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läkemaksujen lisäksi kunnallisen elä-

kejärjestelmän rahoituksessa on suuri 

merkitys rahastoitujen varojen sijoitus-

toiminnan tuotolla. Kun Kuntien eläke-

vakuutuksen sijoitusomaisuuden arvo on 

noussut jo 22 miljardiin euroon ja rahasto 

kasvaa edelleen vauhdilla, sijoitusten tuot-

to on tärkeää paitsi eläkkeiden rahoituksen 

myös koko kuntatalouden kannalta.

Viime vuosina sijoitustoiminnassa on 

eletty suotuisissa merkeissä. Viime vuonna 

Kevan sijoitustuotto oli lähes 10 prosenttia 

oltuaan vuonna 2005 yli 14 prosenttia. 

Eläkejärjestelmän rahoituslaskelmat edel-

lyttävät sijoituksilta pitkällä aikavälillä vä-

hintään 4 prosentin vuotuista reaalituottoa. 

Tavoitteessa on pysytty, sillä vuotuinen 

reaalituotto rahastoinnin aloittamisesta 

1988 vuoden 2006 loppuun oli runsaat 

5 prosenttia.

Viimeisten kahden vuoden kaltaisiin 

juhliin ei ole syytä tuudittautua. Markki-

noiden arvonnousut sisältävät usein myös 

siemenen tuleviin pudotuksiin. Tästä saa-

tiin täydellinen esimerkki vuosituhannen 

vaihteessa, jolloin osakekurssit nousivat 

ensin taivaisiin ja putosivat sen jälkeen 

puoleen. Viime vuosien arvonnousuilla 

näyttää kuitenkin olevan selvästi tukevam-

pi pohja. Pitemmälle katsottaessa globaali 

ikääntymiskehitys aiheuttaa kuitenkin 

kokonaan uusia haasteita myös sijoitus-

markkinoilla. 

Täysin riskittömällä sijoitustoiminnalla 

ei ole mahdollista päästä sellaisiin tuottoi-

hin, joita eläkejärjestelmän rahoitus edel-

lyttää. Kevan sijoitustoiminnassa pyritään 

yhdistämään mahdollisimman tehokkaasti 

riski ja tuotto siten, että tuottotavoite 

pystyttäisiin saavuttamaan hallitulla riski-

tasolla.

Suurin osa Kevan sijoitusriskistä muo-

dostuu yli 10 miljardin euron osakesalkusta, 

joka on päivittäin altis jopa satojen miljoo-

nien arvonmuutoksille. Eläkelaitoksen pitkä 

sijoitushorisontti antaa tähän mahdolli-

suuden, ja niin rahoitusteorian kuin histo-

riankin valossa tällainen lyhyen aikavälin 

arvonvaihtelun sietäminen yleensä palkitaan 

paremmalla pitkän aikavälin tuotolla. 

Sijoitusriskiä voidaan myös pienentää 

laajalla hajauttamisella. Hallittu markkina-

riskin ottaminen onkin niin kuntien kuin 

nykyisten ja tulevien eläkeläisten etu.

Keva sijoittaa tuottavasti 
ja riskit halliten
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Avoin ja luottamuksellinen 
keskustelu vanhustyön eri toimi-
joiden kesken lisää vanhustyön 
tuloksellisuutta ja henkilöstön 
hyvinvointia. Näin toteaa Tam-
pereen yliopiston dosentti Sirpa 
Syvänen, joka on toiminut van-
hustyötä tutkivan ja kehittävän 
HOTEVA-hankkeen koordinaat-
torina.

– Työhyvinvointia parantaa 
yhteistoiminta eli se, että työ-
paikoilla sovitaan yhteisesti työn 
tekemisen pelisäännöistä, Sy-
vänen kertoo hankkeen aikana 
tehdystä havainnosta.

Vuonna 2005 alkaneessa 
HOTEVA eli Hyvinvoinnin, 
osaamisen ja tuloksellisuuden 
tekijät vanhustyössä -projektissa 
on etsitty keinoja vanhustyön 
laadun ja tuloksellisuuden sekä 
henkilöstön työhyvinvoinnin pa-
rantamiseen. Yhtenä tavoitteena 
on kohottaa vanhustyön imagoa 
ja vetovoimaisuutta.

Työministeriön Tykes-ohjel-
man ja Työsuojelurahaston 
rahoittaman hankkeen neljällä 
paikkakunnalla – Helsingissä, 
Karkkilassa, Urjalassa ja Vantaal-
la – toteutettu kehittämistyö 
päättyi tammikuussa. Puoli-
vuotinen tutkimusosuus jatkuu 
syksyyn asti. 

– Kehittämistyön aikana työ-
paikoilla etsittiin ja löydettiin 

yhteisiä arvoja. Samalla päivitet-
tiin vanhustyön perustehtävät, 
Syvänen selvittää ja kertoo, että 
kehittämistyöhön osallistuneilla 
työpaikoilla työhyvinvoinnissa 
tapahtui selkeä parannus.

– Keskustelu avasi lukkoja. 
Työhyvinvointi parani, koska ko-

kemus vanhustyön arvostuksesta 
lisääntyi.

Kuntien eläkevakuutus on 
yksi hankkeen yhteistyökumppa-
neista. Sen lisäksi hanketta ovat 
tukeneet Suomen lähi- ja perus-
hoitajaliitto SuPer ja Julkisten ja 
hyvinvointialojen liitto JHL.

Yhteistoiminnasta hyvinvointia vanhustyöhön
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HOTEVA-hankkeessa kehittäjinä 

toimineet Antti Kokkonen 

(vas. alh.), Pirjo Erätuli, Raili 

Nederstörm ja Seija Strömberg 

sekä hankkeen koordinaattori 

Sirpa Syvänen (oik. ylh.) iloitsevat 

kehittämistyön onnistumisesta. 

Ammatillinen kuntoutus kannattaa  
Ammatillisen kuntoutuksen 

merkitys näyttää koko ajan nou-
sevan. Näin voi päätellä viime 
vuotta koskevasta ammatillisen 
kuntoutuksen raportista, 
jonka mukaan ammatillisen 
kuntoutuksen asiakkaita oli 
viime vuonna enemmän kuin 
koskaan aikaisemmin.

Kaikkiaan uusia asiakkaita 
tuli Kuntien eläkevakuutuksen 

kuntoutusyksikköön 2 143, mikä 
on 13 prosenttia enemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. Suurin osa 
uusista asiakkaista oli naisia. 
Miehiä oli 345.

Uusien asiakkaiden keski-ikä 
oli 46,9 vuotta. Yleisimmät am-
mattiryhmät olivat perus- ja lä-
hihoitajat, siivoojat, sairaanhoi-
tajat, sairaala- ja hoitoapulaiset 
sekä kodinhoitajat ja kotiavusta-

jat. Mielenterveyskuntoutujien 
osuus nousi hieman, kun taas 
tuki- ja liikuntaelindiagnoosilla 
olevien asiakkaiden osuus laski.

Ammatillinen kuntoutus 
kannattaa: viime vuonna amma-
tillisen kuntoutuksen ohjelman 
päättäneistä ansiotyöhön palasi 
77 prosenttia.

Työllistyneiden osuus tosin 
laski hieman edellisvuodesta. 

Tähän uskotaan olevan monia 
syitä. Esimerkiksi mielenterveys-
syiden lisääntymisen arvioidaan 
vaikeuttaneen ammatillisen 
kuntoutuksen oikea-aikaisuu-
den arviointia ja sitä kautta sen 
onnistumista. Myös hakijoiden 
keski-iän nousulla ja kunta-alan 
muutoksilla sekä taloudellisella 
tilanteella saattaa olla vaikutus-
ta asiaan.
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Kuntien eläkevakuutus on allekirjoittanut 
maailmanlaajuisen Carbon Disclosure Project 
(CDP) -ohjelman kirjeen, jossa markkina-ar-
voltaan maailman suurimpia yrityksiä pyy-
detään julkaisemaan sijoittamisen kannalta 
tärkeää tietoa ilmastonmuutoksen niille 
aiheuttamista riskeistä ja mahdollisuuksista. 
Kirjeen on allekirjoittanut 284 institutio-
naalista sijoittajaa ympäri maailmaa. Niiden 
hallinnassa on 41 biljoonan dollarin sijoitus-
omaisuus.

CDP ylläpitää maailman suurinta yritysten 
kasvihuonekaasupäästöjen tietopankkia in-
ternetissä osoitteessa www.cdproject.net.

Ilmastonmuutoksen
riskit esiin

Kunta-alan keskimääräinen eläk-
keellesiirtymisikä oli viime vuonna 
58,3 vuotta. Eläkkeelle siirtyminen 
on myöhentynyt tasaisesti 1990-lu-
vun puolestavälistä lähtien, jolloin 
luovuttiin ammatillisesta eläkeikä-
järjestelmästä.

Ikärajojen porrastusten ja siirty-
mäaikojen vuoksi alle 63 vuoden 
vanhuuseläkeikiä on kuitenkin voi-
massa vielä 2020-luvulla. Eläkkeelle 
siirtyvien keski-ikä saavuttanee 
60 ikävuoden rajan viimeistään 
2010-luvun puolessavälissä.

Kunnan tai kuntayhtymän kes-
kimääräinen eläkkeellesiirtymisikä 
riippuu muun muassa työntekijöi-
den ikärakenteesta, palvelustrate-
giasta, henkilöstöpolitiikasta ja 
työhyvinvoinnista. Vuosittaiset kes-
ki-iät voivat vaihdella myös yksittäis-

1.  Maarianhaminan kaupunki 61,3

2.  Lohjan kaupunki 60,0

3.  Haminan kaupunki 59,5

4.  Tuusulan kunta 59,4

5.  Porvoon kaupunki 59,3

43.  Kuopion kaupunki 57,3

44.  Oulun kaupunki 56,8

45.  Varkauden kaupunki 56,8

46.  Nokian kaupunki 56,7

47.  Kemin kaupunki 55,5

Pöytyällä 
työskennellään 
pisimpään

ten hyvin varhain työkyvyttömyys-
eläkkeelle siirtyneiden vuoksi.

Niinpä luotettavampi kuva kunnan 
tai kuntayhtymän tilanteesta saa-
daan, kun tarkastellaan viimeisten 
kolmen vuoden aikana eläkkeelle 
siirtyneiden keski-ikää. Pisimpään 
työssä viihtyneet löytyvät Pöytyältä, 
jossa eläkkeellesiirtymisikä oli peräti 
61,9 vuotta.

Kolmen viime vuoden aikana eläkkeelle siirtyneiden 
keski-iät eri kunnissa

Palstalla tarkastellaan kuntien 
eläkeasioita tilastojen valossa. 
Tilastot on koonnut Kuntien 
eläkevakuutuksen tilastopäällikkö 
Tuomo Halmeenmäki.
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Keva mukana 
Duunitalkoot-palvelussa

Kuntien eläkevakuutuksen Kuntatyö 
kunnossa -yksikkö on ollut kehittämässä 
Työterveyslaitoksen KESTO-ohjelman tuot-
tamaa Duunitalkoot-internetpalvelua.

Palvelun tavoitteena on ohjata työnte-
kijöitä ja esimiehiä luomaan työpaikoille 
hyvä keskusteluilmapiiri ja osallistumis-
kulttuuri. Sivustolla on hyödyllistä tietoa 
myös kuntien johdolle ja poliittisille päät-
täjille työhyvinvoinnista, esimerkiksi saira-
uspoissaolojen kustannuksista.

Sivun käyttö on maksutonta. Tutustu 
palveluun: www.ttl.fi/duunitalkoot.

Kesätyöpaikkoja
kymmenille tuhansille

Kunnat tarjoavat tulevana kesänä 
kesätyöpaikan jälleen kymmenille tuhan-
sille nuorille. Kunnat ovat työllistäneet 
viime vuosien aikana noin 40 000 kesä-
työntekijää.

Suurimpien kaupunkien kesätyöntekijä-
määrät pysyvät tänä kesänä edellisvuosien 
tasolla. Pääkaupunkiseudulla kesätyöpaik-
kojen määrä kasvaa. Helsinki palkkaa noin 
700 kesätyöntekijää enemmän kuin viime 
vuonna.

Kunnat palkkaavat nuoria kesätyönteki-
jöitä esimerkiksi toimistotöihin, puistojen 
ja liikuntapaikkojen kunnossapitoon, 
oppaiksi museoihin sekä avustaviin töihin 
vanhain- ja päiväkoteihin.

1.  Etelä-Karjalan 

 sairaanhoitopiirin ky 59,4

2.  Forssan seudun 

 terveydenhuollon ky 59,3

3.  Satakunnan 

 sairaanhoitopiirin ky 59,2

4.  Ylä-Savon 

 terveydenhuollon ky 59,2

5.  Tiirismaan 

 kansanterveystyön ky 59,1

78.  Saarijärven-Karstulan 

 seudun terv.huollon ky 56,0

79.  Riihimäen seudun 

 terveyskeskuksen ky 55,9

80.  Rauman 

 kansanterveystyön ky 55,8

81.  Uudenmaan erityispalvelut -ky 55,2

82.  Kårkulla samkommun 54,6

1.  Pöytyän kunta 61,9

2.  Karjaan kaupunki 61,5

3.  Mustasaaren kunta 60,7

4.  Kauniaisten kaupunki 60,5

5.  Harjavallan kaupunki 60,1

169. Haapaveden kaupunki 55,6

170. Muuramen kunta 55,2

171. Alahärmän kunta 55,1

172. Lapinlahden kunta 55,1

173. Jokioisten kunta 54,7

Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät (yli 300 vakuutettua), vuotta

Keskikokoiset kunnat (301–1 300 vakuutettua), vuotta

Suuret kunnat (yli 1 300 vakuutettua), vuotta
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Hyväkin tulos kirvoittaa tavallisesti 

talousjohtajien huulilta korkeintaan 

määreen ”tyydyttävä”. Siksi on vir-

kistävää kuunnella Kevan sijoitusjohtajaa 

Ari Huotaria, joka toteaa vuoden 2006 su-

juneen selkeästi odotettua paremmin. Hän 

käynnistää aiheen toki varovaisesti:

– Korot tuottivat sen, mitä odotimmekin. 

Kiinteistöt ehkä jonkin verran enemmän, 

mutta tämä johtui pääasiassa markkinoiden 

aiheuttamasta arvonnoususta. Pääomasijoi-

tuksissa tulos oli myös odotettua parempi, 

Huotari muotoilee.

Kevan hyvä tulos on 
myönteinen 
asia koko 
kuntasektorille 
Kuntien eläkevakuutuksen 

viime vuoden sijoitustuot-

toihin ei voi varovainen-

kaan talousmies olla kuin 

tyytyväinen. Eläkepuoli 

kehittyi odotusten mukai-

sesti. Jos jatko on tasaista, 

eläkemaksuprosentin 

kasvu saattaa pysähtyä 

kuluvaan vuoteen.

Korot tuottivat 1,1, kiinteistösijoitukset 

12,2 ja pääomasijoitukset 25,7 prosenttia.

– Osakemarkkinat olivat kieltämättä po-

sitiivinen yllätys. Kun loppukevät oli aika-

moista alamäkeä, en olisi uskonut, että pää-

dymme lopulta kirkkaasti kaksinumeroisiin 

tuottolukuihin, 16,3 prosenttiin, Huotari 

sanoo.

Kevan koko sijoitusomaisuuden tuotto 

oli viime vuodelta 9,8 prosenttia kulujen 

jälkeen. 

Viime vuoden alussa osakemarkkinoista 

oli vallalla erisuuntaisia käsityksiä. Tämä 

vuosi alkoi melko yhtenäisin myönteisin 

odotuksin – mutta Huotari toppuuttelee:

– Pitää pysähtyä miettimään, kun kaikki 

odottavat hyvää vuotta. Omat odotukseni 

ovat maltillisia. On muistettava, että vuodet 

2005 ja 2006 olivat poikkeuksellisen hyviä 

sijoitusvuosia.

Muista eläkelaitoksista poiketen Keva on 

siirtynyt kirjaamaan sijoitukset taseeseen-

sa markkina-arvojen mukaan. Markkina-

arvon muutos kun on kuitenkin se, johon 

suuri mielenkiinto kohdistuu.

PITKÄN AIKAVÄLIN

TUOTTOTAVOITE

Hyvän tuloksen taustalla on paitsi onnekas 

markkinavuosi ja taitavat sijoittajat myös 

Kevan keväällä 2006 uusittu sijoitusstrate-

gia, jonka mukaan elettiin loppuvuosi. Stra-

tegian mukaan osakkeiden neutraalipaino 

nostettiin 45:stä 50 prosenttiin, korkosijoi-

tusten osuutta laskettiin ja vaihtoehtoisiin 

sijoituksiin laitettiin lisää painoa.

Sijoitusstrategian johtotähtenä on Kevan 

sijoitusten pitkän aikavälin tuottotavoite: 

neljän prosentin reaalituotto rahastoinnin 

alusta, vuodesta 1988, laskettuna. 

– Neljän prosentin reaalituotto takaa 

kunnille osaltaan vakaan eläkemaksutason. 

Vanhalla sijoitusallokaatiolla emme voisi 

päästä tavoitteeseen, Huotari toteaa.

Hän muistuttaa laskelmasta, jonka mu-

kaan eläkemaksuja täytyy korottaa kaksi 

prosenttiyksikköä, jos pitkän aikavälin si-

joitustoiminnan tuottotavoitteesta jäädään 

yksi prosenttiyksikkö.

Vuonna 2005 pitkän aikavälin reaalituot-

to oli 4,9 prosentissa, viime vuoden tulok-

sella Keva pääsee noin 5,2 prosenttiin.

Neljän prosentin tuottotavoite tuo sel-

keyttä arkiseen sijoitustoimintaan.

– Meidän ei tarvitse tuijotella kvartaa-

leja, kun toimintaa ohjaa pitkän aikavälin 

tavoite.

GLOBAALISTI HAJAUTETTU

OSAKESALKKU

Neljän prosentin tavoite ohjaa myös osa-

kesijoitusten kansainvälistä hajautusta. 

Kevan salkku on täysin globaali, mikä on 

herättänyt keskustelua suursijoittajan vas-

tuusta suomalaisten yritysten menestyk-

sessä.

– Suomalaisten listattujen osakkeiden os-

taminen esimerkiksi toisilta eläkeyhtiöiltä 
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ei paranna suomalaisten yritysten toiminta-

edellytyksiä. Sen sijaan pääomasijoituksilla 

on aidosti merkitystä yritystoiminnan kan-

nalta. Seuraamme suomalaisia pääomara-

hastoja mielenkiinnolla, Huotari sanoo. 

Kevan pääomasijoituksista on Pohjois-

maissa noin neljännes, Suomessa arviolta 

reilut kymmenen prosenttia.

– Kansainvälisesti parhaat pääomarahas-

tot valikoivat, ketkä niihin pääsevät sijoit-

tamaan. Kevassa pääomasijoitusryhmä on 

tehnyt hyvää, pitkäjänteistä työtä. Kevalla 

onkin nyt hyvä maine maailmalla.

ELÄKKEENSAAJIA

YLI 300 000

Kevan varsinainen leipälaji, eläkepuoli, su-

jui vuonna 2006 budjetoidun mukaisesti. 

Kunnallisen eläkelain (KuEL) mukainen 

palkkasumma kasvoi neljä prosenttia, enna-

koidusti hieman vähemmän kuin edellisenä 

vuonna. Palkkasumma oli nyt 11,8 miljar-

dia euroa.

– Ennakoimme, että noin neljän prosen-

tin kasvu jatkuu. Tällöin 12 miljardin raja 

menee rikki tänä vuonna, sanoo talousjoh-

taja Tom Kåla.
Maksutulo kasvoi runsaat 4,8 prosent-

tia 3,5 miljardiin euroon. Palkkasummaa 

suurempi kasvuprosentti johtuu siitä, että 

tulevien eläkkeiden kattamiseksi eläkemak-

suprosenttia on kasvatettu vuosittain kah-

della tai kolmella prosentin kymmenyksellä. 

Mikä eläkkeiden maksamisesta on jäänyt 

talteen, on pistetty rahastoon. Kokonais-

maksuprosentti on tänä vuonna 28,5. Luku 

sisältää sekä työnantajien että työntekijöi-

den maksamat eläkemaksuosuudet.

Eläkkeitä maksettiin vuonna 2006 noin 

2,5 miljardia euroa, joten rahastoitavaksi jäi 

rahoituskatteena noin miljardi euroa. Si-

joitustoiminta puolestaan kasvatti rahastoa 

1,9 miljardin euron verran.

Kevassa vakuutettujen lukumäärä oli noin 

480 000. Eläkkeensaajien määrä rikkoi ensi 

kertaa 300 000 rajan. Jäsenyhteisöjä oli Ke-

vassa vuoden lopussa 953, parisenkymmen-

tä enemmän kuin edellisenä vuonna. 

IKÄLUOKKIEN PIENENEMINEN

OTETTU HUOMIOON

Eläkemaksuprosentti saattaa alkaa olla 

maksimissaan nykyisessä 28,5 prosentissa.

– Tällä tavoin olemme ennakoineet. Jos 

kaikki sujuu yhtä hyvin kuin viime vuosina 

eikä ihmeellisiä yllätyksiä satu, kokonais-

maksuprosenttia voidaan ehkä jopa laskea. 

Näin siis rahoitusstrategiaan pohjautuvien 

vaihtoehtolaskelmien mukaan – varsinaisen 

maksuprosenttipäätöksen tekee eläkelaitok-

sen valtuuskunta vuosittain, Kåla toteaa.

Kålan mukaan suurin yksittäinen riski on 

maksutulon merkittävä ja nopea supistumi-

nen. Tällaisessa tilanteessa maksuprosenttia 

joudutaan todennäköisesti nostamaan en-

nakoidusta.

– Näin saattaisi käydä siinä tilanteessa, 

että sosiaali- ja terveystoimesta merkittävä 

Suomalainen kiinteistömarkkinaym-
päristö on muuttunut muutaman 

viime vuoden aikana rajusti. Tämän 
tietää hyvin Kuntien eläkevakuutuksen 
kiinteistösijoitusjohtaja Erkki Markkola.

– Kiinnostus kiinteistösijoittamiseen 
on kasvanut, ja alalle on tullut uusia 
toimijoita kuten ulkomaisia sijoittajia. 
Suomi on kiinteistösijoitusmaana nyt 
aivan eri tavalla kansainvälisen mielen-
kiinnon kohteena kuin koskaan aikai-
semmin, Markkola sanoo.

Kiinteistöt ovat kuuluneet Kevan 
sijoitustoimintaan alusta pitäen. Keva 
hakee sijoituskiinteistöistä vakaata 
kassavirtaa, inflaatiosuojaa ja hajautus-
hyötyä.

– Vuoteen 2009 ulottuvan sijoitus-
strategian mukaan tavoitteena on, että 
kiinteistöjen osuus nousisi Kevan sijoi-
tussalkussa 9 prosenttiin. Tällä hetkellä 

olemme tavoitteesta jonkin verran jäl-
jessä eli noin 7,5 prosentissa, Markkola 
kertoo.

Kevan sijoituskiinteistöistä noin puo-
let on toimistoja. Asuntojen osuus on 
noin 20 prosenttia, samoin liiketilojen. 
Loput ovat varastotiloja, hotelleja ja 
oppilaitoksia.

SIJOITUKSET ULKOMAILLE

LISÄÄNTYVÄT
Kiinnostuksen kasvun vuoksi kilpailu 
kiinteistökohteista on lisääntynyt. Sa-
manaikaisesti kiinteistöjen tuottovaati-
mukset ovat alhaisen korkotason takia 
laskeneet. Tämä on merkinnyt kiinteis-
töjen arvon nousua.

– Vuokratason nousua hillitsee se, et-
tä markkinoille on tullut uusia toimisto-
kohteita, jotka tuottovaatimusten ale-
nemisen vuoksi pystyvät kilpailemaan 

vuokrissa vanhojen kohteiden kanssa, 
Markkola kertoo.

Keva aloitti kiinteistösijoitustensa 
hajauttamisen ulkomaille kolme vuotta 
sitten. Tällä hetkellä sillä on yhdeksän 
ulkomaista kiinteistörahastosijoitusta. 
Ulkomaisten sijoitusten osuus on 4–5 
prosenttia Kevan kiinteistösalkusta.

– Kansainvälistymisen tavoitteena on 
saada parempi kokonaistuotto salkulle. 
Kiinteistösijoitusstrategian linjauksen 
mukaan tavoittelemme sitä, että vuo-
teen 2009 mennessä neljännes kiinteis-
tösalkustamme olisi sijoitettu Suomen 
ulkopuolelle.

– Jos ajatellaan rahaston kasvua ja 
volyymia ja muistetaan 9 prosentin ta-
voite kokonaissalkusta, tämä tarkoittaa 
käytännössä sitä, että tulevina vuosina 
nettomääräisesti kolme neljäsosaa sijoi-
tuksista tehdään Suomen ulkopuolelle.

Kiinteistöt kiinnostavat sijoittajia

TEKSTI:  LI ISA KUITTINEN 

Kevan ei tarvitse tuijotella 
kvartaaleja, kun 
toimintaa ohjaa pitkän 
aikavälin tavoite.
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osa siirtyisi yksityiseen tuotantoon esimer-

kiksi työvoimapulan paineessa. Eikä kukaan 

vielä tunne kuntauudistuksen vaikutuksia, 

Kåla mainitsee.

Sen sijaan ikäluokkien pienenemisen 

ja eläkeläisten joukon kasvun vaikutus on 

otettu laskelmissa huomioon.

Tämän vuoden alussa voimaan tulleen 

lainmuutoksen mukaan osakeyhtiöiden ja 

säätiöiden on aiempaa helpompaa valita 

eläkelaitoksekseen Keva, jos ne niin halua-

vat. Tällöin kuntasektorilla on oltava yhtei-

sössä määräysvalta.

Kålan mukaan tämä ei sinänsä juuri nos-

tane KuEL-maksutuloa, sillä henkilöstön 

määrä on näissä yhtiöissä nyt melko pieni. 

Lakimuutos auttaa kuitenkin varautumaan 

uusiin palvelurakenteisiin muun muassa 

terveydenhuollossa.

– Muutama kunta voi esimerkiksi perus-

taa yksityisen tahon kanssa yrityksen, joka 

tarjoaa terveyspalveluja kunnille. Jos mää-

räysvalta on kunnilla, henkilöstön eläkeva-

kuutukset voidaan laittaa Kevaan. Vanhan 

lain mukaan tämä ei olisi ollut mahdollista.

PALJON MYÖNTEISTÄ

MUKANA
Erkki Markkola näkee suomalaisten kiin-
teistömarkkinoiden kehityksessä paljon 
positiivista.

– Markkinoiden läpinäkyvyys ja suoma-
laisten markkinatietämys ovat lisäänty-
neet. Lisäksi alalle on tullut erikoistunutta 
palvelutarjontaa, jota ulkomaiset toimijat 
edellyttävät, hän sanoo.

– Kiinteistöillä on tärkeä rooli sijoitus-
toiminnassa, ja näyttää siltä, että niin 
Suomessa kuin ulkomailla niiden merkitys 
vain kasvaa.

Kevassa on 17 henkilön kiinteistöyk-
sikkö, joka hoitaa kaikki eläkelaitoksen 
kiinteistösijoittamiseen liittyvät keskeiset 
tehtävät.

– Lisäksi käytämme markkinoilta saata-
via palveluja, koska toimimme koko Suo-
men alueella.

      

  

  2006 2005                     Muutos % 

Uusia eläkehakemuksia, kpl 23 386 23 001 1,7 %

Maksussa olevat eläkkeet, kpl 31.12. 304 151 295 444 2,9 %

Maksetut eläkkeet, milj. euroa 2 494 2 350 6,1 %

KuEL-palkkasumma, milj. euroa 11 846 11 390 4,0 %

KuEL-Maksuosuudet, milj. euroa 3 352 3 200 4,8 %

Vakuutettujen lukumäärä 31.12. 480 000 475 000 1,1 %

Toimintakulut, milj. euroa 52,0 51,0 2,0 %

Henkilökunta, vakinaiset 31.12. 382 373 2,4 %

Sijoitukset käyvin arvoin, milj. euroa 21 951 19 148 14,6 %

Sijoitusten tuotto käyvin arvoin 9,8 % 14,3 %

Sijoitusten vuotuinen reaalituotto

rahastoinnin alusta vuodesta 1988 5,2 % 4,9 %

KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUSTA KUVAAVIA KESKEISIÄ LUKUJA
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V altionvarainministeriön kansanta-

lousosaston ylijohtaja Jukka Pekka-

rinen veti työryhmää, joka selvitti 

julkisen talouden liikkumavaraa ja haasteita 

juuri alkavan hallituskauden neljän vuoden 

aikana. Pekkarinen työryhmineen pyrki 

katsomaan mahdollisimman kauas tulevai-

suuteen ja luomaan raamit poliittiselle pää-

töksenteolle.

Kauas kestävyysraportissa katsotaan kui-

tenkin vain näennäisesti, sillä kansantalou-

den kannalta 50 vuotta on lopulta suhteelli-

sen lyhyt aikaväli.

– Laskelmissa aikajänteen täytyy vääjää-

mättä ulottua vuosisadan puoliväliin, jopa 

pidemmällekin. Nyt tehtävien päätösten 

vaikutus ulottuu monen vuosikymmenen 

päähän, Pekkarinen sanoo.

Hän huomauttaa, että muutos on jo 

käynnissä ja kiihtyy jatkuvasti. Sekä työ-

ikäinen väestö, työvoima että työpanos al-

kavat vääjäämättä supistua vuosikymmenen 

vaihteessa suurten ikäluokkien jäädessä 

eläkkeelle. Edessä on yhtälö, jollaista ei ole 

ikinä aikaisemmin tarvinnut ratkaista.

 – Siirrymme korkeasuhdanteesta nopeas-

ti tilanteeseen, jossa työvoimapula rajoittaa 

kasvua. Kasvuvauhti supistuu vääjäämättä. 

Tämä läksy pitäisi pystyä ottamaan poliitti-

sessakin päätöksenteossa huomioon.

Pekkarista huolettaa, että vauhtisokeus 

sumentaa silmät.

– Keskustelussa on tuudittauduttu tämän 

hetken hyvään tilanteeseen, ja edessä olevat 

ongelmat on unohdettu. Kaikkihan väes-

tön ikärakenteen muutoksen tietävät, mutta 

olisi korkea aika ottaa se vihdoin vakavasti, 

Pekkarinen vaatii.

– Reagointiaika käy vähiin. Nyt alkava 

hallituskausi on viimeinen käytettävissä 

oleva mahdollisuus tähän.

LASKELMAN

POHJA PITÄÄ

Väestön ikääntyminen käy kalliiksi. Elä-

kemenojen ja kasvavien hoito- ja hoiva-

menojen kanssa pelkästään ikääntymisestä 

johtuva julkisten menojen osuus nousee yli 

viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta. 

Muutos on iso.

Tulevaisuuteen katsovaan kestävyysra-

porttiin liittyy tietenkin epävarmuuksia, 

jotka saattavat vaikuttaa vielä vastakkaisiin 

suuntiin. Pekkarisen mukaan pohja kuiten-

kin pitää.

– Epävarmuustekijätkin huomioon ottaen 

laskelmaa täytyy pitää järkevänä lähtökoh-

tana. Se on skenaario, joka kokoaa yhteen 

asetelmaan vaikuttavat tekijät, Pekkarinen 

korostaa. 

Lopputulema on se, että Suomessa pitäi-

si vuosikymmenen lopulla, siis pian työnsä 

aloittavan hallituksen kauden lopussa, olla 

julkisessa taloudessa kokonaisuutena – eli 

TEKSTI:  PEKKA RINNE |  KUVAT: MIIKA KAINU

Jukka Pekkarinen varoittaa:

Ikärakenteen muutos 
otettava vakavasti 

Ylijohtaja Pekkarinen on 

huolissaan. Huoli koskee 

työvoiman riittävyyttä. 

– Työvoiman ikääntyminen 

ja eläkkeelle siirtyminen 

tuntuvat pahiten kunnissa, 

Pekkarinen sanoo. Kuntien 

haasteet ovat suuret, sillä 

raju muutos tapahtuu jo 

lähivuosina.

Valtiovarainministeriön ylijohtajaa 

Jukka Pekkarista huolettaa vauhti-

sokeus. – Edessä olevat ongelmat 

on unohdettu, hän sanoo. 
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työeläkerahastoissa, valtiolla ja kunnilla – 

rahoitusylijäämä, joka vastaa runsasta neljää 

prosenttia BKT:sta.

– Silloin voisimme säilyttää nykyisen 43 

prosentin kokonaisveroasteen seuraavalle-

kin sukupolvelle. Tavoite ei ole helppo.

KOVA PÄHKINÄ

PURTAVANA

Yksi vaikea kokonaisuuteen vaikuttava 

kysymys on se, kuinka työttömänä olevat 

työvoimareservit saadaan käyttöön. Pekka-

risen työryhmän lähtökohta oli, että pysyvä 

työttömyys jämähtäisi yli kuuteen prosent-

tiin. Sen alapuolelle ei päästä muuta kuin 

erikoistoimin.

– Vastassa on sellainen äänivalli, joka ei 

ilman ylikuumenemista puhkea automaat-

tisesti. Verotuksen ja sosiaaliturvan yh-

teensovittamisessa ja työvoiman liikkuvuu-

dessa pitäisi saada aikaan parannuksia. Jos 

pääsemme työllisyysasteessa paremmalle 

tasolle työttömyyden alentumisen ja työ-

urien pidentymisen avulla, kestävyysongel-

ma hoituu. Ilman rakenteellisia korjaustoi-

mia se ei onnistu.

Arvio on Jukka Pekkarisen mukaan siinä 

mielessä optimistinen, että siinä kuntien me-

nojen vuotuinen kasvu supistuisi alle neljään 

prosenttiin, kun se nyt on yli viisi prosenttia.

– Kunnilla on todella kova pähkinä pur-

tavana etenkin, kun työvoimapula uhkaa ja 

sen kautta palkankorotuspaineet nousevat.

Laskelmassa valtion menoissa ovat mu-

kana vain ne, joista on jo tehty päätökset. 

Esimerkiksi ylimääräiset palkankorotukset 

eivät ole mukana. 

– Työvoiman ikääntyminen ja eläkkeel-

le siirtyminen tuntuvat pahiten kunnissa. 

Eikä aikaa juuri ole, sillä raju muutos tapah-

tuu jo lähivuosina hyvin nopeasti. Kuntien 

haasteet ovat todella isot.

MAAILMANTALOUDESSA

MUHII

Yksi merkittävä Suomen tulevaisuuteen yhä 

voimakkaammin vaikuttava epävarmuus-

tekijä on luonnollisesti maailmantalouden 

kehitys.

Jukka Pekkarisen sanoin olemme vii-

meiset vuodet eläneet maailmantaloudessa 

satumaista kulta-aikaa. Pinnan alla muhii 

kuitenkin koko ajan rakenteellisia tasapai-

nottomuuksia.

– Tulevaisuutta ei pidä projisoida nykyti-

lanteesta, Pekkarinen sanoo.

– Valtava, suurelta osin öljyrahojen syn-

nyttämä likviditeetti voi räjähtää käsiin fi-

nanssimarkkinoilla. Vaihtotaseiden suuret 

tasapainottomuudet eivät voi jatkua ikui-

sesti. 

Esimerkiksi teollistuva kehitysmaa Kii-

na ei voi loputtomiin rahoittaa amerikka-

laisten kulutusta. Suuri kysymys on Jukka 

Pekkarisen mukaan se, tapahtuuko muutos 

pehmeän laskeutumisen kautta vai ajetaan-

ko päin seinää.

– Näyttäisi siltä, että jonkinlainen peh-

meä lasku olisi menossa.

Ekonomisti Pekkarinen muistuttaa, että 

globaali talous ei ole nollasummapeli. Se, 

mitä Intiassa ja Kiinassa tapahtuu, ei ole 

välttämättä pois meiltä. Maailman tapah-

tumat luovat meille myös uusia mahdolli-

suuksia.

Euroopan suhteen Pekkarinen ei ole 

pessimisti. Yllättävää on hänen mielestään 

ollut se, että Euroopan maiden kehitys on 

ollut hyvin heterogeenista. Alueella on mai-

ta, kuten Suomi, joilla on mennyt erittäin 

hyvin.

Vastapainoksi löytyy pahnanpohjimmai-

sina jopa isoja EU-jäsenmaita kuten Italia. 

Myös Portugali on ajautumassa pahoihin 

rakenteellisiin ongelmiin.

Esimerkiksi Italiassa hintakilpailukyky 

on romahtanut samaan aikaan, kun työt-

tömyys on kasvanut. Toisaalta on Irlannin 

ja Espanjan kaltaisia maita, joita uhkaa yli-

kuumeneminen. 

Siirrymme 
korkeasuhdanteesta 
nopeasti tilanteeseen, 
jossa työvoimapula 
rajoittaa kasvua. 

 

Jukka Pekkarinen on Kuntien eläkeva-
kuutuksen sijoitusneuvottelukunnan 
puheenjohtaja. Miltä Keva näyttää 
”ulkopuolisen” silmin? 

– Nykymuodossaan Keva on sekä 
erittäin hyvin rakennettu että mainios-
ti onnistunut eläkejärjestelmä. Kevassa 
on tietoisesti kartutettu rahastoja 
nopeaan tahtiin päämääränä se, että 
vakuutusmaksu pystytään säilyttämään 
vakaana. Ainakin tähän mennessä stra-
tegia näyttää toimivan.

Suomen ja maailmantalouden hy-
vän kehityksen ansiosta rahastoille 
on saatu viime vuosina hyvä tuotto. 
Pekkarinen muistuttaa kuitenkin, että 

lihavista vuosista huolimatta nyt ollaan 
pitkän ajan reaalisen neljän prosentin 
tuottotavoitteen yläpuolella vain vä-
hän.

– Neljän prosentin tuottotavoite on 
todella kova, ja siihen liittyy riski. On 
syytä muistaa myös se, että tuotto on 
kiinteästi sidoksissa taloudelliseen kas-
vuun. Tavoitteissa täytyy olla viisaan 
maltillinen.

Keva sijoittaa aiempaa enemmän 
Suomen sijaan ulkomaille.

– Eläkerahaston päätehtävä on sijoi-
tusten turvaava tuotto. Riskinhallinnan 
kannalta hajautus on viisasta, Pekkari-
nen korostaa.

Viisaan 
maltilliset 
tavoitteet
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Tulin Karkkilaan pari vuotta sitten taitekohtaan, jossa ta-

lous oli jo pitkään parantunut mutta uutta vaihdetta kai-

vattiin. En tullut vetämään mitään menestystarinaa, vaan 

löytämään uudenlaiset keinot talouden kohentamiseksi.

Nyt olemme huomattavasti paremmalla tolalla kuin sil-

loin 1990-luvun alussa, jolloin Karkkila kävi tosi syvällä. 

Julkisuudessa Karkkila muistetaan kahdesta asiasta: velas-

ta ja veroprosentista. Pahimmillaan velkaa oli yli kuusi tu-

hatta euroa per asukas; tällä hetkellä sitä 

on noin 3 200 euroa. Töitä on tehty ko-

vasti, jotta velkamäärä on saatu puolitet-

tua. Kiinteistöjä on myyty, kouluverkkoa 

saneerattu, toimintoja supistettu – tehty 

sitä työtä, mitä monet kunnat tekevät 

tällä hetkellä.

Veroprosentti on tällä hetkellä 19,75. Tavoitteena on 

kilpailukykyinen veroprosentti. Kuntaan muuttaakin 

koko ajan asukkaita – ihmisten arvostuksissa asumisen 

hinta, palvelujen laatu ja saatavuus ovat ylempinä kuin 

esimerkiksi veroprosentti.

Ongelma on tällä hetkellä se, että kuntatalouden ylei-

nen tila iskee Karkkilaan yhtä lujaa kuin kaikkiin mui-

hinkin Suomen kuntiin. Vähemmän velan kunnilla on 

kantokykyä huomattavasti enemmän: monet etelän kas-

vukunnat pystyvät ottamaan lainaa ja investoimaan.

Karkkilan väkiluku kasvoi viime vuonna 1,5 prosenttia. 

Eli myös meille on tulossa kasvavan kunnan investoin-

tipaineet samaan aikaan, kun vuosikymmenen siirretyt 

peruskorjaukset on pakko tehdä. Haaste on valtava, mutta 

mehän selviämme! Meillä on tosi vahva yhteinen tahto. 

Mitään emme voi tehdä keskinkertaisesti, vaan meidän 

pitää pyrkiä parhaaseen mahdolliseen tapaan tehdä asiat.

Myös aktiivisuus kuntayhteistyössä auttaa selviämään. 

Keskeisintä on Karkkilan, Vihdin ja Nummi-Pusulan pe-

rusterveyshuollon yhdistäminen. Onneksi päättäjämme 

ovat avara- ja kauaskatseisia. Kun lyömme päämme ja 

resurssimme yhteen, olemme yhdessä houkuttelevia kai-

kessa mielessä.

Työpaikkojen määrä on lisääntynyt 

koko ajan, ja työpaikkaomavaraisuuskin 

on jo liki 90 prosenttia. Karkkilassa on 

vahva metalli- ja teknologiateollisuus-

klusteri. Teollisuus on tämän kaupungin 

menestyksen ja hyvinvoinnin takana.

Yli 20 prosenttia karkkilalaisista pendelöi pääkaupun-

kiseudulle töihin. Emme ole ihan yhden kortin varassa, 

vaan meillä on onneksi iso työssäkäyntialue ympärillä. 

Itsekin olisin valmis pidempään työmatkaan, jotta lapseni 

pystyisivät elämään laadukkaassa ja turvallisessa ympä-

ristössä.

Karkkila on persoonallinen, pieni kaupunki pääkau-

punkiseudun kupeessa. Se on ihan omanlaisensa – sitkeä 

selviytyjä, pieni ja pippurinen. Karkkilassa on nähty, mi-

ten käy, jos ei itse tartu ajoissa asioihin.

Menneisyys ei unohdu koskaan, eikä tarvitsekaan. 

Siihen on hyvä rakentaa terve tulevaisuus. Kun katselen 

ulos ikkunasta, siellä on ihanan aurinkoinen päivä, puut 

huurussa ja Karjaanjoki virtaa. En vaihtaisi.

KARKKILAN KAUPUNGINJOHTAJA MINNA KARHUNEN:

Tällä palstalla pääsevät 
ääneen kuntajohtajat 
eri puolilta Suomea.

K U N T A J O H T A J A N  S U U L L A

TEKSTI:  TARJA VÄSTILÄ |  KUVA: MIIKA KAINU

Töitä on tehty

Emme voi 
tehdä mitään 
keskinkertaisesti.
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K U N N A N  T Ö I S S Ä
TEKSTI:  PIRKKO KOIVU |  KUVAT: VESA RANTA
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K un Paula Peltola aloitti ham-

mashoitajan työt Kempeleessä 

vuonna 1977 ja Tapio Peltola 

toimistoinsinöörin työt kolme vuotta 

myöhemmin, Kempeleen asukasmäärä 

oli noin puolet nykyisestä.

Vuosien saatossa Oulun naapurissa 

sijaitsevan kunnan väkiluku on kas-

vanut tasaisesti. Uusia asuinalueita on 

kaavoitettu ja rakennettu koko ajan. Tä-

mä taas on näkynyt kunnallistekniikan 

suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa-

van Tapio Peltolan työssä.

– Ainoastaan 1990-luvun lamavuo-

sina rakentamisen määrässä tapahtui 

notkahdus. Kun vuosituhannen vaihde 

lähestyi, iski rakennusbuumi, Tapio Pel-

tola kertoo.

Noin 14 500 asukkaan Kempeleessä 

väestö on keski-iältään nuorta. Uusista 

omakotitonteista on koko ajan pulaa.

– Jos olisi hiljaisempaa, keskittyisim-

me saneeraamaan vanhoja katualueita. 

Nyt siihen ei ole juuri resursseja, vaikka 

kunnostusta kaipaavia vanhoja alueita 

kyllä olisi. Ennen katuja ei rakennettu 

yhtä kestäviksi kuin nykyään.

VAKAA VUODEN KIERTO

Kun hartiapankkirakentaminen on vä-

hentynyt ja omakotitaloja teetetään en-

tistä enemmän ammattilaisilla, toteutus 

on siirtynyt ympärivuotiseksi.

– Aikaisemmin omakotirakentajil-

la oli jo keväällä talopaketit valmiina 

odottamassa, ja puolivalmiista kaduista 

huolimatta tonteille oli kiire päästä ra-

kentamaan, Tapio Peltola sanoo.

Kempele rakentaa katuja kunnan 

omana työnä. Ulkopuolelta ostetaan 

teiden päällystystä, valaistusurakoita ja 

nykyään entistä yleisempiä kivitöitä.

Tapio Peltolan työtä leimaa vakiintu-

nut vuoden kierto. Talvella suunnitel-

laan uusia alueita, valmistellaan tulevan 

suven töitä ja kysytään urakka- ja mate-

riaalitarjouksia sekä aloitetaan raivauk-

sia uusissa kohteissa. Kevät ja kesä ovat 

kiivasta katujen rakentamisen aikaa. 

Syksy taas täyttyy urakoiden vastaan-

ottokatselmuksista, seuraavan vuoden 

investointiohjelman teosta ja suunnitel-

mien esittelystä päättäjille.

Väestönkasvu 
toi lisää töitä 
Kunnan palveluksessa työskentelevät kempeleläiset 
Paula ja Tapio Peltola ovat työssään nähneet, mitä 
nopea väestönkasvu käytännössä tarkoittaa. 
Palvelujen täytyy venyä kasvun mukana.

Tapio ja Paula Peltola eivät puhu kotona 

työasioista. – Kun suljen työpaikan oven 

perässäni, työasiat jäävät sinne. Kotona 

en mieti niitä, Paula Peltola sanoo. 
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Niin tietotekniikkapitäjässä kuin ollaan-

kin, ensimmäiset katusuunnitelmat Kem-

peleessä tehtiin tietokoneella vasta vuonna 

2000.

– Eräänkin täkäläisen kadun olen piirtä-

nyt tussilla, Tapio Peltola muistelee. 

Peltolat asuvat Kokkokankaalla, joka on 

nopeasti kasvanut asuinalue Kempeleessä.  

– Kun talo valmistui ja muutimme 1996, 

täällä oli vain talo ja tähtitaivas, Paula Pel-

tola kertoo.

MONTA AMMATTIA

Kun puolisot ovat pitkään töissä saman 

työnantajan palveluksessa, luulisi, että he 

tietävät toistensa töistä kaiken. Peltoloilla 

on toisin.

Tekninen toimisto ja terveyskeskus ovat 

työpaikkoina eriluonteisia ja sijaitsevat 

etäällä toisistaan. Kotona taas ei työasioista 

juuri puhuta, joten kummankin työssä on 

paljon toiselle outoa.

Siinä missä Tapio Peltola on ollut koko 

ajan samassa tehtävässä, Paula Peltola on 

välillä vaihtanut niin työpistettä kuin työ-

täkin. Koska kunnan terveyspalvelujen piti 

mukautua väestönkasvuun, hammashoitola 

muutti 1970- ja 1980-luvuilla pari kertaa 

isompiin tiloihin, kunnes se lopulta siirtyi 

uuden terveyskeskuksen yhteyteen 1989.

Paula Peltola lähti samana vuonna opis-

kelemaan röntgenhoitajaksi. Valmistuttu-

aan 1992 hän aloitti entisessä työpaikassaan 

uudessa ammatissa. Viime keväästä lähtien 

hän on tehnyt jaettua virkaa: aamupäivät 

röntgenhoitajana, iltapäivät laboratorion 

vastaanotossa. Se vaati jälleen uuden opet-

telua, ja Paula Peltola päätti oppia.

– Pidän siitä, että työ vaihtuu välillä. Eh-

kä olen vähän levoton luonne, hän sanoo 

hymyillen.

 – Työtä voi tehdä tylsästi tai luovasti. 

Osaan tehdä työpäivästä mukavan, sillä pi-

dän asiakastyöstä.

PÄIVÄ KERRALLAAN

Niin röntgenissä kuin laboratoriossakin ele-

tään tilanteen mukaan. Aamulla ei koskaan 

tiedä, millainen työpäivästä tulee. Labora-

torion vastaanotossa Paula Peltola lukee 

lähetteitä ja ohjaa potilaita niiden mukaan, 

jakaa näytepurkkeja ja käy välillä röntgenis-

sä avustamassa.

Kuluvan vuoden alussa Peltolan työpai-

kalla otettiin tärkeä askel: terveyskeskuksen 

röntgenkuvien otossa siirryttiin digiaikaan. 

Samanaikaisesti kemikaalien käsittely jäi 

historiaan.

– Asiakkaatkin ovat huomanneet, että 

pahanhajuisia kehitteitä ja kiinnitteitä ei 

enää käytetä.  Hoitajat eivät enää altistu ke-

mikaaleille, Paula Peltola kertoo. 

Muuten röntgenhoitajan työ vaatii samaa 

huolellisuutta, valmistelua ja säteiltä suo-

jautumista kuin aina. Kuvat otetaan entisil-

lä röntgenlaitteilla, mutta hoitaja voi kuvia 

käsittelemällä parantaa niiden laatua ennen 

tulostusta. Tämän ansiosta kuvausten uu-

sintoja tarvitaan entistä vähemmän, mikä 

vähentää potilaan säderasitusta.

Lähiaikoina siirrytään Oulun kaupungin 

ja lähikuntien yhteiseen web-arkistoon, ja 

kuvien tulostus filmille loppuu.

– Silloin lääkäri voi vastaanotollaan ha-

kea potilaan röntgenkuvat suoraan tietoko-

neensa näytölle.

Paula Peltola on työssään jatku-

vasti tekemisissä kuntalaisten 

kanssa, Tapio Peltola harvemmin. 

– Joskus asukkaita käy toimistol-

la katsomassa katusuunnitelmia, 

hän sanoo.
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E S I M I E H E N  E V Ä Ä T

Onnistu muutoksessa

TEKSTI:  LI ISA KUITTINEN |  PI IRROS: HELENA HAJANTI

M
uutos on sana, jota tämän päivän kuntamaail-

massa ei pääse kukaan pakoon. Henkilöstö-

johtamisen asiantuntijan Anneli Valpolan 

mukaan kunnat elävät tilanteessa, jossa muutospaineita 

tulee yhä enemmän ja kiihtyvämpää tahtia.

– Yksi syy tähän on tietenkin kuntaliitokset ja tehos-

tamishankkeet, joihin valtio parhaillaan patistaa kuntia, 

Valpola toteaa.

Tämän vuoksi kuntiin kaivataan nyt ennen kaikkea 

muutosjohtamiseen liittyvää osaamista – esimiehiä ja 

päättäjiä, jotka ymmärtävät, mihin asioihin muutoksen 

keskellä on kiinnitettävä huomiota.

– Jos muutostilanteet hoidetaan hitaasti ja tökerösti, 

seurauksena on vajaa tulos ja työpahoinvointia, Valpola 

muistuttaa.

Tukeakseen kuntajohtoa muutoksessa Kuntien eläke-

vakuutus on juuri julkaissut Anneli Valpolan kirjoittaman 

Kuntajohto muutoksen osaajana -oppaan, joka tarjoaa 

eväitä muutoksen johtamiseen ja muutoksesta selviyty-

Muutoksen johtamisesta on tullut kunnissa yhä 
tärkeämpi taito, muistuttaa kuntajohdolle 
muutosoppaan kirjoittanut Anneli Valpola.

miseen. Se on tarkoitettu nimenomaan kuntien päättä-

jille ja virkamiesjohdolle.

– Tähän asti muutosjohtamisesta on kirjoitettu lähin-

nä yritysten näkökulmasta. Tämä opas on tehty erityi-

sesti kuntien käyttöön, Valpola kertoo.

OLENNAISTA RIPEYS

Anneli Valpola on tullut tunnetuksi liikkeenjohdon 

konsulttina. Hänen vuonna 2004 ilmestynyt ja Eko-

nomiliiton Pro Oeconomia -yrityskirjakilpailussa pal-

kituksi tullut Organisaatiot yhteen -kirjansa tarkastelee 

yritysfuusioita ja yritysten toimintojen yhteenliittymi-

siä.

Konsultin mielestä kuntajohdolle suunnatun oppaan 

teko tuntui ”ehdottoman tarpeelliselta”.

– Oikeastaan kaikki haasteet, jotka kuntajohdolla on 

nyt vastuullaan, liittyvät tavalla tai toisella muutosjoh-

tamiseen. Siksi siitä on tulossa yhä tärkeämpi yhteinen 

taito, hän sanoo.

Muistathan, 
että...

ihmiset innostuvat 
muutoksesta eri tahtia.

olennaisia muutosprosessissa 
ovat nopeus ja syvyys: muutos 
on toteutettava vitkastelemat-
ta, ja tiedon on tavoitettava 
kaikki sitä tarvitsevat.

muutoshankkeen tarve 
tulee kiteyttää niin selkeästi, 
että kaikki osapuolet ymmär-
tävät, mitä sen avulla 
halutaan saada aikaan.

jos muutosta ei viedä 
loppuun, ihmiset kyynistyvät 
eivätkä lähde seuraavalla 
kerralla mukaan muutos-
työhön.

Lähde: Anneli Valpola, 

Kuntajohto muutoksen osaajana. 
Julkaisua voi lukea osoitteessa 

www.kuntatyokunnossa.fi.
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Työvalmennusohjaaja Soili 

Kulju kertoo, että Tornion 

Työvoimalasäätiö on osalle 

”sellainen elämän välilasku-

paikka”. Sieltä pitäisi lähteä 

ulos ja eteenpäin.

Anita Syväjärvi pitää 

käsitöistä ja maalaamisesta 

sekä niiden ohessa juttelusta 

ihmisten kanssa.



Ihmisyyttä unohtamatta

– Sitä saattaa tehdä laatikoita parisataakin päivässä, 

Jari Kiviniemi tuumaa ja nauraa makeasti päälle. 

Ihmisyys ja moniarvoisuus eivät jää Torni-

on Työvoimalasäätiössä pelkästään lausu-

tuiksi arvotavoitteiksi. Heikossa työmark-

kinatilanteessa olevia ihmisiä työllistävässä 

voimalassa asiakkaiden kirjo on suuri ja jo-

kainen kohdataan aidosti yksilönä.

Tunnelma työvoimalan valmennuspistees-

sä onkin mutkaton. Työpisteestään ruoka-

tauolle siirtyvä Jukka pyytää ohikulkevia 

halaamaan. Anita virkkaa pellavalangasta 

pipoa ja kertoo ohessa, että pitää myös maa-

laamisesta – ja kerran viikossa pitsasta.

Jukan ja Anitan lisäksi Tornion Työvoi-

malasäätiössä on noin sata henkilöasiakas-

ta, jotka ovat sopeutumisvalmennuksessa 

tai tekevät työelämään valmentavaa, tuettua 

työtä säätiön kolmessatoista valmennuspis-

teessä.

– Tämä on monelle sellainen elämän 

välilaskupaikka, josta pitäisi lähteä ulos ja 

Tornion Työvoimalasäätiö on 
ensimmäinen kunnallisen elä-
keturvan piiriin liittynyt sää-
tiö. Sen valmennuspisteissä 
halutaan tehdä työtä, jolla 
on tarkoitus.

> Toiminnanjohtaja Samuel Juntunen ja työnohjaaja Tuula 

Suutari suunnittelevat Tornion Työvoimalan valmennus-

pisteiden työt siten, että työntekijän voimavarat ja 

osaaminen saadaan mahdollisimman hyvin käyttöön.

TEKSTI:  TARJA TAPIO |  K U VAT:  K AT J A  L E H T O
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eteenpäin, toteaa Soili Kulju, yksi työvoi-

malasäätiön työvalmennusohjaajista eli var-

sinaisista työntekijöistä.

Kaikkiaan varsinaisia työntekijöitä eli 

työnohjaajia, toimistotyöntekijöitä ja joh-

dosta vastaavia on 20. Kun palveluita tai 

tuotteita ostavat yritykset ja julkisyhteisöt 

otetaan mukaan, puhutaan noin 130–160 

henkilön päivittäisestä läpivirtauksesta.

PROJEKTISTA SÄÄTIÖKSI

Tornion Työvoimalasäätiö perustettiin 

vuonna 2006, kun Tornion kaupungin pa-

ri vuotta aiemmin perustama ja projektina 

organisoitu Työpalvelukeskus säätiöitettiin. 

Säätiöittämisen yhteydessä toiminnanjoh-

tajaksi valittiin Samuel Juntunen.

− Säätiö pysyi säätiöittämisen jälkeen 

kaupungin omistuksessa. Olemme siis edel-

leen kunnallinen toimija, vaikka toiminta-

periaatteemme muuttuivatkin yrityslähtöi-

siksi, hän kertoo.

Työvoimalan toiminnan kaksi päähaaraa 

ovat työ- ja yksilövalmennus sekä kuntout-

tava työtoiminta.

– Toimintamme ydin on se, että esimer-

kiksi työelämään valmennettavien henkilö-

kohtaiset tarpeet otetaan huomioon. Paket-

tiratkaisuja tarjotaan ainoastaan ryhmille, 

joiden jäsenillä on samanlaiset tarpeet, Jun-

tunen määrittelee.

Taloudelliseen omavaraisuuteen tähtäävä, 

tuettu työ suunnitellaan siten, että jokaisen 

henkilöasiakkaan voimavarat ja kyvyt otetaan 

huomioon. Jos tuotannossa on useita vaihei-

ta, räätälöidään tuotantoketju sellaiseksi, että 

tekijät kykenevät sen toteuttamaan.

OIKEAA TYÖTÄ

Työvoimalasäätiön henkilöasiakaskunta 

koostuu hyvin erilaisista ja eritaustaisista 

ihmisistä. Ikäjakauma liikkuu 18-vuotiaasta 

suoraan vanhuuseläkkeelle siirtyviin.

– Yleensä syitä valmentavan tai kuntout-

tavan työn tarpeeseen on monia. Syyt ovat 

sosiaalisia, psyykkisiä ja fyysisiä, Juntunen 

kertoo.

Kuntouttamisessa ja valmentamisessa ei 

ole pyritty mihinkään erityisiin temppuihin.

– Olemme pyrkineet eroon työstä, jossa 

ei ole tarkoitusta. Tarjoamme tilalle mah-

dollisuuden oikeaan, tuottavaan työhön 

tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Myös 

työkyvyltään vajaakuntoiset voivat tehdä 

tuottavaa työtä.

Se, miten eri tuotantoprosessien eri työ-

vaiheet sopivat erilaisille asiakkaille, on pit-

kän kehittämisen tulosta.

– Perusperiaatteemme on, että uusi tulija, 

joka on kyvykkäämpi tekemään tiettyä työ-

tä, ei saa työpisteessä viedä työtä vähemmän 

kyvykkäältä, joka on tuota työtä jo ehtinyt 

tehdä ja jonka tarpeita ja kykyjä varten se 

on suunniteltu ja kehitelty.

ELÄKETURVA ENNALLAAN

Vuoden alussa Tornion Työvoimalasäätiö 

järjesti eläketurvansa Kuntien eläkevakuu-

tuksesta. Se on ensimmäinen ja tällä hetkel-

lä myös ainoa säätiö, joka on liittynyt Kun-

tien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöksi.

Tornion Työvoimalasäätiölle vuoden 

alusta voimaan astunut kunnallisen elä-

keturvan laajennus tuli sopivaan aikaan. 

Säätiöittämisen yhteydessä henkilöstön 

eläketurva pysyi ennallaan, kun työntekijät 

eivät joutuneet siirtymään pois kunnallisen 

eläketurvan piiristä. 

Muutenkaan säätiöittäminen ei tuonut 

suuria muutoksia. Aikaisemmin säätiön 

työntekijöiden työnantaja oli kunta, nyt 

Tornion kaupungin hallinnoima säätiö. 

Juntunen kuvaakin siirtymistä luontevaksi 

ja Kuntien eläkevakuutusta tutuksi ja tur-

valliseksi.

 − Olemassa olevia etuja ei haluttu vaa-

rantaa muutoksen takia, hän sanoo.

Yleensäkin säätiöittäminen meni Tornios-

sa hyvin, sillä kaikki entisten työntekijöiden 

työpaikat säilyivät. Tämä on Juntusen mu-

kaan harvinaista.

Säätiöittämisen prosessi jatkuu kuitenkin 

edelleen.

Myös työkyvyltään vajaakuntoiset voivat tehdä tuottavaa työtä.

Loovassa ja Präntissä tehdään muun muassa tervavärjättyjä kipsi-

patsaita. Työpajaohjaaja Rauno Kumpuniemi kertoo, että patsaat 

menevät myyntiin pääasiassa yrityksille. 
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SUORAA PALAUTETTA

Tornion Työvoimalasäätiössä uusia val-

mennuspisteitä on perustettu käytän-

nön tarpeiden mukaan. Kun säätiössä 

esimerkiksi huomattiin, että Torniossa 

on sekä kasvava tarve kunnostustyönte-

kijöistä että toisaalta paljon yli 50-vuo-

tiaita, työttömiä miehiä, pystyyn pistet-

tiin rakennus-, korjaus ja purkutyötä tar-

joava korjaus- ja saneerauspalvelupiste.

Työvoimalan työnohjaajilla on yleen-

sä yritystausta. Lisäksi he ovat saaneet 

erityisen valmentajakoulutuksen. Työn-

ohjaajilta vaaditaan pitkäjänteisyyttä ja 

empaattisuutta.

– Pitää uskaltaa mennä asiakkaan lä-

helle, kuvailee tekstiilityön valmennus-

pisteessä Retongissa työnohjaaja toimiva 

Soili Kulju.

− Palaute tulee heti, eikä siinä ole mut-

kia matkassa, jatkaa Rauno Kumpunie-
mi, pahvi- ja silkkipainotöitä valmista-

van Loovan ja Präntin työnohjaaja.

− Sen näkee, että asiakkaat viihtyvät 

täällä hyvin. Myös tuotteita tilanneet 

asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä.

Kunnallista eläketurvaa 
laajennettiin 1.1.2007 
lähtien. Kunnallisen 
eläkelain toisen pykälän 
muutoksen ansiosta myös 
säätiöt voivat liittyä kun-
nallisen eläkejärjestelmän 
piiriin.

Laajennus koskee sellai-
sia säätiöitä ja osakeyhti-
öitä, joiden määräysvalta 
on yhdellä tai useammalla 
kunnalla tai kuntayhty-
mällä. Säätiöiden ja osa-
keyhtiöiden on hoidetta-

va kuntien lakiin perustu-
via tehtäviä tai tuotettava 
niitä välittömästi tukevia 
palveluja.

Myös säätiö ja osake-
yhtiö, jonka toimiala ei 
täytä edellä mainittuja 
edellytyksiä mutta jonka 
työntekijöistä enemmis-
tön eläketurvan on kuulu-
nut kunnallisen eläkelain 
piiriin, voi liittyä Kuntien 
eläkevakuutuksen jäsen-
yhteisöksi.

Laajennus on tärkeä 

tilanteessa, jossa kunta-
laisten palvelujen turvaa-
minen edellyttää aiempaa 
enemmän joustavuutta. 
Nyt kunnallisten palve-
lujen tuotantotapojen 
muutokset ovat mahdolli-
sia niin, että henkilöstön 
eläketurva pysyy esimer-
kiksi säätiöittämis- tai 
yhtiöittämistilanteessa 
ennallaan, kun työyhteisö 
ei joudu siirtymään pois 
kunnallisen eläketurvan 
piiristä.

Tornion 
Työvoimalasäätiö

• sosiaalisen työllistämisen ja 
kuntoutuksen järjestäjä ja 
kehittäjä

• tarjoaa räätälöityjä valmennus- 
ja kuntoutus- sekä muita tuki-
palveluja

• asiakkaina kaikki heikossa työ-
markkina-asemassa olevat kuten 
pitkäaikaistyöttömät, vajaakun-
toiset, kehitysvammaiset ja maa-
hanmuuttajat

• kolmetoista valmennuspistettä 
viidessä eri toimipisteessä

• valmennuspisteet ovat kes-
kittyneet muun muassa ravin-
tolapalveluihin, tekstiilitöihin, 
kuljetuspalveluihin, kierrätykseen 
ja puutöihin

• toimii yhteistyössä muiden seu-
tukunnassa toimivien sosiaalisen 
työllistämisen yksiköiden kuten 
Kelan, sosiaalitoimiston ja työvoi-
matoimiston kanssa

• toimintaa rahoittavat myös 
palvelujen ostajat

Eläketurvan piiri laajeni

< Pia Kemppainen tekee 

mosaiikkitöitä. Yhden työn 

tekoon kuluu useampi 

päivä.

> Työtehtävät mitoitetaan 

yksilön voimavarojen 

mukaan. Henry Majala on 

töissä keittiössä. Taustalla 

työtä ohjaa työnohjaaja 

Paula Heiska.
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Noin neljäkymmentä Kuntien eläkevakuu-

tuksen suurinta asiakasta on jo koulutet-

tu ottamaan käyttöön sähköinen eläke-

hakemuspalvelu, jonka ansiosta eläkepäätöksen 

hakeminen on entistä sujuvampaa. Pienemmis-

sä kunnissa sähköisen hakemuspalvelun käyt-

töä neuvotaan muiden koulutustilaisuuksien ja 

tapaamisten yhteydessä sekä puhelimitse.

– Uudessa järjestelmässä eläkehakemukset 

voidaan käsitellä entistä nopeammin, vaikka 

Kuntien eläkevakuutus on jo tähänkin saakka 

ollut nopea käsittelijä, sanoo Kevan koulutus-

päällikkö Eva Lahti.
Helmikuisena pakkaspäivänä koulutusvuo-

rossa oli Oulu, jossa koulutettavina oli kolme 

kaupungin eläkeasiamiestä, Hilkka Willman, 
Pirkko Tero ja Pirkko Hinkula.

Eläkehakemuslomakkeiden täyttöä käytiin 

läpi kädestä pitäen. Samalla saatiin vastauksia 

kysymyksiin, joita testauksen aikana heräsi. 

Oulussa uusi sähköinen hakemuspalvelu oli 

tarkoitus ottaa käyttöön saman tien koulutuk-

sen jälkeen.

Pirkko Tero haki kouluttajan opastamana 

tietokannasta esitäytetyn lomakkeen, johon 

täydennettiin malliksi eläkkeen hakijan tietoja 

kuten tilinumero, veroprosentti ja eläkkeen al-

kamispäivä.

HAKEMUS KERRALLA KUNTOON

Uuden sähköisen hakemuspalvelun etuna on 

niin työnantajan kuin työntekijänkin kannalta 

yksinkertaisuus. Kaikki asiat saadaan kerralla 

kuntoon: niin palvelussuhteen päättyminen, lo-

ma-asiat kuin itse eläkehakemuskin.

Hakija täyttää eläkehakemuslomakkeen yh-

dessä eläkeasiamiehen kanssa. Ohjelma varmis-

taa, että kaikki tarvittavat kohdat on täytetty. 

Hakemus ei lähde eteenpäin, jos jotakin puut-

tuu.

Kun hakemus on valmis, se hyväksytään ja lä-

hetetään nappia painamalla. Hakija saa sähkö-

postiinsa ilmoituksen, että hakemus on otettu 

eläkelaitoksessa käsittelyyn.

– Postin kulku ja paperien käsittely skannaa-

misineen jäävät pois. Jo yksin tämä nopeuttaa 

prosessia, Eva Lahti sanoo. 

Hakemus on mahdollista täyttää hyvissä 

ajoin ennen eläkkeelle siirtymistä ja tehdä väli-

tallennus odottamaan lähetystä eläkelaitokseen. 

Nopeaa ja joustavaa järjestelmää tarvitaan, kun 

suuret ikäluokat alkavat lähestyä eläkeikää, mi-

kä merkitsee kosolti eläkehakemuksia tulevina 

vuosina.

Oulussa koulutustilaisuus herätti ajatuksen 

”teemapäivistä”, joihin lähivuosina eläkkeelle 

siirtyviä työntekijöitä kutsuttaisiin yhtä aikaa 

paikalle valmennettaviksi eläkkeelle lähtöön 

liittyvissä kysymyksissä.

ARVOKAS TILANNE

Eläkeiän lähestyessä työntekijän voi olla vaikea 

hahmottaa, mitä kaikkea eläkkeelle siirtymi-

seen liittyy. Vaikeaa tämä on varsinkin silloin, 

Eläkehakemus sujuvasti Kevaan 

verkon kautta

TEKSTI:  PIRKKO KOIVU |  KUVAT: VESA RANTA

Vanhuus- ja osa-aikaeläkkeitä on helmikuun alusta voinut 
hakea sähköisesti. Entistä joustavampi järjestelmä on tarpeen, 
kun suuret ikäluokat saavuttavat eläkeiän. 

• käytössä 
helmikuusta 2007 
lähtien 

• käytetään vanhuus- 
ja osa-aikaeläkkeen 
hakuun

• täytetään yhdessä 
eläkeasiamiehen 
kanssa

• koskee voimassa 
olevia KuELin alaisia 
työsuhteita

• nopeuttaa ja 
yksinkertaistaa 
eläkkeen hakemista

• lisää ohjeita saa 
Työnantajien 
ekstranetistä

Kevan 
sähköinen 
eläkehakemus-
palvelu 
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jos työuraa on kertynyt niin yksityiseltä sek-

torilta, valtiolta kuin kuntien puolelta.

Eläkkeen hakeminen voi pitkän työuran 

päätteeksi olla henkisestikin iso asia. Sen 

tähden eläkehakemuksen täyttö on arvokas 

tilanne, Eva Lahti muistuttaa.

– Hyvin järjestetyssä tapaamisessa työn-

antaja voi osoittaa arvostusta pitkäaikaiselle 

työntekijälleen, Eva Lahti sanoo.

– Asiakasta ei juoksuteta paikasta toiseen, 

vaan eläkeasiamies tai vastaava työnantajan 

eläkeneuvoja auttaa. 

Samaa mieltä on Pirkko Hinkula, joka 

toimii sopimusasiantuntijana Oulun kau-

pungissa ja on ollut hoitamassa monia eläk-

keelle siirtymisiä.

Oululaisia eläkeasiamiehiä koulun 

penkillä. Kouluttajina olivat Eva 

Lahti ja Liisi Gråstén-Weckström, 

kurssilaisina Hilkka Willman, 

Pirkko Tero ja Pirkko Hinkula sekä 

taustavoimina Tuija Hannula ja 

Leena Kärkkäinen. Helsingin kaupungilla 
on viime joulukuusta 
lähtien testattu sähköistä 
eläkehakemuspalvelua 
käytännössä. Parinkym-
menen sähköisen hake-
muksen kokemuksella 
eläkeneuvoja Ritva Aron-
niemi pitää järjestelmää 
toimivana. 

– Jo aiemminkin on 
käytetty sähköistä lo-
maketta, mutta se on 
jouduttu tulostamaan ja 
postittamaan eläkelaitok-
seen. Nyt tämä vaihe jää 
pois, ja hakemus lähtee 
liikkeelle nappia paina-
malla. Hakija valtuuttaa 
eläkeasiamiehen tallen-
tamaan hakemustiedot 
järjestelmään ja lähettä-

mään ne eläkelaitokseen, 
Aronniemi vertaa.

Kuten ennenkin eläket-
tä hakeva työntekijä sopii 
eläkeneuvojan kanssa 
ajan ja käy tapaamisen 
aikana läpi eläkkeelle 
siirtymiseen liittyvät asi-
at kuten työnantajalle 
tehtävän eroilmoituksen, 
jäljellä olevat lomat ja 
säästövapaat. 

– Aika moni eläkkeelle 
jäävä työntekijä ottaa 
ensin yhteyttä meihin 
ennen kuin omaan työn-
antajavirastoonsa. 
Tavallisimmin asiakkaat 
kysyvät eropäivästä, vuo-
silomien pitämisestä ja 
maksettavan eläkkeen 
suuruudesta.

Esitäytetyssä lomak-
keessa ovat valmiina 
hakijan tiedot. Puuttuvat 
tiedot täyttää virkailija 
yhdessä asiakkaan kanssa. 
Samalla lomakkeella voi 
hakea eläkettä muiltakin 
eläkelaitoksilta kuin 
kunnalliselta eläkelai-
tokselta. 

Helsingissä eläke-
neuvonta on keskitetty 
kahdelle henkilölle, jot-
ka hoitavat kaupungin 
palveluksessa olevien 
henkilöiden eläkkeelle 
siirtymisen lukuun otta-
matta energia-, liikenne-, 
satama- ja vesilaitoksia. 
Viime vuonna lähti eteen-
päin satakunta eläke-
hakemusta.

Toimivuus testattu
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Vastaajana eläketiedottaja 

Hannele Kantanen 

Palstalle voi lähettää elä-

kevakuutukseen liittyviä 

kysymyksiä, ei kuitenkaan 

yksittäisiä eläkehakemuk-

sia tai eläkepäätöksiä kos-

kevia tiedusteluja. 

Miten on?

 A
N

T
T

I 
H

Ä
M

Ä
L

Ä
IN

E
N

? Työskentelen kätilönä kes-
kussairaalassa, ja minulla 

on ikää 53 vuotta. Olemme 
keskustelleet täällä työpaikalla 
eläkeasioista, ja mielestämme 
tuntuu epäselvältä, miten eläk-
keet määräytyvät. Muistelen, 
että silloin, kun valintoja piti 
tehdä, minunkin eläkeikäni oli 
61 vuotta 4 kuukautta ja joitakin 
päiviä päälle. Pitääkö se edelleen 
paikkansa? Aleneeko eläkkeeni, 
jos jään silloin eläkkeelle?

Vanhuuseläkeikänne on pysynyt 
ennallaan, jos olette ollut koko 
ajan työssä. Teidän eläkkeenne 
ei pienene sen vuoksi, että jäätte 
eläkkeelle ennen 63 vuoden ikää.

On kuitenkin totta, että joskus 
eläke pienenee, jos jää eläkkeelle 
ennen 63 vuoden ikää. Silloin on 
kysymys varhennetusta vanhuus-
eläkkeestä.

Sellaiset henkilöt, joiden oma 
vanhuuseläkeikä on yli 63 vuotta 
ja joilla se täyttyy ennen vuotta 
2010, voivat halutessaan jäädä 
varhennetulle vanhuuseläkkeelle 
jo 5 vuotta ennen vanhuuselä-
keikää. Tällöin eläkkeeseen 
tehdään niin sanottu varhennus-
vähennys, joka on 0,4 prosenttia 
jokaisesta varhennetusta kuukau-
desta.

Voitte kuitenkin jatkaa työssä, 
vaikka täytättekin eläkeikänne. 

Vanhuuseläkkeelle voitte sitten 
jäädä, milloin haluatte, kun 
lopetatte työt. Jos taas teette 
töitä eläkkeellä ollessanne, siitä 
karttuu Teille lisää eläkettä, jon-
ka voitte hakea täyttäessänne 
68 vuotta.

? Olen syntynyt vuonna 1946, 
ja vanhuuseläkeikäni täyttyy 

vuonna 2009. Milloin pääsen 
varhennetulle vanhuuseläkkeelle 
ja miten eläkkeeni lasketaan? 
Tehdäänkö siihen 0,6 vai 0,4 pro-
sentin vähennys ja onko muita 
vähennyksiä? 

Koska henkilökohtainen van-
huuseläkeikänne täyttyy ennen 
vuotta 2010, voitte jäädä var-
hennetulle vanhuuseläkkeelle 
milloin haluatte ja eläkkeenne 
lasketaan ennen eläkeuudistusta 
voimassa olleiden sääntöjen mu-
kaan. Varhennusvähennys on 0,4 
prosenttia jokaista varhennettua 
kuukautta kohti, ja varhennus-
aika lasketaan henkilökohtaisesta 
eläkeiästänne.

Jos eläkeikänne on esimerkiksi 
63 vuotta 6 kuukautta ja jäätte 
varhennetulle vanhuuseläkkeel-
le kaksi vuotta etuajassa eli 61 
vuoden 6 kuukauden ikäisenä, 
varhennusaikaa on 24 kuukautta 
ja varhennusvähennys on 

24 x 0,4 % = 9,6 %. Eläkkeeseen-
ne ei tehdä muita vähennyksiä, 
mutta karttuneen eläkkeen mää-
rä ennen varhennusvähennystä 
on tietysti sitä pienempi, mitä 
aikaisemmin lopetatte työt.

Mainitsette kysymyksessänne 
myös 0,6 prosentin vähennyk-
sen. Se on uuden lainsäädännön 
mukainen varhennusvähennys ja 
koskee niitä, joiden vanhuus-
eläkeikä täyttyy vuonna 2010 
tai sen jälkeen.

? Saan vanhuuseläkettä kun-
nalta ja valtiolta. Saanko 

eläkkeeni, jos lähden kehitys-
yhteistyöhön Afrikkaan, jota 
edeltää neljän kuukauden koulu-
tusjakso Yhdysvalloissa? Työ on 
täysin palkatonta, vain ylläpito 
kustannetaan. Koska en saa edes 
taskurahaa, on mietittävä tark-
kaan voinko lähteä ollenkaan, 
mikäli en saa Suomesta eläket-
täni.

Saatte kyllä eläkkeenne, sillä 
työeläkkeet maksetaan kaikkiin 
maihin. Eläkelaitos ei maksa elä-
kettänne ulkomaiseen pankkiin, 
mutta suomalainen pankkinne 
huolehtii eläkerahojenne siirrosta 
ulkomaille. Käykää omassa pan-
kissanne sopimassa käytännön 
järjestelyistä.

– Kiitokset työstä saa eläkettä hakevilta 

asiakkailta. He saattavat ilahtua jo pelkäs-

tään siitä, että toivotan heidät tervetulleeksi 

tapaamiseen.

Pirkko Hinkula ei odota sähköisen ha-

kemuksen tuovan suuria muutoksia työn 

sisältöön.  Nykyisin hakija on itse täyttä-

nyt hakemuslomakkeen, jota on yhdessä 

täydennetty.   Eläkehakemuksen eteenpäin 

vieminen voi olla todella nopeaa, jos hakija 

on ollut vain kunnan palveluksessa.

– Vanhuuseläke- ja osa-aikaeläkehake-

musten lomakkeet ovat suppeampia, joten 

niiden sähköinen käsittely ei vie paljon li-

säaikaa.

Koulutuspäällikkö Eva 

Lahti muistuttaa, että 

eläkkeelle siirtyminen 

on iso askel. Eläkeha-

kemuksen täyttäminen 

yhdessä eläkeneuvo-

jan kanssa on tärkeä 

tilaisuus, jossa saa olla 

arvokkuutta. 
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vkastningen av placeringsverksam-

heten när det gäller de fonderade 

medlen är av stor betydelse för 

finansieringen av det kommunala pen-

sionssystemet, vid sidan om pensions-

avgifterna. När värdet hos Kommunernas 

pensionsförsäkrings placeringstillgångar 

redan har stigit till 22 miljarder euro och 

fonden fortsätter att växa i rask takt, så är 

avkastningen av placeringarna viktig för 

såväl finansieringen av pensionerna som 

ur hela kommunekonomins synvinkel.

 Under de senaste åren har placerings-

verksamheten skett under gynnsamma 

tecken. År 2006 var Kommunernas pen-

sionsförsäkrings placeringsavkastning 

närmare 10 procent medan den år 2004 

låg på drygt 14 procent. Finansierings-

kalkylerna för pensionssystemet förut-

sätter på lång sikt en minst 4 procents 

årlig reell avkastning av placeringarna. 

Man har uppnått målet, eftersom den 

årliga reella avkastningen från det att 

fonderingen inleddes år 1988 fram till 

utgången av 2006 var drygt 5 procent. 

Men det finns ingen anledning att 

invagga sig i en sådan feststämning som 

varit rådande under de senaste två åren. 

Värdestegringar på marknaden bär ofta 

på fröet till kommande nedgångar. Ett 

perfekt exempel på detta fick man vid 

millennieskiftet, då aktiekurserna först steg 

till skyarna, för att därefter rasa till hälften. 

De senaste årens värdestegringar förefaller 

dock att stå på en betydligt stabilare grund. 

På sikt skapar den globala åldringsutveck-

lingen emellertid helt nya utmaningar 

också för placeringsmarknaden.

Det är inte möjligt att genom en helt 

riskfri placeringsverksamhet nå en sådan 

avkastning som finansieringen av pensions-

systemet förutsätter. Inom Kommunernas 

pensionsförsäkrings placeringsverksamhet 

försöker man att så effektivt som möjligt 

koppla samman risk och avkastning i syfte 

att uppnå målavkastningen på en kontrol-

lerad risknivå. 

Största delen av Kommunernas pens-

ionsförsäkrings placeringsrisker utgörs av 

en aktieportfölj på över 10 miljarder euro, 

som dagligen kan bli utsatt för värdeför-

ändringar på upp till hundratals miljoner. 

Pensionsanstaltens långa placeringsho-

risont ger en chans till detta, och i ljuset 

av såväl finansieringsteorin som historien 

belönas tolererande av en sådan kortsiktig 

värdefluktuation i allmänhet med en bättre 

avkastning på sikt. Placeringsrisken kan 

också reduceras genom en större diver-

sifiering. En kontrollerad risktagning ligger 

också i såväl kommunernas som nuvarande 

och framtida pensionärers intresse.

Kommunernas pensionsförsäkring placerar 
lönsamt och med kontroll över riskerna 

A
Timo Viherkenttä 

Kommunernas 

pensionsförsäkrings 

vice verkställande direktör
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När det gäller Kommunernas 
pensionsförsäkrings placerings-
avkastning i fjol kan ens en 
försiktig finansman inte vara 
annat än nöjd. Pensionssektorn 
utvecklades enligt förväntning-
arna. Om fortsättningen är 
jämn, kan pensionsavgiftspro-
centens tillväxt stanna upp i år.

Till och med ett gott resultat leder van-

ligen till att högst omdömet ”tillfreds-

ställande” kommer över ekonomidirektör-

ernas läppar. Därför är det uppiggande att 

höra pensionsanstaltens placeringsdirektör 

Ari Huotari som konstaterar att år 2006 

gått klart bättre än väntat. Visserligen tar 

han till en början upp ämnet försiktigt:

– Räntorna gav den avkastning som vi 

förväntade oss. Fastigheterna kanske nå-

got mer, men detta berodde huvudsakligen 

på den prisstegring som marknaderna gav 

upphov till. När det gäller kapitalplacering-

ar var resultatet också bättre än väntat,  form-

ulerar sig Huotari.

Räntorna avkastade 1,1, fastighetspla-

ceringarna 12,2 och kapitalplaceringarna 

25,7 procent.

– Aktiemarknaderna innebar onekligen 

en positiv överraskning. Då senvåren kom 

med en rejäl nedgång, hade jag inte trott att 

vi till slut stannar på klart tvåsiffriga avkast-

ningssiffror, 16,3 procent, säger Huotari.

Avkastningen på pensionsanstaltens 

samtliga placeringstillgångar var i fjol 9,8 

procent efter kostnader. 

AVKASTNINGSMÅL 

PÅ SIKT

Bakom det goda resultatet ligger förutom 

ett lyckosamt marknadsår och skickliga 

placerare även pensionsanstaltens placer-

ingsstrategi som förnyades våren 2006 och 

vilken man följde hela slutet av året. Enligt 

strategin höjdes aktiernas neutrala vikt från 

45 till 50 procent, ränteplaceringarnas an-

del minskades och på de alternativa placer-

ingarna ökades vikten.

Ledstjärnan för placeringsstrategin är 

avkastningsmålet för pensionsanstaltens 

placeringar på sikt: en realavkastning på 

fyra procent räknat från fonderingens bör-

jan, alltså från år 1988. 

– En realavkastning på fyra procent ga-

ranterar för sin del för kommunerna en 

stabil pensionsavgiftsnivå. Med den gamla 

placeringsallokationen kan vi inte uppnå 

målet, konstaterar Huotari.

År 2005 var realavkastningen på sikt 

4,9 procent, med fjolårets resultat kommer 

pensionsanstalten på ca 5,2 procent.

Ett avkastningsmål på fyra procent ska-

par klarhet i den dagliga placeringsverk-

samheten.

– Vi behöver inte stirra oss blinda på 

kvartal, när verksamheten styrs av ett mål 

på sikt.

GLOBALT DECENTRALISERAD 

AKTIEPORTFÖLJ

Målet på fyra procent styr även den glob-

ala decentraliseringen av aktieportföljen. 

Kommunernas pensionsförsäkrings port-

följ är fullständigt global, vilket har väckt 

diskussion om storplacerarnas ansvar för de 

inhemska företagens framgångar.

– Köp av finländska listade aktier t.ex. 

av andra pensionsbolag förbättrar inte de 

finländska företagens verksamhetsvillkor. 

Däremot har kapitalplaceringar en genuin 

betydelse med tanke på företagsverksam-

heten. Vi följer med stort intresse hur det 

går för de inhemska kapitalfonderna, säger 

Huotari. 

Av pensionsanstaltens kapitalplaceringar 

finns ca en fjärdedel i de nordiska länderna, 

i Finland finns uppskattningsvis drygt tio 

procent.

– De bästa internationella kapitalfond-

erna väljer ut vilka som får vara med och 

placera i dem. Vid pensionsanstalten 

har kapitalplaceringsgruppen gjort ett 

bra och långsiktigt jobb. Kommunernas 

KOMMUNERNAS  PENS IONSFÖRSÄKRING ÅR  2006

Gott resultat positivt 
för hela kommunsektorn

TEXT: DIANA TÖRNROOS

  2006 2005                Ändring % 

Nya pensionsansökningar, antal 23 386 23 001 1,7 %

Löpande pensioner, antal 31.12 304 151 295 444 2,9 %

Utbetalda pensioner, milj. euro 2 494 2 350 6,1 %

KomPL-lönesumma, milj. euro 11 846 11 390 4,0 %

KomPL-betalningsandelar, milj. euro 3 352 3 200 4,8 %

Antal försäkrade 31.12 480 000 475 000 1,1 %

Verksamhetskostnader, milj. euro 52,0 51,0 2,0 %

Antal anställda, ordinarie 31.12 382 373 2,4 %

Placeringar enligt gängse värde, milj.euro 21 951 19 148 14,6 %

Placeringarnas avkastning enligt gängse värde 9,8 % 14,3 % 

Placeringarnas årliga realavkastning 

från fonderingens början år 5,2 % 4,9 %

CENTRALA SIFFROR SOM BESKRIVER 
KOMMUNERNAS PENSIONSFÖRSÄKRING
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Den finländska fastighetsmarknadsmil-
jön har under de senaste åren förändrats 
kraftigt. Detta vet Kommunernas pen-
sionsförsäkrings fastighetsplacerings-
direktör Erkki Markkola mer än väl.

– Intresset för fastighetsplaceringar 
har ökat och branschen har fått nya 
aktörer, så som utländska placerare. Fin-
land är nu som fastighetsplaceringsland 
föremål för ett globalt intresse på ett 
helt annat sätt än någonsin förut, säger 
Markkola.

Fastigheterna har hört till Kommun-
ernas pensionsförsäkrings placerings-
verksamhet från första början. Det som 

pensionsanstalten söker av fastighets-
placeringarna är ett stabilt kassaflöde, 
inflationsskydd och decentraliserings-
nytta.

– Enligt placeringsstrategin, som 
sträcker sig till år 2009, är målet att 
fastigheternas andel i pensions-
anstaltens placeringsportfölj skall 
stiga till 9 procent. För närvarande 
släpar vi lite efter målet och ligger vid 
ca 7,5 procent, omtalar Markkola.

Av Kommunernas pensionsförsäkrings 
fastighetsplaceringar är ca hälften kon-
tor. Bostädernas andel är ca 20 procent, 
likaså affärslokalernas. Resten är lager-

utrymmen, hotell och läroanstalter.
Pensionsanstalten inledde 

decentraliseringen av fastighets-
placeringar till utlandet för tre 
år sedan. För närvarande har vi 
nio utländska fastighetsfond-
placeringar. De utländska placer-
ingarnas andel är 4–5 procent av 
pensionsanstaltens fastighets-
portfölj.

– Målet för globaliseringen är 
att få en totalavkastning på port-
följen. Enligt fastighetsplacerings-
strategins linje strävar vi efter att 
en fjärdedel av fastighetsportföljen 
fram till år 2009 skall vara placerad 
utanför Finland.

– Om man tänker på fondens 
tillväxt och volym och håller i 
minnet målet om 9 procent av 
den totala portföljen, innebär 
detta i praktiken att tre fjärde-
delar av placeringarna i net-
tobelopp under de kommande 
åren görs utanför Finlands 
gränser.

pensionsförsäkring har nu ett gott rykte ute i 

världen.

ÖVER 300 000 

PENSIONSTAGARE

Pensionsanstaltens egentliga specialgren, 

pensionssektorn, följde år 2006 budgeten. 

Lönesumman enligt lagen om kommunala 

pensioner (KomPL) ökade med fyra pro-

cent, som beräknat något mindre än i fjol. 

Lönesumman var nu 11,8 miljarder euro.

– Vi räknar med att ökningen på ca fyra 

procent fortsätter. Då sprängs 12 miljarders 

gränsen i år, säger ekonomidirektör Tom 
Kåla.

Avgiftsinkomsterna ökade med drygt 

4,8 procent till 3,5 miljarder euro. Att 

tillväxtprocenten är större än lönesum-

man beror på att pensionsavgifts-

procenten årligen har utökats med 

två eller tre tiondelsprocent för att 

täcka de kommande pensionerna. 

Vad som återstått efter att pen-

sionerna har betalats har fond-

erats. Den totala avgiftspro-

centen är i år 28,5. I siffran 

ingår både av arbetsgivarna 

och av arbetstagarna be-

talda pensionsavgifts-

andelar.

I pensioner beta-

lades år 2006 ca 2,5 

miljarder euro, så för 

fondering kvarstod som finans-

netto ca en miljard euro. Placer-

ingsverksamheten åter utökade 

fonden med 1,9 miljarder euro.

Antalet försäkrade hos Kom-

munernas pensionsförsäkring var 

ca 480 000. Antalet pensionsta-

gare överskred för första gången 

gränsen på 300 000. Vid årets 

slut hade pensionsanstalten 953 

medlemssamfund, ett tjugotal 

fler än under föregående år.

Placerarna är intresserade av fastigheter

TEXT: LI ISA KUITTINEN |  TECKNING: TI INA PAJU
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Överdirektör Pekkarinen är 
bekymrad. Farhågorna gäller 
tillgången på arbetskraft. – Ar-
betskraftens åldrande och över-
gången till pension känns mest i 
kommunerna, säger Pekkarinen. 
Kommunerna står inför stora 
utmaningar, eftersom en kraftig 
förändring kommer att ske re-
dan under de närmaste åren.

Överdirektör Jukka Pekkarinen vid fi-
nansministeriets samhällsekonomiska 

avdelning har lett en arbetsgrupp som 
utrett den offentliga ekonomins spelrum 
och utmaningar under de fyra år som den 
regeringsperiod som just börjar, pågår. Pek-
karinen och hans arbetsgrupp strävade efter 
att se så långt in i framtiden som möjligt 
och att skapa ramar för det politiska besluts-
fattandet.

I uthållighetsrapporten ser man långt 
endast skenbart, eftersom 50 år ur national-
ekonomisk synvinkel sett slutligen är en 
relativt kort period.

– I beräkningarna måste tidsskedet ofrån-
komligt utsträckas till seklets mitt, även 
längre än så. Effekten av de beslut som nu 
fattas sträcker sig många decennier framåt, 
säger Pekkarinen.

Han påpekar att förändringen redan på-
går och accelererar hela tiden. Såväl befolk-
ningen i arbetsför ålder som arbetskraften 
och arbetsinsatsen börjar ohjälpligt minska 
kring decenniumskiftet när de stora ålders-
klasserna går i pension. Framför oss har vi 
en ekvation som aldrig tidigare har behövt 
lösas.

 – Vi övergår snabbt från högkonjunktur 
till en sådan situation där bristen på arbets-
kraft begränsar tillväxten. Tillväxthastig-
heten minskar ohjälpligt. Denna läxa borde 
man kunna beakta också vid det politiska 
beslutsfattandet.

Pekkarinen bekymrar sig för att fartblind-
heten skall skymma sikten.

– Vid diskussionerna har man låtit sig in-
vaggas i det goda läget som råder för stund-
en, och de framför liggande problemen har 

glömts bort. Alla vet ju att befolkningens 
åldersstruktur förändras, men det vore på 
tiden att äntligen ta saken på allvar, kräver 
Pekkarinen.

– Tiden för att reagera håller på att ta 
slut. Under den regeringsperiod som nu 
inleds är det sista chansen att göra något.

BERÄKNINGSGRUNDEN 

HÅLLER
Befolkningens åldrande blir dyrt. Tillsam-
mans med pensionsutgifter och ökade vård- 
och omsorgsutgifter stiger de offentliga 
utgifternas andel, som enbart beror på 
åldrandet, till över fem procent av brutto-
nationalprodukten. Förändringen är stor.

Uthållighetsrapporten som tar sikte på 
framtiden är givetvis förknippad med 
osäkerhetsfaktorer, som ännu kan inverka 
i motsatt riktning. Enligt Pekkarinen är 
grunden dock stabil.

– Även med beaktande av osäkerhets-
faktorerna måste beräkningen ses som en 
vettig utgångspunkt. Den är ett scenario 
som samlar ihop de faktorer som påverkar 
konstellationen, poängterar Pekkarinen. 

Slutresultatet är att det i Finland vid 
decenniets slut, alltså i slutet av den reger-
ingsperiod som snart inleds, i den offentliga 
ekonomin som helhet – dvs. i arbetspen-
sionsfonderna, hos staten och kommunerna 
– borde finnas ett finansöverskott som mot-
svarar drygt fyra procent av BNP.

– Då kan vi bibehålla den nuvarande 
totala skattesatsen på 43 procent också för 
följande generation. Målet är inte lätt att 
uppnå.

EN HÅRD NÖT ATT 

KNÄCKA
En svår fråga som inverkar på helheten är 
hur den arbetslösa arbetskraftsreserven skall 
kunna utnyttjas. Utgångspunkten för Pek-
karinens arbetsgrupp var att den bestående 
arbetslösheten skall stanna vid drygt sex 
procent. Att komma under denna gräns 
kräver specialåtgärder.

– En sådan ljudvall står emot som man 
inte utan överhettning kan spränga au-
tomatiskt. När det gäller samordningen 
av beskattning och social trygghet samt 
arbetskraftens rörlighet borde man få till 
stånd förbättringar. Om vi uppnår en bättre 
nivå för sysselsättningsgraden med hjälp av 

minskad arbetslöshet och förlängda arbets-
karriärer, löser sig uthållighetsproblemet. 
Utan strukturella korrigeringsåtgärder lyckas 
detta inte.

Uppskattningen är enligt Jukka Pekka-
rinen i den meningen optimistisk att kom-
munernas årliga ökning av utgifterna enligt 
den minskar till under fyra procent, då ök-
ningen nu är över fem procent.

– Kommunerna har en verkligt hård nöt 
att knäcka, i synnerhet som det föreligger 
risk för brist på arbetskraft och trycket på lö-
neförhöjningar därigenom kommer att öka.

I beräkningen medtas i statens utgifter 
endast de som det redan har fattats beslut 
om. T.ex. extra löneförhöjningar finns inte 
med. 

– Arbetskraftens åldrande och övergång-
en till pension känns mest i kommunerna. 
Och det finns knappt någon tid alls, efter-
som en kraftig förändring kommer att ske 
mycket snabbt redan under de närmaste 
åren. Kommunerna står inför väldigt stora 
utmaningar. 

JUKKA PEKKARINEN VARNAR:

Ändringen i åldersstruktur 
bör tas på allvar

TEXT: PEKKA RINNE |  FOTO: MIIKA KAINU

Kloka måttfulla mål

Jukka Pekkarinen är ordförande för Kom-
munernas pensionsförsäkrings investe-
ringsdelegation. Hur ser pensionsanstal-
ten ut i en ”utomståendes” ögon? 

– I nuvarande form har pensionsanstal-
ten både ett väldigt väl uppbyggt och ett 
utomordentligt lyckat pensionssystem. 
Vid Kommunernas pensionsförsäkring 
har man medvetet utökat fonderna i 
snabb takt med målet att kunna bibehål-
la försäkringspremien stabil. Åtminstone 
hittills förefaller strategin att fungera.

Tack vare Finlands och världsekonomins 
gynnsamma utveckling har man under de 
senaste åren fått en god avkastning på 
fonderna. Pekkarinen påminner dock om 
att vi trots de feta åren nu ligger endast 
lite över det reella avkastningsmålet om 
fyra procent på sikt.

– Ett avkastningsmål på fyra procent 
är verkligen tufft, och det är förknippat 
med risker. Det är allt skäl att minnas att 
avkastningen är fast förbunden med den 
ekonomiska tillväxten. Beträffande må-
len måste man vara klokt måttfull.

Kommunernas pensionsförsäkring 
placerar mer än förut i utlandet i stället 
för i Finland.

– Pensionsfondens huvudsakliga 
uppgift är att ge en trygg avkastning 
på placeringarna. Med tanke på riskhant-
eringen är det klokt att decentralisera, 
framhåller Pekkarinen. 
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Av Kommunernas pensions-
försäkrings största kunder 

har ca 40 redan utbildats till 
att ta i bruk den elektroniska 
pensionsansökningstjänsten, 
tack vare vilken det har blivit 
allt smidigare att ansöka om 
pension.

I de mindre kommunerna 
sker rådgivningen om använd-
ningen av den elektroniska 
ansökningstjänsten i samband 
med övriga kurser och samman-
träffanden samt per telefon.

– Inom det nya systemet 
kan pensionsansökningarna 
behandlas snabbare än förut, 
trots att Kommunernas pen-
sionsförsäkring redan tidigare 
har haft snabba handläggare, 
säger Kevas utbildningschef 
Eva Lahti.

ANSÖKAN FÄRDIG 

MED EN GÅNG
Fördelen med den nya elek-
troniska ansökningstjänsten 
är ur såväl arbetsgivarens 
som arbetstagarens synvinkel 
enkelheten. Allting fås färdigt 
med en gång: såväl anställ-
ningens avslutning, semester-
ärenden som själva pensions-
ansökningen.

Sökanden fyller i pensionsan-
sökningsblanketten tillsammans 
med pensionsombudsmannen. 
Programmet säkerställer att alla 
nödvändiga punkter har blivit 
ifyllda. Ansökan går inte vidare 
om något saknas.

Då ansökan är färdig, god-
känns den och skickas iväg 
genom att man klickar på en 
knapp. Sökanden får ett med-
delande i sin e-post om att an-
sökan har tagits till behandling 

vid pensionsanstalten.
– Postgången och pappers-

behandlingen jämte scannande 
försvinner. Redan detta på-
skyndar processen, påpekar 
Eva Lahti. 

Det är möjligt att fylla i an-
sökan i god tid före övergång-
en till pension och att göra en 
mellanlagring i väntan på att 
ansökan skickas till pensions-
anstalten. Ett snabbt och 
flexibelt system behövs när 
de stora åldersklasserna 
börjar närma sig pensions-
åldern, vilket innebär en 
mängd pensionsansökningar 
under de kommande åren.

ETT BETYDELSEFULLT 

TILLFÄLLE
Då en anställd närmar sig pen-
sionsåldern kan det vara svårt 
att gestalta vad allt som är 
förknippat med pensionering-
en. I synnerhet är detta svårt 
om arbetskarriären omfattar 
perioder inom såväl den privata 
sektorn som staten samt inom 
kommunsektorn.

Att ansöka om pension kan 
efter en lång arbetskarriär 
vara en stor sak även mentalt. 
Därför är ifyllnaden av en pen-
sionsansökan ett viktigt tillfälle, 
påminner Eva Lahti.

– Vid en välarrangerad sam-
mankomst kan arbetsgivaren 
visa sin uppskattning för den 
långvarigt anställde, säger Eva 
Lahti.

– Kunden tvingas inte sprin-
ga från en lucka till en annan, 
utan pensionsombudsmannen 
eller någon motsvarande av ar-
betsgivarens pensionsrådgivare 
hjälper till. 

• i bruk från februari 
2007 

• används för att 
söka ålders- och 
deltidspension

• ifylls tillsammans 
med pensionsom-
budsmannen

• gäller ikraftvarande 
anställningar som 
omfattas av KomPL

• påskyndar och för-
enklar pensions-
ansökan

• ytterligare 
anvisningar finns i 
Arbetsgivarnas 
extranet

Kevas 
elektroniska 
pensions-
ansöknings-
tjänst

Utbildare Liisi Gråstén-

Weckström förklarar 

för Pirkko Tero hur den 

elektroniska pensions-

ansökningen skall fyllas i.

Den elektroniska pensions-
ansökningstjänsten har sedan 
december i fjol i praktiken 
testats vid Helsingfors stad. 
Med erfarenhet av ett tjugotal 
elektroniska ansökningar anser 
pensionsrådgivare Ritva Aron-
niemi att systemet är funk-
tionsdugligt. 

– Redan tidigare har en 
elektronisk blankett använts, 
men man har varit tvungen att 
skriva ut den och posta den till 
pensionsanstalten. Nu slopas 
detta skede, och ansökan går 
vidare genom att man klickar 
på en knapp. Sökanden 
befullmäktigar pensions-
ombudsmannen att lagra 
ansökningsuppgifterna i 
systemet och att skicka dem 
till pensionsanstalten, jämför 
Aronniemi.

Så som förut kommer den 
anställda som söker pension 
överens om en tid med pen-
sionsrådgivaren och går under 
mötet igenom de ärenden som 
är förknippade med pension-
eringen, så som avskedsan-
mälan till arbetsgivaren, inne-
stående semester och sparad 
ledighet. 

– Rätt många anställda som 
går i pension tar först kontakt 
med oss innan de kontaktar 
sitt eget arbetsgivarverk. 
Vanligen frågar kunderna om 
avgångsdatum, om att ta ut 
semester och om hur stor den 
pension är som skall betalas.

Funktionsdugligheten 
har testats

Pensionsansökan 
smidigt till Keva via nätet 

TEXT: PIRKKO KOIVU |  FOTO: VESA RANTA

Ålders- och deltidspension har från början av 
februari kunnat sökas elektroniskt. Ett allt mer 
flexibelt system är nödvändigt, när de stora 
åldersklasserna uppnår pensionsåldern. 
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? Jag jobbar som barnmorska 
på ett centralsjukhus och 

min ålder är 53 år. Vi har dis-
kuterat pensionsfrågor här på 
arbetsplatsen och tycker det är 
oklart på vilket sätt pension-
erna bestäms. Jag minns att i 
det skede då man måste göra 
sitt val, så var min pensionsål-
der 61 år 4 månader och några 
dagar. Stämmer detta fortfa-
rande? Minskar min pension 
om jag pensionerar mig då?

Er ålder för ålderspension 
kvarstår oförändrad i fall Ni 
har varit i arbete hela tiden. 
Er pension minskar inte för 
den skull att Ni går i pension 
före fyllda 63 år.

Men det stämmer att pen-
sionen minskar ibland om man 
går i pension före 63 års ålder. 

Hur är det?

A K T U E L L T

Klimatförändrings-
hotet lyftes fram

Kommunernas pensionsför-
säkring har undertecknat det 
globala Carbon Disclosure 
Project (CDP) -programmets 
brev, där de enligt marknads-
värdet största företagen i värl-
den ombeds publicera ur placer-
ingssynvinkel viktig information 
om de risker och möjligheter 
som klimatförändringarna har 
medfört för dem. Brevet har 
undertecknats av 284 institutio-
nella placerare runt om i världen. 
De kontrollerar placeringstill-
gångar på över 41 biljoner 
dollar.

CDP underhåller världens 
största databank med företagens 
växthusgasutsläpp på internet på 
adressen www.cdproject.net.

”Jag kom till Högfors för ett par år sedan 
vid en brytningspunkt då ekonomin redan 
länge varit på bättringsvägen men det 
saknades en högre växel. Jag kom inte för 
att åstadkomma någon succéhistoria utan 
för att hitta nya metoder för att förbättra 
ekonomin.

Nu ligger vi betydligt bättre till än då i 
början av 1990-talet då Högfors verklig-
en låg illa till. I offentligheten minns 
man Högfors av två orsaker: skulden och 
skattesatsen. Som värst uppgick skulden 
till över sex tusen euro per invånare; för 
närvarande ligger den på omkring 3 200 
euro. Vi har arbetat hårt för att halvera 
skuldbördan. Fastigheter har sålts, 
skolnätet har sanerats, funktioner har 
inskränkts – ett arbete som många 
kommuner håller på med just nu.

Skattesatsen är för tillfället 19,75. Målet 
är en konkurrenskraftig skattesats. Det 
flyttar hela tiden in nya invånare i kom-
munen – människor värdesätter priset på 
boende, kvaliteten och tillgången på ser-
vice högre än till exempel skattesatsen.

Problemet just nu är att det allmänna 
läget inom kommunekonomin drabbar 
Högfors i samma grad som alla andra kom-
muner i Finland. Kommuner med lägre 
skuldbörda har betydligt högre bärkraft: 
många tillväxtkommuner i södra Finland 
kan ta lån och investera.

Folkmängden i Högfors ökade i fjol med 
1,5 procent. Det betyder alltså att även vi 
kommer att känna av det investeringstryck 
som en växande kommun har samtidigt 
som totalrenoveringar som flyttats framåt 
i ett decennium måste göras. Det är en 
enorm utmaning, men vi ska klara det! 

Vår gemensamma vilja är verkligt stark. 
Vi kan inte göra någonting medelmåttigt, 
utan vi måste sträva efter att göra allting 
på bästa möjliga sätt.

Också aktivt kommunsamarbete hjälper 
oss att klara av det. Sammanslagningen 
av primärhälsovården i Högfors, Vichtis 
och Nummi-Pusula är det mest centrala. 
Som tur är, är våra beslutsfattare både 
vidsynta och fjärrsynta. När vi slår våra 
kloka huvuden ihop och samlar våra 
resurser är vi attraktiva i alla hänseenden.

Antalet arbetsplatser har ökat hela tiden 
och självförsörjningsgraden gällande ar-
betsplatserna är redan i det närmaste 
90 procent. I Högfors finns ett starkt 
metall- och teknologikluster. Det är 
industrin som ligger bakom framgången 
och välfärden i denna stad.

Över 20 procent av högforsborna pend-
lar till sitt arbete i huvudstadsregionen. 
Som tur är har vi inte satsat allting på ett 
kort, utan omger oss med ett stort pend-
lingsområde. Även jag vore färdig att välja 
en längre arbetsväg för att mina barn skall 
ha möjlighet att växa upp i en högklassig 
och trygg miljö.

Högfors är en personlig liten stad invid 
huvudstadsregionen. Den är egenartad 
– en seg segrare, liten och ettrig. I Högfors 
har man sett hur det går om man inte tar 
tag i saker i tid.

Det förflutna faller aldrig i glömska, 
det är inte heller nödvändigt. Det är bra 
att bygga upp en sund framtid med det 
förflutna som grund. När jag ser ut genom 
fönstret, ser jag en underbart solig vin-
terdag, rimfrost i träden och Svartån som 
strömmar. Jag skulle inte vilja byta”

I denna kolumn kan 
kommundirektörer 
från olika håll i Finland 
göra sig hörda.

K O M M U N D I R E K T Ö R E N  H A R  O R D E T

HÖGFORS  STADSDIREKTÖR  MINNA KARHUNEN:

Nog har vi arbetat

TEXT: TARJA VÄSTILÄ |  FOTO: MIIKA KAINU
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Pensionsinformatör Hannele Kantanen 
svarar på frågorna

Till Hur är det? kan du skicka frågor om  pensionsförsäkringen. 
Vi besvarar dock inte frågor om enskilda pensionsansökningar och -beslut.

Samverkan skapar 
välmående inom 
äldreomsorgen

En öppen och förtrolig diskus-
sion mellan de olika aktörerna 
inom äldreomsorgen ger bättre 
arbetsresultat och ökar person-
alens arbetshälsa. Detta konsta-
terar docent Sirpa Syvänen vid 
universitetet i Tammerfors. Hon 
har verkat som koordinator för 
HOTEVA-projektet som under-
söker och utvecklar äldreom-
sorgsarbetet.

– Arbetshälsan förbättras av 
samverkan, dvs. av att man på 
arbetsplatsen tillsammans kom-
mer överens om spelreglerna för 
arbetet, berättar Syvänen om de 
iakttagelser som gjordes under 
projektets gång.

Genom HOTEVA-projektet 
som inleddes år 2005 och som 
fokuserar på faktorerna väl-
mående, kunnande och fram-
gång i äldreomsorgen har man 
sökt metoder för att förbättra 
kvaliteten och resultatet när det 
gäller äldreomsorgsarbetet samt 

velat främja personalens arbets-
hälsa. Ett av målen har gällt att 
höja äldreomsorgens image och 
dragningskraft.

Det utvecklingsarbete som 
genomfördes på fyra orter 
– Helsingfors, Högfors, Urjala och 
Vanda – och som ingick i arbets-
ministeriets Tykes-program och 
det projekt som finansierades 
av Arbetarskyddsfonden, av-
slutades i januari. Den halvåriga 
forskningsdelen fortgår fram till 
hösten.

– Under utvecklingsarbetet 
letade man efter och fann 
gemensamma värden på ar-
betsplatserna. Samtidigt upp-
daterades äldreomsorgens 
basuppgifter, förklarar Syvänen 
och omtalar att på de arbets-
platser som deltog i utveck-
lingsarbetet skedde en klar 
förbättring i arbetshälsan.

– Diskussionen löste upp 
knutar. Fastän det yttre trycket 
ökade och ekonomin blev knap-
pare, förbättrades arbetshäls-
an, eftersom upplevelsen av 
äldreomsorgsarbetets uppskatt-
ning ökade.

Kommunernas pensionsför-
säkring är en av HOTEVA-projekt-
ets samarbetspartners. Projektet 
har dessutom fått stöd från 
Finlands närvårdar- och primär-
skötarförbund SuPer och För-
bundet för den offentliga 
sektorn och välfärdsområdena 
JHL.

Yrkesinriktad 
rehabilitering 
lönar sig

Betydelsen av yrkesinriktad re-
habilitering förefaller hela tiden 
att öka. Dessa slutsatser kan dras 
av rapporten om yrkesinriktad 
rehabilitering som gäller förra 
året, enligt den hade den yrkes-
inriktade rehabiliteringen fler 
klienter i fjol än någonsin förut.

Totalt fick Kommunernas 
pensionsförsäkrings rehabili-
teringsenhet 2 143 nya klienter, 
vilket är 13 procent mer än året 
innan. Merparten av dem var 
kvinnor. Endast 345 var män.

De nya klienternas medel-
ålder var 46,9 år. De vanligaste 

yrkesgrupperna var primär- och 
närvårdare, städare, sjukskötare, 
sjukhus- och vårdbiträden samt 
hemvårdare och hemhjälpare. 
Andelen rehabiliteringsklienter 
med mentala problem ökade 
något, då däremot andelen 
klienter med diagnosen besvär i 
stöd- och rörelseorganen sjönk.

Yrkesinriktad rehabilitering 
lönar sig: av dem som i fjol 
avslutade programmet för 
yrkesinriktad rehabilitering 
återgick 77 procent till för-
värvsarbete.

Andelen sysselsatta sjönk 
visserligen något från föregåen-
de år. Man tror att det finns 
flera skäl till detta. Exempelvis 
ökningen av mentala orsaker 
beräknas ha försvårat bedöm-
ningen av rätt tidpunkt för den 
yrkesinriktade rehabiliteringen 
och därigenom också påverkat 
hur den lyckas. Även sök-
andenas stigande medelålder 
och förändringarna på kommun-
sektorn samt det ekonomiska 
läget kan eventuellt inverka 
på saken.

Det är då fråga om förtida 
ålderspension.

Sådana personer vilkas 
egen ålder för ålderspension 
är över 63 år och som uppnår 
denna ålder före 2010, kan 
då de så önskar gå i förtida 
ålderspension redan 5 år 
innan pensionsåldern. Härvid 
görs en s.k. förtidsminskning 
på pensionen. Minskningen 
är 0,4 procent för varje 
månad med förtida uttag.

Ni kan dock fortsätta i ar-
bete även om Ni uppnått Er 
pensionsålder. Därefter kan 
Ni gå i ålderspension när Ni 
vill, då Ni slutat arbeta. Om 
Ni åter arbetar medan Ni är 
pensionerad, intjänar Ni yt-
terligare pension av detta ar-
bete. Pensionen kan Ni söka 
när Ni fyllt 68 år. 

? Jag är född 1946 och 
uppnår min ålder för 

ålderspension 2009. När kan 
jag gå i förtida ålderspen-
sion och på vilket sätt räknas 
min pension ut? Görs det en 
minskning om 0,6 eller 0,4 
procent på pensionen och 
blir det fråga om några andra 
avdrag? 

Eftersom Ni uppnår Er pers-
onliga ålder för ålderspension 
före 2010, kan Ni gå i förtida 
ålderspension när Ni vill och 
Er pension räknas enligt de 
regler som gällde innan 
pensionsreformen trädde i 
kraft. Förtidsminskningen är 
0,4 procent för varje månad 
med förtida uttag, och tiden 
med förtida uttag räknas från 
Er personliga pensionsålder.

Om Er pensionsålder är 
t.ex. 63 år 6 månader och 
Ni går i förtida ålderspension 
två år i förtid, dvs. i åldern 
61 år 6 månader, är tiden med 
förtida uttag 24 månader 
och förtidsminskningen blir 
då 24 x 0,4 % = 9,6 %. 
Inga andra avdrag görs på 
pensionen, men givetvis blir 
beloppet av den pension 
som intjänats före förtids-
minskningen desto mindre, 
ju tidigare Ni slutat arbeta.

I Er fråga nämner Ni också 
en minskning om 0,6 procent. 
Detta är förtidsminskningen 
enligt den nya lagstiftningen 
och gäller dem som uppnår 
sin ålder för ålderspension 
2010 eller senare.

? Jag får ålderspension från 
kommunen och staten. Får 

jag min pension om jag åker på 
utvecklingssamarbete till Afrika, 
föregånget av en fyra månaders 
utbildningsperiod i USA? Arbet-
et är helt oavlönat, endast up-
pehället bekostas. Eftersom jag 
inte får ens fickpeng, så måste 
jag fundera noga på om jag alls 
kan åka i fall jag inte får min 
pension från Finland.

Ni får nog Er pension, eftersom 
arbetspensionerna betalas till 
alla länder. Pensionsanstalten 
betalar inte Er pension till en 
utländsk bank, men Er bank 
här i Finland ser till att Era 
pensionspengar överförs till 
utlandet. Besök Er egen bank 
och kom överens om de 
praktiska arrangemangen. 
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TYÖHYVINVOINNIN 

EDISTÄMINEN JA ESIMIESTYÖ

• Henkilöstöjohdon seminaari 

27.3.2007

• Työhyvinvointia strategisesti 

-valmennus

Seuraava haku valmennukseen 
on alkuvuonna 2008. Lisätietoja 
antaa marjatta.ollila@keva.fi.

• Oppaat

p Työhyvinvoinnin edistäminen 
      kunta-alalla

p Hyvä esimiestyö

p Oikeudenmukainen 
      johtaminen

• Kuntatyö kunnossa -uutiskirje

Tilaa uutiskirje osoitteesta 
uutiskirje@keva.fi

MUUTOSJOHTAMISEN 

TUKEMINEN

Tuemme muutosjohtamista 
järjestämällä henkilöstö- ja 
muutostyöpajoja.

• Oppaat (ilmestyvät maaliskuussa)

p Esimies muutoksen tukena 

p Kuntajohto muutoksen 
     osaajana.

Lisätietoja antaa 
marjatta.ollila@keva.fi

Palvelemme kuntatyöyhteisöjä

VALMENNAMME

• Esimiehiä ja johtoa 

Aiheina: Eläkekustannusten 
välttämiskeinot, eläke-
maksut, työhyvinvoinnin 
merkitys, eläkkeelle siirty-
misennusteet ja työvoiman 
riittävyys.

• Valtuutettuja ja johtoa

Aiheena: Eläkkeiden ja 
eläkemaksujen strateginen 
merkitys.

• Muutoksen tekijöitä 

Aiheina: Vaihtoehtoiset 
palvelujen tuotantotavat, 
eläketurva ja eläkemaksut.

Valmennukset voi tilata 

osoitteista 

paivi.plato@keva.fi, 

eva.lahti@keva.fi, 

taina.tuomi@keva.fi

KOULUTAMME 

ELÄKEASIOISSA

• Kevään koulutuspäivät ja 

muut tapahtumat

Tapahtumista kerrotaan 
Työnantajien ekstranetissä 
ja Internet-sivuillamme 
www.keva.fi.

• Tilausluennot

Järjestämme myös tilaus-
luentoja eläketurvasta 
muutostilanteessa. Niitä 
voi tilata osoitteesta 
elakekoulutus@keva.fi.

PALVELEMME 

MYÖS VERKOSSA

• Laske oma eläketurvasi 

Internet-sivuillamme 
www.keva.fi kohdassa 
Eläkelaskuri ja rekisteriote.

• Joko käytät Työnantajien 

ekstranetiä?

Käyttäminen vaatii 
käyttäjätunnuksen, jonka 
voit tilata ekstranetin 
etusivulla olevasta linkistä.

• Lähetä vanhuus- ja 

osa-aikaeläkehakemus 

sähköisesti

Uusi hakemuspalvelu on 
otettu käyttöön, lisätietoja 
Työnantajien ekstranetistä.

TULOSSA 

KEVÄÄLLÄ 2007

• Verkko-opinnot 

eläketurvan perusteista 

Lisätietoja antaa 
kirsti.lehtinen@keva.fi.

• Animaatio "Joustavasti 

vanhuuseläkkeelle" 

Lisätietoja antaa 
jutta.jylha@keva.fi.

AKTIIVINEN AIKAINEN 

PUUTTUMINEN

Aktiivisen aikaisen puuttumisen 
tueksi järjestämme työpajoja 
ja lyhytkestoista konsultointia 
puuttumismallin rakentamisessa.

• Oppaat 

p Aktiivinen aikainen puuttuminen
     – tie hyvinvointiin

£ DVD: Opas puheeksi ottamisesta
     julkaistaan vuoden 2007 aikana

Lisätietoja antaa 
taina.tuomi@keva.fi.

ALAISTAIDOT

• Oppaat 

p Työhyvinvointia alaistaidoilla ja 
      esimiestyön hallinnalla 

p Alaistaidot, esimiestyö ja työn 
     hallinta työhyvinvoinnin 
     rakentajina. 

TULOSSA VUONNA 2007

• Multimediaesitys alaistaidoista 

Lisätietoja antaa 
laura.villanen@keva.fi.

TILAUSKOULUTUS 

Järjestämme kaikista yllä olevista aiheis-
ta myös tilauskoulutusta. Koulutus voi 
olla muodoltaan yleisluento, osallistava 
räätälöity luento tai työpaja. 

KONSULTOINTI

Järjestämme lyhytkestoista konsultoin-
tia kaikista edellä mainituista aiheista.

Kuntatyö kunnossa -tuotteet
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