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K ieli on ase – tai ainakin vallankäytön väline. Sen avulla voi pitää ymmärtämättö-

mät loitommalla. Vai miksi lääkärin kirjoittamassa diagnoosissa saattaa olla niin 

monia latinan sanoja, että perustervekin ihminen pelkää tekstiä tavatessaan, 

että kohta noutaja tulee?

Toki tarkka ammattikieli voi myös helpottaa ja nopeuttaa alalle vihkiytyneiden keski-

näistä kanssakäymistä. Kullakin sanalla on kuitenkin oltava silloin yksiselitteinen merkitys.

Tällaisena työeläkealan märkäkorvaisena tollona joutuu usein tunnustamaan mieles-

sään, että enpä tainnut ymmärtää edellisestä puheenvuorosta juuri mitään. Joskus ym-

märtämättömyys johtuu sanoista, jotka eivät olleet entuudestaan tuttuja. Joskus taas huo-

maa, että samankin sanan voi ymmärtää ihmeen monella tavalla.

Oikein heikkona hetkenä lohduttaudun sillä, että edellisessä 

ammatissani jouduin yleensä toimittamaan sekavimmastakin 

munkkilatinasta jutun, jonka joku toivottavasti ymmärtäisi. 

Otetaan muutama esimerkkisana alaltamme.

Hajautus? Joidenkin mielestä kaksikin on hajautusta. Hei-

dän mielestään viisi toimijaa merkitsee jo aitoa hajautusta. 

Muunkinlaisia tulkintoja onneksi vielä löytyy.

Kilpailu? Jos sana tuntuu työeläkealalla käytettynä tylsän yksiselitteiseltä, kannattaa 

lukea Erkki Rajaniemen aiheeseen syvälle pureutuva väitöskirja. Se on oivallinen kuvaus sii-

tä, miten monella tavalla kilpailu työeläkealalla voidaan ymmärtää. Väitöskirjan lukemisen 

tauoilla voi iloita siitä, että yksikään työeläkealan vaikuttaja ei ole ainakaan ääneen tokais-

sut tällaista tavoitetta: kilpailu hyvä, kartelli parempi, monopoli paras.

Vakuutusperiaate? Wikipedian mukaan ”vakuutusperiaate tarkoittaa sitä, että va-

kuutusmaksulla katetaan vakuutetulle koituvat etuudet ja maksu vastaa riskiä”. Ottamatta 

kantaa Wikipedian sananselityksen täsmällisyyteen tai riittävyyteen on sanottava, että ny-

kyään sanaa ”vakuutusperiaate” käytetään myös eläkesäätiöiden ja eläkekassojen rajaami-

seen työeläkejärjestelmän ulkopuolelle.

Rahastomalli? Sanalla on montakin merkitystä, mutta viime aikoina on yleistynyt tapa 

käyttää sanaa vastakohtana vakuutusperiaatteelle. Ajatus kulkee kai jotenkin niin, että 

höllentämällä päättyneiden vakuutusten siirrettävyyttä työeläkeyhtiöstä perustettavaan 

eläkesäätiöön tai eläkekassaan vahvistettaisiin rahastomallia, mikä tuhoaisi vakuutusperi-

aatteen. Pysyitkö kärryillä? Älä huoli, en minäkään.

Yhteisvastuu? Se on muuten upea ja käyttökelpoinen sana. Siinä untuvaisen pehmeä 

mielikuva yhdistyy raakaan käytettävyyteen. Vetoamalla järjestelmän yhteisvastuuseen voi 

leikata siivet kritiikiltä tai sen esittäjäksi koetulta.

Ja vielä loppuun ystävällinen vinkki. Jos alan ihminen puhuu olvista, hän saattaa tar-

koittaa osaketuottosidonnaista lisävakuutusvastuuta. 

Timo Toropainen

Pysyitkö 
kärryillä? 

Älä huoli,  
en minäkään.
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V aasan Strömberg Parkissa 

työskentelee pari tuhatta 

ABB:n työntekijää. He saa-

vat eläkeasioissa lähipalvelua, sillä 

ABB Eläkesäätiön toimisto sijaitsee 

keskellä tehdasaluetta.

”Toimistollamme käy asiakkaita 

joka päivä. Yleisimpiä aiheita ovat 

vanhuuseläkkeelle siirtyminen ja osa-

aika- tai työkyvyttömyyseläkkeen ha-

keminen. Arviolaskelmia pyydetään 

myös”, eläkepäällikkö Raija Jaska-

ri kertoo.

Samalla hetkellä ovi käy ja Jaskari 

rientää palvelemaan piakkoin van-

huuseläkkeelle siirtyvää asiakasta. 

Eläkepäällikkö laatii laskelmat ja an-

taa neuvot hakemuksen täyttämiseen. 

Asiakas poistuu toimistolta vartin 

kuluttua iloisin ilmein.

Teksti ja kuvat MARKKU PULKKINEN

Oma eläkesäätiö 
tukee työkykyä
ABB:n Suomen yksiköissä henkilöstön työkyvystä huolehditaan henkilöstöhallinnon, 

työterveyshuollon ja eläkesäätiön hyvällä yhteistyöllä. Työkyvyttömyyseläkkeitä on vain 

puolet teollisuuden keskimääräisestä.

Vaasan Strömberg Parkissa 

valmistetaan muun muassa 

sähkömoottoreita ja muuntajia. 

Alueella työskentelee noin 

2 000 ABB:n omaa työntekijää ja 

lähes yhtä paljon alihankkijoita. 

Pääkaupunkiseudun toimipisteissä 

työskentelee lähes 3 000 työntekijää.
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5 800 vakuutetun säätiö
ABB Eläkesäätiön toimintapiirissä 

on noin 5 800 vakuutettua. Säätiö 

on perustettu 60 vuotta sitten ja se 

on haluttu säilyttää monista yritys-

fuusioista huolimatta. Vuonna 1996 

toimihenkilöiden ja työntekijöiden 

eläkesäätiöt sulautuivat yhdeksi sää-

tiöksi. Heti sen jälkeen eläkesäätiön 

nykyinen toimitusjohtaja, Lars Hell-

berg, aloitti työnsä.

”ABB:n johto arvostaa sitä, että 

työnantajalla on aito mahdollisuus 

vaikuttaa eläkeasioiden hyvään hoi-

tamiseen ja laadukkaaseen asiakas-

palveluun. Toiminnassa korostuvat 

nimenomaan laadulliset asiat”, Hell-

berg valottaa.

ABB Suomen henkilöstöjohtaja 

Marjut Brander on toiminut seitse-

män vuotta ABB Eläkesäätiön halli-

tuksen puheenjohtajana. Hän näkee 

jokapäiväisessä työssään, mitä etuja 

henkilöstöhallinnon ja oman eläke-

säätiön yhteistyöstä syntyy yrityk-

selle ja työntekijöille.

”Työnantaja hyötyy muun mu-

assa siitä, että työkyvyttömyyselä-

kemenomme on vain puolet keski-

määräisestä. Tästä kertyy säästöä 1,5 

miljoonaa euroa vuodessa. Kaikkien 

toimijoiden hyvä yhteistyö mahdol-

listaa aikaisen puuttumisen työky-

vyttömyyden uhkiin. Panostamme 

myös paljon kuntoutukseen ja työn-

tekijöiden uudelleen sijoittamisiin”, 

Brander painottaa.

ABB:llä on oman eläkesäätiön li-

säksi oma työterveyshuolto ja työn-

tekijöillä sairausvakuutuskassa. Kak-

si työterveyslääkäriä toimivat myös 

eläkesäätiön asiantuntijalääkäreinä. 

”Lääkärit tuntevat työolot ja työn 

vaatimukset erinomaisesti. Siksi työ-

kyvyttömyyseläkehakemusten hyl-

käysprosentti on pieni ja päätökset 

ABB Eläkesäätiössä palvelevat eläkekäsittelijä Nina Almén (vas.), 

toimitusjohtaja Lars Hellberg ja eläkepäällikkö Raija Jaskari. Eläkekäsittelijä 

Kirsti Taittonen ei päässyt kuvaan. Toimihenkilöt ovat tyytyväisiä väljiin ja 

toimiviin työtiloihin.

pysyvät hyvin voimassa eri muutos-

asteissa. Omissa asioissaan lääkärit 

jääväävät itsensä ja tarvittaessa käy-

tämme myös ulkopuolista asiantun-

tijalääkäriä”, Hellberg kuvailee.

Kaikkien toimijoiden yhteistyöllä 

myös sairauspoissaolot ovat pysyneet 

matalalla tasolla, toimihenkilöillä pro-

sentissa ja työntekijöillä hieman alle 

viidessä prosentissa.

Edullinen tapa hoitaa
”Oma eläkesäätiö on myös kustan-

nustehokas tapa hoitaa lakisääteis-

tä eläkevakuutusta. Hoitokulumme 

ovat vain 0,36 prosenttia vakuutetus-

ta palkkasummasta, kun ne työeläke-

yhtiöissä ovat kaksi kertaa suurem-

mat”, Brander laskee.

ABB Eläkesäätiön hoitokulut ovat 

1,2 miljoonaa euroa vuodessa, josta 

kolmannes käytetään ulkopuolisten 

palveluiden ostamiseen, muun mu-

assa Porastolta ja varallisuudenhoi-

tajilta. Porastolta ostetaan kirjanpito, 

rekisteripalvelut, laskenta- ja maksa-

tusohjelmat sekä matemaatikon pal-

velut. Eläkepäätökset tehdään omin 

voimin alusta loppuun.

ABB Eläkesäätiön palveluita käyt-

tää 16 työnantajaa, jotka edustavat eri 

liiketoiminta-alueita. Eläkesäätiö on 

tasaava säätiö, joten kaikilla työnan-

tajilla on sama vakuutusmaksu. Kun 

maksu on kaikilla sama, säätiö välttyy 

kateomaisuuden pilkkomiselta työn-

antajakohtaisesti, mikä olisi hanka-

laa ja kallista.

”Työkyvyttömyyseläkekustannus 

kohdennetaan työnantajien ope-

ratiivisessa laskennassa kuitenkin 

työnantajittain. Jos työkyvyttömyys-

eläketapahtumia on keskimääräistä 

vähemmän, saa liiketoiminta-alue 

hyvitystä, muussa tapauksessa lisä-

maksua. Kustannustietoisuus kan-

nustaa kehittämään työoloja ja työn-

tekijöiden työkykyä”, Hellberg näkee.

”Panostamme paljon 
kuntoutukseen ja työntekijöiden 

uudelleen sijoittamisiin.”
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ABB:n yhdet juuret ovat Helsingissä, 

sillä Gottfrid Strömberg perusti yh-

den miehen sähkötekniikkayrityksen-

sä Eerikinkadun piharakennukseen 

vuonna 1889.

Yhtiön viime vuosikymmenten 

suurimmat muutokset osuivat pe-

räkkäisille vuosille. Vuonna 1987 ruot-

salainen Asea osti Strömberg Oy:n. 

Seuraavana vuonna Asea-Strömberg 

ja sveitsiläinen Brown Boveri fuusioi-

tuivat. Siitä saakka yhtymä on toimi-

nut nykymuodossa.

ABB:n suurimmat omistajat ovat 

ruotsalainen Investor (10 %), isobri-

tannialainen Cevian Capital (5,2 %) 

ja amerikkalainen BlackRock (3 %). 

ABB:n osake noteerataan Tukholman, 

New Yorkin ja Zürichin pörsseissä.

”Pääkonttorimme on Zürichissä, 

mutta toimintaa johdetaan ympäri 

maailmaa liiketoimintayksiköittäin. 

Näistä kahta, Drives & Controls- ja 

Marine & Cranes -liiketoimintayksi-

köitä johdetaan Suomesta”, viestin-

täjohtaja Maija Karhusaari kertoo.

ABB Suomi menestyy  
vahvalla tuotekehityksellä
ABB-yhtymä on aidosti globaali yritys. Yhtymän palveluksessa 

on 140 000 työntekijää sadassa maassa.

Moottoreita ja 
taajuusmuuttajia 
ABB:n huippuosaaminen liittyy taval-

la tai toisella sähköön. Taajuusmuut-

tajien avulla sähkömoottoreiden ener-

giatehokkuutta saadaan parannettua. 

Generaattoreilla tuotetaan virtaa mo-

nella maailman kolkalla teollisuuteen 

ja kotitalouksiin. ABB:n tuotteita käy-

tetään niin maan kuin meren pinnan 

alla ja myös avaruudessa.

Yksi Suomen tuotannon painopis-

te ovat laivojen ruoripotkurijärjestel-

mät. Niitä kehitetään ja valmistetaan 

Vuosaaressa ja Haminassa. Kuluttaja-

tuotteista ABB Suomi valmistaa säh-

kökatkaisimia ja pistorasioita.

ABB:n Pitäjänmäen tuotantolaitok-

silla ja konttoreissa työskentelee lä-

hes 2 500 henkilöä ja Vaasassa 2 000. 

Lisäksi yhtiöllä on tuotantoa Porvoos-

sa ja Haminassa. Henkilöstöä on kaik-

kiaan 5 200.

Haluttu työpaikka 
ABB:n huippuosaaminen tunnetaan 

hyvin insinööripiireissä. Yritys onkin 

yksi suosituimmista teknisen alan 

työnantajista.

Suomen tuotekehityspainotteisuu-

desta johtuen yrityksen henkilöstöstä 

peräti kaksi kolmasosaa on toimihen-

kilöitä. Tuotekehityspanoksilla mitat-

tuna ABB on ollut Suomen toiseksi 

tai kolmanneksi innovatiivisin yritys.

Yrityksellä on mennyt viime vuo-

sina hyvin ja se on ollut monet vuo-

det Suomen kymmenen suurimman 

yhteisöveronmaksajan joukossa. ABB 

on myös Helsingin suurin teollinen 

työnantaja.

ABB Suomen liikevaihto vuonna 

2014 oli 2,1 miljardia euroa ja liike-

voitto ennen korkoja ja veroja 344 

miljoonaa euroa. Yhtymän maail-

manlaajuinen liikevaihto on peräti 

38 miljardia euroa.

”Liiketoimintamme on ollut viime 

vuosina kannattavaa. Ilahduttavaa on 

myös se, että pystymme vuosittain 

palkkaamaan noin tuhat kesätyön-

tekijää” Karhusaari summaa.

Henkilöstöjohtaja 

Marjut Brander (vas.) 

ja viestintäjohtaja 

Maija Karhusaari 

esittelevät sähköauton 

lataustolppaa. ABB-yhtymän 

huippuosaaminen pyörii 

sähkön ympärillä.
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”Eläkesäätiö 
on kustannustehokas 

tapa hoitaa 
lakisääteinen 

eläkevakuutus.”

 Toimitusjohtaja,  
ABB Eläkesäätiö, 1996–

 59 vuotta

 KTM, insinööri

 Työskennellyt ABB-konsernissa 
vuodesta 1985 muun 
muassa controllerina ja 
riskienhallintapäällikkönä

 Asuu Mustasaaressa

 Perheeseen kuuluvat puoliso ja 
2 aikuista lasta

 Harrastaa lenkkeilyä, 
sulkapalloa, puntinnostoa ja 
pyhimys-Volvoa

 ESYn hallituksen ja koulutus- ja 
viestintätoimikunnan jäsen

 ”ESY-yhteisö on hyvä 

vertaistukiryhmä: avoin ja 

asiantunteva.” 

Osaamista löytyy
Brander näkee oman eläkesäätiön hy-

väksi puoleksi myös säätiön toimi-

henkilöiden erinomaisen ammatti-

taidon ja kyvyn palvella työntekijöitä 

yksilöllisesti.

”En usko, että työeläkeyhtiöissä 

pystyttäisiin palvelemaan asiakkai-

ta niin henkilökohtaisesti ja nopeas-

ti kuin meillä. Eläkeasiat ovat mel-

ko hankalia ja siksi on tärkeää, että 

eläkeasiantuntijat pystyvät perehty-

mään jokaisen tilanteeseen huolella”, 

Brander sanoo.

Myös henkilöstöhallinto saa eläke-

säätiöstä tärkeää tietoa organisaati-

on muutostilanteissa, kuten yt-neu-

votteluissa.

Brander tutustui eläkesäätiöihin jo 

ollessaan pankkimaailmassa töissä. 

Hän pitää työnantajan aitoa valin-

nanvapautta eläketurvan järjestä-

misessä tärkeänä asiana.

”Vaihtoehtoja pitää olla ja meille 

oma eläkesäätiö on paras ratkaisu”, 

Brander linjaa.

Sujuvaa käsittelyä
ABB Eläkesäätiössä tehdään kaik-

kiaan 500 eläkepäätöstä vuodessa. 

 Perustettu 1955

 Toimisto Vaasassa

 5 850 TyEL-vakuutettua (2014)

 4 350 eläkkeensaajaa (2014)

 4 toimihenkilöä

 Säätiössä 16 työnantajaa

 TyEL-palkkasumma 325 milj. e (2014)

 TyEL-vakuutusmaksu 24,0 % (2015)

 Eläkevastuu 588 milj. e (31.12.2014)

ABB Eläkesäätiö 
 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 
81 milj. e (2014)

 Hoitokulut/palkkasumma 0,36 %

 Sijoitusvarallisuus 685 milj. e 
(30.11.2015)

 Noin 500 eläkepäätöstä vuodessa

 Säätiössä myös lisäetuusosasto, jonka 
eläkevastuu 4 milj. e   

 Hallituksessa 9 jäsentä, joista 5 
työnantajan edustajia.

Päätösten suuren määrän vuoksi elä-

kehakemuksia ei viedä hallituksen 

kokouksiin, vaan niille on oma pro-

sessinsa, jolla varmistetaan jouhe-

va käsittely. 

Hallituksen jäsenille lähetetään 

viikoittain kooste päätösesityksis-

tä, joihin heidän on annettava mah-

dolliset kommenttinsa viikon sisällä.

Työkyvyttömyyseläkehakemusten 

hylkäysesityksiin hallituksen kaikki-

en jäsenten on aina otettava kantaa. 

Työkyvyttömyyseläkehakemuksen 

käsittely kestää keskimäärin kaksi 

viikkoa. Sujuvan prosessin ansiosta 

hallitus kokoontuu saman pöydän 

ääreen vain kolme kertaa vuodessa.

Eläkkeisiin liittyvistä asioista sää-

tiö tiedottaa lähinnä yrityksen intra-

netin kautta. Erityisesti vuoden 2017 

eläkeuudistuksesta tiedottaminen on 

kuluvan vuoden tärkeimpiä ja samal-

la työläimpiä tehtäviä. Osa-aikaeläk-

keen loppuminen on aiheuttanut jo 

paljon kysymyksiä.

Työntekijät tyytyväisiä
ABB:n ylempiä toimihenkilöitä edus-

tava luottamusmies Raimo Sillanpää 

vahvistaa henkilöstön tyytyväisyyden 

Lars ”Lasse” Hellberg
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omaan eläkesäätiöön.

”Tuttu henkilökunta ja yksilölli-

nen palvelu ovat oman eläkesäätiön 

suurimmat edut yksittäiselle työnte-

kijälle. Koska henkilöstöllä on hyvä 

edustus hallituksessa, voimme myös 

luottaa siihen, että eläkevaroja sijoite-

taan vastuullisesti”, Sillanpää sanoo.

”Pidän hyvänä sitä, että työterveys-

lääkärit toimivat eläkesäätiön asian-

tuntijalääkäreinä. Päätöksenteko ei 

ole kasvotonta ja lääkäreiden objek-

tiiviseen näkemykseen voi luottaa.”

Sillanpää on toiminut eläkesäätiön 

hallituksen jäsenenä viisi vuotta. Hän 

myöntää, että eläkesäätiö on melko 

kaukainen asia työntekijöiden arjes-

sa eikä sen etuja välttämättä tunnis-

teta. Eläkeasioista ja oman säätiön 

palveluista kiinnostutaan vasta työ-

uran lopulla.

”Vaikeimpia asioita hallituksen jä-

senille ovat työkyvyttömyyseläke-

hakemusten hylkäämiset – ja myös 

myöntämiset, jos kyseessä on nuori 

ihminen. On kuitenkin pidettävä iso 

kuva mielessä ja oltava aina johdon-

mukainen ja tasapuolinen ratkaisuis-

sa”, Sillanpää painottaa.

Sillanpää ja Brander iloitsevat, että 

säätiön hallitukseen on ollut helppo 

löytää uusia jäseniä. Uudet jäsenet 

osallistuvat heti hallituskautensa 

alussa Eläkesäätiöyhdistyksen jär-

jestämiin hallitusten jäsenten kou-

lutuksiin.

Sijoituksiin muutoksia
ABB Eläkesäätiöllä on 685 miljoonan 

euron sijoitusvarallisuus. Varsinaisia 

eläkevastuita on 510 miljoonaa eu-

roa. Säätiöllä on hoidettavana myös 

pieni, 30 vuotta sitten suljettu lisä-

etuusosasto, jonka eläkevastuu on 

noin neljä miljoonaa euroa, alle pro-

sentti kaikista eläkevastuista.

Sijoitusten tuotto on seuraillut mel-

ko tarkasti työeläkeyhtiöiden keski-

määräistä tuottoa. Viiden edellisen 

Luottamusmies Raimo 

Sillanpää edustaa ABB 

Eläkesäätiön hallituksessa 

yrityksen 2 800 ylempää 

toimihenkilöä. Taustan 

taulussa näkyy Vaasan 

tehdasalue.

”Tuttu henkilökunta ja 
yksilöllinen palvelu 

ovat oman eläkesäätiön suurimmat 
edut työntekijälle.”

ABB ELÄKESÄÄTIÖN 
SIJOITUKSET, 

yhteensä 685 milj. e
Hyödykerahastot 5 % 

Osakkeet ja 
osakerahastot 
28 %

Joukkovelka- 
kirjalainat 52 %

Lyhyen koron 
rahastot 8 %

Kiinteistöt 7 %

vuoden tuotto on ollut 5,3 prosenttia 

vuodessa ja kymmenen vuoden 4,5 

prosenttia vuodessa.

”Meillä on perinteisesti hyvin lik-

vidi salkku. Monista muista eläke-

säätiöistä eroammekin esimerkiksi 

siinä, että kiinteistösijoitustemme 

osuus on vain seitsemän prosenttia. 

Viime aikoina olemme kyllä lisänneet 

vaihtoehtoisten sijoitusten osuutta”, 

Hellberg kertoo.

Osin yrityksen historiasta johtuen 

ABB Eläkesäätiön keskeinen yhteis-

työkumppani varallisuudenhoidossa 

on SEB, jonka palveluihin Hellberg on 

ollut tyytyväinen. Erityisen onnistu-

neina sijoituksina Hellberg nostaa 

esille vuonna 2009 ostetut yrityslai-

nat. Säätiö ei ole takaisinlainannut 

eläkevaroja työnantajalle.

Yhdeksänjäsenisen hallituksen li-

säksi sijoitusasioita käsittelee kuusi-

henkinen sijoitustoiminnan työva-

liokunta, joka vastaa käytännössä 

sijoitustoiminnan ohjauksesta. Työ-

valiokunta koostuu ABB:n talousam-

mattilaisista ja siinä on mukana myös 

ABB Yhtymän edustaja. Työvaliokun-

ta kokoontuu 5–6 kertaa vuodessa. 
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V altaosa OP-ryhmän henki-

löstöstä oli jo aikaisemmin 

vakuutettuna omassa kas-

sassa. Ilmarisessa olivat vakuutet-

tuina Pohjola Vakuutuksen, Pohjola 

Kiinteistösijoituksen, Pohjola Varain-

hoidon, Omasairaalan ja Pohjola As-

set Management Execution Services’n 

työntekijät.

”TyEL-vakuutusten keskittämisel-

lä omaan eläkelaitokseen poistettiin 

keinotekoisia jakolinjoja, korostettiin 

ryhmäyhtenäisyyttä ja tehostettiin HR-

johtamista”, sanoo OP-ryhmän hen-

kilöstöjohtaja Outi Taiviainen.

Yhdistäminen tehtiin vakuutuskan-

nan siirtona, joka toteutui 31.12.2015. 

Muutoksella ei ole luonnollisestikaan 

vaikutusta henkilöstön eläketurvan 

sisältöön.

Nyt 12 000 vakuutettua
”Suomessa on viime aikoina keskus-

teltu siitä, onko eläkevarojen hoito 

keskittymässä liikaa. OP Ryhmä osoit-

taa toiminnallaan olevansa selkeästi 

hajautetun eläkejärjestelmän puolel-

la”, OP-Eläkekassan toimitusjohtaja 

Erkko Ryynänen iloitsee.

OP-Eläkekassa on perustettu vuon-

na 1950. Kassan perustamista edelsi 

vuodesta 1929 voimassa ollut eläke-

sääntö. Koko ryhmää kattava työ-

eläkejärjestely tuli voimaan 1962 

työeläkelakien säätämisen jälkeen. 

OP-Eläkekassa hoitaa TyEL:n mukai-

sen eläketurvan. Lisäeläketurvan hoi-

taa OP-Eläkesäätiö.

Vuoden 2015 lopussa eläkekassan 

toimintapiiriin kuului 276 työnantajaa, 

joista 180 oli alueellisia osuuspankke-

ja. Jäseniä eläkekassassa oli 12 000 ja 

eläkkeensaajia 7 100.

OP-Eläkekassa on hyvää tulosta te-

kevä vakavarainen työeläkelaitos, joka 

palauttaa vuosiylijäämänsä TyEL-mak-

sualennuksina työnantajille. Eläkevas-

tuu on kokonaisuudessaan katettu.

OP-Eläkekassan hallinnossa ovat 

edustettuina tasapuolisesti niin työn-

antajat kuin työntekijät. Kummastakin 

ryhmästä kuuluu edustajistoon 12 ja 

hallitukseen 3 jäsentä. Eläkekassassa 

työskentelee 7 toimihenkilöä. 

OP-Eläkekassa 
sai lisää jäseniä
OP-Eläkekassa sai 1 400 uutta vakuutettua vuoden vaihteessa, 

kun kaikkien OP-ryhmäläisten työeläkevakuutukset keskitettiin 

omaan eläkekassaan.

OP-
Eläkekassa

 Noin 12 000 TyEL-
vakuutettua

 7 100 eläkkeensaajaa

 7 toimihenkilöä

 276 työnantajaa

 TyEL-palkkasumma noin 
580 milj. e (arvio 2016) 

 TyEL-vakuutusmaksu  
22,5 % (2015)

 Eläkevastuu 1 120 milj. e 
(arvio 1.1.2016) 

 Maksetut eläkkeet ja muut 
korvaukset 138 milj. e 
(2015)

 Hoitokulut/palkkasumma 
0,30 % 

 Sijoitusvarallisuus 1 410 
milj. e (arvio 1.1.2016)   

 Noin 850 eläkepäätöstä 
vuodessa.

"OP Ryhmä 
osoittaa 
olevansa 
hajautetun 

eläkejärjestelmän 
puolella."
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Työeläkekuntoutus
Teksti ja kuvat MARKKU PULKKINEN

T ELK käsittelee vuosittain noin 

5 000 työeläkeasioihin liitty-

vää valitusta, joista kolmi-

sensataa koskee ammatillista kun-

toutusta. 

Eläkelaitosten tekemistä kieltei-

sistä kuntoutuspäätöksistä noin yh-

deksän prosenttia muutettiin viime ja 

edellisenä vuonna TELKin päätöksellä. 

Kaikissa asioissa TELKin muutospro-

sentti vuonna 2014 oli 10,2.

Kuntoutusasiat käsitellään muu-

toksenhakulautakunnassa aina kii-

reellisinä. Niiden käsittelyaika onkin 

vain kolme kuukautta, kun se kaikis-

sa työeläkevalituksissa on viisi kuu-

kautta. Puustinen on nykyisiin käsit-

telyaikoihin tyytyväinen.

Perusteluissa puutteita
Suuri syy työkyvyttömyys- ja kuntou-

tuspäätöksistä valittamiseen ja pää-

tösten muuttumiseen ovat riittämät-

tömät hylkäyspäätösten perustelut. 

Tämä koskee erityisesti hakijan lää-

ketieteellisiä sairauslöydöksiä ja nii-

den merkitystä hänen työkyvylleen 

tai sen menettämisen uhalle.

”Kaikki eläkelaitokset eivät osaa 

perustella hylkääviä päätöksiään riit-

TELK linjaa 
ammatillista 
kuntoutusta
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan (TELK) 

puheenjohtaja Olli Puustinen kertoi Työeläkekuntoutuspäivässä 

kiinnostavia esimerkkejä ammatillisen kuntoutuksen linjauksista.

Hakijan tausta

Peruskoulun käynyt hakija on toiminut rau-

doittajana runsaat 20 vuotta, mutta ei ole 

ollut työelämässä vuoden 2009 jälkeen. Vii-

meinen työsuhde päättyi joulukuussa 2009. 

Raudoittajan 
hylkäys- 
päätös 
muuttui

Sairauksina hänellä ovat laaja-alaiset tule-vaivat, 

nivelrikko olkapäässä ja molemmissa polvissa 

sekä tekonivel asennettuna lonkkaan 2012. Li-

säksi hänellä on aikuistyypin diabetes, refluksi-

sairaus ja verenpainetauti. Hakija oli ollut am-

matillisessa kuntoutuksessa useamman kerran ja 

haki sitä uudelleen vuoden 2013 lopulla. Hake-

muksessa ei ollut vielä kuntoutussuunnitelmaa.

Aikaisempi kuntoutus

Eläkelaitos oli antanut myönteisen ennakkopää-

töksen ammatillisesta kuntoutuksesta ja tehnyt 

toimeksiannot palveluntuottajalle 2010, 2011 

tävän selkeästi, vaikka työntekijän 

eläkelain 105 a -pykälässä sitä nimen-

omaisesti edellytetään. Laitoksen aja-

tuksenjuoksun tulisi käydä ilmi pe-

rusteluista. Päätös on lain esitöiden 

mukaan perusteltava erityisen hyvin 

silloin, kun se eroaa hoitavan lääkärin 

näkemyksestä”, Puustinen painottaa.

”Hylkäyspäätöksistä selvästi suurin 

osa pohjautuu lääketieteellisiin pe-

rusteisiin ja siksi niiden avaaminen 

vakuutetulle selkeästi on erityisen tär-

keää. Perustelut ovat avainasemassa, 

jos vakuutettu harkitsee muutoksen-

hakua eläkelaitoksen päätökseen.”

Motivaatiolla iso merkitys
Toinen aika ajoin tarkasteluun nouse-

va seikka on, voidaanko työntekijän 

katsoa olevan aktiivisesti työelämäs-

sä ja näin ollen työeläkekuntoutuk-

sen piirissä.

”Vakuutettu, jolla on takanaan 

säännöllinen työhistoria, on saatta-

nut olla useamman vuoden työkyvyt-

tömänä, mutta on silti hakeutunut 

esimerkiksi koulutettavaksi uuteen 

ammattiin. Hänet voidaan edelleen 
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”Eläkelaitokselta 
vaaditaan 

pitkäjänteisyyttä.”

TELKin ratkaisu 3/2014

Kokonaisharkinnan perusteella hakijan on kat-

sottava edelleen olevan vakiintunut työelämään 

työeläkekuntoutuksen edellyttämällä tavalla. Ai-

emmat kuntoutustoimenpiteet eivät ole olleet 

kaikilta osin oikea-aikaisia, kun otetaan huomi-

oon kesken ollut hoito. Viimeisimmän lääkärin-

lausunnon mukaan motivaatio on kohentunut 

ja hänelle on suositeltu ammatillisena kuntou-

tuksena uutta työkokeilua. Saadun selvityksen 

perusteella sopivan ammatillisen kuntoutuksen 

voidaan arvioida olevan edelleen tarkoituksen-

mukaista.

ja 2012. Näissä ei ollut kyetty laatimaan rea-

listista kuntoutussuunnitelmaa. Eläkelaitos oli 

2013 myöntänyt työkokeilun golfkentän hoitajan 

tehtäviin, mutta kokeilu oli keskeytynyt selkäki-

pujen takia. Hakija oli saanut kuntoutustukea 

2/2014 saakka 12/2009 alkaneen työkyvyttö-

myyden perusteella.

Eläkelaitoksen päätös 11/2013

Eläkelaitos hylkäsi hakemuksen, koska sen mie-

lestä yhteys työelämään oli katkennut eikä työ-

hön palaaminen työeläkekuntoutuksen keinoin 

ollut jatkossa todennäköistä.

Valitus

Muutoksenhakijaa oli aikaisemmin innokkaasti 

ohjattu erilaisiin työhön palaamisen tukitoimiin, 

vaikka hoitotoimet olivat olleet kesken. Hänelle 

oli ehdotettu kuntoutuksia pelkästään fyysisiin 

töihin, kuten vahtimestarin tai puutarhurin työt, 

mutta tule-sairauksiensa takia hän ei sellaisiin 

pysty. Hakija on halukas kokeilemaan kevyem-

piä töitä, joissa ei esiinny pakkotahtisuutta ja 

joissa voi liikkua ja istahtaa tarpeen mukaan. 

Työkokeilut ennen vuotta 2013 olivat ajallisesti 

väärin mitoitetut.

TELK:in puheenjohtaja Olli Puustinen (oik.) 

ja VR-Yhtymän ylilääkäri Otso Ervasti 

pohtivat Työeläkekuntoutuspäivässä 

ammatillisen kuntoutuksen 

myöntöperusteita. Perinteinen 

koulutuspäivä kokosi marraskuussa 

yli 30 osanottajaa oppimaan lisää 

työeläkekuntoutuksen mahdollisuuksista 

työhön paluun tukemisessa.

Puustisen mielenkiintoisen esityk-

sen antamin eväin toinen puolikas 

koulutuspäivästä käytettiin käytän-

nön kuntoutustapausten käsittelyyn. 

Niitä olivat koonneet ABB Eläkesääti-

ön Raija Jaskari ja Eläkekassa Verson 

Marita Hyypiä. 

Työeläkekuntoutuksen käytännön 

toimista julkaistiin laajempi kokonai-

suus ESY Tiedossa 1/2015, joka löytyy 

muun muassa Eläkesäätiöyhdistyk-

sen internetsivulta. 

katsoa kuuluvaksi työeläkejärjestel-

män ammatillisen kuntoutuksen pii-

riin. Eläkelaitokselta vaaditaankin 

ammatillisessa kuntouttamisessa pit-

käjänteisyyttä ja kokonaistilanteen 

tarkastelua”, Puustinen muistuttaa.

Eläkelaitoksille tuottaa joskus myös 

hankaluuksia arvioida esitetyn kun-

toutussuunnitelman tarkoituksen-

mukaisuutta. 

”Jos hakijalla on aito oma tahto ja 

motivaatio kouluttautua tiettyyn am-

mattiin, voi sekin vaikuttaa tarkoituk-

senmukaisuuden harkintaan. Haetun 

koulutuksen sektorilta saattaa löytyä 

monenlaisia työtehtäviä. Tarkoituk-

senmukaisuuden tulkinnan ei pitäisi 

olla näissä tilanteissa kovin ahdasta. 

Selvät fyysiset esteet ovat toki pitävä 

hylkäysperuste”, Puustinen opastaa.

Ammatillisella kuntoutuksella ei 

yleensä ole tarkoitus nostaa koulu-

tustasoa. Osa hakemuksista on koulu-

tuksen osalta rajatapauksia ja joskus 

tarkoituksenmukainen koulutusta-

son nostaminen on kokonaisedun 

kannalta ollut myös TELKin mielestä 

hyväksyttävää. 
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K uuselan mukaan suurimmat 

muutokset koskevat valuut-

tariskin sekä korkosijoitus-

ten duraation eli kestoajan huomioi-

mista. Lisäksi pääomavaade kohdistuu 

jatkossa koko sijoitusvarallisuuteen, ei 

enää pelkästään eläkevastuuvelkaan. 

Tarkoituksena on, että vakavaraisuus-

vaatimukset kuvaavat jatkossa aiem-

paa tarkemmin sijoitusten todellista 

riskiä. Laskentatavan muutoksesta 

johtuen pääomavaade näyttäisi kas-

vavan, mutta todellisuudessa muutos 

entiseen on hyvin pieni.

”Jos sijoitussalkku on yksinker-

tainen, ei vakavaraisuuden laskenta 

juurikaan monimutkaistu. Pääoma-

vaadekin säilyy keskimäärin entisellä 

tasolla. Vuoden 2014 lopun sijoituksilla 

laskettuna koko alan yhteenlaskettu 

pääomavaade jopa pienenee. Eläke-

laitosten välillä on toki paljon eroja”, 

Kuusela kertoo.

Uusina riskeinä vakavaraisuuslas-

kentaan otetaan valuutta-, luottomar-

ginaali- ja vastapuoliriskit. Lisäksi 

huomioidaan sijoitusten velkavipu ja 

duraatio. Yksi sijoitus saattaa jatkos-

sa altistua siten useammalle riskil-

le, kun tähän saakka se on sijoitettu 

yhteen, riskiä parhaiten kuvaavaan 

luokkaan. 

Selkeys lähtökohtana 
Uudesta laista haluttiin Kuuselan mu-

kaan tehdä mahdollisimman selkeä, 

jotta eläkelaitoksissa vältyttäisiin tur-

halta työltä.

”Muun muassa valuuttariskin osal-

ta päädyimme vain yhteen luokkaan, 

vaikka valmisteluvaiheessa luokkia 

oli useampi. Osakkeiden 30–35 pro-

sentin tappio-olettamassa on sen si-

jaan muutama eri maaluokka”, Kuu-

sela valaisee. 

Katesäännöksistä uudessa lainsää-

dännössä luovutaan, mutta joitain ”li-

miittisäännöksiä” jää. Esimerkiksi yh-

teen yhteisöön tai kiinteistöön saa olla 

sijoitettuna enintään viisi prosenttia 

varallisuudesta. Jos raja ylittyy, lisä-

tään osa ylitteestä suoraan vakava-

raisuusrajaan.

OLV-osuus nousee 
Vakavaraisuuslaskennan lisäksi työ-

eläkelainsäädäntöön tulee muitakin 

muutoksia.

”Vuoden 2017 työeläkeuudistuksen 

myötä osakepainolle asetetaan 65 pro-

sentin yläraja. Ylittävältä osalta tulee 

sadan prosentin lisäpääomavaade”, 

Kuusela muistuttaa.

Osaketuottosidonnaisen lisävakuu-

tusvastuun (OLV) osuus nousee työ-

eläkeuudistuksen myötä 10 prosentis-

ta 20 prosenttiin. Vuonna 2017 se on 

15 prosenttia. Tämä muutos alentaa 

vakavaraisuusrajaa 10–20 prosenttia 

ja lisää eläkelaitosten yhteisellä vas-

tuulla olevaa riskiä. Eläkelaitokset voi-

vat OLV-muutoksen myötä kasvattaa 

osakeallokaatiotaan 7–8 prosenttiyk-

sikköä. Tätä Kuusela pitää sijoitusallo-

kaatioiden osalta suurempana muu-

toksena kuin vakavaraisuusuudistusta.

”Ensi vuodenvaihteessa tapahtuu 

siis todella paljon ja muutoksiin val-

mistautuminen pitäisi olla jokaisessa 

Vakavaraisuus-
sääntely valmis
Eläkelaitosten vakavaraisuutta sääntelevä uusi laki on valmis ja se 

astuu voimaan vuoden päästä. Ylimatemaatikko Mikko Kuusela 

sosiaali- ja terveysministeriöstä kertasi Eläkesäätiöyhdistyksen 

Sijoituspäivässä vakavaraisuussääntelyn keskeiset muutokset.

Kalle Kauppila (vas.), Kalervo Koistinen ja Mikko Kuusela pohtivat 

Sijoituspäivän tauolla, millaisilla työkaluilla tiedonkeruu sijoituksista 

sujuisi näppärimmin.
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pimusjuridiikka on työlästä kaikille 

osapuolille. 

Hedge-rahastojenkin osalta tarvi-

taan jakaumat vakavaraisuuslasken-

nan luokista. Hedge-rahastojen ongel-

mana ovat Kauppilan mukaan usein 

pitkät viiveet tietojen saannissa.

”Kaikesta huolimatta laskenta on 

aina jossain määrin mahdollisuuksi-

en taidetta, jossa ratkaisut kyllä löy-

detään”, Kauppila kannustaa.

Työkalu tietojen keruuseen
Alan toimijat ovat yhteistyössä ke-

hitelleet yhteisen riskitietojen toi-

mittamisstandardin, jolloin tietojen 

kerääminen helpottuu ja paikkan-

sapitävyys paranee. Työryhmään on 

kuulunut palvelutoimistojen edusta-

jia, varainhoitajia ja Sijoitustutkimus.

”Jos eläkelaitoksella on yksi varain-

hoitaja, tietojen kerääminen ja pää-

omavaatimuksen laskenta on melko 

helppoa. Varainhoitaja kerää sijoi-

tusten riskitiedot ja ne toimitetaan 

”Laskennan a ja o on, 
että jokaisen sijoituksen rakenteesta on 

tarkat sisältötiedot.”

eläkelaitoksessa hyvässä vauhdissa”, 

Kuusela teroittaa.

Mahdollisuuksien taidetta
Sijoitustutkimuksen Kalle Kauppila 

tarjoili Sijoituspäivän osanottajille 

vinkkejä, kuinka vakavaraisuuslas-

kentaa pystyy jatkossa hoitamaan su-

juvimmin.

”Laskennan a ja o on, että jokaisen 

sijoituksen osalta on tarkat luokittelu-, 

kohdistus- ja sisältötiedot. Ne pitää 

selvittää itselleen ja rutiininomaisesti 

pyytää tuotteen myyjältä jo ostovai-

heessa”, Kauppila tähdentää.

”Useimmista sijoitusrahastoista, 

etenkin UCITS-rahastoista, on saata-

vissa riittävän hyvät ja tuoreet tiedot 

laskentaa varten. Non-UCITS-rahastot 

ovat kirjavampia ja tiedot tulevat usein 

viiveellä, joten niiden vakavaraisuus-

laskennassa joudutaan käyttämään 

usein arvioita. Rahastojen johdannais-

positiot ovat myös melko työläitä sel-

vittää ja dataa niistä on melko heikosti 

saatavilla. Painopiste kannattaisikin 

olla UCITS-rahastoissa.” 

Kauppilan mukaan kannattaa vält-

tää myös lisätyötä, jota koituu, jos 

käytetään runsaasti NDA-salassapi-

tosopimusta vaativia rahastoja. So-

Savoyssa pidetyssä Sijoituspäivässä 

oli 35 osallistujaa. Päivän anti oli 

normaalin tapaan kattava globaaleista 

talousnäkymistä yksittäisiin 

sijoituskohteisiin osake-, korko- ja 

kiinteistömarkkinoilla. 

Lue lakia
Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan 

laskemisesta ja sijoitusten 

hajauttamisesta 315/2015 

Valtioneuvoston asetus 447/2015

STM:n asetukset 452/2015 ja 453/2015

vakuutusmatemaatikolle, joka lisää 

vakavaraisuuslaskentaa varten elä-

kevastuutiedot ja täydennyskertoi-

men”, Porasto Oy:n aktuaari Kalervo 

Koistinen selventää.

Eläkelaitoksilla on kuitenkin käy-

tännössä omia suoria sijoituksia ja 

useita varainhoitajia, jolloin riskitie-

tojen kerääminen ja yhdistäminen 

voi olla hankalaa. 

”Riskitiedot kerätään helpoiten ex-

cel-taulukolla, jossa on tunnistetiedot 

sijoituksista, kuten ISIN ja nimi sekä 

sijoituksen jakautuminen riskiluok-

kiin. Eläkelaitos yhdistää tiedot tai 

käyttää yhdistämisen apuna palve-

luntarjoajaa tai päävarainhoitajaa ja 

toimittaa tiedot vakuutusmatemaati-

kolle vakavaraisuuslaskentaa varten”, 

Koistinen opastaa.

Excel-taulukko on toimitettu viime 

kesänä kaikille eläkekassoille ja -sääti-

öille. Tarvittaessa taulukkoa voi kysyä 

palvelutoimistoista, varainhoitajilta 

tai Sijoitustutkimuksesta. 
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Työn ilo
Teksti ja kuvat MARKKU PULKKINEN

T yöeläkealalta löytyy kosol-

ti kiinnostavia työpaikko-

ja. Eläkekassoissa ja -sääti-

öissä tarvitaan vieläkin laajempaa 

osaamista kuin isoissa työeläkeyh-

tiöissä. Työn ilo -palstalla eläkesää-

tiökentällä työskentelevät kertovat 

työnsä parhaista puolista – ja vähän 

itsestäänkin. ESY-tiedon toimittaja 

pujahti sarjan avauksessa jäätelöiden 

ja tuoksujen maailmaan, Unileverin 

Eläkesäätiö Polarikseen.

Kuka olet  
ja mitä teet?
Olen Anna-Maija Juvonen-Cavonius. 

Työskentelen Pension Fund Specialis-

tina Eläkesäätiö Polariksessa.

 

Mitä työsi sisältää?
Työni on erittäin monipuolista ja mie-

lenkiintoista, kuten pienissä organi-

saatioissa on. Tehtäviäni ovat mm. 

eläkesäätiön kirjanpito tilinpäätök-

sineen, Finanssivalvonta- ja muu vi-

ranomaisraportointi, sijoitustoimin-

nan back office -toimintojen hoito ja 

eläkeneuvonta. Eläkkeisiin liittyviä 

asioita hoidan yhdessä palvelutoi-

misto Poraston kanssa. 

Miten päädyit  
eläkealalle?
Vähän vahingossa. Tulin Unileverin 

taloushallintoon töihin kesällä 1990 

ja vuoden kuluttua minua kysyttiin 

vapautuneeseen eläkeasiainhoitajan 

tehtävään. Tuolloin en tiennyt eläke-

maailmasta paljoakaan, mutta niin 

se vei mukanaan. Ja olen viihtynyt!

Olen viihtynyt!

musta ja mahdollisuuden keskustella 

asioista avoimesti ja saada näin yh-

teistä näkökulmaa. ESYn koulutukset 

ja seminaarit pitävät meidät hienosti 

ajan tasalla muuttuvassa säädösvii-

dakossa niin eläke-, kirjanpito- kuin 

sijoitussektoreilla. 

Mitä harrastat?
Liikuntaa (jumppa ja hydrobic), lu-

kemista, perheen kanssa oleilua ja 

yhteyden pitämistä ystävien kanssa.

Minkä kirjan  
luit viimeksi?
Luemme päivän päätteeksi pojallem-

me ääneen ja viimeksi luin Timo Par-

velan "Sammon vartijat". 

Anna-Maija Juvonen-Cavonius  Pension Fund Specialist, Eläkesäätiö Polaris 

Pensionsstiftelse  Laskentatoimen yo-merkonomi  ESYn tiedotus- ja 

koulutustoimikunnan jäsen  Työttömyyskassa Finkan hallituksen jäsen  

Asuu Helsingissä  Perheeseen kuuluvat aviomies ja 11-vuotias poika  

Harrastaa perheen kanssa oleilua, liikuntaa (jumppa ja hydrobic) ja  

lukemista  Sielunmaisema sijaitsee mökillä Kiteellä.

Eläkesäätiö 
Polaris

 Suomessa toimivien 
Unilever-yhtiöiden  
AB-yhteiseläkesäätiö

 Perustettu 1956 

 Toimintapiiriin kuuluu noin 
250 henkilöä

 Eläkkeensaajia noin 800

 Sijoitusomaisuuden arvo 
noin 150 milj. e

 2 toimihenkilöä

 Asiamiehenä toimii  
Pentti Rouhiainen.

Mikä on parasta työssäsi  
ja työpaikassasi?
Työni on erittäin monipuolista, sa-

manlaista päivää tuskin on. Hyvät 

työkaverit ja kollegat sekä Unileve-

rillä että muissa säätiöissä ja kassois-

sa sekä palvelutoimistossa ovat suuri 

voimavarani. Alaa koskevat lainsää-

dännölliset ja muut muutokset pi-

tävät myös mielen virkeänä ja oppi-

vaisena.

Mikä on parasta ESY-
yhteisössä?
Toisten säätiöiden ja kassojen kolle-

gat ja ESYn toimiston väki. Asiantun-

tevaa apua saa asiaan kuin asiaan. 

Tiivis yhteisö tuo keskinäistä luotta-
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Y hdysvaltain 500 suurimman 

yrityksen tulokset ovat ta-

saantuneet. Selkeää kasvua 

tapahtuu vain terveydenhuolto-, tek-

nologia- sekä kulutushyödykeyrityk-

sissä. 

”Vaakakupin negatiivisella puolella 

on raaka-aineiden hintojen laskusta 

kärsivä raskas teollisuus ja positiivi-

sella puolella hyötyvä kuluttaja. Käyn-

nissä on iso varallisuudensiirto raaka-

aineiden tuottajilta raaka-aineiden 

kuluttajille”, Hyöty tiivistää.

”Samaan aikaan, kun Kiinan ja raa-

ka-aineiden supersykli kääntyy, tek-

nologiassa on teollista vallankumo-

usta muistuttava harppaus. Raskaan 

ja kevyen teollisuuden erot kasvavat 

suuriksi, kun raaka-aineiden supersyk-

lin kääntyminen rasittaa hyödyke- ja 

investointitavarayrityksiä ja digitali-

saation ja bioteknologian kehitys hyö-

dyttää teknologiasektorin ja tervey-

denhuollon yrityksiä”, Hyöty kuvailee.

Laatu ja osinko ykkösinä
Osakehankinnoissa kannattaa Hyödyn 

mielestä kiinnittää erityistä huomiota 

kestävään osinkoon, hyvään laatuun 

ja alhaiseen volatiliteettiin.

”Hyvin hajautettu salkku on nyt 

tärkeämpi kuin koskaan. Riskin ha-

jauttamiseen käyttäisin myös vaihto-

ehtoisia tuoton lähteitä, kuten maa-

taloushyödykkeitä ja kultaa.”

”Keskuspankkien korkopolitiikka 

pitää korot poikkeuksellisen alhaalla 

poikkeuksellisen pitkään. Kevyen ra-

hapolitiikan teho alkaa kulua loppuun. 

Pitkällä aikavälillä liian kevyt rahapo-

litiikka vähentää talouden elinvoimaa 

ja johtaa inflaation sijaan deflaatioon. 

Pitääkin löytää uusia konsteja talou-

den elvyttämiseksi”, Hyöty painottaa.

”Maailmanlaajuista kehnoa kehi-

tystä selittää Kiina. Teollisuusyritys-

ten tuloskasvu mataa Kiinassa nollan 

pinnassa riskisen rahan hinnan ol-

lessa jopa 15 prosentin tuntumassa. 

Yrityssektorin velka on huipussaan 

tuottajien hintojen laskiessa kolmatta 

vuotta. Vientisektoria rasittavat siten 

korkeat velanhoitokulut, heikko kas-

savirta ja kallis valuutta.  Ratkaisu olisi 

valuutan kunnon devalvaatio, mutta 

se katkaisisi reformin ja kiihdyttäisi 

valuuttasotaa”, Hyöty pohtii. 

Teksti ja kuva MARKKU PULKKINEN

Globaalin taantuman

riski kasvaa 
Elite Varainhoidon päästrategi Jussi Hyöty näkee globaalin 

taloustaantuman riskin kasvaneen. Keskeisissä teollistuneissa 

maissa, kuten Yhdysvalloissa, Japanissa ja Euroopan maissa, 

kuluttaja voi suhteellisen hyvin, mutta teollisuustuotannon 

kasvu on pysähtynyt. 

Hyödyn neljä 
skenaariota

1. Samaa tietä  
takaisin

Korot nousevat ja osakkeet laskevat. 

Hajautushyödyt häviävät. Tie muuttuu  

pian kestämättömäksi.

2. Osakkeet saavat 
lisävauhtia

Korot nousevat ja osakkeet nousevat. 

Yritysten tulosten kasvu kompensoi 

kustannusten nousun. Normalisointi  

onnistuu. Paras vaihtoehto.

3. Rahapolitiikan 
keventäminen jatkuu

Korot laskevat ja osakkeet nousevat. Jatketaan 

jo seitsemän vuotta jatkunutta elvytystä. Tie 

muuttuu vähitellen kestämättömäksi.

4. Unohdetaan 
rahapolitiikka

Korot laskevat ja osakkeet laskevat.  

Uutena mahdollisuutena helikopterielvytys, 

jossa valtio ottaa ikuista lainaa keskuspankilta 

aikomatta maksaa sitä takaisin. Keventää 

verotusta ja lisää kulutusta. 

”Taantuma on ohi vasta, kun 

korot ovat nousseet. Eurooppa on 

likviditeettisuhdanteessa ja korot 

pysyvät alhaalla vuosikymmenen 

loppuun asti”, Sijoituspäivässä 

puhunut Jussi Hyöty uskoo.
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E läkesäätiöyhdistys koko-

si vuosi sitten mallisääntö-

työryhmän, jonka tehtävänä 

oli laatia sääntömuutosehdotukset 

muuttuvaan tilanteeseen. Eläkesää-

tiöt ja -kassat voivat soveltaa työ-

ryhmän laatimia ohjeita ja malleja 

sellaisenaan tai soveltuvin osin. Mal-

lisääntötyöryhmän urakka oli iso ja 

se kokoontui yli 20 kertaa.

Tämän lehden ilmestyessä uudet 

mallisäännöt ovat todennäköisesti 

tavoittaneet jo kaikki eläkesäätiöt ja 

eläkekassat.

”Jokaisella eläkesäätiöllä ja -kassal-

la ovat omat lähtökohtansa sääntöjen 

muuttamisessa. Mallisäännöt eivät 

siksi sovellu samanlaisina kaikille. 

Yksityiskohdista onkin aina syytä kes-

kustella oman palveluyhtiön kanssa”, 

mallisääntötyöryhmän puheenjohta-

ja ja Eläkesäätiöyhdistyksen lakimies 

Ismo Heinström painottaa.

”Lisäeläkkeitä hoitavan eläkelaitok-

sen on itse päätettävä, pitääkö se va-

kuutettujen edut ennallaan vai kom-

pensoiko jollain tavalla työeläkelain 

mukanaan tuomia työeläkkeen hei-

kennyksiä. Jos tätä pohdintaa ei ole 

vielä käyty, niin nyt se on korkea aika 

käydä”, Heinström hoputtaa.

Päätökset sääntöjen muuttamisesta 

voidaan tehdä yksinkertaisella äänten 

enemmistöllä lukuun ottamatta niitä 

eläkelaitoksia, joiden omissa sään-

nöissä sääntöjen muuttamiselle on 

asetettu määräenemmistövaatimus.

Sääntömuutokset voivat tulla voi-

maan aikaisintaan 1.1.2017 tai sinä 

päivänä, jona hakemus saapuu Fi-

nanssivalvontaan.

Suojasäännös turvaa
Ennen vuotta 2017 työsuhteesta eläk-

keelle jäävien tai jääneiden henkilöi-

den osalta ei tarvitse tehdä erityis-

järjestelyjä, sillä heihin sovelletaan 

työ- ja lisäeläkkeissä nykyisiä sään-

töjä edellyttäen, että he muutenkin 

täyttävät työeläkelakiin sisältyvän 

voimaantulosäännöksen ehdot.

Vuonna 2017 tai sen jälkeen työ-

suhteesta vanhuuseläkkeelle jäävillä 

henkilöillä on oikeus jäädä lakisäätei-

selle vanhuuseläkkeelle ennen alin-

ta vanhuuseläkeikää lisäeläketurvan 

vanhuuseläkeiässä tai aikaisintaan 

63-vuotiaina edellyttäen, että he muu-

tenkin täyttävät työeläkelakiin sisäl-

tyvän voimaantulosäännöksen ehdot. 

Siinä tapauksessa heidän lakisäätei-

seen vanhuuseläkkeeseensä tehdään 

kuitenkin varhennusvähennys, joka 

on 0,4 prosenttia jokaiselta kuukau-

delta ennen alinta lakisääteistä van-

huuseläkeikää.

”Suojasäännöksen piirissä olevi-

en henkilöiden osalta vaihtoehtoina 

ovat lisäeläkkeenä myönnettävän van-

huuseläkeiän nostaminen työeläke-

uudistusta vastaavasti, lakisääteisen 

eläkkeen huomioon ottaminen ilman 

varhennusvähennystä tai uuden työ-

eläkelain aiheuttaman lakisääteisen 

eläkkeen heikennyksen kompensoin-

Teksti ja kuva MARKKU PULKKINEN

Lisäeläkkeitä hoitavien
säätiöiden ja kassojen säännöt uusiksi 

Vuoden 2017 alku lähestyy 

hyvää vauhtia. Silloin 

lisäetuuksia tarjoavien 

eläkesäätiöiden ja 

-kassojen sääntöjen pitäisi 

olla linjassa uudistuvan 

työeläkelainsäädännön kanssa.
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ti. Täyden kompensoimisen kustan-

nusvaikutukset voivat kuitenkin olla 

suuret”, Heinström muistuttaa.

”Yleisin ratkaisu sääntöjä muu-

tettaessa lienee se, että lisäeläkkeen 

taso pyritään pitämään ennallaan. 

Tällä tavalla mallisäännöt ovat tähän-

kin asti rakennettu. Tämä tarkoittaa, 

että lisäeläkkeellä ei kompensoida 

lakisääteiseen eläkkeeseen tehtäviä 

heikennyksiä. Joitain eläkesäätiöitä ja 

-kassoja koskevat työehto- tai työso-

pimukset estävät lisäeläkkeenä myön-

nettävään vanhuuseläkeikään tehtä-

vät muutokset.”

Vapaakirjat hankalia
Toinen ryhmä, joita muutos koskee, 

ovat niin sanotut vapaakirjalaiset. Jos 

henkilö on saanut vapaakirjan ennen 

vuotta 2017 ja jos kysymys on malli-

sääntöjen mukaisesta täysin rajoite-

tusta vapaakirjasta, ei siihen tarvitse 

tehdä muutoksia.

Jos sen sijaan on kysymys vapaa-

kirjasta, joka rajoitetaan vasta henki-

lön jäädessä eläkkeelle, on harkitta-

va lisäeläkkeen eläkeiän nostamista. 

Muita mahdollisuuksia ovat lakisää-

teisen eläkeiän nousun huomioimi-

nen ja myös kompensointi.

Jo eläkkeelle jääneen henkilön osal-

ta helpoimmaksi vaihtoehdoksi voi 

jäädä lakisääteiseen eläkkeeseen teh-

tävän vähennyksen kompensointi.

”Yleisin toimintatapa vapaakirja-

laisten kohdalla tullee olemaan se, 

että lisäeläkkeen maksaminen heil-

le aloitetaan vasta lakisääteisen van-

huuseläkeiän täyttyessä”, Heinström 

näkee.

Säännöt monimutkaistuvat
Eläkehallintopäällikkö Elisa Rauha-

maa OP-Eläkesäätiöstä edusti mal-

lisääntötyöryhmässä käytännön 

näkemystä ja kokemusta. Hän piti 

mallisääntöjen laatimista isona urak-

kana.

”Tuntui siltä, että ensi vuoden 

alun muutokset vaativat työryhmäl-

tä enemmän työtä kuin mikään muu 

lakimuutos koko 2000-luvulla. Ja kulu-

neina vuosina on tehty useampiakin 

mallisääntöjä monien eri lakimuutos-

ten johdosta”, Rauhamaa kuvailee.

”Hankalinta oli sovittaa lisäeläke 

vanhuuseläkeiän nostamiseen. Työ-

ryhmässä mietittiin vaihtoehtoisia 

malleja, kuinka lisäturvan eläkeikiä 

voidaan nostaa. Valmistelimme mal-

lit 60:n ja 65:n vuoden eläkeikiä var-

ten. Mallisäännöt pitävät sisällään 

jo ennestään niin monia lakisäätei-

sen eläkkeen muutoksia, että uusien 

muutosten vieminen sääntöihin te-

kee niistä erittäin vaikeaselkoisia”, 

Rauhamaa harmittelee.

Noin 2 800 toimihenkilön ja 7 300 

eläkkeensaajan OP-Eläkesäätiössä 

ei ole vielä tehty päätöksiä uusista 

säännöistä. Rauhamaa kertoo, että 

tammikuussa alkaa sääntömuutok-

sen valmistelu toden teolla. Myös 

palvelutoimistot tarvitsevat hyvissä 

ajoin tiedon mahdollisista muutok-

sista laskentaohjelmistojen tekemis-

tä varten. 

Mallisääntötyöryhmä on 

kokoontunut parikymmentä 

kertaa sovittelemaan yhteen 

lisäeläketurvaa ja vuoden 2017 

työeläkeuudistusta. Lokakuun 

kokouksessa olivat mukana 

vasemmalta lukien Mika Kivinen 

(Innova Oy), Lauri Ojala (Porasto Oy), 

Elisa Rauhamaa (OP-Eläkesäätiö), 

Sirkka Hänninen (Porasto Oy) 

ja Päivi Johansson (Porasto Oy). 

Kuvasta puuttuvat Johanna 

Heikurainen (Valion Eläkekassa) 

ja Klaus Silvennoinen (Innova Oy) 

sekä työryhmän puheenjohtaja 

Ismo Heinström ja Timo Toropainen 

Eläkesäätiöyhdistyksestä.

Lisäeläke-etuuksien 
muuttamisen vaihtoehdot

1. Nostetaan lisäeläkkeen alkamisikää yhtä monta 

kuukautta kuin lakisääteinen eläkeikä nousee. 

2. Lisäeläkkeen alkamisikä pidetään ennallaan, eikä TyELin 

varhennusvähennystä (0,4 %/kk) kompensoida.

3. Kompensoidaan lakisääteisen työeläkkeen heikennykset 

lisäeläkettä korottamalla osittain tai kokonaan. 
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Lakimiehen palsta
ISMO HEINSTRÖM

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä on val-

misteltu hallituksen esityksen muotoon kirjoitetut 

lakiehdotukset lakisääteistä eläketurvaa, lisäeläke-

turvaa ja muuta vakuutuskassatoimintaa varten. Uuden 

lain arvioitu voimaantuloaika on vuoden 2018 alusta.

Vaikka voimassa olevat lait eivät ole teknisesti vanho-

ja, ne kaipaavat selkeyttä jäsentelyyn ja lakisääteisiä sekä 

lisäeläkkeitä koskevien säännösten selkeää erottamista 

toisistaan. Asian tärkeys korostuu entisestään, kun lakiin 

implementoidaan lisää pelkästään ammatillisia lisäeläk-

keitä koskevia EU:n direktiivejä.

Uudistustyössä pidettiin tärkeänä eläkesäätiöitä ja elä-

kekassoja koskevien lakien tuomista nykypäivään muuta 

yhtiölainsäädäntöä vastaavasti. Käsitteet ja terminologia 

eläkesäätiöille ja eläkekassoille on mahdollisuuksien mu-

kaan yhdistetty. Uuden lain terminologia on tutumpi elä-

kekassoille: osakkaat, vastuuvelka, vakuutusmaksuvastuu, 

toimitusjohtaja jne. Sisällölliset muutokset ovat kuitenkin 

vähäisiä.

Lisäeläketoimintaa harjoittavien eläkelaitosten sijoit-

tamista ja vastuuvelan kattamista koskevat säännöstöt 

periytyvät vuodelta 1993 ja ovat auttamattomasti vanhen-

tuneita nykypäivän mittapuun mukaan. Vaikka sijoitus-

luokat edelleen muistuttavat aikaisempia, uudessa ehdo-

tuksessa lisätään joustavuutta ja sijoitusmahdollisuuksia 

eläkesäätiöille ja eläkekassoille. Selkeä parannus on mah-

dollisuus sijoitusrahastojen pilkkomiseen niitä vastaaviin 

sijoitusryhmiin, vaihtoehtorahastojen käyttäminen ja 

mahdollisuus sijoittaa aikaisempaa paremmin ETA-alueen 

ulkopuolelle erilaisiin sijoituskohteisiin.

Tilinpäätöstä, kirjanpitoa ja tilintarkastusta koskevat 

uudistukset tulivat jo ennenaikaisesti voimaan niitä kos-

kevien lakien voimaan tullessa vuoden 2016 alusta alkaen.

Vaikka on ollut tärkeää uudistaa sisällöllisesti harvoin 

sovellettavat luvut sulautumisesta, jakautumisesta ja va-

hingonkorvauksesta, on ne kuitenkin vain saatettu vastaa-

maan sitä, mitä muuallakin yhteisölainsäädännössä sääde-

tään.

Hajautetusta työeläkejärjestelmästä puhuttaessa olisi 

ennen kaikkea tarkasteltava kriittisesti työnantajien ny-

kyisiä mahdollisuuksia valita eläkesäätiö tai eläkekassa. 

Eduskunnassakin on vuosien varrella kiinnitetty huomiota 

tarpeeseen taata kaikille eläkelaitoksille tasapuoliset mah-

dollisuudet. Lakeihin sisältyy nykyisin monia yksityiskohtia, 

jotka tosiasiallisesti estävät työnantajalta eläkesäätiö- ja 

eläkekassavaihtoehdon.

Työryhmän tuli toimeksiannon mukaisesti arvioida pe-

rustamiseen ja toiminnan harjoittamiseen liittyviä esteitä 

ja tehdä ehdotuksia niiden poistamiseksi. Tässä työssään 

työryhmä on selvittänyt perustamisedellytyksiä: eläke-

laitoksen vähimmäiskokoa (nykyään 300 työntekijää), va-

kuutuskannan siirron rajoituksia (nykyään työeläkevakuu-

tusyhtiökohtainen 300 työntekijän raja, eläkesäätiössä 

lisäksi jokaisella työnantajalla on oltava vähintään 50 työn-

tekijää), siirrettävän vakavaraisuuspääoman määräytymis-

tä (nykyään voi olla jopa melkein 12 kuukautta vanhasta 

tilanteesta eläkelaitosten sijoitusten riskipitoisuudesta las-

kettu) ja päättyneiden vakuutusten siirrettävyyttä tai sen 

kompensoimista perustettavalle eläkelaitokselle.

Työeläkejärjestelmän tehtävä on maksimoida yleistä 

hyvää. Rakenteita olisi muutettava tavalla, joka lisäisi oi-

keudenmukaisuuden tuntua ja tukisi perustehtävää eli työ-

eläkevarojen hoitamista tehokkaasti ja hajautetusti työn-

antajien ja työntekijöiden edut huomioon ottaen.

Sääntömuutostarpeet  
lisäeläkesäätiöissä ja -kassoissa
Eläkesäätiöyhdistyksen mallisääntötyöryhmä kokoontui 

21 kertaa työstämään sääntömuutosmalleja lisäeläketur-

vaa hoitaville eläkesäätiöille ja eläkekassoille vuoden 2017 

työeläkeuudistuksen johdosta. Mallit ja yleiskirje julkaistiin 

viime vuoden lopulla. Malleja laadittaessa lähtökohtana oli 

Eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain 
kokonaisuudistus:

Tavoitteena tasapuolisuus
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Kirjanpito- ja tilinpäätöspäivä houkutteli joulukuun alus-

sa Katajanokan Kasinon Kenraalisaliin lähes 70 osan-

ottajaa. Viime vuonna kaikkiin Eläkesäätiöyhdistyksen 

koulutuksiin osallistui ennätysmäärä ihmisiä.

Kirjanpitopäivässä Eläkesäätiöyhdistyksen lakimies 

Ismo Heinström kertoi eläkekassoihin ja -säätiöihin vai-

kuttavien lakiuudistusten tilanteesta sekä lisäeläkesää-

tiöiden sääntömuutostarpeista vuoden 2017 alussa. 

Finanssivalvonnan edustajat, Marketta Lindén ja Johan-

na Korhonen, kertoivat, kuinka vakavaraisuussäännöstön 

muutokset vaikuttavat raportointiin Fivalle. Ensimmäi-

set uuden lainsäädännön mukaiset raportit annetaan 

vuoden 2017 maaliskuun lopun tilanteesta.

Poraston Lauri Ojala ja Päivi Särkiniemi kertasivat ti-

linpäätöksen laatimisen muistilistan sekä kirjanpitoon 

ja tilinpäätöksiin vuonna 2016 tulevat muutokset. Tuu-

la Lempiäinen Ernst & Young’ilta puolestaan valotti ti-

lintarkastajan näkökulmaa tilinpäätöksessä huomioi-

tavista asioista.

Päivän päätteeksi Piia Laaksonen Innovasta ja Kalle 

Kauppila Sijoitustutkimuksesta loivat katsaukset viime 

syksynä valmistuneeseen ja vuoden 2017 alussa voimaan 

tulevaan vakavaraisuussääntelyyn. Uudesta vakavarai-

suussääntelystä on kerrottu tarkemmin toisaalla tässä 

lehdessä. 

Kirjanpitopäivä 
veti salin täyteen

Lyhyesti

kokonaiseläketurvan pysyminen rakenteeltaan nykyisen 

kaltaisena.

Työeläkeuudistuksen voimaantulosäännöksen suoja-

säännöksessä suojataan eläkesäätiöstä tai eläkekassasta 

työsuhteesta suoraan lisäeläkkeelle jääneet tai jäävät riip-

pumatta siitä, onko kysymys ns. varhentamismallisesta vai 

saapasmallisesta lisäeläkkeestä. Lisäksi edellytetään, että 

järjestely on ollut voimassa 1.11.2002 tai se on muutettu 

julkisen alan järjestelystä tuon ajankohdan jälkeen ryhmä-

eläkejärjestelyksi.

Jos vanhuuseläkeoikeus syntyy kuitenkin vasta vuonna 

2017 tai sen jälkeen, lakisääteisestä eläkkeestä vähenne-

tään 0,4 prosenttia jokaista varhennettua kuukautta vas-

taan. Sääntömuutoksia tehdessä täytyy miettiä eri pää-

vaihtoehtojen välillä tai niiden yhdistelmää: lisäeläkeiän 

nostaminen, lakisääteisen eläkkeen huomioon ottaminen 

rajoituksessa ilman varhennusvähennystä tai tehtyjen hei-

kennysten kompensointi.

Sääntömuutosten valmistelu ja laskuharjoitusten teke-

minen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Palveluyhtiöt ovat 

tässä avainroolissa.

Ismo Heinström

Hajautetusta 
työeläkejärjestelmästä 

puhuttaessa 
olisi ennen kaikkea 

tarkasteltava kriittisesti 
työnantajien nykyisiä 
mahdollisuuksia valita 

eläkesäätiö tai eläkekassa. 



Huolehdithan osaamisestasi  
- tervetuloa koulutuksiin!

Eläkesäätiöyhdistys – ESY ry

www.elakesaatioyhdistys.fi

Eläkesäätiöyhdistyksen
kevään 2016 koulutukset

Kiitos hyvästä yhteistyöstä ja 
menestystä vuodelle 2016!

Sijoitustoiminnan 
yhteistyöfoorumit 
- 2.2.2016 klo 9.00–10.30 ja

- 16.3.2016 klo 14.00–15.30

Hallitusten jäsenten 
koulutuspäivät 13.–14.4.2016 
Royal at Crowne Plaza 

Sijoituspäivä 3.5.2016 
Ravintola Savoy

Kevätseminaari 25.–26.5.2016 
Original Sokos Hotel Viru, Tallinna

Merkitse ajankohdat jo kalenteriisi.  

Lähetämme kutsut yhteyshenkilöille  

noin kaksi kuukautta ennen tilaisuuksia.

T: Eläkesäätiöyhdistyksen toimihenkilöt


