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Muuttuvan työelämän osaaja 

Rakennusalan työeläkekassa 

Maatalousalan työeläkekassa 

Metsäalan työeläkekassa 

Satama-alan työeläkekassa 

Esiintyvien taiteilijoiden ja 
eräiden erityisryhmien 
eläkekassa 

50 vuotta Eteran tarinaa 



Tässä ajassa. 

Presenter
Presentation Notes
Konserneista yhden ihmisen yrityksiinVakuutusmaksutulo kasvanut  tasaisesti vuodesta 2010 Sijoitustuotto hyvällä tasolla verrattuna markkinatilanteeseen Eterassa vakuutettujen määrä kasvaa markkinaosuutta kovemminSijoitukset turvaavasti, tuloksellisesti ja pitkäjänteisestiEteran asiakastyytyväisyystutkimus 2014, Addvalue Oy 



Etera 2020 -suunnitelma 
Hoitokustannustulos, %  
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Tuottavuus, työhyvinvointi ja työkyky  

Yrityksen 
tuottavuus 

Henkilöstö-
tuottavuus 

Yhteisön 
työhyvinvointi 

Yksilöiden  
työkyky 



Varhainen tuki ja ammatillinen kuntoutus 

Presenter
Presentation Notes
Varhainen tuki edesauttaa havaitsemaan yrityksissä ammatillisen kuntoutuksen (kuten muunkin kuntoutuksen) tarvetta yhdessä terveydenhuollon kanssa.



AIEMPI AMMATTI UUSI AMMATTI kirvesmies ajoneuvonosturinkuljettaja 
ahtaaja  ajojärjestelijä   kirvesmies AMK rak.mest.   
ahtaaja ajoneuvonosturinkuljettaja kirvesmies automaatioasentaja 
ahtaaja auto- ja kuljetusalan insinööri kirvesmies bussikuski 
ahtaaja kiinteistönhoitaja kirvesmies isännöitsijä 
ahtaaja rakennusmestari kirvesmies kiinteistönhoitaja 
ahtaaja sähköasentaja kirvesmies kiinteistötalouden insinööri 
asentaja hitsausneuvoja kirvesmies kone- ja tuotantotekniikan insinööri 
asentaja merkonomi kirvesmies koneistaja 
asentaja työvalmentaja kirvesmies kosteusmittaaja 
asentaja työkaluvastaava kirvesmies liikuntapaikkahoitaja 
autonkuljettaja ajojärjestelijä kirvesmies maanmittausalan pt 
autonkuljettaja kouluisäntä kirvesmies maanrakennuskoneenkuljettaja 
autonkuljettaja nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja kirvesmies merkonomi 
autonkuljettaja ovien teko ja asennustyö kirvesmies metsäkoneenkuljettaja 
autonkuljettaja prosessiteollisuuden pt kirvesmies mittakirvesmies 
autonkuljettaja suntio kirvesmies mittamies 
autonkuljettaja varastonhoitaja kirvesmies myyjä 
bitumieristäjä prosessiteollisuuden pt kirvesmies nosturinkuljettaja 
bitumieristäjä rakennusmestari kirvesmies nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja 
bitumieristäjä taksikuski kirvesmies pienkonekorjaaja 
bitumieristäjä työnjohtaja kirvesmies prosessiteollisuuden pt 
bitumieristäjä varastomies kirvesmies rakennusinsinööri 
bitumieristäjä varastovastaava kirvesmies rakennusmestari 
elementtiasentaja hitsaaja kirvesmies rakennustarvikemyyjä 
elementtiasentaja opettaja ammattikoulussa kirvesmies rakennustekniikan insinööri 
elementtiasentaja talotekniikan AMK kirvesmies sähköasentaja 
elementtiasentaja työnjohtaja kirvesmies tuotantotalouden insinööri 
elementtiasentaja vahtimestari kirvesmies työnjohtaja 
elementtiasentaja verhooja kirvesmies työteknikko 
henkilökohtainen avustaja kehitysvammaisten avustaja kirvesmies vahinkokohteiden vastuuhenkilö 
henkilökohtainen avustaja kosmetologi kirvesmies vahtimestari/suntio   
henkilökohtainen avustaja lähihoitaja kirvesmies varastomies 
henkilökohtainen avustaja merkonomi kirvesmies virastomestari 
henkilökohtainen avustaja sosionomi lähihoitaja kampaaja 
ilmanvaihtoasentaja kiinteistönhoitaja lähihoitaja maanrakennuskoneenkuljettaja 
ilmastointiasentaja kosteuskartoittaja lähihoitaja merkonomi   
ilmastointiasentaja talotekniikan AMK lähihoitaja päihdetyöntekijä 
ilmastointiasentaja ympäristöhuollon at lähihoitaja sosionomi 
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