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ei kummempaa kurjuutta

Silloin tällöin tapaa ihmisen, joka on päätoimisesti huolissaan yhteisistä asioista ja 
lähimmäistensä kohtalosta. Aiemmin sellaisen tunnisti helposti sosialidemokraa-
tiksi, mutta nykyiset olosuhteet huomioon ottaen kyseessä on todennäköisimmin 
ekonomisti tai pankkimies.

Ekonomistit ovat usein huolissaan nimenomaan työeläkejärjestelmästä. Pelkoja 
aiheutti aiemmin työeläkemaksujen nousupaine, mutta nyt sen rinnalle on nous-
sut huoli tulevien eläkkeiden pienuudesta. Kansaa on hälytetty hereille vääristä 
ja liian runsaista eläke-odotuksista. Korjauskeinoksi ei ehdoteta eläkejärjestelmän 
korjaamista anteliaammaksi, vaan henkilökohtaista vastuunottoa ja omakohtaisen 
säästämisen tukemista verohelpotuksin.

Tämä teema on erityisen suosittu finanssialalla sekä yleisenä vaikuttamispuheena 
että markkinointiviestinä. Esimerkiksi suuren pankkiryhmän myyntijohtaja sanoi 
Kainuun Sanomissa (12.6.07) paikallisten nuorten olevan hyvin tietoisia eläkkeiden 
pienenemisestä tulevaisuudessa ja säästävän siksi eläkevuosiaan varten.

Tuo viittaa siihen, että huolenkylvö on mennyt reippaasti pitkäksi ja pelottelu 
leveäksi. Kainuun ja muidenkin maakuntien nuorilla lienee tähdellisempiä tavoit-
teita ja ajankohtaisempia taloudellisia tarpeita kuin kolmen-neljänkymmenen 
vuoden päästä saatavan eläkkeen tason nostaminen.

Emme voi luvata nykyistä runsaskätisempiä työeläkkeitä, mutta suunnilleen 
nykyinen suhteellinen taso pystytään säilyttämään. Nettona se tarkoittaa tulevai-
suudessakin noin kahden kolmanneksen suhteellista toimeentulotasoa aktiivi-
ikäisiin talouksiin verrattuna. 

Luvassa ei ole nykyistä suurempaa kurjuutta, vaan tulevatkin eläkeläiset hyöty-
vät yleisestä elintason noususta. Pitenevä elinikä, elinaikakerroin ja indeksijärjes-
telmä saattavat ajan oloon tuoda toimeentulo-ongelmia vanhimpiin ikäryhmiin, 
mutta sitä ennen on ehditty keskustella monta kertaa lakisääteisenkin järjestelmän 
kehittämistarpeista. 

Ehdottomasti edullisimmin ja tuottoisimmin eläkettään pystyy nostamaan 
pidentämällä työuraansa, jos siihen on mahdollisuuksia. Vuoden jatkosta saa 
ensinnäkin vuoden palkan ja 63 vuoden iästä lähtien vielä heti 4,5 prosenttiyksikön 
korotuksen eläketasoonsa loppuiäksi. 

Eräiden varteenotettavien ekonomistien puheenvuoroissa on ehdotettu katon 
asettamista työeläkemaksuille ja jonkin viipaleen antamista vakuutetun itsensä 
sijoitettavaksi Ruotsin mallin mukaan. Niiden mallien suosio ja menestys eivät 
erityisesti houkuttele. Yleisen eläkejärjestelmän leikkaaminen ja korvaaminen 
omavalintaisilla järjestelyillä johtaisi tehottomuuteen. Siitä aiheutuva hoitokus-
tannusten kasvu saattaisi kyllä sopia eräiden ehdottajien tarkoituksiin.

Ikärakenteen muutoksesta johtuva työeläkemaksujen tason nousupaine on 
ihan vakava kysymys. Kansantalouden kustannusten tasolla ei ole taaskaan luvassa 
nykyistä kurjuutta kummempaa. Julkisella sektorilla kerätään nyt palkkasummaan 
verrattuna korkeita maksutuloja tuleviin eläkekustannuksiin varautumiseksi. 
Kunta-alalla liikutaan kokonaisluvuilla laskien noin 28 prosentin suuruus-
luokassa ja valtiolla, rahastosiirrot huomioon ottaen, vielä merkittävästi 
ylempänä. Maksupaineen helpottuminen siellä heijastuu tulevaisuudessa 
veroasteeseen ja mekaanisesti laskien tasoittaa yksityisen puolen nousu-
paineen vaikutuksia.

Huolestuneita ekonomisteja pitää tietenkin kiittää aktiivisesta osallis-
tumisesta ja joskus hyvin antoisista keskustelunavauksista. Ilo olisi 
kahta suurempi, jos yliopistojen sosiaaliprofessorit osallistuisivat 
keskusteluun esim. eläkkeiden riittävyydestä, oikeudenmukai-
suudesta, taloudellisesta tasa-arvosta, kannustavuudesta jne. 
Heitä eivät sosiaalivakuutusasiat kuitenkaan tunnu laajemmin 
inspiroivan.

R e i j o  O l l i k a i n e n
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v
anhasen toisen hallituksen salkku-
jako toi pitkästä aikaa vakuutus-
asiat keskustalaiselle ministerille. 
Liisa Hyssälän valinta sosiaali- ja 
terveysministeriksi ei aiheuttanut 
ylimääräisiä kulmien kohotuksia 
asiantuntijoiden eikä kansalaisten-
kaan joukossa. 

Viime hallituskauden perus-
palveluministeri on sekä kansanedustaja- että 
ministeriuransa aikana muovautunut sosiaa-
liturva-alueen vankaksi osaajaksi. Valiokun-
tatyö ja luottamustoimet sekä työeläke- että 
työmarkkina-alalla ovat koulineet Hyssälästä 
arvostetun asiantuntijan.

Joka tapauksessa keskustavetoisuuden arvel-
tiin siirtävän painopistettä perusturvaan, ja näin 
hallitusohjelmaan kirjattiinkin.

– Voidaan sanoa, että perusturvaa kehite-
tään nyt pitkästä aikaa, sillä 1990-luvun laman 
jälkeen eli reilut kymmenen vuotta painopiste 
on ollut ansioturvan kehittämisessä, Hyssälä 
toteaa.

– Ja jos oikein olen ymmärtänyt, niin myös 
työeläkepuolella ollaan toivottu suuren työelä-
keuudistuksen jälkeistä työrauhaa. Nyt on aika 
katsoa rauhassa uudistusten tuloksia, ja ainakin 
alku näyttää lupaavalta, hän lisää.

Kaikkien aikojen komitea?

Siirtyneestä painopisteestä huolimatta ansio-
turvaakaan ei ole ministerin mukaan halli-
tusohjelmassa unohdettu. Tästä kertoo myös 
haastattelun ajankohtana julkaistu sosiaalitur-
vakomitean asettaminen. Hyssälä korostaa, että 
myös työmarkkinajärjestöt ja työeläkeala ovat 
edustettuina uudessa ja suuressa komiteassa.

– Tämä ei-parlamentaarinen komitea sel-
vittää ansioturvan ja erityisesti työttömyystur-

van kehittämistä siten, että sosiaaliturva tukee 
työssä käyntiä. Komiteassa voidaan tuoda esiin 
kiireellisiäkin toimenpiteitä, joilla työllisyyttä ja 
työurien pidentämistä voitaisiin edistää. Komi-
tean ensimmäiset esitykset on mahdollista tuoda 
eduskuntaan jo syysistuntokaudella 2008, Hys-
sälä ennakoi.

– Sosiaaliturvaa on kerrankin tarkoitus kat-
soa pohjamutiaan myöten. Sitten 1800-luvun 
puolelle ajoittuvan alkutaipaleensa jälkeen sitä ei 
ole kertaakaan kunnolla pöyhitty, vaan laitettu 
tilkkua tilkun päälle. Lopputuloksena saattaa 
olla osin päällekkäinen, osin reikäinen tilkku-
täkki, alun perin Iistä kotoisin oleva ministeri 
kuvailee mukavalla pohjoisen murteella.

Huomio työeläkemaksussa

Hyssälä arvioi, että tämän hallituskauden suurin 
haaste työeläkejärjestelmälle kohdistuu työeläk-
keiden rahoituksen turvaamiseen. 

– Työmarkkinajärjestöjen olisi kyettävä sopi-
maan, miten työeläkemaksujen tuleva korotus-
tarve tullaan rahoittamaan, hän painottaa. 

Ministeri viittaa Eläketurvakeskuksen arvi-
oihin, joiden mukaan työeläkemaksuun koh-
distuu vuoteen 2030 mennessä usean prosent-
tiyksikön nousupaine talouden kehityksestä 
riippuen. Nyt on sovittu 0,2 prosenttiyksikön 
maksunkorotuksesta vuonna 2008. 

– Eläke-etujen turvaamisen ja rahoituksen 
kestävyyden kannalta en näe muuta mahdolli-
suutta kuin työeläkemaksujen nostaminen, jos 
menoista aiotaan selvitä, Hyssälä toteaa suora-
sukaiseen tyyliinsä. 

Hän korostaa, että työmarkkinajärjestöt ovat 
isojen haasteiden edessä. Vastuu työeläkejärjes-
telmästä on kuitenkin viime kädessä hallituk-
sella ja eduskunnalla. 

– Kansalaisten eläketurvan kannalta on oleel-
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lista, että tarvittavat ratkaisut tehdään riittävän 
ajoissa, ministeri toteaa.

Etu ja turva ensisijaista

Hyssälän mielestä viimeaikaiset keskustelut työ-
eläkemaksun noston tarpeellisuudesta osoitta-
vat, että eläke- ja yleisemminkin vakuutusjärjes-
telmien läpinäkyvyyttä on parannettava. 

– Kansalaiset tarvitsevat entistä enemmän 
tietoa vakuutus- ja finanssijärjestelmiin liitty-
vistä riskeistä - olipa sitten kyseessä lakisääteinen 
tai vapaaehtoinen vakuutus tai finanssimarkki-
noiden tuote. 

Henkilökohtaisesti Liisa Hyssälä ei tunnus-
taudu vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ylim-
mäksi ystäväksi.

– Tietenkin on selvää, että varallisuuden 
kasvaessa ihmiset haluavat säästää ja sijoittaa 
rahojaan, eikä siinä ole sinänsä mitään väärää. 
Olen kuitenkin eräänlainen järjestelmäihmi-
nen, jonka mielestä jokin yhdessä päätetty sys-
teemi saa hoitaa lakisääteiset turva-asiat, hän 
muotoilee. 

Ministeri korostaa, että esimerkiksi työelä-
keturvassa on kyse jostain aivan muusta kuin 
sijoittamisesta.

– Usein kuulee sotkettavan käsitteitä siten, 
että eläketurvan asemesta puhutaankin vain 
rahastoinnista ja valtavista rahamääristä, joita 
pitäisi sijoittaa. Minä aion kyllä ministeriaika-
nani pitää keskiössä vakuutettujen etua kai-
kissa asioissa, ja siihen kuuluu huolehtiminen 
turvatusta elämästä. Tähän minua velvoittaa 
jo asemanikin.

Työeläkesijoituksia riskirahoitukseen

Sosiaalipoliittisesta lähestymistavastaan huoli-
matta Hyssälä on hyvin tietoinen sijoitustoimin-

Sosiaali- ja terveysministeri 
Liisa Hyssälä iloitsee ikään-
tyvien kohentuneesta työl-
lisyystilanteesta ja työnte-
on jatkamishalukkuudesta: 
– Siihen on vaikuttanut 
hyvä työllissyystilanne ja 
vuoden 2005 eläkeuudistus, 
joka näyttää toimivan jopa 
odotettua paremmin. 
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nan merkityksestä työeläkevakuuttamisessa. 1990-luvulle ajoittuvat vuodet 
Kevan hallituksessa olivat hänen omien sanojensa mukaan ”varsinainen 
työeläkkeen korkeakoulu”. Tuolloinhan Keva avasi sijoituskanavia voi-
makkaasti ulkomaille.

Nyt muutkin työeläkevakuuttajat operoivat lähes rajoituksitta ja suju-
vasti kansainvälisillä sijoitusmarkkinoilla. Ulos suuntautuva kiinnostus 
on niin vahvaa, että huoli suomalaiseen ja erityisesti aloittelevaan yritys-
toimintaan sijoittamisen vähäisyydestä on huomattu hallitusohjelmassa 
saakka. Siihen on kirjattu, että työeläkeyhtiöt suuntaisivat sijoituksiaan 
Venture Capital -kohteisiin yhdessä valtion kanssa. Toisin sanoen yri-
tyksen riskirahoituksen edellytyksiä pyritään parantamaan. 

– Taustalla oli huoli suomalaisista työpaikoista ja ajatus siitä, että 
työeläkevaroilla voitaisiin edistää suomalaista työllisyyttä. Työeläkemak-
suthan kerätään suomalaisesta työstä, Hyssälä toteaa.

Valtion tarkoitus on luoda työeläkeyhtiöiden kanssa mekanismi, joka 
mahdollistaa merkittävien riskisijoitusten tekemisen kasvuyrityksiin 
sijoitusten laatuvaatimuksista tinkimättä. 

– Kotimaisten innovaatioiden alkuvaiheen rahoittaminen on erittäin 
riskipitoista. Jos valtio ja työeläkejärjestelmä saisivat aikaan sellaisen 
yhteistyöjärjestelyn, jossa päästäisiin sopimukseen sijoitusriskin kanta-
misen periaatteista, voisi järjestely osoittautua tuottoisaksi sekä kansa-
kunnalle että työeläkejärjestelmälle, Hyssälä uskoo.

Indeksikorit ja kannansiirrot vielä auki

Aivan yhtä selviä säveliä hallitusohjelman toteutumisesta ei kaikissa 
yksityiskohdissa vielä ole. Esimerkiksi indeksitarkastuksen kulutusko-
rin uudistustyötä ei ole ministeriössä ehditty valmistella eikä näin ollen 
ole ministerinkään mukaan vielä käsitystä siitä, miten asiassa tullaan 
etenemään.

Toinen iso asia, jota ei vielä ole ehditty valmistella, on Hyssälän 
mukaan hallitusohjelmaan kirjattu työeläkelaitosten välisten kannan-
siirtojen nykyistä joustavampi mahdollistaminen.

– Kyse on kilpailun edistämisestä. Ensin selvitetään mahdollisuudet 
kaikkien työeläkelaitosten välisiin kannan siirtoihin ja niihin liittyviin 
toimintapääomien siirtoihin, ja sen jälkeen sovitaan mahdollisista toi-
menpiteistä, hän kertoo. 

Uusi, yhdistetty valvonta rakentuu

Ehkä kaikista eniten hallitusohjelmassa työeläkealaa mietityttää vakuu-
tus- ja finanssivalvonnan yhdistäminen, joka on vuosikausia kestäneiden 
keskusteluiden jälkeen saanut vihdoinkin tosi tuulta siipiensä alle.

Hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti vakuutus- ja finanssisektorin 
yhdistetty valvonta aloittaa toimintansa vuoden 2009 alussa. Erikseen 
on myös kirjattu, että vakuutusalan lainsäädännön valmistelu pysyy 
sosiaali- ja terveysministeriössä. 

– Valvonnan yhdistämiseen tähtäävä valmistelu aloitettiin välittömästi, 
sillä tavoiteaikataulu on sangen haasteellinen, ministeri toteaa.

Hyssälä korostaa, että oleellista on kuitenkin itse valvonta eikä se, 
missä se sijaitsee. Yhdistäminen tulee tehdä perusteellisesti, mitä edel-
lyttää jo Suomen sosiaalivakuutuksen poikkeuksellinen rakenne, jonka 
seurauksena vakuutusyhtiöiden maksutulosta noin 2/3 tulee lakisäätei-
sestä sosiaalivakuutuksesta. 

– Näin ollen uusi valvonta ei synny vain nykyisten valvontaorgani-
saatioiden liittämisellä yhteen. Edessämme on kokonaan uudenlaisen 

valvonnan rakentaminen. Tilanne tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden 
valvontojen aitoon kehittämiseen, ministeri toteaa.

Pankkivalvottavat vähenevät

Valvonnan kehittämistä rajaavat Hyssälän mukaan tärkeät reunaehdot. 
Toiminnan on oltava mahdollisimman riippumaton poliittisesta päätök-
sentekijästä. Riippumattomuusvaatimusta pidetään kaikkialla maailmassa 
vakuutusvalvonnan yhtenä kulmakivenä. 

– Uudessa yksikössä on turvattava korkeatasoinen henkilökunnan 
ammatillinen osaaminen ja valvontaa avustavan tutkimustoiminnan 
voimavarat. Näillä molemmilla seikoilla on merkitystä valvonnan paik-
kaa ratkaistaessa. 

Myös valvonnan rahoituksella on merkitystä.
– Kansainvälistyminen näyttää johtavan siihen, että Suomessa pank-

kivalvottavia olisi tulevaisuudessa nykyistä selvästi vähemmän kuin nyt. 
Kun työeläkejärjestelmän valvonta pysyy suomalaisten viranomaisten 
valvonnassa, uuden valvontaviranomaisen työssä vakuutuspuolen rooli 
kasvaa suhteessa finanssisektoriin, Hyssälä 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 :  J u h a  R a h k o n e n
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– Aion lisätä kaudellani ruutia suomalaisten työky-
vyttömyyden syiden vähentämiseen. Minua huolet-
taa, että niin monet nuoret joutuvat pysyvästi pois 
työelämästä mielenterveysongelmien vuoksi. Ilmiö 
on tiedossa, mutta vielä sille ei ole ryhdytty toden 
teolla tekemään mitään, Hyssälä sanoo.
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e
läkejärjestelmän pitkäjänteinen kehit-
täminen on luonnollista, koska elä-
kepolitiikan suunnittelun aikajänteet 
ovat pitkiä, 50 tai jopa 100 vuotta. 

Tästä aiheutuu myös ongelmia: vaikka tule-
vaisuutta ei tunneta, siihen joudutaan varautu-
maan. Tulevasta talous- ja yhteiskuntakehityk-
sestä joudutaan tekemiä ennusteita ja oletuksia, 
joiden avulla arvioidaan eläkejärjestelmän pit-
kän aikavälin kestävyyttä. 

Eläkejärjestelmän kestävyyden kannalta kes-
keisiä muuttujia ovat väestökehitys ja taloudel-
linen kasvu. Molempien ennustamiseen liittyy 
suurta epävarmuutta. Vaikka lähivuosien väestö 
voidaan ennakoida melko hyvin ja lähivuosi-
kymmeninä eläkkeelle jäävien lukumäärä voi-
daan arvioida luotettavasti, on väestökehityk-
sessä useita epävarmuustekijöitä. Näitä ovat 
maahanmuutto, syntyvyys ja keskimääräinen 
elinikä. Vastaavasti taloudellisen kasvun osalta 
liittyy suurta epävarmuutta tuottavuuskehityk-
seen ja työllisyyteen. 

Kestävyyslaskelmissa on tapana olettaa, että 
pitkällä tähtäimellä maahanmuutto ja synty-
vyys säilyvät nykyisellä tasolla ja että elinajano-
dote kasvaa yhden vuoden vuosikymmenessä. 
Makrotalouden osalta on päädytty arvioon, että 
tuottavuuden kasvuvauhti hidastuu vähitellen 
alle kahteen prosenttiin vuodessa ja että työlli-
syysaste kohoaan hieman nykytasoltaan. Näillä 
oletuksilla suomalaisen eläkejärjestelmän tule-
vaisuus näyttää kohtalaisen turvatulta. Huolto-
suhde tosin heikkenee ja eläkeläisten lukumäärä 
kasvaa, mutta tähän on varauduttu rahastoin-
nilla ja eläkeuudistuksilla. Tämän lisäksi eläke-
maksuja on nostettava vuoteen 2030 asti, mutta 
nousutarve on kuitenkin järjellisissä rajoissa.

Väestö ja talous eivät kuitenkaan välttämättä 
kehity ennakoidulla tavalla. On jopa todennä-
köistä, että pitkän tähtäimen ennusteet osuvat 
harhaan. Ennusteet talouden kehityksestä voivat 

olla jopa varmemmalla pohjalla kuin väestöen-
nusteet. Kaikki aiemmat väestöennusteet ovat 
osoittautuneet vääriksi. Talouden pitkän ajan 
trendikasvu on sen sijaan ollut varsin vakaa.

Tähän asti toteutunut kehitys on jatkuvasti 
ollut ennakoitua parempi. Näin voi käydä myös 
jatkossa. Suomen korkea tulotaso, talouden kan-
sainvälistyminen ja mahdollisesti jopa ilmaston-
muutos voivat kiihdyttää nettomaahanmuuttoa. 
Maahanmuuttajien nuoruus ja kantaväestön 
vaurastuminen voivat johtaa myös syntyvyyden 
kehittymiseen ennakoitua paremmin. Näiden 
tekijöiden ansiosta eläkejärjestelmän ja samalla 
koko julkisen sektorin pitkän ajan kestävyys voi 
muodostua odotettua paremmaksi. 

Syntyvyyden kasvun voi kuitenkin kumota 
odotettua suurempi kasvu elinajan odotteessa. 
Viime aikoina näin on jo käynytkin: elinajano-
dote on jatkuvasti kohonnut ennakoitua nope-
ammin. Mahdolliset lääketieteen ja geenitekno-
logian läpimurrot voivat kuluvan vuosisadan 
aikana johtaa vielä merkittäviin pidennyksiin 
odotettavissa olevassa eliniässä. Tällainen saavu-
tus avaisi uusia näköaloja ihmiskunnalle, mutta 
samalla se muodostaisi uuden haasteen eläke-
järjestelmille ellei samanaikaisesti onnistuta 
pidentämään työuria.

Monien epävarmuustekijöiden vuoksi emme 
voi tietää, kuinka paljon eläkemaksuja tulevai-
suudessa joudutaan korottamaan. Korotustar-
peeseen vaikuttaa myös rahastointipolitiikka. 
Mitä enemmän rahastoidaan, sitä pienemmäksi 
muodostuu maksujen korotustarve pitkällä aika-
välillä. Toisaalta emme tiedä, kuinka paljon 
rahastoja pitäisi kartuttaa. 

Suomessa ei ole käyty keskustelua eikä ole 
tehty laskelmia siitä, mikä olisi optimaalinen 
eläkerahastojen koko. Vastaus riippuu väestö-
muuttujien lisäksi tuottavuuden kasvusta ja 
sijoitusten tuotosta. Jos väestö vastoin ennus-
teita jatkaa kasvuaan, rahastoinnin edellytyk-

set paranevat ja toisaalta rahastoinnin tarve 
vähenee. 

Rahastojen tuottoon liittyy myös suurta epä-
varmuutta. Toistaiseksi sijoitukset ovat tuotta-
neet erinomaisesti, mutta on kysyttävä, kuinka 
kauas tulevaisuuteen voidaan olettaa esim. 3,5 
%:n reaalikasvun voivan jatkua. Pitkällä aikavä-
lillä eksponentiaalinen kasvu on kuitenkin mah-
dottomuus. Sijoitusten tuotot voivat tyrehtyä 
jo aiemminkin, jos kaikkialla tapahtuva väestön 
ikääntyminen johtaa globaaliin pääoman ylitar-
jontaan ja työvoimapulaan.

Jos tuottavuuden kasvu jatkuu nopeana vielä 
seuraavat 50 vuotta ja jos samalla elinajanodote 
kasvaa nykyistä vauhtia, muodostuu eläketurvan 
riittävyys vakavaksi ongelmaksi tulonjaon kan-
nalta. Nopea kasvu pitää huolen siitä, että myös 
eläkkeet kasvavat reaalisesti. Elinajan pidenty-
minen johtaa kuitenkin siihen, että eläkejär-
jestelmän elinaikakerroin pienentää eläkkei-
den tasoa. Reaaliansioiden nopea kasvu yhdessä 
pitkäikäisyyden kanssa johtaa helposti myös 
siihen, että vanhojen ja jo pitkään eläkkeillä 
olleiden ihmisten eläketurvan taso suhteessa 
vallitsevaan palkkatasoon muodostuu riittämät-
tömäksi. Esimerkinomaisesti voidaan kuvitella 
tilannetta, jossa vuonna 1970 alkanutta eläkettä 
olisi korjattu vain nykyisellä taitetulla indeksillä 
– tuloksena olisi ikäihmisten köyhyys. 

Eliniän pidentyessä suhteellisen ostovoiman 
ylläpitäminen ja vanhusköyhyyden välttämi-
nen muodostuvat uudestaan eläkejärjestelmän 
keskeisiksi haasteiksi. Hieman paradoksaalista 
on, että eläketurvan suhteellisen arvon rapau-
tumiselta vältytään, jos tuottavuuden kasvu 
hiipuu tulevaisuudessa. Tällöin ongelmia tulee 
aiheuttamaan taas eläkemaksujen suuri koro-
tustarve.

Eläketurvaan ja eläkkeiden rahoitukseen liit-
tyvä tutkimustoiminta on jatkuvassa haasteessa 
tulevaisuuden epävarmassa maailmassa. 
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esiP on valinnut eläkepoliittiseen 
komiteaansa (Pension Policy 

Committee) uudet puheenjohtajat. Alkavan 
kolmivuotiskauden jakavat kehityspäällikkö 
Sini Laitinen-Kuikka ETK:n tutkimus-
osastolta sekä Zofia Czepoulis-Rutkowska 
Puolan sosiaalivakuutuslaitos ZUSista. 

Laitinen-Kuikka toimii aluksi varapu-
heenjohtajana. Roolit vaihtuvat vuoden 
2009 alusta, jolloin hän siirtyy puheen-
johtajaksi ja Czepoulis-Rutkowska vara-
puheenjohtajaksi.

Puheenjohtajistoon nouseminen lisää 
vaikutusmahdollisuuksia.

– Eläkepoliittisen komitean varapuheen-
johtajana ja puheenjohtajana on mahdol-
lisuus entistä enemmän tuoda esiin myös 
pohjoismaista hyvinvointiajattelua ja suo-
malaisen eläkepolitiikan vahvuuksia, hän 
toteaa.

Laitinen-Kuikka kertoo kuulleensa 
ESIPiä arvosteltavan siitä, että se edustaa 

Työnantajakohtaisten ja lisäeläketurvajärjes-
telyiden ääni kuuluu Euroopassa kirkkaana, 
ollaanhan juuri pitkän väännön jälkeen lop-
pusuoralla rakentamassa myös EU-direktiiviä 
kakkospilarin alueelle. Myös vapaaehtoiset eli 
niin sanotut kolmannen pilarin eläkkeet osaavat 
pitää asiaansa näkyvästi esillä. Pitääkö kukaan 
huolta lakisääteisestä eläketurvasta ja tarvitseeko 
se ylipäätään mitään erikoishuomiota?

Mikäli ESIPin pääsihteeri Franz Terweytä 
on uskominen, on lakisääteisestä eläketurvasta 
huolehtiminen tärkeämpää tänään kuin koskaan 
– niin paljon ja niin laajasti väestökehitykseen 
liittyvät tekijät ja taloudelliset reunaehdot juuri 
nyt Eurooppaa puhututtavat.

Eläketurva saa olla voittoa 
tavoittelematonta

Niin sanotut ykköspilarin eläkkeet ovat olleet 

järjestäytyneenä Euroopassa yli vuosikym-
menen. ESIP eli European Social Insurance 
Platform perustettiin vuonna 1996. Se on 
eurooppalaisten sosiaaliturvaorganisaatioiden 
yhteenliittymä ja edunvalvoja. Jäseniä sillä on 
kolmisenkymmentä, tuoreimmistakin EU:n 
jäsenmaista ESIPiin ovat liittyneet jo Puola ja 
Slovakia.

Suomesta ESIPin jäseninä ovat Eläketurva-
keskus, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja 
Työttömyysvakuutusrahasto. 

– Toivoisimme kovasti näkevämme myös 
suomalaisen Kelan jäsentemme joukossa, pää-
sihteeri Franz Terwey käyttää tilaisuutta hyväk-
seen tavatessaan suomalaisia eläkespesialisteja 
Brysselissä.

ESIPin tavoitteet ovat kovasti yhteneväiset 
esimerkiksi EU:n tavoitteiden kanssa. Euroo-
pan kansalaisille kilvoitellaan korkealaatuista 
sosiaaliturvaa, joka olisi kaikkien ulottuvilla 

tasa-arvoisesti. Solidaarisuuteen perustuvat sosi-
aalivakuutusjärjestelmät ovat niin ikään ESIPin 
tavoitteina.

– Voittoa tavoittelematon peruslähtökohta 
kelpaa edelleen päämääräksemme, Terwey pai-
nottaa.

Eläkkeiden riittävyydestä pidetään Terweyn 
mukaan huolta niin sanotun Euroopan sosi-
aalisen suojelun mallin mukaisesti. Köyhyyttä 
halutaan sen puitteissa vähentää.

Konsultaatiokenttä ja 
strateginen verkosto

– Tarjoamme eräänlaisen konsultaatiofoorumin 
EU:n instituutiolle ja muille kansainvälisille 
liittymille sosiaaliturvan kentässä. Kokoamme 
muun muassa yhteisiä kannanottoja EU:n 
komission eläkepoliittisiin aloitteisiin. Parhaim-
millamme toimimme strategisena verkostona.

ESIP sosiaaliturvan 
edunvalvoja 
euroopassa

vaikka lakisääteiset eläkkeet ovatkin turvattuja, tar-

vitsevat ykköspilarin eläkkeitä hoitavat organisaatiot 

vahvan edunvalvojan Brysselin ytimeen.

esiPin komiteapuheenjohtajuus suomeen
Kuva: Juha Rahkonen
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k
atukuvan harmaantuminen ei ole 
pelkästään suomalainen ilmiö, 
vaikkakin Suomea kohtaa väes-
tön vanheneminen aiemmin kuin 

montaa muuta maata. 
Helsinkiin kokoontui toukokuun loppu-

puolella aiheen ympärille sadoittain aktuaa-
reja, taloustieteilijöitä ja sosiaalipoliitikkoja eri 
puolilta maailmaa pohtimaan, miten eläkejär-
jestelmät ja sosiaaliturva rahoitetaan. 

Vakuutusmatematiikan lisäksi tarkaste-
lun polttopisteeseen pääsivät lakisääteinen 
eläketurva ja terveydenhoito. Kärkiaiheiksi 
nousivat väestön ikääntyminen ja eliniän 
piteneminen. Esillä ovat myös ennustami-
sen vaikeus sekä erilaiset menetelmät eläke- ja 
sosiaalivakuutusjärjestelmien rahoittamiseksi. 
Myös sijoitusstrategiat, rahoitusmarkkinat ja 
riskien hallinta keskusteluttavat kansainvälistä 
kokousväkeä.

Kokousten järjestäjävastuu oli jaettu kah-
tia: kansainvälisen aktuaarijärjestön IAA:n 
eläke- ja sosiaaliturvajaos ja kansainvälisen 
sosiaaliturvajärjestön ISSAn vakuutusmate-
matiikan- ja tilastotieteen osasto järjestivät 
kumpikin omat kokouksensa. Konferenssien 
yhteispäivänä koolla oli peräti lähes kolmesa-
taa spesialistia eri puolilta maailmaa.

ISSAn konferenssin järjestivät yhteistyössä 
Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Kuntien 

eläkevakuutus, Maatalousyrittäjien eläkelai-
tos, Merimieseläkekassa, Tapaturmavakuutus-
laitosten liitto, Työttömyyskassojen yhteisjär-
jestö ja Työttömyysvakuutusrahasto.

Julkisen turvan karsiminen 
käynnissä jo nyt

Suomalaisille varsin tuttu, maailmankuulu 
brittiläinen aktuaari Chris Daykin on oikea 
ihminen summaamaan molempien konfe-
renssien ydinaiheita.

– Eliniän pidentyminen aiheuttaa maail-
manlaajuisesti suuren haasteen sosiaaliturva-
järjestelyille ja erityisesti työnantajan järjestä-
mälle eläketurvalle, Daykin totesi.

Työnantajakohtaiset eläkejärjestelyt ovat 
yleisiä esimerkiksi monissa Euroopan maissa. 
Suomi puolestaan kuuluu maihin, joiden laki-
sääteinen eläketurva ei ole riippuvainen yksit-
täisestä työnantajasta.

– Monissa maailman maissa karsitaan jo 
nyt ja erityisesti tulevaisuudessa julkisia sosi-
aaliturvajärjestelmiä eliniän pidentymisen 
vuoksi, Daykin arvioi.

Etuus- ja maksuperusteisuuden 
rinnakkaineloa

Kriittiseen tarkasteluun joutuvat Daykinin 

ESIPin jäsenenä pääsee sukeltamaan syvälle 
EU:n hankalan nimisiltäkin kuulostaviin hank-
keisiin, jotka sivuavat yllättävän usein eläk-
keitä.

– Lissabonin strategiassa pääpaino on työlli-
syydessä ja taloudellisessa kasvussa. Tässä vauh-
dissa eläkkeiden vahtiminen on tärkeää. Poli-
tiikan tasolla käytetään avoimen koordinaation 
menetelmää, josta eläketoimijoiden on syytä 
olla hyvin perillä.

Terwey huomauttaa, että myös Euroopan 
sisämarkkinoiden tavoite ja kilpailun säännöt 
vaikuttavat eläkeasioihin. 

– Niin ikään liikkuvan työvoiman sosiaali-
turvan koordinaatio on tärkeää, hän lisää.

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

ESIPin pääsihteeri 
Franz Terwey

vahvasti mannereurooppalaista sosiaaliva-
kuutusajattelua – sen perustajat kun ovat 
saksalaisia ja ranskalaisia. 

– Itselleni ei tällaista kuvaa ole syntynyt 
aiemminkaan, mutta puolalainen puheen-
johtaja on jo ollut käynnistämässä keskus-
telua monissa EU:n uusissa jäsenmaissa 
käyttöön otetuista eläketilimalleista. 

– Odotankin, että keskustelu erilaisista 
eläketurvan järjestämistavoista jatkuu ESI-
Pissä lähivuosina vilkkaana. Toivon myös, 
että erilaisista eläkejärjestelmistä huoli-
matta saisimme aikaan yhteisiä rakentavia 
kannanottoja EU:n komission eläkepo-
liittisiin aloitteisiin, Sini Laitinen-Kuikka 
painottaa.

Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö 
Sini-Laitinen Kuikka nousee näköala-
paikalle.

Maailman aktuaarit ja 
ekonomistit Helsingissä:

Haasteena väestön 
pitkäikäisyys
eliniän ennakoitua nopeampi pidentyminen on maailmanlaajuinen 

haaste sosiaali- ja eläketurvalle. ammatillisena haasteena 

ilmiön kimppuun toukokuisessa Helsingissä kävivät 

vakuutusmatemaatikot eri puolilta maailmaa. 
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mukaan myös eläke-edut. Uusien työntekijöi-
den eläkkeistä sovitaan maksuperusteisesti, eli 
kerättyjen työeläkemaksujen perusteella pääte-
tään, millaiseen eläketurvaan ne riittävät.

Useimmissa maissa lakisääteiset eläkkeet ovat 
Suomen tavoin etuusperusteisia. Eläke-eduista 
siis sovitaan ja niiden rahoituksesta huoleh-
ditaan. 

– Tulevaisuuden haasteena onkin, kuinka 
näihin etuusperusteisiin ja työnantajan kustan-
tamiin eläkejärjestelmiin saadaan mukaan ele-
menttejä, jotka mukautuvat joustavasti eliniän 
kasvuun, Daykin huomautti.

Daykin listasi muutamia esimerkkejä: Suo-
messa otetaan käyttöön elinaikakerroin, joka 

sopeuttaa eläkkeen määrän tulevien elinvuo-
sien määrään. Isossa-Britanniassa puolestaan 
eläkeikää korotetaan ja Ruotsissa lakisääteiseen 
malliin on istutettu yksilöllisen eläketilin ele-
mentti mukaan.  

– Yksinkertainen ja  tehokas ratkaisu olisi 
saada ihmiset työskentelemään entistä pidem-
pään, Daykin muistutti. 

Julkinen eläkejärjestelmä 
läpinäkyväksi

Konferenssien yhteispäivien juhlapuhujaksi 
kutsuttu Suomen Pankin pääjohtaja Erkki 
Liikanen esitelmöi kansainvälisille vakuutus-

matemaatikoille ikääntymisen aiheuttamista 
muutoksista rahoitusmarkkinoilla. 

Liikanen sanoi näkevänsä merkkejä suoma-
laisten työurien pidentymisestä, mutta ilmiö 
yksin ei hänen mukaansa riitä ratkaisemaan 
tulevaisuuden haasteita Suomessa. Hän huo-
mautti lisäksi, että maailman eri laidoilla väes-
tölliset ongelmat ovat hyvin erilaisia: esimerkiksi 
joissain maissa syntyvyyttä on liikaa, toisissa 
taas liian vähän.

– Joka tapauksessa maailmaa kohtaavilla 
väestömuutoksilla on merkittäviä vaikutuksia 
talouteen ja rahoitusmarkkinoihin, joten ilmi-
öön on syytä paneutua monesta eri näkökul-
masta, Liikanen painotti.
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issan pääsihteeri konkolewsky:

alueelliset erot tiedostetaan
ISSAn tuoreehko pääsihteeri Hans-Horst 
Konkolewsky ei ole ennättänyt olla viras-
saan vielä vuottakaan, kun järjestölle on 
jo luotu uutta strategiaa. Konkolewskyn 
mukaan ISSA pyrkii parantamaan palve-
luitaan luomalla dynaamisen ja joustavan 
järjestön, joka vastaa jäsenorganisaatioiden 
tehtäviin, tarpeisiin ja päämääriin.

ISSAn jäsenilleen teettämän tutkimuksen 
pohjalta on laadittu neljä tavoitetta, joi-
hin järjestö tähtää tulevalla kolmivuotis-
kaudella. 

– Päämääristä korostuvat jäsenmaiden 
operationaalinen ja hallinnollinen tehok-
kuus, demografisiin muutoksiin valmistau-
tuminen, sosiaaliturvan kohentaminen ja 

sosiaaliturvan uudistukset, Konkolewsky 
listaa.

Jäsenmaita ei voi kuitenkaan pakottaa 
samaan muottiin, joten alueelliset eroavai-
suudet otetaan huomioon uudistuksia teh-
täessä.  

– Meidän tulee muistaa, että maailmassa 
on hyvin eri tilanteissa olevia alueita. Toisissa 

Kuvan vasemmassa laidassa istuva 
ISSAn pääsihteeri Hans-Horst Konko-
lewsky osallistui IAA:n ja ISSAn  yhteis-
kokouspäivään. Hänestä oikealla Eläke-
turvakeskuksen toimitusjohtaja Jukka 
Rantala, joka kantoi päävastuun ISSAn 
kolmipäiväisen konferenssin ohjelmas-
ta. Rantalan vieressä IAA:n presidentti, 
Ilmarisen aktuaarijohtaja Hillevi Man-
nonen. Oikeassa laidassa molempien 
konferenssien antia summannut britti-
aktuaari Chris Daykin.Ku
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– Mitä tulee eläkkeisiin, niin niiden sään-
nöllistä maksua varten tarvitaan aina julkista 
jakojärjestelmää. Sen rinnalle kaivataan vankkaa 
rahastointia tasapainottamaan häiriöitä ja ikä-
rakenteen muutoksia sekä kuromaan umpeen 
sukupolvien välistä kuilua. 

– Julkisten eläkejärjestelmien lisäksi tulisi 
luoda kunnon viitekehykset vapaaehtoiselle 
eläkesäästämiselle, jotta yksilöt voivat henkilö-
kohtaisesti varautua vanhuuteen. Tämän vuoksi 
julkisen eläkejärjestelmän tulee olla hyvin läpi-
näkyvä, Liikanen sanoi.

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

Suomessa työeläkemenojen suhde palkkasum-
maan on suurimmillaan vuoden 2030 paikkeilla. 
Nykytietämyksen valossa eläkemenot hauk-
kaavat tuolloin lähes 35 prosenttia työeläkeva-
kuutettujen palkkasummasta, minkä jälkeen 
menot lähtevät lievään laskuun. Työeläkemeno-
jen nousu on huomattava: esimerkiksi vuonna 
2005 työeläkkeiden yhteenlaskettu menotaso 
oli 22 prosenttia. 

ISSAn konferenssissa paneuduttiin eri mai-
den kykyyn kestää eläkemaksujen korotus-
paine. 

– Eläkemaksun korotustarve ei ole kiinni 
vain eläkemenoista, vaan myös kerätyistä elä-
kevaroista. Tämä perustuu siihen, että suoma-
lainen eläkejärjestelmä sisältää myös rahastoi-
tuja eläkemaksuja. Työeläkkeiden katteeksi 
kerättyjen rahastojen sijoitustuotot paikkaavat 
eläkemenojen ja maksutason välistä aukkoa, 
Eläketurvakeskuksen ekonomisti Risto Vait-
tinen totesi.

Vaittinen esitteli raportin, jonka hän on 
koostanut yhdessä Peter Biströmin, Christina 
Lindéllin ja Ismo Riskun kanssa. Vaittisen ja 
muiden tutkijoiden laskelmien perusteella työ-
eläkemaksujen kestävä taso on 26-28 prosenttia, 
jos sijoituksen tuottavat oletusten mukaisesti. 
Vuonna 2005 yksityisalojen työeläkemaksu oli 
21 prosenttia, mutta työeläkkeiden rahoitukseen 
kokonaisuudessaan kerätty maksutulo oli 26,6 
prosenttia kansantalouden palkkasummasta.

– Kun sekä julkisen että yksityisen työeläke-
järjestelmän menoja katsotaan kokonaisuutena, 
työeläkemaksujen nousupaine on noin prosentti 
nykytasosta. Eläköitymisen koko talouteen koh-
distama kustannuspaine on itse asiassa pieni. 
Tämä olisi hyvä muistaa, kun keskustelemme 
eläkejärjestelmämme kestävyydestä, Vaittinen 
painottaa.

eläkemenojen kiperään rahoituskysymykseen tartuttiin issan vakuutusmatematii-
kan ja tilastotieteen konferenssissa myös suomalaisalustusten voimin. kokousväki 
sai hieman yllätyksekseen kuulla, etteivät väestörakenteessa tapahtuvat muutokset 
juurikaan korota suomalaisten eläkemaksua.

Työllisyysasteella vain vähän 
vaikutusta

Väestörakenteessa tapahtuvat muutokset eivät 
siis paljonkaan korota suomalaisten eläkemak-
sua. Mutta voiko tulevaisuus tuoda tullessaan 
muita vaaratekijöitä? Miten suomalaisen työn 
varaan rakennettu järjestelmä kestää, jos Suo-
messa työttömyys lähtee uudelleen nousuun? 

– Työllisyysaste ei vaikuta paljonkaan tar-
vittavaan maksutasoon, sillä työllisyysasteen 
heikennys vähentää eläkkeiden karttumista, 
Vaittinen toteaa.

ISSAn konferenssissa esitellyt tutkimustu-
lokset osoittavat, että etuusperusteisen eläkkeen 
maksuissa tulisi pyrkiä tasaiseen maksutasoon, 
sillä työllisyyden tilapäinen tai pysyvä heikke-
neminen ei juuri vaikuta maksuihin. 

–  Lisäksi eläkkeitä varten kerätyt rahastot 
kestävät työllisyysasteessa tapahtuvat isotkin 
heikennykset. Suomen työeläkejärjestelmään 
sisältyvät rahastot toimivat puskurina suhdan-
neheilahteluita vastaan.

Sijoitustuotot ratkaisevat

Vaittisen mukaan sijoitustuottojen epävarmuu-
della on työllisyysastetta merkittävämpi rooli. 
Pitkän aikavälin odotettujen sijoitustuottojen 
lasku puolella prosentilla johtaa prosenttiyksi-
kön nousupaineeseen eläkemaksuissa.

– Työeläkemaksut pysyvät kestävällä tasolla. 
Työeläkkeen taso määräytyy kertyneiden ansi-
oiden ja työuran pituuden perusteella. Ennus-
teemme ei ota siihen kantaa, miten työmark-
kinatilanne vaikuttaa työuraan ja eläkkeelle 
siirtymiseen, mutta eläkkeiden rahoituksen 
osalta kokonaiskehitys pysyy hyvin hallinnassa, 
Vaittinen uskoo.

Te k s t i :  P e t e r  L i n d s t r ö m
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suomalaisesitelmä issassa:

työeläkemaksut pysyvät 
kestävällä tasolla

maissa ei ole sosiaaliturvaa juuri nimeksi-
kään, ja näiden tarpeet ovat hyvin perus-
asioissa. Näitä maita yleensä rasittaa vahva 
syntyvyys. Täällä Helsingissä pohdimme 
enimmäkseen ikääntymiseen ja matalaan 
syntyvyyteen liittyviä pulmia, mutta kuva 
ei ole globaalisti täysin totuudenmukai-
nen Konkolewsky muistuttaa.

Pohjoismaat voivat tanskalaissyn-
tyisen Konkolewskyn mukaan omalta 
osaltaan edesauttaa sosiaaliturvan maa-
ilmanlaajuista kehittymistä, koska niissä 
on ainutlaatuista tietotaitoa ja osaamista 
sosiaaliturvan alueelta. 

– Pohjoismaat ovat olleet aktiivisesti 
mukana ISSAn toiminnassa ja näyttävät 
osaltaan esimerkkiä muille maille, hän 
kannustaa.

Uusi ISSA pyrkii modernisoitumaan 
ottamalla käyttöön jäsenille suunnatut 
Internet-sivut, uudistamalla tiedotuspo-
litiikkaansa ajankohtaisemmaksi ja teke-
mällä täten järjestön entistä helpommin 
lähestyttäväksi.

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



Laajentuvassa euroopassa maita verrataan keskenään eri aloilla ja yhteisiin ongelmiin 

haetaan ratkaisuja joukolla. yksi tällainen samanlainen yhteinen ongelma eu-mailla on 

väestön ikääntymisestä aiheutuvien eläkemenojen kasvu - joissakin maissa jo lähivuosina. 
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e
läkemenojen lisääntymiseen vastaa-
misen haaste vaihtelee laajuudeltaan 
ja esiintymisajankohdaltaan maittain 
riippuen niiden eläkejärjestelmistä ja 

väestön nykyisestä ikärakenteesta. 
EU:n talouspoliittisen komitean (Economic 

Policy Committee, EPC) ikääntymistyöryhmän 
(Working Group on Ageing Populations, AWG) 
julkaisemassa laajahkossa raportissa, AWG-ra-
portissa, selvitetään ikääntymisen taloudellisia 
vaikutuksia EU25-maissa. Mukana ovat myös 
vuoteen 2050 asti ulottuvat eläkemenoennuste-
laskelmat. Samoja arviotietoja on käytetty myös 
EU:n komission viime vuonna julkaisemassa 
yhteisraportissa, joka on koottu kansallisista 
eläkestrategiaraporteista avoimen koordinaation 
menetelmän puitteissa. Avoimen koordinaation 
menetelmässä maat pyrkivät ikään kuin oppi-
maan toisiltaan, kun hyviksi havaittuja keinoja 
nostetaan esimerkeiksi muille. 

Edellä mainittuja lähteitä on käytetty myös 
Eläketurvakeskuksen ikääntymisongelman vai-
kutuksia EU25-maiden lakisääteisiin eläkejär-
jestelmiin luotaavassa katsauksessa (Eläketur-
vakeskuksen katsauksia 2007:2).

Eläkemenot kasvavat 
maksajien huvetessa

Eläkemenojen ennustetaan AWG-raportin 
(2006) mukaan nousevan EU25-maissa kes-
kimäärin 10,6 prosentista (vuonna 2004) lähes 
14 prosenttiin (13,7 %) suhteessa bruttokan-
santuotteeseen. Suomessa eläkemenot olisivat 
ennusteen mukaan suurimmillaan 14 prosentin 
luokkaa vuonna 2033. 

Nousevien eläkemenojen myötä nousee huoli 

osittain tai kokonaan jakojärjestelmäpohjaisten 
lakisääteisten eläkejärjestelmien rahoituksesta: 
eläkejärjestelmien taloudellisessa kestävyydessä 
on ratkaisevaa nimenomaan maksajien eli työ-
ikäisten ja työssäkäyvien määrän väheneminen 
suhteessa eläkkeensaajien lisääntyvään luku-
määrään. Yli 65-vuotiaiden määrän suhteen 
työikäisiin kun ennustetaan kaksinkertaistuvan 
(25 % vuonna 2004, 53 % vuonna 2050). Elin-
iän pitenemisen toivottaisiin näkyvän myös 
pidentyvinä työurina, eikä vain pidentyneenä 
eläkeaikana, kuten tähän asti. 

Supistuvista työvoimaresursseista huolimatta 
ratkaisevaa eläkemenojen rahoituksessa on paitsi 
työllisyyden, myös samalla kansantalouden 
kokonaistuotannon säilyttäminen mahdolli-
simman korkeana. Työvoiman tarjonnan vähe-
nemistä voidaan seuraavien 50 vuoden aikana 
paikata työvoiman tuottavuuden kasvulla ja 
työllisyysasteen paranemisella. Vähenevästä työ-
ikäisestä joukosta pitäisi saada siis irti entistä 
enemmän. Tavoitteena on etenkin naisten ja 
ikääntyvien työssäkäynnin lisääminen. Työelä-
mässä jatkamisen tulisi olla taloudellisesti hou-
kuttelevaa eläkkeelle siirtymiseen verrattuna. 

Uudistusten tuulet 
puhaltavat

Monien EU-maiden eläkelakiuudistuksissa on 
tavoiteltu nimenomaan työssäoloajan pitene-
mistä muun muassa varhaiseläkevaihtoehtoja 
karsimalla. Eläkemaksut ja eläke-etuudet on 
monissa maissa sidottu yhteen entistä kiin-
teämmin. Elinajan odote otetaan myös jatkossa 
tarkemmin huomioon eläkkeelle siirryttäessä 
esimerkiksi elinaikakertoimen avulla. Maini-

tut muutokset voivat luonnollisesti pienentää 
maksettavia eläkkeitä. Näin erityisesti elinaika-
kertoimen käyttöönoton myötä, mutta myös 
monissa maissa indeksiturvaan tehtyjen muu-
tosten vuoksi.

Suomessa työeläkeuudistuksen toivotaan niin 
ikään tuottavan tulosta pidentyneinä työurina 
muun muassa parempina eläkekarttumina - 4,5 
prosenttia 63 vuotta täyttäneille.

Nykytasoiset eläkemaksut eivät useimmissa 
maissa tulevaisuudessa riitä kohtuullisen elä-
keturvan takaamiseen. Lisärahoitustarpeet, 
erityisesti valtion osuudet, tulevat selvästi 
kasvamaan ennustejaksolla. Lisäksi joissakin 
maissa on vielä varmasti odotettavissa lisää 
eläkelakiuudistuksia. 

Suomi pärjää rahoitus-
vertailuissa hyvin

Suomen eläkejärjestelmä osoittautuu olevan 
kestävällä pohjalla, eikä vähiten juuri osittai-
sen rahastoinnin vuoksi. Monissa maissa on 
aloitettu puskurirahastojen kerääminen. Ne 
ovat kuitenkin vain väliaikaisia ratkaisuja, sillä 
useimmat lakisääteisistä rahastoista näyttävät 
ennusteiden mukaan kuluvan loppuun ennen 
ennustejakson loppua 2050. Tästä poikkeavat 
Suomen lisäksi Irlanti, Viro ja Ruotsi.

Suomen julkisen talouden kestävyyteen koh-
distuvat riskit näyttävät lisäksi pieniltä moniin 
muihin verrattuna, samoin Ruotsissa ja Tans-
kassa. Näissä maissa myös Lissabonin strategian 
mukainen naisten 60 %:n työllisyysastetavoite 
on saavutettu reilusti. Monilla muilla jäsen-
mailla on rasitteenaan lisääntyvien eläkeme-
nojen ja muiden kasvavien julkisten menojen 

lakisääteiset eläkejärjestelmät tiukilla  euroopassa



Erityisasiantuntija Seija Lehtonen on yksi Ikään-
tymisen vaikutukset EU25-maiden lakisääteisiin 
eläkejärjestelmiin -raportin kirjoittajista. Muut 
kirjoittajat ovat erityisasiantuntija Juha Knuuti ja 
erityisasiantuntija Mika Vidlund.
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Suomen osalta kuvion tietoihin on lisätty Valtion eläkerahaston, 
VER:n osuus (6,6 prosenttiyksikköä), joka puuttui AWG-raportis-
ta. Kreikan ja Maltan osalta tietoja ei saatavissa.

Suomi

EU 15

EU 10

lisäksi myös jo ennestään velkaantunut julkinen 
talous. Italia, Ranska ja Saksa ovat näistä nyt 
kärjekkäimmät esimerkit. 

Yhteistyöstä ideoita

Mitä laajemmassa mittakaavassa ja mitä use-
ampien maiden välillä vertailua tehdään, sitä 
vaativampaa se on tietojen yhteismitallisuuden 
kannalta. Jäsenmaiden tietojen voisi toivoa jat-
kossa olevan entistä kattavampia. Eri maissa on 
erilaisten eläkejärjestelmien lisäksi myös erilai-
sia tapoja arvioida ja ennustaa suureita. Tästä 
saimme vihiä myös toukokuussa Helsingissä 
pidetyissä kahdessa kansainvälisen tason kon-
ferenssissa. Samoin kuin pienen muistutuksen 
siitä, että monissa Euroopan ulkopuolisissa 
maissa väestölliset ongelmat ovat aivan päin-
vastaiset kuin länsimaissa.

Sosiaaliturvajärjestelmien ja työmarkkinoi-
den mukautuminen ikääntyvän yhteiskunnan 
tarpeisiin sekä julkisen talouden kestävyyden 
vahvistaminen väestön ikärakenteen muuttu-
essa asettavat päättäjille haasteita kaikissa EU-
maissa. Laskelmien ja arvioiden julkistaminen 
ja vertailu EU-tasolla ja laajemminkin on hyvä 
kehityssuunta. Yhteistyö luo varmasti voimaa 
tälläkin saralla.

S e i j a  Le h t o n e n
E r i t y i s a s i a n t u n t i j a

E l ä k e t u r v a k e s k u s

Artikkeli perustuu Juha Knuutin, Seija Lehtosen ja Mika Vid-
lundin katsaukseen: 
Ikääntymisen vaikutukset EU25-maiden lakisääteisiin eläke-
järjestelmiin. (Eläketurvakeskuksen katsauksia 2007:2)

Lähde: Eläketurvakeskuksen katsauksia 2007:2.

Lähde: Eläketurvakeskuksen katsauksia 2007:2.

2. Eläkevarojen (I ja II pilari) osuus BKT:stä EU25-maissa 2004.

1. Lakisääteiset eläkemenot EU15 ja EU10-maissa sekä Suomessa 
vuosina 2004-2050, suhteessa BKT:hen, prosenttia.

lakisääteiset eläkejärjestelmät tiukilla  euroopassa
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Yhtäaikaisesti navetan uudistuksen kanssa 
Huhta-Simolan lypsykarjatilalla kasvate-
taan vasikoita. Huikeasta teknisestä kehi-
tyksestä huolimatta maatalousyrittäjän työ-
tä helpottavat parannukset voivat edelleen 
olla hyvin yksinkertaisia. – Se, joka on kek-
sinyt vasikan tuttiämpärin, on ollut todella 
viisas, vahvistaa emäntä Minna Pietilä.

Hauhon Hyömäen kylä kuuluu museoviras-
ton merkittävien kulttuurihistoriallisten 
ympäristöjen luetteloon. Ihmiset tulevat 
bussilasteittain kesäisin muualta katsele-
maan maisemaa. Kylätie ei saa muutenkaan 
hiljentyä, sillä kulttuurimaisema säilyy 
eheänä ainoastaan, jos sen muovautumi-
seen vaikuttanut elinkeino jatkuu. Onneksi 
kylässä toimii vielä kolme karjatilaa.
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t
yöt alkavat hellettä odottavana kesäkuisena aamuna 
vähän ennen kuutta Hauholaisella Huhta-Simolan 
lypsykarjatilalla.

Puhtaus on kirjaimellisesti nykyaikaisessa nave-
tassa puoli ruokaa. Ennen kuin emäntä Minna 
Pietilä pukeutuu työhaalariinsa, hän ohjaa vieraat 

oman pukuhuoneeseensa. Vasta sitten pääsee karjasuojaan.
Vaikka aamuruokinta ja lypsy alkavat etuajassa, tänä aamuna 

lehmiä ei tarvinnut hakea yksitellen laitumen perukoilta. 
EU vaatii tarkkaa tilastointia ja rekisteröintiä. Jokainen huk-

kunut korvamerkki on korvattava välittömästi korvausmerkillä. 
Jos tämäkin hukkuu juuri ennen teuraaksi lähettämistä käytetään 
hätäkorvamerkkiä.

Onneksi lypsykarjatilan tärkeimmän tuotantotekijän, lehmän, 
saa silti nimetä edelleen haluamallaan nimellä.

– Tänä vuonna syntyvillä vasikoilla ovat vuorossa Y-, Ä- ja Ö-kir-
jaimiset nimet, nauraa emäntä Minna Pietilä, kun hän rapsuttaa 
vielä vähän vauhkoja Yskää, Ärrää ja Äpyliä vasikkakarsinassa.

Kun lehmät voivat hyvin, 
yrittäjäkin jaksaa

Vakuutettuja maatalousyrittäjiä on tätä nykyä Suomessa noin 88 000 
ja maatiloja vajaa 60 000. Turvaa hoidetaan Maatalousyrittäjien 
eläkelaitoksessa Melassa.

Uuteen sijoittavat nuoret maatalousyrittäjät ovat tietoisesti halun-
neet vaalia vanhoja hyviä perinteitä.

– Tässä niin sanotussa combipihatto-navetassa makuuparsi ja 
lypsy ovat eri paikoissa, mikä lisää lehmien liikkumista sisäruokin-
takaudellakin. Toisaalta jokaisella, myös heikoimmilla elukoilla, on 
oma rauhansa, jolloin vahvemmat eivät pääse niitä sortamaan, kuten 
normaalissa pihatossa, missä ruokinta, makuu ja lypsy ovat kaikki 
eri paikoissa, yleensä tuppaa käymään, Minna Pietilä selittää.

– Jos lehmällä ei ole hyvä olla, ne eivät ole niin tuottavia, eikä 
isännällä ja emännälläkään ole hyvä olla, nuoret yrittäjät konkreti-
soivat karjatalousyrittäjän käytännön työhyvinvointia.

Häikäisevän kauniilla paikalla sijaitseva Hyömäen kylä kuu-
luu Hauhonselän kulttuuri- ja perinnemaisemaan. Alueella on 
useita uhrikiviä ja tilan naapuristossa museoviraston suojelema 
vanha päärakennus. Parhaillaan asennettaviin navetan lämpölasi-

kolme sukupolvea rakentaa 
uutta ja vaalii perinteitä

kesäpäivä 
Hyömäessä

Tänä aamuna lehmät tulivat itse odottamaan rehun syöntiä ja lypsyä kar-
jasuojan ovelle. Lehmät ovat kuitenkin usein arvoituksellisia luontokappa-
leita. – Toisinaan ne on haettava laitumelta miltei yksitellen, jolloin navet-
tatöiden aika voi lähes kolminkertaistua, Jyrki Salminen nauraa.

Lypsyautomaatilla voi kerrallaan lypsää viittä lehmää.  Lypsypaikalle 
siirtyessä lehmät saavat talvikaudellakin liikuntaa ja lypsäjän ei tarvitse 
kyykistellä ja kumarrella laittaakseen imukuppeja utareisiin. Silti on koko 
ajan varottava potkuja, roiskeita ja muita vaaroja, Minna Pietilä korostaa.
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Oma koti työpaikkana maatalousyrittäjälle 
joskus harmi, mutta helteisen kesäpäivän 
aamuna se on koko perheen mielestä paras 
paikka, vaikka Aino koettaa kieltäytyä kai-
kin keinoin isän tekemästä voileivästä.

Jyrki Salminen tarkkailee lypsyn etenemistä. 
Taustalla lehmät odottavat lypsyyn pääsyä.

Esikoulun päättyä ja kesäloman alettua vanhem-
pien päivärytmiin ei enää kuulu kuusivuotiaan 
Emman koulumatkoja. Nelivuotias Aino on tie-
tysti tyytyväinen, kun hän voi nyt leikkiä siskon 
kanssa milloin vain. Tiistaisen aamulypsyn jäl-
keen meijeriauto on tullut hakemaan maitoa ja 
Minna-äidilläkin on aikaa auttaa lapsia kengän-
nauhojen sitomisessa ja olla mukana leikeissä.
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ikkunoihin tulee kuitenkin ihan omasta halusta vanhan tyylin mukaiset 
perinneristikot.

– Pihattonavetta olisi myös vaatinut karjasuojalta kaksinkertaisen 
pinta-alan, alun perin sähköasentajan koulutuksen hankkinut ja tilan 
rakennustöistä vastaava isäntä Jyrki Salminen sanoo.

Vähitellen palkkatyöstä maatalousyrittäjäksi 

Agrologiksi Pohjois-Karjalassa Kiteellä opiskellut Minna Pietilä oli työssä 
ProAgrian Hämeen neuvontaorganisaatiossa.

– Työ tilan ulkopuolella kasvavien lasten hoitoon viemisen ja kar-
janhoidon kanssa olisi vain varmistanut, ettei mitään voisi tehdä kun-
nolla.

– Kyllähän tämä lapsille on paras mahdollinen paikka olla, Jyrki Sal-
minen pohtii pihakahvipöydässä katsellessaan omatekoisessa teltassaan 
leikkiviä tyttäriään Emmaa ja Ainoa.

Kahden yrittäjän päätoimisuus on mahdollistanut kahvihetken juuri 
heränneiden lasten kanssa ennen päivän rakennus- ja muita töitä.

Sukupolvet lähellä toisiaan

Nuorimmaisen lapsen hoitovapaan päätyttyä Pietilän oli tehtävä valinta 
päätoimisuudesta. Isäntä oli tehnyt oman ratkaisunsa jo aiemmin: sähkö-
asentajan työt kääntyivät kuuden kilometrin päässä sijaitsevan kotitilan 
maa- ja metsätalouden hoitoon 90-luvun laman aikana.

Huhta-Simolan tilan yrittäjäpariskunnan valinta on melko tyypillinen, 
sillä yleensä päätoimisiksi maatalousyrittäjiksi ryhdytään lähempänä 40 
ikävuotta esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen tapahduttua.

Eri sukupolvet ovat maataloudessa kaupunkielinkeinoja lähempänä 
toisiaan. Kotona tehtävän työn ansioista päärakennuksen toisen pään 
huoneistossa asuvat emännän iäkkäät vanhemmat voivat jatkaa kotona 
oloaan.

Suurilla eläkkeillä eivät maatalousyrittäjät pääse hurraamaan. Kes-
kimääräinen MYEL-eläke on 330 euroa kuukaudessa, mutta uusilla 
eläkkeensaajilla 638 euroa.

Turvattu, mutta 
arvoituksellinen tulevaisuus

– Vielä tässä vaiheessa, kun lypsävän karjan määrä on noin kolmannes 
tavoitellusta ja rakennamme kovasti, meidän on järkevä teettää rehunteko 
ulkopuolisella, emäntä valottaa. 

Isännän mukaan kaikkeen ei ole syytä investoida jatkossakaan itse, 
vaan lisätä tilojen välistä yhteistyötä ja hankkia kimppakoneita.

Pariskunnan mukaan viranomaiset ovat suhtautuneet heidän hank-
keisiinsa rakentavasti ja myötämielisesti. Samoin sosiaaliturva-asioiden 
hoito on sujunut hyvin, mutta toisaalta mitään tapaturmia tai muita 
ikävyyksiä ei ole sattunut. Tapaturmien varalta MYEL-vakuutukseen 
liittyy kiinteästi MATA-työtapaturmavakuutus.

– Ainoa toive olisi, että jatkuviin muutoksiin ja niistä seuraaviin 
paperitöihin saisi jo vihdoin jotain linjaa. Välistä tuntuu, että maata-
lousyrittäjän tärkein työväline ei olekaan laskukone, vaan arpakuutio, 
Salminen täräyttää. 

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



18 3 · 2007

Työuraohjelmista 
tukea työssä 
jaksamiseen

a
ikuisväestölle on tarjolla run-
saasti vaihtoehtoja ammatti-
taitonsa, osaamisensa ja työ-
uransa kehittämiseen. Työpai-
kan hyviä käytäntöjä on tuettu 
myös valtion tukihankkeilla. 

Näitä on useampia, työuraohjelmien nimellä tun-
netaan Kesto, Noste, Tykes ja Veto. Kaikkia neljää 
työhyvinvointiohjelmaa yhdistävänä päämääränä 
on innostaa ihmiset pysymään töissä pitempään eli 
jatkamaan työuraansa parilla, kolmella vuodella.

Sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) 
Veto-ohjelma että Työterveyslaitoksen (TTL) 
Kesto ovat siinä tilanteessa, että projektirahat on 
käytetty tämän vuoden lopussa. Noste ja Tykes 
vievät nykyiset hankkeensa päätökseen vuoteen 
2009 mennessä. Ollaan siis tilanteessa, että mää-
räaikaiset ohjelma-ajat päättyvät eikä jatkosta ole 
varmuutta. Pääministeri Matti Vanhasen kakkos-
hallituksen ohjelmassa sanotaan kylläkin selkeästi, 

Nosta, työnnä, vedä, paina
näinkö jaksan työssä aina?
Elämä ei ole kuralla,
kun pysyy työuralla.



Työeläkepalvelupäivillä huhtikuussa 
Kuopiossa työuraohjelmat olivat ensi 
kertaa mukana kertomassa toiminnastaan. 
Tykesin asiakaspalvelupisteessä olivat Tiina 
Hanhike ja Sanna Sairanen.

Kuopiolaiset Ritva Haarus ja Heikki 
Hämäläinen tarkistivat palvelupäivillä 
eläkeotteensa. Samalla he tutustuivat 
työuratoriin, kun pohtivat kuinka pitkään 
aikovat työssä jatkaa. Molempien eläkeikä 
alkaa olla käsillä.
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että työuraohjelmia jatketaan ja nykyiset ohjel-
mat kootaan yhteen. Myös monelta suunnalta 
on tullut myönteisiä päännyökäytyksiä jatkon 
puolesta, muun muassa TELAn toimitusjoh-
taja Esa Swanljung on useampaan otteeseen 
puhunut tästä.

Niputetaanko ohjelmat yhteen?

Jos valtioneuvoston suopeaa linjausta nouda-
tetaan, on loppuvuonna odotettavissa tarken-
tunutta tietoa. Nykyisten ohjelmien yhteen 
kokoaminen voisi merkitä sitä, että ohjelmat 
kytkeytyisivät osaksi teknologian kehittämis-
keskus Tekesin toimintaa tai löytäisivät sop-
pensa uudesta superministeriöstä, kauppa- ja 
elinkeinoministeriöstä.

Valistuneen arvauksen Tekesin suuntaan 
veikkaa työelämän kehittämisohjelma Tykesin 
projektipäällikkö Tuomo Alasoini. Hänelle 
kelpaisi Tekes suoralta kädeltä.

– Ministeriöissä on menossa iso organisaa-
tiouudistus, kun rakennetaan uutta kauppa- ja 
elinkeinoministeriötä. Todennäköisesti Tykes-
ohjelma siirtyy työministeriöstä joko Tekesiin 
tai tähän uuteen superministeriöön. Tekes on 
luontevampi paikka kuin ministeriö, Alasoini 
sanoo.

Hän perustelee kantaansa tutkimus- ja kehit-
tämishankkeiden rahoituksella. Hän ei näe yli-
päätään minkään ministeriön tehtäväksi työura-
ohjelmien hallinnointia. Paniikkitunnelmissa 
ei Tykesissä jatkoa mietitä, vielä on reilu vuosi 
hankeaikaa jäljellä.

– Tykesillä on vuoteen 2009 saakka viitisen 
sataa erillishanketta käynnissä, ja ne viedään 
nykyisen mallin mukaisesti päätökseen.

Epäröivämpiä ollaan sen sijaan STM:n Veto-
ohjelman parissa, kun hanke päättyy vuoden 
lopussa. Veto-ohjelman tavoitteena on edistää 
työn ja työelämän vetovoimaa. Projektipääl-
likkö Ismo Suksi ei kannata työuraohjelmien 
niputtamista. Hän myöntää, että Tykes voisikin 
löytää luontevasti paikkansa teknologian kehit-
tämiskeskuksen siipien suojasta, mutta sama 
malli ei Suksen mukaan soveltuisi lähempänä 
sosiaaliturvaa oleviin hankkeisiin.

– Ei kaikkea ole tarpeen keskittää samaan 
paikkaan. Itse en näe yhteen niputtamisessa 
mitään sellaisia hyötyjä, jotka olisivat nykyiseen 
verrattuna parempia.

– Nytkään ei ole ollut ristiriitaa siitä, että eri 
työuraohjelmat ovat eri hallinnon toimialoilla, 
Veto-ohjelman Suksi perustelee.

Suksi toivoo vetämänsä ohjelman toiminnan 
jatkuvan jossain muodossa.

– Työssä jatkaminen on osaltaan työuraoh-
jelmien herättämän keskustelun myötä tullut 
lähemmäksi työyhteisöjä. Useamman vuoden 
kestäneissä hankkeissa on haettu ja löydetty 
välineitä jalostamaan tietoainesta työurien 
pidentämiseksi. Kyllä tätä työtä olisi tarpeen 
jatkaa, hän sanoo.

Duunitalkoot jää pysyväksi

Viime keväänä Työterveyslaitoksen KESTO-
ohjelma lanseerasi nettiin maksuttoman Duu-
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veto – vetoa 
työelämään
STM:n Veto-ohjelman tavoitteena on luoda 
ja kehittää työelämään sellaisia hyviä toi-
mintatapoja, joiden innoittamana ihmiset 
haluaisivat pysyä työssä pitempään. Ohjel-
ma päättyy vuoden 2007 lopussa. www.ve-
toatyoelamaan.fi, www.klinikka.fi

kestO – työn 
sujumista työpaikalle
Työterveyslaitoksen KESTO-ohjelma poh-
jaa tutkimustietoon, jonka avulla edistetään 
työ- ja toimintakykyä. Ohjelman määräaika 
päättyy tänä vuonna, mutta Duunitalkoot-
nettipalvelu jää verkkoon apuvälineeksi. 
www.ttl.fi/Duunitalkoot

nOste – toinen 
mahdollisuus 
ammattipätevyyteen
Opetusministeriö NOSTE-ohjelma kannus-
taa 30 – 59 -vuotiaita kansa- tai peruskoulu-
pohjalta töitä tehneitä aikuisia suorittamaan 
ammatillinen tutkinto työelämänsä turvaksi. 
Maksuton opiskelu on mahdollista 2009 lop-
puun saakka. www.noste-ohjelma.fi

tykes – työelämän 
kehittämisohjelma
Työministeriön Tykes-ohjelma tarjoaa vuo-
teen 2009 saakka taloudellista tukea ja tie-
toa työyhteisöjen toimintatapojen kehittä-
miseen kaikilla toimialoilla. Johto ja henki-
löstö kehittävät toimintaa yhdessä asiantun-
tijan kanssa. www.tykes.fi

4 t yöura-
ohjelma a

nitalkoot-internetpalvelun. Se on portaali, jossa 
tarjotaan sekä yksilö- että työnantajatasolla rat-
kaisumalleja työpaikan ongelmatilanteisiin.

KESTO-ohjelman projektipäällikkö, apulais-
ylilääkäri Tapio Lahden mukaan Duunitalkoot 
palveluna jää TTL:n pysyväksi tuotteeksi.

– Kun hyvä palvelukonsepti on luotu, ja vas-
taanotto on ollut myönteinen, halutaan jatkaa 
verkkopalvelun kehittämistä. 

Monessa duunipaikassa on oivallettu, että 
investointi henkilöstöön ja työyhteisön hyvin-
vointiin on pitkäkestoinen sijoitus, jolla pide-
tään huolta yhdestä tuotannontekijästä. Oikut-
televa kone korjataan usein nopeasti, jotta tuo-
tanto pysyy käynnissä. Mutta huomataanko 
työntekijän oireilu ajoissa?

Duunitalkoot on yksi konsti työpaikan 
hyvinvoinnin parantamiseen. Se on netissä 
näppärästi saavutettava apuväline, joka aukai-
see polkua eteenpäin ja tarjoaa vaihtoehtoja 
keskustelun eväiksi.

Kun osaa enemmän, 
pärjääkin paremmin

Nosteen ponnistelut kohdistuvat vähiten kou-
lutusta saaneeseen aikuisväestöön. Jo Vanha-
sen ykköshallituksen aikaan opetusministeriö 
käynnisti yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen ja 
työministeriön kanssa vuosille 2003–2009 ajoit-
tuvan ohjelmakauden. Projektipäällikkö Marja 
Pakaste toteaa, että Noste ohjelmana ei jatku, 
mutta itse aiheelle toivotaan uutta tulemista 
osana kuntayhteisöjen ja kuntien normaalia 
aikuiskoulutustoimintaa.

Nosteessa tavoitteena on parantaa työelä-
mässä pysymistä sekä vaikuttaa työllisyysastee-
seen. Tarkoituksena on myös lieventää työvoi-
mapulaa, jota suurten ikäluokkien eläkkeelle 
siirtyminen aiheuttaa.

Vaikuttaa loistoidealta, mutta sittenkään 
Noste-koulutukseen on osallistunut vain reilut 
puolet siitä mitä tavoiteltiin. Ilmainen koulutus 
on suunnattu pääasiassa työssä käyville aikui-
sille, joilla aikoinaan oli kiire työelämään ja 
koulut jäivät käymättä.

– Nostetta olisi hankkeellamme voinut olla 
enemmänkin. Kokonaistavoitetta ei saavutettu, 
mutta jo yli 18 000 henkilöä on aloittanut Nos-
te-koulutuksen, kertoo Pakaste.

Te k s t i  j a  k u v a t :  A n n e  N i e m i
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k
otitalouksista 12 prosentilla oli 
vuonna 2004 yksityinen eläkeva-
kuutus. Eläkevakuutuksen otta-
neiden kotitalouksien osuus on 

kaksinkertaistunut sitten vuoden 1998. Vaikka 
yksityinen eläkesäästäminen on yleistynyt, se on 
yhä tulojen mukaan jakautunut. Suurituloisista 
kotitalouksista joka neljäs on hankkinut yksi-
tyisen eläkevakuutuksen; pienituloisista vain 
muutama prosentti. 

Eläkesäästäminen tuloihin sidottua

Vanhemmissa kotitalouksissa eläkevakuutus-
säästäminen on kaikkein selkeimmin keskitty-
nyt suurituloisiin ja esimerkiksi keskituloisista 
kotitalouksista eläkevakuutuksen on hankkinut 
vain kuusi prosenttia. Sen sijaan alle 45-vuotiai-
den kotitalouksissa eläkesäästäminen on melko 
yleistä jo keskituloisilla, 15 prosentissa näistä 

kotitalouksista on eläkevakuutussäästöjä. 
Pienituloisten kotitalouksien eläkevakuutus-

säästäminen on vähäistä iästä riippumatta. Vain 
kaksi prosenttia pienituloisista säästää eläkeva-
kuutukseen. Tieto ei ole mitenkään yllättävä: 
jotta voi säästää, täytyy olla mistä säästää. 

Eläkevakuutussäästöjen merkitys 
varallisuuteen pieni

Eläkevakuutukseen kertyneet varat ovat suurella 
osalla kotitalouksista varsin vähäiset: puolella 
kotitalouksista on alle 5 000 euroa lisäeläkesääs-
töjä. Vajaalla neljänneksellä kotitalouksista näitä 
säästöjä on vähintään 20 000 euroa. Moni on 
kuitenkin aloittanut eläkevakuutussäästämisen 
vasta viime vuosina varsin pienen säästöerän tur-
vin. Vakuutussäästöjä ei siten ole ehtinyt kertyä 
suureen osaan sopimuksista vielä paljoa. 

Eläkevakuutuksen ottaneissa kotitalouksissa 

Tulot säätelevät 
eläketurvan 
täydentämistä

eläkekeskustelu on viime 

vuosina ollut erityisen aktiivista, 

ja ihmiset ovat aikaisempaa 

kiinnostuneempia eläkeaikaisesta 

toimeentulostaan. yksityinen 

eläkevakuutussäästäminen on 

yleistynyt ja yleistyessään samalla 

keskiluokkaistunut. pienituloisilla 

ei kuitenkaan juuri ole taloudellista 

mahdollisuutta varautua itse 

eläkeaikaa varten. 

Lauri Moilanen oli vielä tutkimusta kirjoit-
taessaan viittä vaille valmis ekonomisti ja 
kesätyön kautta Eläketurvakeskuksen tut-
kimusosastoon tutustunut opiskelija. Kati 
Ahonen työskentelee tutkimusosastolla 
ekonomistina.
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Eläkevakuutukseen säästävien kotitalouksien 
osuus iän ja tulojen mukaan.

Eläkeaikaa varten säästävien yli 45-vuotiaiden 
kotitalouksien osuus tulojen mukaan.

alle 45-vuotiaat

eläkevakuutus

45 +

vain muita eläkesäästöjä

eläkevakuutussäästöjen osuus bruttovaralli-
suudesta on keskimäärin kuusi prosenttia ja 
rahoitusvarallisuudesta 25 prosenttia. Van-
hempien kotitalouksien eläkevarat ja nii-
den osuus kotitalouksien varallisuudesta on 
nuoria suurempi. Syynä tähän on se, että 
vanhemmat eläkesäästäjät ovat ehtineen kar-
tuttaa eläkesäästöjään pitemmän ajan. Lisäksi 
heillä on usein myös nuorempia korkeampi 
vakuutusmaksu. 

Eläkevakuutus vain yksi säästömuoto

Eläkekeskustelu yksityisen eläkesäästämisen 
tiimoilta pyörii pitkälti yksilöllisen eläkeva-
kuutussäästämisen ympärillä. Tämä ei kuiten-
kaan ole ainoa tapa varautua yksityisesti elä-
keaikaa varten. Moni säästää eläkeikää varten 
muulla tavoin. Joka viides yli 45-vuotiaiden 
kotitalouksista säästää yksityisesti eläkeaikaa 

varten; näistä liki puolet eläkevakuutuksen 
sijaan jonkin muun säästökeinon turvin. 

Suurituloisista vanhemmista kotitalouk-
sista 43 prosentilla on joko yksilöllinen eläke-
vakuutus tai muita säästöjä eläkeikää varten, 
keskituloisista 13 prosentilla ja pienituloisista 
viidellä prosentilla. Suurituloisten eläkesääs-
tämismuoto on yleisimmin eläkevakuutus. 
Sen sijaan keski- ja pienituloiset säästävät 
hivenen yleisemmin muulla tavoin. 

K a t i  A h o 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

Artikkeli perustuu Kati Ahosen ja Lauri Moilasen tutki-
mukseen Kotitalouksien eläkesäästäminen, tulot ja varal-
lisuus, Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2007:1. 
Tutkimuksessa on käytetty aineistona Tilastokeskuksen 
tuoretta Asumis- ja varallisuustutkimusta 2004.

työelämäänsä aloittelevia nuoria 
ei kannusta, että tulevaisuudessa 
heidän eläkkeensä saattaa jäädä turhan 
pieneksi. eläkkeen ajattelu ei edes 
kiinnosta, kun eläkeikäkin vaikuttaa 
nousevan nousemistaan. yksi näistä 
nuorista on sitä mieltä, ettei halua jäädä 
eläkkeelle vasta toinen jalka haudassa ja 
saada pariasataa euroa käteen kuussa.

a
utomaatioasentaja Jussi Elolam-
mella, 19, on vahvoja mielipi-
teitä eläkkeiden kehittymisestä. 
Nummi-pusulalainen Elolampi 

arvioi, että tarvitsisi tulevaisuudessa eläkettä 
noin 1 500 euroa kuukaudessa, jotta tulisi toi-

työeläkkeet antavat tulevaisuudessakin 
hyvän pohjan toimeentulolle, mutta 
suhteessa palkkoihin ne saattavat 
tuntua pieniltä, arvioivat etLan tutkijat. 
eläketurvakeskus arvioi, että suhde 
palkkoihin pysyy nykyisessä tasossa.

e
TLAn julkaisi keväällä selvityksen 
vapaaehtoisen eläkevakuutuksen 
tulevaisuudesta. Tutkimuksen ovat 
tehneet Jukka Lassila, Niku Määt-

tänen ja Tarmo Valkonen. 
Tutkijoiden mukaan varsinkin nuoret luotaa-

vat tulevaisuutta arvioimalla, miten lakisääteisen 
eläketurvan muuttuminen ja eliniän pitenemi-
nen vaikuttavat yksityiseen eläkesäästämiseen.

– Tarkoituksenamme ei kuitenkaan ole 
antaa suosituksia yksilöllisen eläkevakuutuksen 
ottamisen puolesta. Sen sijaan suosittelemme 
vahvasti, että ihmiset ottavat selville tulevan 
työeläkkeensä tason, tutkimuspäällikkö Jukka 
Lassila kiteyttää.
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meen. Häntä huolestuttaa, että hinnat nouse-
vat, mutta palkat eivät.

– Automaatioasentajan palkka ei päätä hui-
maa. Vaikka puhutaan, että jo nuorena kannat-
taisi ruveta säästämään rahaa eläkkeen lisäksi, 
eivät rahat riitä, jos joutuu lyhentämään esimer-
kiksi asuntolainaa samalla, Elolampi pohtii.

Nuoresta iästään huolimatta Elolampi tietää 
mistä puhuu. Maanviljelijän poikana hän on 
tehnyt töitä pienestä asti, joten näkemystä asi-
oista löytyy enemmän kuin nuorilla keskimää-
rin. Elolampi ei osaa arvioida tulevan eläkkeensä 
suuruutta, mutta ennustaa sen olevan pieni.

Aukkoja yhteiskunnan turvaverkossa

Elolampi uskoo, että sijoitusrahastot kasvattavat 
suosiotaan. Itse hän aikoo ruveta säästämään 
vapaaehtoisesti heti, kun elämäntilanne sen 
sallii. 

Elolampea harmittaa, että tuleva armeija-
aika on eläkekarttumasta pois. Lakisääteisen 
eläketurvan hän kokee toimivana. Eläkkeen 
kertymisestä ei tarvitse huolehtia, kun se lähtee 
palkasta automaattisesti. Eläketurva ei kuiten-
kaan riitä.

– Tuntemieni vanhusten eläkkeillä tulee 
hädin tuskin toimeen. Mediassa kohistaan, että 
eläkkeet pienenevät tulevaisuudessa. Välttyäk-
seen tältä eduskunta varmaan kehittää jonkun 
lisäveron, jonka avulla kansanedustajat nosta-
vat omaa eläketurvaansa kansan sinnitellessä 
pienillä eläkkeillä.

– Yhteiskunta ei tue ihmisiä tasapuolisesti. 
Kaikkien pitäisi saada saman verran eläkettä. Se 
vain ei taida olla nyky-yhteiskunnassa mahdol-
lista, Elolampi tilittää.

Te k s t i  j a  k u v a :  E l i n a  L a i n e

eläkettä kaikille tasapuolisesti

Tutkimuksesta käy ilmi, että lakisääteisten 
eläkkeiden osuus eläkeläisten tuloihin on tule-
vaisuudessakin erittäin merkittävä. Suhteessa 
reaalipalkkatasoon eläkkeiden arvo kuitenkin 
heikkenee sitä mukaa, mitä pidempään henkilö 
on eläkkeellä. 

Tutkijat korostavat, että vaikka eläkkeet 
kasvavat, niin tulevaisuuden eläkeläiset toden-
näköisesti vertaavat omaa elintasoaan samaan 
aikaan elävien työikäisten ja muiden eläkeläis-
ten elintasoon. Mitä enemmän elinikä tulevai-
suudessa kohoaa, sitä useampi tulee kokemaan 
tilanteen, jossa lakisääteinen eläke suhteessa 
palkkatasoon on matala.

Paras tae on työnteko

Vaikka työelämässä olevien nuorten työeläkkei-
den ennustetaan nousevan lähes kaksinkertai-
siksi nykyisiin eläkkeisiin verrattuna, työeläke 
saattaa tutkijoiden mukaan olla vain kolmasosa 
palkkatasosta nykyisten nuorten saavuttaessa 
80 vuoden iän.

– Eläkkeen määrä riippuu siitä, kuinka kauan 

tekee työeläkevakuutettua ansiotyötä. Tosiasia 
on, että ihmisten on työskenneltävä pidem-
pään, jotta he saavuttaisivat suhteessa saman 
eläketason, johtaja Hannu Uusitalo Eläketur-
vakeskuksesta valistaa.

Uusitalo huomauttaa, etteivät vakituiset työt 
ja pätkätyöt kuitenkaan eroa eläketurvan kan-
nalta mitenkään toisistaan, joten eläketurvan 
paras tae on työnteko.

– Väite, että tulevat sukupolvet saisivat elä-
kettä 40 prosenttia suhteessa palkkatasoon, on 
alakanttiin arvioitu. Laskelmat osoittavat, että 
eläkkeiden ostovoima nousee tulevaisuudessa 
kaksinkertaiseksi, mutta eläkkeet pysyvät palk-
katasoon suhteutettuina samalla tasolla kuin 
nykyään, Uusitalo kertoo.

– Ikääntymisriski eli suurien ikäluokkien 
eläkkeelle siirtyminen on Suomessa hyvin hal-
linnassa. Nykynuorten on turha pelätä, että 
suuret ikäluokat vievät kaikki eläkerahat eikä 
nuoremmille jää mitään. 

Uusitalo muistuttaa, että eläketaloudet ovat 
kooltaan pieniä ja tuloja saatetaan saada myös 
muualta kuin eläkkeistä. 

– Ainakin tällä hetkellä eläkeläisten toimeen-
tulon aste on noin 70 prosenttia työssäkäyvän 
toimeentulosta.

Kohti elinikäistä vakuuttamista

ETLAn tutkimuksen taustalta löytyy Finans-
sialan Keskusliitto. Sen tietojen mukaan ihmi-
set nostavat vapaaehtoisista eläkevakuutuksista 
saatavat eläkkeet alle 70-vuotiaina. Tutkija Niku 
Määttäsen mielestä tämä vähentää eläkevakuu-
tuksiin liitettävien henkivakuutusten vakuutus-
ominaisuutta sekä hävittää samalla eläkevakuu-
tuksesta saatavaa hyötyä suhteessa kuluihin.

Määttänen viittaa niin sanottuun annui-
teettivakuutukseen eli elinikäiseen yksilölliseen 
eläkevakuutukseen. Silloin vapaaehtoinen eläke 
kestäisi yhtä kauan kuin lakisääteinen eläkekin. 
Annuiteetti toteuttaisi parhaimmillaan myös 
vakuutusmuotoisen eläkesäästämisen vakuu-
tusominaisuuksia eli poolauksen ja riskin jaka-
misen periaatetta. 

 
Te k s t i :  E l i n a  L a i n e

skenaariot eläkkeiden pienuudesta alakantissa



e
läketurvan perustava tavoite on huo-
lehtia toimeentulon riittävyydestä. 
Päämääränä on yhtäältä köyhyyden 
estäminen, toisaalta kohtuullisen 

elintason säilyttäminen. Molemmat tavoitteet 
nauttivat kansalaisten luottamusta ja elävät elä-
kejärjestelmän kehittämisessä rinnan. Kum-
mankin tavoitteen toteutumisen arvioinnissa 
on viime kädessä kyse myös siitä, millainen on 
muiden väestöryhmien tilanne (ks. eläkeläisten 
toimeentulosta tuoreet tutkimukset Uusitalo 
2006 ja Rantala ja Suoniemi 2007). 

Miten riittävyyttä tutkitaan?

Eläketurvan riittävyyden arviointi ei ole aivan 
yksinkertainen tehtävä tutkimukselle. Ollaan 
tekemisissä taloudellisen toimeentulon ja sen 
jakautumisen, toisaalta myös laajemman hyvin-
vointitutkimuksen kanssa. Selvää on, että tar-
vitaan hyvää väestötasoista tietoa. 

Riittävyys voidaan määritellä absoluuttisem-
min, jonkinlaisen tason saavuttamisen kautta. 
Eläkkeiden riittävyyttä täytyy kuitenkin arvioida 
myös suhteuttamalla ao. tasoa jotakin mitta-
tikkua vasten. Mahdollisia vertailukohteita on 
useita. Keskusteluista tuttuja vertailukohteita 
ovat esim. oma palkka- tai ansiotaso ennen 
eläkkeelle siirtymistä, työuran keskimääräinen 
ansio ja palkansaajien keskiansio. Vertailuja voi 
tehdä erilaisilla tuloista kertovilla aineistoilla tai 
ottamalla huomioon myös muita hyvinvointiin 
liittyviä tekijöitä. Edelleen on käytettävissä sekä 
objektiivisia että subjektiivisia, ihmisten omiin 
kokemuksiin perustuvia mittareita. 

Käsitteellisen rikkauden, aineistojen paljo-
uden, mittaamisen ja menetelmien moninai-
suuden takia yhtä ainoaa oikeaa tapaa vastata 

riittävyyttä koskeviin kysymyksiin ei tutkimus-
maailmasta käsin ole tarjota.

Riittääkö eläke?

Suomessa kysymys eläkkeiden riittävyydestä 
on noussut otsikoihin eläkkeiden jakauman 
ja erityisesti tulonjakoaineistoihin perustuvien 
tutkimusten takia. Köyhyyttä – tai pienituloi-
suutta – on tarkasteltu suhteellisena ilmiönä, 
jossa köyhien osuus määrittyy koko väestön 
tulojakauman pohjalta. 

Kun puhutaan suhteellisesta ilmiöstä, määrit-
telyillä on oma tärkeä merkityksensä. Yhteisen 
eurooppalaisen seurantaindikaattorin mukaan 
suhteellinen köyhyys on Suomessa kasvanut 
vuoden 1993 6,3 prosentista vuoden 2004 11,9 
prosenttiin (Tilastokeskus, tulonjakotilasto 
1992-2004). Eläkeläiskotitalouksissa asuvien 
köyhyysriski on kasvanut samaa tahtia. Vuonna 
2004 EU-alueella käytössä olevan määritelmän 
mukaisesti köyhyysriskissä eli 15 prosenttia Suo-
men eläkeläiskotitalouksista (Rantala 2006).

Hieman toisenlaisen kuvan eläkkeen riittä-
vyydestä saa katsomalla toimeentulotukitilas-
toja. Stakesin toimeentulotukitilaston mukaan 
vuonna 2005 toimeentulotukea sai 8,4 prosent-
tia kotitalouksista. Yli puolet tuensaajista on alle 
30 -vuotiaita. 65 vuotta täyttäneitä oli toimeen-
tulotuen saajista 3,8 prosenttia. Toisin sanoen 
vuoden aikana toimeentulotukea saaneista yli 
377 000 hengen joukosta 65 vuotta täyttäneitä 
oli noin 14 000. Tällä mittarilla katsottuna 
ja väkilukuun suhteutettuna vanhusköyhyys 
on Suomessa pientä. Kaiken lisäksi 65 vuotta 
täyttäneiden tuensaajien määrä on vähentynyt 
vuosittain. (SVT 25/2006.) ¹

Kaksi erilaista köyhyysmittaria antavat siis 

erilaisen kuvan eläkeläisväestön tilanteesta ja 
kehityksestä. Absoluuttisempi toimeentulo-
vaikeuksia kuvaava toimeentulotukimittari 
näyttää 65 vuotta täyttäneen väestön kokemien 
toimeentulovaikeuksien olevan harvinaisia ja 
kaiken lisäksi vähentyneen. EU:n suhteellinen 
mittari taas näyttää, että eläkeläiskotitalouksien 
köyhyysriski on Suomessakin noteerattava ja 
että riski on kasvanut. 

Kysytään ihmisten omia arvioita

Objektiivisten tulo- ja asiakasrekisteritietojen 
antamaa kuvaa hyvinvoinnista kannattaa yrit-
tää täydentää myös ihmisten omilla arvioilla. 
Tätä varten tutkimuksen käytössä on Tilas-
tokeskuksen Stakesille keräämä suomalaisten 
hyvinvointi- ja palvelut –kyselyaineisto. Kattavaa 
otosta Suomen 18–79-vuotiasta väestöä on nyt 
kahteen otteeseen lähestytty puhelinhaastatte-
luilla, joissa on kartoitettu hyvinvointiin liitty-
viä tekijöitä ja palveluiden saantia (ks. Kautto 
2006). Tätä artikkelia varten on saatu tuoretta 
ennakkotietoa siitä, kuinka väestö kokee oman 
taloudellisen tilanteensa. ² 

Vastaajan omaa näkemystä taloudellisesta 
tilanteestaan on kysytty pyytämällä häntä arvi-
oimaan menojen kattamista nykyisillä tuloilla. 
Tällöin vastauksissa heijastuvat myös erilaiset 
kulutustarpeet. Toinen käyttökelpoinen kysy-
mys koskee rahan jäämistä säästöön. Kotitalou-
den taloudellisen hyvinvoinnin voi arvioida riit-
täväksi, jos se ilmoittaa pystyvänsä säästämään 
tulevan varalle. Eri tutkimuksissa yhdenmukai-
sesti esitettyjen kysymysten avulla on mahdol-
lista tarkastella kehitystä yli ajan ja vertailla eri 
väestöryhmien arvioita tilanteestaan. ³

Kuviossa on esitetty niiden osuus, joiden 
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kehityksestä, toisaalta köyhyys-

riskin kasvusta. kuvan täydentä-

miseksi kannattaa tutkia myös 

ihmisten omia kokemuksia.



mielestä menojen kattaminen on hankalaa. 
Kuvio näyttää kehitystä vuodesta 1996 vuoteen 
2006. Pylväinä on eritelty 26–64-vuotiaiden ja 
65–79 -vuotiaiden naisten ja miesten käsitykset 
omasta tilanteestaan. Pylväisiin on sisällytetty 
kaikki ne, joille menojen kattaminen on erittäin 
hankalaa, hankalaa tai melko hankalaa. Kaik-
kien vastaajien keskimääräistä tilannetta kuvaa 
kuvion viivakäyrä.

Kymmenen vuotta sitten vanhemmalla väes-
töllä menojen kattaminen oli keskimääräistä 
merkittävästi helpompaa kuin työikäisellä väes-
töllä. Taloudellisen tilanteen ja työllisyyden 
kohentuessa työikäisen väestön tilanne tällä 
subjektiivisella mittarilla on selvästi havaittavalla 
tavalla parantunut. Vanhemman väestön koke-
mus toimeentulon hankaluudesta on sen sijaan 
pysynyt varsin samalla tasolla yli ajan. Vuonna 
2004 oltiin kokemuksella arvioituna eri ikäryh-
missä suunnilleen samalla tasolla, vuonna 2006 
hankaluuksia oli jo enemmän vanhemmilla 
ikäryhmillä. Oman mielenkiintoisen lisänsä 
keskusteluun tuo syksyn 2006 tieto, jonka 
mukaan sekä vanhempien miesten että naisten 
pärjääminen tuloillaan näyttäisi muuttuneen 
hankalampaan suuntaan. Naisilla on ajankoh-
dasta ja ikäryhmästä riippumatta toimeentulo-
hankaluuksia useammin kuin miehillä.

Mitä tulokset kertovat?

Kansalaiset arvioivat eläketurvan riittävyyttä 
sekä tason että vertailujen avulla ja muodostavat 
käsityksensä järjestelmän takaamasta turvasta 
monenlaisen informaation varassa. Kaikilla elä-
keläisillä on omakohtaista tietoa ansiotasosta ja 
eläkkeistä, kokemusta niiden takaamasta osto-
voimasta sekä käsityksiä muiden tulotasosta.

Artikkelin anti liittyi objektiivisten tietojen 
täydentämiseen omakohtaisilla kokemuksilla 
toimeentulosta. Ne kertovat, että 65 vuotta 
täyttäneellä väestöllä on taloudellisesti men-
nyt varsin tasaisesti viimeisen 10 vuoden aikana. 
Kokemukset ovat linjassa reaalisen tulotason 
kehitystä koskevien tietojen kanssa. Ihmisten 
oman kokemuksen valossa ei ole tapahtunut 
mitään suuria muutoksia toimeen tulemisen tai 
säästämismahdollisuuksien suhteen.

Haastattelutieto tukee tulokehityksestä ja toi-
meentulotukitilastoista saatavaa kuvaa siitä, ettei 
vanhusten köyhtymistä näyttäisi tapahtuneen. 
Tieto auttaa tulkitsemaan myös tulonjakoaineis-
ton antamaa kuvaa vanhusköyhyyden kasvusta. 
Vaikkei absoluuttista heikentymistä näytäkään 
tapahtuneen, iäkkäämmän väestön suhteellinen 
asema muuhun väestöön nähden on muuttunut. 
Monella eläkeläisellä etäisyys keskimääräiseen 
elintasoon on nykyisellä toimeentulon tasolla 
aikaisempaa kauempana. Kehitys johtuu ennen 
kaikkea hyvässä työiässä olevan väestön muita 
paremmasta tulokehityksestä. 

Muuttuva yhteiskunnallinen tilanne ja vii-
meisen 15 vuoden työllisyys- ja ansiokehitys 
ovat vaikuttaneet eri väestöryhmien asemaan. 
Kuvion perusteella eläkeläisten vaalien yhte-
ydessä vaatimia korjauksia eläkkeiden tasoon 
ja hallitusohjelman kirjauksia kansaneläkkeen 
tasokorotuksesta ja eläkeläisten verotuksen kor-
jaamisesta voi pitää perusteltuna.

M i k k o  K a u t t o
Tu t k i m u s o s a s t o n 

o s a s t o p ä ä l l i k k ö
E l ä k e t u r v a k e s k u s

miehet 26–64 v.

naiset 26–64 v.

miehet 65–79 v.

naiset 65–79 v.

kaikki 18–79 v.
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Niiden osuus, joiden mielestä menojen kattaminen on hankalaa

1996 1999 2001 2004 2006

¹ näiden eri lähteiden tietojen osalta kan-
nattaa pitää mielessä, etteivät kohdejoukot 
eri aineistoissa ole identtisiä. sosioekono-
misen aseman mukaan luokiteltuna elä-
keläisten tilanne näyttää toimeentulotuen 
saamisen osalta hieman huonommalta. 
vuonna 2005 eläkeläistalouksia oli 10,8 
prosenttia tukea saavista kotitalouksista. 
tilanne on tällä mittarilla ollut verraten 
vakaata. ainakaan se ei osoita suhteellisen 
köyhyysmittarin tapaista nopeaa kasvua.

² ennakkotiedon toimittamisesta tätä artik-
kelia varten kuuluu kiitos pasi Moisiolle.

³ esim. kuluttajabarometristä saatava tieto 
säästämismahdollisuuksien kehityksestä ei 
ole täysin verrannollinen koska se perustuu 
erilaiselle otokselle, kysymykselle ja vas-
tausvaihtoehdoille.
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uusitalo Hannu (toim.) (2006) eläkkeet ja elä-
keläisten toimeentulo, kehitys vuosina 1990-
2005. eläketurvakeskuksen raportteja 2006:2
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t
ampereen yliopiston sosiaa-
lipolitiikan ja erityisesti työ-
politiikan professori Pertti 
Koistinen tekee selvän eron 
työvoiman rekrytointiongel-
mien ja työvoimapulan välillä. 

Yritysten voi eri syistä olla vaikeaa saada työvoi-
maa. Kasvukeskuksissa voi esiintyä rekrytointi-
ongelmia, kun muualla maassa työvoimasta voi 
olla ylitarjontaa. 

– Nykykeskustelussa käsitteet ovat menneet 
sekaisin, Koistinen sanoo. 

Sekaannus voi johtaa vääriin politiikka-
ratkaisuihin. Helppona ratkaisuna esitetään  
työvoiman tarjontaa lisääviä toimia, maahan-
muuton  tai kotimaisen työvoiman alueellisen 
liikkuvuuden lisäämistä.  Työnantajat haluavat 
nopeasti toimivia keinoja, koska tuotannon 
vaihtelut ovat nopeutuneet. Joillakin sektoreilla 
rekrytointiongelmat saattavat johtua alan työ-
ehdoista, työajoista, muista työn piirteistä, tai 
palkkaus ei kerta kaikkiaan houkuttele. 

Koistinen sanoo, että merkkejä väestönkas-
vuun perustuvasta työvoiman tarjonnan pysäh-
tymisestä on ollut olemassa Suomessakin jo 
pitkään. Kehitysalueilla väestön nettolisäys 
pysähtyi jo 1980 –luvulla. Syntyvyys lisää väes-
tön kasvua vain kasvavilla kaupunkiseuduilla. 
Siirtyminen supistuvan väestökehityksen ja 
työvoiman tarjonnan olosuhteisiin merkitsee 
työvoimapolitiikassa olennaista käännettä.

– Näin suuri käänne edellyttää monella 
taholla ajattelutavan ja politiikan muutosta. 
Tässä suhteessa politiikka laahaa pahasti jäl-
jessä.  

Koistinen varoo määrittelemästä aikaa, 
jolloin elämme todellisessa työvoimapulassa. 

Syvälliseen muutokseen voi mennä paljon aikaa. 
Prosessi on kuitenkin käynnissä jo nyt. 

Ratkaiseva käänne
 

Tilanteesta selviytymisen ydinkysymykseksi 
nousee tulevan työvoiman käyttäytyminen elä-
mänsä tietyissä vaiheissa? Haluavatko ikääntyvät 
tai nuoret  osallistua palkkatyöhön, vai halu-
avatko he mieluummin tehdä vapaaehtoistyötä 
tai harrastaa jotain muuta, tai käyttää jonkun 
osan ajastaan vaikkapa hoivaamalla omaisiaan 
ja sairaita vanhuksiaan?

Työikäisistä miehistä ja naisista  70 prosent-
tia on integroitu työmarkkinoihin. 1990-luvun 
lama laski työhön osallistumisen astetta. Myös  
muut tekijät ovat alentaneet osallistumisastetta. 
Näistä Koistinen mainitsee työttömyyseläkeput-
ket ja osa-aikaeläkeratkaisut. Eläkejärjestelmien 
rukkaamisen syynä oli työvoimapulan uhka. 

-– Olennaista kaikissa ratkaisuissa ja koko 
ajattelutavassa on niiden kohdistaminen yksi-
löön eläke- ja koulutusjärjestelmien kautta.  
Tässä mielessä niin työnantajat kuin valtiokin  
päättäjänä tuntuvat ajattelevan melko vanhan-
aikaisesti.

– Jos ollaan siirtymässä työvoimapulan kau-
teen, ollaan myös menossa yhteiskunnan kehi-
tyksessä ratkaisevaan käänteeseen. Tilanteen 
pitäisi haastaa kaikki tahot uuteen ajatteluun ja 
uuteen politiikkaan. Työnantajien pitäisi  kehit-
tää työolosuhteita houkutteleviksi. 

Koistisen mukaan yritysorganisaatioiden teh-
tävät ja vaatimukset pitäisi muotoilla niin, että 
organisaatiot voisivat hyödyntää sekä nuorten 
että seniorien ammattitaitoa. Ikääntyvän työvoi-
man työolosuhteita työpaikoilla pitäisi kehittää 

työvoimapula on vielä kaukainen ja ehkä sittenkin vaikeasti hahmotettavis-

sa oleva asia, työ- ja sosiaalipolitiikan professori pertti koistinen väittää. 

työvOimaPula
vaatii uutta ajattelua ja politiikkaa
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Professori Pertti Koistisen mielestä eläk-
keellä olevien hyvinvoinnin edistäminen 
vaikuttaa välillisesti koko yhteiskunnan ku-
lutuksen ja tuotannon rakenteeseen.
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siten, että työajat joustaisivat yhä enemmän 
yksilön ja perheiden toiveisiin ja tavoitteisiin. 
Ikääntyvällä työvoimalla ei ole lapsia hoidettava-
naan, mutta heillä on vanhuksia ja ystäviä. Tässä 
suhteessa suuri osa työnantajista ei ole tajunnut, 
miten suuresta käänteestä on kysymys.

Tuottavuusajattelu uusiksi

Koistisen mielestä suuri käänne edellyttää 
myös työn tuottavuuden käsittämistä uudella 
tavalla. 

– Joissakin selvityksissä väitetään tosissaan, 
että väestön ikääntyminen laskee työn tuot-
tavuutta. Tämän ajattelun mukaan vain nuo-
ruusiässä ja työuran alkupäässä tehdyt inves-
toinnit nostavat työn tuottavuutta. Kuitenkin  
investointeja pitäisi tehdä jopa yli elintyöiän ja 
jopa edistää eläkkeellä olevan hyvinvointia ja  
heidän koulutustaan ja sitä kautta tuottavuutta.  
Näin luotaisiin perusteita työn ja muun elämän 
yhdistämiselle.

Jos eläkeläiset kehittävät itseään se luo 
tarvetta uusille palveluille. Samalla muuttuu 
yhteiskunnan kulutus- ja tuotantorakenne. Syn-
tyy tilaa kuluttaa yhä enemmän vapaa-ajan, 
terveyden ja kulttuurin palveluja. Muutoksella 
on suoria ja välillisiä vaikutuksia työllisyyteen 
ja työvoiman kysyntään.

– Nythän juostaan vielä kulutustavaroiden, 
tarjousten ja alennusten perästä. Jos tulevaisuu-
dessa ikääntyvää väestöä koulutettaisiin ja luo-
taisiin kulttuurin palveluja, syntyisi kokonaan 
toisentyyppistä kulutusta ja taloutta. 

Työvoimapolitiikan on muututtava, kun 
työn tarjonnan tilanne vaihtuu työn kysynnän 
aikakauteen.  Työvoiman tulisi liikkua enem-
män alueellisesti, ammatillisesti ja sosiaalisesti 
asemista toisiin. 

 – Suomen työmarkkinat ovat kansainvälisesti 
verrattuna  toimineet erittäin hyvin huolimatta 

työttömyysongelmista ja nykyisin kasvavasta 
prekariaatista. Niiltä ei toki pidä silmiä sulkea. 
Työnantajat ovat saaneet haluamaansa työvoi-
maa ja  yhteiskunnassa on ollut halua investoida 
työvoimaan ja työn tuottavuuteen ja  ammatti-
aidon kehitykseen.

Prekariaatille tulontasausjärjestelmä

Koistisen mielestä nyt on selvästi kaksisuun-
taisen uudelleenajattelun tarvetta. Talouskas-
vun ja rakennemuutoksen varjossa on syntynyt 
merkittäviä sosiaalisia ongelmia, jotka liittyvät 
tuloerojen kasvuun, alueellisiin kehityseroihin ja 
paisuvaan prekariaattiin, joka on jäänyt kaiken 
sosiaaliturvan hyvinvointipalvelujen suhteen 
muita heikompaan asemaan. 

– Kun prekariaatin toimeentuloon tulisi 
joku vakaus, he pystyisivät kehittämään omaa 
osaamistaan. Muuten Suomessa on luotu tasa-
usjärjestelmiä, mutta epäsäännöllisiin tuloihin 
nähden ei ole tällaista järjestelmää. Tasausjärjes-
telmän avulla pystyttäisiin vaikuttamaan työvoi-
man saatavuuteen ja tuottavuuden kehitykseen. 
Tässä suhteessa me olemme aivan lapsenken-
gissä. Hallitusohjelmissa ja politiikkavaihtoeh-
doista käytävässä keskustelussa tätä ei vielä ole 
huomattu. 

Koistinen suomii julkista sektoria turvautu-
misesta suurten syntyvyyslukujen sapluunaan. 
Ei ole tajuttu, minkä tyyppisiä keinoja tarvit-
taisiin turvaamaan työntekijöiden jaksamista, 
työhön osallistumista ja työvoiman ammatti-
taidon kehittymistä.

Työvoiman maahanmuuttoakin täytyy har-
kita. Toisaalta työvoimapula voi merkitä myös 
yritysten siirtymistä sinne, missä työvoimaa 
on tarjolla.

– Jos Suomi haluaa osallistua Venäjän 
kasvuun, täytyy myös  investoida Venäjälle. 
Taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen kohta-

lonkysymys on, pystyvätko Suomi ja Venäjä 
aukaisemaan keskinäisen rajansa  työvoimava-
rojen hyödyntämiselle. Jos tähän ei synny uusia 
innovaatiota, saattaa työvoimapulasta tulla este 
talouskasvulle. Onnistuminen edellyttää uutta 
ajattelua ja rohkeutta raja- ja viisumipolitiik-
kaan.

– Meidän kyliemme kauppapuutarhat eivät 
ole enää moneen vuoteen kyenneet tuottamaan 
sipuleitaan ja mansikoitaan ilman venäläisiä. 
Nykyisin yritykset joutuvat rakentamaan toi-
senlaista työvoimapolitiikkaa venäläisten työn-
tekijöitten suhteen; enää näitä ei voi makuuttaa 
aittarakennuksissa ilman työoikeuksia ja työeh-
toja, kun eivät ne enää sieltä tule millä tahansa 
ehdoilla. Tarvitaan myös aktiivista ammattiyh-
distysliikettä neuvomaan, ohjaamaan ja suojele-
maan liikkuvan työvoiman oikeuksia.

Työn käsitettä laajennettava

Koistisen mielestä meidän on muutettava kaik-
kia käsityksiämme niin, että saisimme nykyistä 
realistisemman käsityksen ikääntyvän yhteis-
kunnan todellisuudesta. 

– Kyse on suuresta rakennemuutoksesta joka 
koskee ajattelua ja toimintaa ja myöskin poli-
tiikkaa. Väestökysymykset, työvoiman saata-
vuus ja työpaikkojen houkuttelevuus ja työssä 
jaksaminen yli koko eliniän nousevat politiikan 
keskiöön. 

Koistinen korostaa, että yhteiskunnallisesti 
hyödyllinen työ tulee mieltää nykyistä laajem-
min. Työksi on hyväksyttävä myös toiminta 
markkinamekanismin ulkopuolella, vapaaeh-
toistyönä, huolenpitona ja hoivana. Tästä työn 
uudesta politiikasta Koistinen on toimittanut 
ja julkaisemassa lähiaikoina kirjan.

Te k s t i :  E i n o  N y k ä n e n
K u v a t :  I l k k a  P i e t a r i n e n

Uudelleenajattelua tarvitaan, 
koska väestökysymykset, työvoi-

man saatavuus ja työpaikkojen 
houkuttelevuus sekä työssä jak-

saminen yli koko eliniän nousevat 
politiikan keskiöön.
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suomen kauppamerenkulun tila 

on heijastunut kautta aikain myös 

Merimieseläkekassan toimintaan. 

toimitusjohtaja Helena Jaatinen 

on ennättänyt nähdä jo niin monta 

erilaista vaihetta, etteivät häntä tai 

kassaa pikku tyrskyt heilauta.

kokemuksen ääntä:

tie Järvi-Suomesta 
maailman merille

toimitusjohtaja Helena Jaatisen

H
elena Jaatinen on tehokas. Haas-
tattelun alkulämmittelyn aikana 
hän luontevasti ja lähes huomaa-
matta hoitaa kotiväkeä odottaville 

koirille sijaishoitajan. Helteinen iltapäivä on 
jo pitkällä, mutta vielä on edessä urheilijoiden 
oikeusturvalautakunnan kokous. Jaatisessa ei 
näy väsymyksen merkkejä. Hän vastaa intensii-
visesti kysymyksiin, jotka alkavat kaukaa, aina 
kuusikymmenluvulta.

Kysymysten aihepiiri saattaisi olla jo liian-
kin tuttu Jaatiselle, sillä se on hän itse. Reilut 
kaksikymmentä vuotta miehisen toimialan eli 
merenkäynnin ylimpänä eläkevakuuttajana suo-
rastaan pakottaa kysymään, miten ihmeessä 
järvisuomalaisen pesueen esikoistytöstä tuli se 
mikä hän on tänään: substanssit suvereenisti 
hallitseva, ihailtavan itsevarma, sanavalmis ja 
eittämättä edustava Merimieseläkekassan toi-
mitusjohtaja?

Otetaan kuitenkin vielä kaksi vuosikym-
mentä taaksepäin ja palataan Helena Jaatisen 
kouluaikoihin ja Espooseen. 

– Olin koulussa kovin kiinnostunut histo-
riasta. Päähänpinttymänäni oli kuitenkin opis-
kella arkkitehdiksi, Jaatinen muistelee.

Suunnitelmista huolimatta Jaatinen huomasi 
jättäneensä paperit sisään myös oikeustieteelli-
seen tiedekuntaan. Historianopettajan mielestä 
se oli parempi paikka Jaatiselle kuin matemaat-
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tis-luonnontieteellinen tiedekunta.
– Meitä oli hyvä porukka opiskelemassa oike-

ustiedettä alkaen Jukka Wuolijoesta ylempien 
kurssien Tarja Haloseen. Kaikista edistyksellisin 
opiskelija oli kuitenkin Tuulikki Haikarai-
nen. Hän valmistui loistavin arvosanoin samaan 
aikaan kuin minä eli vuonna 1969.

Mutkien kautta työeläkemaailmaan

Tuskin Helena Jaatisenkaan opinnot mitenkään 
kehnosti menivät, sillä nuori juristi palkattiin 
heti vakituiseksi Uudenmaan lääninhallituk-
seen. Työ siellä vaihteli verokysymyksistä elin-
keinoasioihin. 

– Opin valtavasti uutta kaiken aikaa, mutta 
lupaava ura katkesi muuttoon Hankoon miehen 
työn perässä. Siellä työskentelin asianajajana ja 

yleisenä oikeusavustajana, mutta sekin sai jäädä, 
kun mies lähti Vaasaan opiskelemaan.

Vaasassa Jaatinen työskenteli johtavana 
oikeusavustajana, ja perhe-elämä kahden lapsen 
kanssa oli mallillaan. Kunnes tapahtui jälleen jo 
tutuksi käynyt käänne: mies sai töitä muualta, 
tällä kertaa Helsingistä.

– Yritimme alkuunsa elää kahdella paikka-
kunnalla, mutta se ei osoittautunut mielek-
kääksi. Ei auttanut muuta kuin ryhtyä minun-
kin työnhakuun Helsingistä. Hain Merimieselä-
kekassan lakimiehen paikkaa, ja tulin valituksi. 
Siihen auttoi taatusti sekä monipuolinen juridi-
nen työkokemukseni että Hangossa ja Vaasassa 
hankittu ruotsin kielen taito, Jaatinen arvelee.

Varsinaista eläkepuolen kokemusta Jaatisella 
ei ollut, mutta hänen aloittaessaan vuonna 1979 
lainsäädäntö oli vielä sen verran yksinkertaista, 

että sen pystyi vaivatta oppimaan ja hallitse-
maankin. 

– Toista on nyt, toteaa Jaatinen, itseään 
”entiseksi juristiksikin” kutsuva. 

Ulosliputus vakioitunut

Merimieseläkekassan lakimiehenä hän sai tehdä 
monenmoista työtä. Erityisesti Altti Aurelan 
toimitusjohtajuuden aikana Jaatinen, siinä vai-
heessa jo hallintojohtaja, löysi edestään haas-
teellisia tehtäviä, joskus myös pikatoimituksella 
tyyliin ”tee tämä huomisaamuksi - kyllähän sinä 
tiedät, mitä siinä pitää olla”.

– Altti oli mielestäni tosi hyvä ja reilu esimies, 
vaikkakin hän laittoi minut kovien paikkojen 
eteen. Joskus väsätessäni esimerkiksi jotain kii-
reellistä muistiota iltamyöhään saattoi poikani 
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soittaa ja todeta, että ”äiti, sun pitäisi olla täällä 
meidän kanssamme”, Jaatinen naurahtaa.

Työ oli Jaatisen mukaan kieltämättä imai-
sevaa tuohon aikaan, kun Merimieseläkekassaa 
valmisteltiin kestämään yhden toimialan lai-
toksena suhdanneheilahteluja. Jaakko Tuomi-
koskea lainattiin kassan aktuaariksi, ja yhdessä 
hoidettiin Merimieseläkekassa mukaan työelä-
kealan vastuunjakojärjestelmään.

Vastoin kaikkia odotuksia ja ennusteita Meri-
mieskassa joutui vastuunjaossa alkuun mak-
sajaksi, sillä muita toimialoja ruoski rankka 
lama. Sittemmin vastuunjaosta on ollut pienelle 
Merimieseläkekassalle ratkaisevaa merkitystä. 
1980-luvun puolivälissä alkanut alusten ulos-
liputus on pienentänyt kassan asiakaskuntaa, 
mutta ilmiö on pysynyt Jaatisen mukaan siitä 
lähtien lähes vakiona kaiken aikaa. Vakuutet-
tujen määrä on ollut tasainen ja noin 10 000 
henkilön pinnassa jo pitkään.

Yhteisvastuuseen liittymisen valmistelun 
aikana Helena Jaatisesta oli tullut kassan toi-
mitusjohtaja. Altti Aurela lähti vuonna 1986 
Eläke-Kansaan, eikä toimitusjohtajaa ryhdytty 
hyvän juristin ohi kaukaa hakemaan. Näin kassa 
oli saanut uuden toimitusjohtajan, ja vieläpä 
nuorehkon naisen.

– Sosiaali- ja terveysministeriön silloisen 
vakuutusosaston ylijohtajan Jukka Rantalan 
mielipide painoi varmaankin paljon. Hän oli 
Merimieseläkekassan hallituksen puheenjoh-
tajana sitä mieltä, että minä hoidan homman 
varmaankin hyvin.

Paluuta mökkihöperöksi ei ole

Oikeassa olivat Jaatiseen luottaneet. Runsaan 
kahden vuosikymmenen aikana Merimieselä-
kekassasta on tullut aktiivinen toimija työeläke-
yhteisössä. Juuri nyt tilanne sekä vakuuttamisen 
että merenkulun kannalta näyttää paremmalta 
kuin Jaatisen aikana koskaan aiemmin. Vakuu-
tettujen ja alusten määrä on pysynyt ennallaan 
ja Itämeren alueen kauppa kukoistaa.

Oman mausteensa maailman avautumiselle 
on tuonut EU, joka määrittelee merenkulun 
jäsenmailleen strategiseksi toimialaksi. Kansal-
listen lippujen tukeminen on tarkoin säännel-
tyä ja tasapuolisuudesta sekä läpinäkyvyydestä 
yritetään pitää kiinni. 

– Myös työeläkeympäristö kaikkinensa on 
muuttunut ja avautunut. Vielä työni alkuai-
koina Merimieseläkekassassa saattoi pysyä pik-
kaisen mökkihöperönä, mutta sellaiseen ei enää 
ole paluuta, Jaatinen toteaa.

Helena Jaatinen itse ei ainakaan ole mökki-

höperö. Esimerkiksi vuodet TELAn hallituk-
sessa ovat hioneet hänelle pelisilmää, ja Meri-
mieseläkekassa toimitusjohtajineen tunnetaan 
hyvin ammattipiireissä. Jaatinen onkin TELAn 
hallituksen pitkäaikaisin jäsen ja nyt ensimmäi-
nen varapuheenjohtaja.

– TELA on muuttunut paljon avoimempaan 
ja aktiivisempaan suuntaan. Siellä meidän ään-
tämme kuullaan, Jaatinen kiittelee.

Kaikki korvat eivät ole aina yhtä herkkiä 
Merimieskassan äänelle. Esimerkiksi Eläketur-
vakeskuksen työstä kassan erikoisasema tuppaa 
joskus unohtumaan, tosin tilanne on Jaatisen 
mukaan kovasti kohentunut viime vuosina.

– Merimieseläkelainsäädäntö on kirjoitettu 
niin samanlaiseksi esimerkiksi Työntekijän elä-
kelain kanssa, ettei tulkintaristiriitoja pitäisi 
esiintyä. Muun muassa tässä yhteistyö ETK:n 
kanssa on sujunut mallikkaasti.

Suurten ääni vahvistunut 

Alan yhteistyössä on Jaatisen mukaan sen sijaan 
sellaisia piirteitä, että pienten tulee pitää entistä 
enemmän puoliaan. 

– Suurten yhtiöiden ääni ja vaikutusvalta on 
toista kuin ennen. Kilpailua käydään sellaisista-
kin asioista, mistä mielestäni ei tulisi kilpailla. 
Pelkään, että vakuutettujen tasavertainen pal-
velumahdollisuus kärsii. 

Merimieseläkekassan ei bisnesmielessä pitäisi 
olla huolissaan kilpailun kovenemisesta, sillä 
vertaista eläkevakuuttajaa ei toista ole. Siitä huo-
limatta Jaatisen mukaan muiden toimijoiden 
kanssa samat tehokkuusvaatimukset sanelevat 
myös kassan toimintaa.

– Hyvin me olemme pärjänneet. Emme ole 
esimerkiksi päätösten käsittelynopeudessa tai 
sijoittamisessa ollenkaan jälkijunassa, pikem-
minkin päinvastoin. Vakavaraisuutemmekin 
on hyvä. Asiakkaat kokevat meidät läheisiksi ja 
asiakastyytyväisyysmittaukset kertovat myön-
teistä tarinaa. 

Miten läheisyyden tuntu on sitten pystytty 
teknistyvässä maailmassa Merimieseläkekassassa 
säilyttämään? Siihen Helena Jaatinen ei tunnu 
ensi alkuun keksivän millään vastausta, mutta 
lopulta se tulee:

– Kun maksaa 11 prosenttia palkastaan tänne, 
niin kyllähän siinä läheinen suhde syntyy.

Noin ihastuttavan realistisen ja suorasukaisen 
vastauksen voi antaa vain Helena Jaatinen.

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

Merenkäynti on nielaissut synty-
juuriltaan sisävesien tytön myös 
siviilissä. Jaatisen perheet kesät 
kuluvat vesillä, ja onpa vedenpin-
nan alapuolinen maailmakin tullut 
aktiivisille sukeltajille tutuksi. Tässä 
Helena Jaatinen kuitenkin Meri-
mieseläkekassan toimitusjohtajan 
puvussa sukelluspuvun asemesta.



Muiden maiden eläkeasioista voit 
lukea myös Eläketurvakeskuksen 
kotisivuilta, www.etk.fi osiosta 
Kansainvälinen eläketieto
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tivat alkuvuodesta liittonsa avustuksella viestin-
täkampanjan estääkseen yhtiön suunnittelemat 
muutokset työntekijöiden eläkejärjestelmään. 

National Association of Pension Fundsin (NAPF) 
toukokuussa teettämään puhelinkyselyyn osallis-
tui noin tuhat brittiä eri ikäryhmistä ja eri puolil-
ta maata.

(Lähteet: NAPF Press Release 25.5.2007; IPE 22.5.2007)

ruOtsi

eläkeläisten asumistuki 
uudistetaan 

Ruotsissa eläkeläisiä kannustetaan pysymään 
työn syrjässä kiinni. Ruotsin porvarihallitus päätti 
kevättalvella, että eläkeläisten ansiotulot vaikut-
tavat jatkossa aikaisempaa vähemmän asumistu-
en määräytymiseen.

Ruotsin hallitus ehdottaa, että jatkossa vain 50 
prosenttia eläkeläisten ansiotulosta vaikuttaa asu-
mistuen myöntämiseen. Tällä hetkellä asumistu-
en laskemisessa ansiotulot huomioidaan 80 pro-
senttiin asti.

Asumistukiuudistus astuu näillä näkymin voi-
maan tammikuussa 2008. Uudistuksen odote-
taan kasvattavan varhaiseläkeläisille myönnet-
tyä asumistukea 271 miljoonalla kruunulla ja van-
huseläkeläisille maksettua tukea 25 miljoonalla 
kruunulla.

(Lähde: R&D 23 april, 11/2007)

rahaston vaihtamisesta 
halutaan maksullista

Ruotsalaisten rahastoeläkkeitä hoitava Pre-
miepensionsmyndigheten (PPM) haluaisi ottaa 
käyttöön rahastojen vaihtamista koskevan pal-
velumaksun.

PPM:n mielestä ne eläkevakuutetut, jotka 
vaihtavat eläkerahastoaan usein, ovat velvollisia 
maksamaan saamastaan palvelusta. Nyt rahasto-
jen vaihtamisesta syntyvät kustannukset jaetaan 
kaikkien eläkevakuutettujen kesken. Uusi maksu 
koskisi niitä rahastojen vaihtoja, jotka tehdään alle 
90 päivän kuluessa edellisestä vaihdosta.

PPM haluaisi myös vähentää eläkevakuutettu-
jen rahastovaihtoehtoja, rajoittaa yritysten valin-

Peter Lindström, 
informaatikko, 
Eläketurvakeskus

isO-Britannia

sukupolvirokkia 
ikääntyneiden 
auttamiseksi

Brittiläinen The Zimmers -yhtye haluaa herättää 
keskustelua ikääntyneiden kansalaisten ongel-
mista. Keskustelunavaukseksi yhtye julkaisi touko-
kuun lopussa oman versionsa The Who -yhtyeen 
kappaleesta ”My Generation”. 

The Zimmersin versio kappaleesta sisältyy 
BBC:n uuteen dokumenttiin, joka käsittelee ikään-
tyneiden sosiaalisia ongelmia, varsinkin yksinäi-
syyttä. Kappale nauhoitettiin kuuluisalla Abbey 
Road-studiolla ja siitä syntyvät tuotot lahjoitetaan 
Age Concern -yhdistyksen harjoittamaan hyvän-
tekeväisyyteen.

Age Concern on Ison-Britannian suurin ikäänty-
neiden auttamiseen keskittyvä hyväntekeväisyys-
yhdistys. Yhdistys auttaa ikääntyneitä kansalaisia 
mm. järjestämällä heille harrastustoimintaa, ruo-
kailua, koulutusta ja kotiapua.

Neljänkymmenen hengen kokoinen The Zim-
mers on outo lintu populaarimusiikin taivaalla. Yh-
tyeen kaikki jäsenet ovat yli 60-vuotiaita. Yhtyeen 
vanhinta jäsentä, 100-vuotiasta Buster Martinia 
epäillään Ison-Britannian vanhimmaksi työnteki-
jäksi. Yhtyeen toinen tunnettu jäsen, 99-vuotias 
Winnie Warburton tunnetaan kampanjoistaan elä-

keläisten toimeentulon parantamiseksi.
The Zimmersin versio ”My Generationista” on 

verkossa julkisessa levityksessä mm. Youtube ja 
Myspace -sivustoilla.

(Lähde: Age Concern Press Release 25.5.2007)

työnantajakohtaisilla 
eläke-etuuksilla vahva 
kannatus

Tuoreen mielipidekyselyn tulosten mukaan val-
taosa briteistä pitää työnantajakohtaisia eläke-
etuuksia tärkeinä. Monet heistä olisivat myös val-
miit tekemään työtä pienemmällä palkalla, jos he 
vastineeksi pääsisivät mukaan työnantajakohtai-
seen eläkejärjestelmään. 

Työnantajakohtaisia eläke-etuuksia tuki perä-
ti 75 prosenttia vastaajista. Kyselyyn vastanneista 
18-65 -vuotiaista 53 prosenttia oli sitä mieltä, että 
työsuhteen mukana tuleva eläke-etuus on heille 
tärkeä. Vastaajista 22 prosenttia piti sitä jossakin 
määrin tärkeänä. Kyselyyn osallistuneista 66 pro-
senttia houkutteli eläke-etuus niin paljon, että 
he tyytyisivät sitä vastaan nykyistä pienempään 
palkkaan.

Työnantajakohtaiset eläke-etuudet ovat olleet 
alkuvuodesta Isossa-Britanniassa julkisen keskus-
telun kohteena. Esimerkiksi skotlantilaisen Stan-
dard Life -henkivakuutusyhtiön työntekijät toteut-
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tamahdollisuuksia rahastojen osalta vain tiettyyn 
lukumäärään sekä asettaa rahastojen asiakasmää-
rälle alarajat.

PPM-järjestelmän piirissä oli vuoden vaihteessa 
peräti 780 rahastoa.

(Lähde: R&D 2 maj, 13/2007)

etelä-kOrea

työvoimapula 
ratkaistaan työuraa 
pidentämällä 

Etelä-Korea on ryhtynyt toimenpiteisiin maa-
ta ensi vuosikymmenenä uhkaavan työvoimapu-
lan torjumiseksi. Maan hallitus esitteli helmikuun 
alussa pitkän aikavälin strategiansa, jossa nykyi-
nen kehityssuunta käännetään usealla merkittä-
vällä uudistuksella. Hallituksen pyrkii tällä ns. ”2+5” 
-strategiallaan työurien pidentämiseen. 

Keskeisiä keinoja työurien pidentämisessä 
ovat opiskelijoiden valmistumisen aikaistaminen 
kahdella vuodella sekä keskimääräisen eläkkeel-
lesiirtymisiän myöhentäminen viidellä vuodella. 
Opiskelua tehostetaan mm. oppivelvollisuuden 
ikärajaa alentamalla, koulutusta tehostamalla 
sekä uusia kouluja perustamalla. Julkisen sekto-
rin eläkejärjestelmän osalta Etelä-Korean hallitus 
pohtii keinoja nostaa keskimääräistä eläkeikää 60-
ikävuodesta viidellä vuodella vuoteen 2033 men-
nessä. Hallitus kaavailee myös korkeampia eläke-
etuuksia niille eteläkorealaisille, jotka eivät nosta 
eläkettään heti eläkeiän saavutettuaan.

Lisäksi ikääntyneen työvoiman kustannusten 
hillitsemiksi hallitus kannustaa yrityksiä kehittä-
mään uusia palkkausjärjestelmiä, kuten esimerkik-
si palkkakattoa. Kyseisessä palkkausjärjestelmässä 
yli 53-vuotiailla on muita työntekijöitä alhaisem-
pi minimipalkka. Etelä-Korean viranomaiset ovat 
vuoden 2006 alusta lähtien tukeneet ikääntynei-
den palkkakaton käyttöönottoa maksamalla jär-
jestelmään liittyneille työntekijöille korvauksia 
palkanmenetyksestä. 

Hallituksen kokonaissuunnitelmaan sisältyy 
myös turvallisuuspoliittisesti yllättävä uudistus: 
asepalveluksen pituuden asteittainen lyhentämi-
nen vuosien 2008 ja 2014 välillä.

Hallituksen arvion mukaan Etelä-Korean työn-
tekijöiden työura on tällä hetkellä keskimäärin 7-8 
vuotta lyhyempi kuin useimmissa muissa teolli-
suusmaissa. Etelä-Korean tulevaa työvoimapulaa 
vaikeuttaa myös hyvin alhainen syntyvyys. Etelä-

korealaisten omien laskelmien mukaan maan ny-
kyinen syntyvyysaste on maailman alhaisin.

(Lähde: International Update – Recent Developments in 
Foreign Public and Private Pensions, March 2007)

kanaDa

ratsupoliisien 
eläkerahoja väärään 
taskuun

Kanadan julkisen rahoituksen valvontavirasto tut-
kii parhaillaan Kuninkaallisen Ratsupoliisin (RCMP) 
eläkerahastoon liittyviä epäselvyyksiä.

Ylempi poliisihallinto oli ottanut väliaikaisesti 
käyttöönsä eläkerahaston varoja ja siirtänyt asi-
attomasti poliisin henkivakuutusrahoja eläke-
puolelle. Syyttäjän mukaan näin on maksatettu 
muun muassa ”aiheettomia provisioita, palkkio-
ta vähäarvoisista töistä ja liikasuorituksia pätkä-
töihin palkatuille toimihenkilöiden kavereille ja 
perheenjäsenille”. 

Tuleen on joutunut aikaisempi poliisijohtaja 
Zaccardelli, jonka väitetään vuonna 2003 keskeyt-
täneen poliisin sisäisen tutkinnan asiassa.

Kanadassa liittovaltion poliisi – lempinimel-
tä mounties – on yleisesti arvostettu. Suomessa 
mountyn arkkityyppi on sarjakuvasankari ratsu-
poliisi King.

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

(Lähde: The Globe and Mail) 

itävalta

järjestelmän 
kustannukset aliarvioitu

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF kritisoi Itäval-
taa maan eläkejärjestelmän tulevien kustannus-
ten aliarvioimisesta.

Valuuttarahaston tuoreen raportin mukaan 
eläkkeet saattavat vuonna 2050 pahimmassa ta-
pauksessa haukata 18 prosenttia Itävallan brutto-
kansantuotteesta. Itävallan viranomaiset ovat en-
nustaneet menoluvuksi vain 12,25 prosenttia.

Itävallan eläkemenot ovat jo nyt korkeat. Va-
luuttarahasto tukeutuu raportissaan Eurostatin 
tilastoihin ja huomauttaa, että Itävallan eläkkeet 
vievät tällä hetkellä 14 prosenttia bruttokansan-
tuotteesta, kun EU 15 -maiden keskiarvo on hie-

man yli 12 prosenttia.
Itävallan eläkejärjestelmään on viime vuosina 

tehty useita muutoksia. Eläkejärjestelmässä teh-
tiin erittäin mittavia uudistuksia vuosina 2003 ja 
2005 ja suurimmat ongelmat pyrittiin korjaamaan 
viimeisten reformien yhteydessä. Maan vanhus-
huoltosuhteen odotetaan kaksinkertaistuvan vuo-
teen 2050 mennessä.

(Lähteet: IPE 8.5.2007; IMF Country Report No. 07/143; 
etk.fi > Kansainvälinen eläketieto)

yk

rahastojen 
vastuuntunto 
kohentunut

YK:n alkuvuonna julkaisema raportti maailman 
johtavien eläkerahastojen sijoitustoiminnasta ker-
too rahastojen yhteiskunnallisen ja ympäristösuo-
jelua koskevan vastuuntunnon kasvaneen. 

Vielä viisi vuotta sitten epätaloudellisina ja si-
joitustoiminnan kannalta epäolennaisina pidetyt 
ongelmat, kuten ilmastonmuutos ja ihmisoikeus-
rikkomukset, koetaan nyt tärkeämmiksi sijoitus-
päätöksiä tehtäessä.

YK:n mukaan raportti osoittaa eläkevarojen si-
joituspäätöksiä tekevälle yhteisölle, miten pitkän 
tähtäimen sijoittamistoiminnassa voidaan parem-
min huomioida yhteiskuntaa ja ympäristöä koske-
vat ongelmat.

YK:n raportti kuvaa 15 eläkerahastoa, joista 
useimmat ovat eurooppalaisia. 

(Lähteet: IPE 23.4.2007; UNEP FI)
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antaa uRaLLe puHtia
mentori

Luotettava  vanhempi neuvonantaja voi auttaa sinua 
työurallasi. Mentorista on apua niin huipputehtävien 
tavoittelijoille kuin uran ensi askeleita ottavalle.   

Gunilla Ahrénin oma ura 
on edennyt mentoreiden 
tuella. Nyt hän haluaa 
vauhdittaa kanssasisarien 
urakehitystä oman Ruter 
Dam -mentorointiohjel-
man avulla.
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m
entorointi on tiedon siirtoa 
kokeneelta konkarilta nuo-
remmalle. Se on ikivanha 
käytäntö, mutta työelä-
mässä sitä alettiin järjestel-

mällisesti soveltaa 1990-luvulla. Sillä olisi käytöä 
myös yritysmaailman ulkopuolelle.

– Jotta mentorointi toimisi, on osattava sen 
periaatteet, alan pioneeri ruotsalainen toimitus-
johtaja Gunilla Ahrén toteaa. Hän johtaa Ruter 
Dam – naisjohtaja- ja mentorointiohjelmaa ja 
toimii kahden talouslehden ura-asiantuntijana. 
Johtamisesta ja mentoroinnista hän on kirjoit-
tanut useita kirjoja.   

Ahrénin mielestä jokainen tarvitsisi mento-
rointia kehittyäkseen ihmisenä ja työelämässä. 
Huippu-uran rakentaminen kysyy pelisilmää, 
sitkeyttä ja taitoa. Moniarvoisessa, globalisoi-
tuvassa yritysmaailmassa mentorointi on arvo-
kas apu.   

– Mentori on johtotehtävissä toimiva hen-
kilö, joka on valmis siirtämään omaa osaamis-
taan ja verkostojaan nuoremmalle kollegalle. 
Tällä tavoin valmennettavan ura-  ja henkilö-
kohtaiset kehitystavoitteet yleensä loksahtavat 
paikoilleen, Ahrén sanoo. 

Yhtä tärkeää kuin menetelmän ymmär-
täminen on sopivan mentorin löytäminen. 
Ensimmäiseksi on selvitettävä uratavoitteet ja 
selvitettävä, missä asioissa tarvitaan ja halutaan 
neuvoja. Mentorin löytäminen ei ole helppoa. 
Se vaatii työtä ja kekseliäisyyttä. Kannattaa ottaa 
rohkeasti yhteyttä ennalta tuntemattomiinkin 
mahdollisiin mentoreihin. Valittu henkilö kokee 
pyynnön yleensä kunniaksi - vaikka hän siitä 
kieltäytyisikin.  

– Tavallinen virhe on turhan korkeassa ase-
massa olevan mentorin tavoittelu. Yllättävän 
moni huippujohtaja suostuu mentoriksi, jos 
pitää ”adaptia”, opastettavaa mielenkiintoisena 
henkilönä. Keskustelut nuoremman kollegan 
kanssa ovat nimittäin antoisia myös mento-
rille. Ne tarjoavat ideoita ja uutta näkökulmaa 
omaankin työhön.  

Ahrén korostaa, että opastettavan on osattava 
kysyä oikeita, kannaltaan oleellisia kysymyksiä. 
Mentorin taas pitää olla kiinnostunut ”oppi-
laansa” urakehityksestä.  

Kummijärjestelmä ja työhönopastus muistut-
tavat mentorointia. Urheilusta tuttu coaching, 
valmennus on taas eri asia.  Valmentaja opas-
taa kyselytekniikalla asiakastaan ratkaisemaan 
ongelmat -  mentori taas antaa käytännön neu-
voja. Coach – toisin kuin  mentori – ei yleensä 
tunne valmennettavan ammattialaa. Mento-
rointi on aina ilmaista – coaching maksaa.      

Ahrén suosittelee lisää mentorointia työelä-
män ohella kouluihin ja yliopistoihin. Eräissä 
ruotsalaiskouluissa yläluokkaiset opastavat jo 
nuorempiaan. Uravalintaa pohtivalle lukiolai-
selle keskustelukumppaniksi sopii hänen arvos-
tamansa aikuinen – esimerkiksi urheiluohjaaja 
tai entinen opettaja.    

Myös maahanmuuttajat tarvitsevat mento-
reita. Tukholmassa, Göteborgissa ja Malmössä 
on meneillään elinkeinoelämän, julkisen alan ja 
ammattiliittojen  yhteinen mentorointihanke: 
Professionskolleger (ammattikollegat). Tavoit-
teena on integroida akateemiset maahanmuut-
tajat Ruotsin työelämään niin että he sijoittuvat 
koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Nykyisellään 
vain neljä kymmenestä Euroopan ulkopuolelta 
tulevasta akateemisen tukinnon haltijasta saa 
Ruotsissa koulutustaan vastaavan työn. Kanta-
väestöstä sen saa yhdeksän kymmenestä.  

Mentoroinnin pioneeri

Gunilla Ahrén ymmärsi jo opiskelijana hyvien 
neuvonantajien merkityksen Hänen uraansa 
vauhditti useampi mentori, ensin oma isä ja 
sitten pörssiyhtiön johtaja, joka avasi nuorelle 
ekonomille tärkeitä ovia. Ahrén eteni urallaan 
nopeasti korkealle, mutta havaitsi, että 80-luvun 
Ruotsissa oli vain muutama naispuolinen yri-
tysjohtaja, pörssiyrityksissä ei yhtäkään. 

Vauhdittaakseen kanssasisartensa urakehi-
tystä Ahren perusti Tukholmaan 1987 Ruter 
Dam -naisjohtajien koulutus- ja mentorointi-
ohjelman. Tänään useat ruotsalaisyritykset käyt-
tävät Gunilla Ahrénin kehittämää mentorinti-
mallia. Ruter Dam on saanut useita palkintoja 
ja sitä tullaan opiskelemaan myös kauempaa. 
Televisioyhtiö  CNN:n ohjelma tekin Ruter 
Damista maailmankuulun.  

Ruter Damin kanta pörssiyhtiöiden hal-
litusten mahdollisiin naiskiintiöihin on tiu-
kan kielteinen. Valinnan kriteeriksi sopii vain 
ammattitaito ja ehdokkaista pitää valita paras. 
Naisille tehokkain tapa edetä on koulutus ja 
mentorointi. 

– Siitä meillä on näyttöä, Ahrén viittaa  Ruter 
Damin tuloksiin. 

Kahden vuosikymmenen aikana tuhannella 
”ruuturouvalla” on ollut korkean tason mentori 
– aina mies.  Nykyään Ruotsin huippujohta-
jista liki kolmannes on naisia. Veckans Affärer 
-lehden listaamasta 125 ”mahtinaisesta” lähes 
puolet Ruter Damin kasvatteja ja sen verkos-
ton jäseniä. 
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 FAKTAA:

Mentorit tunnettiin jo antiiikin Kreikassa. Troijan sotaan 
lähtiessään Odysseus jätti poikansa uskotun ystävänsä 
Mentorin huomaan. Luotettavat neuvonantajat ovat 
aina siirtäneet kokemusta ja tietoa nuoremmille. Keski-
ajalla ammattiin edettiin mestarin opissa. Sääty-yhteis-
kunnassa uraa avitettiin vain rikkaiden ja valtaapitävien 
pienessä piirissä. Johtajat ottivat siipiensä suojaan omia 
tai ystäviensä poikia. Muut saivat edetä polullaan yri-
tyksen ja erehdyksen kautta. Tasa-arvoistumisen myötä 
mentorointi yleistyi; yritysmaailman johtopaikoille täh-
täävillä on tavallisesti mentori. 

Oikea mentori. Uransa alussa olevan ei kannata havitella 
mentoriksi suuryrityksen johtajaa. Kymmenisen vuotta 
urallaan edennyt keskitason johtaja sopiikin tehtävään. 
Mentori tekee pyyteetöntä työtä. Hän jakaa kokemuksi-
aan ja tietoaan. Suhde on luottamuksellinen.  

Sopiva mentorintapa. Mentori voi olla samalta työpai-
kalta tai ulkopuolinen. Mentorointi voi olla satunnaista 
tai ohjattua. Ulkopuolisen kanssa voi keskustella va-
paammin työpaikan konflikteista ja valtataisteluista. 
Sisäisen mentorin kanssa taas pitää varoa työyhteisönsä 
arvostelua. Mentorilta voi kysyä käytännön neuvoja: 
miten edetä uralla, miten välttää urapolulla vaanivat 
vaarat, miten oppia ”pelin säännöt”.    

Tehokas ajankäyttö. Tapaamisia pitäisi olla noin kerran 
kuussa vuoden ajan. Ne suunnitellaan mentorin ohjel-
man mukaan, sillä ainakin huippujohtajalla aika on kor-
tilla. Opastettavan kannattaa valmistautua tapaamisiin 
sopivin aihein ja kysymyksin. Mentorin tehtävä ei ole 
hankkia opastettavalle työpaikkaa, mutta arvokkaita 
kontakteja hän voi antaa.    

Gunilla Ahrénin kirjoja:  
Mentor, handboken för både adepter och mentorer 
(Schibsted, 2007) 
Karriär – råd för navigering i maktens labyrinter (Svens-
ka Förlaget, 2005), 



Keskinäisyyttä esiintyy Suomessa vain vakuu-
tusalalla. Vaikuttavuudeltaan tämän meilläkin 
yli puolen vuosituhannen takaa juontuva yri-
tystoiminnan muoto on kuitenkin nykyään 
laaja-alaista. Työeläkeyhtiöistä vain Veritas on 
säilynyt enää osakeyhtiömuotoisena.

Keskinäisyyden alku on urbaani, sillä varhais-
ten kaupunkien ammattikillat alkoivat vastata 
jäsentensä paloavusta. Suomessakin keskinäinen 
vakuutustoiminta on lähtöisin keskiaikaisista 
kauppias- ja käsityökilloista, joiden jäsenet sai-
vat hoidon ja hautauksen lisäksi myöhemmin 
myös taloudellista apua eli eläkettä.

Keskinäisiä vakuutusyhtiöitä alkoi syntyä 
Suomen maaseudulle 1800-luvun lopulta läh-
tien. Ensimmäinen valtakunnallinen Sampo 
perustettiin Turussa vuonna 1907. Välillä kehitys 

kulki toiseen suuntaan. Tosin osakeyhtiöite-
tyt Sampo- ja Kansa-yhtiöt eivät enää toimi 
alalla.

Miksi keskinäinen yhtiömuoto on vakuutus-
alalla sitten niin suosittu ja vahva? Vakuutus-
teoreetikot määrittelivät keskinäisyyden edut 
jo yli 100 vuotta sitten seuraavasti: ”keskinäiset 
yhtiöt soveltuvat tilanteissa, joissa asianmeno 
on tasainen eikä toiminnassa ole keinottelun 
luonnetta”. Kun vakuutusalan keskeinen tehtävä 
on luoda vakautta, keskinäiset yhtiöt soveltuvat 
vakuutustoimintaan hyvin.

Kirja ei ole kuitenkaan pelkkää keskinäisyy-
den etujen hymistelyä. Professori Vesa Kanniai-
nen varoittaa, että hyvät tulokset ovat luoneet 
keskinäisiin yhtiöihin omaisuusmassoja, joiden 
kestävä ja asiakkaiden kannalta oikeudenmu-

keskinäisyys 
– näkökulmia omistaja-
asiakkuuteen. 
Toim. Arja Suomi,  
Helsinki 2007 

Aini Jaari: 

kylliksi 
itsellesi 
(Edita 2007)
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Tietenkin meistä useimmat toivoisivat hyvää ja 
tasapainoista elämää.  Psykologi, työnohjaaja 
Aini Jaari on nähnyt työelämän mullistuksen: 
työtekijältä vaaditaan muutosten keskellä sitou-
tumista ja joustavuutta.

Mutta tilaa ja mahdollisuuksia pitäisi olla 
yksityiselämälläkin.  

Jaari käsitteli aihetta väitöskirjassaan Itse-
tunto, elämänhallinta (2004). Uudessa kirjassaan 
Kylliksi itsellesi Jaari lupaa, että hyvän ja tasapai-
noisen elämän saavuttaminen on mahdollista, 
kun oppii arvostamaan itseään, kunnioittamaan 
arvojaan ja elämään niiden mukaisesti.  

– Kun riittää itselleen, riittää myös itselleen, 

Aini Jaari tiivistää kirjansa sanomaa. Jos ihmisen 
käyttäytyminen määräytyy liiaksi ulkoapäin, 
omannnäköinen elämä voi jäädä haaveeksi. 
Kirjassa on ohjeita mm. siitä miten vahvistaa 
itsearvostustaan ja jäsentää elämäänsä. Se auttaa 
myös itsetutkiskelussa, antaa tietoa ja virikkeitä 
katsoa asioita uudelta kantilta.

Kirjan ensimmäinen osa kuvaa nykypäivän 
arvomaailmaa työn ja perheen  näkökulmasta, 
toinen osa käsittelee oman elämän haasteita 
ja itsetunnon etsimistä, kolmannessa luvussa 
pohditaan elämänhallintaa, kyvykkyyttä ja 
suorittamista sekä kiltteyden ansaa ja riittä-
mättömyyden tunnetta. Lopuksi Jaari esittelee 

Onko ikääntyneillä työtä, missä jatkaa? Onko 
ikääntyneillä terveyttä, millä jatkaa? Onko 
ikääntyneillä siedettävät työolot, joissa jatkaa? 
Entä onko ikääntyneillä halua jatkaa? Nämä 
neljä tapaa jäsentää työssä jatkamisen kysymystä 
nousivat esille suomalaista työelämää tuntevien 
asiantuntijoiden haastatteluissa. 

Kyse ei ollut vain painotuseroista. Ritva 
Horppu on haastattelujen analysoinnissaan 
osoittanut, miten erilaiset työssä jatkamisen 
jäsennystavat tuottavat erilaisia ratkaisumalleja, 
erilaisia itsestäänselvyyksiä ja erilaisia totuuksia. 
Etenkin terveyden ja työhalun jäsennyksissä 
näkyi syiden ja ratkaisujen eritasoisuus. Syitä 
etsitään makrotasolta: yhteiskunnan rakenteesta, 
kulttuurisista piirteistä, arjen murroksesta, glo-

balisaatiosta, työelämän paineista. Ongelman 
ratkaisut ohjautuvat kuitenkin mikrotasolle, 
ikääntyvän työntekijän muuttamiseen. Keskus-
telu ikävien työolojen loitontavasta vaikutuk-
sesta toi toisen muutoksen kohteen: esimiehet. 
Vaikka ongelman syyt nähtäisiin kansallisen 
kilpailukyvyn vaatimuksissa, ratkaisuksi saate-
taan tarjota esimiestyön parantamista.  

Oleellisinta erilaisissa jäsennystavoissa on 
kuitenkin arvolähtökohtien ero. Ikääntyneiden 
oikeus työhön näyttää jäävän muita jäsennysta-
poja vähemmälle huomiolle. Horpun analyysissä 
tämä liittyy talouskasvun arvostuksen itsestään-
selvyysasemaan. Kilpailukyvyn parantamiseen 
sopii oikeuspuhetta paremmin hyödyllisyys-
puhe: ikääntyneen oikeuden työhön ratkaisee 

luin kirjan

Ritva Horppu: 

keskusteluja työssä 
jatkamisesta. 
Työterveyslaitos, 
Työ ja ihminen, 
Tutkimusraportti 32, 
Helsinki 2007.



kainen hallinnointi on yhtä ongelmallista kuin 
muissakin suurissa rahastoissa.

Samoin kirjassa esitetään, kuinka eläkeyhtiöt 
ovat viime kädessä sidoksissa talouselämän ja 
yhteiskunnan yleiseen kehitykseen. Tämä ei 
koske vain sijoitusriskejä, vaan sellaista tilan-
netta, missä ”johtamisongelmien tai muiden 
syiden takia korvausvastuut työkyvyttömyydestä 
kasvavat merkittäviksi”.

Koska kirjan julkaisija on Tapiola-ryhmä, se 
on vaikuttanut sisältöönkin. Kyseessä on kui-
tenkin helppolukuisuudessaan ansiokas katsaus 
keskinäisyyden historiaan, teoriaan ja tulevai-
suuteen vakuutusalalla. Mukana on myös Ruot-
sia ja Eurooppaa koskevat artikkelit sekä pätevä 
vakuutussanasto.
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eläke-Fennia

Tradenomi Marko Airas  on nimitetty 
19.3.2007 alkaen yhteyspäälliköksi Eläke-
Fennian Suurasiakas- ja meklariyhteyksiin 
Helsinkiin.

eläketurvakeskus

Merkonomi Tiia Lahti, Valvontaosaston va-
kuutuspalvelu 1:n vakuutusratkaisija, on ni-
mitetty tarkastusyksikön työnantajatarkas-
tajaksi 1.6.2007 alkaen.

kela

Valtiotieteen tohtori Olli Kangas on nimitet-
ty tutkimusosaston osastopäälliköksi 1.1.2008 
alkaen. Tällä hetkellä Kangas toimii tutkimus-
professorina sekä Tanskan sosiaalitutkimus-
laitoksella että Kelan tutkimusosastolla.

Olli Kangas on johtanut Turun yliopiston 

sosiaalipolitiikan laitosta ja on uransa aika-
na toiminut yli 20 tieteellisen tutkimuspro-
jektin johtajana. Lisäksi Kangas on toiminut 
vierailevana tutkijana tai professorina seit-
semässä ulkomaisessa yliopistossa tai tutki-
muslaitoksessa.

merimieseläkekassa

Merimieseläkekassan talous- ja sijoituspääl-
likkö, kauppatieteiden maisteri Henrik Lilius 
on nimitetty 4.5.2007 johtajaksi vastuualuee-
naan sijoittaminen ja talous.

valtion eläkerahasto

Kauppatieteiden maisteri Kai Ylikangas on 
nimitetty 16.4.2007 alkaen osakesijoitusten 
analyytikoksi.

Tradenomi Nina Laakso on nimitetty 
Valtion Eläkerahaston assistentiksi 1.6.2007 
lukien.

Työeläke-lehden pitkäaikainen toimituspääl-
likkö Marja-Liisa Takala kuoli 60 vuoden ikäi-
senä kovaan sairauteen 12.4.2007. 

Marja-Liisa Takala tuli Eläketurvakeskuksen 
palvelukseen 8.4.1974. Hän työskenteli aluksi 
lakiosastolla, mutta siirtyi jo vuonna 1976 tie-
dottajaksi ja myöhemmin Työeläke-lehden 
toimitussihteeriksi ja edelleen lehden toimi-
tuspäälliköksi. 

Marja-Liisa Takalan työsuhde päättyi 31.3. 
2005. Hän joutui kaksi viimeistä elinvuottaan 
kärsimään julman ankarasta sairaudesta. Tähän 
kohtaloonsa hän alistui eleettömästi, suurta 
ääntä pitämättä. 

Lehdentekijänä ja työtoverina Marja-Liisa 

in Memoriam: 

Marja-Liisa 
Takala

Takala oli esimerkillisen tunnollinen ja toimit-
tajien ideoihin kannustavasti suhtautuva. Esi-
miehenä hän osasi kuunnella ja tukea alaistaan 
niin työ- kuin yksityisissäkin huolissa. 

Marja-Liisa Takala toimi ansiotyön ohessa 
menestyksellisesti aikaa ja työtä vaativassa kun-
nallispolitiikassa. Yhteisiä asioita hoitaessaan 
hän kehitti entisestään kykyään kärsivälliseen 
sovitteluun ja pitkäjänteisyyteen. 

Marja-Liisa Takalalle myönnettiin Suomen 
Leijonan ritarikunnan ansioristi 6.12.1999.

hyödyllisyyden aste. Toinen työssä jatkamiskes-
kustelun arvolähtökohta, ihmisten hyvinvoinnin 
ensisijaisuus, näkee puolestaan talouden hyvälle 
elämälle alisteiseksi. Vähemmän tuottavillakin 
on oltava oikeus työntekoon. 

Näistä arvolähtökohdista rakentuvat suo-
malaisten asiantuntijoiden näkemykset työssä 
jatkamisesta. Kirjan sivuilla arvot, itsestäänsel-
vyydet ja vaihtoehtoiset pohdinnat tuottavat 
keskustelua työssä jatkamisen oikeudesta, vel-
vollisuudesta, hyödyllisyydestä, vastuullisuu-
desta ja valinnoista. Perimmältään siitä, mil-
laisen työelämän me haluamme.  
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keinoja, miten elämänsä suuntaa voi muuttaa. 
Kirjassa on pitkin matkaa esimerkkejä ja tehtä-
viä, jotka auttavat lukijaa selkeyttämään omaa 
elämäntilannettaan. 

Kylliksi itsellesi  herättää ajatuksia ja antaa 
hyviä vihjeitä työn ja yksityiselämän yhteenso-
vittamisesta. Kuten moni muu elämäntapaopas, 
se kertaa myös tuttuja asioita. Mutta se on ehkä 
tarpeen, sillä nykyisin monelta oman elämänsä 
sankarilta unohtuvat jotkut itsestäänselvyydet-
kin  kuten se, ettei kaikkea ehdi - vuorokaudessa 
kun on vain 24 tuntia. 
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Mikä mielestäsi on tämän lehden kiinnostavin juttu?

Mitä aiheita haluaisit lukea Työeläke-lehdestä? 
Kerro juttuideasi. 

Työskentelen työeläkeyhtiössä tai -laitoksessa:

  kyllä   ei

Työeläke-lehti

Eläketurvakeskus

Tunnus 5001479

00003 VASTAUSLÄHETYS

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

Eläketurvakeskus
maksaa

postikulut
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Työntekijän eläkelain mukaan vakuuttamis-
velvollisuus koskee suomalaisia ja ulkomaisia 
työnantajia. Uutuutena vuoden alusta voimaan 
tulleesta TyEL:sta löytyy poikkeus, jonka tarkoi-
tuksena on välttää saman työn kaksinkertainen 
vakuuttaminen.

Mikäli ulkomainen työnantaja lähettää työn-
tekijänsä työskentelemään Suomeen, hän voi 
TyEL:n mukaan saada vapautuksen velvollisuu-
desta järjestää eläketurva tälle työntekijälle. 
Työntekijän kansalaisuudella tai komennuksen 
tilapäisyydellä ei ole merkitystä, vaan ratkaise-
vaa vapautusta harkittaessa on, onko työnteki-
jälle järjestetty kohtuullinen eläketurva muualla 

Suomessa tehtävän työn ajalta.
Vakuuttamisvelvollisuudesta voi vapautua ai-

noastaan ulkomainen työnantaja, mutta myös 
suomalaisen tai ulkomaisen yrityksen toisessa 
valtiossa oleva sivuliike, mikäli sillä on pysyvä 
liikepaikka ja jatkuvaa toimintaa. Vakuuttamis-
velvollisuudesta vapautuminen ei ole mahdol-
lista, jos EY:n sosiaaliturva-asetusta tai Suomen 
solmimien sosiaaliturvasopimusten määräyksiä 
joudutaan soveltamaan.

Työntekijän tulee olla ulkomailta Suomeen 
lähetetty, eli lähettämishetkellä työntekijä ei saa 
kuulua Suomen sosiaaliturvaan asumisensa eikä 
työskentelynsä perusteella.

Eläketurvakeskus myöntää vapautuksen ha-
kemuksen perusteella enintään kahdeksi vuo-
deksi kerrallaan. Jos työ Suomessa jatkuu, voi 
työnantaja hakea vapautukselle jatkoa, mikäli 
vapautuksen edellytykset säilyvät. Vapautuk-
senhakulomake löytyy Eläketurvakeskuksen ko-
tisivuilta www.etk.fi. Hakemus koskee aina yksit-
täistä työntekijää.

Vapautushakemuksia on tullut tähän mennes-
sä reilu parikymmentä, mutta yhtään päätöstä ei 
vielä ole annettu. Ensimmäiset annettaneen kui-
tenkin lähipäivien aikana. Hakemuksia on tullut 
Japanista, Venäjältä, Kiinasta, Intiasta, Australi-
asta ja Brasiliasta.

tyel vapautti ulkomaisia työnantajia eläkemaksuista
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ageing and pension 
expenditure in the eu
In May Helsinki was the venue for both 
the conference of the Pensions, Benefits 
and Social Security Section (PBSS) of the 
International Actuarial Association (IAA) and 
the International Conference of Social Security 
Actuaries and Statisticians arranged by the 
International Social Security Association 
(ISSA). One theme of both conferences was 
population ageing. This is also the topic of a 
recently published report “Ageing and pension 
expenditure in the EU”.

One common challenge for the EU countries 
is the rise in pension expenditure caused by 
population ageing. Pension expenditure in the 
EU25 countries is expected to rise from 10.6% 
on average (in 2004) to almost 14% of GDP. In 
Finland the pension expenditure would reach 
its peak at about 14% in 2033.

Rising pension expenditure causes worries 
about the financing of statutory pension 
schemes based partially or fully on the pay-as-
you-go principle. For the financial sustainability 
of pension schemes specifically the decrease in 
number of payers in relation to the increasing 
number of pension recipients is significant. It is 
estimated that the ratio of over 65-year-olds to 
people of working age will double. 

Increasing longevity should show as longer 
working careers and not just as longer time in 
retirement. The aim is to increase employment 
especially among women and ageing persons. 
Continued work should be financially attractive 
compared to retirement.

In many EU countries the pension reforms 
have aimed at extending the time in the 
labour market, for instance, by reducing early 
retirement alternatives. In many countries 
pension contributions and pension benefits 
have been more tightly linked to each other. 
In future, life expectancy is also taken into 
account at retirement, for instance, through a 
life expectancy factor.

In this comparison the Finnish pension 
system proves to rest on a sustainable basis, 
and this is in no small measure thanks to 

english 
summary
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the partial funding. In many countries the 
gathering of assets into buffer funds has been 
started, but too late. Namely, they will prove to 
be only a temporary solution. Many countries 
are also burdened by both rising pension 
expenditure and large public debt. 

Making this kind of comparisons is very 
challenging, because different countries have 
different pension systems and also different 
ways of evaluating indicators.

adequacy of pensions
Pension recipients ponder the adequacy 
of pensions. Studies show a positive 
development in pension levels, but sometimes 
an increased poverty risk. A basically positive 
overall picture emerges when integrating the 
results of different studies. 

The basic objective of the pension scheme 
is to provide adequate income. The aim is 
to prevent poverty, but also to secure the 
maintenance of a reasonable standard of 
living. Preventing poverty is about income 
levels, the second objective is a more relative 
concept. For both aims the situation of other 
population groups is also of significance.

Adequacy can also be defined in more 
absolute terms, through the achievement of a 
certain level. The adequacy of pensions should 
also be evaluated against a benchmark. There 
are many possible objects of comparison, 
for instance, the person’s own earnings level 
before retirement, average earnings of the 
working career and wage-earners’ average 
earnings. 

In Finland poverty has been studied as a 
relative phenomenon, where the proportion of 
poor people is determined on the basis of the 
income distribution of the whole population. 
In view of the common European indicator, 
relative poverty has increased in Finland from 
6.3% in 1993 to 11.9% in 2004. The poverty 
risk of pensioner households has increased 
at the same pace. 15% of Finnish pensioner 
households were at risk of poverty in 2004, 
according to the definition used in the EU.

A slightly different picture of pension 
adequacy is obtained by studying statistics on 
income support. They indicate that, related 
to population numbers, in Finland poverty 
among the elderly is not common.

The aforementioned indicators are 
“objective”. They can be complemented by 
people’s own assessments of their situation. 
These assessments indicate that the financial 
situation for over 65-year-olds has been quite 
stable over the last decade. This supports 
the results from surveys of the income 
development and statistics on income support. 

Although no absolute weakening of elderly 
people’s situation seems to have occurred, 
their relative position in relation to the rest of 
the population has changed.  

Fourth year of success
The year 2006 resembled 2005. In both years 
both the Finnish and the European stock 
markets provided high returns. The strong 
growth in employment and the wage sum also 
continued.

In 2006 the total return on earnings-related 
pension assets was 9.3%, whereas it was 12.5% 
in 2005. The average return for all pension 
providers on shares was 20.2% and on real 
estate 10.1%. The return on interest-bearing 
investments was 1.3%, which at an inflation 
rate of about 2% means a negative real rate of 
return.

In 1998-2006 the average return on 
earnings-related pension assets was 7.5% 
in nominal terms and 5.8% in real terms. A 
partial explanation for the high rate of return 
is the downward trend in interest rates and 
the exceptionally strong development in the 
Finnish share market.

Also in 2006 all pension insurance 
companies increased the proportion of shares 
in their investment allocation. Now about 40% 
of the pension insurance companies’ assets 
are invested in shares. As the proportion 
of investments in shares increases, the 
investment risks have to be taken into account 
more thoroughly than before. 

Since the return on investments clearly 
exceeded the increase in technical provisions 
in all pension insurance companies, the ratio 
of solvency margin to technical provisions 
increased. However, the pension insurance 
companies’ solvency margin did not increase in 
relation to the solvency border, as the pension 
insurance companies increased the proportion 
of shares in their investments.

During 2006 the growth rate in pension 
assets was higher than expected, from 102 
billion euros at the beginning of the year to 
114 billion euros at the end of the year.

Despite fairly large pension funds the 
earnings-related pensions are only partly 
funded. The value of accrued earnings-related 
pensions at the end of 2006 was estimated at 
about 410 billion euros, i.e. almost four times 
the pension assets. Partial pension funding 
together with a rapidly ageing population 
poses a challenge for pension financing.
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