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Teksti Pirjo Kupila

Olet työskennellyt yli 25 vuotta  
politiikan ja talouden toimittajana.  
Toukokuussa aloitat Eläkesäätiöyhdistys 
ESY:n toimitusjohtajana. Miksi vaihdat  
ammattia ja työpaikkaa?
”Viisikymppinen ei saa solkenaan mahdol-
lisuuksia kokeilla uutta uraa. Median mur-
ros on niin raju, että jokainen toimittaja 
miettii tykönään muitakin ammattivaih-
toehtoja. Itse sujuttelin toimittajana läpi 
kahdet isot yt-neuvottelut ilman potkuja.”

”Koko ammattikunnan kannalta on hyvä 
asia, että toimittajien osaamista arvoste-
taan myös median ulkopuolella. Toimitta-
jat joutuvat kuitenkin pureutumaan hyvin 
erilaisiin ja vaikeisiinkin asioihin laajalti ja 
monelta kantilta. Olen todella onnellinen, 
että tulin valituksi tähän tehtävään.”
Miltä tuntuu vaihteeksi keskittyä  
yhteen asiaan? 
”Sano yhteiskunnasta yksikin asia, johon 
eläkeasiat ja -järjestelmä eivät jollain ta-
voin kytkeytyisi. Työeläkekentässä sääti-
öt ja kassat ovat suhteellisen pieni tekijä, 
mutta niillä on silti paikkansa järjestelmäs-
sä. Eläkesäätiöyhdistys hoitaa jäsentensä 
edunvalvontaa sekä neuvoo, tiedottaa ja 
järjestää koulutusta jäsenistölleen. Yhdis-
tys ei tee sijoitus- eikä muitakaan inves-

tointipäätöksiä, vaan ne ovat eläkekasso-
jen ja -säätiöiden oma asia.”
Miten ammatinvaihdos muuhun vaikuttaa 
elämääsi?
”Perheelle jää enemmän aikaa iltaisin ja 
viikonloppuisin, eikä töitä tarvitse tehdä 
myöskään jouluna, kuten uutistoimituk-
sessa.”
Työskentelet pienen toimiston ja tiimin 
esimiehenä. Millainen esimieskokemus  
sinulla on?
”Televisiossa työskentely on opettanut 
kosolti ryhmätyötä ja työnjohtoa, kos-
ka siellä ei koskaan tehdä mitään yksin. 
Nuoruudessa hankin johtamiskokemusta 
politiikasta ja maanpuolustuksesta.”
Kestävätkö palkkasi ja työsuhde-etusi  
päivänvalon?
”Kun tekee töitä toisten rahoilla, ei pidä 
törsätä. En ottanut autoetua. Kuukausi-
palkkaan sisältyy asuntoetu. Sitä varten 
ei kuitenkaan osteta eikä remontoida yh-
tään asuntoa.” ■

”Ei pidä törsätä, kun tekee töitä toisten rahoilla”, 
Timo Toropainen sanoo.

Toimittajasta 
eläkepomoksi

OIKEASSA IÄSSÄ

TIMO TOROPAINEN, 51
TYÖ Eläkesäätiöyhdistyksen 
toimitusjohtaja.
URA Suomenmaa, Demari, Ilta-Sanomat, 
MTV 3, Nelonen ja Helsingin Sanomat.
KOULUTUS Ylioppilas, valtiotieteen  
opintoja.
PERHE Naimisissa ja 4-, 6- ja  
14-vuotiaat lapset.
HARRASTAA IFK:n fanittamista, lasten  
kasvatusta ja golfia.
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Timo Toropainen 
tekee mielellään 

töitä pienessä yh-
distyksessä ison 
asian puolesta.

TOISENLAISIAKIN KOKEMUKSIA Pusal-
la on psykologisista testeistä. 1990-luvun 
lopussa hän kävi testissä, joka keskittyi 
työssä vaadittavien taitojen sijaan liki yk-
sinomaan hakijan persoonallisuuteen. Tes-
taajat analysoivat hakijoita muun muassa 
kuvientulkinta-  ja piirrostehtävien poh-
jalta.

”Puolisoni nauroi katketakseen, kun luki 
saamani arvion.”

Nederströmin mukaan huuhaa-testit 
olivat pitkään vähentymässä, mutta pa-
rin viime vuoden aikana ne ovat jälleen 
yleistyneet. Syyksi hän arvelee rekrytoin-
tikuluissa säästämisen.

Osa testeistä lupaa analyysin hakijan 
kyvyistä jopa muutaman kymmenen ky-
symyksen perusteella. Nederströmin mu-
kaan työnhakijan hälytyskellojen pitäisi 
soida, jos psykologisissa testeissä on vain 
yksi tai kaksi osiota.

”Jos yksi testi menee pieleen, se on jo 
puolet koko arvioinnista. On hakijan oi-
keusturvan kannalta tärkeää, että teste-
jä on useita.”

Viime syksyn testeissä saamastaan arvi-
osta Pusa tunnisti itsensä hyvin.

”Vahvuuteni on muutosjohtamisessa ja 
strategisessa työssä. Kehittämistä taas on 
siinä, että oma ajatus menee eteenpäin no-
peasti eivätkä muut käy prosessia läpi sa-
maa vauhtia. On siis tärkeä kerrata asioita 
kanssatekijöiden kanssa.”

Myös työnantaja oli tyytyväinen Pusan 
saamaan arvioon. Maaliskuussa hän aloit-
taa uudessa työssään Siilinjärven Osuus-
pankin toimitusjohtajana. ■
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