvakeskus kehittää ja tehostaa valvon-
taansa, mikä ei kuitenkaan tarkoita tarpeetto-
mien asiakasyhteydenottojen lisäämistä. Työelä-
kevakuuttamisen valvontaa hoidetaan taustalla 
ja huomaamattomasti.

– Niitä, jotka hoitavat työeläkevakuutus-
asiansa kunnolla, ei häiritä. Sen sijaan suuresta 
työnantajajoukosta pyritään rekisteritietojen 
vertailuilla mahdollisimman ajantasaisesti ja 
laajasti poimimaan ne työnantajat, jotka vaa-
tivat toimenpiteitä. Tämän ryhmän kohdalla 
yhteydenottomme tulevat lisääntymään.

Viranomaisyhteistyö voimavarana

Valvontasäännöksiä on selvennetty ja terävöi-
tetty TyEL:in myötä lakiin omaksi luvukseen. 
Eläketurvakeskuksen valvontaroolin selkeyttä-
minen edesauttaa eläkelaitos- ja viranomaisyh-
teistyötä. 

– Valvontaa koskevat tietojensaantisäännök-
set ovat nyt huippuluokkaa ja vastaavat tarpei-
tamme. Laajojen rekisteritietojen vertailu on 
nyt mahdollista ja käynnistymässä. Uusi laki 
on kaiken kaikkiaan mahdollistanut valvonnalle 
olennaisesti entistä ajantasaisemmat ja tehok-
kaammat työvälineet, Ruotanen toteaa.

Ruotasen mukaan työeläkeyhtiöt  valvovat 
jatkossakin omia asiakkaitaan ja vastaavat siitä, 
että kaikki työntekijät on vakuutettu oikein.

Eläketurvakeskuksen valvonta toimii tii-
viissä ja jatkuvassa yhteistyössä työeläkeyhtiöi-
den kanssa. Yhteistyö on sekä yleistä toimin-

nan koordinointia että yksittäisten tapausten 
käsittelyä.

– Eläkeyhtiöt voivat esimerkiksi pyytää Elä-
keturvakeskukselta tarkastuspalveluja. Eläketur-
vakeskus on puolestaan valvontatoimenpiteitä 
tehdessään aina yhteydessä kyseisen valvottavan 
asiakkaan eläkeyhtiön kanssa.

Työnantajatarkastus muuttumassa

Henkilökuntaa Eläketurvakeskuksen valvon-
taosastolla on 43, joista osa tekee kenttätar-
kastustyötä. Kaksi tarkastajista työskentelee 
maakunnissa Turussa ja Oulussa.

– Toimintaa johdetaan ja töiden priorisointi 
hoidetaan keskitetysti Helsingistä käsin, mutta 
kaikkia alueet ovat samantasoisen valvonnan 
kohteena.

Tarkastusryhmässä on tänä vuonna aloitta-
nut viisi uutta tarkastajaa. Ryhmän koko ei ole 
kuitenkaan kasvanut merkittävästi muun vaih-
tuvuuden vuoksi. Ryhmän uusista tarkastajista 
kolme on Eteran entisiä tarkastajia, joten koke-
musta ryhmässä on jatkossakin. Täysin uusina 
ryhmään on palkattu kaksi tarkastajaa.

– Ratkaisevaa valvonnassa ei kuitenkaan 
ole tarkastajien määrä tai huomiota herättävät 
toimenpiteet, vaan kokonaisuus. Tähän kuu-
luu ennaltaehkäisevä valvonta, verottajan ja 
työeläkejärjestelmän rekisterien laajat vertailut 
sekä nopeat ja tehokkaat toimet ilmitulleiden 
laiminlyöntien käsittelemiseksi, Ruotanen sanoo 
ja korostaa tässäkin eläkelaitosyhteistyötä.

Harmaa talous kuriin

Päällepäin hyvin näkymätön viranomaisyh-
teistyö muodostaa tärkeän osan valvonnasta. 
Yhteistyön tarkoituksena on taata tarvittavien 

Tarkastuspäällikkö Matti Ruotasen mukaan 
tehokas työeläkevakuuttamisen valvonta 
kitkee osaltaan harmaata taloutta ja paran-
taa ihmisten sosiaaliturvaa. Lopulta valvon-
nan tehostaminen lujittaa myös työeläke-
turvan imagoa. 

tietojen saanti.
– Samalla työeläkejärjestelmä pääsee osalli-

seksi myös laajemmin harmaan talouden vastai-
seen toimintaan. Olemme mukana edistämässä 
yhteiskunnan kannalta merkittäviä harmaan 
talouden estämiseen tähtääviä toimia. Harmaan 
talouden ehkäisystä karttuu työeläketurvalle 
myös imagohyötyä.

Tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat työsuoje-
lupiirit, poliisi, tuotevalvontakeskus, harmaan 
talouden vastustamiseen tähtäävä viranomaisyh-
teistyön kehittämisprojekti ja kokonaisuudes-
saan tärkeimpänä verohallinto. Verohallinnossa 
yhteistyökumppaneina ovat etenkin verohallitus 
sopimuskumppanina ohjeistuksineen ja rekis-
teritietoineen sekä eri verotarkastusyksiköt että 
alueelliset verotoimistot.

Viranomaisyhteistyössä osallistutaan myös 
valtakunnallisiin valvontahankkeisiin.

– Ensi vuoden alussa käynnistyy verottajan 
vetämä laaja rakennusalan harmaan talouden 
valvontahanke RAKSA-hanke, johon osallistuu 
meidän lisäksemme pitkä lista viranomaisia ja 
sidosryhmiä.

Uudet valvonnan keinot

Käynnissä olevat kehityshankkeet ovat Ruotasen 
mukaan ennennäkemättömän laajoja.

Verottajan ajantasaisia tietoja palkanmaksusta 
tullaan vertailemaan muutaman kuukauden 
välein työeläkejärjestelmän tietoihin. Vertailut 
tehdään alakohtaisesti ja painopisteenä ovat alat, 
joilla toimii paljon lyhyen elinkaaren yrityksiä 
ja joissa työvoiman vaihtuvuus on suurta.

Toinen, laajempi valvontamenetelmä käyn-
nistyy vuonna 2009. Tuolloin aletaan vertailla 
vuosittain käytännössä kaikkien yksityisten 
työnantajien vuosi-ilmoitustietoja työeläkejär-
jestelmän vastaaviin tietoihin. Vertailu antaa 
tarkat tiedot vakuuttamisen puutteista työn-
antaja- ja työntekijätasolla.

– Valvonnalla turvataan entistä tehokkaam-
min vakuutettujen eläketurvaa ja tasavertaista 
yritysten toimintaympäristöä, Ruotanen sum-
maa.

Te k s t i :  K i m m o  K o n t i o
K u v a :  Tu u l i k k i  H o l o p a i n e n
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Y
ksi uusista kasvoista Eläketurvakeskuksen valvontayksikössä 
on työantajatarkastaja Tiia Lahti. Lahti on jo aiemmin toi-
minut jonkin aikaa samaisella valvontaosastolla vakuutusrat-
kaisijana ja sitä ennen Kelassa asiakaspalvelutyössä.

Lahdella on kaupallinen koulutus, mikä antaa hänen mukaansa vankan 
pohjan kaikenlaiseen tarkastuksessa tarvittavaan selvittelytyöhön.

Vaikka Lahti uskoo viihtyvänsä uudessa tehtävässään juuri sen moni-
puolisuuden takia hyvin, hän riisuu heti tarkastamiseen helposti liitettäviä 
dramaattisia mielikuvia.

– Emme lähde tarkastukseen koskaan pillit ulvoen, vaan keräämme 
ensiksi riittävästi taustatietoja. Otamme useimmiten yhteyttä tarkastet-
tavaan työnantajaan sopiaksemme tarkastusajankohdasta. Tarvittaessa 
menemme paikan päälle ennakkoon ilmoittamatta, esimerkiksi selvit-
tämään toiminnan laajuutta, haastattelemaan työntekijöitä, työnantajaa 
tai tämän edustajaa.

Palvelua ja opastusta

Tarkastajan suoria asiakkaita ovat työnantajien lisäksi eläkelaitokset, jotka 
vastaavat tarkastettavien työnantajien vakuutuksista ja joille tarkastajan 
tekemät selvitykset aina toimitetaan.

Tarkastusten taustana voi olla työntekijän ilmoitus, eläkelaitoksen 
tarkastuspyyntö tai vaikkapa viranomaisen ilmoitus. Parhaillaan käyttöön 
otettavan ajantasaisen massavalvonnan säännölliset vertailuajot tulevat 
olemaan kohdevalinnan tärkeä työväline.

– Tarkastustyössä tarvitaan ihmissuhdetaitoja, diplomaattisuutta ja 
asiallisen palvelevaa työtapaa. Jokainen asiakas on omalla tavallaan eri-
lainen, mutta vain harvoin asiakkaat ovat hankalia, vaan paremminkin 
haastavia. Pitää myös muistaa, että valvojan roolin lisäksi tarkastajalla 
on merkittävä rooli neuvojana, Lahti toteaa.

– Palkitsevinta tarkastajan työssä on saada asiakkaan eläkevakuutusasiat 
ajoissa kuntoon, työntekijöille heille kuuluva eläketurva ja vakuutusmak-
sut eläkelaitokselle. Kaikkea tätä ei kaikissa tapauksissa saavuteta, mutta 
aina asiakkaan vakuuttamisvelvollisuudesta saadaan selvittelytulos, jonka 
pohjalta eläkelaitos voi vakuuttamisen hoitaa.

Tavoitteena tasapuolinen toimintaympäristö

Lahti näkee aloittaneensa työnantajatarkastajan työssään mielenkiin-
toisella hetkellä. Hän odottaa TyEL:n mahdollistamien ajantasaisten 
rekisterivertailujen parantavan työn tuloksia niin tekijän kuin eläkelai-
tosten kannalta. 

Vastaisuudessa on mahdollista puuttua laiminlyönteihin entistä aikai-
semmassa vaiheessa, mikä vähentää eläkelaitosten vakuutusmaksutappi-
oita ja vaikuttaa osaltaan lakeja noudattavien yritysten tasapuolisemman 
toimintaympäristön puolesta.

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

ihmissuhdetaitoja ja diplomatiaa

Tiia Lahti ei lähde tarkastusreissulle pillit ulvoen, 

mutta kohtaa valvottavien joukossa koko kirjon elämää.
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t
yövoiman vuokraaminen yrityksiin 
on yhä yleisempää Suomessa. Työ-
voiman kysyntä on viime vuosina 
ollut vilkasta ja avoimia paikkoja on 

ollut runsaasti avoinna. Samaan aikaan työ-
voiman saatavuus Suomessa on vaikeutunut: 
puhutaan rekrytointiongelmista ja pahimmil-
laan työvoimapulasta. 

Työttömyys alenee vauhdilla ja työvoimare-
servit hupenevat. Työnantajat ovat tulleet tilan-
teeseen, jossa rekrytoinnin onnistumiseksi ja 
sopivan työvoiman löytämiseksi täytyy käyttää 
mahdollisimman monia keinoja ja hankintaka-
navia. Työvoiman vuokraus1 on yksi niistä. 

Työvoiman hankinta käy työstä

Yleisimmin työvoimaa hankitaan erilaisten 
epävirallisten verkostojen, omien kotisivujen, 
lehtien ja työvoimatoimistojen välityksellä. 
Työvoiman vuokraus on ollut tähän mennessä 
vielä varsin pientä. Vain muutama prosentti 
työnantajista hakee työvoimaa yksityisten vuok-
raus- ja välitysliikkeiden avulla. Mutta ne, jotka 
hakevat, ovat yleensä myös saaneet hakemansa 
työvoiman sitä kautta. 

Työvoimaa vuokraavat yritykset ovat yleensä 
varsin pieniä ja segmentoituneita tietyille toi-
mialoille ja maantieteellisesti rajatuille alueille. 
Työn ja tekijöiden kohtaaminen, niin sanottu 
matsaus, onnistuu parhaiten, kun hakijat ja pai-
kat sekä toisaalta tarjottu ja vaadittu osaaminen 
ovat välittäjälle jo ennalta tunnettuja. 

Aina ei työnvälitys kuitenkaan onnistu vuok-
ratyönvälittäjiltäkään. Työhallinnon paikkail-
moituksista jo 17 prosenttia on yksityisten työ-
voiman vuokraus- ja välitysliikkeiden ilmoit-
tamia. Tämä indikoi todellista työvoimapulan 
olemassa oloa. Kun osaajia ei löydy, vuokrausyri-
tykset yrittävät maksimoida hankintaprosessiaan 
laajentamalla työvoiman hankintaa myös julki-
siin hankintakanaviin. Mutta kun yhtä kautta 

työvoimaa ei löydy, ei sitä työvoimapulan oloissa 
löydy helposti toistakaan kautta.

Volyymitiedot eivät yksiselitteisiä

Lähes neljä prosenttia Suomen työvoimasta saa 
elantonsa vuokratyön avulla. Jo 100 000 suo-
malaista työskentelee vuokrattuna työntekijänä. 
Kasvu on jatkunut koko 2000-luvun ajan.

Henkilötyövuosina mitaten vuokratun 
työn määrä on kuitenkin vain noin prosentti. 
Työnantajien saama työpanos onkin selvästi 
pienempi, kuin mitä työvoiman määrään suh-
teutettuna vuokrauksen osuus on. Kysyttäessä 
vuokratyövoiman käyttöä kaikilta työnantajilta 
noin kaksi prosenttia ilmoittaa toimipaikassaan 
olevan vuokratyöläisiä. 

On kuitenkin muistettava, että EU:n palve-
lujen vapaan liikkuvuuden myötä myös ulko-
maiset työvoiman vuokraus- ja välitysliikkeet 
voivat toimia Suomessa. Toiminnan laajuutta 
on kuitenkin vaikea arvioida, koska kukaan ei 
tiedä tarkkoja lukuja ulkomaisen työvoiman 
määrästä Suomessa yleensä, saati sitten tilapäi-
sen ja vuokratun työvoiman määristä. 

Se kuitenkin tiedetään, että noin kahdessa 
prosentissa Suomen toimipaikoista on ulko-
maista työvoimaa - ja vielä harvemmassa vuok-
rattua ulkomaista työvoimaa. Toivottavasti työ-
ministeriön hiljattain tilaama tutkimus antaa 
kuitenkin myös vuokratun ja maan rajojen yli 
pendelöivän työvoiman määrästä hieman lisä-
valoa.

Työmarkkinoiden jousto eri 
näkökulmista

Työmarkkinoiden joustavuudesta ja sen yleisty-
misestä puhutaan myös paljon. Puheen sävy on 
erityisesti vuokratyön osalta usein kiinni siitä, 
kenen näkökulmasta aihetta lähestytään. 

Työnantajalle vuokratyö voi olla helpotusta 

kysyntähuippuihin erityisesti silloin, kun ei ole 
varmuutta siitä, miten ala tulevaisuudessa kehit-
tyy. Työntekijän kannalta vuokratyön esitetään 
usein olevan turvatonta ja johtavan eriarvoiseen 
asemaan muihin työntekijöihin nähden. 

Vuokratyö voi kuitenkin antaa riittävää lisä-
tuloa esim. opiskelijoille, mutta toimia myös 
väylänä jatkuvampaan työsuhteeseen. Erityisesti 
teollisuudessa, rakentamisessa ja liikenteessä 
vuokrauksen jälkeen rekrytoidutaan suhteel-
lisen usein kokonaan käyttäjäyrityksen palve-
lukseen. 

Riittävä vanhuusiän turva?

Vuokratyö on vakiintunut pysyväksi työteon 
muodoksi suomalaisille työmarkkinoille. Jo nyt 
moni suomalainen tekee vuokratyötä. Työnan-
tajan kannalta vuokratyöstä saatu työpanos on 
kuitenkin edelleen melko vaatimatonta. 

Mikäli talous vain jatkaa kasvuaan, on toden-
näköistä, että jatkossa vuokratyön kysyntä kas-
vaa edelleen. Vuokratyö voikin tuoda työnanta-
jalle helpotusta työvoiman saatavuusongelmiin. 
Samalla on kuitenkin tärkeää pohtia vuokratyötä 
muiden epätyypillisten töiden tavoin tulevaisuu-
den turvaa silmällä pitäen. Yksilön kannalta on 
lopulta kysyttävä: antaako vuokratyö riittävän 
elannon ja turvan myös eläkeiässä? 

Tiedot perustuvat työhallinnon rekistereihin, työministeriön 
Tilastokeskukselta neljännesvuosittain hankkimiin Työnanta-
jahaastatteluihin sekä ILO:lle vuosittain tehtävään raportoin-
tiin työvoiman vuokrauksesta ja yksityisestä työnvälityksestä 
Suomessa.
 
1 Työvoiman vuokrauksella tarkoitetaan sellaista yksityistä 
tai maksullista työntekijöiden välitystä, jossa työntekijä on 
työsuhteessa vuokrausyritykseen, ei lopulliseen käyttäjäy-
ritykseen.
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k
iteeläinen kokki Raila Väkeväinen 
muistaa loppuelämänsä toukokui-
sen perjantai-iltapäivän keväällä 
2006. Oli mukava mieli – viikon 

työt takana ja edessä leppoisat vapaapäivät per-
heen parissa. 

Repun hihna jumitti yllättäen kiinni ovi-
pumppuun. Railan jalat sotkeentuivat ny käyk-
sestä niin, että hän menetti tasapainonsa, kom-
pastui ja putosi vauhdilla kolme rappua alas 
piha-asfaltille. 

  – Vasen käsi jäi kropan alle ja kyynärpää 
meni tohjoksi, oikeasta polvesta jänteet repesi-
vät osittain. Kyynärpää leikattiin ja naulattiin 
kasaan heti illalla Pohjois-Karjalan Keskussairaa-
lassa, muistelee aikuisopiskelija Raila Väkeväi-
nen tuota elämänsä suunnan muuttanutta rysä-
ystä. Polvelle ei tehty tässä vaiheessa mitään.

– Käsi paketoitiin lastaan ja sidottiin mitel-
lalla vartaloon kolmeksi viikkoa. Ensin kaikki 
näytti menevän hirmu hyvin, hän muistelee.

Leikkauksia, särkyä ja epätietoisuutta

Alkukesän jälkeen tilanne muuttui. Heinäkuussa 
kyynärpäähän naulatut raudat tunkivat nahan 

läpi ulos. Elokuussa käsi leikattiin uudelleen ja 
tällä kertaa se kipsattiin. 

– Polvessa epäiltiin nivelrikkoa tai kihtiä ja 
hoitona oli aluksi seurantaa ja kipulääkettä. 
Polvitukia on nyt viisi erimallista varastossa, 
Raila jatkaa.

Syyskuussa kipsin poiston jälkeen käsi oli 
edelleen kipeä. Railalla todettiin olevan nyt 
lisäksi myös jäätynyt olkapää.

Marraskuussa polvea alettiin tutkia tarkem-
min ja magneettikuvissa näkyi osittainen jän-
teen repeämä.  Polvea ei kuitenkaan uskallettu 
tässä vaiheessa leikata. 

  – Jalka oli tosi kipeä, liikkuminen oli han-
kalaa ja esimerkiksi kyykkyyn en päässyt ollen-
kaan, Raila muistelee. Myös käsi oli edelleen 
kivulias eikä liikkunut normaalisti. Joulukuussa 
käsi leikattiin kolmannen kerran ja kyynärpäästä 
poistettiin irtopalat ja naulat. Luun päät pyö-
ristettiin taltalla.

Työkokeilu tyssäsi alkuunsa

Lääkärit olivat tammikuussa sitä mieltä, että 
Raila voi aloittaa työnteon. Niin hän itsekin 
halusi.

Koska sairauslomaa oli jatkunut jo melkein 
vuosi, mukaan tuli myös työeläkeyhtiö Varma ja 
kuntoutussuunnittelija Christina Hofmann.

Raila Väkeväinen on ammatiltaan kokki ja 
hän työskenteli Amican henkilöstöravintolassa 
ja niin pienessä yksikössä, että hän oli sen ainut 
työntekijä.

  – Sain aloittaa työnteon kokeiluna toisessa 
yksikössä, jossa oli muitakin työntekijöitä. Hel-
mikuun lopussa aloitin neljän tunnin työpäivät, 
Raila kertoo.

Hän ei jaksanut kuukauttakaan. 
– Käsi ja jalka olivat kipeät ja haittasivat liik-

kumista ja minkään tekemistä. Ei siinä ollut 
vaihtoehtoja, hän jatkaa. Työterveyshuollosta 
hän sai kesään asti kuntoutusta sekä olkapää-
hän että käteen.

Amican työterveyshuolto kirjoitti lausun-
non Railan tilasta työeläkeyhtiölle. Raila oli 
silloin 46-vuotias, perheellinen ja asuntovel-
kaakin talosta Kullerlammen rannalla oli vielä 
maksettavana. 

– Intoa ja halua tehdä työtä minulla kyllä 
riitti, vaikka jatkuvat säryt veivätkin välillä mie-
len matalaksi, hän sanoo.

Eläkkeelle jäämistä hän ei edes harkinnut, 

Kokista nuoriso-ohjaajaksi kuntoutusrahalla kouluttautuva Raila Väkeväinen:

”lottovoitto ko piäs kouluun”
Joustavat työmarkkinat vaativat 

myös työntekijältä joustoa – erityi-

sesti silloin, kun elämä yllättää.

Osa Raila Väkeväisen tuttavista on vähätellyt 
tapausta ja ihmetellyt miten niin pienestä 
kaatumisesta voi tulla tuommoinen vamma. 
Tai sitten on lohduteltu, että ole onnellinen 
ettei mennyt oikea käsi. – Aina en ole moista 
ihan ymmärtänyt, kyllä kokki tarvitsee kaksi 
liikkuvaa kättä, Raila puuskahtaa.



Perjantai-iltapäivän putoaminen avaisi 
Raila Väkeväiselle uuden maailman.
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k untoutettavan oma motivaatio on onnis-
tuneen lopputuloksen kannalta ratkaise-

van tärkeä. Tätä mieltä on kahdeksan vuotta 
kuntoutusasiakkaiden kanssa työskennellyt 
kuntoutussuunnittelija Christina Hofmann 
Varmasta.

– Asiakkaan motivaatiota voidaan tukea ole-
malla häneen aktiivisesti yhteydessä, ostamalla 
palveluntuottajilta ohjauskeskusteluja ja käyttä-
mällä sellaisia kuntoutusohjelmia, jotka johtavat 
järkevään lopputulokseen, Hofmann toteaa.

Työeläkekuntoutuksen tavoitteena on, että 

ajatuskin sellaisesta kauhistutti sosiaalista ja 
iloluontoista ihmistä. 

– Kaipaan juttuseuraa ja haluan tavata 
ihmisiä. Kotona on muuten kyllä muka-
vaa, mutta tulee niin turhautunut olo kun 
on tottunut tulemaan ja menemään, Raila 
hymähtää.

– Kun en pystynyt ajamaan autoa, olo oli 
kuin vangilla, hän lisää.

Testien kautta uuteen toiveammattiin

Railan tie vei seuraavaksi työvoimatoimistoon 
ammatinvalintatesteihin ja omien kykyjen 
resursseja selvittämään. 

Toimiston seinältä Railan silmiin osui 
Kiteen kansanopiston ilmoitus, jossa kerrottiin 
lasten ja erikoisnuorten ohjaajakurssista. 

Se oli siinä, hän tiesi sen heti.
 – Ihan kuin olisin mennyt kotiin, kun 

aloitin kurssin. Kymmenen hengen ryhmäs-
sämme nuorin on 27-vuotias ja vanhin lähellä 
60 vuotta, kaikki olemme hyvin innokkaita 
aikuisopiskelijoita, hän kertoo.

Joulukuussa 2008 Raila valmistuu ja uskoo 
löytävänsä koulutustaan vastaavaa työtä 
Kiteeltä tai lähiseudulta.

– Koulutus mahdollistaa työskentelyn kou-
luissa, päiväkodeissa ja lastenkodeissa. Minä 
suuntaudun ongelmanuorten pariin, olen 
ollut SPR:n vapaaehtoisena paljon auttamassa 
heitä jo ennenkin, hän jatkaa.

Tukka kuntoon omin käsin

Raila Väkeväinen on nyt itse asiassa kiitolli-
nen siitä perjantai-iltapäivän putoamisesta. Se 
avasi hänelle aivan uuden maailman.

– Entisiä ei kannata haikailla. Minä pys-
tyn kyllä tällaisena vajavaisenakin tekemään 
hyvää työtä päätäni ja suutani käyttämällä. 
Olisihan siinä voinut käydä pahemminkin, 
hän muistuttaa.

Se joulukuun aamu, kun hän sai itse laitet-
tua tukan kuntoon, ei unohdu koskaan.

– Pienistä asioista oppii olemaan toisella 
lailla tyytyväinen tällaisen jälkeen, hän nau-
raa iloisesti.

Olkapäähän tehdään tänä syksynä vielä 
avarrusleikkaus, jotta hermojen pinteet hiu-
kan laukeaisivat.

– Käsi ei tule koskaan kuntoon, se lonksuu 
ja narisoo. Ajan kanssa kivut ehkä tasaan-
tuu ja laantuu, mutta pääasia on, että elämä 
tuntuu taas hyvältä. Päivissä on nyt järjestys 
ja mie olen taas ihan yhteiskuntakelponen, 
hän iloitsee.

Rahantulo ongelmallista

Raila Väkeväisen siirtyminen palkkatyöstä sai-
raspäivärahalle, sairaspäivärahalta tilapäiselle 
työkyvyttömyyseläkkeelle ja nyt kuntoutusra-
halle on sujunut kahdessa vuodessa pykälien 
mukaan. Mutta hitaasti.

 – Ainoa huoli on ollut, milloin rahat tule-
vat. Kesällä oli ankea vaihe, kun kaikki rahan-
tulo loppui ja kuntoutuspäivärahapäätös vii-
pyi. Myös Kelan sairaspäivärahojen tulo kesti 
pisimmillään kaksi kuukautta. Silloin ei aina 
naurattanut, Raila toteaa.

Hän on myös soitellut päivärahojensa 
perään ja saanut ympäripyöreitä vastauksia, 
jos on saanut jonkun kiinni. 

– Varsinkin kesäaikaan oli ihan mahdo-
tonta löytää ketään, joka olisi tiennyt mitään 
minun asioistani, hän sanoo.

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

Y hä useampi kuntoutuksen hakija täyt-
tää ammatillisen kuntoutuksen kriteerit. 

Vuoden 2006 tilastojen mukaan 80 prosenttia 
kuntoutuksen hakijoista sai myönteisen kuntou-
tuspäätöksen. Yksi selkeä muutos kuntoutuksen 
seurannassa onkin juuri hylkäysosuuden alene-
minen ensimmäisen (2004) seurantavuoden 29 
prosentista 20 prosenttiin ja suuntaus näyttäisi 
edelleen olevan laskujohtoinen vuoden 2007 
kuukausitilastojen perusteella. 

Informaatio kuntoutuksen vaateista näyttää 
menneen perille.

Täyttääkseen työeläkekuntoutuksen kriteerit 
kuntoutuksen hakijalla täytyy olla sairauden, 
vian tai vamman aiheuttama työkyvyttömyyden 
uhka, mikä todennäköisesti johtaisi viiden vuo-
den kuluessa työkyvyttömyyseläkkeelle ilman 
ammatillista kuntoutusta. Hakijan työssäolon 
täytyy olla vakiintunutta ja kuntoutuksen pitää 
olla tarkoituksenmukaista.  

Kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuutta arvi-
oitaessa otetaan huomioon mm. hakijan ikä, 
koulutus, työkokemus, aikaisempi toiminta, 
yhteys työelämään, muut sosiaalis-taloudelliset 
tekijät sekä se johtaako haettu ammatillinen 
kuntoutus hakijan terveydentilaan sopivassa 



työeläkekuntoutukseen 
pääsee entistä useammin
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työssä jatkamiseen. Tarkoituksenmukaisuutta 
arvioitaessa on tärkeää, lykkääkö ammatillinen 
kuntoutus hakijan eläkkeelle siirtymistä vai ei.

Tyypillinen kuntoutuja 
on nelivitonen

Viime vuonna työeläkelaitokset kuntouttivat 
reilut 7 400 henkilöä. Tyypillinen työeläke-
kuntoutuja tulee työelämästä, pääosin yksityi-
seltä sektorilta ja on iältään noin 45- vuotias. Yli 
puolella kuntoutujista on diagnoosina tuki- ja 
liikuntaelinten sairaus. 

Kuntoutumisen keinoina käytettään yleensä 
työhönvalmennusta, työkokeilua tai muuta työ-
paikkakuntoutusta. Kouluttautuminen uuteen 
työhön tai ammattiin on myös tyypillistä. 

Toimeentulon turvaamiseksi kuntoutuksen 
ajalta maksetaan harkinnanvaraista kuntoutus-
avustusta, kuntoutuskorotusta tai kuntoutusra-
haa. Vuonna 2006 kuntoutusrahaa maksettiin 
keskimäärin 1 745 euroa.

Kuntoutus maksaa itse itsensä

Ammatillisen kuntoutuksen tuloksellisuutta 

mitataan yleensä taloudellisin näkökohdin. 
Kuntoutusta pidetään onnistuneena, jos hen-
kilö pystyy jatkamaan työelämässä sairaudestaan 
huolimatta ja näin siirtää eläkkeelle hakeutu-
mista lähemmäs eläkeikää. 

Onnistuessaan kuntoutus pienentää elä-
kemenoja ja näin lieventää työeläkemaksujen 
korotuspaineita. Tavoitteena on, että kuntou-
tuksen kokonaiskustannukset ovat pienemmät 
kuin vastaavat eläkemenot olisivat. Kun työky-
vyttömyyseläkkeen keskimääräiset vuosikus-
tannukset vuonna 2006 olivat 12 000 euroa ja 
onnistuneelle kuntoutukselle laskettu keski-
määräinen kokonaiskustannus 16 500 euroa, 
maksaa kuntoutus näin vertaillen itsensä takai-
sin jo puolessatoista vuodessa, edellyttäen että 
työelämässä pysytään tuo aika.

Eläkkeeltä kuntoutuu 
entistä useampi töihin

Kuntoutusuudistuksen yhtenä tavoitteena on 
kuntoutustarpeen varhainen havaitseminen. 
Kuntoutuksen oikea-aikaisuus on havaittavissa 
niin työelämästä suoraan kuin eläkkeeltäkin 
tulleiden kuntoutujien ryhmissä. Vuonna 2006 

päättyi 3 270 kuntoutusohjelmaa ja kuntoutu-
jista 59 prosenttia palasi takaisin työelämään 
ja 19 prosenttia eläkkeelle. 

Kuntoutuksen onnistumisen kannalta on 
merkitystä sillä tullaanko kuntoutukseen työ-
elämästä vai eläkkeeltä. Vuonna 2006 kuntou-
tuksensa päätökseen saaneista henkilöistä 69 
prosenttia tuli kuntoutukseen työelämästä ja 
heistä 67 prosenttia myös palasi takaisin töihin. 
Vastaavasti eläkkeeltä, lähinnä työkyvyttömyys-
eläkkeeltä, tuli kuntoutukseen 31 prosenttia ja 
heistä 43 prosenttia palasi työelämään. Erityi-
sesti eläketaustaisten kuntoutujien siirtyminen 
työelämään on vuosi vuodelta parantunut.

L e e n a  S a a r n i o
Ti l a s t o s u u n n i t t e l i j a

E l ä k e t u r v a k e s k u s

Kuntoushakemusten hylyt ovat 

lähteneet laskuun, kirjoittaa tilasto-

suunnittelija Leena Saarnio.

ihminen pystyy jatkamaan työelämässä.
  – Tavoitteena on myös eläkemenojen vähen-

täminen. Onnistuneen kuntoutuksen loppu-
tuloksena voidaan pitää myös vanhemman 
henkilön kohdalla osapäiväistä työntekoa, hän 
sanoo.

Hänestä työeläkekuntoutukseen suhtaudu-
taan nykyään positiivisesti. 

– Useat asiakkaani kokevat sen uutena mah-
dollisuutena, aivan kuten Raila Väkeväinen-
kin, hän sanoo ja jatkaa, että aina on kuitenkin 
olemassa myös sellaisia ihmisiä, jotka pitävät 

eläkettä omalla kohdallaan ainoana vaihtoeh-
tona.

– Tämän kuntoutuksen mahdollisuuksista 
ei vieläkään ole riittävästi tietoa. Pelkkä tiedon 
lisääminen ei kuitenkaan riitä, tärkeää on se, 
että työeläkejärjestelmän ammatillisen kun-
toutuksen piiriin kuuluvat ihmiset löydetään 
asiakkaiksemme, Hofmann sanoo.

Tyypillinen Hofmannin kuntoutusasiakas on 
40-45-vuotias palvelualalla työskentelevä, tuki- 
ja liikuntaelinvaivoista kärsivä nainen, joka on 
ollut pitkään saman työnantajan palveluksessa. 

Tämän vuoksi osa heistä kokee ammatinvaih-
tamisen vaikeaksi.

Nykyään myös mielenterveyden ongelmat 
voivat johtaa kuntoutustarpeeseen. 

– Masentuneet asiakkaat tulevat työeläkekun-
toutuksen piiriin usein liian myöhäisessä vai-
heessa. Paluu työhön pitkän poissaolon jälkeen 
ei ole helppoa kuntoutujalle itselleen, mutta ei 
myöskään esimiehelle eikä muulle työyhteisölle, 
arvioi kuntoutussuunnittelija Hofmann.

kuntoutettavan oma motivaatio on tärkeää
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MUIKUN 
MATKA
Saimaalta 
ruokapöytiin

Kalastajan ammatissa toimeentulo 

ei irtoa helposti. Seurasimme 

kalastaja Jari Häkkisen 

troolikunnan työpäivää 

muikunpyynnissä Taipalsaaren 

Kyläniemessä Etelä-Karjalassa. 
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i
tse kalan pyytäminen on yksi osa kalastajan ammattityötä. Ajan-
käytöstä enin osa kuluu kalan jatkojalostamisessa: kylmäketjun 
varmistamisessa, perkaamisessa, fileoinnissa, savustuksessa, pur-
kittamisessa ja kalatuotteiden markkinoinnissa.

Noin 850 kalastajaa on Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan tietojen 
mukaan ammattikalastajan MYEL-eläkevakuutuksen piirissä ja heistä 
valtaosa on sivutoimisia. Sisävesillä ammatinharjoittajia lasketaan ole-
van reilut parisen sataa, joista pääelinkeinonaan kalastuksella hankkii 
elantonsa noin sata ammattilaista. 

Ammattikalastajien määrä on viimeisen 25 vuoden aikana pudonnut 
noin 40 prosenttia, joskaan kalasaaliit eivät ole radikaalisti pienentyneet. 
Kalastaja-ammattiin liitetään nostalgista hörhöilyä, mutta totuus on 
se, että nyt pienemmällä väellä tehdään tehokkaampaa tulosta. Saa-
lismäärät kasvavat riista- ja kalantutkimuslaitoksen tilastojen mukaan 
samanaikaisesti kun ammattikalastajien määrä vähenee.

Näin on käynyt etenkin Itämeren pääaltaassa ja Selkämerellä, missä 
silakan ja kilohailin saalismäärät ovat kääntyneet kasvuun. Toisaalta 
kotimaista silakkaa ei voida EU:n dioksiinirajoitusten vuoksi kaupata 
kuin omaan käyttöön tai viedä EU:n ulkopuolelle – etupäässä Venä-
jälle. Paradoksaalista on se, että Suomessa valtaosa ammattikalastajien 
silakkasaalista menee turkiseläinten suihin. 

Herra paratkoon: muikkua ei sentään sisävesillä rehuksi alenneta! Jär-
vien hopeakylki muikistaa kuluttajien suunpielet, muikku on himottu 
arvokala. 

Kulutustottumukset ovat muuttuneet

Muikkukannalle on tyypillistä aaltomainen liikehdintä. Saalismäärät 
vaihtelevat huomattavasti kantavaihteluiden mukaan. Lohensukuisena 
kalana muikku viihtyy vain puhtaissa vesissä, nopeakasvuisena se pyy-
detään keskimäärin parin, kolmen vuoden ikäisenä.

Yksi troolipari työllistää oman troolikuntansa lisäksi noin 5–10 hen-
kilöä jatkojalostuksen, logistiikan ja markkinoinnin parissa. Esimerkiksi 
Häkkisten perheyrityksessä puoliso Saara Häkkinen pyörittää kala-
myymälää Lappeenrannan kauppahallissa ja kiireapuna perheyrityksen 
kalabisneksessä on oman perheen pojat ja kausityövoimaa.

Etelä-Karjalassa 
Suur-Saimaan 
kalavesille 
Taipalsaaren 
Kyläniemeen vie 
mantereelta los-
siyhteys yli Kut-
veleen kanavan, 
jonka länsiranta 
on Taipalsaarta ja 
itäranta Ruoko-
lahtea.

Syys-lokakuussa 
muikun mäti on 
parhaimmillaan, 
mikä nostaa Jari 
Häkkisen ja Heikki 
Inkisen mielialaa ja 
pyynnin palkkana 
on sadehousun vä-
ristä kultaa.

Kalastaja kyntää tutuilla vesillä. Enää eteläisellä Sai-
maalla on vain kaksi ammatikseen kalastavaa troo-
likuntaa. Jari Häkkinen on kalastanut näillä vesillä 
70-luvulta lähtien.
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Kun ammattikalastajan eläkemaksua määri-
tellään, kalastajan työtuloksi vahvistetaan pää-
sääntöisesti 30–60 prosenttia kalastusyrityk-
sen bruttotulosta. Vuotuinen työtulo on oltava 
vähintään 2 925 euroa, jolloin 18–67-vuotias 
ammattikalastaja kuuluu tämän työeläkeva-
kuutuksen piiriin.

– Alaan on ollut pakko investoida ja mennä 
kehitykseen mukaan. Tulevaisuudesta ei voi 
varmuudella tietää, kaikki riippuu siitä miten 
on järvessä kalaa ja mihin suuntaan kalatalous 
kehittyy, kalastaja Jari Häkkinen pohtii.

Luonnonmukaista lähiruokaa

Kotimainen kala on oikein käsiteltynä maukasta 
laaturuokaa. Moni ostaisi vapaiden vesien tuo-
retta kalaa kotikulmiltaan, mutta markettien 
tiskeillä sitä on harvemmin saatavilla kuin pus-
silohta. Kuluttajien ostopäätökseen vaikuttavat 
tarhatun kalan edullinen tarjoushinta, etenkin 
Norjan lohen markkinarynnistys on vetänyt 
kotimaan kalastajille suomun nenään.

– Kotimaisen kalan markkinatilanne on mut-
kallinen, sillä kysyntää olisi tuoreelle kalalle 
enemmän kuin tarjontaa. Logistiikkaongelma 
on esteenä kalan laajemmassa markkinoinnissa, 

toteaa kalatalouden keskusliiton kalastusbiologi 
Vesa Karttunen.

Raikas järvikala on luomuruokaa parhaim-
millaan. Monella taholla on kalan hyviä ravin-
to-ominaisuuksia tutkittu ja todettu, että on 
ehdottomasti terveellisempää syödä kalaa kuin 
jättää se syömättä.

– Ison kalan elohopeajäänteillä tai silakan 
dioksiinipitoisuuksilla pelotellaan kuluttajia, 
valistaa kalastusbiologi Karttunen.

Useimmissa tapauksissa kalastajat huoleh-
tivat itse markkinarenkaastaan ja jatkojalus-
tuksesta sekä myyvät suoraan ravintoloihin ja 
suurtalouskeittiöihin. Nykyaikaisella pyyntitek-
niikalla kala saadaan talteen hyväkuntoisena ja 
laatu säilyy ruokapöytään asti, kun alkukäsittely 
ja jäähdytys suoritetaan oikein. Uusi innovaa-
tio on sekin, että kalan yksittäispakastamisella 
saadaan hyvä laatu säilymään pidempään kuin 
blokkijäädyttämisellä.

Syksy on muikunpyytäjän kulta-aikaa. Mui-
kun mäti, on niin haluttua ja hintavaa hilloa, 
että kausityövoiman tai pidennetyn työpäivän 
keinoin hankitaan arvotuote tarkasti talteen.

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

Etelä-Karjalan suurilla 
selkosilla Iesselällä ja 
Petraselällä pyyntipai-
kat ovat keskellä aavaa 
Saimaan selkää.

Muikku on sisävesiemme 
tärkein talouskala. Troo-
lipussin sisältö lajitellaan 
ja hopeakylkinen arvo-
kala saa ensimmäisen 
kylmän jääsuihkun nis-
kaansa heti ylösnoston 
jälkeen.
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Sisävesien arvokala muikku nousee 
illansuussa pintaveteen ja on vastapyy-
dettynä haluttu kalaherkku. Kalasta on 
sanottu, että se on parhaimmillaan kol-
messa veessä: vedessä, voissa ja viinissä.

Villin luonnonkalan pyytäminen on tai-
tolaji: saaliit vaihtelevat ja luonnonolo-
suhteet vaikuttavat kokonaistulokseen. 
Jari Häkkinen on harvoja Saimaan am-
mattikalastajia, jotka hankkivat pääasi-
allisen toimeentulonsa kalastuksella.
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tavoitteena 
tasapaino 

sukupolvien 
välille

Etlan tutkijat ovat arvioineet suoma-

laisen hyvinvointivaltion rahoitus-

ongelmia paljon julkisuutta herät-

täneessä puheenvuorossaan. Ra-

hoituksen haaste nähdään pääosin 

seurauksena huoltosuhteen epäsuo-

tuisesta kehityksestä. Ekonomisti 

Risto Vaittinen paneutuu tutkimuk-

sen eläkejärjestelmää tarkastelevaan 

osaan.

väestöön ja eläkejärjestelmän sijoitustuottoihin 
liittyvät riskit, voi Suomen kokonaisveroaste 
nousta yli neljä prosenttiyksikköä eli ylittää 
täten vuonna 2000 vallinneen tason. Riski täl-
laiseen kehitykseen on kymmenisen prosenttia. 
Toisaalta tutkimuksen mukaan riski sille, että 
veroaste säilyy nykyisellään tai laskee, on noin 
30 prosenttia. 

Sääntöjä peräänkuulutetaan

Tulevaisuuden väestöriskien näkökulmasta tut-
kimuksessa pidetään erityisen ongelmallisena 
yksityisen sektorin työeläkejärjestelmää. Sen 
eläkemaksussa on väestörakenteen seurauksena 
noin kuuden prosentin nousupaine, joka jaksot-
tuu pitkälle, noin 30 vuoden ajanjaksolle. 

Nousupaine on tutkijoiden mielestä vää-
rin kahdesta syystä: se sotii sukupolvien välistä 
oikeudenmukaisuutta ja veronkannon kustan-
nuksia minimoivaa vero-asteen vakauttamis-
lähtökohtaa vastaan. Tutkijat ehdottavat, että 
odotettavissa olevat eläkemenot ja maksut tulisi 
saattaa vastaamaan toisiaan. Olisi myös määri-
teltävä selvät säännöt, joiden mukaan toimitaan 
kun järjestelmän kestävyyttä koetellaan. 

Maksukattomalli, jossa eläkemaksu kiinni-
tetään ja etuuksien joustoilla katetaan rahoitus-
riskit, lisäisi tutkijoiden mielestä järjestelmän 
uskottavuutta ja ennustettavuutta. 

Mikä on reilua?

Etlan näkemyksiä voi tarkastella sukupolvien 
välisen reiluuden ja verontasausperiaatteen läh-
tökohdista.

On vaikea nähdä, miksi maailman muuttu-
essa tiettynä hetkenä määritelty maksutaso olisi 
paras vastaus tai reilua eri sukupolvien suhteen. 
Toimisiko maksukatto esimerkiksi kaikissa niissä 
maailmantiloissa, joita tutkimuksen stokastisissa 
simuloinneissa tuotetaan?

Robert Barron alun perin esittämässä veron-
tasausargumentissa ajatuksena oli, että odotta-
mattomat tulo- tai menoperusteissa tapahtuvat 
muutokset jaetaan sukupolvien välillä. Tämä 
tulisi tehdä yksittäisellä veroasteen muutoksella, 
joka on yli ajan kestävällä pohjalla. Veroasteen 
tulisi olla odotusarvoisesti kestävällä pohjalla, 
eikä kiinteä kaikissa mahdollisissa maailman 
tiloissa.

Sukupolvien välistä reiluutta tutkimuksessa 
mittaan TEL-tuottoasteella, joka määräytyy 
maksettujen eläkemaksujen ja saatujen eläk-
keiden perusteella.  Mitä enemmän sukupolvet 
saavat eläkkeitä suhteessa maksuihinsa, sitä kor-
keampi on tuottoaste.  Raportoitujen simuloin-
tien perusteella näyttäisi siltä, että tuottoasteen 
variaatio kasvaa maksukattojärjestelmässä. Voi 
siis hyvällä syyllä kysyä, miten Etlan tutkijoiden 
ehdotus näiden tulosten valossa vaimentaisi 
tulevaisuudessa keskustelua eri sukupolvien 
reilusta kohtelusta.

Sukupolvien väliset 
väestöriskit todellisia

Tutkimus on puuttunut tärkeään teemaan 
korostaessaan tulevaisuuden epävarmuutta, jota 
kuvataan symmetrisinä mahdollisuuksina poi-
keta hyvään tai huonoon suuntaan odotetusta 
kehityksestä. Epävarmuus väestömuutosten 
suhteen on hyvä esimerkki makroriskistä, jolle 
koko sukupolvi on alttiina. 

Suuret ikäluokat eivät olisi niin suuria, jos 
terveydenhuollon tietämys ei olisi kehittynyt 
nykytasolleen, eivätkä pienet ikäluokat olisi niin 
pieniä, jos syntyvyyden säätelyn mahdollisuudet 
olisivat yhtä vähäiset kuin suurten ikäluokkien 
syntymän aikoihin. 

Markkinat tarjoavat rajallisesti vakuutussuo-
jaa makroriskejä vastaan, jos riskejä kohtaavien 
ryhmien ikäerot ovat huomattavia. Vanhem-
pien kohorttien riskit ovat pitkälti realisoituneet 
siinä vaiheessa kun nuoremmat sukupolvet, joi-
den kanssa riskejä voitaisiin jakaa, ovat tulossa 
markkinoille. Voidaan ajatella, että lakisääteinen 
etuusperusteinen jakojärjestelmä on instituutio, 
joka tasaa sukupolvien välisiä väestöriskejä. Tätä 
voi havainnollistaa käymällä hiukan sukupol-
vikeskustelua. 

Väestöriski vaikuttaa keskeisesti työn tarjon-
taan suhteessa käytössä olevaan tuotantopää-
omaan ja sitä kautta työn ja pääoman suhteel-
liseen hintaan. Talousteorian näkökulmasta on 
hyvä asia kuulua pieneen ikäluokkaan. Ikäluok-
kien pienentyessä työvoiman tarjonta suhteessa 
käytössä olevaan pääomaan alenee, mikä johtaa 
palkkojen nousuun. 

Suurten ikäluokkien kohdalla tilanne on 
tietenkin päinvastainen. Etuusperusteisen jako-
järjestelmän vaihtuvat eläkemaksut voidaan 

v
äestön ikääntyessä eläkkeet 
sekä hoito- ja hoivamenot 
kasvavat suhteessa talou-
den resursseihin. Etlan 
tutkimuksen huoli ei liity 
ainoastaan ikäsidonnaisten 

julkisten menojen ennakoituun kasvuun. 
Tulevaisuuden ennakointiin liittyy paljon 

epävarmuutta. Esimerkiksi väestömuutokset 
ovat vaikeasti ennakoitavia aikahorisontilla, 
joka on eläkejärjestelmän toimivuuden kannalta 
riittävän pitkä. Niinpä tulevat rahoituspaineet 
voivat epäsuotuisen väestökehityksen vallitessa 
olla huomattavasti odotettua suurempia. Tutki-
mus peräänkuuluttaa sääntöjä, joilla tätä epävar-
muutta hallittaisiin nykyistä paremmin. 

Etlan laskelmissa kestävä ja eläkemaksut 
sisältävä kokonaisveroaste olisi noin kaksi pro-
senttia nykytason yläpuolella. Jos huomioidaan 
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nähdä sukupolvien välistä väestöriskiä tasaa-
vana instrumenttina: suurilla ikäluokilla on 
ollut alhaiset palkat mutta pienet eläkemaksu 
ja pienillä ikäluokilla korkeat palkat ja suuret 
eläkemaksut.  

Tässä tarkasteltiin esimerkin vuoksi vain yhtä 
riskiä. Kun huomioidaan eläkejärjestelmälle 
relevantit riskit, puhtaasti etuus- tai maksupe-
rusteiset järjestelmät eivät mitä ilmeisimmin 
jaa riskejä tasaisesti. 

Riskinottoakin tarvitaan

Riskien jakaminen on hyvä lähtökohta julkis-
talouden instituutioiden tarkasteluun, koska 
siinä ei tarvitse puuttua lainkaan tulojen jaka-
miseen. Kaikki voivat paremmin jos riskejä 
kyetään jakamaan. 

Yksi lähtökohta arvioitaessa järjestelmien 
hyvyyttä on tarkastella niitä rawlsilaisittain, 
’tietämättömyyden verhon’ takaa: arvioidaan 
pelinsääntöjä ajatellen, että yksilöt eivät tie-
detä millaiseen he asemaan yhteiskunnassa 
päätyvät. Kun realisaatiot tunnetaan, ongelma 
muuntuu tulonjakokeskusteluksi voittajien ja 
häviäjien välillä. Osaltaan tästä on kyse myös 
Etlan raportissa. 

Koska ihmisillä on erilaisia mieltymyksiä 
vakuutusturvan tason suhteen, järkevästi mitoi-
tettu lakisääteinen järjestelmä jättää osan ihmi-
sistä alivakuutetuiksi. Halutessaan he voivat täy-
dentää vakuutusta markkinoilla. Päinvastaisessa 
tapauksessa tahtomattaan ylivakuutettujen on 
vaikea päästä eroon ylivakuutuksestaan. 

Julkinen eläkejärjestelmä ei saa olla yksilöi-
den riskinoton näkökulmasta liian suuri. Tämä 
on luonteva kysymys ja se on kaiketi taustalla 
Etlan tutkijoiden maksukattoesityksessä. Tutki-
mus ei tähän kysymykseen vastaa, mutta tarjoaa 
näkökulman, josta sitä on syytä tarkastella. 

R i s t o  Va i t t i n e n
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

Kirjoituksen innoittajana Etan tutkimus:
Sixten Korkman, Jukka Lasila, Niku Määttänen ja Tarmo Va-
konen: ”Hyvinvointivaltion rahoitus – riittävätkö rahat, kuka 
maksaa?”
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Ikääntyminen sinänsä on tasa-arvoista, mutta sen vaikutukset 

työelämässä evät jakaudu tasaisesti naisille ja miehille.

k
uusikymppisten pitäisi yrittää sinni-
tellä työelämässä mahdollisimman 
pitkään. Näin lykättäisiin paisuvia 
eläkemenoja ja eläkkeiden maksajia 

riittäisi vähän kauemmin. 
Reumaliiton, Ilmarisen ja Työterveyslaitok-

sen järjestämässä seminaarissa todettiin, ettei 
60 vuotta täyttänyt nainen tai mies ole enää 
mitenkään samassa työkunnossa kuin parhaita 
vuosiansa elävä kolme- nelikymppinen. Siksi 
seniorityöntekijän omia tuntemuksia pitäisi 
kuunnella ja hänen työnsä ja työaikansa räätä-
löidä yksilöllisesti. 

Työterveyshuollon laatu painaa paljon. 
Ikääntymisen myötä tulevat vaivat ja sairaudet 
tulisi löytää mahdollisimman ajoissa ja aloit-
taa hoito tehokkaasti. Siten kuusikymppisen 
on edes mahdollista yrittää pysytellä mukana 
nykytahtisessa työelämässä. 

Työyhteisön asenne ja ennen kaikkea lähiesi-
miehen johtamistapa lopulta ratkaisevat koko 
asian. 

60-vuotiaita naisia tarvitaan

– Onko koko lisääntyvän eliniän oltava yksi-
lölle vapaa-aikaa, kysyy seminaaria isännöinyt 
Ilmarisen toimitusjohtaja Harri Sailas.

Tarvitaan taitavaa sijoitustoimintaa, jotta 
palkkatulot, joista eläkemaksut maksetaan, ja 
kasvavat eläkemenot pysyvät tulevaisuudessa 
tasapainossa.

 –  Taloudelliset seikat eivät useinkaan ole 
ratkaisevia 63-vuotiaalle tämän päättäessä työssä 
jatkamisesta. Enemmän painaa hyvä johtajuus. 
Etenkin lähiesimies on avainasemassa ihmisten 
tehdessä ratkaisuja siitä, jatkavatko he työssä yli 
63 ikävuoden jälkeen, Sailas toteaa. 

– Kyllä suomalainen työelämä tarvitsee 
60-vuotiaita naisia.

 
Ulkonäkö pääomaa työssä?

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Kaisa 
Kauppisen mukaan kronologisella iällä ei ole 
niin suurta merkitystä kuin luullaan. Kokemus-
iän ja todellisen iän ero kasvaa ikää myöten. 

– Monilla varttuneilla ihmisillä on tunne, 
että he ovat todellista ikäänsä nuorempia. Hyvä 
niin, ja itseään voikin suggeroida kuvittelemaan 
itsensä ikävuosiaan nuoremmaksi, Kauppinen 
tietää.

Kuusikymppisenä töissä

omilla 
ehdoilla
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Voisiko ikä olla meriitti?

Vuonna 2010 suurin ikäryhmä Suomessa ovat 
60-65 -vuotiaat. 

– Työhyvinvoinnista tulee huolehtia. Senio-
rityöntekijä pysyy työssään, jos hän kokee siinä 
arvostusta, itsensä toteuttamista ja yhteenkuu-
luvuutta. Näin hän voi pärjätä ja viihtyä työs-
sään vaikka 70 ikävuoteen asti, toteaa Ilmarisen 
ylilääkäri Seppo Kettunen.

– Johtamisen laatu vaikuttaa kuitenkin kaik-
kein voimakkaimmin ikääntyvien työntekijöi-
den halukkuuteen jatkaa työssä. 

– Odotan, milloin nähtäisiin sellainen työ-
paikkailmoitus, jossa ikä olisi meriitti, Kettunen 
ilmoittaa.

Kyllä ikä ja kokemus olisivat kysyttyjä, jos 
ikääntymiseen ei liittyisi haittapuolia. Vaivat 
ja sairaudet tulevat ikää myöten, ulkonäkö on 
enemmänkin katsojan silmässä.

Eläkeiälle ei gerontologisia perusteita

Vaikka yksilön vanheneminen alkaa 12–15 vuo-
den iässä, vanhuudenheikkoutta alkaa esiintyä 
vasta 80–85 -vuotiaalla, tietää gerontologian ja 
kansanterveyden professori Taina Rantanen.

– Se, että vanhuuseläke esimerkiksi alkaa 
65-vuotiaana, perustuu pelkkään yhteiseen sopi-
mukseen, ei lääketieteellisiin tosiseikkoihin. 

– Jopa syntymäpainosta voidaan ennustaa 
mahdollisuuksia hyvään vanhenemiseen, Ran-
tanen tietää. Kun liikuntakyky heikkenee ja 
kivut, esimerkiksi nivelrikon takia, lisääntyvät, 
masennus tulee. Silloin työ- ja toimintakyky 
on vaarassa.

Varhaista eläkkeelle jäämistä ennustaa urak-
katyö, raskas toistuva nostaminen, vähäinen 
vapaa-aika, liian vähäinen lepo. Keski-iässä 
kunnosta huolehtiminen on tärkeää. Ennuste 
tulevista terveysongelmista on jo silloin näky-
vissä.

Muistin ja liikuntakyvyn pitäminen mah-
dollisimman hyvänä on edellytys itsenäiselle 
toimintakyvylle vanhanakin. 

Ikänaiset miehiä vähemmän 
työkyvyttömyyseläkkeelle

Vanhimmat eli 60–64 -vuotiaat työssä käyvät 
naiset arvioivat tutkimuksissa työkykynsä muita 
huonommaksi. Heillä on samanikäisiä miehiä 

enemmän pitkäaikaissairauksia, suhteellisen 
vaatimaton koulutus ja usein ruumiillisesti ras-
kas työ. 

– Tavoite työurien pidentämisestä pitäisi 
käytännössä tarkoittaa nimenomaan hyvien 
työvuosien lisäämistä, tähdentää tutkija Raija 
Gould Eläketurvakeskuksesta. 

Työkykynsä hyväksi tuntevat kuusikymppi-
set naiset ovat yleensä keskimäärin paremmin 
koulutettuja ja toimihenkilöammateissa. 

Naisten eläkehakemuksia hylätään enemmän 
kuin miesten. Syitä voidaan hakea naisten osit-
tain erilaisista sairauksista ja sairauksien oirei-
lusta ja potemisesta miehiin verrattuna. Miehet 
odottavat vaivojensa kanssa kunnes joku vakava 
sairaus kaataa kerralla. 

Naisten tekemä työ arvostetaan usein vähem-
piarvoiseksi kuin miehen, ja heidän ansiotasonsa 
on matalampi. Samalla logiikalla arvioidaan, 
että sairaudet vaikuttavat vähemmän naisten 
työkykyyn. 

”Vähän vähemmällä voisi päästä”

Reumaliiton toimitusjohtajan Kaarina Laine-
Häikiön ehdotukset kuusikymppisten pitä-
miseksi työelämässä olivat yllättäviä, mutta 
käypäisiä. 

– 60 vuotta täyttäneellä pitäisi olla lupa joi-
nakin aamuina, kun siltä tuntuu, tulla vähän 
myöhemmin töihin. Silloin seniori aloittaisi 
kaikessa rauhassa aamunsa, kävisi vaikka aamu-
lenkillä ennen töihin lähtöä. 

–  Moni ikäihminen kaipaa päivällä virkistä-
viä nokkaunia. Onko tällaisen mahdollisuuden 
järjestäminen työpaikalla aivan mahdotonta?

Laine-Häikiön mukaan este on lähinnä työ-
yhteisön joustamattomuus.

Kuusikymppisten etuja ovat kokemuksesta 
tuleva kokonaisuuksien näkeminen ja jous-
tavuus. 

– Varsinkin naisilla moniroolisuus tuo näkö-
kulmia erilaisten tilanteiden hallintaan. Ihanne 
on, että työyhteisössä olisi kaiken ikäisiä, myös 
kuusikymppisiä, vakuuttaa 60 vuotta täyttäneen 
Suomen Reumaliiton toimitusjohtaja.

Te k s t i :  R i t v a  R a n t a n e n
K u v a :  K i p i n ä

– Ulkonäkö on esteettistä pääomaa, jolla toki 
on merkitystä työelämässä mutta joka vääjää-
mättä hupenee iän myöten. 

Silti naiset iän karttuessa ovat tyytyväisempiä 
ulkonäköönsä kuin nuorempina.

Kauppinen viittasi amerikkalaisen kirjailijan 
Susan Sonntagin esittämiin ajatuksiin. 

Sonntagin mukaan naisten ihanneikä on 41 
vuotta ja miesten 39 vuotta. Kun ikää kertyy, se 
on miehelle bonusta mutta naiselle rangaistus. 
Nainen on vanha 60-vuotiaana.

Ikääntyminen avaa myös 
mahdollisuuksia

Yli 60-vuotiaiden naisten työllisyysaste on Suo-
messa nousussa. Ikääntyneillä naisilla on myös 
taloudellisia syitä yrittää jatkaa töissä. Monilla 
taloudellinen tilanne ilman ansiotyötä jäisi liian 
huonoksi. Työ ja ansiot merkitsevät myös itse-
näisyyden ja identiteetin vahvistumista.

Myyntityössä on otettu käyttöön uusi kikka. 
Ikääntyneitä asiakkaita on yhä enemmän. Nämä 
asiakkaat luottavat ikäiseensä myyjään ja asioivat 
mieluummin hänen kanssaan. Näin varttuneille 
myyjille tarjoutuu yhä enemmän työtilaisuuksia 
niin tavaratalon meikkiosastolla kuin vaate-
puodeissakin. 

– Ikä ei välttämättä ole rasite vaan mahdolli-
suus. Ihanteellista kuitenkin on, että eri-ikäiset 
tekevät työtä yhdessä, Kauppinen toteaa.

omilla 
ehdoilla
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h
ämeenlinnassa, talossa, josta löy-
tyy kaupungin vanhin hissi, sijait-
see myös Valtiokonttorin eläke- 
ja vahingonkorvauspalveluiden 

yksikkö. Valtiokonttori alueellisti helmikuussa 
2005 pilottihankkeena osan eläkepalveluitaan 
Hämeenlinnaan ja seuraavana vuonna siirrettiin 
osa vahingonkorvauspalveluista.

Nykyään Valtiokonttorin hallinnollisia toi-
mipisteitä löytyy myös Porista, Turusta, Vaa-
sasta ja Rovaniemeltä. Alueellistaminen on ollut 
pitkällinen prosessi, ja vasta nyt, parin vuoden 
toiminnan jälkeen, Hämeenlinnan yksikössä 
koetaan toimipisteen oman identiteetin alka-
neen muotoutua.

Valtiokonttorin Helsingin konttorista 
Hämeenlinnaan siirtyi neljä senioria, jotka 
hallitsivat omat osa-alueensa hyvin. Kaikki 
ovat edelleen toimipisteessä töissä. Yksi heistä 
on eläkepalveluiden toimistopäällikkö Tuula 
Mikkola, joka oli alusta asti innokkaasti alu-
eellistamishankkeessa mukana.

– Otimme työt mukaamme ja jatkoimme 
niiden tekemistä Hämeenlinnassa. Valtiokont-
torin eläkepalveluiden tehtävä on eläketurvan 
toimeenpanon turvaaminen, eikä silloin ole 
väliä, missä päin Suomea tämä työ tehdään, 
Mikkola pohtii.

– Alussa osa työntekijöistä varsinkin Helsin-
gissä suhtautui alueellistamiseen varauksellisesti. 
Ketään ei ole Valtiokonttorissa pakotettu siirty-

mään, vaan lähteminen oli ja on edelleen vapaa-
ehtoista. Ketään ei ole myöskään irtisanottu 
alueellistamisen vuoksi, Mikkola jatkaa.

Osaaminen Helsingistä,
työvoima paikkakunnalta

Alueellistettaessa osaaminen ja tietämys toimi-
tetaan paikalle Helsingistä vanhempien työnte-
kijöiden mukana ja uusi työvoima rekrytoidaan 
paikkakunnalta. Näin työllistetään paikallista 
työvoimaa ja löydetään pääasiassa nuorempia 
ihmisiä, jotka eivät ehkä hakeutuisi Helsinkiin 
vastaavaan tehtävään.

Alueellistamista siivitti erillinen alueprojekti, 
jota tuki Valtiokonttorin linjajohtajista koostuva 
johtoryhmä. Sen tuki oli jaloilleen pyrkivälle 
toimipisteelle tärkeää.

Valoisa avokonttori keskellä kaupunkia oli 
heti alusta lähtien omiaan lisäämään siirtymis-
motivaatiota. Viimeinen silaus toiminnan alka-
miseen oli tietoliikenneyhteyksien saaminen 
Helsingin ja Hämeenlinnan toimipisteiden 
välille.

– Yhteydet Helsinkiin toimivat 24 tuntia 
vuorokaudessa Valtiokonttorin sisäisellä toimis-
toautomaatiojärjestelmällä ja Hämeenlinnan 
toimipiste on saman puhelinvaihteen alla kuin 
muiden paikkakuntien toimipisteet, eläkepal-
veluiden jaostopäällikkö Päivi Paasi-Reiman 
kertoo.

Hämeenlinnan toimipisteessä ei koeta vie-
raantumista Helsingin konttorista.Toimipistei-
den välinen selkeä työnjako takaa, ettei kukaan 
astu työtehtävissään toisen varpaille. Helsingissä 
tehdään päätökset ja Hämeenlinnassa toteute-
taan ne käytännössä.

Alueellistamisesta
ei haittaa eläkkeensaajille

Vahingonkorvauspalveluiden jaostopäällikön 
Pirjo-Riitta Pajusen mielestä alueellistami-
nen on ollut jatkuvaa ja haastavaa muutoksessa 
elämistä, mutta työntekijät ovat kokeneet tär-
keänä saada olla mukana kehityksessä. Pajusen 
mukaan monet ovat vaihtaneet työpaikkaa voi-
dakseen olla osa hanketta.

– Monille lähikunnissa asuville oli mielek-
käämpää siirtyä Hämeenlinnaan töihin kuin 
käydä töissä Helsingissä. Jotkut uusista rekry-
toiduista ovat muuttaneet pääkaupunkiseudulta 
halvempien asuntojen ja uusien työmahdolli-
suuksien vuoksi, Pajunen selventää.

Mikkolan mielestä eläkkeensaajat eivät ole 
joutuneet kärsimään muutoksesta, vaan kaikki 
on hoitunut kuten ennenkin. Eniten ongelmia 
on esiintynyt asiakirjojen siirrossa. Sähköisen 
asioinnin myötä tilanne tulee helpottumaan. 
Kaikkiaan ongelmia on kuitenkin aiheutunut 
odotettua vähemmän.

Työntekijöiden mukaan vanhuuseläkehake-

Valtiokonttorin toimipisteen 
alueellistaminen Hämeenlinnaan:

muutoksessa 
luovimista

Alueellistamista saatetaan pelätä ja 

sen toimivuutta epäillä. Puhutaan 

hajasijoittamisesta ja pakkosiirrosta. 

Valtiokonttorin Hämeenlinnan toimi-

pisteen tapaus osoittaa, että alueel-

listaminen oikeasti onnistuu.
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 – Kyseessä on suuri muutos. Kaikki voidaan 
kuitenkin alueellistaa, kun tieto siirtyy säh-
köisesti, vakuuttavat Päivi Paasi-Reiman, 
Pirjo-Riitta Pajunen ja Tuula Mikkola Valtio-
konttorin Hämeenlinnan toimipisteestä.

muksissa ei esiinny alueellisia kompastuskiviä. 
Eläkehakemusten ruuhkahuiput ja IT-järjestel-
missä ilmenevät häiriöt ovat ongelma yhtälailla 
Hämeenlinnassa kuin Helsingissäkin.

Identiteetin rakentuminen
vie aikaa

Valtiokonttorissa järjestetään laadukkaita, sisäi-
siä koulutustilaisuuksia. Alueellistaminen ei ole 
ollut esteenä koulutuksen järjestämiselle. Hel-
singin ja Hämeenlinnan välillä matkustetaan 
puolin ja toisin. Jatkossa koulutuksia tullaan jär-
jestämään enemmän myös Hämeenlinnassa.

– Meillä on vahvaa osaamista, perehdytys 
pystytään nykyisin hoitamaan riittävän hen-
kilöstömäärän avulla ja työvoiman saanti on 

hyvä. Valtiokonttori myös kiinnostaa työpaik-
kana, kesällä 2007 eläkepalveluiden avoimiin 
tehtäviin tuli hakemuksia 46 kappaletta, Paasi-
Reiman kertoo.

Mikkola kertoo, että tämän vuoden syys-
kuusta lähtien Hämeenlinnan toimipisteessä 
tulee olemaan töissä yhteensä 19 henkeä, mutta 
henkilöstön korkean keski-iän vuoksi rekry-
tointeja on odotettavissa myös lähivuosina. 

Uusia virkoja ei kuitenkaan perusteta, vaan 
tehtävä siirretään Hämeenlinnaan niin, että 
kun jonkun työsuhde Helsingissä loppuu, teh-
tävä täytetäänkin Hämeenlinnassa. Helsingissä 
Eläkepalveluiden henkilöstöä työskentelee nyt 
noin 100 henkeä.

– Toimipisteen oman identiteetin raken-
tuminen vaatii vahvuutta, se kehittyy pikku 
hiljaa. Hämeenlinnassa alkaa olla omaa osaa-
mista monella alueella. Toimipisteen pyrkimys 
on olla yksi toimija laajassa Valtiokonttorin 
kokonaisuudessa. Tarkoituksena olisi syventää 
asiantuntijuutta ja saada vahva jalansija oman 
alueen osaajana, Mikkola lisää.

Te k s t i  j a  k u v a :  E l i n a  L a i n e
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Mielenterveyden Pohjois-Karjala 

projektiksi kutsuttu Pohjanmaa-

hanke on parissa vuodessa onnis-

tunut vahvistamaan pohjalaisten 

henkisen hyvinvoinnin edellytyksiä. 

Masennus 
nujertuu 

pohjalaisilla 
talkoilla

P
ohjanmaa-hankkeen menestysresep-
tinä on panostaa perusterveyden-
huollon osaamiseen, verkottua yli 
hallintorajojen ja osallistaa kansa-

laiset mielenterveystyöhön.
Hanke toimii laajalla, 56 kunnan alueella 

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Vaasan sairaan-
hoitopiireissä. Vuoteen 2014 kestävä ohjelma 
kehittää toimivia malleja alueen päihde- ja mie-
lenterveysongelmien hoitoon ja ehkäisyyn. 

Tavoitteissa halutaan onnistua niin hyvin, 
että Pohjanmaalta leviää hyviä käytäntöjä koko 
maahan.

– Hankkeessa on vahvasti huomioitu kan-
salliset tavoitteet mielenterveys- ja päihdetyön 
kehittämisessä, mutta mukana on toki ripaus 
paikallismaustetta. Kun pohjalaisessa kulttuu-
rissa jotain tehdään, niin se tehdään kunnolla 
ja tarvittaessa vaikka pienellä uholla, projekti-

johtaja, ylilääkäri Antero Lassila kuvaa.
Pohjanmaalaiset ovat ottaneet mallia taan-

noisesta Pohjois-Karjala-projektista, jolla saatiin 
sydän- ja verisuonitauteja vähenemään reilusti. 
Myös Pohjanmaa-hanke pyrkii laajoihin, koko 
väestöä koskeviin muutoksiin. Se toimii kaikki 
mukaan -periaatteella ja korostaa mielenterve-
yden edistämistä ja päihteettömyyttä, ennal-
taehkäisyä, joustavia palveluja, kuntoutusta ja 
työelämän erityiskysymyksiä.

Psykologit Jyrki Tuulari (vas.) ja Esa Aromaa 
sekä depressiohoitaja Armi Ylitalo Alajärvel-
tä vaihtavat kokemuksia terveyskeskuksen 
uudesta toimintatavasta.
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valtiovalta kaipaa 
mielenterveyspotilaita 
töihin

Mielenterveysasioita näyttävästi esillä pi-
täneen sosiaali- ja terveysministeri Liisa 
Hyssälän ohella myös työministeri Tarja 
Cronberg on asettanut julkisesti tavoit-
teeksi mielenterveyssyistä myönnettyjen 
työkyvyttömyyseläkkeiden tuntuvan vä-
hentämisen. 

- Suomessa on runsain mitoin mielen-
terveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeelle 
joutuneita, jotka haluaisivat palata työ-
elämään, hän toteaa.

Cronberg toivoo, että käytännön es-
teitä mielenterveyspotilaiden työhön pa-
laamiselle ryhdyttäisiin nyt toden teolla 
purkamaan ja että esimerkiksi eläkkeen 
lepäämään jättämisen mahdollisuus teh-
täisiin entistä helpommaksi.

Työkyvyttömyyseläkkeen voi nyky-
äänkin jättää tavallaan lepäämään eli ot-
taa osittaisena, jolloin myös osa-aikainen 
työnteko on mahdollista. 

Työeläkejärjestelmän tilastoissa oli ma-
sennuksen vuoksi vuoden 2006 lopus-
sa työkyvyttömyyseläkkeellä noin 33 500 
henkilöä. Kaikkinensa noin 81 000 henki-
lölle on merkitty työkyvyn heikentymisen 
pääsyyksi horjuva mielenterveys. 

terveydenhuollossa vakavasti, Aromaa kertoo. 
– Ja totta puhuen aika moni Pohjanmaalla 

vielä uskookin, että masennus on sukua laiskuu-
delle tai jonkinlaiselle heikkoluonteisuudelle, 
hän huomauttaa.

Kävi selväksi, että myös terveydenhuollon 
ammattilaiset tarvitsevat tietoa. Tavoitteeksi ase-
tettiin lisätä terveyskeskusten ja työterveysase-
mien asenne- ja tietotaitoja masennuksen tun-
nistamiseen ja monipuoliseen ensihoitoon. 

Ensiapu depressiohoitajilta

Konkreettiseksi tavoitteeksi tuli vahvistaa 
masennuksen hoitoketjun terveyskeskuspäätä 
depressiohoitajilla, jotka tarjoavat keskuste-
luhoidon mahdollisuuden lievästä ja keskivai-
keasta masennuksesta kärsiville. 

– Vuorovaikutuksellisen tuen merkitystä hoi-
don käynnistymisvaiheessa ei voi ylikorostaa.  
Lievässä ja keskivaikeassakin masennuksessa 
lyhyt täsmähoito on yllättävän tuloksellista ja 
korjaa myös toimintakykyä nopeasti. Hoitoon 
sitoutuminen paranee ja masennuksen uusiu-
tumisriski pienenee, Tuulari kuvaa. 

Masennuksen alkuhoitoon panostaminen 
vähentää selvästi myöhempää hoito- ja pal-
veluketjun kuormitusta. Esimerkiksi potilaan 
sitoutuminen sydän- ja verisuonisairauksien tai 
aikuistyypin diabeteksen hoitoon paranee mer-
kittävästi, kun masennus on ensin hoidettu. 

Tutkijoiden mukaan terveyskeskuksissa ei 
myöskään osattu hyödyntää depression lääke-
hoitoa, vaan epäilys lääkehoitojen hyödyttömyy-
destä tai suoranaisesta haitasta eli vahvana.

Terveyskeskusten kiireet tulppana
 

Nyt Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan terveys-
keskuksissa työskentelee jo yhdeksän depressio-
hoitajaa ja monissa kuntayhtymissä toimintaa 
pyritään käynnistämään. 

– Teimme pilottikartoituksen näiden hoita-
jien työn vaikuttavuudesta ja tulokset näyttävät 
todella hyviltä. Depressiohoitajien työskentely 
vähentää kalliin erikoissairaanhoidon, psykiat-
risten poliklinikoiden ja mielenterveyskeskusten 
lähetemääriä ja työpaineita, Aromaa sanoo.

Terveyskeskuslääkäreitäkin on hankkeessa 
koulutettu tunnistamaan mielenterveyden häi-
riöitä entistä paremmin, koulutukseen osal-
listuneiden määrä on jo 400. Psykologit ovat 
kuitenkin huolissaan siitä, että terveyskeskusten 
kuormitus ja mielenterveyspotilaiden kohtaami-

Masennusoireita ei tunnisteta

Hankkeen eräänlaiseksi lippulaivaksi ovat nous-
seet Pohjalaiset masennustalkoot, jotka aloitet-
tiin Etelä-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoito-
piireissä. Lassilan mukaan masennustalkoista 
on kehittynyt tärkeä malli hankkeen muille 
osa-alueille.

Projektikoordinaattorit, psykologit Esa 
Aromaa ja Jyrki Tuulari tiivistävät talkoiden 
punaiseksi langaksi pysähdyttää kansalaiset het-
keksi miettimään omaan henkiseen jaksami-
seensa liittyviä tekijöitä,  keskustelemaan niistä 
läheistensä kanssa ja tarvittaessa hakeutumaan 
ammattiauttajien puoleen.

– Tekemissämme tutkimuksissa hämmästytti 
masennusoireiden yleisyys jo nuorisoikäisillä. 
Yllättävää on myös kansalaisten epäilys, että 
heidän mielenterveysongelmiinsa ei suhtauduta 

nen ajan kanssa on yhteen sopimaton yhtälö.
– Pelkkä uusien toimien perustaminen ei 

kuitenkaan ratkaise ongelmaa. Tarvitaan myös 
hoitoketjujen hiomista Depression Käypä hoito 
-suositusten mukaisesti eli niin että lievistä tai 
keskivaikeista depressio-oireista kärsivät tulisi 
hoitaa perusterveydenhuollossa, Tuulari täh-
dentää.

Mielenlukutaitoa monelta kanavalta

Pohjanmaa-hanke uskoo avoimuuteen myös 
median kautta. Masennusaiheiden käsittely 
on aluelehdissä ja radioissa kasvanut. Asioista 
puhuminen on motivoinut myös perustervey-
denhuollon toimijoita osaamisensa päivittämi-
seen ja hoitoketjun rasvaamiseen.

Monilla paikkakunnilla on herätty koulu-
laisten ja nuorison pahoinvoinnin ehkäisyyn. 
Masennuksen puheeksiottamiskoulutuksia on 
käynnistymässä koulujen oppilashuollossa. Pai-
kallisradiot ovat kampanjoineet, ja hankkeet 
omat nettisivut (www.pohjanmaahanke.fi ja 
www.masennustalkoot.fi) tarjoavat asiatietoa 
ja mahdollisuuden keskusteluun.

Käyttöön on otettu mielenterveyden ensi-
apukoulutus siten, että Suomen Mielenterveys-
seura järjestää koulutusta mielenterveyden edis-
tämiseksi ja Pohjanmaa-hanke mielenterveyden 
häiriöiden tunnistamiseksi ja ensiavun anta-
miseksi. Mielenlukutaitoa on voinut syksystä 
lähtien opetella monessa Pohjanmaan kansa-
laisopistossa.

Yhteistyötä kunnissa ja alueella

Pohjanmaa-hankkeelle on myönnetty rahaa 
kolmeksi seuraavaksi vuodeksi yhteensä 2,3 mil-
joonaa euroa, tästä sosiaali- ja terveysministe-
riön osuus on 900 000 euroa.  Hanke tarvitsee 
alueen kunnat, niiden oppilaitokset, erilaiset 
urheilu- ja kansalaisjärjestöt ja yhdistykset 
kumppaneikseen.

Projektijohtaja on tyytyväinen siihen, miten 
kuntatasolla on päästy alkuun.

– Ensi vuoden alussa on tarkoitus aloit-
taa strategiatyöskentely muutaman viimeisen 
mukaan tulevan kunnan kanssa. Alkoholiohjel-
maan on liittynyt hankeaikana jo kaksi kolmas-
osaa alueen kunnista. Antero Lassila sanoo.

Te k s t i :  S i r k k u  M ä ä t t ä
K u v a :  H e l i  G r ö n b l o m
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suomessa eläkkeellä, 
ruotsissa sairauslomalla

t
yöstä poistumisikä on Suomessa ollut 
yleensä parisen vuotta alempi kuin 
Ruotsissa. Viime vuonna Suomessa 
jäätiin pois työstä keskimäärin 61,5 

vuoden iässä. Eläkeuudistuksen toivotaan myö-
hentävän eläkkeelle siirtymistä 2–3 vuodella. 

Ruotsissa sosiaalipoliittinen keskustelu on 
pyörinyt lisääntyneiden sairauspoissaolojen 
ympärillä, ja siellä on ryhdytty voimakkaasti 
toimiin niiden vähentämiseksi. 

Suomen ikääntyvät vähän töissä

Ruotsissa työllisyysaste on historiallisesti ollut 
Suomea korkeammalla tasolla. Alle 50-vuo-
tiaiden välillä ei ole kuitenkaan ollut suuria 
eroja. Niitä on ilmennyt vasta vanhemmissa 
ikäryhmissä. Erityisen selviä erot ovat 60–64-
vuotiaiden välillä. 

2000-luvun alkuvuosina runsas puolet 
60–64-vuotiaista ruotsalaisista kävi työssä, kun 
taas samanikäisistä suomalaisista vain joka nel-
jäs. 55 vuotta täyttäneiden työllisyysaste onkin 
Ruotsissa EU:n korkein. Suomessa suurin selit-
täjä on työttömyys eli työttömyysputkessa tai 
työttömyyseläkkeellä oleminen. 

Viime vuosina ikääntyneiden työllisyysti-
lanne on kohentunut myös Suomessa. 55–64-
vuotiaiden työllisyysaste ylitti vuonna 2004 
hallituksen asettaman 50 prosentin tavoitetason. 
Parin viime vuoden aikana peräti kolmasosa 
60–64-vuotiaista on jatkanut työntekoa. 

Osa-aikatyö ei ole Suomessa yhtä yleistä kuin 
Ruotsissa, mutta ikääntyneillä sen osuus on 
noussut myös muiden kuin osa-aikaeläkeläisten 

ansiosta. Näyttäisi siltä, että meilläkin on kysyn-
tää joustaville työajoille eläkeikää lähestyvien 
joukossa. 

Suomalainen työttömyys vie eläkkeelle

Eläkettä saavien väestöosuudet ovat 2000-luvulla 
olleet Ruotsissa korkeammat kuin Suomessa, 
kun tarkastellaan alle 55-vuotiaita (taulukko 
1). Maiden välistä vertailua vaikeuttaa tosin se, 
että Ruotsissa on mahdollista olla laajemmassa 
mitassa osaeläkkeellä kuin Suomessa. Työttö-
myyseläke voi olla täysimääräinen tai työnteon 
laajuudesta riippuen 75, 50 tai 25 prosenttia 
täydestä korvauksesta. Helka Hytin selvityk-
sen mukaan noin neljännes Ruotsin työkyvyt-
tömyyseläkkeistä oli osaeläkkeitä 2000-luvun 
alkuvuosina.

Vuonna 2000 60–64-vuotiaat suomalaiset oli-
vat lähes kaksi kertaa useammin eläkkeellä kuin 
saman ikäiset ruotsalaiset. Parantuneesta työlli-
syydestä johtuen ikääntyneet eivät ole Suomessa 
enää yhtä paljon siirtyneet varhaiseläkkeelle kuin 
aikaisemmin. Vuosien 2000 ja 2004 välillä elä-
kettä saavien 60–64-vuotiaiden osuus laski 76 
prosentista 66 prosenttiin. Näissä luvuissa ei ole 
mukana osa-aikaeläkeläisiä. Ruotsissa vastaava 
osuus pysytteli 40 prosentin paikkeilla. 

Suomen osuuksia kasvattivat työt tömyys-
elä keläiset ja yksilöllistä varhaiseläkettä saavat 
sekä julkisen sektorin työntekijät, jotka ovat 
jääneet eläkkeelle yleensä 63 vuoden iässä. Suo-
messa joka neljäs 60–64-vuotias eläkettä saava 
oli vuonna 2004 työttömyyseläkkeellä, jota elä-
kemuotoa ei Ruotsissa ole. 

Ruotsissa voi siirtyä vanhuuseläkkeelle 61 
vuoden iästä lähtien, mutta sen voi ottaa osa-
eläkkeenä ja jatkaa työntekoa. Mitä pitempään 
eläkettä myöhentää, sitä suurempi se on. 

Sairauspoissaolo liberaalia Ruotsissa

Ruotsissa ei rekisteriöidä lyhyitä alle 15 työ-
päivän sairauspoissaoloja, joilta työntekijä saa 
työnantajan maksaman sairausjan palkan. Sai-
rauspäivistä pitää rekisteriä Kelaa vastaava elin, 
Försäkringskassan, joka myös maksaa korva-
uksen 15. sairauspäivästä lähtien. Suomessa 
pidetään tilastoa myös työnantajan maksaman 
sairausajan palkan ajalta, joka on kymmenen 
ensimmäistä sairauspäivää. 

Kansainvälisissä vertailuissa käytetään työ-
voimatutkimusten tietoja, jotka ovat keskenään 
vertailukelpoisia. Niiden mukaan Ruotsissa 
on ollut suhteellisesti eniten sairauspoissaloja 
EU:ssa. Vuosien 2000–2004 keskiarvona yli vii-
kon kestäneet poissaolot olivat Ruotsissa aivan 
nuorillakin työntekijöillä yleisempiä kuin Suo-
messa (kuvio 1). 60–64-vuotiailla ruotsalaisilla 
niitä oli suhteellisesti kaksi kertaa enemmän 
kuin vastaavan ikäisillä suomalaisilla. 

Suomessa ollaan sairauslomalla yleensä koko-
naan pois työstä, mutta Ruotsissa voi olla osa-
sairauspäivärahalla ja työskennellä osa-aikaisesti. 
Tämä tietenkin hieman hämärtää vertailua. 
Ruotsissa 2000-luvun alkuvuosina maksetuista 
päivärahoista runsas neljännes oli osapäivärahoja. 
Osasairauspäiväraha voi eläkkeen tavoin olla 25, 
50 tai 75 prosenttia täydestä korvauksesta. 

Monissa selvityksissä Suomen vähäisempien 

Voisivatko varhainen eläkkeelle jääminen Suomessa ja runsaat 

sairauspoissaolot Ruotsissa kertoa saman ilmiön eri puolista mut-

ta tuottaa erilaisen lopputuleman, pohtii tutkija Raili Hyrkkänen.



274 · 2007

Ikä Suomi Ruotsi

2000 2002 2004 2000 2002 2004

16–39   1,7   1,7   1,8   2,7   3,0   2,7

40–49   5,6   5,4   5,4   8,3   9,1   8,8

50–54 11,5 11,4 11,3 13,1 14,3 15,1

55–59 23,0 21,0 20,4 19,4 20,5 22,0

60–64 75,7 72,2 65,9 39,4 38,8 41,3

Taulukko 1. Eläkkeensaajien väestöosuus eri ikäryhmissä Suo-
messa ja Ruotsissa vuosien 2000, 2002 ja 2004 lopussa, % 

Lähde: NOSOSKO 2002, 122; 2004, 127; 2006, 135.
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Kuvio 1. Sairauden takia yli viikon työstä poissaolleiden osuus 
palkansaajista iän mukaan Suomessa ja Ruotsissa vuosien 
2000–2004 keskiarvona, %

sairauspoissaolojen katsotaan johtuvan Ruotsia 
tiukemmasta kontrollista. Suomessa työnantaja 
voi vaatia lääkärintodistuksen jo 1-3 sairauspäi-
vän jälkeen, mutta Ruotsissa vasta seitsemän 
päivän jälkeen. Ruotsissa sairauspäivärahan 
kestoa ei ole myöskään rajattu 300 päivään 
kuten Suomessa. Ruotsissa onkin laajasti poh-
dittu sairausvakuutuksen valvontaan liittyviä 

puutteita, jossa yhteydessä  Suomea on esitelty 
”mallimaana”. 

Suomen sairauspoissaoloissa ei ole viime vuo-
sina tapahtunut järisyttäviä muutoksia. Ne ovat 
hieman lisääntyneet 2000-luvulla, mutta eivät 
ylitä EU:n keskimäärää. Vuosina 2003–2005 
palkansaajilla oli noin 8,5 sairauspäivää työl-
listä kohden, jossa oli vuodesta 2000 nousua 

puolitoista päivää. Eniten sairauspoissaolot ovat 
lisääntyneet kuntasektorilla, jonka henkilöstöstä 
enemmistö on naisia. Vuoden 2006 osalta eri 
lähteistä saadut tiedot osoittavat sairauspoissa-
oloissa lievää laskua. 

Ruotsin tavoitteena on puolittaa sairaus pois-
sa olot vuoden 2008 loppuun mennessä vuoteen 
2002 verrattuna. Käytännössä se tarkoittaa nii-
den sairaus- ja työkyvyttömyyspäivien puolitta-
mista, jotka korvataan sairausvakuutuksesta. 

Vuodesta 2003 Försäkringskassan on toimi-
nut yhteistyössä työvoimaviranomaisten kanssa 
sairauslukujen pienentämiseksi. Haasteeksi on 
koettu pitkällä sairauslomalla tai määräaikaisella 
varhaiseläkkeellä olleiden sekä sairauspäivärahaa 
saavien työttömien saaminen takaisin työhön. 
Kokemukset ovat olleet rohkaisevia, ja sairaus-
poissaolot ovat vähentyneet. 

Joidenkin näkemysten mukaan sairausetuuk-
sia saavien määrän kasvu johtuu Ruotsissa nou-
datetusta korkean työllisyyden strategiasta, joka 
on suosinut kokonaan työstä vetäytymisen sijaan 
tilapäisiä poissaoloja. Ikääntyneiden suhteellisen 
korkea työllisyys ja runsaat sairauspoissaolot 
liittyvät toisiinsa. 

Ruotsalainen osasairauspäiväraha ja osa-
työkyvyttömyyseläke ovat olleet yhteiskunnan 
tukea niille henkilöille, joiden terveys ei ole 
riittänyt normaaliin osallistumiseen. Henki-
löt, joiden työn tuottavuus on ollut hyvinkin 
vähäistä, on pyritty työllistämään vaikka yhteis-
kunnan tuella. 

Suomi taas selviytyi 1990-luvun lamasta lait-
tamalla työvoimaa putken kautta eläkkeelle 
ja luomalla tällä tavoin työpaikkoja nuorille. 
Suomessa siirrettiin suuri joukko työelämästä 
lopullisesti syrjään, kun Ruotsissa toimittiin 
päinvastoin. 

R a i l i  H y r k k ä n e n
Tu t k i j a

E l ä k e t u r v a k e s k u s

Artikkeli perustuu Raili Hyrkkäsen selvitykseen Työstä 
poistuminen ja sairauspoissaolojen eroja Suomessa 
ja Ruotsissa. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 
2007:3. 
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h
än on kiltti, mutta… Kun kuvaamme 
jotakuta kiltiksi, saatamme tarkoit-
taa, että hän on säälittävän hyvän-
tahtoinen ja ehkä vähän hölmö. Kil-

pailun maailmaan ja konsulttien koulimaan 
käytökseen tuo vanhan ajan hyve ei istu. Ei, 
vaikka sisimmässämme tunnemme, mikä on 
oikein ja reilua toisia kohtaan.   

– Tapaamme päivittäin lukemattomia ihmi-
siä: kotona, kadulla, työpaikalla. Me itse pää-
tämme, miten heidät kohtaamme. Jokainen voi 
tehdä jotain toisten hyväksi, Aidosti kiltti -kirjan 
kirjoittanut Einhorn tiivistää. 

Kiltteydestä hyötyy 

Vaikka näyttää siltä, että ystävällisyys ja toisten 
huomioonottaminen on jäänyt itsekkyyden ja 
kiireen jalkoihin, Einhorn uskoo, että kiltteys 
palaa arvoonsa. Siitä kertoo jo hänen kirjansa 
suosio ja sen pohjalta virinnyt keskustelu.   

– Kiltteys ei ole alistumista tai pelkkää hert-
taisuutta. Se, miten kohtelemme kanssaihmisi-
ämme, määrää kohtalomme yksilöinä, ryhmänä 
ja yhteiskuntana.  

Kirjassaan Einhorn pohtii eri uskontojen 
yhteistä ohjetta: kohtele lähimmästäsi niin kuin 
toivot itseäsi kohdeltavan. 

Uskonnot opettavat, että hyvistä teoista 

palkitaan ja pahoista rangaistaan. Dalai-lama 
sanoo, että pelkästään itseään ajattelevan ihmi-
sen teoilla on kielteinen vaikutus. Viisas taas 
auttaa aina muita, koska tietää itse hyötyvänsä 
siitä. Opetukseen sisältyy viisaus: teko on itse 
ajatusta tärkeämpi. Hyvien tekojen motiiveilla 
ei siis ole väliä.  

Einhornin sanoma vetoaa, sillä kukapa ei 
haluaisi olla kiltti ja vieläpä hyötyä siitä. Moni 
on väsynyt kilpailuyhteiskunnan pudotuspe-
liin ja menestyksellä paistatteluun. Einhornin 
mielestä menestys on siinä, että kokee oman 
elämänsä merkitykselliseksi.   

Todistettu juttu

Tiedemiehenä Einhorn ymmärtää, että väitteet 
pitää todistaa.  Esimerkiksi aivojen magneet-
tikuvaus osoittaa, että muiden auttaminen ja 
yhteistyö aktivoi aivojen mielihyväkeskuksen. 
Kiltteys tuo siis fyysistä mielihyvää.  

Tutkimukset osoittavat niin ikään, että pie-
nen yllätyslahjan saaneet ovat muita alttiim-
pia olemaan kilttejä ja omasta puolestaankin 
anteliaita.   

– Kun tarjoan opiskelijoilleni aamupäivällä 
sämpyläkahvit, he ovat motivoituneita ja tun-
nelma kurssilla on hyvä, Einhorn kertoo arjes-
taan.    

Me voisimme itse kukin kannustaa työtove-
reitamme, olla heistä kiinnostuneita ja osoittaa, 
että he ovat meille tärkeitä. 

Varo vääränlaista kiltteyttä!

Einhorn muistuttaa myös kiltteyden vaaroista. 
Vääränlaista kiltteyttä on esimerkiksi kyvyttö-
myys pitää puoliaan tai sanoa mielipiteensä. 
Kannattaa varoa ”passiivisesti aggressiivisia” 
ihmisiä, jotka verhoavat ilkeytensä kilttey-
teen.

– He esiintyvät moitteettoman ystävällisinä, 
mutta silti tuntee, ettei kaikki ole kohdallaan. 
Avoimen vihamielisyyden kanssa on helpompi 
pärjätä, sillä valeystävälliset ihmiset ampuvat 
myrkkynuolensa salaa, Einhorn selittää. 

Itsekkyys ja kyynisyys näyttävät lisääntyneen. 
Kiire ja yksilösuorituksen korostaminen kovet-
taa työyhteisöjä ja estää empaattisuuden ja kilt-
teyden. Kanssaihmistä tulee pelkkiä objekteja.  

Työyhteisöissä toisten – etenkin naisten – 
kiltteyttä voidaan käyttää sumeilematta hyväksi. 
Tuloksena voi olla työuupumus.   

Arvot ovat muuttuneet. Kun suurista ikä-
luokista kasvatettiin ”kilttejä”, sana merkitsi 
silloin mm. tottelevaisuutta, alistumista, auk-
toriteettiuskoa. Varttuneet työntekijät ovatkin 
usein nuorempiaan kiltimpiä ja vastuuntun-

Tulevaisuuden menestyjä

on kiltti

1.  Anteliaisuus ei ole 
vain lahjoja, vaan 
meidän pitää antaa 
myös tunnustusta ja 
rohkaisua. Useimmat 
ihmiset kaipaavat 
huomiota, eikä sen 
antaminen maksa 
mitään. Myös kritiikin 
sekä neuvojen anta-
minen ja pyytäminen 
on välittämistä. 

2.  Älä lakaise ristiriitoja 
maton alle, mutta 
käsittele ne viisaasti.  
Riidat tuhoavat ja 
uuden vihamiehen 
saaminen on aina 
tappio. Mutta tiukat-
kin keskustelut ovat 
hyödyllisiä ja kehittä-
viä. 

3.  Ole käytännöllinen ja 
muista mihin pyrit ja 
miten. Tavoitteeseen 
ei pääse riitaa haas-
tamalla vaan kiertä-
mällä konfliktit.  

4.  Kunnioita toisia ja 
heidän mielipitei-
tään. Monet yhteen-
otot syntyvät siksi, 
että vähättelemme 
toista ja saamme 
hänet tuntemaan 
itsensä toisarvoiseksi.

5.  Elä itse niin kuin ope-
tat. Lapset oppivat 
tunnetusti matki-
malla – mutta niin 
tekevät aikuisetkin: 
käyttäytymismalli 
vaikuttaa enemmän 
kuin sanat.  

Kiltteys on aliarvostettu ominaisuus. 

Ruotsalaisprofessori Stefan Einhor-

nin mukaan kiltteys on menestyksen, 

eettisen älykkyyden ja viime kädessä 

ihmiskunnan säilymisen ehto. 

Stefan Einhornin mukaan hyvä alku kiltteydelle on seuraavien perusasioiden sisäistäminen: 
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toisempia. Esimerkiksi nuoret sairaanhoitajat 
penäävät etujaan muita hanakammin kilpai-
luttamalla työnantajia.  

Opi kiltiksi

Kiltteys-teemaan Einhorn perehtyi paitsi itseään 
myös ympäristöään ajatellen. Keski-iän kriisi 
pysäytti menestyneen tutkija-lääkärin 90-lu-
vulla. Elämänarvot menivät remonttiin: Hän 
alkoi perehtyä uskontoihin ja pohtia eettisiä 
kysymyksiä. 

Lapsena hän oli jo saanut moniarvoisen 
maailmankuvan. Vanhemmat, tunnetut syö-
pälääkärit Jerzy ja Nina Einhorn, pakenivat 
Puolan juutalaisvainoja Ruotsiin. Kummankin 
Puolaan jääneet sukulaiset menehtyivät keski-
tysleireillä. 

Stefan Einhorn elää niin kuin opettaa. 
Lopetettuaan statusjahdin ja uramenestyksen 
tavoittelun, hän sai yllätyksekseen enemmän 
kuin koskaan olisi edes toivonut. Tukholman 
Radiumhemmetin ylilääkärinä ja Karoliinisen 
instituutin eettisen neuvoston johtajana hän 
jakaa aikansa syöpätutkimuksen ja kirjoitta-
misen kesken. 

Einhorn kieltää olevansa ylikiltti, mutta toki 
parannusta on tapahtunut. Hän muistuttaa, 
että jokainen voi muuttua. Eettistä älyään voi 
harjoittaa koko elämänsä ajan.  

Kiltteys tuo iloa ja hyvät teot leviävät kuin 
renkaat vedessä. Elämä on niin suunniteltu, 
ettei toista voi auttaa auttamatta myös itseään. 
Meillä on siitä vastuu joka päivä.   

– Hyvyyden, etiikan ja kiltteyden on tultava 
osaksi ihmisten arkea. Jos näin ei käy, en edes 
uskalla ajatella tulevaisuutta. Tiede on anta-
nut meille paljon, mutta tuonut myös ympä-
ristötuhon-, joukkotuhoaseiden- ja maailman 
kattavien liikenneyhteyksien mahdollistamien 
epidemioiden vaarat. Elämme poikkeuksellista 
aikaa: ihmiskunta tasapainottelee veitsenterällä 
mahdollisuuksien ja tuhon välillä.

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

– Kun auttaa toista, auttaa 
myös itseään. Hyvät teot 
leviävät kuin renkaat ve-
dessä, professori Stefan 
Einhorn toteaa.



Muiden maiden eläkeasioista voit 
lukea myös Eläketurvakeskuksen 
kotisivuilta, www.etk.fi osiosta 
Kansainvälinen eläketieto
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tuu siitä, että lähes kaikki japanilaiset työttö-
myysvakuutetut ovat olleet myös eläkevakuu-
tettuja. Työttömyysvakuutusten avulla voidaan 
palauttaa ainakin tiedot vakuutetuista ja heidän 
työsuhteidensa kestosta.

(Lähteet: Times Online 3.7.2007; Daily Yomiuri Online 
16.7.2007; Financial Times 30.7.2007; YLE-uutiset 
12.9.2007)

YhdYsvallat

suuryritysten johtajille 
riittää eläkettä

Suuryritysten johtajat saavat muita yritysjohtajia 
ja työntekijöitä todennäköisemmin työnantaja-
kohtaisia eläke-etuuksia. 

Reilusti yli puolet viidestä sadasta markkina-
arvoltaan suurimmasta yrityksestä tarjoaa joh-
tajilleen työnantajan maksamia eläke-etuuksia, 
kertoi johtamiseen tutkimiseen ja kehittämiseen 
erikoistunut konsultti-yhtiö Corporate Research 
Library kesäkuussa. Isoimpien eläke-etuuksien 
arvo on ollut 60-80 miljoonaa dollaria.

Aihetta tutkinut Paul Hodgsons pitää tilan-
netta ironisena. 

- Yhtiöt palkitsevat eläke-etuuksilla niitä johta-
jia, jotka ovat elämänsä aikana keränneet jo riit-
tävän omaisuuden vanhuutensa turvaksi, kom-
mentoi Hodgsons CNN:lle.

Samaan aikaan yhtiöt ovat viimeisen kol-
men vuosikymmenen aikana vähentäneet elä-
ke-etuuksien myöntämistä keskivertotyönte-
kijöille.

Corporate Research Libraryn mukaan suurim-
pia eläke-etuuksia maksavat johtajilleen United-
Health Group, AT&T, Pfizer ja Omnicare.

Tutkimustulosten perusteella työnantajakoh-
taiset eläke-etuudet eivät ole sitouttaneet johta-
jia pysymään työnantajansa palveluksessa.

(Lähteet: CNNmoney 11.6.2007; Corporate Research 
Library – lehdistötiedote 11.6.2007)

norja

eläkeiän nostamista 
harkitaan

Norjassa pohditaan eläkeiän korottamista use-
ammalla vuodella. Norjan suurkäräjien nimit-
tämä komitea miettii parhaillaan yleisen van-
huuseläkeiän nostamista 67 ikävuodesta 69 
vuoteen. 

Peter Lindström, 
informaatikko, 
Eläketurvakeskus

venäjä

miesten elinajanodote ylitti 
eläkeiän

Venäläisten miesten elinajanodote ylitti vuonna 
2006 ensimmäistä kertaa kahdeksaan vuoteen 
eläkeiän. Miesten elinajanodote nousi 58,9 vuo-
desta 60,4 vuoteen. Miesten lakisääteinen eläke-
ikä on Venäjällä 60 vuotta.

Elinajanodotteen nousu johtuu kuolleisuuden 
huomattavasta laskusta. Lasku oli merkittävä 
niin sanotuissa ulkoisissa kuolleisuuden syissä: 
kuolleisuus liikenneonnettomuuksissa väheni 
38 prosenttia, alkoholimyrkytyskuolemat 19 pro-
senttia, tappo- ja murhakuolemat 19 prosenttia 
ja itsemurhat 7 prosenttia. Myös tuberkuloosia 
sairastavien kuolleisuus ja imeväiskuolleisuus 
vähenivät vuoteen 2005 verrattuna.

Elinajanodotteen kasvu herättää Venäjällä toi-
veita pysyvästä käännöksestä maan väestökehi-
tyksessä. Venäjän väestön tila on ollut pitkään 
huolestuttava. Venäjän väestö on vähentynyt jo 
15 vuoden ajan, ja tästä vuodesta lähtien myös 
työikäisen väestön osuus alkaa vähetä. 

(Lähteet: Tieto & Trendit 14, 4-5/2007; Sosiaalivakuutus 
1/2007)

jaPani

eläketietojen katoaminen 
kaatoi hallituksen

Japanin hallitus kaatui parlamentin ylähuoneen 
vaaleissa skandaalien sarjaan heinä-elokuun 
vaihteessa. Skandaaleista viimeisin, noin 50 mil-
joonan eläkeasiakirjan katoaminen maan sosiaa-
livakuutuslaitokselta, arvioidaan olleen hallituk-
sen vaalitappion syntymisessä ratkaiseva tekijä.

Vaikka pääministeri Shinzo Aben hallitus ei 
ollut suoraan syyllinen tietojen katoamiseen, 
japanilaiset pitävät maan poliittista johtoa ti-
lanteesta vastuussa. Päämiisteri Abe ilmoitti 
syyskuussa eroavansa virastaan luottamuspu-
lan vuoksi.

Ongelmat juontuvat monien vuosien takaa 
ja eläketietojen katoaminen johtuu useasta te-
kijästä, muun muassa sosiaalivakuutuslaitoksen 
huonosta tietojenkäsittelystä, korruptiosta ja vir-
kamiesten ammattitaidottomuudesta. 

Asiakirjojen katoamisen seurauksena noin 
20 miljoonan japanilaisen eläkeoikeus on vaa-
kalaudalla. Eläkeoikeuksien kartoittamiseksi ja 
palauttamiseksi hallitus suunnitteli kesällä työt-
tömyysvakuutuksissa syntyneiden asiakirjojen 
käyttämistä apuna. 

Työttömyysvakuutuksen pelastava rooli joh-
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Eläkeiän nostaminen nähdään yhtenä ratkai-
suna Norjan työvoimapulan helpottamiseksi. 
Maan eläkeläiset ja ikääntyneet muodostavan 
koulutetun ja kokeneen työvoimareservin, jon-
ka puoleen nyt käännytään. 

Eläkeiän korottamista pohtivassa työryhmässä 
istuu myös Norjan keskusammattijärjestön LO:n 
edustus. LO:n pääekonomistin Stein Regaardin 
mielestä lähtökohtaisesti ihmisen pitää saada 
tehdä töitä niin kauan kuin hän haluaa. 

– Samaan aikaan olemme myös sitä mieltä, 
että pitää olla raja, joka velvoittaa työnantajaa, 
ja ettei tästä tulisi vanhoille työelämässä oleville 
ihmisille nöyryyttävä prosessi, Regard sanoo.

Norjan työvoimapula on huutava, vaikka maa-
han on tullut viimeisen kahden vuoden aikana 
yhteensä noin 100 000 puolalaista ja baltialais-
ta rakennusmiestä perheineen. Norjan parem-
mat palkat ovat houkutelleet maahan myös yli 
100 000 ruotsalaista työntekijää.

Kesällä julkaistun tilaston mukaan 90 pro-
senttia norjalaisyhtiöistä käyttää työvoimaa EU-
maista.

 (Lähde: Turun Sanomat 31.7.2007)

ruotsi

työuupuneiden sairauslomille 
tulossa loppu

Ruotsissa on kesän aikana käyty kiivasta keskus-
telua maan sosiaaliviraston uudesta lääkäreille 
tarkoitetusta suosituksesta, joka käytännössä 
poistaisi työuupuneilta oikeuden sairauslomaan. 
Sosiaaliviraston asiantuntijoiden mukaan työssä 
loppuun palaneille ei pitäisi määrätä sairauslo-
maa lainkaan.

Sosiaaliviraston uudesta suosituksesta ker-
toi elokuun puolivälissä mm. Dagens Nyheter 
-lehti. Lehden haastatteleman sosiaaliviraston 
johtajan Jan Larssonin mukaan tärkeintä työs-
sä loppuun palaneen hoidossa on työmäärän 
vähentäminen, ei pitkäaikaisen sairausloman 
myöntäminen.

Larsson pitää uutta suositusta jopa erään-
laisena paradigmanmuutoksena. Suosituksen 
myötä lääkärintodistuksesta tulee todistus ih-
misen työkyvystä.

Larssonin kuitenkin painottaa, että uusi suo-
situs on ohjeistava vain normaalitapausten hoi-
dossa. Erikoisempien uupumustapausten hoi-
dossa suosituksesta voidaan poiketa. 

Sosiaaliviraston uusi suositus on herättänyt 

ruotsalaiset. Jo yli 100 blogia on kommentoinut 
Dagens Nyheterin uutisartikkelia. Iltapäiväleh-
ti Expressenin sivustolla uutista kommentoitiin 
peräti yli 800 kertaa.

Uuden hoitosuosituksen tarkoituksena on vä-
hentää pitkäaikaisia sairauspoissaoloja. Suositus-
ta on jo kokeiltu yhdeksässä terveyskeskuksessa 
ja sen on määrä astua voimaan lokakuussa. 

Ruotsalaiset työuupuneet ovat keskimäärin 
119 päivää vuodessa poissa töistä.

(Lähteet: DN 10.8.2006; HS 10.8.2007; Expressen 
10.8.2006)

ohjeet ja sopimukset liian 
vaikeita luettaviksi

Eläkevakuutusyhtiö Alectan teettämä tutkimus 
osoittaa, että peräti 78 prosenttia ruotsalaisista 
ei ymmärrä lisäeläkkeistä vastaavien yhtiöiden 
sopimusehtoja ja ohjeita.

Julkaisujen ja asiakirjojen ymmärtämistä vai-
keuttaa varsinkin se, että ruotsalaiset saavat nii-
tä niin monelta eri taholta ja toimijalta. Yhtiöt 
käyttävät eri sanoja kuvatessaan samoja asioita, 
ja pian samoja asioita kuvataan taas uusilla sa-
noilla. Lopputulos on vakuutetun kannalta se-
kava ja turhauttava.

Tutkimuksen tekijät Eva Adolphson ja Jonas 
Hellman näkevät epäselvien asiakirjojen johtu-
van eläkemarkkinoiden itsekkyydestä. Yhtiöt voi-
vat asettaa palveluidensa hinnat korkealle silloin, 
kun asiakkaat eivät ymmärrä asioitaan.

Adolphson ja Hellman peräänkuuluttavat 
yhtöiltä avoimuutta ja panostamista tietojensa 
vertailtavuuteen. Jos eläkejärjestelmä edellyt-
tää enemmän yksilöllistä vastuuta ja päätöksen-
tekoa, yksilöille olisi myös annettava tarpeeksi 
selkeää tietoa, esittävät tutkijat.

(Lähde: DN 28.7.2007)

eläkevuosien toimeentulo 
epäilyttää

Ruotsalaisilla on heikompi luottamus eläkkeensä 
riittävyyteen kuin tanskalaisilla ja norjalaisilla. 

Noin kuusikymmentä prosenttia ruotsalaisista 
pelkää, että heidän taloutensa ei kestä eläkkeelle 
siirtymistä. Sen sijaan yli puolet norjalaisista ja yli 
kuusikymmentä prosenttia tanskalaisista pitää 
eläkevuosiensa taloudellista turvaa riittävänä.

Pohjoismaisen mielipidetutkimuksen taka-
na on norjalainen finanssikonserni DNB. Tutki-

mukseen osallistui noin tuhat henkilöä Norjasta, 
Tanskasta ja Ruotsissa. 

Kyseisten maiden kansalaisista ruotsalaiset 
ovat innokkaimpia rahastosäästäjiä.

(Lähde: DN 1.8.2007)

iso-Britannia

köyhyysriski on ja pysyy

Gordon Brownin hallituksen suunnittelemista 
eläkeuudistuksista huolimatta köyhien eläke-
läisten taloudellinen tilanne ei parane lähitule-
vaisuudessa, varoittaa brittiläinen Institute for 
Fiscal Studies (IFS).

IFS toteaa tuoreessa raportissaan, että eläke-
läisten elintaso nousee ensi vuosikymmenellä, 
mutta elintason nousu ei tapahdu sen nopeam-
min kuin muillakaan kansalaisilla. Tästä johtuen 
yli 65-vuotiaiden suhteellinen köyhyys ei muutu 
seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Kustannustehokkaaksi toimenpiteeksi köy-
hyyden vähentämiseksi IFS suosittelee keinoja, 
joiden avulla ihmiset saadaan hakemaan niitä 
etuuksia, joihin heillä tietämättään on oikeus. 
Tämän lisäksi IFS näkee tarvetta tehdä useita pa-
rannuksia maan kansanvakuutusjärjestelmään. 
IFS:n mielestä vanhuusköyhyyden vähentämi-
nen yksinkertaisesti edellyttää hallitukselta lisää 
rahaa eläkeläisille.

Brittiläisten eläkeläisten köyhyys liittyy myös 
sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Tasa-arvoko-
mitea Equal Opportunities Commission (EOC) to-
tesi heinäkuussa, että brittiläisten naisten täytyy 
tehdä noin 45 vuotta työtä saadakseen saman-
tasoisen eläkkeen kuin miehet. 

Pitkän työuran tarve johtuu perhe-elämästä, 
joka saattaa syventää köyhyysriskiä. Työelämästä 
vetäytyvien, perhe-elämään keskittyvien naisten 
eläkesäästöt uhkaavat jäädä pieniksi. Tästä seu-
raa, että heidän toimeentulonsa vanhuusiällä 
riippuvat heidän puolisostaan. Avioero tai puo-
lison kuolema on iso riski brittinaiselle.

Lähes joka kuudes brittinainen joutuu kohta-
maan köyhyysriskin eläkeiässä. Age Concern -hy-
väntekeväisyysyhdistyksen mukaan Britannian 
6,8 miljoonasta eläkkeellä olevasta naisesta 1,1 
miljoonaa elää köyhyydessä.

(Lähteet: BBCnews 24.7.2007; Guardian 27.7.2007; 
Telegraph 17.8.2007)
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Yli kolme vuosikymmentä työelä-

kealalla on kuljettanut Bo Lund-

qvistia kansaneläkekiistojen ajasta 

laskelmien, ennusteiden ja komite-

atöiden kautta kohti tietoteknisen 

modernia ja saumattomasti toimi-

vaa järjestelmää. Siihen on hyvä 

päättää työura tältä erää. 

m
yönnettäköön heti kärkeen: Elä-
keturvakeskuksen johtajakerrok-
sessa on oudon tyhjä kulmaus. 
Ei silti, että Bo Lundqvist olisi 

työaikanaan itsestään meteliä pitänyt, mutta 
jollain eleettömän varmalla tavalla hän täytti 
tilan sekä fyysisesti että henkisesti.

Tämän tarinan tarkoitus ei kuitenkaan ole 
kertoa Eläketurvakeskuksesta ja sen henkilös-
töasioista, vaan Bo Lundqvistin pitkän työelä-
keuran kokemuksista ja niiden synnyttämistä 
näkemyksistä. 

Alkuunsa lienee joka tapauksessa parasta 
päivittää tilanne: Bo Lundqvist, 59 vuotta, jätti 
johtajan paikkansa elokuun lopussa ja siirtyi 
vapaille työmarkkinoille. Hän ei siis siirtynyt 
eläkkeelle, vaan yksinkertaisesti pois päätoi-
misesta työstä – ainakin joksikin aikaa. Häntä 
ei myöskään millään muotoa työnnetty pois 
Eläketurvakeskuksesta, eikä hän liioin lähtenyt 
ovet paukkuen. 

Pakko kysyä itse haastateltavalta suoraan: 
mitä ihmettä tämä tällainen oikein on?

Vastaukseksi tulee ensin tuttua naurua, sil-
mien siristystä ja sen jälkeen vakavalla ja har-
kitulla äänenpainolla:

– Eiväthän näin nuoret miehet jää eläkkeelle. 
Minä yksinkertaisesti halusin enemmän aikaa 

itselleni ja perheelleni. Nyt siihen avautui töiden 
suhteen sopiva sauma. Ainakin jonkin aikaa 
vedän henkeä.

Kansaneläkkeet ja työeläkkeet 
kilpailuasemissa

Lundqvistin mainitsema hyvä sauma tarkoittaa 
työeläkealan rekisterien ylläpidon muutoksia ja 
ansaintajärjestelmän käyttöönottoa.

– Toimintaympäristö työssäni oli muuttu-
massa sen verran olennaisesti, että mielestäni 
nyt oli hyvä sukupolvenvaihdoksen paikka, hän 
muotoilee.

Bo Lundqvistin 32 vuoden pituinen työura 
ei ole ollut pelkkää työeläkealan rekisteritieto-
jen ympärillä pyörimistä, vaan siihen mahtuu 
paljon ja monenlaista: muun muassa tutkijan 
työtä, laskelmien tekoa, komiteatöitä, henki-
löstöhallintoa.

Ala oli melkoisen toisenlainen, kun nuori 
tutkija Lundqvist saapui kansantaloustiedettä, 
valtio-oppia ja tilastotiedettä oppineena ja sit-
temmin yliopiston palkkalistoilta Eläketurva-
keskukseen. 

– Monet työeläkepuolen johtajat olivat tul-
leet Kelasta, ja ilmassa oli kaikkinensa vielä 
vahvasti kansaneläkkeen ja työeläkkeen vas-

takkainasettelua. Eläke-eduistakin kilpailtiin. 
Vähä vähältä kuitenkin yhteistyö muuttui sau-
mattomaksi ja koko eläkejärjestelmää ryhdyttiin 
kehittämään yhtenäiseen suuntaan.

Menoennusteet laukaisivat 
ekonomistivillityksen

Ekonomistina Lundqvist pääsi 1970-luvun 
lopulla laskemaan pitkän aikavälin menoen-
nusteita.

– Eläkeala oli tuolloin juristien ja aktuaarien 
valtakunta, johon kansantaloustieteilijät eivät 
olleet vielä saaneet raivatuksi jalansijaa. Myös 
tutkimuspuoli oli vahvasti sosiaalitieteilijöiden 
käsissä. Ehkä noista menoennusteista alkoi työ-
eläkealan ekonomistivillitys, hän pohtii.

Nuori Lundqvist kutsuttiin oitis vieraile-
maan professori Teivo Pentikäisen pyörittä-
mään opintopiiriin, missä hänen ymmärryk-
sensä kasvoi työeläkejärjestelmän perusajatuk-
sesta ja missä hän oppi tuntemaan monen alan 
vaikuttajaa ja näiden ajatusmaailmaa.

Toinen hänen mukaansa ymmärrystä laajen-
tanut paikka oli Stat-työryhmä, jossa paneu-
duttiin koko sosiaaliturva-alan tulevaisuuden 
näkymiin. Tähtäin oli kaukana: Statin ennusteet 
ulottuivat aina vuoteen 2025 saakka.

kokemuksen ääntä:
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– Viitisentoista vuotta sitten käytiin lävitse 
Statin ennusteita ja todettiin, että yllättävän 
hyvin ne olivat pitäneet paikkansa ainakin sii-
hen mennessä, Lundqvist kertoo.

– Se, mitä emme osanneet ennustaa, oli 
lama ja ihmisten eliniän tuntuva pidentyminen. 
Myönteisenä ennustusvirheenä puolestaan voi-
daan pitää sitä, että arvelimme työeläkemaksun 
nousevan enemmän mitä se on todellisuudessa 
tehnyt, hän huomauttaa.

Sidosryhmätyötä ja näkyvyyttä

Vielä parikymmentä vuotta sitten poliittiseen 
päätöksentekoon kuuluivat olennaisena osana 
komiteat, toimikunnat ja työryhmät. Näistä 
monissa oli Lundqvistkin mukana.

– Yhdeksänkymmentäluvulla poliittinen val-
mistelu loppui. Esimerkiksi työeläkepuolella 
se tarkoitti työmarkkinoiden eläkeneuvotte-
luryhmän syntymistä. Se on saanut aikaiseksi 
valtavasti.

– Samalla kuitenkin kehitys on merkinnyt 
sitä, etteivät poliitikot ole enää niin sitoutuneita 
päätöksiin kuin ennen, hän huomauttaa.

Muutos on merkinnyt myös Eläketurvakes-
kukselle sen sidosryhmätyön tiivistämistä ja 
uudenlaisen näkyvyyden opettelua. Lundqvistin 

mielestä työeläkealan on tuotava aktiivisesti 
tietoaan ja näkemystään esille. Hyvänä ja huo-
mionarvoisena tukena tässä toimii Työeläkeva-
kuuttajat TELA.

Tiedon analysointi itsesäilytysstrategiaa

Tuoreimmat Bo Lundqvistin työvuodet ovat 
kuluneet alan rekisteriyhteistyön uudelleen 
muotoilussa.

– Viitisen vuotta olen saarnannut tietotek-
nisen työn välttämättömyydestä ja yrittänyt 
luoda ympärilläni ymmärrystä sen seurauksista. 
Yhdessä eläkelaitosten kanssa on etsitty yhteis-
työlle kestäviä muotoja. Yhteisen ansaintare-
kisterin eli Arek-järjestelyn myötä sellainen on 
mielestäni löydetty.

Hän korostaa, että tietotekniikalla on keskei-
nen merkitys asiakkaan palvelupinnassa. 

– Aikaisemmin palvelu oli kauempana. Nyt 
asiakasta tulee palvella tässä ja nyt. Lähde on 
sama ja yhteinen, mutta eri laitoksilla tulee olla 
yhtäläinen ja suora pääsy alan rekistereihin. 
Eläketurvakeskus on tässä turha välikäsi, Lund-
qvist toteaa.

Eläketurvakeskukselle jää Lundqvistin 
mukaan kosolti muita ja entistä tärkeämmäksi 
käyviä tehtäviä. 

– Työeläkeala tarvitsee taustatyötä. Missään 
muualla ei ole paneuduttu niin hyvin tähän 
asiaan. Tiedon, kokemuksen ja osaamisen hank-
kiminen ja analysointi on työeläkealan itsesäi-
lytysstrategia, hän painottaa.

Sosiaalipoliittinen tehtävä 
ei saa unohtua

Tämän jutun lopussa ei ole luvassa yllätystä, jos 
ei sellaisena pidetä tuttuakin tutumpaa tapaa 
summata pitkän työuran päättävän ihmisen 
haastattelua: pyydetään häntä jättämään perintö 
jälkeensä.

Sittenkin yllättäen ekonomisti, tilastotietei-
lijä ja rekisterifriikki ryhtyy purkamaan huolta 
eläketurvan tulevaisuuden näkymistä.

– Eliniän piteneminen on tuonut paineita 
indeksijärjestelmälle. Riittääkö eläke turvaa-
maan pitkän vanhuusiän? Erityisesti pienipalk-
kaisten ihmisten eläketurva saattaa jäädä liian 
matalaksi.

– Ei pidä unohtaa, että työeläkejärjestelmällä 
on sosiaalipoliittinen tehtävä, Bo Lundqvist 
toteaa.

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

ekonomisti-
villityksen 
laukaisija

Bo Lundqvistin 
laatima pitkän 
aikavälin laskelma 
kertoo, että hän on 
matkannut junalla 
Järvenpään ja Pa-
silan väliä maan ja 
kuun välisen etäi-
syyden verran.
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Elina Palola:
näkökulmia eurooppalaiseen 
sosiaalipolitiikkaan: 
malli, väestö, resurssit 
ja kommunikaatio. 
Stakes, Tutkimuksia 164, 2007.

Näkökulmia eurooppalaiseen sosiaalipolitiik-
kaan on Elina Palolan sosiaalipolitiikan alaan 
kuuluva väitöskirjatyö. Se muodostuu neljästä 
artikkelista, joista kaksi on julkaistu Yhteiskun-
tapolitiikka-lehdessä vuosina 2004 ja 2005 ja 
yksi Janus-lehdessä vuonna 2006. Viimeinen 

artikkeli on hyväksytty käsikirjoitus artikkeli-
kokoelmaan.

Kirjan alussa kirjoittaja esittelee työnsä teo-
reettista taustaa, alan aikaisempaa tutkimusta 
ja kokoaa yhteen artikkeleiden sisällön ja tut-
kimuksensa tulokset. Kirjoittajan mukaan 
”artikkelit sitoo yhteen punaisena lankana 
kulkeva kertomus eurooppalaisesta sosiaali-
politiikasta”.

Palolan työn lähtökohtana on kiinnostus 
siihen, ”mitä eurooppalainen sosiaalipolitiikka 
oikein on, ja miten se palvelee Euroopan uni-
onin tavoitteita” (s. 20). Kysymys on tavatto-
man laaja ja sisältää jo vastauksen siemenen. En 
malta olla vertaamatta sitä kysymykseen: ”mitä 
on suomalainen sosiaalipolitiikka, ja miten se 
palvelee Suomen tavoitteita?” 

Työn empiirinen aineisto muodostuu kahden 
komissaarin puheista ja komission tiedonan-
noista. Vaikka kirjoittaja paikka paikoin samais-
taa komission ja koko unionin, aineisto antaa 
oikeutuksen puhua vain komission tavoitteista, 
sen sosiaalipoliittisista linjauksista ja keinoista, 
joilla komissio pyrkii tavoitteensa saavuttamaan. 

Sekään ei ole vähän.
Palola sijoittaa tutkimuksensa teoreettiset 

lähtökohdat ”diskurssiteoreettisen, konstruk-
tivistisen ja hallinnan tutkimuksen välimaas-
toon”. Näiden teoreettisten lähtökohtien lyhyt 
kuvaus on tarpeen lukea kirjan alusta ennen 
varsinaisten tutkimusartikkeleiden lukemista. 
Näistä teoreettisista lähtökohdista käsin kirjoit-
taja tulkitsee komission puheita ja tiedonantoja, 
ei perinteisenä poliittisena retoriikkana, joka 
pyrkii vakuuttamaan kuulijansa tai lukijansa, 
vaan keinona hallita EU:n väestöä ja muokata 
sen kansalaisten identiteettejä. Konstruktivis-
tinen näkemys siitä, että sosiaaliset rakenteet 
muokkaavat identiteettejä, saa näin tutkimuk-
sessa pitkälle viedyn tulkinnan. 

Tulkinnat näyttävät nousevan lähestymista-
vasta, jonka mukaan tekstejä tulee tulkita suh-
teessa toisiin teksteihin, ei suhteessa ulkoiseen 
todellisuuteen. Näin syntynyt kertomus EU:n 
sosiaalipolitiikasta on synkkääkin synkempi. 

Te k s t i :  S i n i  L a i t i n e n - K u i k k a

Antila, Havu, Kangasjärvi, 
Korpiluoma, Rilasmaa:

oikeusturva 
työeläkkeessä
Finva 2007. 

Viime vuosina on työeläkkeen ja muun sosi-
aaliturvan muutoksenhakua kehitetty lähentä-
mällä sitä hallintotuomioistuimiin päin. Kuvio 
on kuitenkin säilyttänyt erillisyytensä ja oman 
laatunsa. Vakuutusoikeutta on uudistettu, ja 
työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta 
on itsenäistynyt.

Alan asiantuntijoiden tuore teos osuu sopi-
vaan saumaan. Kirjasta selviää johdonmukai-
sesti, miten on tultu ja mihin. Kriittisin silmin 
on nähty, mitä vielä olisi parannettava. 

Johtaja Riitta Korpiluoma on ollut mukana 
muotoilemassa oikeusturvan pykäliä uuteen 
uskoon. Hän on seurannut ihmisoikeustuo-
mioistuimen käytäntöä ja vaikuttanut asian-
tuntijana eduskuntamme valiokunnissa, jotka 

ovat hanakasti mutta asiantuntevasti vaikutta-
neet lopputulokseen. Korpiluoman artikkeli 
muodostaa vankan perustan teoksen muille 
kirjoituksille. 

Timo Havu on vakuutusoikeuden ylituoma-
rina kantanut vastuun, kun hänen isännöimänsä 
organisaatio on äskettäin uudistettu. Häneltä 
on liiennyt aikaa kirjata se – osin ohdakkeinen-
kin - polku, joka on johtanut työväen tapatur-
ma-asioita käsittelevästä vakuutusneuvostosta 
nykyiseen sosiaaliturvan ylimpään tuomiois-
tuimeen.

Eläkelautakunta on sen nykyisen puheenjoh-
tajan Outi Antilan aikana saanut uuden nimen, 
taloudellisen riippumattomuuden sekä keski-
tyksen vaatimat tarkennetut toimintasäännöt. 
Antila on kuvioilla havainnollistanut, miten 
yhdistynyt lautakunta, jossa mukana on myös 
julkinen puoli, setvii asiat omissa pilttuissaan. 

Kirjoitus päättyy retoriseen kysymykseen: 
mitä lautakunnalta enää puuttuu ollakseen 
oikea tuomioistuin? Ehkä vastaus tähän on: 
kärsivällisyyttä ja pyyteetöntä uurastusta uusissa 
puissa. 

Alkupään kirjoittajien asiaintuntemus jo 
sinänsä takaa laadun. Mukana on myös kaksi 
uutta luutaa, molemmat lautakunnan esitteli-
jöitä. Kimmo Rilasmaa nostaa meille tuntemat-
tomuudesta tärkeän vaikuttajan – muutoksen-
hakulautakunnan esittelijän. Esittelijän asema 
ei ole ollut häävi, vaikka hänen vastuunsa jo 
sinällään korostuu lautakunnassa, jonka jäsenet 
ovat määräaikaisia, sivutoimisia ja osin etujär-
jestöjen ehdottamia. 

Rilasmaa väläyttää esittelijän vastuun lisää-
mistä niin, että tämä voisi olla lautakunnan 
esittelevä jäsen kuten tuomioistuimissa. 

Kimmo Kangasjärvi kertoo työkyvyn 
arvioinnista muutoksenhakuelimissä. Hänen 
havaintoesimerkkinsä ovat opettavaisia ja paljas-
tavat sen, että arviointi lautakunnassa tapahtuu 
samalla tavoin kuin ensi asteessa; se on vain 
tarkempaa ja tietenkin vastuullisempaa.

Muutoksenhakuelimen luonne tuomiois-
tuimena pelkistyy myös uuden ajan luomissa 
menettelyissä, muun muassa suullisissa käsit-
telyissä. Sekä Havu että Rilasmaa ovat omissa 
artikkelissaan esittäneet tyhjentävästi näihin 
turvakäräjiin liittyvät uhat ja mahdollisuudet.

Eräs koko kirjan johtava teema on etujärjes-
töjen ehdottamien asiantuntijajäsenten asema 
ja velvollisuudet. Heidän merkitystään sekä asi-
antuntijana että valittajakunnan luottamushen-
kilönä pitävät kirjoittajat tärkeänä. Haittapuoli 
on, että tällainen jäsen helposti tulee esteelliseksi 
yksittäisessä asiassa. 

Olisikin tähdellistä, että nyt ilmestynyt kirja 
kuluu nimenomaan tämän joukon käsissä. Toki 
siitä hyötyvät muutkin ja erityisesti ne, jotka 
hoitavat asioita valittajan asiamiehenä, lausun-
non antajana eläkelaitoksessa tai asian päättä-
jänä tuomioistuimessa. 

Te k s t i :  S e p p o  P i e t i l ä i n e n

luin kirjan
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Kasvio, Tjäder (toim.):

työ murroksessa
Työterveyslaitos,
Artikkelikokoelma, 2007

Miten työ muuttuu? Miten työelämä muuttuu? 
Olemmeko työhulluja vai teemmekö hulluja 
töitä?

Näihin kysymyksiin etsii vastauksia Työter-
veyslaitoksen Antti Kasvion ja Johanna Tjäde-
rin johdolla koottu artikkelikokoelma. Joukko 
Työterveyslaitoksen Työ- ja yhteiskunta-tiimin 
jäseniä ja heidän yhteistyökumppaneitaan ovat 
kirjoittaneet aiheesta 15 artikkelia. 

Ulkopuolisina kirjoittajina ovat dosentti 
Tuomo Alasoini, tutkimusjohtaja Tuula Heis-
kanen, professori Kaj Husman, yliopiston-
lehtori Jan-Erik Johanson, professori Päivi 
Korvajärvi, dosentti Anna-Maija Lehto, pro-
fessori Harri Melin, yliassistentti Pasi Pyöriä, 
professori Riitta Viitala ja dosentti Juhani 
Vähämäki.

Kirjoittajat pohtivat työelämän muutosta 
erilaisista näkökulmista. Kokoelman kirjoitukset 
käsittelevät kuutta eri teemaa. Näitä ovat työn 
yleiset muutostrendit, organisaatiot ja verkos-
tot, työ ja hyvinvointi, sukupuoli työelämässä, 
työelämän uudet epävarmuudet ja niiden hal-
lintapyrkimykset ja työn tulevaisuus.

Kirjoitusten yhteiseksi teemaksi nousee muu-
toksista johtuva epävarmuus. Sitä lietsovat orga-
nisaatio- muutokset, vaikutusmahdollisuuksien 
heikkeneminen, turhiksi koettujen töiden teke-
minen, jatkuva kiire ja vuokratyövoiman käyttö 
organisaatiossa. Työntekijän on vaikea hallita 
työtään jatkuvassa muutoksessa, mikä johtaa 
työn tekemisen mielekkyyden vähenemiseen.

Työelämään ovat tulleet uudet pelisäännöt. 
”Samassa veneessä ollaan - kun tekee työnsä 
hyvin niin tuloksetkin ovat yhteisiä” -ajatus ei 

enää päde. Nyt hyviäkin taloudellisia tuloksia 
tehnyt yksikkö saatetaan lopettaa.

Kirjassa kiinnitetään huomiota myös siihen, 
miten työ muovaa ihmistä itseään. Mitä minä 
haluan tehdä omalla työpaikallani? Mukau-
dunko muutokseen, vaihdanko työpaikkaa vai 
muutetaanko työtapoja?

Tässä kirjassa ei ole pyritty kattavaan koko-
naiskuvaan meneillään olevasta työelämä-
muutoksesta eikä sen pohjalta ole mahdollista 
muodostaa yhtenäistä tulkintaa muutoksen 
luonteesta. Yksittäisten teemojen vaihtelusta 
huolimatta kirjassa rakentuu kuva työelämästä, 
joka ei ole muuttumassa yksiselitteisesti parem-
paan tai huonompaan.

Kirjan kokoamisesta vastannut Antti Kasvio 
näkee teoksensa läpinäkyvänä teemana huo-
len työelämän muutosprosesseista. Kirjoittajat 
pohtivat keinoja yhtenäisyyden vahvistamiseksi 
niin, että ihmiset voisivat kokea työnsä ja siinä 
tapahtumassa olevat muutokset jälleen mielek-
käinä ja hallinnassa olevina.

Te k s t i :  Ta i n a  H e d m a n

Korkman, Lassila, Määttänen, Valkonen:

hyvinvontivaltion 
rahoitus – riittävätkö 
rahat, kuka maksaa?
ETLA, 2007

ETLAn tuoreen julkaisun kirjoittajat muis-
tuttavat, etteivät eläkkeet ole itsestäänselvyys. 
Kirjan keskiössä on huoli rahoituksen riittävyy-
destä ja tyytymättömyys tapaan, jolla riskejä 
nyt jaetaan. 

Kirjoittajien hampaissa on erityisesti yksityi-
sen sektorin työeläketurva. Se on heidän mieles-
tään alirahoitettu. Väläytetään sekin vaihtoehto, 
että turva on tasoltaan ylimitoitettu. Vertaus-
kuvana on laiva, joka on lastattu turhan täy-
teen. Lastia aiheuttaa työeläkemaksun jatkuva 
nousupaine, mikä puolestaan on huono asia 
kilpailukyvyn ja talouskasvun kannalta. 

Korkman ym. esittävät nykyjärjestelmän 

kritiikkinä lisäksi kaksi muutakin varteenotet-
tavaa huomautusta. Ensinnäkin väestörakenteen 
muutos johtaa nykyisten rahoitusratkaisujen 
oloissa tilanteeseen, jossa nuoremmat sukupol-
vet joutuvat aikaisempaa mittavamman rahoi-
tustaakan kantajiksi. He myös saavat edeltäviä 
sukupolvia heikomman vastineen maksupon-
nisteluilleen. 

Toiseksi, jos eläketurva ei ole rahoitusratkai-
sultaan kestävä eikä reilu, on luultavaa, ettei se 
kanna. Eläkkeitä maksetaan tulevaisuudessa sen 
verran kuin mihin rahat ja maksuhalu riittävät. 
ETLA varoittaa, että jos ei eläkelupauksen vaa-
timia maksun korotuksia olekaan mahdollista 
toteuttaa, seuraa vääjäämättä leikkauksia eläk-
keiden tasoon. Tätä epävarmuutta eivät ihmiset 
pysty ennakoimaan. 

Mitä kirjoittajat sitten ehdottavat? Ensinnä-
kin maksut ja menot tulisi saattaa vastaamaan 
toisiaan. Jos tässä korjausliikkeessä toimitaan 
reilusti, maksua kannattaisi nostaa jo nyt, 
niin että suuretkin ikäluokat olisivat mukana 
rahoittajina. Ja kolmanneksi, jotta eläkkeitä 
koskevasta epävarmuudesta vallitsisi parempi 
tietoisuus, tulisi etukäteen sopia maksukatosta, 
joka jatkossa määrittäisi maksettavien eläkkei-
den suuruuden.

ETLAn raportti perustuu tarkalle ja syste-
maattiselle työlle. Se on itse asiassa vuosia jat-
kuneen tutkimustyön tulosten kiteytys ennem-
min kuin itsenäinen tutkimusraportti. Kirja on 
selkeästi kirjoitettu ja sisältää lisäksi ajatuksia 
nähtyjen ongelmien korjaamiseksi. Tällaisenaan 

se on suunnattu osin laajalle yleisölle mutta 
erityisesti erilaisille asiantuntijoille ja päätök-
sentekijöille. 

Vaikka uutisoinnissa innostuttiin sukupolvi-
kysymyksestä, kirjan ehdottomasti radikaalein 
anti liittyy ehdotukseen työeläketurvan maksu-
katosta. Jos rahoitustaso olisi kiinnitetty, mah-
dollisen epäsuotuisan kehityksen aiheuttama 
joustotarve toteutuisi automaattisesti makset-
tavissa eläkkeissä. Maksukattoajatuksessa kyse 
on riskien uudelleen jakamisesta ja isosta peri-
aatteellisesta muutoksesta nykyjärjestelmään 
nähden. 

Kirjoittajat ovat suoraselkäisesti automaat-
tisen sopeutuksen kannalla. Maksukattoaja-
tuksen tekninen toteutus jää kuitenkin vielä 
ilmaan, sen verran kysymysmerkkejä ja erilaisia 
toteutusvaihtoehtoja siihen liittävät kirjoittajat 
itsekin. Ehdotusta ei siis ole viety niin loppuun 
asti, että lukija voisi kirjan varassa muodostaa 
oman kantansa.

Maksukaton käyttöönotto olisi sen verran 
iso uudistus, että sillä olisi liuta seurausvaiku-
tuksia. Maksukattomalli varmaankin kasvattaisi 
lisäeläkkeiden ja yksityisten eläkevakuutusten 
kysyntää. Maksukattoesityksessä on myös kyse 
siitä, missä ja miten eläketurvasta päätetään. 
Mahdollisten seurausten pohtimiselle ei tämän 
kirjan tila riitä, joten automaattisen sopeutuksen 
hyvien ja huonojen puolien käsittely jatkunee 
jossain muualla. 

Te k s t i :  M i k k o  K a u t t o
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tiEDoksi

Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen si-
joituskanta oli vuoden 2007 toisen vuosinel-
jänneksen lopussa 123 miljardia euroa. Sijoitus-
ten markkina-arvo kasvoi maaliskuun loppuun 
nähden 4,4 miljardia euroa. Vuoden vaihteeseen 
verrattuna varat ovat lisääntyneet 8,5 miljardilla 
eurolla eli 7,4 prosentilla. Tilastoissa on mukana 
vain lakisääteinen työeläketurva.

– Työeläkerahastojen sijoituskannan nousu-
vauhti on jatkunut edellisten vuosien tapaan hy-
vänä. Kesäkuun lopun jälkeen tilanne on kuiten-
kin muuttunut, mutta työeläkevakuuttajat ovat 
varautuneet ottamaan vastaan rahoitusmarkki-
noiden heilahteluja, sanoo Työeläkevakuuttajat 
TELAn toimitusjohtaja Esa Swanljung.

hedge-sijoitukset 
raivanneet jalansijaa

Osakesijoitusten arvo, 59,1 miljardia euroa, oli jäl-
leen kaikkien aikojen korkein. Myös niiden osuus 
koko sijoituskannasta oli ennätyslukemassa, yli 
48 prosenttia. Osuus on kasvanut maaliskuun 
loppuun nähden kahdella prosenttiyksiköllä. 

Osakesijoitukset sisältävät noteerattujen 
osakkeiden lisäksi osakerahasto-osuudet, notee-
raamattomat osakkeet ja pääomasijoitukset.

– Rahamarkkinasijoitusten ohella erityisesti 

osakesijoitukset ovat kasvaneet. Uudet sijoitus-
säännökset ja hyvä vakavaraisuus ovat mahdol-
listaneet lisääntyneet sijoitukset niihin, Swan-
ljung toteaa.

Osakesijoitusten määrä kasvoi 4,5 miljardilla 
eurolla vuoden 2007 toisen neljänneksen aikana. 
Tästä netto-ostoja oli noin 1,6 miljardia euroa eli 
osakesijoitusten arvonnousua oli kokonaismää-
rästä noin 2,9 miljardia euroa.

Osakesijoituksissa hedge-rahastosijoitusten 
määrä oli huomattava. Niitä oli jo lähes kuuden 
miljardin euron verran, joka oli 4,8 prosenttia kai-
kista sijoituksista.

Osakkeiden osuus oli korkein julkisalojen elä-
kevakuuttajien sijoituksissa, joissa osuus oli yli 54 
prosenttia. Työeläkeyhtiöillä osakkeiden osuus 
oli noussut eri työeläkeyhteisöryhmistä eniten, 
lähes kolmella prosenttiyksiköllä 46,4 prosent-
tiin. Eläkesäätiöillä ja kassoilla oli osakkeissa 36 
prosenttia sijoitusomaisuudesta.

joukkovelkakirjoissa laskua, 
kiinteistöissä lievää nousua

Joukkovelkakirjojen määrä oli laskenut toisella 
vuosineljänneksellä selvästi. Niiden määrä oli 
kesäkuun lopussa 44,3 miljardia euroa. Suhteelli-
nen osuus oli vähentynyt noin kolmella prosent-

tiyksiköllä 36 prosenttiin sijoitusomaisuudesta. 
Kiinteistösijoitusten kokonaismäärä oli li-

sääntynyt hieman, 10,7 miljardiin euroon. Niiden 
osuus oli kesäkuun lopussa 8,7 prosenttia. 

katse euroalueen 
ulkopuolella

Suomeen kohdistuvien sijoitusten arvo oli 35,5 
miljardia euroa ja osuus 28,8 prosenttia. Toisen 
neljänneksen aikana Suomi-sijoitukset olivat 
lisääntyneet lähes kolmella miljardilla eurolla. 
Suomeen tehtyjen sijoitusten määrä oli käänty-
nyt myös suhteellisesti nousuun.

Muulle euroalueelle tehtyjen sijoitusten osuus 
oli suhteellisesti laskenut noin kolmella prosent-
tiyksiköllä 35,5 prosenttiin. Euroalueen ulkopuo-
lelle kohdistuvien sijoitusten osuus oli puoles-
taan noussut 3,6 miljardilla eurolla lähes 44 mil-
jardiin euroon. Niiden osuus, 35,7 prosenttia, oli 
jo korkeampi kuin muulle euroalueelle tehdyt 
sijoitukset.

Työeläkerahastosijoitukset lisääntyivät tämän vuoden toisella 
vuosineljänneksellä yli neljällä miljardilla eurolla.

Pörssikurssien heilahteluista huolimatta
työeläkesijoitusten 

markkina-arvo kasvussa
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eläke-tapiola

Filosofian maisteri Mikko Päivinen on ni-
mitetty vastuunjakopäälliköksi Eläke-Tapi-
olaan.

eläketurvakeskus

Filosofian maisteri Hanna Holopainen on 
aloittanut 13.8.2007 projektipäällikkönä Elä-
keturvakeskuksen Hallinto-osastolla.

tela

Agrologi Eero Lankia on aloittanut 2.5.2007 
johtajana Työeläkevakuuttajat TELAssa. Hän 
on toiminut aiemmin lukuisissa yhteiskun-
nallisissa tehtävissä. Viimeksi hän työskenteli 
kansanedustajana vuosina 2003–2007. Suo-
men Keskustassa Eero Lankia on työskennel-
lyt muun muassa tiedotus- ja järjestöpäälli-
kön tehtävissä sekä viimeksi puoluesihteerinä 
vuosina 1997–2006.

varma

Kehitys- ja vakuutustoiminnasta vastaavaksi 
johtajaksi on nimitetty 1.9.2007 alkaen filoso-
fian maisteri Eija Kaipainen-Perttulan. Hän 
on aiemmin vastannut Varman vakuutuspal-
veluista ja suurasiakasyhteyksistä.
 Oikeustieteen tohtori Timo Kaisanlahti on 
nimitetty Varman hallintojohtajaksi 1.9.2007 
alkaen. Kaisanlahti on aiemmin toiminut ja 
jatkaa myös yhtiön päälakimiehenä.
 Sekä Kaipainen-Perttula että Kaisanlahti 
raportoivat toimitusjohtaja Matti Vuorialle.
 Kauppatieteiden maisteri Satu Santajärvi 
on nimitetty yhteyspäälliköksi jakelutieyhte-
yksiin. Santajärvi toimi aiemmin Varman neu-
vontapalveluissa palvelupäällikkönä.
 Insinööri Jouni Särkkä on nimitetty ICT-
hankintapäälliköksi. Särkkä toimi aiemmin 
Varman tietohallinnossa järjestelmäasiantun-
tijana.
 Filosofian maisteri, SHV Tarja Taipalus ja 
filosofian lisensiaatti, SHV Antti Tanskanen 
on nimitetty aktuaareiksi aktuaaritoimintoon 
1.6.2006 alkaen. Taipalus toimi aiemmin Var-
massa matemaatikkona ja Tanskanen tutkija-
na.

 Kehityspäällikkö Riitta Karppinen on toi-
minut 1.6.2007 alkaen vakuutustekniikassa 
laskentajärjestelmien tiiminvetäjänä.
 Johtaja Sakari Aaltonen siirtyy hoita-
maan Varman Salmisaaren toimitilahanketta 
1.9.2007 alkaen.
 Kauppatieteiden maisteri Katja Bjerstedt 
on nimitetty pääekonomistiksi 1.9.2007 alka-
en. Bjerstedt on toiminut aiemmin Varmassa 
ekonomistina.
 Valtiotieteen maisteri Kimmo Norrmén 
on nimitetty yhteysjohtajaksi 1.10.2007 alka-
en. Norrmén on toiminut aiemmin Varmassa 
viestintäpäällikkönä.

veritas eläkevakuutus

Veritas Eläkevakuutuksessa on otettu käyt-
töön uusi asiakaskeskeisempi organisaatio-
malli 1. kesäkuuta 2007. Organisaatiomuutok-
sen myötä yhtiössä on tehty nimityksiä.
 Una Fröberg on nimitetty asiakaspalve-
lupäälliköksi Veritas Eläkevakuutuksen Yri-
tyspalveluihin. Fröberg vastaa YEL-vakuutus-
tiimistä. Hän raportoi johtaja Stefan Strand-
bergille. Fröberg on toiminut aiemmin jaos-
topäällikkönä Veritas Eläkevakuutuksen YEL-
vakuutustiimissä.
 Anne Haapa-alho on nimitetty asiakas-
palvelupäälliköksi Veritas Eläkevakuutuksen 
Yrityspalveluihin. Haapa-alho vastaa TyEL-
vakuutustiimistä. Hän raportoi johtaja Stefan 
Strandbergille. Haapa-alho on toiminut aiem-
min tiiminvetäjänä Veritas Eläkevakuutuksen 
TyEL-vakuutustiimissä.
 Tiina Laine on nimitetty asiakaspalvelu-
päälliköksi Veritas Eläkevakuutuksen Eläke-
palveluihin. Laine vastaa Työkyvyttömyyselä-
ketiimistä Eläkepalvelun lakimiehen tehtävän 
lisäksi. Hän raportoi johtaja Stefan Strandber-
gille. Laine on toiminut aiemmin tiiminvetäjä-
nä Veritas Eläkevakuutuksen korvausproses-
sissa.
 Catherine Strandell on nimitetty asiakas-
palvelupäälliköksi Veritas Eläkevakuutuksen 
Eläkepalveluihin. Strandell vastaa Eläketiimis-
tä. Hän raportoi johtaja Stefan Strandbergille. 

Strandell on toiminut aiemmin projektipääl-
likkönä Veritas Eläkevakuutuksessa.
 Taina Tauschi on nimitetty asiakaspalve-
lupäälliköksi Veritas Eläkevakuutuksen Neu-
vontapalveluihin. Tauschi vastaa Neuvonta-
palvelut-tiimistä. Hän raportoi johtaja Stefan 
Strandbergille. Tauschi on toiminut aiemmin 
tiiminvetäjänä Veritas Eläkevakuutuksen kor-
vausprosessissa.
 Tarja Lahtinen on nimitetty IT-kehitys-
päälliköksi Veritas Eläkevakuutuksen IT-pal-
veluihin. Hän raportoi johtaja Stefan Strand-
bergille. Lahtinen on toiminut aiemmin suun-
nittelupäällikkönä Veritas Eläkevakuutuksen 
järjestelmäkehityksessä.
 Benita Heinonen on nimitetty IT-kehitys-
päälliköksi Veritas Eläkevakuutuksen IT-pal-
veluihin. Hän raportoi IT-päällikkö Kari Lum-
mejoelle. Heinonen on toiminut aiemmin 
ICT-päällikkönä Veritas Eläkevakuutuksen 
ICT:ssä.
 Nina Karlsson on nimitetty IT-kehityspääl-
liköksi Veritas Eläkevakuutuksen IT-palvelui-
hin. Hän raportoi IT-päällikkö Kari Lumme-
joelle. Heinonen on toiminut aiemmin suun-
nittelupäällikkönä Veritas Eläkevakuutuksen 
ICT:ssä.
 Torbjörn Stoor on nimitetty yhteyspäälli-
köksi Veritas Eläkevakuutuksen Asiakassuh-
teet-toimialueen Myynnin tuki -tiimiin. Hän 
raportoi varatoimitusjohtaja Margolit Söder-
holmille. Stoor on toiminut aiemmin tiimi-
päällikkönä Veritas Eläkevakuutuksen Asia-
kaspalvelukeskuksessa.
 Christel Wedenberg on nimitetty Veritas 
Eläkevakuutuksen Juridiikka-toimintoon eri-
tyisperintätiimistä vastaavaksi. Hän raportoi 
yhtiölakimies Kaisa Forsströmille. Wedenberg 
jatkaa myös asiantuntijana Veritas Eläkeva-
kuutuksen Vakuutuspalveluissa.
 Antti Koura on nimitetty sijoituspäälliköksi 
Veritas Eläkevakuutuksen Sijoitukset-toimin-
toon. Hän raportoi varatoimitusjohtaja Thor 
Souranderille. Koura on toiminut aiemmin Ve-
ritas Eläkevakuutuksen riskienhallintapäällik-
könä.
 Peter Toivonen on nimitetty controlleriksi 
Veritas Eläkevakuutuksen Talouspalveluihin. 
Hän vastaa Talouspalvelut-tiimistä. Hän ra-
portoi talousjohtaja Tommy Sandåsille. Toi-
vonen on toiminut aiemmin controllerina 
Veritas Eläkevakuutuksen taloushallinnossa.
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Työeläkkeensaajia arvioidaan olevan vuonna 
2007 noin 1 285 000. Yksityisen puolen eläkkeitä 
maksetaan noin runsaalle miljoonalle (1 110 000) 
ja julkisen puolen eläkkeitä noin runsaalle puo-
lelle miljoonalle (570 000) eläkkeensaajalle. 

Tuoreen työeläkemenoennusteen mukaan yk-
sityisen puolen työeläkemenon arvioidaan kas-

vavan tänä vuonna noin 6,2 prosenttia noin 9,8 
miljardiin euroon. Sekä yksityisen että julkisen 
puolen yhteenlasketun työeläkemenon arvioi-
daan nousevan noin 16 miljardiin euroon.

Lakisääteisiä eläkkeitä maksetaan vuonna 
2007 kaikkiaan noin 19,3 miljardia euroa. Koko-
naismäärä sisältää sekä työeläkkeet että kansan-

eläkkeet. Lakisääteisen eläkemenon arvioidaan 
kasvavan tänä vuonna noin 4,7 prosenttia ja sen 
osuus arvioidusta bruttokansantuotteesta on 
noin 11,0 prosenttia. 

Eläkkeelle siirrytään nykyisin keskimäärin 59,5-
vuotiaana.

eläkevastuun täydennyskerroin ja 
perustekorko vahvistettu
Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut 
eläkevastuun täydennyskertoimen arvoksi 2,96 
prosenttia ja perustekoron arvoksi 6,0 prosent-
tia heinäkuun 2007 alusta lukien. Vakuutusmak-
suissa käytettävä perustekoron arvo määrätään 
samalla tavalla kuin eläkevastuun täydennysker-
roin. Molemmat perustuvat eläkelaitosten keski-
määräiseen vakavaraisuuteen. 

Tämän vuoden alusta voimaan tulleet työn-
tekijän eläkelaki ja eläkelaitoksia koskevat muut 

lainsäädännön muutokset aiheuttivat muutok-
sia eläkelaitosten työeläkevakuutusmaksuja ja 
vastuuvelan määräytymistä koskeviin laskupe-
rusteisiin.

Aiemmin määritetty laskuperustekorko kor-
vautui vuoden 2007 alusta alkaen vanhuuselä-
kerahastojen täydentämistä koskevilla sään-
nöksillä. 

Vuonna 2007 eläkelaitosten rahastosiirtovel-
voite muodostuu eläkevastuun laskemisessa 

käytettävästä rahastokorosta (3 %), eläkevastuun 
täydennyskertoimesta ja 2 prosentin osuutena 
osaketuottokertoimesta. Eläkevastuun täyden-
nyskerroin perustuu eläkelaitosten keskimää-
räiseen vakavaraisuuteen ja osaketuottoker-
roin perustuu eläkelaitosten keskimääräiseen 
osakesijoitusten vuotuiseen tuottoon. Osake-
tuottokertoimen paino-osuus rahastosiirtovel-
voitteessa kasvaa asteittain 5 vuoden aikana 10 
prosenttiin.

lähes 1,3 miljoonaa työeläkkeensaajaa vuonna 2007

tiEDoksi
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Finnish pension, 
swedish sick leave
In Finland the age of exit from the labour 
market has usually been a couple of years 
lower than in Sweden. Last year Finns exited 
the labour market on average at the age of 
61.5 years. The aim is that the 2005 pension 
reform would postpone effective retirement 
by 2-3 years. In Sweden there has been much 
discussion about the increasing amount of 
sick leaves and measures have been taken to 
reduce sick leaves. 

In Sweden employment rates have 
historically been higher than in Finland. 
However, for persons aged under 50 years the 
differences have not been large. Differences 
occur in the older age groups. The differences 
are especially noticeable for persons aged 
60-64. Still, in recent years the employment 
situation for ageing persons has improved also 
in Finland.

In 2000 Finns aged 60-64 were almost twice 
as often retired than Swedes of the same age. 
Due to the improved employment rate, ageing 
people have in Finland no longer retired on a 
pre-retirement pension to as large an extent 
as before. In Finland the numbers have been 
increased by persons on an unemployment 
pension or an individual early retirement 
pension as well as public-sector employees, 
who usually have retired at the age of 63. 

International comparisons use data of labour 
force surveys which are comparable. According 
to these data, Sweden has had proportionally 
the highest rate of sick leaves in the EU. 

In Finland being on sick leave usually means 
being completely absent from work, but in 
Sweden it is possible to receive partial sickness 
allowance and work part-time. This makes a 
comparison slightly more difficult. In many 
surveys the reason for the lower rate of sick 
leaves in Finland is considered to be due to a 
tighter control than in Sweden.

In recent years there have been no 
significant changes in the rate of sick leaves 
in Finland. They have increased slightly in the 
2000s, but they do not exceed the EU average. 

English 
summary

b y  J a n i n a  G r ö n d a h l

The largest increase in sick leaves has occurred 
in the local government sector, where the 
majority of the employees are women. 

According to some viewpoints, the growth 
in recipients of sickness benefits in Sweden is 
due to the strategy of high employment rate, 
which has favoured temporary absences from 
work instead of permanent withdrawal from 
the labour market. On the other hand, Finland 
managed to cope with the deep recession 
at the beginning of the 1990s by making 
people enter the unemployment pathway to 
retirement and thus creating jobs for young 
people. Thus Finland shifted a large number of 
people permanently out of the labour market, 
whereas Sweden did just the opposite.

rehabilitation survey
An increasing number of rehabilitation 
applicants meet the criteria for vocational 
rehabilitation. According to the statistics 
for 2006, 80 per cent of applicants received 
a favourable rehabilitation decision. One 
clear change in rehabilitation is indeed the 
decreasing share of rejected rehabilitation 
applications.

In order to meet the criteria for rehabilitation 
within the earnings-related pension scheme 
the applicant should have an illness, handicap 
or injury which poses a threat of incapacity for 
work and which, without rehabilitation, would 
probably lead to retirement on a disability 
pension within five years. The applicant should 
also have achieved a stabilised position in 
the labour market and the rehabilitation 
has to be meaningful. When assessing the 
meaningfulness of the rehabilitation, one 
important viewpoint is whether the vocational 
rehabilitation measures postpone the 
applicant’s retirement.

Last year the pension providers provided 
rehabilitation for a good 7,400 persons. The 
typical rehabilitation client has been working, 
is usually a private-sector employee and 
aged about 45 years. For more than half of 
the rehabilitation clients the diagnosis was 
a disease of the musculoskeletal system. 
The rehabilitation methods used are usually 
job counselling, trial work or other forms of 
rehabilitation at the workplace. Training for a 
new job or profession is also typical. Benefits 
paid during periods of rehabilitation include 
rehabilitation assistance, rehabilitation 
increment or rehabilitation allowance. 

When measuring whether the rehabilitation 
measures have been successful, financial 
aspects are usually considered. The 

rehabilitation is deemed successful, if the 
person can continue to work despite the 
illness and thereby postpone retirement 
closer to retirement age. If the rehabilitation is 
successful, this reduces pension expenditure 
and in this way lessens the pressures to 
increase pension contributions. When 
comparing the costs for a disability pension 
and rehabilitation, rehabilitation pays itself 
back fairly quickly.

One aim of the rehabilitation reform has 
been the early detection of the need for 
rehabilitation. The right timing of rehabilitation 
is significant for both rehabilitation clients 
who have been working and those who have 
received a pension. For the success of the 
rehabilitation it is, however, significant whether 
the rehabilitation client has been working or 
receiving a pension.

more efficient 
supervision

                                                     
Since the beginning of 2007 private-sector 
employees have been insured under the new 
Employees Pensions Act (TyEL). This new 
legislation makes possible extensive register 
comparisons of the tax authorities and the 
earnings-related pension scheme.               

The central body of the decentralised 
earnings-related pension scheme, the Finnish 
Centre for Pensions, is responsible for the 
general supervision of pension insurance.

The aim of the supervision is to secure the 
employees’ pension cover and place employers 
in an equal competitive position as regards 
pension contributions as well as accumulate 
pension contributions to the earnings-related 
pension scheme. 

The basis for the employee’s pension cover 
is the employee’s earnings. If the earnings 
data are correct in the pensions register, the 
employee is entitled to the pension cover even 
though the employer has payment difficulties.

If the employer has neglected to arrange 
pension insurance there may be both financial 
consequences and also penal responsibility for 
the employer.          

The supervision measures of the Finnish 
Centre for Pensions have annually brought 
about 30 million euros of uninsured wages/
salaries within the scope of pension provision 
and put the pension cover of about 6000 
persons in order.
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tutkimuksia

eläkeläisten toimeentulo 
tulonjaon kokonaisuudessa

Onko eläkeläisten taloudellinen asema paran-
tunut vai onko se jäänyt jälkeen muiden väes-
töryhmien kehityksestä? Kuinka suuret ovat 
tuloerot, ja miten paljon eläkkeet niitä kaven-
tavat? 

Kuinka yleistä on eläkeläisten köyhyys, ja löy-
tyykö eläkeläisryhmiä, joissa köyhyys on erityi-
sen vakava ongelma?

Tutkimus tarjoaa monipuolisen kuvan elä-
keläisten toimeentulon, tulonjaon ja köyhyy-
den kehityksestä vuosina 1990–2004 ja valottaa 
osaltaan eläketurvalle asetettujen tavoitteiden 
onnistumista. Eläkeläisten sisäiseen tulonja-
koon liittyvien vertailujen lisäksi tutkimuksessa 
arvioidaan eläkeläisten asemaa koko väestön 
tulonjaossa. Uusimpia tulonjakotutkimuksen 
menetelmiä soveltaen selvitetään myös eläk-
keiden vaikutusta tulonjakoon ja sitä, miten 
eläkeläisten aseman muutokset ovat vaikutta-
neet tulonjaon ja köyhyysriskin muutoksiin 90-
luvun vaiherikkaiden vuosien aikana.  

Tekijät: Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi
Sarja: Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2007:2
Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuksia 105
ISSN 1236-3049 (Eläketurvakeskus)
ISSN 1236-7176 (Palkansaajien tutkimuslaitos)

keskustelualoitteita

miten ja minkälaiseen 
työeläkekuntoutukseen? 

Työeläkekuntoutuksen toimivuus -tutkimuksen 
ensimmäisessä taulukkoraportissa tarkastellaan 
kuntoutujien taustaa, kuntoutukseen hakeutu-

mista ja sen ensimmäisiä vaiheita. 
Tuloksissa korostuvat kuntoutujien perus-

koulutuksen vähäisyys, pitkä työura ja motivoi-
tuneisuus kuntoutukseen sekä toisaalta mielen-
terveyskuntoutuksen toteuttamisen ja kuntou-
tuksen oikea-aikaisuuden haasteet.

Tekijät: Raija Gould, Kristiina Härkäpää, Aila Järvikoski, An-
nika Laisola-Nuotio, Tuula Lehikoinen ja Leena Saarnio
Sarja: Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2007:2.
ISSN 1795-3103

työstä poistumisen ja 
sairauspoissaolojen eroja 
suomessa ja ruotsissa

Selvityksessä tarkastellaan eri tilastojen ja tut-
kimusten avulla työstä poistumisen, eläkkeelle 
jäämisen ja sairauspoissaolojen kehitystä vii-
me vuosina Suomessa ja Ruotsissa. Huomio-
ta on kiinnitetty mahdollisten rakenteellisten 
tekijöiden vaikutukseen, kuten eläkejärjestel-
mien eroihin ja sairausvakuutuksen etuuksien 
erilaisuuteen. 

Sekä Suomessa että Ruotsissa pyritään sai-
rauspoissaolojen vähentämiseen, Suomessa 
lisäksi eläkeiän nostamiseen. 
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tilastoraPortteja

katsaus eläketurvaan 
vuonna 2006

Raportti sisältää uudella tavalla koottua ja mo-
nipuolista tietoa eläkkeensaajista, eläkeme-
nosta ja rahoituksesta. Pidemmän akavälin 
kehitystä voi seurata kootuuista aikasarjoista. 
Tämän lisäksi raportissa käsitellään työeläk-

keiden rahoituksen pääperiaatteita ja eläkeva-
kuutusmaksuja.

Tekijät Maija Hiltunen ja Marja Kiviniemi
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tilastoja

tilasto suomen 
eläkkeensaajista 
kunnittain 2006

Julkaisu sisältää kuntakohtaista tietoa eläk-
keensaajien lukumääristä, eläkkeiden suuruuk-
sista ja eläkemenosta. Tiedot koskevat kaikkia 
työ- ja kansaneläkkeensaajia ja sitä on tuotettu 
vuodesta 1993 lähtien.

Tilasto Suomen eläkkeensaajista kunnittain 2006 
ISSN 1795-5165 (Suomen virallinen tilasto)
ISSN 1238-1004 (Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut)
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katsauksia

eläkemenoennuste 
vuodelle 2007

Työeläkemenokatsauksessa arvioidaan vuo-
den 2007 sekä yksityisen että julkisen puolen 
eläkelakien mukaisen toiminnan keskeisiä tun-
nuslukuja. 

Katsauksen sisältämät ennusteet muun mu-
assa eläkkeiden lukumääristä ja eläkemenosta 
pohjautuvat Eläketurvakeskuksen eläketilas-
toihin ja eläkelaitosten sille ilmoittamiin tie-
toihin.

Tekijä Seija Lehtonen
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