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Oikeaan suuntaan 
kaidalla polulla

JOUKO BERGIUS

aamme uusi hallitus on lähtenyt liikkeelle reippain 
uudistustavoittein – eikä vähiten sosiaali- ja terve-
ysalalla. Valtioneuvosto asetti kesäkuussa komitean 
valmistelemaan sosiaaliturvan kokonaisuudistusta. 

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälän mukaan komitealta 
edellytetään aitoa uudistushenkeä ja ennakkoluulotonta ajatte-
lua. Tavoitteena on uudistaa sosiaaliturva kattavaksi, tasoltaan 
riittäväksi, kannustavaksi ja oikeudenmukaiseksi. Lisäksi 
sosiaaliturvan rahoituksen on oltava kestävällä pohjalla. Koko-
naisuudistuksen tekeminen vaatii aina rohkeaa otetta ja oikeaa 
asennoitumista. Uudistusten tekemisen esteenä on usein halu 
pidättäytyä vanhaan.

Hallitusohjelmassa luvattiin edistää kilpailua työeläkejärjes-
telmässä tehdyn kilpailuselvityksen pohjalta. Ohjelman mukaan 
selvitetään myös mahdollisuutta kaikkien työeläkelaitosten 
välisiin kannansiirtoihin sekä niihin liittyviin toimintapääoman 
siirtoihin. Hallitusohjelman linjaus on saanut aikaan keskustelua 
vakuutusperiaatteesta ja sen sovellettavuudesta työnantajakoh-
taisiin vastuunsiirtoihin eri eläkelaitosvaihtoehdoissa.

Vakuutusperiaate kuuluu yksityisvakuutukseen. Lakisäätei-
nen työeläkevakuutus puolestaan on sosiaalivakuutusta, johon 
monet vakuutusperiaatteeseen liittyvät ominaisuudet eivät 
kuitenkaan sovellu. Yksityisvakuutuksessa vakuutusperiaatteen 
keskeinen lähtökohta on muun muassa vakuutusmaksun ja 
riskin vastaavuus samaan riskiluokkaan kuuluvilla. Sosiaa-
livakuutuksessa, kuten työeläkevakuutuksessakin, maksu ei 
määräydy riskin mukaan. Vakuutetun iän vaikutus kokonais-
maksuun on lähes kokonaan poistettu. Työeläkejärjestelmä on 
lisäksi vain osittain rahastoiva. Vakuutusperiaate edellyttäisi, 
että vastuut olisivat täysin katettuja. Tämän vuoden alusta 
työntekijän eläkelaissa on uutena piirteenä eri ikäluokkien 
rahastojen hyvittäminen erilaisilla korkokannoilla. Poikkeuksia 
vakuutusperiaatteeseen siis löytyy.

Yksityisen sektorin lakisääteisten eläkkeiden toimeenpano 
on hajautettu siten, että työnantajat voivat hoitaa työntekijöiden-
sä eläketurvan eläkesäätiössä, eläkekassassa tai työeläkevakuu-
tusyhtiössä. Hajautetun toimeenpanojärjestelmän tavoitteena 
on tehostaa kilpailevien vaihtoehtojen avulla eläkelaitosten 
toimintaa. Hajautettu työeläkejärjestelmä merkitsee samalla 
sijoittamiseen liittyvän riskin hajauttamista.

Työnantajille tulee mahdollistaa eläketurvan järjestämis-
tavan vaihtaminen siinä taloudellisesti häviämättä. Nykyinen 

eläkevakuutuksen siirto toiseen eläkelaitokseen aiheuttaa aina 
taloudellisia menetyksiä. Tästä syystä onkin erittäin myön-
teistä, että hallitus on ohjelmassaan päättänyt selvittää myös 
vakuutusyhtiöiden välisten työnantajakohtaisten kannansiir-
tojen periaatteet. Tosin Ilmarisen varatoimitusjohtaja Jaakko 
Tuomikoski kyseenalaistaa selvitystyön toteamalla Chydenius-
lehdessä: ”Kilpailukeskustelun yhteydessä on pohdittu myös 
rahastonsiirtomahdollisuuden ulottamista työeläkeyhtiöiden 
väliseen siirtoliikkeeseen. Tällaiselta muutokselta perustelut 
kuitenkin puuttuvat.” Ja jatkaa: ”Ajatus rahastonsiirron ulottami-
sesta työeläkeyhtiöiden väliseksi menettelyksi tarjoaa esimerkin 
tilanteesta, jossa keino on muuttunut päämääräksi ja toimiikin 
alkuperäistä tarkoitusta vastaan.”

Pelkistäen voikin kysyä, että halutaanko yhteiskunnassa hau-
data työeläkelaitosten välisen kilpailun aito kehittäminen lähes 
akateemiseen keskusteluun erilaisista periaatteista (symmetria-, 
neutraliteetti- ja vakuutusperiaate) ja niiden kulloiseenkin so-
veltuvuuteen toimijoiden lähtökohdista vai halutaanko aikaan-
saada aitoa kilpailua ja toteuttaa ratkaisut pikaisesti siten, että 
yrityksille annetaan mahdollisuus vaihtaa eläketurvan järjestä-
mistapaa tai vakuutusyhtiötä siinä taloudellisesti menettämättä. 
Tähän tukeutuvat pelisäännöt on helppo rakentaa.

Tämänkin selvityksen tekeminen vaatii ”rohkeaa otetta ja 
oikeaa asennoitumista uudistuksiin”.

Hyvää syksyä!
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SIJOITUSUUDISTUKSET

Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan 
laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta 
tuli voimaan vuoden 2007 alusta. Lain 
keskeisinä uudistuksina on eläkelaitoksen 
vakavaraisuusrajan määrittely sijoitus-
riskien perusteella, vakavaraisuus- ja 
katesäännösten yhteensovittaminen ja 
selkeyttäminen, sekä saman lain sovel-
taminen työeläkevakuutusyhtiöihin, 
eläkesäätiöihin ja eläkekassoihin eläke-
laitosten kilpailullisen tasavertaisuuden 
saavuttamiseksi. 

Sijoitusuudistuksessa niin sanotun z-
luvun merkitys vähenee. Luvulla säädel-
tiin aiemmin vakavaraisuuden tasoa eri 
laitostyypeittäin. Eläkesäätiöille ja -kas-
soille z-luvun taso kaksi oli aikaisemmin 
lähes sitova vakavaraisuusminimi, sillä 
alitus johti lisämaksuvelvollisuuksiin. Jat-
kossa tason kaksi merkitys on poistunut 
luoden riskinotolla tilaa alhaisemmalla-
kin toimintapääomalla. Osaketuottosi-
donnainen lisävakuutusvastuu parantaa 
mahdollisuuksia sijoittaa osakkeisiin.

Uudistus toi mukanaan myös tiuken-
tuneet vaatimukset eläkelaitoksen hal-
lituksen vastuusta ja riskienhallinnasta. 
Sijoitustoimintaa koskevassa päätöksen-
teossa korostuu jatkossa asiantuntevuus, 
huolellisuus ja sijoitusten hajautus.

VAKAVARAISUUSRAJAN MERKITYS

Vakavaraisuusrajalla on eläkelaitokselle 
edelleen suuri merkitys, koska se vaikut-
taa mm. eläkelaitoksen asiakashyvitys-

SIJOITUSUUDISTUKSET MAHDOLLISTAVAT RISKINOTON
Artikkelissa tarkastellaan uuden vakavaraisuusmekanis-
min mahdollisia vaikutuksia eläkelaitosten sijoituspää-
töksiin. Sijoitussalkun rakenneoptimoinnin avulla havai-
taan, että salkun tuottopotentiaalia on monesti mahdol-
lista lisätä korottamatta vakavaraisuusrajaa. Havaitaan 
myös, että vakavaraisuusmekanismi suosii muun muassa 
yrityslainoja, listaamattomia osakkeita sekä kehittyvien 
markkinoiden osake- ja korkosijoituksia. Eläkelaitosten 
hallitukset tuntevat toivottavasti vastuunsa eikä annet-
tuja riskinoton mahdollisuuksia käytetä väärin. On kui-
tenkin mahdollista, että vakavaraisuusrajat arvioidaan 
tahattomasti odotettua alhaisemmiksi.  

politiikkaan ja viranomaisraportointiin. 
Eläkelaitoksille on tärkeää tarkastella 
sijoituskohteita vakavaraisuusvaatimus-
ten näkökulmasta. Tämä näkökulma ei 
saa yksin hallita eläkelaitoksen sijoitus-
toiminnan päätöksiä. 

Ymmärtääksemme sijoituskäyttäyty-
mistä optimoimme sijoitussalkun raken-
teen sellaiseksi, että saavutamme parhaan 
tuotto-odotuksen mahdollisimman 
alhaisella vakavaraisuusrajalla. Tulosten 
perusteella havaitaan, että salkun tuot-
topotentiaalia on monesti mahdollista 
lisätä korottamatta vakavaraisuusrajaa. 

MITKÄ ASIAT VAIKUTTAVAT 
VAKAVARAISUUSRAJAN TASOON?
Keskeisin vakavaraisuusrajaan vaikuttava 
tekijä on eläkelaitoksen sijoitusjakauma. 
Sijoitukset jaetaan riskin perusteella 
kahteenkymmeneen luokkaan. Mitä 
riskillisempi salkku  sitä korkeamman 
toimintapääoman se vaatii. Osakesalkun 
vakavaraisuuden pitää olla korkeampi 
kuin korkosalkun. Tarkastelu osoittaa, 
että eläkelaitoksia kannustetaan välttä-
mään sijoituskohteita, joilla on alhainen 
tuotto-odotus, korkea tuoton hajonta, tai 
vähäiset hajautushyödyt.

Toinen vakavaraisuusrajaan vaikuttava 
muuttuja on eläkevastuun täydennysker-
roin: mitä korkeampi täydennyskerroin, 
sitä korkeampi vakavaraisuusraja. Ker-
roin tulee annettuna eikä pieni eläkelaitos 
juurikaan sijoituspäätöksillään vaikuta 
sen tasoon. Osaketuottosidonnainen 

lisävakuutusvastuu otetaan huomioon 
vakavaraisuusrajan laskennassa siten, 
että osakesidonnaiselta osalta rajaan ei 
vaikuta osaketuoton keskihajonta vaan 
laitosten osaketuottojen arvioitu keski-
näinen poikkeama. Tämä luku on vakio 
eikä laitos voi tähänkään vaikuttaa omilla 
sijoituspäätöksillään.

LAKI SUOSII TIETTYJÄ SIJOITUSRYHMIÄ

Alla oleva kuva havainnollistaa, kuinka 
salkku teoriassa voitaisiin rakentaa, kun 
tavoitteena on vakavaraisuusrajan mini-
mointi tuotto-odotuksen tasoilla 6, 7, 8 
ja 9 prosenttia vuodessa. Saavuttaakseen 
tehokkaan salkun eläkelaitos sijoittaa 
kohteisiin, jotka voidaan tosiasiallisen 
riskinsä perusteella luokitella kuvassa 
esitettyihin ryhmiin kuvan esittämissä 
suhteissa. 

Kuvan 1 perusteella näyttää siltä, että 
laki suosii tiettyjä sijoituksia. Näihin 
kuuluvat mm. euromääräiset yrityslai-
nat (II/4), tietyt liikekiinteistöt (III/2), 
listaamattomat osakesijoitukset (IV/2), 
kehittyvien markkinoiden osakesijoi-
tukset (IV/3), sekä valuuttariskilliset 
korkosijoitukset (V/2). Lueteltujen si-
joituskohteiden voidaan pääsääntöisesti 
olettaa omaavan verrokkiryhmäänsä 
korkeammat tuottopotentiaalit ja riskit 
reaalimaailmassa. 

Vakavaraisuusvaatimukset ovat kes-
keisessä asemassa eläkelaitoksen kilpai-
luasetelmassa. Sen vuoksi on huolehdit-
tava siitä, että todelliset riskit eivät ylitä 

Hans-Kristian Sjöholm
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raportoituja riskejä.Tähän tilanteeseen 
voidaan päätyä myös vahingossa. Eläke-
laitos ei välttämättä tarkoituksella hyö-
dynnä esimerkkisalkkujemme tuomia 
etuja vaan luokittelee sijoitukset parhaan 
ymmärryksensä mukaan asianmukai-
siin ryhmiin. Jos sijoitussalkku sisältää 
esimerkeissämme lueteltuja sijoituksia, 
voi vakavaraisuusraja alittaa varovaisen 
teollisuusmaihin sijoittavan salkun va-
kavaraisuusrajan. 

Otetaan esimerkkinä eläkesäätiö, 
joka tavoittelee riittävää hajautusta ja 
tuottoa sijoituksilleen. Koska eläkevas-
tuun vuotuinen tuottovaatimus mää-
räytyy eläkelaitosten keskimääräisen 
vakavaraisuuden perusteella, joutuu 
eläkesäätiö sijoitustoiminnassaan myös 
huomioimaan eläkelaitosten keskimää-
räisen sijoitusjakauman.  Jos eläkelaitos 
sijoittaa neljäsosan salkustaan siten, että 
tuottovaatimus on 7 prosenttia, niin se 
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Kuva 1

antaa sijoitussalkulle paremman tuoton 
alhaisemmalla vakavaraisuusrajalla, ku-
ten kuva 2 osoittaa.

MISTÄ OIKEIN ON KYSE?
Sijoitusuudistuksen tarkoituksena oli 
luoda mahdollisuudet riskipitoisempaan 
sijoittamiseen. Eläkevarojen sijoitusriskiä 
korottamalla tavoitellaan korkeampia 
sijoitustuottoja, jotka toteutuessaan ke-
ventäisivät tulevaa maksurasitusta.

Tulostemme perusteella voidaan to-
deta, että riskinoton mahdollisuuksia on 
todellakin laajennettu: z-lukuun liittyvän 
tavoitevyöhykkeen poistaminen, osake-
tuottosidonnainen lisävakuutusvastuun 
lisääminen ja uusi vakavaraisuuskehikko 
mahdollistavat riskinoton myös alhai-
semmalla toimintapääomalla. Hiukan 
yllättäen voidaankin todeta, että vaka-
varaisuusmekanismin kalibroinnista  on 
löydettävissä preferenssit listaamattomille 

     
Ryhmä  Alaryhmä Keskim. Eläkesäätiö Optimi
I Rahamarkkinavälineet I/1 1 1 0
  I/2 3 2 0
  I/3 0 0 0
  I/4 0 0 0
II Joukkovelkakirjalainat  II/1 2 2 0 
 ja velkasitoumukset II/2 23 17 0
  II/3 0 0 0
  II/4 20 26 43
  II/5 0 0 0
III Kiinteistöt III/1 4 3 0
  III/2 8 11 22
  III/3 0 0 0
  III/4 0 0 0
IV Osakkeet IV/1 32 24 0
  IV/2 3 6 15
  IV/3 5 4 1
V Erinäiset sijoitukset V/1 0 0 0
  V/2 0 5 18
  V/3 0 0 0
  V/4 0 0 1
  Tuotto-odotus  6,70% 6,80% 7,00%
  Vakavaraisuusraja  13,30% 11,80% 8,90%

ja kehittyvien markkinoiden osakkeille ja 
valuuttariskillisille korkosijoituksille. 

Ongelmiakin on. Jos eläkelaitos siir-
tää osan hyvin hajautetuista varoistaan 
euroalueen valtiolainasalkusta kehitty-
vien markkinoiden valuuttariskillisiin 
obligaatioihin, vakavaraisuusraja saattaa 
laskea. Oikeudellisen muodon perusteel-
la sijoitukset voidaan luokitella alaryh-
mään V/2. Sijoituksen riskien mukaan 
voidaan päätyä samaan lopputulemaan, 
koska alaryhmän V/2 riskikertoimet 
ja vakavaraisuusraja ovat korkeammat 
kuin vastaavat luvut alaryhmässä II/2 
. Kokonaisuuden kannalta uudet sijoi-
tukset kuitenkin johtavat aikaisempaa 
alhaisempaan vakavaraisuusrajaan. 

Joko viranomaisten tulkinta on se, 
että kehittyvien markkinoiden obligaa-
tiot tuovat merkittäviä hajautushyötyjä 
salkkuun ja alhainen vakavaraisuusraja 
on oikeutettu tai vaihtoehtoisesti vaka-
varaisuuskaavassa on virhe tältä osin. 
Esimerkkisalkkumme viittaisivat jäl-
kimmäiseen vaihtoehtoon. Seurauksena 
saattavat mm. olla tahattomasti tai tahal-
lisesti aiheutetut, odotettua matalammat 
vakavaraisuusrajat eläkelaitoksissa seu-
rausvaikutuksineen. 

Hans-Kristian Sjöholm
Tutkimusjohtaja
Carnegie Varainhoito Suomi Oy
hans-kristian.sjoholm@carnegie.fi

Tämä artikkeli on tiivistelmä aiheeseen 
syventyvästä englanninkielisestä tutki-
musraportista. Raportti on saatavissa 
allekirjoittaneelta.   

Kuva 2
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olemmat nuoret naiset 
ovat koulutukseltaan ma-
temaatikkoja ja opiskelleet 
samaan aikaan. Molemmat 

ovat kotoisin Pohjanmaalta ja molemmat 
siirtyivät uusiin tehtäviinsä Porastosta!

- Ei me mitään hyvin läheisiä ystäviä 
oltu vielä opiskeluaikoina. Uravalinnan 
molemmat tekivät myös itsenäisesti. 
Läheisempi ystävyys on lujittunut vasta 
työn kautta. 

– Nyt on todella mukava tavata myös 
työn ulkopuolella ja meillä on kyllä run-
saasti puhumista. Näköjään ei päästä toi-
sistamme eroon – eikä kyllä halutakaan, 
Anu ja Riina nauravat.

NUORENNUSLEIKKAUS ONNISTUINUORENNUSLEIKKAUS ONNISTUI

SATAPROSENTTISESTISATAPROSENTTISESTI

MM Eläkevakuutusala ja eläkesäätiöt 
eivät nuku mitään prinsessa Ruususen 
unta. Päinvastoin. Molempiin avoinna 
olleisiin asiamiesten paikkoihin oli pa-
rikymmentä hakijaa. Päteviä, nuoria ja 
koulutettuja.

- Ei kadunmies tiedä, miten mie-
lenkiintoinen ja haastava ala tämä on. 
Edessä on tietoisuuden ja maineen 
kohottaminen niin suuren yleisön kuin 
suurten työnantajienkin johdolle. Lain-
säädäntö muuttuu koko ajan ja eläke- 
sekä sijoituskenttä elää ajan hermolla. 
Työ on itsenäistä – eikä todella mitään 
kahdeksasta neljään puurtamista. – Joka 
aamu on ihanaa tulla töihin ja töissä on 

oikeasti kivaa, uudet asiamiehet vakuut-
tavat yhdestä suusta!

PITKÄJÄNTEISYYS HAASTAVAA

Anu Imppola kiinnostui vakuutusalasta 
jo opiskeluaikanaan. Hän luki pääainee-
naan vakuutus- ja fi nanssimatematiikkaa 
ja gradun aiheena oli pitkäaikaisten 
vakuutussopimusten hinnoittelu. – Oli 
mielenkiintoista tarkastella aihetta, jossa 
tapahtumat aktualisoituvat vasta kymme-
nien vuosien kuluttua, hän sanoo.

Anu toimi valmistumisensa jälkeen 
Pohjolassa projektipäällikkönä ja siirtyi 
Riinan suositusten perusteella Oy Porasto 
Ab:lle vakuutusmatemaatikoksi. – Poras-

Orionin ja Oriolan Eläkesäätiöt:

Runsas vuosi sitten Orionin 50-vuotias Eläkesäätiö jakaantui 
kahdeksi; Orionin ja Oriolan Eläkesäätiöiksi. Silloisilla vetäjil-
lä oli suuri huoli: mistä saada nuoria osaajia ja jatkajia alalle?
Huoli on nyt osoittautunut turhaksi, sillä molemmilla säätiöil-
lä on uudet nuoret vetäjät. Oriolan Eläkesäätiön asiamieheksi 
siirtyi runsas puoli vuotta sitten Riina Alaviitala (32) ja tänä 
kesänä Orionin Eläkesäätiön asiamieheksi Anu Imppola (33).

TEKSTI JA KUVAT: KIRSTI TONTTILA
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tossa pääsin jo lähelle säätiömaailmaa, 
sillä matemaatikon tehtävien lisäksi 
toimin asiakassäätiön asiamiehen tukena 
ja hallituksen sihteerinä. 

- Eläkevakuuttaminen on  vahinko-
vakuuttamista mielenkiintoisempaa ja 
pitkäjänteisempää, Anu summaa. Viih-
dyn tällä alalla erinomaisesti!

Anu piti Poraston aikaa erittäin 
hyvänä ja opettavaisena kokemuksena. 
Kolme ja puoli vuotta vierähti nopeasti 
ja työ oli mielenkiintoista. – Halusin 
kuitenkin eteenpäin ja uusia haasteita. En 
voinut olla tarttumatta tilaisuuteen – ja 
lääkealakin kiinnosti. Ja kun Riina ker-
toili työstään Oriolassa, olin vakuuttunut, 
Anu muistelee.

Kummankaan säätiön palkkalistoilla 
ei ole henkilöstöä, vaan työn tuottaa 
työnantajayritys. Vain eläkkeiden laske-
minen ja maksatus sekä vakuutusmate-
matiikka on ulkoistettu. Asiamiehen teh-
täväkenttään kuuluvat säätiön toiminnan 
koordinointi ja lain velvoittamat tehtävät. 
Sijoituspäätökset tehdään yhdessä halli-
tuksen kanssa. Anu työskentelee Orionin 
taloushallinnossa, kun edellinen asiamies 
kuului henkilöstöhallintoon. – Laki on 
muuttunut niin, että uusi järjestely oli 
järkevää, Anu muistuttaa. – Vuoden 
takainen huoli alan ”ukkoutumisesta” 
oli aiheeton. Tiedonsiirto ja yhteistyö on 
toiminut loistavasti ja olen sopeutunut 
hyvin taloon, Anu hehkuttaa.

Anu Imppola kokee eläkesäätiön 
erittäin kilpailukykyiseksi eläkevakuutus-
muodoksi. – Harmittaa vaan, ettei uusia 
säätiöitä ole perustettu. ESY on saanut 
viime vuosina paljon aikaan ja esimer-
kiksi siirtyvän toimintapääoman määrä 
on nyt oikealla tasolla. – Näen kuitenkin 
valoa tunnelin päässä. 

– Tarvitaan tasa-arvoisuutta suurten 
ja pienten välille, tuoreet asiamiehet 
muistuttavat.

VAUHDILLA ALKUUN

Riina Alaviitala tuli Oriolan Eläkesääti-
öön sisään ryminällä – toisin kuin Anu. 
- Siirryin Oriolaan tammikuun puolessa 
välissä ja ensin tein sijoitussuunnitelman 
ja seuraavat viikot tasekirjaa – sitten 
tutustuin taloon! Alku oli todella vauh-
dikas. Anu siirtyi Orioniin kesällä, joten 
hänellä on ollut aikaa tehdä paletti toisin 
päin.

- Kentältä on tullut pelkästään po-
sitiivista palautetta radikaalista nuo-
rennusleikkauksesta. Kaikki ovat olleet 
iloisen yllättyneitä näinkin nuorista 
asiamiehistä!

Vaikka Riina oli tehnyt samojen asi-
oiden kanssa töitä jo Vakuutusvalvonta-
viratossa ja Porastossa, tämä näkökulma  
on aivan erilainen.

– Työhöni kuuluu työeläkepäätöksistä 
sujuva siirtyminen sijoitustoimintaan ja 
tilinpäätökseen. Lisäksi ovat tietenkin 
perinteiset: hallituksen sihteerinä toimi-
minen ja eläkeneuvonta. Se on todella 
monipuolista – eikä koskaan ole saman-
laisia päiviä. Ja konsernin sisältä saa kai-
ken tarvittavan avun!, Riina kiittelee.

Kaikki vapaa-aika ei mielenkiintoisen 
työn siivittämänä kulu kuitenkaan eläke-
asioiden pohtimiseen. 

Riina on intohimoinen golff ari ja tänä 
kesänä kierroksia on tullut jo runsaat 60. 
– Jos en ole töissä, olen aina golfk entällä, 
Riina myöntää.

Anu harrastaa liikuntaa ja urheilua 
monessa eri muodossa – mieluiten 
ulkona ja lisäksi sydämen täyttää valo-
kuvaus. 

Orionin liikevaihto oli tämän vuoden 
ensimmäisellä puoliskolla 345,8 milj. 
euroa ja Oriolan 711,9 miljoonaa 
euroa.
Orion työllisti 3254 henkilöä ja Oriola 
1487.  

Orionin Eläkesäätiö:
Jäsenet A-osasto: 460
            B-osasto: 1920

Eläkeläisten 
lukumäärä: A-osasto: 161  
      B-osasto: 760

Sijoitusomaisuus A-osasto: 92,3 M€
         B-osasto: 158,4 M€

Oriolan Eläkesäätiö:
Jäsenet A-osasto: 150
            B-osasto: 543

Eläkeläisten 
lukumäärä: A-osasto: 55
      B-osasto: 223

Sijoitusomaisuus A-osasto: 26,5 M€
         B-osasto: 36,6 M€

Anu Imppola(vas) ja Riina Alaviitala ovat viime vuodent kulkeneet Anu Imppola(vas) ja Riina Alaviitala ovat viime vuodent kulkeneet 
samoja polkuja. Nyt he istuvat tukevasti Orionin ja Oriolan samoja polkuja. Nyt he istuvat tukevasti Orionin ja Oriolan 
Eläkesäätiöiden ohjissa.Eläkesäätiöiden ohjissa.
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uosi on jo vierähtänyt Tal-
linnan seminaarista. Silloiset 
aiheet, jotka koskivat kate- ja 
vakavaraisuusuudistusta, ovat 

tämän päivän arkea ja jokainen eläke-
laitos miettii, miten parhaiten sopeutua 
uudistuksen tuomiin vaatimuksiin. Ehkä 
tähän on syytäkin, kun ottaa huomioon, 
mihin Vakuutusvalvontavirasto kiin-
nittää huomiota lehdistötiedotteessaan 
11.5.2007. On kuitenkin muistettava, että 
sijoitustoimintaa koskevat uudistukset 
tulivat voimaan 1.1.2007. On samalla 
muistettava menneiltä ajoilta suunni-
telmatalouksien, kuten Neuvostoliiton, 
kaatuminen viime vuosikymmeneltä. 
Toisaalta haluan korostaa, että eläkesääti-
öiden ja eläkekassojen liiketoiminnalliset 
luvut ovat kunnossa eläkevakuutusyhti-
öiden keskimääräisiin lukuihin verrat-
tuna. Parhaimman kuvan tästä antaa 
niin sanottu Z-luku, joka viime vuoden 
vaihteessa oli VVV:n oman tiedotteen 
mukaan

eläkesäätiöillä 3,2
eläkekassoilla 2,9
eläkeyhtiöillä 2,3.

Eläkesäätiöyhdistyksen kevätseminaari 23.5.2007 Silja Serenade

TELAn mukaan
eläkesäätiöillä 3,3
eläkeyhtiöillä 2,2.

Tavoiteluvun alarajanahan pidetään 
kahta ja ylärajana neljää. Ainakaan tässä 
suhteessa ei pitäisi olla moittimista. Tosin 
olisi toivottavaa, että eri lähteistä saadut 
luvut eivät olisi ristiriitaisia.

TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄN 
TOIMIVUUDESTA 
Tämän päivän teemaksi on valittu ”Ha-
jautetun työeläkejärjestelmän perusteet 
ja tulevaisuus”. Jotta hajautetun työelä-
kejärjestelmän toimivuus olisi taattu, sen 
perusteet on kilpailuoikeudellisesti oltava 
tasapuoliset kaikille toimijoille. Viime 
kesänä sosiaali- ja terveysministeri Tuula 
Haatainen asetti hallitusneuvos Erkki 
Rajaniemen selvitysmieheksi tutkimaan 
työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteita. 
Rajaniemi sai työnsä valmiiksi tammi-
kuussa. 

Mielenkiintoinen on Vanhasen kak-
koshallituksen hallitusohjelma kestävästä 
eläkepolitiikasta: ”Edistetään kilpailua 
työeläkealalla työeläkejärjestelmän 

kilpailuolosuhteista tehdyn selvityksen 
pohjalta. Selvitetään mahdollisuudet 
kaikkien työeläkelaitosten välisiin kan-
nansiirtoihin ja niihin liittyviin toimin-
tapääoman siirtoihin.” 

Eurooppalainen eläketurva jaetaan kol-
meen pilariin:
• ykköspilarin piirissä on sosiaaliturvaan 
kuuluva eläketurva
• kakkospilarissa työnantajien ja työn-
tekijöiden yhdessä kustantama lisäelä-
keturva
• kolmospilarissa on työntekijöiden itsen-
sä ostama yksilöllinen lisäeläketurva.

Elinkeinoelämän keskusli iton, 
EK:n asiantuntija Vesa Rantahalvarin 
näkökulmana on: tarvitaanko II pilarin 
lisäeläkettä täydentämään lakisääteistä 
eläketurvaa. Samalla saamme työnan-
tajien näkemyksen maksuperusteiseen 
lisäeläketurvaan ja sen järjestämiseen 
eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa.

AKTUAARIT JA EKONOMIT ERI MIELTÄ 
Kevään aikana on keskusteltu työeläke-
varojen riittävyydestä; keskusteluun ovat 
osallistuneet niin ekonomit kuin aktuaa-

V

HHallituksen puheenjohtaja Heikki Halkilahdenallituksen puheenjohtaja Heikki Halkilahden 
avauspuhe:avauspuhe:

Hajautetun
työeläkejärjestelmän 
perusteet ja 
tulevaisuus

Eläkesäätiöyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heikki Halkilahti.
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ritkin. Minusta tuntuu, että kummatkaan 
eivät ole ymmärtäneet toistensa viestejä. 
Juupas-eipäs-kinastelua parhaimmillaan. 
Jos keskustelijat eivät ymmärrä toisiaan, 
niin kuinka me tavalliset ihmiset sitten 
voisimme ottaa kantaa eläketurvamme 
kestävyyteen. Mielestäni asiaa pitäisi yk-
sinkertaistaa. Itselleni se on selkiintynyt 
oheisen suhdeluvun perusteella. Kuinka 
monen vuoden eläkkeet voitaisiin kus-
tantaa kertyneillä eläkerahastoilla? Vuon-
na 2003 lokakuussa silloinen Ilmarisen 
toimitusjohtaja Kari Puro arvioi, että 
eläkevastuut on katettu noin neljännek-
sellä. Samalla todettiin, että työeläkevarat 
ovat ns. puskurirahastoja.

Suhde Rahastot/Eläkemeno on kehit-
tynyt vuodesta 2002 niin, että sillä olisi 
pystytty silloin hoitamaan 7,5 vuoden 
eläkemeno ja vuonna 2006 9,5 vuoden 
eläkemeno. Toisin sanoen työeläkejärjes-
telmän taloudellinen pohja on vahvistu-
nut merkittävästi. Jos työeläkejärjestelmä 
olisi ollut täysin rahastoitu vuonna 2002, 
rahastoissa olisi ollut noin 30-kertainen 
vuotuinen eläkemeno. Jos niitä varoja 
olisi hoidettu yhtä hyvin kuin rahastoi-
tujakin varoja, meillä olisi ollut vuoden 

2006 päättyessä 37-kertaista vuosittaista 
eläkemenoa vastaava rahasto. (Kuva 1)

Voi siis kysyä, onko tämä kuva liioitel-
tua. Mielestäni ekonomistit ovat kyseen-
alaistaneet asian. Samalla on ehdotettu, 
että diskonttokorkoa, jolla tulevat eläke-
menot diskontataan nykyhetkeen, tulisi 
tarkistaa lähemmäksi rahoille saatua 
tuottoa. Jos ekonomit ja aktuaarit pystyi-
sivät sopimaan diskonttokoron määritte-
lystä ja laskentatavasta, olisi päästy aimo 
harppaus eteenpäin; voitaisiin laskea 
aidosti, miten suuri osa eläkevastuista 
on katettu - ja miten suuri osa jää tule-
vien sukupolvien maksettavaksi.Tämän 
jälkeen työeläkejärjestelmälle voitaisiin 
antaa kattamisen tavoitearvoja. Samoin 
maksun korotuspaineet olisivat helposti 
perusteltavissa. Näinhän menetellään jo 
nyt lisäeläketurvassa. Eläkevastuun dis-
konttokorko vaihtelee sijoituksille saadun 
tuoton mukaan. Varovaisuusperiaatetta 
on kuitenkin aina noudatettava.

VOITAISIINKO RAPORTOINTIA 
RATIONOIDA

Tällä hetkellä meiltä vaaditaan tiuhaan 
tahtiin kymmeniä raportteja eri tahoille. 

Erkki Rajaniemi ehdotti käsittääkseni 
lisää raportointia. Mielestäni tässä yhte-
ydessä tulisi huolellisesti käydä lävitse, 
mitkä tilastot ovat todella tarpeellisia, 
mitä voitaisiin yhdistää ja mitkä mahdol-
lisesti poistaa tarpeettomina. (Kuva 2)

Itselleni on riittänyt eläkelaitoksen 
tilan arviointiin vakavaraisuus, vakuu-
tusmaksun alennuksiin käytetyt rahat 
sekä liikekuluprosentti. Näillä perusteilla 
haluan tässä yhteydessä arvioida myös, 
ovatko eläkekassat ja -säätiöt hoitaneet 
asiansa viime vuodelta hyvin. Mielestäni 
näin on tapahtunut. 

ELÄKELAITOSSIIRROISSA 
LÄHTÖKOHTANA ASIAKKAIDEN ETU

Vuoden 2007 tärkeimpänä tavoitteena 
on edistää kilpailuselvityksessä esiin 
nostettuja teemoja. Tärkeintä on huoleh-
tia, että koko työeläkesektoria koskevat 
kannansiirtomahdollisuudet saadaan 
lainsäädäntöön. Tällöin yhtiötkin jou-
tuvat aidosti pohtimaan, mikä on oikeu-
denmukainen siirtyvä toimintapääoma 
yhtiöiden välisissä kannansiirroissa.

Rahastoimisaste 25 %                                 Rahastoimisaste 100 %
    2002   2003   2004   2005   2006                 2002           2006
Rahastot vuoden
lopussa, mrd €       52,3     57,3    63,4    72,3    78,2                  209              303
Maksetut
eläkkeet, mrd €      6,9       7,3      7,6       7,8      8,2 (arvio)       6,9               8,2 (arvio)
Rahastojen
vahvuus                  7,6       7,8      8,3       9,3      9,5                  30,3             37,0

-  Rahastojen vahvuus kertoo kuinka monen vuoden eläkkeet 
    voitaisiin maksaa vuoden lopun rahastoilla
-  Lähtökohta vuoden 2002 lopussa: rahastoimisaste 25 % ja 100 % 

 rahastovahvuuden kehitys em. lähtökohdista

Rahastot per vuosittainen eläkemeno (TyEL ja YEL)

TEL-vakuutusmaksu keskimäärin 1996 - 2005 (% palkkasummasta)
• Eläkekassat               18,83 %
• Eläkesäätiöt   19,25 %
• Eläkeyhtiöt      21,34 %

Sijoitustuotot, %          2006     1998 - 2006  
Eläkesäätiöt ja –kassat   8,8   7,9   
Eläkevakuutusyhtiöt        8,7        7,4      

Vakavaraisuudet (toimintapääoma % vastuuvelasta)                             

 31.12.06  30.6.06    31.12.05
• Eläkesäätiöt ja -kassat   35,6         31,6         34,5
• Eläkevakuutusyhtiöt       31,2         26,5         29,3

Kuva 1

Kuva 2
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1.VAKUUTUSPERIAATTEEN JA 
VAKUUTUSTOIMINNAN MÄÄRITTELYSTÄ

Käytännössä  viitataan usein vakuu-
tusperiaatteeseen. Lainsäädännössä 
mainittua periaatetta ei ole missään 
määritelty. Kirjallisuudessa mainitaan 
sosiaalivakuutuksen yhtenä toteuttami-
sen vaihtoehtona vakuutusperiaate (Teivo 
Pentikäinen – Jukka Rantala, Vakuutus-
oppi 1995, sivu 49, teoksen myöhemmäs-
sä painoksessa tätä kohtaa ei enää ole). 
Sosiaalihuollossa avustuksen antaminen 
perustuu tarveharkintaan. Vakuutuksessa 
pelkkä vakuutustapahtuma, esimerkiksi 
sairaus, vanhuus tai työttömyys, oikeuttaa 
vakuutuskorvaukseen. Korvaus makse-
taan samalla tavalla kaikille vakuutetuille 
heidän varallisuudestaan riippumatta. 
Toisaalta sosiaalivakuutusetuuksien vas-
tapainona vakuutetuilla on useimmiten 
velvollisuus suorittaa vakuutusmaksu. 
Tarkemmin mainittua periaatetta ei 
ole edes kirjallisuudessa määritelty tai 
kuvattu. Vakuutusperiaate jää näin ollen 
epämääräiseksi. 

Vakuutustoimintaa puolestaan on 
edellä mainitun teoksen sivuilla 70–72 
kuvattu siten, että tietyn riskin alaiset 

yksilöt, vakuutuksenottajat, sopivat 
vahinkojen tasaamiseen erikoistuneen 
vakuutuslaitoksen eli vakuutuksenanta-
jan kanssa siitä, että riskin toteutuessa va-
kuutuksenantaja korvaa siitä aiheutuvan 
vahingon. Toisaalta vakuutuksenottajat 
suorittavat korvauksensaantioikeuden 
vastikkeeksi vakuutusmaksun vakuu-
tuksenantajalle.

2.VAKUUTUSTOIMINNAN JAOTTELU YKSI-
TYIS- JA SOSIAALIVAKUUTUKSEEN

Vakuutustoiminta jaotellaan perinteisesti 
yksityisvakuutukseen ja sosiaalivakuu-
tukseen. Yksityisvakuutus perustuu 
yleensä vakuutuksenantajan ja vakuu-
tuksenottajan solmimaan sopimukseen. 
Sosiaalivakuutus on puolestaan lainsää-
däntöön perustuva tai ainakin laeilla 
ohjattua toimintaa. Sosiaalivakuutus voi 
olla pakollinen tai vapaaehtoinen. TyEL:n 
mukaiset eläkkeet ja kansaneläkkeet ovat 
tyypillisiä pakolliseen sosiaalivakuutuk-
seen kuuluvia etuuksia. Eläkesäätiöiden ja 
eläkekassojen lisäeläketurvaan kuuluvat 
etuudet ovat tyypillisiä vapaaehtoiseen 
sosiaalivakuutukseen luettavia etuuksia.

Yksityisvakuutuksen erityispiirteinä 

VAKUUTUSPERIAATE, 
VAKUUTUSKANTOJEN 
LUOVUTTAMINEN 
JA KILPAILUN EDISTÄMINEN

Viime kevään hallitusohjelmaan sisällytettiin kohta, jonka mukaan edistetään kilpai-
lua työeläkealalla työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteista tehdyn selvityksen pohjal-
ta ja selvitetään mahdollisuudet kaikkien työeläkelaitosten välisiin kannan siirtoihin ja 
niihin liittyviin toimintapääomien siirtoihin. Tätä hallitusohjelman kohtaa on julkisuu-
dessa arvosteltu lähinnä työeläkevakuutusyhtiöiden taholta siitä, että se olisi vakuu-
tusperiaatteen vastainen.

10 ESY-TIETO 2/2007

ovat vakuutusmaksun ja riskin vastaavuus 
samaan riskiluokkaan kuuluville sekä 
kokonaan katetut vastuut. Pakollisessa 
sosiaalivakuutuksessa vakuutusmaksu 
ei sen sijaan määräydy riskin mukaan. 
Lisäksi lakisääteinen eläkevakuutus on 
vain osittain rahastoiva. 

3.  HALLITUSOHJELMA, 
VAKUUTUSPERIAATE JA 
VAKUUTUSKANTOJEN LUOVUTTAMINEN 
Kuten edellä on todettu, vakuutusperi-
aatetta ei ole määritelty lainsäädännössä. 
Kirjallisuudessa sitä on jonkin verran 
käsitelty, mutta missään sitä ei ole mää-
ritelty kattavasti. On selvää, että kun 
siitä ei ole säännöksiä laissa, hallituksen 
ohjelmakohta ei ainakaan voi olla lain-
vastainen. 

Lisäksi voidaan kysyä, onko va-
kuutusperiaate-termin käyttö TyEL:n 
tarkoituksenmukaista. Kysehän on 
siitä, että työnantajilta ja työntekijöil-
tä peritään maksuja sen verran, että 
eläkekulut tulevat kyseisenä vuonna 
katetuiksi. Sen lisäksi peritään jonkin 
verran maksuja tulevia eläkekuluja var-

TEKSTI: FOLKE BERGSTRÖM
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ten. Vakuutusperiaate-termiä oikeampi 
termi voisi olla esimerkiksi ”kulujen 
tasausjärjestelmä”, nimenomaan sen 
takia, että nykyisin jopa noin 80 pro-
senttia eläkemenosta kustannetaan 
vuosittain yhteisesti.  

On myös esitetty, että vuonna 2003 
voimaan tullut lainsäädäntö, joka mah-
dollistaa työnantajakohtaisen vakuutus-
kannan luovuttamisen työeläkevakuutus-
yhtiöstä eläkesäätiöön ja eläkekassaan, 
muodostaisi jonkinlaisen poikkeuksen 
pääsäännöstä, jonka mukaan vakuutus-
kantojen siirto ei olisi sallittua. Tällainen 
kannanotto on yllättävä, koska missään 
ei ole sanottu, että mainittu lainsäädäntö 
olisi jollain tavalla poikkeuslainsää-
däntöä. Päinvastoin: yleinen kehitys 
EU:ssa on menossa siihen suuntaan, että 
vakuutuskantoja (=eläkerahastoja) yhä 
laajemmin voidaan siirtää vakuutuslai-
toksesta toiseen.

Monentyyppiset vakuutuskannan 
luovuttamiset ja vastaavat ovat jo tänä 
päivänä lain perusteella sallittuja. Elä-
kesäätiöt ja eläkekassat ovat aina voineet 
siirtää vakuutustoimintaa (=vakuutus-
kantoja) vakuutusyhtiöille. Lakisääteisel-
lä sektorilla työeläkevakuutusyhtiöllä on 
oikeus luovuttaa vakuutuskantoja toiselle 
työeläkevakuutusyhtiölle. Työnantaja, 
jolla on vähintään 300 työntekijää, voi 
siirtää vakuutuskantansa työeläkevakuu-
tusyhtiöstä eläkekassaan ja eläkesäätiöön 
(edellyttäen, että kullakin työnantajalla 
on vähintään 50 työntekijää). Sen lisäksi 
työeläkevakuutusyhtiö voi sulautua 
toiseen työeläkevakuutusyhtiöön sekä 
jakautua. Eläkeoikeuden siirtämisestä 
Suomen työeläkejärjestelmän ja Eu-
roopan yhteisöjen eläkejärjestelmän 
välillä annetun lain mukaan Euroo-
pan yhteisöjen palveluksessa olevalla 
virkamiehellä on oikeus siirtää myös 
työeläkevakuutusyhtiöstä Euroopan 
yhteisöjen eläkejärjestelmään Suomessa 
karttuneet lakisääteiset työeläkkeensä 
(=vakuutuskantansa). Lisäeläketurvan 
osalta voidaan mainita Euroopan yh-
teisöjen komission ehdotus Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi; 
lisäeläkkeiden siirrettävyys. Mainitussa 
direktiiviehdotuksessa ehdotetaan muun 

muassa, että työntekijällä olisi oikeus 
siirtää karttunut lisäeläketurva - varat ja 
eläkevastuut - toiseen, jopa toisessa EU-
valtiossa olevaan, vakuutuslaitokseen. 
Vaikka eläkerahaston siirrettävyyttä 
koskevat säännökset eivät ilmeisesti tule 
sisältymään valmisteilla olevaan direk-
tiiviin, se ei johdu siitä, että ne olisivat 
jonkin ns. vakuutusperiaatteen vastaisia 
vaan syyt ovat muualla. Ilmeistä on, että 
eläkerahaston siirrettävyyttä koskevien 
säännösten valmistelu käynnistyy uu-
destaan uuden direktiivin voimaantulon 
jälkeen.

Näin ollen hallitusohjelmassa oleva 
kohta, jonka mukaan selvitetään mah-
dollisuudet kaikkien työeläkelaitosten 
välisiin kannan siirtoihin ja niihin 
liittyvien toimintapääomien siirtoi-
hin, ei millään tavalla voi olla ristirii-
dassa ns. vakuutusperiaatteen kanssa.
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4.HALLITUSOHJELMA JA TYÖELÄKELAITO-
STEN VÄLISEN KILPAILUN EDISTÄMINEN

Hallitusohjelmassa, kuten edellä on to-
dettu, on kohta, jonka mukaan tullaan 
edistämään kilpailua työeläkealalla. 
Kun kerran TyEL-eläketurvaa varten on 
luotu hajautettu toimeenpanojärjestel-
mä, pitää myös varmistaa, että kilpailu 
eri eläkelaitostyyppien välillä on tasa-
puolista. Perustelut vakuutusperiaatteen 
dominoivasta asemasta vakuutuskantojen 
siirrettävyyteen siten, ettei työnantajalle 
taata vapaata vakuutuskantojen siirto-oi-
keutta siinä taloudellisesti menettämättä, 
on kilpailuperiaatteen vastainen. 

Tasapuolisen kilpailun toteuttamisek-
si lainsäädäntöä olisi kehitettävä siirtyvän 
toimintapääoman, päätettyjen vakuutus-
ten ja tasoitusvastuun osalta.

Folke Bergström
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otkut lisäeläkesäätiöt ovat tiedus-
telleet yhdistykseltä lisäeläketurvan 
laskuperuskoron alentamista 2 
prosenttiin, kun yleisesti käytetty 

laskuperustekorko on nykyisin 3,5 pro-
senttia. Yhdistykseltä on kysytty, onko 
koron alentaminen perusteltua.

Laskuperustekoron alentamisella on 
useita vaikutuksia, joita tulee tarkastella 
kokonaisuutena ottaen huomioon myös 
säätiön vakuutuskannan rakenteeseen 
liittyvät näkökohdat. Eläkevastuun näkö-
kulmasta nyrkkisääntönä voidaan pitää, 
että laskuperustekoron alentaminen 
kolmanneksella nostaa eläkevastuuta 
kolmanneksella. Nykysäännöin eläkeläis-
ten vastuu tulee kattaa kokonaan; työssä 
oleville vastuuvajausta hyväksytään 20 
prosenttia vastuusta. Koron pudotus joh-
tanee useimmiten kannatusmaksun huo-
mattavan suureen kertasuoritukseen.

Perusteluna laskuperustekoron laske-
miseksi on usein käytetty viime vuosien 
markkinakorkojen alhaisuutta. Tällä 
hetkellä tilanne on toisenlainen: 10 vuo-
den valtiolainojen markkinakorko on jo 
4,2 prosentin tasolla. Yksistään valtio-
lainojen tuotto ylittää siis merkittävästi 
laskuperustekoron 3,5 prosenttia/vuosi 
tuottovaateen.

Henkivakuutusyhtiöt jakavat asia-
kashyvityksiä asiakkaille ja osinkoja 
omistajille tuotosta, jonka ne ovat saaneet 
yli laskuperustekoron. Toisin sanoen ylite 
jaetaan asiakkaiden ja omistajien välillä. 
Viime vuosina tuottojen ollessa hyviä 
ovat omistajat saaneet jopa yli puolet 
ylitteestä. Sen vuoksi laskuperuste-
korkoa mahdollisesti alennettaessa 
on sen perusteet harkittava tarkasti, 
jotta alennusta ei käytetä välineenä 
lisäeläkesäätiön purkuun perustein, 
jotka eivät yrityksen näkökulmasta ole 
viime kädessä kestäviä ja tarkoituksen-
mukaisia. Yhdistyksen asiantuntemus 
on tässäkin asiassa yhdistyksen jäsenten 
käytettävissä. Kysyvä ei tieltä eksy!

Jouko Bergius

LISÄELÄKETURVAN LASKUPERUSTEKORKO 
JA KANNANSIIRROT

J ELÄKEVASTUU / VASTUUVAJAUS 

KUKA HYÖTYY TULOKSESTA? 

Eläkevastuun vastuuvajaus voi tänä vuonna aktiivien osalta olla 20 % eläke-
vastuusta ja täysin katettu vuoden 2010 jälkeen.
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Ajankohtaista

Ismo Heinström

13

RAHOITUSTARKASTUS JA 
VAKUUTUSVALVONTAVIRASTO AIOTAAN 
YHDISTÄÄ

Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja ter-
veysministeriö asettivat hallitusohjelman 
mukaisesti työryhmän, jonka on tarkoi-
tus valmistella esitys siitä, kuinka uusi 
Suomen Pankin yhteyteen perustettava 
rahoitus- ja vakuutusvalvontaorganisaa-
tio järjestettäisiin.

Yhdistetyn pankki- ja vakuutusval-
vonnan nähdään paremmin vastaavan 
rahoitus- ja vakuutusmarkkinoiden 
muuttumis- ja yhdentymiskehitykseen. 
EU:n jäsenvaltioista pankki- ja vakuu-
tusvalvonta on yhdistetty noin puolessa 
jäsenvaltioista. Uudessa valvontajärjes-
telmässä lainsäädännön yleinen valmis-
teluvastuu ja valvontavastuu pidetään 
erillään.

STM on siirtänyt työryhmän rat-
kaistavaksi myös vakuutusvalvonnan 
rahoitusta ja kustannusten jakamista 
eri eläkelaitosten kesken koskevat la-
kihankkeet. Eläkesäätiöyhdistys on 
arvostellut Vakuutusvalvontaviraston 
tarkastusmaksujen perusteita, jotka ovat 
johtaneet eläkesäätiöille ja eläkekassoille 
eläkevakuutusyhtiöihin ja henkivakuu-
tusyhtiöihin verrattuna vakuutettujen 
määrän ja taseen loppusumman perus-
teella suhteellisesti korkeampiin tarkas-
tusmakuihin.

Työryhmän on tarkoitus tehdä esityk-
set asioista 31.3.2008 mennessä.

HALLITUKSEN ESITYS (53/2007) 
ELÄKETURVAKESKUKSESTA JA ERÄISTÄ 
SIIHEN LIITTYVISTÄ LAEISTA

Eläketurvakeskuksen asema osana vä-
lillistä julkista hallintoa ja eläkelaitosten 
yhteistoimintaelimenä aiotaan säilyttää. 
Julkisten alojen eläkelaitosten mukaantu-
lon johdosta julkisen alan eläkelaitoksille 
taataan 2 edustajaa Eläketurvakeskuksen 

edustajistossa ja yksi paikka hallitukses-
sa. Samalla julkisen alan eläkelaitokset 
tulevat osallistumaan nykyistä laajem-
min Eläketurvakeskuksen toiminnan 
rahoittamiseen

Eläketurvakeskuksen toiminta ra-
hoitetaan eläkelaitoksilta perittävillä 
kustannuksilla, palvelumaksuilla ja 
muilla tuotoilla. Pääasiallisesti Eläketur-
vakeskuksen toiminta aiotaan rahoittaa 
kultakin eläkelaitokselta perittävällä 
kustannusosuudella, mikä määräytyy 
eläkelaitoksessa vakuutettujen henki-
löiden työansioiden mukaisen suhteen 
perusteella. Palvelumaksuja on tarkoi-
tus käyttää niissä palveluissa, joissa sen 
käyttämistä voidaan pitää tarkoituksen-
mukaisena.

Eläketurvakeskuksesta ehdotetun lain 
on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2008 
alusta alkaen.

ELÄKESÄÄTIÖN JA –KASSAN KÄSIKIRJAN 
JA MALLISÄÄNTÖJEN PÄIVITYS JA OHJE 
HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI  

Eläkesäätiön ja –kassan käsikirja
Eläkesäätiön ja –kassan käsikirjan laa-
jempi päivitys valmistui ennen kesälomia. 
Uudessa käsikirjassa on otettu huomioon 
laajat kate- ja vakavaraisuussäännöstön 
muutokset sekä muut eläkelaitosten toi-
mintaan vaikuttavat säädösmuutokset. 
Käsikirjaan on tehty lukujen 11 (sijoit-
taminen), 12 (TyEL-vastuuvelan katta-
minen), 13 (vakavaraisuussäännökset) 
ja 20 (valvonta) päivitykset eläkekassoja 
varten. Eläkesäätiön ja –kassan käsikir-
jaa ylläpidetään eläkesäätiöyhdistyksen 
Internet-sivuilla  http://www.elakesaa-
tioyhdistys.fi /.

TyEL- ja YEL-eläketurvaa hoitavien 
eläkesäätiöiden ja –kassojen mallisään-
töjen päivitys

Eläkesäätiöyhdistys on valmistellut muu-
tokset TyEL- ja YEL-toimintaa hoitavien 
eläkesäätiöiden ja eläkekassojen uusiksi 
mallisäännöiksi. Mallisääntöjä voidaan 
käyttää hyväksi sääntöjen yleisissä muu-
tostilanteissa sekä uusien eläkelaitosten 
perustamisessa.

Ohje hallituksen työjärjestykseksi 
Eläkesäätiöyhdistys on valmistellut 
ohjeen hallituksen työjärjestykseksi, 
missä on määritelty hallituksen keskeiset 
työtehtävät ja toimintaperiaatteet. Ohje 
perustuu Vakuutusvalvontaviraston 
määräys- ja ohjekokoelmaan, jossa hal-
lituksen työjärjestys katsotaan olevan 
linjassa eläkelaitoksen hyvän hallinnon 
vaatimuksen kanssa. Ohje on jaettu jä-
senlaitostemme käyttöön.

TÄRKEITÄ LUKUJA  
STM on talousarvioehdotuksessaan 
esittänyt työnantajan TyEL-maksuksi 
16,8 %, alle 53-vuotiaiden maksuksi 4,4 
% ja 53-vuotta täyttäneiden maksuksi 5,6 
%. Työeläkeindeksin arvoksi ehdotetaan 
2157 (nousua 1,41 %) ja palkkakertoimen 
arvoksi 1,112 (nousua1,09 %). Lopulliset 
luvut julkaistaan joulukuussa.

Siirtyvä toimintapääoma on 1.7.-
31.12.2007 väliseltä ajalta 23,8 % vas-
tuuvelan määrästä.   
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ESYn kevätseminaari 23.-25.5.2007 Silja Serenadella 
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Eläkesäätiöyhdistyksen
perinteinen kevätsemi-
naari järjestettiin tänä 
vuonna Silja Serenadella, 
joka liikennöi Helsingistä 
Tukholmaan. Seminaa-
ri oli jälleen suosittu: 
mukaan lähti peräti 222 
jäsenlaitostemme ja yh-
teistyökumppaniemme
edustajaa.

Seminaarin teemaa: ”Hajautetun työeläkejärjestelmän perusteet 
ja tulevaisuus” käsiteltiin erittäin laajasti ja mielenkiintoisesti. 
Luennoitsijoina olivat Esa Swanljung TELA:sta, Vesa Rantahal-
vari EK:sta, Tarmo Pukkila ja Erkki Rajaniemi STM:stä, Pekka 
Koivisto VVV:stä, Jukka Lassila ETLA:sta ja Tarja Härkönen 
ETK:sta. Lisäksi Ruotsin työeläkejärjetelmää selvitti Björn Nils-
son KP Pension Försäkring’sta.

Ylijohtaja Tarmo Pukkila, sosiaali- ja terveysministeriö.Ylijohtaja Tarmo Pukkila, sosiaali- ja terveysministeriö.

Asiantuntija Vesa Rantahalvari, EK.Asiantuntija Vesa Rantahalvari, EK.
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Tukholmassa oli mah-
dollisuus tutustua Drott-
ningholmin linnaan tai 
tehdä veneretki Fjäder-
holmarnaan, höyhen-
saarelle. Vaihtoehto-
ohjelmana olivat myös 
omaisuudenhoitajien
järjestämät tutustumis-
käynnit.



ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN 
KOULUTUSTILAISUUDET

SYKSYLLÄ 2007

Eläkesäätiöiden ja eläkekassojen ajankohtaisasioiden teemapäivä
27.9.2007 (Torstai) 

Ravintola Bank, Unioninkatu 22, Helsinki 

Työkyvyttömyyskustannusten hallinta eläkesäätiö- ja    
     eläkekassatyönantajan näkökulmasta 

24.10.2007 (Keskiviikko)
VR Kokouskeskus, Rautatientori, Helsinki

  Eläkesäätiöiden ja eläkekassojen sijoituspäivä 
31.10.2007 (Keskiviikko)

  Ravintola Sipuli, Kanavanranta 7, Helsinki 

    Eläkesäätiöiden ja eläkekassojen hallitusten jäsenten sijoituspäivä
13.11.2007 (Tiistai)

Ravintola Sipuli, Kanavanranta 7, Helsinki 

    Eläkesäätiöiden ja eläkekassojen kirjanpito- ja tilinpäätöspäivät

A-eläkesäätiöille ja lisäeläkekassoille
20.11.2007 (Tiistai)

  Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki 

TyEL- ja lisäeläkesäätiöille ja -kassoille 
  29.11.2007 (Torstai) 

  Ravintola Bank, Unioninkatu 22, Helsinki 

 Eläkesäätiöiden ja eläkekassojen hallitusten jäsenten 
peruskoulutus

10.-11.12.2007 (Maanantai – Tiistai) 
  Scandic Grand Marina, Katajanokanlaituri 7, Helsinki

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry


