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Omaishoidon tuessa on kuntien välillä 
suuria eroja, sillä kunnat ovat voineet 
koko lailla vapaasti päättää tarjoamas-

taan omaishoidon tuesta, kunhan lakimääräi-
set minimivaatimukset on otettu huomioon.  

Hyvinvointialueiden työntekijöiden palkat 
tullaan yhdenmukaistamaan tehtäväkohtaises-
ti hyvinvointialueen korkeimman palkan mu-
kaisiksi. Hyvä näin. Vaikka laki ei edellytä, niin 
hyvinvointialueilla myös omaishoidon tuki 
 tulisi yhdenmukaistaa.

Eli hoitopalkkio ja muut omaishoidon 
 palvelut tulisi korottaa alueen kunnissa olleen 
korkeimman tason mukaisiksi.

Omaishoidon tuki muodostuu omaishoita-
jan hoitopalkkiosta ja vapaista, hoidettavan 
palveluista ja hoitotehtävää tukevista palve-
luista.

Sote-uudistuksessa syntyneet hyvinvointi-
alueet aloittavat toimintansa 2023 alussa ja 
omaishoidon järjestämisvastuu siirtyy kunnil-
ta hyvinvointialueille. Se mahdollistaa etuuk-
sien yhdenmukaistamisen maakuntatasolla.

Nyt tarvitaan rohkeutta nähdä omais-
hoidon merkitys ja mahdollisuudet osana 
 sote-uudistusta. Sari Kehusmaan väitöskirjan1 
mukaan Suomessa saavutetaan omaishoidol-
la vuosittain noin 2,8 miljardin euron säästö 
ikääntyneiden palvelujen käytössä. Omais-
hoito on tärkeä osa sosiaali- ja terveyden-
hoidon palvelujärjestelmää ja sillä on myös 
suuri taloudellinen merkitys!

Kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 
ja rakentavat entistä paremmat palvelut ja pal-
veluverokostot, tulee palveluohjaukseen kiinnit-
tää erittäin suurta huomiota. Tähän liittyvänä on 
parhaillaan allekirjoitettavana kansalaisaloite 
vanhusneuvolojen perustamisesta hyvinvointi-
alueille. Suosittelen tutustumista aloitteeseen.

Hyvinvointialueiden organisaatiot ovat rakenteil-
la. Alueelliset vanhuusasiavaltuutettujen virat 
tulisi perustaa niihin samalla kun muutkin 
 tärkeät virat ja toimet.

Vanhusasiavaltuutetut tuntisivat ikääntynei-
den arjen ja heidän tehtävänään olisi alueensa 
ikääntyneen väestön terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämistoimenpiteiden ja palvelujen saatavuu-
den seuranta, laadunvalvonta ja raportointi.

Tehtäviin kuuluisi myös ikääntyneen väestön 
neuvonta ja ohjaaminen palvelujen äärelle. 

Alueellinen vanhusasiavaltuutettu toimisi tii-
viissä yhteistyössä kuntien ja hyvinvointialueen 
vanhusneuvostojen sekä alueellaan toimivien, 
ikäihmisiä edustavien järjestöjen kanssa ja tekisi 
yhteistyötä valtakunnallisen vanhusasiavaltuute-
tun kanssa.

Vanhusneuvostot ovat tärkeä vaikuttamisväylä 
muun muassa ikääntyneiden aseman ja palve-
luiden saatavuuden vahvistajana ja muutos-
tarpeiden esiintuojana niin maakuntamme 
 kunnissa kuin myös hyvinvointialueella.

Vanhusneuvostoilla on vahva lainsäädännön 
antama mandaatti toimia ja tulla kuulluksi. 
 Vanhusneuvostojen toimintaa tulee entisestään 
tukea ja vahvistaa.  Vanhusneuvostoille tulee an-
taa riittävät toi mintamahdollisuudet, jotta ikään-
tyneiden ääni saadaan vahvasti kehittämistyössä 
ja päätöksenteossa kuuluville.

Ledarartikel på svenska, sidan 39.
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1 Kehusmaa S. (2014). Hoidon menoja hillitsemäs-
sä. Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten 
palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus [Väitös-
kirja, Tampereen yliopisto]. (Sosiaali- ja terveys-
turvan tutkimuksia 131). Kelan tutkimusosasto.



Suomalainen eläkejärjestelmä – 
hyviä uutisia ja haasteita
EETU RY:N KEVÄTKOKOUS ELÄKETURVAKESKUKSESSA (ETK)

Eläkejärjestelmämme keskipitkän 
aikavälin näkymät ovat hyvät, 
 mutta pitkällä aikavälillä rahoitus
pohja tarvitsee huoltoa. Paniikkiin 
ei ole syytä. Näin kuvaa nykytilan
nettamme Eläketurvakeskuksen 
johtaja, Mikko Kautto.

Ennen kuin hyppäämme 
Kauton alustukseen, sel
vennetään etuusperustei

sen ja maksuperusteisen elä
kejärjestelmän eroja. Meillä 
Suomessa on etuusperustei
nen, osittain rahastoiva työ
eläkejärjestelmä.

Etuusperusteisessa eläke
järjestelmässä etuuden, eläk
keen suuruus on etukäteen 
määrätty tai se määräytyy an
siotason ja työhistorian pituu
den perusteella. Eläkkeiden 
 rahoittamiseksi tarvittavat 
maksut joustavat.

Maksuperusteisessa 
 eläkejärjestelmässä eläkkeen 
suuruus määräytyy maksujen 
ja niille saatujen sijoitus
tuottojen perusteella. Maksut 
ovat yleensä kiinteitä ja etuus, 
 eläke joustaa tilanteen 
 mukaan. Esimerkiksi Kana
dassa annetaan päättäjille ai
kaa ratkaista epäsuhta ja jos ei 
rahoituksen turvaamiseen löy
dy ratkaisua, niin sekä eläke 
joustaa alaspäin ja maksut 
ylöspäin.

Osittanen rahastointi tar
koittaa sitä, että työeläkevaro
jen arvo on merkittävästi pie
nempi kuin maksussa olevien 
eläkkeiden rahallinen arvo ja 
se summa, joka on nyt työssä 
oleville eläkeoikeutena karttu
nut. Rahastointiaste oli vuon
na 2019 oli noin 30 prosentin 
luokkaa.

Keskipitkällä aikavälillä menee hyvin

Mikko Kauton mukaan Suo
men työeläkejärjestelmän kat
tavuus ja laajuus on harvinai
nen. Kautto arvioi, että jos 
Suomessa nyt lähdettäisiin 
luomaan ansioperusteista työ
eläkejärjestelmää, niin nyt tus
kin uskallettaisiin lähteä liik
keelle tämän tyyppisellä ra
kenteella.

– Etuusperusteinen järjes
telmämme on osoittanut toi
mivuutensa, mutta se vaatii 
ajoittain huoltoa. Meidän an
sioomme perustuva työeläk
keemme on vahvasti omaisuu
densuojan piirissä eikä siihen 
hevillä puututa. Maksujen ja 
etuuksien kytkös on sen sijaan 
verrattain löyhä, jos ajattelee 
elinkaaren näkökulmasta. 
 Tämän osittaisen rahastoinnin 
ominaispiirteen kanssa olem
me nyt tekemisissä, painottaa 
Mikko Kautto.

Pitkällä aikavälillä varauduttava 
rahoitushaasteisiin

Viime syksynä tanskalainen 
professori Torben M. Ander
sen arvioi Suomen eläkejärjes
telmää. Hän kuvasi raportis
saan eläkejärjestelmäämme 
hyvin toimivaksi ja hyvin 
huolletuksi. Andersen totesi, 
että se torjuu tehokkaasti köy
hyyttä ja tuottaa eläkeläisille 
kohtuullista toimeentuloa. 

Andersen löysi myös korjat
tavaa: eläketurvaan on kehitty
mässä rahoitusongelma. Sii
hen pitäisi valmistautua joko 
korottamalla eläkemaksuja tai 
vahvistamalla sopeutusmeka
nismeja. Lisäksi on syytä 
 uudistaa sijoitustoiminnan ja 
vakavaraisuuden sääntelyä.

– Lähtökohtaisesti, jos meil
lä on rahoitushaasteita toimin
taympäristön muutosten 
vuoksi, niin tässä järjestelmäs
sä pitäisi olla ratkaisuna mak
sun nosto. Mutta kun tilanne 
työllisyydessä tai talouskehi
tyksessä on muuten huono, 
niin maksun nosto voi olla vai
kea realisoida siinä tilanteessa, 
muistuttaa Kautto.

Mikä on riskinkantokykymme,  
jos jotain vaikeuksia tulisi?

Pandemia ja Ukrainan kriisi 
ovat olleet ulkoisia uhkia, 
mutta ne eivät ole toistaiseksi 
realisoituneet ongelmina työ
eläkejärjestelmässä. Niiden 
myötä on kuitenkin entistä 
vahvemmin noussut esiin ky
symys, mitä tehdä, jos jotain 
kriittistä tapahtuisi?

Kautto viittaa tilanteeseen 
1990luvulla. Hän kertoo kuin
ka koko 1980luvun ETK:n las
kelmissa näkyi maksun nosto
paine. Elettiin täystyöllisyyden 
maailmassa ja kasvunäkymät
kin olivat hurjat vielä 1990. Ei 
ollut painetta tehdä korjauksia 
eläketurvan sisältöön. Kun ra
hoituspohja petti alta, niin ol
tiin yhtäkkiä tilanteessa, jossa 
piti äkkiä reagoida. Oli tehtävä 
pikaisia pakkosopeutuksia, 
jossa tehtiin työeläkkeiden in
deksin tarkistuksen muutos ja 
uusi maksu palkansaajille. 
 Riskit siis realisoituivat ja ne 
siirrettiin kansalaisten kannet
taviksi.

Nyt olemme paremmalla tiellä

2000luvulla eläkejärjestel
män riskinkantokyky on ollut 
kohtalainen eikä kriisitoimille 
ole ollut tarvetta. Suomessa on 

tehty eläkejärjestelmään pal
jon muutoksia viimeisen 20 
vuoden aikana: varhaiseläke
järjestelmiä muutettu, ikä
rajoja ja eläkkeellesiirtymisen 
ehtoja muutettu, tullut jousta
va vanhuuseläkeikä tullut, 
elin aikakerroin – aika paljon 
isoja muutoksia tehty perus
kehikkoon.

– Ihmiset ovat aika hyvin 
yksilötasolla ymmärtäneet ja 
hyväksyneet nämä päätökset. 
Muutokset ovat olleet kohtuul
lisia. Koko 2000luvun työ
eläkejärjestelmässä on pystyt
ty toimimaan niin, että ei ole 
tullut pakkosopeutustilantei
ta. Perusrakenne pidetään eh
jänä ja kantavana tulevaisuu
dessakin, Mikko Kautto linjaa 
suurta kuvaa.

Pitkällä aikavälillä haastetta riittää

Miten hallitaan pitkällä aika
välillä näkyvä maksun nousu
paine?

Tilastokeskus julkaisi vuo
den 2021 lopulla uuden väestö
ennusteen, joka on todella 
hurja. Meillä on Euroopan 
haastavin väestöllinen huolto
suhde eli alle 15vuotiaiden 
määrä ja 65vuotiaiden ja sitä 
vanhempien määrä 100 työi
käistä kohden. Ruotsissa tulee 
olemaan vastaavan tasoinen 
huoltosuhde vasta 2050luvul
la. Olemme Ruotsiin nähden 
aivan toisenlaisessa tilantees
sa, koska Ruotsissa on ollut pi
dempään maahanmuuttoa ja 
syntyvyyden taso on siellä ol
lut korkeampi.

– Tämä heikkenevä elatus
suhde tuottaa meille rahoitus
haasteen. Vuodesta 2012 läh
tien syntyvyytemme on vuosi 

vuodelta huonontunut. Vuosi
na 2020 ja 2021 oli vähän va
loa, kun syntyvyyden lasku 
hieman taittui. Kun uusi 
 väestöennuste on julkaistu, 
niin maksuennuste on ollut 
edellistä huonompi, kuvaa 
Kautto tilannetta.

Työeläkemaksujen nosto
paine on tasaisesti kasvanut, 
mutta se on siirtynyt myöhem
mäksi, koska palkkasumma, 
eläkemeno ja sijoitustuottojen 
kehitys ovat olleet ennuste
oletuksia parempia.

– Vaikka tilanne on nyt hy
vä, yhtäaikainen huono kehi
tys palkkasummassa ja tuo
toissa, useita vuosia jatkuvana, 
tuottaisi nopeasti vaikeuksia, 
kiteyttää Mikko Kautto.

Kuvat ja teksti: Anneli Velho

Kuvassa vasemmalta: Eläkeläiset ry:n toiminnanjohtaja Jan Koskimies, ETK:n viestintäjohtaja Tuovi Rautjoki, ETK:n suunnittelulinjan johtaja Allan 
Paldanius, EKL:n puheenjohtaja Simo Paassilta. Kuva: Anneli Velho.

ETK:n toimitusjohtaja Mikko Kautto. Kuva: Anneli Velho.

• Tilastotietoa Suomen työ- ja 
kansaneläkkeensaajista, 
eläkkeelle siirtyneistä ja 
eläkemenosta: 

 www.bit.ly/etk_tilastot 
• Suomalaisten eläkkeistä 
 vajaa kolmannes on 
 yli 2 000 euron suuruisia.
• Alle 1 250 euron kuukausieläke 

on joka kolmannella.
• Yli puolessa kunnista 

eläkkeensaajia on jo yli 
 40 prosenttia työikäisestä 

väestöstä.
• Torben M. Andersenin 
 Suomen eläkejärjestelmää 

koskevia havaintoja:
  www.bit.ly/etk_elakejarjestelma
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Helsinkiläisyhdistyksessä harrastetaan 
kerrostalon rakennuttamista
Yli kolme vuotta Leena Näre
kangas ja Harri Kallunki ovat tien
neet, mihin kaikki liikenevä aika 
kuluu. Molemmat ovat käyttäneet 
vapaaehtoisesti uskomattoman 
määrän työtunteja, jotta  Helsingin 
Verkkosaareen saadaan rakennet
tua uusi yhteisöllinen  kerrostalo.

Aktiiviset Seniorit yh
distyksen jäsenet ovat 
tehneet Verkkosaareen 

nousevan yhteisöllisen talon 
hyväksi vapaaehtoistyötä jo 
noin viiden vuoden ajan. Alku
vuosien suurin urakka oli 
 Hitastonttivarauksen saami
nen Kalasataman viereen 
 nousevalta merelliseltä asuin
alueelta.

Yhteisöllinen Pasaatihanke 
rakennutetaan ryhmäraken
nuttamiskohteena, mikä tar
koittaa asukkaille suurta pää
tösvaltaa oman asunnon rat
kaisujen suunnittelemisessa. 
Talohankkeen vapaaehtoisille 
aktiiveille rakennustapa tuo 
valtavan työmäärän. Ryhmä
rakennuttaminen on Suomes
sa vielä melko uutta. Sitä sää
televä lainsäädäntö on vuodel
ta 2015. 

Tuleva Pasaatitalo on yhdistyksen 
kolmas yhteisötalohanke

Ensimmäinen yhteisötalo 
 valmistui Arabianrantaan 
vuonna 2006 ja toinen Kala

satamaan 2015.  Pasaatihank
keessa hyödynnetään aiempia 
kokemuksia sekä yhteistilojen 
suunnittelussa että toimivan 
yhteisön rakentamisessa.

Asukkaiden ikärakenteesta 
tulee osin erilainen. Noin kak
si kolmasosaa pasaatilaisista 
täyttänee seniorikriteerit, 
mutta osa on nuorempia, sillä 
viime kesäkuussa asukas
kokous päätti luopua itse 
 asettamastaan alaikärajasta.

Leena Närekangas (66) ja 
Harri Kallunki (66) ovat mo
lemmat mukana talon johto
ryhmässä. Se on kilpailuttanut 
hankkeelle korvaamattoman 
ryhmärakennuttamiskonsul
tin, arkkitehdin ja kaikkien 
erikoisalojen suunnittelijoiden 
valinnat. Varsinainen raken
nusurakoitsija on vielä valitse
matta, mutta myös sen päätök
sen aika on pian. 

Talo rakennetaan samassa 
tahdissa kuin koko kortteli
kokonaisuus, ja työt aloitetaan 
ensi keväänä. Valmista on lu
vassa loppuvuodesta 2024.

Työläs, mutta monella tapaa  
antoisa harrastus

– Vankka usko yhteisöllisyys
ideaan on auttanut jaksamaan 
ja innostumaan tästä työstä 
nämä kolme vuotta. Yhteisölli
nen asuminen on todella hyvä 
idea vanheville ihmisille ja itse 
asiassa kaiken ikäisille. Vaikka 
työtä on paljon, silti askel as
keleelta on koko ajan menty 
eteenpäin, Leena Närekangas 
kertoo.  

Vuodesta 2019 rakennut
tamishankkeessa mukana 
 ollut Närekangas on erikois
tunut johtoryhmässä hallin
nollisiin töihin. Muun muassa 
kaikki asuntovaraussopimuk
set ja laskutukset kulkevat hä
nen kauttaan.  

– Jossakin vaiheessa laskin 
huvikseni työtuntejakin. Hul
luimpina aikoina tämä talon
rakennuttamisharrastus vei 
viikoittain noin 20 tuntia. 
Mutta olen samalla oppinut 
 aivan hirveän paljon uusia 
asioita ja tutustunut todella 
mukaviin ihmisiin, työelämäs
sään tvohjelmistoja suunni
tellut Närekangas sanoo.  

Harri Kallunki on rakennut
tanut, rakentanut ja saneeran
nut myös aiemmin, vaikka hä
nen päätyönsä on aina ollut 
myyntiä ja markkinointia.

–  Olen aina ollut tiimi
pelaaja niin joukkuepeleissä 
kuin työssä kokoamassa ja 
kouluttamassa erilaisia ryh
miä. Samalla yhteisöllisyys
ajatuksella olen hoitanut 
 Pasaatin hankettakin. Tästä 
olemme vaimoni Marian 
kanssa tekemässä itsellemme 
loppusijoituskohdetta, Kallun
ki naurahtaa.

Satoja neliöitä yhteisiä tiloja 

Taloon tulevista yhteisötiloista 
löytyy sekä Leena Närekan
kaan että Harri Kallungin mie
lestä jokaiseen makuun sopi
vaa mielekästä tekemistä ja 
yhdessäolomahdollisuuksia.

Tulossa on monikäyttöinen 
yhteinen sali ja suurtalous
keittiö, viherhuone, askartelu
huone, takkahuone ja laaja 
 ulkoterassi talon katolle, pesu

tupa ja kaksi saunaa. Erillinen, 
pieni yksiö rakennetaan asuk
kaiden vieraiden lyhytaikaista 
majoittamista varten.

Silti yksityisyys säilyy, sillä 
asunnot ovat ihan tavallisia 
kerrostalohuoneistoja. Oman 
oven saa aina lukkoon, ja osal
listua voi siihen yhteisöllisyys
aktiviteettiin, mihin haluaa ja 
silloin kun haluaa.

Seitsenkerroksinen ja kaksi
portainen kerrostalo on nyt jo 
valmiiksi suunniteltu, mutta 
asuntoja on yhä varattavissa ja 
tulevat asukkaat ehtivät vielä 
vaikuttaa oman kotinsa pohja
ratkaisuihin.

Tulevat naapurit tulevat tutuiksi  
jo ennen muuttoa

Nyt syksyllä hankkeen super
aktiivien työlistalla on urakka
tarjouspyyntöjen jättäminen 
rakennusurakoitsijoille. Myös 
yhteistilojen sisustussuunnit
telu on alkamassa. Ratkaisujen 
suuntaa valmistellaan asuk
kaiden ja sisustusarkkitehtien 
ryhmässä, ja lopulliset päätök
set tehdään kaikkien asukkai
den yhteisessä asukaskokouk
sessa. 

– On matkan varrella ollut 
tietysti myös hankalia asioita, 
mutta niistä on aina onnis
tuneesti selvitty, yhdessä. 

 Tätähän todella tehdään yh
dessä, joten ihmisistä täytyy 
pitää, omille kunnon sooloi
luille ei ole tilaa, Närekangas 
sanoo.  

– Yhdellä tavalla saman
laisia ihmisiä me saamme 
 naapureiksi. Sellaisia, jotka 
 vapaaehtoisesti ovat valinneet 
yhteisötalon asumismuodok
seen. Ja mehän tunnemme jo 
nyt tässä vaiheessa tulevat 
naapurimme aivan eri tavalla 
kuin normikerrostalosta kodin 
ostavat, Kallunki jatkaa.    

Parin viime vuoden 
 poikkeusaika on myös Pasaa
tin hankkeessa tarkoittanut 
tuntikausia kestäneitä Teams 
kokouksia. Mutta nyt ovat jo 
ensimmäiset asukastapaami
set, piknikit sekä elokuva ja 
teatteriesitykset toteutuneet, 
ja muut arjen tulevat yhteisöl
lisyyspäätökset muovautuvat 
pian. 

Myös suunnitelmat yhtei
söllisyyden yhdessä opettele
miseen ovat valmiina.   

Airi Vuolle

Vaikka Harri Kallungin ja Leena Närekankaan kuvaus
rekvisiitta Pasaatitalon tulevalla tontilla Verkkosaares
sa vähän viittaa rakennustöihin, niitä asukkaat eivät 
itse tee lainkaan. Vuonna 2024 pasaatilaiset muuttavat 
täysin valmiiseen kerrostalokotiinsa. Suunnittelutyötä 
sen sijaan sitä ennen riittää. Kuva: Airi Vuolle

Lue lisää: 
www.pasaatitalo.f i
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