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Oi, jospa saisi esittää säkillisen toiveita ja yhden lupauksen alkaneelle vuodelle.

Kokeillaan.

Kunpa sosiaali- ja terveysministeriö saisi valmistelluksi – ja maan hallitus esitellyksi 

– niin hyvän paketin uudeksi eläkesäätiö- ja eläkekassalaiksi, että eduskunnan ei 

sitä tarvitsisi rassata, vaan se saataisiin voimaan vuoden 2019 alusta.

Kunpa löytyisi viisautta ja voimaa laittaa vähintäänkin alulle ammattiurheilijoiden 

työeläkeasioiden saattaminen ajantasaiseen kuntoon. Sama koskee eläkelaitosten 

konkurssilainsäädäntöä.

Kunpa kansallisen tulorekisterin luominen sujuisi niin hyvin, että rekisteri 

helpottaisi kaiken kokoisten toimijoiden elämää ja tuottaisi säästöjä. 

Lisäeläkelaitosten tiedonsaannin toivoisi myös varmistuvan.

Kunpa EU:n tietosuoja-asetusta alettaisiin noudattaa pitäen järki päässä ja 

kohtuus mielessä. Kunpa kukaan ei ryhtyisi testaamaan ketään typerässä 

ahneuden hengessä tavoitellen älyttömiä vahingonkorvauksia.

Kunpa maan hallitus saisi luoduksi sellaisen sote-mallin, että se olisi 

hyväksyttävissä eduskunnassa, mutta sisältäisi väylät tehdä siihen nopeitakin 

muutoksia, mikäli valuvikoja löytyy. Kunpa uudistus loisi fiksulla ja kestävällä 

tavalla tehokkuutta maahamme. Kunpa kaikki toimijat kykenisivät pitämään 

aisoissa halun saalistaa pikavoittoja kansallisesti näin tärkeässä ja pitkäjänteisessä 

uudistushankkeessa.

Kunpa tällä rakkaalla eläkealalla me kaikki osaisimme nähdä kokonaisuuksia; 

yksityiskohtiakin ymmärtäen, avoimesti ja rakentavasti keskustellen, muita 

toimijoita kunnioittaen, toisenkin asemaan asettuen, välistävetoihin sortumatta.

Kunpa vuoden päästä tällä samalla palstalla voitaisiin rennon viileästi todeta,  

että olipa hieno vuosi: kaikki toteutui. Tuon kaiken puolesta lupaan toimia.

Timo Toropainen

Säkillinen toiveita
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Yhteistyössä
Teksti ja kuvat MARKKU PULKKINEN

M olemmilla palvelutoimis-

toilla on pitkät perinteet 

eläkesäätiö- ja eläkekas-

sakentässä. Vuosien mittaan on ker-

tynyt vahvaa osaamista työ- ja lisä-

eläkeasioissa. Yritysten lähtökohdat 

ovat kuitenkin erilaiset.

Porasto Oy on pääasiassa eläke-

säätiöiden ja -kassojen omistama yh-

tiö, joka on erikoistunut tarjoamaan 

eläkesäätiöiden ja eläkekassojen 

tarvitsemia palveluja sekä näiden 

taustayhtiöiden tarvitsemia, omaan 

eläkelaitokseen liittyviä palveluja. 

Mandatum Life on puolestaan Sam-

po-konsernin omistama yritys, joka 

tarjoaa kattavat asiantuntijapalvelut 

eläkesäätiöiden ja -kassojen lisäksi 

myös yrityksille.

Porastolla paljon 
kehittämishankkeita
Viime vuonna 50 vuotta täyttänyt Po-

rasto Oy on edelleen ketterä liikkeis-

sään ja palvelee asiakkaitaan vankal-

la kokemuksella.

”Tietohallinnon ulkoistaminen 

CGI:lle oli viime vuoden merkittä-

vin kehitysaskel. Toimella varmistim-

me, että käytössämme on jatkossa-

kin vahva tietotekninen osaaminen 

ja riittävät resurssit tietojärjestelmi-

en kehittämiseen. Näin pystymme 

kehittämään palvelujamme entistä 

paremmiksi ja varmistamaan, että 

asiakkaittemme ja Poraston palve-

lut saadaan nykyistäkin monipuo-

lisemmiksi”, toimitusjohtaja Harri 

Andersson sanoo.

”Olemme lähiaikoina siirtymäs-

sä sähköiseen asiakirjahallintaan, 

jota tarjoamme myös asiakkaittem-

me käyttöön. Kehitämme parhaillaan 

myös extranet-tyyppisiä palveluita, 

joita asiakaslaitoksemme voivat tar-

jota oman toimintapiirinsä ja eläk-

keensaajien käyttöön.”

Yksi tämän vuoden merkittävä pai-

nopiste on keväällä voimaan tulevaan 

EU:n tietosuoja-asetukseen liittyvä 

konsultointi ja koulutus. 

Tehokas toiminta edellyttää 
ulkoistamista 
Eläkesäätiöiden ja -kassojen pal-

veluista Porastossa vastaa noin 50 

toimihenkilöä. Joukossa on muun 

muassa reilut kymmenen vakuutus-

matemaatikkoa, neljä juristia ja kak-

si vakuutuslääkäriä. Porasto tuottaa 

kaikki asiakkaille tarjottavat palvelut 

Palvelutoimistot  
eläkesäätiöiden ja -kassojen tukena
Eläkesäätiöiden ja -kassojen 

olisi mahdotonta toimia ilman 

palvelutoimistoja. Mandatum 

Life ja Porasto tarjoavat 

räätälöityä asiantuntija-apua 

eläkelaitosten tarpeisiin.

Poraston toimitusjohtaja 

Harri Andersson muistuttaa, 

että yksittäisen eläkesäätiön 

tai -kassan ei tarvitse yrittää 

ratkaista kaikkia asioita itse. 

Palvelutoimiston osaamista 

kannattaa hyödyntää kaikissa 

toimintaan liittyvissä asioissa.

omin asiantuntijavoimin.

”Porasto tarjoaa eläkesäätiöille ja 

-kassoille kaikki niiden tarvitsemat 

palvelut eläkekäsittelystä taloushal-

lintoon, vakuutusmatemaattisia ja 

juridisia palveluja unohtamatta. Asi-

akkaallamme ei tarvitse välttämättä 

olla yhtään omaa toimihenkilöä elä-

kekassan tai -säätiön palveluksessa. 

Tarjoamme myös kattavat ulkoistetun 

asiamiehen palvelut sekä eläkevas-

tuiden kansainvälisiä laskentapal-

veluja niitä tarvitseville yrityksille”, 

Andersson kuvailee.

”Eläkesäätiöiden ja -kassojen oli-

si nykyään lähes mahdotonta hoi-

taa kaikki tehtävänsä itse. Tehokkaan 

toiminnan edellytyksenä on yleensä 

toiminnan ulkoistaminen osittain tai 

kokonaan. Poraston tehtävänä onkin 

eläkesäätiöiden ja eläkekassojen toi-

mintaedellytysten varmistaminen 
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hallita yksin.

”Osa eläkekassoista ja -säätiöistä 

ostaa meiltä vain tietyt palvelut, osa 

kaiken. Tarjoamme myös ulkoistetun 

asiamiehen ja kassanjohtajan palve-

lut”, Hyvönen kertoo.

Palveluiden koko ajan etenevä digi-

talisointi helpottaa sekä eläkesäätiön 

että vakuutettujen asiointia.

”Olemme digitalisoineet yhä suu-

remman osan palveluistamme. Esi-

merkiksi lisäeläkkeensaajat, joita on 

asiakkainamme sata tuhatta, voivat 

nähdä omat eläketietonsa verkko-

palvelussa. He voivat muuttaa siel-

lä myös yhteystietojaan tai lähettää 

viestejä eläkelaitokselle”, Hyvönen 

sanoo.

”Tulevan vuoden yksi suuri teema 

on asiakkaiden opastaminen EU:n 

tietosuoja-asetuksen soveltamiseen. 

Muuttuva sääntely vaatii ketteryyttä 

ja sopeutumiskykyä.”

Parin viime vuoden suurimmiksi 

urakoiksi Hyvönen nimeää lisäelä-

kesäätiöiden sääntömuutokset sekä 

riski- ja vakavaraisuusarvion käyt-

töönoton.

”Olemme erittäin tyytyväisiä men-

neeseen vuoteen. Ilmeisesti myös asi-

akkaat ovat, sillä saimme NPS-kyse-

lyssä asiakastyytyväisyydeksi täydet 

sata pistettä. Myös palvelutuotan-

tomme eläkesäätiöille ja -kassoille 

kasvoi”, Hyvönen ja Rajaniemi iloit-

sevat. 

Mandatum Life’n  

Katriina Hyvönen (vas.) ja  

Sanna Rajaniemi ovat 

tyytyväisiä viime vuoteen. 

Kristallipallo näyttää, 

että eläkesäätiöiden ja 

-kassojen ulkoistamistarpeet 

lisääntynevät jatkossakin.

sekä uusien eläkelaitosten perusta-

misen mahdollistaminen”, Anders-

son painottaa.

Oulunkylässä sijaitsevan Poraston 

liikevaihto on vakiintunut noin kuu-

teen miljoonaan euroon. Eläkesäätiöi-

tä ja -kassoja sillä on asiakkaana noin 

25. Asiakkaina on sekä erityyppistä 

lisäturvaa tarjoavia että lakisääteistä 

eläketurvaa hoitavia eläkelaitoksia

Innova muuttui 
Mandatumiksi
Bulevardin eteläpäässä konttoriaan 

pitävässä Innova Palvelut Oy:ssä ta-

pahtui nimenmuutos joulukuussa, 

kun yritys sulautui osaksi Mandatum 

Life Palvelut Oy:tä. Tutut toimihenki-

löt jatkavat eläkesäätiöiden ja -kas-

sojen palvelemista ja muutamia uu-

siakin on tullut joukkoon.

”Nimi- ja organisaatiomuutos ei 

tuo muutoksia eläkelaitosasiakkail-

lemme. Nyt, kuten aikaisemminkin, 

pystymme tarjoamaan säätiöille ja 

kassoille parhaan osaamisen yli 500 

asiantuntijamme joukosta”, johtaja 

Sanna Rajaniemi sanoo.

”Tarjoamme asiakasyrityksillemme 

aina mahdollisimman laajat asiantun-

tijapalvelut. Niihin kuuluvat muun 

muassa eläkesäätiöiden ja -kassojen 

palvelut noin 30 asiakasyritykses-

sämme. Laaja-alainen toimintamme 

tuo yritykselle osaamisen lisäksi kus-

tannustehokkuutta ja volyymietuja.”

Digitalisaatio  
etenee edelleen
Myös Mandatum Life tarjoaa elä-

kesäätiöiden ja -kassojen käyttöön 

kaikki tarvittavat tukipalvelut mate-

maatikkoineen, it-asiantuntijoineen, 

juristeineen ja lääkäreineen. Lakisää-

teisten työeläkkeiden hoitamisen ja 

laskentapalveluiden osalta kumppa-

nina toimii työeläkeyhtiö Varma.

Asiakasjohtaja Katriina Hyvönen 

vastaa eläkesäätiö- ja eläkekassa-asi-

akkuuksista. Hänkin painottaa, että 

yrityksen oman eläkelaitoksen hoita-

minen on suhteellisen helppoa, kun 

käyttää apuna asiantuntijoita. Sil-

loin voi olla myös varma, että asian-

tuntijuus ja ammattitaito ovat aina 

hyvällä tasolla. Kaikkea ei tarvitse 
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F ivan vakuutusvalvontaosaston päällikkönä syys-

kuussa aloittanut Kaisa Forsström uskoo, että or-

ganisaatiomuutoksen ja toiminnan kehittämisen 

ansiosta palvelu eläkesäätiöiden ja -kassojen suuntaan 

paranee.

”Esimerkiksi lisäeläkesäätiöiden sääntömuutosten kä-

sittely venyi valitettavan pitkäksi resurssipulan vuoksi. 

40 sääntömuutoksen läpikäynti samaan aikaan oli iso 

urakka. Pyrimme parhaamme mukaan varmistamaan, 

ettei vastaavaa tilannetta enää pääse syntymään”, Fors-

ström sanoo.

Fivan uusi organisaatio astui voimaan syyskuun alus-

sa. Nyt vakuutusvalvonta on erotettu selkeästi omaksi 

osastokseen erilleen pankkivalvonnasta. Vakuutusval-

vontaosasto on jaettu vahinko- ja henkivakuutus-, työ-

eläkelaitokset- ja työttömyysvakuutustoimistoiksi.

Työeläkelaitokset-toimistoa vetää toimistopäällikkö 

Mikko Kuusela. Hän siirtyi Finanssivalvonnan palveluk-

seen vajaa vuosi sitten.

”Suurin osa eläkekassojen ja -säätiöiden asioinnista 

Finanssivalvonnassa tapahtuu työeläkelaitokset-toimis-

ton kanssa. Työeläkelaitokset ovat tekemisissä myös ta-

loudellinen analyysi -toimiston kanssa toimittaessaan 

meille sähköisiä tiedonkeruulomakkeita, kuten vakava-

raisuusraportteja”, Kuusela selventää. 

Tällä hetkellä työeläketoimistossa työskentelee 14 

henkilöä. Kevään kuluessa joukko saattaa vielä hieman 

vahvistua.

Uusia vastuuvalvojia
Vakuutusvalvonnan resurssien kasvaminen johti myös 

siihen, että eläkelaitosten vastuuvalvojissa tapahtui vuo-

den vaihteessa muutoksia. Eläkekassoille ja -säätiöille 

Valvonta
Teksti ja kuvat MARKKU PULKKINEN

Finanssivalvonta
virtaviivaisti toimintaansa

Finanssivalvonta (Fiva) virtaviivaisti 

uuden organisaation myötä 

toimintaansa. Vakuutusvalvontaan on 

saatu lisää resursseja.

on jo ilmoitettu oman vastuuvalvojansa nimi.

”Eläkesäätiöiden ja -kassojen on helpointa olla yhtey-

dessä vastuuvalvojaansa, kun kysyttävää tulee. Vastuu-

valvoja ohjaa asian tarvittaessa toimiston muille virka-

miehille, kuten matemaatikoille, riskiasiantuntijoille tai 

lakimiehille”, Kuusela neuvoo. 

Yhteistyö toimii
Finanssivalvonnassa ollaan tyytyväisiä yhteistyöhön 

eläkekassojen ja -säätiöiden kanssa. 

”Harvoin on ollut mitään isompaa huomautettavaa”, 

Kuusela toteaa.

Valvontoja niin kassoihin ja säätiöihin kuin muihin-

kin työeläkelaitoksiin toteutetaan entiseen tapaan. Val-

vonnoista ilmoitetaan kirjeellä hyvissä ajoin etukäteen.

”Lisäämme viestintää siitä, mihin asioihin kunakin 

vuonna kiinnitämme erityistä huomiota. Usein jo pelk-

kä viestintä auttaa huomioimaan oikeat asiat”, Fors-

ström uskoo.

Tänä vuonna Fiva kiinnittää huomiota muun muassa 

siihen, että työeläkelaitosten ulkoistamiset on tehty oi-

kein ja että EU:n uusi tietosuoja-asetus otetaan kaikessa 

toiminnassa huomioon. 
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Kaisa Forsström ja Mikko Kuusela 

ovat tuoreita Finanssivalvonnan 

virkamiehiä. Kuusela aloitti  

viime maaliskuussa ja  

Forsström syyskuussa.

Johtaja
Anneli Tuominen

Johdon neuvonantaja
Erkki Rajaniemi

Johtoryhmän ja 
johtokunnan sihteeri

Pirjo Kyyrönen

Vakuutusvalvonta
Kaisa Forsström

Pankkivalvonta
Jyri Helenius

Markkina- ja 
menettelytapavalvonta

Jarmo Parkkonen

Taloudellinen analyysi 
ja operatiiviset riskit

Samu Kurri

Makrovakausvalvonta

Taloudellinen analyysi
Jaana Rantama

Operatiiviset riskit
Markku Koponen

Pankki- ja 
vakuutuspalvelut  

ja -tuotteet
Timo Peltonen

Sijoituspalvelut  
ja -tuotteet

Eeva Granskog

Markkinat
Sari Helminen

IFRS-valvonta
Tiina Visakorpi

Pankkien jatkuva 
valvonta

Marko Myller

Pankkien tarkastus  
ja sääntely

Sami Pyykkönen

Vahinko- ja  
henkivakuutus
Teija Korpiaho

Työeläkelaitokset
Mikko Kuusela

Työttömyysvakuutus
Marko Aarnio

Esikunta
Sonja Lohse

Lakiasiat ja hallinto

Viestintä
Miia Armila-Paalasmaa (vt.)

Finanssivalvonnan organisaatio

”Vuorovaikutus eläkekassojen 
ja -säätiöiden kanssa 
toimii jo hyvin, joten pidetään se  
jatkossakin aktiivisena.”

Työeläkelaitosten toimittamien riski- ja vakavarai-

suusarvioiden (ORSA) laatuun ja sisältöihin Kuusela ei 

vielä ota kantaa, sillä niitä arvioidaan yhtenä ryhmänä 

myöhemmin talvella.

”Olemme edelleen mielellämme avoimessa keskus-

telussa toimialan kanssa ja osallistumme tilaisuuksiin, 

kun kutsuja saamme. On hyvä tuntea valvottavien ta-

hojen vastuuhenkilöitä”, Forsström sanoo.

Veritaksesta Fivaan 
Kaisa Forsström siirtyi Finanssivalvonnan palvelukseen 

Veritaksen varatoimitusjohtajan paikalta. Hän on toimi-

nut työeläkealalla 25 vuotta, joten näkemystä ja koke-

musta löytyy myös valvontaan. 
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F INE sai uuden toimitusjohtajan viime vuoden elo-

kuussa. 25 henkilön organisaatiota alkoi johtaa 

eläkesäätiöpiireistäkin tuttu varatuomari Elli Reu-

nanen. Ennen FINEä hän työskenteli 13 vuotta Suomen 

Hypoteekkiyhdistyksessä vastaten asiamiehenä myös 

Hypoteekkiyhdistyksen eläkesäätiöstä.

”Eläkesäätiökenttä on tuttu aiemman työni kautta. 

Lisäeläkkeitä koskevia yhteydenottoja meille tulee kui-

tenkin vain vähän, 30–40 kappaletta vuodessa. Kaikkiaan 

yhteydenottoja arvopaperi-, pankki- ja vakuutusasioita 

koskien tulee vuosittain noin 9 000”, Reunanen kertoo. 

Jaostopäällikkö Tuomas Korkeamäki vastaa FINEssä 

lisäeläkkeisiin liittyvien valitusten käsittelystä. 

”Yli puolessa yhteydenotoista selvitään puhelinneu-

vonnalla. Lautakuntakäsittelyyn etenee yleensä alle viisi 

tapausta vuodessa”, Korkeamäki selventää.

FINE:

Eläkesäätiöissä 
osataan asiat
FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnassa 

ollaan tyytyväisiä lisäeläkesäätiöiden 

toimintaan. Lisäeläkkeitä koskevia valituksia 

tulee käsiteltäväksi melko harvoin.

”Työuraani on leimannut selkeä sosiaalivakuuttajan 

identiteetti. En itse kokenut kovin isoksi asiaksi vaihtaa 

työeläkeyhtiöstä valvonnan puolelle”, Forsström kuvailee.

”Alalla on paljon tuttuja ihmisiä, mikä helpottaa toi-

mintaa. Eläkesäätiöiden ja -kassojen edustajia olen ta-

vannut esimerkiksi Telan ympyröissä. Uskon, että puhun 

kassojen ja säätiöiden kanssa osittain samaa kieltä, sillä 

Veritaskin on melko pieni työeläkelaitos. Yhteistyömme 

sujuu varmasti hyvin”, Forsström vakuuttaa.

Mikko Kuusela on koulutukseltaan matemaatikko. 

Hän työskenteli ennen Fivaa kuusi vuotta sosiaali- ja 

terveysministeriössä ylimatemaatikkona. Sitä ennen 

hän oli kuusi vuotta palvelutoimisto Silta Oy:ssä. Kuu-

sela on ollut viime vuosina vakiopuhuja Eläkesäätiöyh-

distyksen seminaareissa. 

Mitä toiveita vakuutusvalvojilla on eläkesäätiöiden ja 

-kassojen suuntaan?

”Harvoinpa meiltä kysytään toiveita”, Forsström nauraa.

”Vuorovaikutus eläkekassojen ja -säätiöiden kanssa 

toimii jo hyvin, joten pidetään se jatkossakin aktiivise-

na. Ottakaa meihin etukäteen yhteyttä, kun teillä on tu-

lossa isompia muutoksia tai jos jokin hallinnollinen asia 

askarruttaa. Kiinnittäkää erityistä huomiota siihen, että 

toiminta on vastuullista, henkilövalinnat täyttävät lain 

vaatimukset, hallinnon vastuut on selkeästi jaettu ja si-

säinen valvonta toimii”, Forsström tiivistää.

Lopuksi kumpikin tuore valvontavirkamies toivoo, 

että uusi eläkesäätiö- ja eläkekassalaki saataisiin val-

miiksi mahdollisimman pian. Se selkeyttäisi toimin-

taympäristöä.  

Mikko Kuusela, 
toimistopäällikkö

Raili Holmström, 
vastuuvalvoja

Jani Nokua,  
vastuuvalvoja

Juhana Virkkunen, 
vastuuvalvoja

Marja Koponen,  
johtava lakimies

Tiia Hartikainen,  
lakimies

Vesa Hänninen,  
johtava riskiasiantuntija

Työeläkelaitokset-toimiston 
henkilökunta 1.1.2018

Mika Arala,  
riskiasiantuntija

Juhana Toiviainen, 
riskiasiantuntija

Johanna Korhonen, 
riskiasiantuntija

Satu Korhonen,  
johtava matemaatikko

Anna Keinänen,  
matemaatikko

Marketta Lindén, 
tilinpäätösasiantuntija

Riikka Viinanen,  
valvonta-assistentti



ESY-tieto 1/2018   9

Valvonta
Teksti ja kuva MARKKU PULKKINEN

Lautakuntakäsittelyssä olleista tapauksista alle puo-

lessa päädytään siihen, että lautakunta suosittelee elä-

kelaitosta muuttamaan joiltain osin ratkaisuaan.

”Vakuutuslaitokset pyrkivät selvästi laadukkaaseen 

toimintaan. Eläkesäätiöissä työskentelee kokeneita am-

mattilaisia, joilla on hyvää ja syvää asiantuntemusta elä-

keasioista”, Reunanen kiittelee. 

FINE julkaisee kaikki ratkaisusuosituksensa avoimes-

sa ratkaisutietokannassa internetsivuillaan. Lisäeläke-

hakusanalla löytyy eläkesäätiöitä koskeneita ratkaisuja.

Tiedottaminen tärkeää
Reunanen ja Korkeamäki tietävät omasta kokemuksesta, 

että lisäeläkeasiat ovat joskus monimutkaisia ammat-

tilaisillekin, saati tavallisille kansalaisille. Esimerkiksi 

eläkkeiden yhteensovittamista on joskus hankala ym-

märtää ja kertoa selkeästi.

”Tiedottamisen merkitystä ei voi liikaa korostaa. Kun 

vakuutettu tuntee lisäeläkejärjestelyn, väärinymmär-

rysten mahdollisuus vähenee”, Korkeamäki painottaa.

FINE on viimeisen kymmenen vuoden aikana antanut 

ratkaisusuosituksia muun muassa eläkesäätiöiden tie-

donantovelvollisuutta koskevissa asioissa. Vuonna 2013 

Korkeimmasta oikeudesta tuli päätös erään vakuutetun 

tapauksessa ja siinä nimenomaan kiinnitettiin huomio-

ta eläkelaitoksen tiedonantovelvollisuuteen.

Monet lisäeläkkeeseen oikeutetut soittavat FINEn pu-

helinneuvontaan varmistaakseen puolueettomalta tahol-

ta, että eläke-etuus on määrätty ja laskettu oikein. FINEn 

neuvonta palvelee siten koko lisäeläkealaa ja parantaa 

sen luotettavuutta. Lakisääteiset työeläkkeet ja niistä 

tehtävät valitukset eivät kuulu FINEn tehtäväkenttään.

Reunanen toivoo, että suuremmat lisäeläkesäätiöt 

ilmoittaisivat FINEn puhelinneuvonnalle etukäteen, jos 

säätiön etuuksiin tai sääntöihin on tulossa muutoksia. 

Silloin neuvonnassa pystyttäisiin vastaamaan saman 

tien vakuutettujen kysymyksiin.

”Toiminnastamme 85 prosenttia on kuluttajien ja yri-

tysten neuvontaa ja vain 15 prosenttia riita-asioiden rat-

kaisemista”, Reunanen muistuttaa.

Vakuutusasiat suurin ryhmä 
Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan lisäksi FINEn yhteydes-

sä toimii kolme lautakuntaa: pankki-, sijoitus- ja vakuu-

tuslautakunta. Kolme neljäsosaa neuvonnasta ja riita-

asioista koskee vakuutuksia. FINE antaa riita-asioiden 

ratkaisemiseksi suosituksia, ei sitovia päätöksiä. 

”Käsittelemme kaikki asiat hyviä oikeudenkäyntiperi-

aatteita noudattaen. Suosituksiamme myös noudatetaan 

hyvin. Vain ani harvoin yritys on jättänyt niitä noudat-

tamatta. Lisäeläkesäätiöt ovat aina noudattaneet suosi-

tuksiamme”, Reunanen sanoo.

FINEn toiminta perustuu Kilpailu- ja kuluttajaviraston, 

Finanssivalvonnan ja Finanssiala ry:n väliseen sopimuk-

seen. Hallituksessa on yksi edustaja kustakin organisaa-

tiosta. Lisäksi puheenjohtajana on toiminut metropoliit-

ta Ambrosius ja sopijaosapuolten kutsumana jäsenenä 

sosiaali- ja terveysministeriön edustaja. FINEn palvelut 

ovat asiakkaille maksuttomia. Palveluntarjoajat vastaa-

vat kustannusten kattamisesta. 

Toimitusjohtaja Elli Reunanen ja lisäeläkeasioita 

käsittelevä jaostopäällikkö Tuomas Korkeamäki ovat 

tyytyväisiä yhteistyöhön eläkesäätiöiden kanssa.

”Toiminnastamme  
85 prosenttia on neuvontaa 
ja vain 15 prosenttia  
riita-asioiden ratkaisemista.”
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E pälikvidit sijoitukset ovat 

kasvattaneet suosiotaan 

poikkeuksellisessa sijoitus-

ympäristössä. OP-Eläkekassan ja OP-

Eläkesäätiön toimitusjohtaja Erkko 

Ryynänen kertoi, millaista likvidi-

teettipreemiota epälikvideistä sijoi-

tuseristä pitäisi saada ja kuinka sen 

pystyisi laskemaan.

”Likviditeettipreemion mittaami-

nen on tärkeää, vaikkakin joskus vai-

keaa. Mutta jos ei voi mitata, ei voi 

myöskään hallita”, Ryynänen muis-

tuttaa.

”Sijoittaja luopuu epälikvideissä 

tuotteissa strategisesta joustavuudes-

ta ja siitä pitää saada kompensaatio. 

Mitä epävarmemmat ovat kassavirrat, 

sitä korkeampi pitää olla riskipree-

mion”, Ryynänen painottaa.

Likviditeettipreemio on kaventu-

nut selvästi eurokriisin jälkeen, mut-

Sijoittaminen
Teksti ja kuvat MARKKU PULKKINEN

Sijoitusympäristön 
haasteet jatkuvat
Marraskuun alun Sijoituspäivässä arvioitiin jälleen tulevan vuoden 

sijoitusmarkkinoita. Osanottajia muistutettiin myös riski- ja 

vakavaraisuusarvion (ORSA) toimittamisesta Fivaan vuoden 

loppuun mennessä. 

ta on edelleen korkeampi kuin ennen 

finanssikriisiä. Kyselytutkimusten pe-

rusteella sijoittajien odottama likvi-

diteettipreemio on riskitasosta riip-

puen 1–3 prosenttia.

”Likviditeettipreemio voi olla mer-

kittävä tuoton lähde, mutta sen kriit-

tiseen tarkasteluun kannattaa pa-

nostaa. Tällä hetkellä epälikvidien 

omaisuusluokkien hinnoittelu näyt-

tää houkuttelevalta, mutta tilanne voi 

muuttua nopeasti. Likviditeettipree-

mion seuraaminen kannattaakin ot-

taa kiinteäksi osaksi sijoitusproses-

sia”, Ryynänen kannustaa.

Keskustelussa riskipreemio to-

dettiin yleisesti hankalaksi asiaksi, 

jota varainhoitajatkaan eivät oikein 

osaa selittää. Epälikvidien sijoitusten 

kaupankäyntikulut ovat usein myös 

korkeat. 

Hyvää tuottoa osakkeista
Päästrategi Lippo Suominen Nordea 

Varallisuudenhoidosta loi yleiskat-

sauksen sijoitusmarkkinoihin. Glo-

baalin osakerallisyksyn jälkeen hän 

lupasi ainakin varmaksi, että vuonna 

2018 osakkeista ei saada yhtä hyviä 

tuottoja kuin viime vuonna.

”Uskaltakaa silti sijoittaa osak-

keisiin edelleen. On normaali oloti-

la, että osakkaiden arvo nousee pit-

källä tähtäimellä. Kannattaa muistaa, 

että vuoden 2007 huipusta vuoden 

2017 syyskuuhun osakkeiden arvo 

Tuotto Luottotappiot Palkkiot Nettotuotto Likviditeettipreemio
Keskim. odotettu  
likviditeettipreemio

Direct Lending 6 % 2,00 % 1,50 % 2,50 % 2,10 % 1,50 %

Mezzannine 9 % 3,50 % 2,00 % 3,50 % 3,10 % 2,50 %

High Yield JVK 3,00 % 2,50 % 0,10 % 0,40 %

Likviditeettipreemiomalli/yrityslainat (lähde: OP Varallisuudenhoito)

”Uskaltakaa 
sijoittaa
osakkeisiin 
edelleen.”
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nousi 90 prosenttia, vaikka välillä käy-

tiin syvälläkin”, Suominen tähdentää. 

Geopoliittisista riskeistä puhut-

tiin viime vuoden monien vaalien 

alla paljon, mutta niiden vaikutuksen 

pörsseihin Suominen uskoo olevan 

jatkossakin hyvin pieni.

”Osakkeet laskevat vain taantu-

massa”, Suominen sanoo.

Hän muistuttaa, että korotkin voi-

vat pysyä alhaalla ”järkyttävän pit-

kään” ja ottaa esimerkiksi Japanin 

neljännesvuosisadan mittaisen ma-

talien korkojen jakson.

”Osakkeissa on edelleen yliver-

tainen tuottomahdollisuus, vaikka 

tunnelmat ovatkin ristiriitaiset. Tällä 

hetkellä ei ole arvostuskuplaakaan, 

koska yritysten tulokset ovat kehitty-

neet hyvin. Tilanne ei ole lähiaikoina 

muuttumassa, vaikka ollaankin tu-

lossa syklin viimeiseen vaiheeseen”, 

Suominen uskoo. 

Korkoa reuna-alueilta
Aktia Varainhoidon salkunhoitaja 

Jetro Siekkinen kertoi värikkääseen 

tapaansa, miltä alueilta voisi vielä 

kuokkia korkotuottoa. Kiikarit pitää 

suunnata melko eksoottisiin maihin. 

Siekkinen arvioi, että tutummistakin 

maista Saksan ja USAn korot nouse-

vat jo tänä vuonna.

”Ennakoimme, että FED nostaa oh-

jauskorkoaan vuoden 2018 aikana 

kaksi kertaa 0,25-prosenttiyksiköl-

lä. Uskon, että Yhdysvaltojen inflaa-

tio saavuttaa lähes kolmen prosen-

tin tason. Euroalueellakin inflaatio 

voi nousta 2,4 prosenttiin”, Siekki-

nen sanoo.

Euro-valtionlainojen, Euro IG- ja 

Euro HY -lainojen Aktia arvelee py-

syvän seuraavat 12 kuukautta pakka-

sella. US HY-, globaali HY- ja EM (HC) 

-lainojen arvioidaan tuottavan noin 

prosentin verran.

”Kehittyvien maiden omavaluut-

taisille lainoille odotamme sen sijaan 

seitsemän prosentin ja kehittyvien 

maiden reunavaltioiden omavaluut-

taisille lainoille 14 prosentin vuosi-

tuottoa”, Siekkinen pamauttaa. 

Aktian kehittyvien reunavaltioiden 

rahaston suurimpina sijoituskohtei-

ta ovat Argentiina, Brasilia, Uruguay, 

Egypti, Ghana, Nigeria, Sambia, Ka-

zakstan, Tadzikistan ja Mongolia.

Kiinteistöissä vilkasta
Toimitusjohtaja Juhani Reen Newsec 

Advice Oy:stä kuvaili kiinteistömark-

kinoiden tilannetta.

”Suomi on tällä hetkellä Euroopan 

kuudenneksi kiinnostavin kiinteistösi-

joituskohde. Edellä ovat vain Englan-

ti, Ranska, Saksa, Hollanti ja Espanja. 

Tämä osoittaa, että Suomen talous-

kasvuun uskotaan”, Reen iloitsee.

Suomen koko rakennuskannan 

arvo on tällä hetkellä 480 miljardia 

euroa. Sijoituskiinteistöjen osuus on 

noin 60 miljardia euroa eli 12 pro-

senttia rakennuskannasta. Kiinteis-

tösijoitusten arvo on kasvanut nope-

asti, sillä vuonna 2011 se oli vain 42 

miljardia euroa.

”Eläkerahastojen kiinteistösijoi-

tukset ovat pysyneet viime vuosina 

vakaina, 16 miljardissa eurossa, mikä 

on noin neljännes koko markkinas-

ta”, Reen laskee.

Suomen suurimmat kiinteistösi-

joittajat ovat Kojamo, Sponda ja Sato. 

Seuraavina listalla onkin kuusi elä-

kesijoittajaa suurimpina Varma ja Il-

marinen. 

Useimmat suomalaiset eläkesijoit-

tajat sijoittavat kiinteistöihin pääasi-

assa rahastojen kautta. Club deals 

-kiinteistösijoituksia on myös jonkin 

verran. Kyseisessä järjestelyssä muu-

tama eläkesijoittaja muodostaa poo-

lin, joka hankkii yhdessä kiinteistön.

Kiinteistöt vaihtavat Reenin mu-

kaan huomattavasti aikaisempaa 

Sijoituspäivä keräsi marraskuussa Savoy’n saliin 40 osanottajaa.
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useammin omistajaa. Vuonna 2017 

kiinteistökauppoja tehtiin noin kym-

menellä miljardilla eurolla, kun edel-

lisessä korkeasuhdanteessa parhaim-

millaan vuonna 2007 kauppoja tehtiin 

kuuden miljardin arvosta.

”Viime vuoden kiinteistökaupois-

ta ulkomaalaiset sijoittajat tekivät 70 

prosenttia. Suomalaiset kiinteistösi-

joittajat saavatkin kilpailla kohteis-

ta yhä useampien kansainvälisten 

sijoittajien kanssa.”

Katse logistiikkaan
Viime vuosina on rakennutettu eri-

tyisen paljon vuokra-asuntoja. Vuo-

den 2016 kaupoista 38 prosenttia oli 

vuokra-asuntoja, 23 prosenttia lii-

ketiloja ja 22 prosenttia toimistoti-

loja. Vuoden 2017 tammi-syyskuussa 

osuudet heittivät kuperkeikkaa. Sil-

loin vuokra-asuntokauppoja oli vain 

9, liiketilakauppoja 34 ja toimistoti-

lakauppoja 44 prosenttia.

”Kymmenellä kasvupaikkakunnalla 

riittää vielä kysyntää suurelle mää-

rälle vuokra-asuntoja. Vuokratalojen 

rakentamisten aloitukset ovat kuiten-

kin huomattavasti vähentyneet myös 

Helsingin seudulla. Vuokrat ovat edel-

leen nousseet 1,5–2 prosentin vuosi-

vauhdilla”, Reen valottaa. 

Tukholman ylikuumentuneen 

asuntokuplan Reen arvelee pihise-

vän 10–15 prosenttia alemmiksi hin-

noiksi seuraavan vuoden kuluessa. 

”Toimistotilojakin rakennetaan 

jälleen reilusti, vaikka toimistojen 

vajaakäyttöaste Helsingin seudulla 

on 14 prosenttia, mikä on Euroopan 

huippua.”

”Ulkomaalaisten sijoittajien nopea 

tulo markkinoille on vuoden aikana 

pienentänyt toimistotilojen tuoton 

Helsingin keskustassa 4,5:stä 3,8 pro-

senttiin ja Ruoholahdessa 5,6:sta 5,0 

prosenttiin”, Reen tietää.

Liiketiloista ”peltomarketit” eivät 

enää toimi, mutta kaupungeissa ole-

vista kauppakeskuksista voi saada 

vielä hyvän hinnan.

Reen kehottaa kääntämään kat-

seen asuntojen ja toimistojen sijaan 

logistiikkamarkkinoihin, sillä varas-

totilojen vuokrat ja tuotot ovat Hel-

singin seudulla korkeat verrattuna 

mihin tahansa Euroopan maahan.

”Varastojen tuotto oli viime vuon-

na 6,2 prosentin tuntumassa”, Reen 

konkretisoi.

Kiinteistömarkkinoita tukee kau-

pungistumisen jatkuminen ja hei-

kentää väestön ikääntyminen. Reen 

muistuttaa, että myös jakamistalous 

muuttaa kiinteistömarkkinoita. 

”Omaa asuntoa vuokrataan yhä 

enemmän hotellihuoneen tapaan ti-

lapäistarpeisiin. Myös usean yrityk-

sen yhteistoimistot yleistyvät”, Reen 

näkee. 

Kaikki Sijoituspäivän esitykset löy-

tyvät seminaarikirjaksi koottuna ESY:n 

www-sivujen Jäsensivut-osiosta.

Juhani Reen Newsec’istä 

kertoi sijoituspäivässä 

selkeästi ja seikkaperäisesti 

kiinteistömarkkinoiden trendeistä 

Helsingin seudulla.

Ydinkeskusta Ruoholahti Keilaniemi Leppävaara Aviapolis

2013 5,5 6,3 6,6 6,9 7,3

2014 5,0 6,1 6,4 6,7 7,3

2015 4,8 5,8 6,0 6,4 7,0

2016 4,5 5,6 5,8 6,3 6,8

2017 3,8 5,0 5,0 6,0 6,0

Toimistotilojen tuotot (%) eri alueilla 2013–2017

”Suomi on tällä hetkellä 
Euroopan kuudenneksi kiinnostavin 
kiinteistösijoituskohde.”
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ESY-tieto kysyi  

muutamalta sijoituspäivän 

osanottajalta,  

onko työeläkelaitoksilta 

vaadittava riski- ja 

vakavaraisuusarvio (ORSA) 

toiminnan kannalta  

hyöty vai harmi.

ORSA – hyöty vai harmi?

KYSYMYKSET 

1. Palveleeko ORSA hallitusta ja toimivaa johtoa päätöksenteossa?

2. Kuinka suuri työ ORSA:n laatiminen oli?

3. Vaikuttiko ORSA vuoden 2018 sijoitussuunnitelmaanne?

4. Kuinka usein aiotte päivittää ORSA:n?

5. Onko ORSA kokonaisuutena ottaen hyvä vai huono asia?

Jukka Toropainen
toimitusjohtaja
Sandvik Eläkesäätiö

1. Oletus on, että hallitus ja johto saavat 
ORSA:sta toimivan työkalun päätöksen-

teon pohjaksi. Uskon, että etenkin hallitus saa 
ORSA:sta hyvän dokumentin, johon on samoi-
hin kansiin koottu kaikki oleellinen tieto, jota 
tarvitaan päätöksenteossa.

2. ORSA laadittiin yhteistyössä palvelun-
tuottajan kanssa. Sijoitussuunnitelma ja 

riskienhallintasuunnitelma olivat hyviä pohjia, 
joiden päälle ORSA oli suhteellisen helppo ra-
kentaa. Eniten aikaa meni stressitestien ja eri-
laisten analyysien päivittämiseen sekä ORSA:n 
kirjoittamiseen. 

3. ORSA:sta otettiin mukaan sijoitussuun-
nitelmaan sitä täydentävät osiot, muun 

muassa päivitetyt stressitestit, herkkyysanalyysit 
ja muut vastaavat laskelmat. 

4. ORSA päivitetään kerran vuodessa sijoi-
tussuunnitelman päivityksen yhteydessä 

ja aina tarpeen niin vaatiessa.

5. Kyllä tämä on hyvänä asiana nähtävä. 
Tuleva vuosi näyttää, miten ORSA toi-

mii käytännössä.

Hannu Hokka
toimitusjohtaja
Apteekkien Eläkekassa

1. Kyllä palvelee. ORSA tarjoaa hallituksel-
le ja toimivalle johdolle kokonaiskuvan 

laitoksen vakavaraisuudesta ja riskeistä, joten se 
suuntaa päätöksentekoa oikein perustein. Kun 
ORSA käydään säännöllisesti läpi, on päättäjillä 
jatkossa vahvempi tietopohja.

2. ORSA:n laatiminen oli puolen vuoden 
projekti, johon sisältyi palavereja ak-

tuaarin ja varainhoidon kanssa, ja tietysti ta-
lon sisällä.

3. Vaikutti. Vakavaraisuustarkastelu antoi 
lisätietoa sijoitussuunnitelmaan, eikä ris-

kiarvioinnista ollut todellakaan haittaa.

4. Vuoden päästä tarkastellaan tilannetta. 
Päätämme sitten kokemusten pohjalta, 

kuinka usein päivitämme ORSA:n.

5. Kokonaisuutena ORSA on hyvä asia. Se 
antaa paremman kokonaiskuvan. Huo-

noa on lisäduunit lisääntyvän regulaation vuoksi.

Kari Kantola 
hallituksen puheenjohtaja
Orionin Eläkesäätiö

1. Kyllä. Emme tyytyneet laatimaan pel-
kästään ORSA:a riskeistä ja vakavarai-

suudesta. Otimme ORSA:n mukaan osaksi joh-
tamisohjeistoa, jossa kuvataan ORSA:n lisäksi 
eläkesäätiön prosessit ja toimintaperiaatteet. 
Johtamisohjeistoa lukemalla ulkopuolisenkin on 
mahdollista saada kuva, miten eläkesäätiössäm-
me asioita hoidetaan, miten prosessit kulkevat 
ja kuka vastaa mistäkin.

2. Kyllä ORSA:n laatiminen oli melko iso 
urakka. Alussa pyörät sutivat tyhjää, kun 

ei ollut kuvaa, mitä pitäisi tehdä. Kun saatiin 
tehtyä sisällysluettelo, alkoi ORSA pikkuhiljaa 
saada lihaa luiden ympärille. Projektiin osallistui 
neljä henkilöä. Henkilötyöpäiviä kului noin 30.

3. Kyllä ORSA:lla on vaikutuksia myös si-
joitussuunnitelmaan muun muassa al-

lokaatiota määriteltäessä. 

4. Tarkoitus on päivittää ORSA vähintään 
kerran vuodessa ja tarvittaessa useam-

min, jos toimintaan tulee oleellisia muutoksia.

5. ORSA on varmasti loppujen lopuksi hyvä 
asia, vaikka alussa olikin epäilyjä asi-

an osalta.

Sijoittaminen
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Henkilö
Teksti ja kuva MARKKU PULKKINEN

Meidän Merja jää 
keväällä eläkkeelle
Eläkesäätiöyhdistyksen assistentti Merja Äimänen siirtyy 

eläkkeelle huhtikuun alussa. Alkuvuonna hän palvelee 

jäseniä vielä kahtena päivänä viikossa.

Merja Äimänen on pitänyt 

Eläkesäätiöyhdistyksen paperit ja 

toimiston järjestyksessä 45 vuotta. 

”Kiitän teitä kaikkia 
ystäviä ja tuttavia  

näistä ihanista 
vuosista!”

M erja Äimänen tuntee ESYn 

historian paremmin kuin 

kukaan muu. Hauskoja 

tarinoita riittää, eivätkä kaikki liene 

julkaisukelpoisiakaan. 

”Eläkesäätiöyhdistys on minulle 

kuin toinen koti. Yhteishenki jäsen-

kunnassa on ollut aina hyvä. Olen 

saanut työni kautta paljon hyviä ys-

täviä ja monen kanssa yhteydenpi-

to jatkuu eläkkeelläkin. Olen saanut 

työskennellä koko ajan hyvän ja tär-

keän asian puolesta”, Merja hymyilee. 

Työn ilon hän on löytänyt kivojen 

työkavereiden lisäksi monipuolisista 

työtehtävistä.

Vuonna 1972 alkaneen eläkesää-

tiöuransa aikana Äimänen on ehtinyt 

palvella seitsemää toimitusjohtajaa. 

1970-luvun alussa Eläkesäätiöyhdis-

tyksessä oli 200 jäsentä.

Alun perin turkulaisen Äimäsen 

toivat Helsinkiin aviomiehen opin-

not. He ovat viihtyneet Töölössä lä-

hes 40 vuotta. Vapaahetkiään paris-

kunta viettää mielellään vapaa-ajan 

asunnolla Lemillä. 

Herrojen kanssa Saksaan  
Merjan mielenkiintoisimmat muis-

tot liittyvät kevät- ja muihin semi-

naareihin.

”Oli siinä nuorella ty-

töllä ihmettelemistä, 

kun vuonna 1974 lähdin 

Finnhansalla viiden päi-

vän seminaarimatkalle 

Travemündeen. Hallitus 

koostui arvovaltaisista 

herroista. Joka ilta nau-

timme laivalla hienon 

päivällisen. Laseja nos-

teltiin ja puheita pidet-

tiin. Se oli tehokurssi hy-

viin käytöstapoihin – ja 

viineihin”, Merja nauraa.

Kevätseminaarien 

järjestäminen on ollut Merjalle mie-

luisimpia töitä. Osanottajien hyvät 

palautteet kertovat, että järjestelyis-

sä on onnistuttu. Jäsenkentän yhteis-

henki on pitkälti rakennettu juuri ke-

vätseminaareissa. Merja onkin ollut 

tärkeä ESY-hengen luoja.

Kevätseminaareihin hän on osal-

listunut vaikka käsi kipsissä.

”Yhteen seminaariin lähdin kaksi 

päivää käden murtumisen jälkeen. 

Hyvin tanssi silloinkin sujui. Lääkäri 

oli matkan aikana koittanut tavoittaa, 

sillä luut eivät olleetkaan kunnolla 

paikallaan. Matkan jälkeen menin-

kin melkein suoraan leikkaukseen”, 

Merja muistelee.

Mökkeilyä ja järjestötyötä
Energisen Äimäsen aika ei käy pit-

käksi eläkkeelläkään. Hän jatkaa ak-

tiivisesti Helsingin Merkonomeissa, 

jonka puheenjohtajana hän on toi-

minut monta vuotta. Yhdistys järjes-

tää muun muassa kulttuuririentoja 

ja matkoja.

Liikunnalle ja lukemisellekin jää 

enemmän aikaa. Äimänen taitaa suo-

men kielen kielioppeineen ja nauttii 

kirjoittamisesta ja lukemisesta. Mer-

ja onkin ollut tärkeä ja pilkuntarkka 

työpari myös ESY-tiedon toimittajille.

”Oikein riemastun, kun löydän kir-

joitusvirheitä”, Merja velmuilee.

Eläkepäivinä mökkeily ja matkai-

lu lisääntyvät. Äimänen on aloitta-

nut myös italian kielen opiskelun, 

sillä Italia on yksi suosikkikohteista.

”Kiitän teitä kaikkia ystäviä ja tut-

tavia näistä ihanista vuosista. Olen 

työurastani pelkästään iloinen”, Mer-

ja sanoo vahvistaen sanomansa aina 

yhtä iloisella hymyllä. 
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T ietosuoja-asetus tulee voi-

maan 25.5.2018 ja se korvaa 

nykyisen henkilötietolain. 

Uusi asetus edellyttää selkeää do-

kumentointia henkilötietojen käsit-

telystä myös eläkelaitoksissa.

”Henkilötietojen käsittelyn avoi-

muus ja läpinäkyvyys lisääntyvät 

uuden asetuksen myötä. Samoin re-

kisteröidyn oikeudet tarkentuvat ja 

rekisterinpitäjän, esimerkiksi eläke-

laitoksen, velvollisuudet lisääntyvät”, 

kehityspäällikkö Jaana Rissanen Elä-

keturvakeskuksesta kiteyttää.

Työeläkelaitosten ei tarvitse perus-

tella viranomaisille, miksi henkilötie-

toja käsitellään ja säilytetään, koska 

kyseessä on lakisääteinen velvoite 

hoitaa työeläkejärjestelmää. 

Rissanen arvelee, että monilta työ-

eläkelaitoksilta saattaa puuttua selkeä 

dokumentaatio, että henkilötietojen 

käsittelyssä noudatetaan henkilötie-

tolain ja tulevan tietosuoja-asetuksen 

mukaisia periaatteita. Jatkossa doku-

mentaatio vaaditaan.

”Uutena asiana työeläkelaitoksille 

ja muillekin rekisterinpitäjille tulee 

vaatimus nimittää organisaatioon 

tietosuojavastaava, jonka tehtävänä 

Koulutus
Teksti ja kuva MARKKU PULKKINEN

Kirjanpito- ja tilinpäätöspäivä 

kokosi reilut 50 osanottajaa 

Katajanokan Kasinolle 

marraskuun lopussa. Erityisesti 

EU:n tuleva tietosuoja-asetus 

kiinnosti.

kiinnosti kirjanpitopäivässä

on antaa rekisterinpitäjälle ja henki-

lötietojen käsittelijälle tietoja ja neu-

voja henkilötietojen lainmukaiseen 

käsittelyyn”, Rissanen kertoo. 

Rekisterinpitäjän pitää myös jat-

kossa ilmoittaa tietoturvaloukkauksis-

ta valvontaviranomaiselle 72 tunnin 

kuluessa tapahtumasta. Tietoturvan 

pettämisestä on ilmoitettava myös 

rekisteröidylle henkilölle, jos louk-

kaus aiheuttaa riskin yksityisyydel-

le. Kaikki tietoturvaloukkaukset on 

myös dokumentoitava. 

Rissanen lupaa lain soveltamis-

ta helpottavan ohjeistuksen ilmes-

tyvän piakkoin ETK:n työeläketieto-

palveluun.

Fiva mukana 
tilintarkastuksissa
Finanssivalvonnan tilinpäätösasian-

tuntija Marketta Lindén kertoi, mitä 

muutoksia Fivan puolelta on tulossa 

eläkesäätiöille ja -kassoille. 

”Fivan on tarkoitus osallistua mah-

dollisimman moniin eläkesäätiöiden 

ja -kassojen tilintarkastustilaisuuk-

siin, vaikkei laki sitä vaadikaan. Tä-

hän on nyt paremmat mahdollisuu-

det, kun vastuuvalvojiemme määrä 

lisääntyy”, Lindén sanoo. 

Mikko Kuusela Fivasta kertoi, että 

lisäeläkelaitoksilta aletaan EIOPA:n ja 

EKP:n vaatimuksesta kerätä entistä 

tarkempaa tietoa sijoituksista vuoden 

2019 alussa. Uusi tiedonkeruusovel-

lus valmistuu vuoden 2018 lopulla.

Tilinpäätöksissä huomioitavista asi-

oista luennoivat päivän aikana Lauri 

Ojala Porastosta, Teija Isokorpi Man-

datum Life Palveluista ja Katja Puna-

mäki PricewaterhouseCoopers’ilta. 

Luentojen lomassa osanottajat pal-

kittiin herkullisella joulupöydällä. 

Kirjanpito- ja tilinpäätöspäivä veti 

Kenraalisalin täyteen Katajanokan 

Kasinolla. Päämatemaatikko 

Lauri Ojala Porastosta esitteli 

muistilistan tilinpäätöksessä 

huomioitavista asioista.

Tietosuoja-asetus 
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Kiinteistö

V uonna 1962 valmistunut 

Marski siirtyi Valion Eläke-

kassan omistukseen vuon-

na 2010. 

”Marskin hankkiminen oli 90-vuo-

tislahja Eläkekassallemme”, toimitus-

johtaja Pekka Perälä kertoo.

Valion Eläkekassa omistaa Helsin-

gissä myös Fabian- ja Radisson Blu 

Seaside -hotellien kiinteistöt. 

”Seaside-hotellin kiinteistössä on 

aikaisemmassa historiassa toiminut 

muun muassa Valion juustovarasto ja 

Nobel-palkitun tutkijan A. I. Virtasen 

elintarvikelaboratorio”, Perälä valottaa.

SALT:in pitopaikka
Marskin kiinteistön on suunnitellut 

arkkitehti Eino Teräsvirta. Hotelli- ja 

ravintolatilojen sisäilme syntyi Teräs-

virran ja sisustussuunnittelija Ilmari 

Tapiovaaran yhteistyönä. Hotelli on-

kin merkittävä osa 1960-luvun suo-

malaista muotoilua.

Hotelli Marski sai suurimman jul-

kisuuden, kun se toimi Neuvostoliiton 

ja Yhdysvaltojen strategisten aseiden 

rajoittamisneuvottelujen (SALT) pi-

topaikkana vuonna 1969. Hotellissa 

yöpyivät 1960- ja 1970-luvuilla myös 

Teksti ja kuva MARKKU PULKKINEN

Hotelli Marski 
remontoidaan
Valion Eläkekassa omistaa perinteikkään hotelli Marskin 

Mannerheimintien ja Lönnrotinkadun kulmauksessa. Hotelli 

suljettiin joulukuussa 1,5 vuodeksi mittavan remontin vuoksi. 

Marski on ollut hyvän sijaintinsa 

ansiosta suosittu kokoushotelli.

Hotelli suljettiin remontin vuoksi 

joulukuussa ja avataan jälleen 

vappuna 2019.

monet Helsingissä vierailleet maail-

man musiikki- ja elokuvatähdet, ku-

ten näyttelijä Jayne Mansfield.

Marski-hotellin peruskorjauksen ja 

laajennuksen toteuttaa Consti Oy, ja 

se tulee maksamaan yli 25 miljoonaa 

euroa. Kustannuksista vastaa suu-

rimmalta osaltaan Valion Eläkekassa, 

mutta osin myös hotellioperaattorina 

toimiva Scandic.

”Kun saneeraus on tehty, nousee 

hotellin päärakennuksen huonemää-

rä 220:stä lähes 300 huoneeseen. Ko-

konaisuutena hotellissa on remontin 

valmistuttua runsaat 360 huonetta, 

kun huomioidaan Yrjönkadun puolella 

sijaitseva lisärakennus, jonka omistaa 

eläkeyhtiö Varma”, Perälä sanoo. 

Lisätietoa hotelli Marskista: 

Marski – rakennushistorian selvitys 2013. 

Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkiteh-

dit Oy.

Valion Eläkekassa on omistanut Stockmannia vastapäätä sijaitsevan 

hotelli Marskin kiinteistön vuodesta 2010. 1960-luvulla talossa toimi 

myös Valion Baari.
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Henkilö
Teksti ja kuva MARKKU PULKKINEN

OP-Eläkekassa ja -säätiö saivat uuden eläkehallintopäällikön viime elokuussa.  

Mika Kivinen (49) on kokenut työeläkeammattilainen ja eläkekassojen tuntija.

OP-Eläkekassa sai uuden päällikön

”Oli helppoa aloittaa uudessa teh-

tävässä, kun perusasiat ja toimin-

taympäristö olivat tuttuja. Jokaises-

sa eläkekassassa on tietysti omat 

toimintatapansa ja niiden oppises-

sa menee aikansa”, Kivinen kuvailee.

Kivisellä on kassakokemusta Vali-

on Eläkekassasta ja Eläkekassa Via-

bekista. Hän on työskennellyt myös 

Henki-Sammossa ja Mandatumissa 

ja ehtinyt piipahtaa Porastossakin. 

Ennen OP-pestiään Kivinen toimi va-

jaat viisi vuotta Innovassa ja Manda-

tumissa eläkepäällikkönä. 

Tampereella yleisen vakuutustut-

kinnon suorittanut sosionomi on toi-

minut lähes koko työuransa työeläk-

keiden parissa. Muutama vuosi meni 

kuitenkin potilas- ja liikennevahin-

kojen parissa Liikennevakuutuskes-

kuksessa.

Työn täyteinen vuosi
Lisäeläkkeitä hoitavassa OP-Eläke-

säätiössä tehtiin viime vuonna lähes 

3 000 lisäeläkepäätöstä ja -arviota, 

kun normaalina vuonna niitä teh-

dään noin 1 300. Muistutuskirje he-

rätti monet teettämään eläkearvion 

ja hakemaan lisäeläkkeensä.

”Lisäeläkkeitä koskeva sääntömuu-

tos on myös työllistänyt melko paljon. 

Hallinnollisten asioiden hoitaminen 

ja niihin perehtyminen ovat myös vie-

neet oman aikansa. Pitkiäkin päiviä 

on tullut tehtyä, mutta olen tykännyt 

työstäni”, Kivinen hymyilee. 

OP-Eläkekassassa ja -säätiössä 

ahertaa eläkehallintopäällikön kans-

sa kuusi vakituista ja kaksi määräai-

kaista toimihenkilöä. Toimitusjohta-

jana toimii Erkko Ryynänen.

Kuluvana vuonna OP-Eläkesääti-

össä ja -kassassa panostetaan tie-

dotukseen. Intra- ja internetsivuja 

selkeytetään ja vakuutetuille lähete-

tään säätiön sääntömuutostiedotteet.

Liikunta irrottaa eläkkeistä
Tuore eläkehallintopäällikkö irrottau-

tuu työasioista liikkumalla. Keravan 

keskustan kuntosali on tullut tutuk-

si, samoin uimahallin pohjakaakelit. 

Myös 8–16 kilometrin juoksulenkit 

kuuluvat Kivisen kunto-ohjelmaan. 

Kolme 14–20-vuotiasta lasta asuvat 

edelleen kotona, joten perheen kans-

sakin vapaa-aika kuluu mukavasti.

”Matkustelu on yhteinen harras-

tuksemme. Talvella matkustamme 

Vietnamiin ja Kambotseaan, tällä ker-

taa vain vaimon kanssa kahdestaan”, 

Kivinen kertoo.

ESY-tiedon lukijoille voi paljastaa, 

että matka juhlistaa Kivisen tammi-

kuista 50-vuotissyntymäpäivää. Eläke-

säätiöyhdistys onnittelee ja toivottaa 

hyvää matkaa niin kaukomaille kuin 

myös OP:n eläkelaitosten ruorissa. 

Mika Kivinen siirtyi elokuussa 

oranssiin väriin Innovan 

eläkepäällikön paikalta.

OP-Eläkekassa (TyEL)

 11 700 vakuutettua (31.12.2016)

 8 850 eläkkeensaajaa (31.12.2016)

 vakuutusmaksutulo 110 milj. e 
(2016)

 maksetut eläkkeet ja korvaukset 168 
milj. e (2016) 

 sijoitusomaisuus 1 453 milj. e 

(31.12.2016).

OP-Eläkesäätiö (lisäeläke)

 2 100 vakuutettua (31.12.2016)

 8 200 eläkkeensaajaa (31.12.2016)

 maksetut eläkkeet ja korvaukset  
26 milj. e (2016) 

 sijoitusomaisuus 515 milj. e 
(31.12.2016).
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Lakimiehen palsta
ISMO HEINSTRÖM

Velvoitteet lisääntyvät

Ammatillisia lisäeläkkeitä koskeva IORP II 
-direktiivi voimaan vuoden 2019 alusta
Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu vuoden 

2019 alusta voimaan tulevan IORP II -direktiivin täytän-

töönpanoa työryhmässä, jossa on Finanssivalvonnan, 

työmarkkinakeskusjärjestöjen ja Eläkesäätiöyhdistyksen 

edustus. Direktiivi sisältää muun muassa tarkentavaa hal-

lintosääntelyä, diskonttokoron tason määräämisen ja mää-

räykset vakuutetuille annettavasta lisäeläkeotteesta. 

Eläkesäätiöiden ja eläkekassojen kannalta on tärkeää, 

että voimaanpanossa käytetään hyväksi direktiiviin sisälty-

vä kansallinen liikkumavara. Tämä tarkoittaa sellaisten elä-

kesäätiöiden ja eläkekassojen jättämistä uuden sääntelyn 

ulkopuolelle, joissa on alle sata aktiivia jäsentä ja vapaakir-

jan saanutta.

Toinen merkittävä seikka on lisäeläkesäätiöiden ja -elä-

kekassojen enimmäisdiskonttokoron määrääminen. Enim-

mäisdiskonttokoron määräämisessä tulisi ottaa huomioon 

eläkesäätiöiden ja eläkekassojen todelliset sijoitustuotot. 

Diskonttokoron pitäisi pysyä suhteellisen vakaana ja eläke-

laitosten omille aktuaareille pitäisi jättää todellista liikku-

mavaraa laitoskohtaisen diskonttokoron määräämisessä. 

Lisäksi laitoksille tulisi rakentaa käyttökelpoinen puskuri, 

jolla olisi nykyistä helpompi hallita tuloksen, vakuutus-

maksujen ja vastuuvelan tasapainottamista.

Eläkesäätiöyhdistys perustaa työryhmän valmistele-

maan alalle käyttöön otettavan lisäeläkeotteen sisältöä.

Raportointi EKP:lle ja EIOPA:lle  
alkaa 1.1.2019
Euroopan Keskuspankki (EKP) ja Euroopan vakuutus- ja 

lisäeläkeviranomainen (EIOPA) järjestivät avoimen konsul-

taation ehdotuksistaan lisäeläkkeitä hoitavien eläkelaitos-

ten raportoinniksi. Eläkesäätiöyhdistys antoi kommentit 

kumpaankin konsultaatioon.

Euroopan Keskuspankki on valmistellut omia raportoin-

titaulukoitaan jo pitkään ja yhteistyössä alan toimijoiden 

kanssa. EIOPA sen sijaan julkaisi ensimmäiset ehdotuksen-

sa vasta alkusyksystä. Näyttää selvältä, että EKP:n rapor-

tointi tulee voimaan vuoden 2019 alusta kuitenkin niin, 

että ensimmäiset raportoitavat tiedot koskisivat vuoden 

2018 tietoja.

EIOPA:n ehdottaman raportoinnin sisältö, kuten myös 

se, onko EIOPA:lla oikeudellista perustetta kerätä tieto-

ja, on vielä avoin. EIOPA:lle mahdollisesti toimitettava ra-

portointi kuitenkin sovitetaan yhteen EKP:n raportoinnin 

kanssa.

Ehdotuksensa mukaan EKP tulee keräämään vuosinel-

jänneksittäin tiedot eläkelaitosten arvopaperisijoituksista. 

Vuosittain kerätään tiedot vastuuvelan määrästä koonti-

tietoina ja tiedot aktiiveista jäsenistä, vapaakirjan saaneis-

ta henkilöistä ja eläkeläisten määristä.

Lähtökohta on, että vähintään 85 prosenttia kunkin 

maan lisäeläkevaroista tulee raportoiduksi. Neljännesvuo-

siraportoinnin arvopaperisijoituksistaan joutuvat siten te-

kemään noin 9–11 sijoitettavien varojen määrältä suurinta 

eläkelaitosta. Tiedot olisi raportoitava Suomen Pankille 

viimeistään seitsemän viikon kuluessa kunkin vuosineljän-

neksen päättymisestä. Vuositietojen toimittamiseen ehdo-

tetaan siirtymäaikaa siten, että vuoden 2018 tietojen ra-

portoiminen olisi tehtävä 20 viikossa, mutta vuodesta 2021 

alkaen 14 viikossa.

EU:n tietosuoja-asetus voimaan 
25.5.2018
Tietosuoja-asetus koskee kaikenlaista henkilötietojen kä-

sittelyä ja siihen liittyviä menettelyitä EU:n jäsenvaltioissa. 

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia sellaisia tietoja, jois-

ta voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa luonnollinen 

Lisäeläkkeitä hoitaville eläkesäätiöille 

ja -kassoille tulee lisää hallinto- ja 

raportointivelvoitteita
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henkilö.

Suoraan sovellettavan tietosuoja-asetuksen johdosta on 

tehty muutos- ja tarkennusesityksiä työntekijän eläkela-

kiin. Asiasta laadittuun hallituksen esityksen luonnokseen 

on toimitettava kommentit sosiaali- ja terveysministeriölle 

25.1.2018 mennessä. 

Sijoituspalveluiden sääntely uudistui 
vuoden 2018 alusta
Vuoden alussa astui voimaan uusi laki kaupankäynnistä 

rahoitusvälineillä. Samalla muutettiin sijoituspalvelulakia, 

Finanssivalvonnasta annettua lakia ja joukkorahoituslakia. 

Laeilla pantiin täytäntöön MIFID II -direktiivi. Eläkesää-

tiöyhdistyksen verkkosivuilla olevassa Varainhoitajan blo-

gissa Elite Varainhoidon toimitusjohtaja Daniel Pasternak 

arvioi direktiivin vaikutuksia sijoitusmarkkinoihin.

Tulorekisteri voimaan palkkatulojen 
osalta 2019, etuustulojen osalta 2020
Verohallinnon ylläpitämään tulorekisteriin tulevat laajasti 

merkityiksi kansalaisten tulot ja erilaiset sosiaalietuudet.

Uudistuksen tarkoituksena on työnantajan palkkahal-

linnon tehtävien vähentäminen. Tulorekisteri saattaa kui-

tenkin lisätä pienten työnantajien hallinnollista taakkaa, 

koska rekisteri perustuu tulojen ja etuuksien ilmoittami-

seen viidessä päivässä siitä, kun tulo on ollut saajan käy-

tettävissä. Myös lisäeläkesäätiöt ja -eläkekassat joutuvat 

ilmoittamaan tiedot eläkkeenmaksusta tulorekisteriyksi-

kölle. Niillä ei ole oikeutta saada tulorekisteriyksikön yllä-

pitämiä tietoja eläkepäätösten tekemistä varten. Tämä on 

selkeä epäkohta.

Vuodesta 2019 alkaen työnantajat ilmoittavat työnteki-

jöidensä ansiotiedot keskitetysti kaikille viranomaisille 

verohallinnon ylläpitämään sähköiseen tulorekisteriin. 

Samalla työnantajien tekemät vuosi- ja kuukausi-ilmoi-

tukset poistuvat, kun viranomaiset saavat lakisääteisesti 

tarvitsemansa tiedot suoraan tulorekisteristä.

Vuotta myöhemmin, vuoden 2020 alusta muun mu-

assa työeläkevakuuttajat, vahinkovakuutusyhtiöt ja Kela 

alkavat ilmoittaa maksamansa etuudet ja eläkkeet tulo-

rekisteriin. Samalla tulorekisterin tietojen hyödyntäjien 

joukko laajenee.

Tulorekisterin tarkoituksena on helpottaa työnantajia 

ja vapauttaa työaikaa, kun tietojen moninkertainen il-

moittaminen vaihtuu keskitettyyn ilmoittamiseen. Työn-

antajien on ilmoitettava maksetut palkat tulorekisteriin 

viiden päivän kuluessa palkkapäivästä. Ilmoittamisen 

tahti nopeutuu nykyisestä, mutta jakautuu tasaisem-

min ympäri vuoden.  

Automaattinen tiedonsiirto toiveena
Tulorekisteri edellyttää muutoksia yritysten palkkajär-

jestelmiin ja ne on tehtävä vuoden 2018 aikana. Tulo-

rekisterihanke suosittaa tiedonsiirron automatisointia 

palkkajärjestelmän ja tulorekisterin välille rakennet-

tavaa sähköistä yhteyttä pitkin. Yritysten onkin hyvä 

varmistaa omalta palkkajärjestelmän toimittajalta, että 

nykyiseen järjestelmään tehdään tarvittavat tulorekis-

teripäivitykset.     

Tiedot suoraan viranomaisille 
Tulorekisteri korvaa työnantajilta ja yksityisiltä ihmisiltä 

pyydettäviä palkkaselvityksiä ja -todistuksia. 

Ihmiset voivat myös nykyistä helpommin seurata omia 

tulotietojaan tulorekisteristä ja ilmoittaa nopeasti esi-

merkiksi puutteista työnantajalle. Jokainen näkee tulo-

rekisteristä vain omat tietonsa, ja kukin viranomainen 

näkee tulorekisteristä vain ne tiedot, joita sillä on oikeus 

saada. Verohallinnon tulorekisteriyksikkö ylläpitää tulo-

rekisteriä ja toimii vastuuviranomaisena.

Lisätietoja: www.tulorekisteri.fi

Tulorekisteri yksinkertaistaa 
palkkatietojen ilmoittamista



Huolehdithan osaamisestasi - tervetuloa koulutuksiin!

Eläkesäätiöyhdistyksen
kevään 2018 koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys – ESY ry

www.elakesaatioyhdistys.fi

Sijoitusfoorumi 
8.3.2018, klo 13.30 – 15.30, OP Vallila  

Työeläkekuntoutuspäivä 
21.3.2018, Radisson Blu Plaza Hotel 

 

Hallitusten jäsenten  
koulutuspäivät
11.–12.4.2018, Clarion Hotel Helsinki  

Sijoituspäivä 
24.4.2018, Ravintola Savoy 

Kevätseminaari 
23.–24.5.2018, Sokos Hotel Viru, Tallinna 

Kutsut lähetetään yhteyshenkilöille noin kaksi 

kuukautta ennen tilaisuutta. 


