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LukijaLTa. Kauppalehdessä julkais-
tiin Team Finland -verkostosta ker-
tova juttukokonaisuus, joka antoi 
yksipuolisen kuvan verkoston toi-
minnasta (KL 20.9.).

Team Finlandin tavoite on auttaa 
suomalaisyrityksiä kansainvälisty-
mään. Kansainvälistymispalveluita 
tarjoavat esimerkiksi Finpro, Tekes 
ja Finnvera sekä Suomen edustus-
tot ulkomailla, kukin roolinsa mu-
kaisesti osana Team Finland -ver-
kostoa. 

Tuskinpa kukaan kuvittelee, et-
tä yksi organisaatio pystyisi hoita-
maan edellä mainittujen ja muiden 
verkostoon kuuluvien toimijoiden 
tehtäviä yksin. Viime vuonna ver-
kosto palveli yli 9 000 yritystä.

Neuvonta- ja rahoituspalvelujem-
me lisäksi edistämme suomalaisyri-
tysten kansainvälistymistä esimer-
kiksi toimialakohtaisten ohjelmien 
avulla.

Team Finland -kasvuohjelmissa 
on mukana jo lähes 1 400 suomalais-
yritystä, ja niiden avulla yritykset 
ovat kasvattaneet vientiään useilla 
sadoilla miljoonilla euroilla. 

Yritys saa verkoston palvelut 
käyttöönsä yhdellä yhteydenotolla 
eikä sen tarvitse ottaa yhteyttä erik-
seen kaikkiin toimijoihin. Asiakkaat 
ohjataan joko suoraan tietyn palve-
lun piiriin tai yritykselle räätälöi-
dään sen tarpeita vastaava palvelu-
kokonaisuus.

Kesällä kerätyn palautteen perus-
teella 72 prosenttia palveluehdotuk-

sen saaneista yrityksistä piti ehdo-
tustaan joko hyvänä tai erinomai-
sena.

Kehitämme palvelujamme jatku-
vasti yhteistyössä yritysten ja etu-
järjestöjen, muun muassa Keskus-
kauppakamarin, Elinkeinoelämän 
keskusliiton ja Suomen Yrittäjien 
kanssa. Asiakkailta saatu palaute 
on ensiarvoisen tärkeää. 

Team Finland -toiminnalle on 
asetettu mittarit toiminnan tulok-
sellisuuden arvioimiseksi. 

Tavoitteiksi on asetettu muun 

muassa pk-yritysten viennin kasvu, 
kansainvälisesti toimivien yritysten 
lukumäärä sekä ulkomaisten inves-
tointien määrä. Seuraamme tavoit-
teiden toteutumista erilaisilla mit-
tareilla, kuten toteutuneiden asia-
kasprojektien määrällä ja asiakas-
palautteella. 

Team Finland -verkoston toimin-
nassa on kehitettävää, siitä olemme 
kaikki yhtä mieltä. 

Verkostomainen toimintatapam-
me edellyttää huomattavia muu-
toksia itsenäisten organisaatioiden 
toimintamalleissa. Tällaiset muu-
tokset eivät tapahdu vuodessa, ei-
vät neljässäkään. Kyse on jatkuvas-
ta kehittämisestä. Olemme vakuut-
tuneita siitä, että suunta on oikea. 
Samanlaista myönteistä palautetta 
olemme saaneet myös yrityksiltä ja 
kumppaneiltamme. 

Kauppalehden artikkelin mu-
kaan maailmalla pärjää, jos siihen 
on paukkuja. Olemme samaa miel-
tä. Kaikilla yrityksillä ei valitetta-
vasti ole riittävästi paukkuja. Silloin 
Team Finland -verkoston tehtävä on 
huolehtia, että palveluja on tarjolla 
silloin, kun niitä tarvitaan. 

Jorma Korhonen
Team Finland -johtoryhmän puheenjohtaja

Matti Anttonen
alivaltiosihteeri 

ulkoasiainministeriö
Petri Peltonen

alivaltiosihteeri  
työ- ja elinkeinoministeriö

Team Finland auttaa maailmalle, 
silloin kun apua tarvitaan
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LukijaLTa. Kuntapäättäjät ovat 
huolissaan siitä, että sote-uudistuk-
sen myötä osa palkansaajista siirtyy 
yksityiselle sektorille, jolloin kunti-
en eläkejärjestelmää hoitavan Kevan 
työeläkemaksutulo pienenee. 

Kun työnantajien eläkemaksut 
rahoitetaan kuntapuolella pääosin 
veroilla, seurauksena olisi kunnal-
lisverojen kiristyminen. Tämän 
välttämiseksi Kevan toimitusjohta-
ja on ehdottanut (Keva 3/16), että yk-
sityisen sektorin työeläkejärjestel-
mä maksaisi Kevalle tilapäistä siir-
tymämaksua.

Ei ole selvää, että kunnallisve-
rotuksen kiristyminen on tässä ta- 
pauksessa ongelma. 

Veroilla ja maksuilla rahoitetta-
va kokonaiseläkemeno ei riipu siitä, 
kuinka suuri osa työntekijöistä on 
kunnallisen eläkejärjestelmän pii-
rissä. Kunnallisveron korottamista 
kompensoi työeläkemaksujen ale-
neminen. Verotus kokonaisuudes-
saan ei siis kiristyisi. 

Työntekijän eläkemaksu on yhtä 
suuri kuntapuolella ja yksityisellä 
sektorilla. Työntekijän eläkemaksun 
aleneminen kasvattaa siten myös 
kuntien työntekijöiden käteen jää-
viä ansioita. 

Työntekijöiden siirtyminen yksi-
tyiselle sektorille itse asiassa keven-
täisi hieman työn verotusta, sillä 
kunnallisveron nousun kautta elä-
keläiset osallistuisivat aiempaa hie-

man enemmän eläkkeiden maksa-
miseen. 

Palkansaajien siirtyminen yksi-
tyiselle sektorille merkitsee myös 
tulevien eläkkeiden siirtymistä yk-
sityisen puolen työeläkejärjestel-
män kannettavaksi.

Jos yksityinen puoli maksaisi 
sote-uudistukseen liittyvää siirty-
mämaksua Kevalle, olisi luontevaa, 
että Keva maksaisi maksun korkojen 
kanssa takaisin, kun kuntapuolelta 
eläköityneiden määrä alenee. Mak-
sujen suuruuden ja ajoituksen mää-
rittäminen olisi tosin hankalaa.

On myös syytä huomata, että yk-
sityisen ja kunnallisen sektorin työ-
voimaosuudet ovat muuttuneet ai-
kaisemminkin. Yksityinen sektori 
olisi voinut vaatia kunnalliselta elä-
kejärjestelmältä samanlaista siirty-
mämaksua siitä, että kunnallisten 
työntekijöiden määrä on kaksinker-
taistunut 1970-luvulta. 

Pelkästään sote-uudistukseen 
liittyvä tilapäinen siirtymämaksu 
ei ole järkevä. 

Kunnallisen ja yksityisen sek-
torin työvoimaosuuksien vaihtelu 
kasvattaa kuitenkin sekä Kevan et-
tä yksityisen puolen työeläkejärjes-
telmän rahoitusriskejä. 

Eläkejärjestelmien kannattai-
si sopia, miten ne voisivat jakaa va-
kuutettujen määrien kehitykseen 
liittyvää riskiä. Riskienhallinnan 
näkökulmasta tehokkain ratkaisu 
olisi yhdistää kunnallinen ja yksi-
tyinen eläkejärjestelmä. 

Jukka Lassila
Niku Määttänen

Tarmo Valkonen
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos

Sote-uudistus ei edellytä 
siirtymämaksua Kevalle

Debatti

LukijaLTa. Amerikkalaisen Buzz-
Angle Musicin väite suoratoiston rä-
jähdysmäisestä kasvusta pitää ky-
seenalaistaa. Spotifyn 40 miljoonaa 
käyttäjää on noin kaksi prosenttia 
sen toiminta-alueen väestöpotenti-
aalista. 

Suomen IFPI -yhtiöt raportoivat 
tammi–kesäkuussa digimyynnin 
ennätyksen eli 13 083 918 euroa. Kun 
luvusta vähentää mainostulot ja li-
sää Spotify-katteen, niin maksullisia 
kymmenen euroa/kuukausi -liitty-
miä on alle viidellä prosentilla väes-
töstämme. Jos suoratoisto kasvaisi 
sataan prosenttiin, ala vuotaisi 500 
miljoonaa euroa vuodessa ulkomail-
le. Kotimaisuusasteemme on maail-
man huonoin. 

Rahatalouden jatkuva kasvun 
vaade otetaan nyt kuihtuvasta yh-
teisestä kakusta. Suoratoistolla kär-
tetään valmistuksen sekä tukku- ja 
vähittäiskaupan katteita. Myös jako-
osuuksien matematiikka toimii hei-
dän hyväkseen. Suoratoisto ei elätä 
tekijöitä, vaikka heitä käytettiin kil-
pinä, kun tekijänoikeuksille lobat-
tiin 275 prosenttia patenttia pidem-
pi suoja. Nyt tätä lakia ulosmitataan 
ohjaamalla kulutusta suoratoistolle.

Kun keskiolut syrjäytti maitoa 
ruokapöydistä, Valio käynnisti me-
nekinedistämiskampanjan. Jos ver-
taa maitopurkkia cd-levyyn ja mai-
toa musiikkisisältöön, voi vaan 
hämmästellä kuinka sen voi myydä 
alle eurolla. Maitokaappi on tänään 

ostajan paratiisi. Myös cd-levyn oli-
si pitänyt kilpailla kulutustavara-
markkinoilla, mutta lain suoja ja ko-
timaisten voimavarojen olematto-
muus tukivat kartellisoitumista.

Kotimainen elokuvateollisuus 
tuntuu riutuvan saman kilpailuky-
kyongelman kanssa. Ei voi luoda laa-
dukkaita sisältömarkkinoita ilman 
toimivaa rahoitusta. Sorjonen, Ihon 
alla ja Love Records -elokuvat en-
nättäisivät 70 vuodessa hoitaa Fisher 
Kingin kassakriisin, mutta Suomi ra-
kastaa viihdeyritysten ruumiita. 

Ruotsi tekee samaan aikaan isoa 
rahaa hiteillä ja tv-sarjoilla. Eikö 
etujamme valvovia instansseja hä-
vetä katsoa ilon ja laulun tuskaista 
huutoa? Kannattava työvoimavaltai-
nen ala on ministeriöiden suojeluk-
sessa lobattu kilpailukyvyttömäksi. 

Ministerit Olli Rehn ja Sanni 
Gran-Laasonen ja Petteri Orpo: mi-
hin toimiin aiotte ryhtyä?

Erkki Puumalainen
toimitusjohtaja, Poptori Oy

Rakastaako Suomi 
viihdeyritysten ruumiita?
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ELäKErahaa. Kirjoittajat muis-
tuttavat, että sote-ratkaisussa pal-
kansaajia ja heidän eläketurvaansa 
siirtyy yksityissektorille.
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