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ja seurauksia.
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Se on siis pääsyy OP-Eläkekassan siirtämiselle työeläkeyhtiön hoiviin.
Eläkesäätiöyhdistyksen muilla TyEL-jäsenillä ei vastaavanlaisia pulmia ole, koska ne eivät
ole kansainvälisillä markkinoilla toimivia finanssikonserneja. Ja kun eläkesäätiöiden ja eläkekassojen omat vakavaraisuudet ovat keskimäärin oikeinkin hyvällä tolalla, ei OP:n ratkai-
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Eläkesäätiöiden osalta kynnystä voidaan alentaa selvästi, sillä työnantajat vastaavat niiden toiminnasta. Yksikään lakisääteistä eläketurvaa harjoittava eläkesäätiö ei ole mennyt
konkurssiin, kuten Eläke-Kansa tai Viabek.
Laista on tehtävä niin kunnianhimoinen, että se aidosti helpottaa uuden eläkesäätiön
perustamisedellytyksiä.
Taas kerran on syytä sanoa, että emme todellakaan kuvittele satojen yritysten ryhtyvän
perustamaan omaa eläkesäätiötä tai eläkekassaa uuden lain myötä, mutta nykyistä pa-
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alkuvuodesta 2019.

remmat ja oikeudenmukaisemmat perustamisedellytykset on luotava.
Työmme jatkuu.
Timo Toropainen

Seuraa myös Päähänpistoja-blogia osoitteessa www.elakesaatioyhdistys.fi!
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Eläkesäätiöyhdistyksen puheenjohtajan tehtävät viime keväänä jättänyt
Harri Lemmetti on viihtynyt Yleisradion eläkesäätiön palveluksessa
37 vuotta. Eläkesäätiö remontoi äskettäin Ison Pajan ja sai
vuokralaisikseen muun muassa VR-konsernin ja VR Eläkesäätiön.

”Puhalletaan
yhteen hiileen”
Yleisradion eläkesäätiön toimitusjohtaja Harri Lemmetti
pitää Eläkesäätiöyhdistyksen vahvuutena hyvää yhteishenkeä.

E

läkesäätiöyhdistyksen halli-

terävistä kysymyksistä niin sijoitus-

tuksen puheenjohtajan teh-

kuin muissa työeläkeasioissa.

tävät viime keväänä jättänyt

”Kuuntelin opiskeluaikana niin pal-

Harri Lemmetti kävelee Yleisradion

jon tylsiä luentoja, että päätin olla sor-

Ison Pajan käytävillä omistajan aske-

tumatta samaan”, Lemmetti hymyilee.

lin. Ja miksei kävelisi, sillä Yleisradion

Erityisesti sijoitustoiminta on ollut

eläkesäätiö omistaa juuri remontoi-

Lemmetin lempilapsia.

dun, modernin kiinteistön Pasilassa.

”Hoidin sijoitustoiminnan itse

Iso Paja toimii tällä hetkellä pääosal-

2000-luvun alkuun saakka. Silloin se

taan VR:n pääkonttorina, jossa sijait-

alkoi työllistää niin paljon, että sääti-

see myös VR Eläkesäätiö. Yleisradion

öön palkattiin kiinteistöpäällikkö ja

Eläkesäätiöllä on kahdeksalle toimi-

neljä vuotta sitten sijoituspäällikkö.

henkilölleen viihtyisät tilat rakennuk-

Varainhoitomandaatteja meillä ei ole

sen toisessa kerroksessa.

ollut kenenkään varainhoitajan kans-

Lemmetti on ollut Yleisradion eläkesäätiön palveluksessa 37 vuotta.

Harri Lemmetti
Kuka?
62-vuotias oikeustieteen kandidaatti
Helsingistä.
Työ?
Yleisradion eläkesäätiön
toimitusjohtaja vuodesta 1989.
Porasto Oy:n hallituksen puheenjohtaja
vuodesta 2012. Eläkesäätiöyhdistyksen
hallituksen puheenjohtaja 2012–2018.
Vapaa-aika?
Historiafriikki, harrastaa ”vähän
vanhemman rockin” kuuntelua,
monipuolista lukemista, golfia ja
mökkeilyä.
Parasta elämässä?
Viisi lastenlasta eli vaarin pojat ja
mukava vaimo.

sa. Kaikki sijoituspäätökset olemme

-kassat pystyvät osoittamaan tehok-

tehneet aina itse."

kuutensa työeläkeyhtiöihin nähden.

Sattuma heitti juristin työeläkealalle.

”Eläkevarat on uskottu meidän hoi-

”Armeijan jälkeen vuonna 1981 piti

dettaviksemme ja siksi niistä pitää

löytää kesätyö ja Yleisradion eläketoi-

huolehtia hyvin. Olemme hoitaneet

Halkilahden-Lemmetin
linjalla

mistossa oli paikka auki. Vuonna 1989

sijoitustoiminnan vähintään yhtä hy-

Eläkesäätiöyhdistyksen (ESY) puheen-

työeläkeasiat irrotettiin Yleisradion

vin kuin joku ulkopuolinen olisi sen

johtajaksi Lemmetti valittiin vuonna

organisaatiosta omaksi säätiökseen

tehnyt. Varainhoitajat lähtevät sitä

2012. ”Jatkoin kaudellani Heikki Hal-

ja tulin valituksi toiminnanjohtajak-

paitsi aina takamatkalta, koska ne ot-

kilahden aloittamaa, rakentavaa lin-

si”, Lemmetti muistelee.

tavat tuotoista hoitopalkkion”, Lem-

jaa. Halusin edistää yhteistyötä kaik-

metti muistuttaa.

kien tahojen kanssa ja yhteishenkeä

Kriittinen tarkastelu
kestettävä

Kokenut eläkesäätiöjohtaja koros-

omassa joukossamme. Periaatteena

taa myös, että jokaisen eläkelaitok-

oli myös, että emme pottuile työelä-

Kevätseminaareissa ja muissa kou-

sen on kestettävä kriittinen tarkastelu

keyhtiöille. Puutumme edunvalvon-

lutuksissa olemme saaneet nauttia

milloin tahansa ja sitä pitääkin tehdä

nassa vain niihin asioihin, jotka kos-

Lemmetin värikkäästä analyysistä ja

aika ajoin. Vain siten eläkesäätiöt ja

kevat meitä”, Lemmetti painottaa.
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”Uuden eläkesäätiö- ja -kassalain
valmistelun pitkittyminen ja vesittyminen
on ollut suuri pettymys.”
Viabekin kohtelu
ihmetyttää

tälläkin hetkellä hyvät keskusteluyhteydet kaikkiin yhteistyötahoihin.”

Eläkekassa Viabekin vaikeudet ja niiden ratkaiseminen nousivat vahvasti
esille Lemmetin loppukaudella.

Koko eläkesäätiökentän yhtenäisyyttä hän kiittelee.

Frank Zappan
näköispatsaalla

”Viabekin ongelmien ratkaisuyri-

Harri Lemmetti on eläkesäätiöuransa

tys päättyi farssiin. Aina aikaisem-

aikana ollut mukana monissa semi-

min työeläkejärjestelmä on sopinut

naareissa ja tapahtumissa. Hän ke-

yhdessä, kuinka asiat ratkaistaan yh-

huu yhteisten tapahtuminen tunnel-

teisvastuullisesti. ”

maa. Koulutukset ja seminaarireissut

”Viabekin osalta oli olemassa valmis, entistä linjaa noudatteleva ratkai-

hitsaavat eläkesäätiö ja -kassaväkeä
yhteen.

”Olemme aina puhaltaneet hie-

suehdotus, jolla oli laaja hyväksyntä.

”Eläkesäätiöyhdistyksen hallituk-

nosti yhteen hiileen. Yhteistyötä on

Viabekin vakuutuskanta olisi siirret-

sen ja eläkesäätiöiden ja -kassojen

helppo tehdä, koska emme kilpaile

ty Eläkekassa Verson hoidettavaksi.

johdon yhteiset syysmatkat ovat ol-

keskenämme.”

Kaikkien yllätykseksi Finanssivalvonta

leet myös todella antoisia. Niissä on

torppasi tämän ratkaisun ja Viabekin

käyty yhdessä läpi tärkeitä asioita”,

Lain viivästyminen
harmittaa

annettiin ajautua konkurssiin, mikä

Lemmetti sanoo.

Suurin edunvalvonnallinen tavoite

kejärjestelmälle”, Lemmetti puhisee.

Lemmetin aikana oli eläkesäätiö- ja

Viabek on Lemmetin mielestä ai-

”Liettuan Vilnassa pääsimme il-

eläkekassalain uudistaminen. Lain

noa särö yhteistyössä eri viranomais-

lallistamaan ja saunomaan Suomen

viivästyminen luonnollisesti harmit-

tahojen kanssa.

suurlähettilään residenssiin. Reissum-

on surullinen ja kallis juttu koko elä-

Sieltä Lemmetin mieleen putkahtaa yksi erityinen muisto.

”Yhteistyö sosiaali- ja terveysminis-

me huipentui kunniakäyntiin maail-

”Uuden eläkesäätiö- ja -kassalain

teriön, Finanssivalvonnan ja muiden-

man ainoalle Frank Zappan näköis-

valmistelun pitkittyminen ja vesitty-

kin viranomaisten kanssa on sujunut

patsaalle”, musiikista pitävä Lemmetti

minen on ollut suuri pettymys. Elä-

mielestäni aina hyvin ja yhteistyö-

nauraa.

kelaitoksilla on asiassa luonnollisesti

hakuisesti.”

taa.

Musiikin kuuntelu ja lukeminen

erilaisia intressejä. Yksi syy pitkitty-

Myös Telan tasapuolisuutta yli

ovat olleet aina tärkeä osa Lemme-

miseen on se, että emme ole saaneet

kymmenen vuotta Telan hallitukses-

tin elämää. Sieltä taitaakin kummu-

työnantajaleiriä riittävässä määrin uu-

sa ollut Lemmetti kiittelee.

ta osa entisen puheenjohtajan sana-

distuksen taakse”, Lemmetti analysoi.

”Suvi-Anne Siimeksen kaudella

taituruudesta. Muihin harrastuksiin

”Lakiuudistuksen tärkeimpänä ta-

eläkekassat ja -säätiöt ovat olleet Te-

kuuluvat golf ja kuivan maan mök-

voitteena on uusien eläkesäätiöiden

lan edunvalvonnassa täysin samalla

keily Ypäjällä.

ja -kassojen perustamisen helpotta-

viivalla muiden eläkelaitosten kanssa.”

”Viisi lastenlasta ovat kuitenkin

minen, mikä toisi työnantajille pa-

Yksi yllättävä asia Lemmetin kau-

panneet parhaiten maailman oikei-

remman mahdollisuuden valita paras

della oli Eläkesäätiöyhdistyksen toi-

siin suhteisiin. Vaarina oleminen on

tapa hoitaa eläkevakuuttaminen. Se

mitusjohtajan vaihtuminen.

minulle todellinen kunnia-asia”, Lem-

turvaisi myös työeläkejärjestelmän
riittävän hajauttamisen.”

”Onnistuimme uuden toimitus-

metti hehkuttaa.

johtajan valinnassa hyvin. Meillä on
ESY-tieto 2/2018
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Eläkekassa- ja
eläkesäätiölaki
saatava valmiiksi
Eläkekassa Verson toimitusjohtaja Pasi Strömberg aloitti
maaliskuussa Eläkesäätiöyhdistyksen (ESY) hallituksen
puheenjohtajana. Puheenjohtaja tuntee yhdistyksen kuin
omat taskunsa, sillä hän toimi ESY:n toimitusjohtajana

Tuttu tasanne. Pasi Strömbergillä
on lyhyt matka Eläkekassa
Versosta Eläkesäätiöyhdistykseen.
Kummankin toimistot sijaitsevat
Kalevankatu 13:n kolmannessa
kerroksessa.

vuosina 2011–2014.
Mikä on puheenjohtajakautesi
tärkein asia?

huomioitava työeläkejärjestelmän
päätöksenteossa. Työeläkekenttä ko-

Pasi Strömberg

Uusi eläkesäätiö- ja eläkekassalaki

konaisuutena on paljon enemmän
kuin työeläkeyhtiöt. Eläketurvakes-

Kuka?

on saatava valmiiksi. Laki tehdään
pitkälle tulevaisuuteen ja se on työ-

kukselle osoitan erityisen kiitoksen.

eläkealalle kokoaan isompi asia. Tär-

Se tekee hyvää ja tasapuolista työtä.

keintä on, että uusien eläkesäätiöiden

Finanssivalvonnalle esitän toiveen,

ja -kassojen perustaminen helpot-

että selvityspyynnöt voisi jaksottaa

tuu. On loistava juttu, jos laki ete-

pidemmälle ajalle. Viime keväänä sel-

nee jo nykyisen eduskunnan pää-

vityspyyntöjä tuli ruuhkaksi asti ja ne

tettäväksi. Viestimme asiasta ESY:n

kuormittivat melkoisesti säätiöiden

toimitusjohtajan kanssa jatkuvasti

ja kassojen toimihenkilöitä.

poliittisille päättäjille ja työeläkealan

44-vuotias filosofian maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti Helsingin Lauttasaaresta.
Työ?
Eläkekassa Verson toimitusjohtaja
1.5.2014–, ESY:n hallituksen puheenjohtaja 23.3.2018–.
Vapaa-aika?
Kuluu 12- ja 13-vuotiaiden poikien har-

vaikuttajille.

Mitkä ovat eläkesäätiökentän
vahvuudet?

rastuksissa sekä kuntosalilla ja lenkkeil-

Mihin muihin asioihin ESY
panostaa jatkossa?

Yhteishenki, yhteistyö ja avoin kes-

22-vuotias tytärpuoli ja 4-vuotias espan-

kusteluyhteys. Tätä edistää se, että

janvesikoira.

Yhteydenpito sidosryhmiin jatkuu

emme kilpaile keskenämme. Eläke-

aktiivisena kaikissa substanssiasiois-

säätiöiden ja -kassojen toimi- ja luot-

sa. Koulutuksia järjestämme aktiivi-

tamushenkilöille on kertynyt erin-

sesti edelleen. Yhdistys toimii tällä-

omaista osaamista.

len. Perheeseen kuuluvat lisäksi vaimo,

Parasta elämässä?
Yhteinen aika perheen kanssa.

mapiiri ja hyvä yhteistyö aiempien

kin hetkellä resursseihinsa nähden

Yhteiskunnan kannalta vahvuu-

tehokkaasti, joten muutoksia toi-

tenamme on sopiva koko kotimai-

minnan painopisteisiin ei ole tar-

sille pääomamarkkinoille. Suomessa

peen tehdä.

on aika vähän instituutioita, joiden

Miten sinusta tuli eläkemies?

tyypillinen sijoitus on 3–5 miljoonaa

Alun perin sattumalta, kun sain ma-

Miten yhteistyö viranomaisten
kanssa sujuu?

euroa.

temaatikon paikan Porastosta. Eläke-

Pääsääntöisesti hyvin ja rakentavas-

vuoksi jo ennen sitä. Poraston jälkeen

ti. Aina on kuitenkin tarpeen muis-

Mikä oli parasta ESY:n
toimitusjohtajakaudellasi?

tuttaa, että eläkesäätiöt ja -kassat on

Mukavat työkaverit, kannustava il-

sa ja VR Eläkesäätiössä.
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puheenjohtajien kanssa.

ala toki kiinnosti merkittävyytensä
olin töissä Vakuutusvalvontavirastos-

Kevätseminaari 2018
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Suomen talous ja
eläkejärjestelmä kestävät

Kevätseminaari keräsi Tallinnan Viru-hotelliin 160 osanottajan joukon.

Eläkesäätiöyhdistyksen 44. Kevätseminaari veti
toukokuussa 160 osanottajaa Tallinnaan kuulemaan
työeläkealan ajankohtaisia asioita.

K

Viron valtion kuulumiset kertoi
suurlähettiläs Kirsti Narinen. Eläkesäätiöyhdistyksen toimitusjohtajan
Timo Toropaisen haastattelussa Narinen sanoi, että virolainen yhteiskunta

evätseminaarin keskeisenä

nen, Suomen Yrittäjien Petri Malinen,

on kehittynyt jättiharppauksin, vaik-

teemana oli Suomen talou-

Helsingin Sanomien Teemu Muho-

ka eriarvoisuutta eri kieliryhmien ja

den, työeläkejärjestelmän ja

nen ja STTK:n Antti Palola pohtivat

alueiden välillä on edelleen paljon.

muun muassa työeläkkeiden käyttä-

Esimerkiksi Tallinnassa asuvien ih-

Seminaarin ensimmäisessä esi-

mistä poliittisen populismin aseena.

misten keskipalkka on 130 prosenttia

tyksessä Etlan tutkimusjohtaja Vesa

Työelämän muuttuminen ja roboti-

Euroopan unionin keskipalkasta, mut-

Vihriälä tiivisti hyvin Suomen ja Eu-

soituminen oli myös paneelin kes-

ta Itä-Virossa asuvien palkat ovat vain

roopan talouden mahdollisuudet ja

keinen aihe.

30–40 prosenttia EU:n keskipalkasta.

finanssisektorin kestävyys.

haasteet. Telan toimitusjohtaja Suvi-

Johtaja Hannu Ijäs sosiaali- ja ter-

Kevätseminaarin avasi ensimmäis-

Anne Siimes puhui puolestaan työ-

veysministeriöstä tiivisti toisen se-

tä kertaa Eläkesäätiöyhdistyksen tuore

eläkejärjestelmän kestävyydestä ja

minaaripäivän puheenvuorossaan

puheenjohtaja Pasi Strömberg.

oikeudenmukaisuudesta. Toimitus-

eläkejärjestelmän ajankohtaiset lain-

Kaksipäiväinen seminaari päättyi

johtaja Piia-Noora Kauppi Finanssiala

säädäntöhankkeet, joita riittää kulu-

Tallinn Food Tour -lounaskävelyyn au-

ry:stä vakuutti suomalaisen finanssi-

vallekin vuodelle. Suurimpia hank-

rinkoisessa Tallinnan vanhassa kau-

sektorin kestävän, olipa talouskehitys

keita ovat tulorekisterin valmistelu,

pungissa. Seminaarista jäikin kaikin

millainen tahansa.

yksityisen ja julkisen eläkejärjestel-

puolin hyvä maku.

Oikeudenmukaisuusteemaa jat-

män erillisyydestä tehtävä selvitys

Ensi vuoden Kevätseminaari jär-

kettiin paneelikeskustelussa, jossa

sekä eläkesäätiö- ja vakuutuskassa-

jestetään 22.–24. toukokuuta. Silloin

Eläketurvakeskuksen Susan Kuivalai-

lain kokonaisuudistus.

suuntana on Tukholma.
ESY-tieto 2/2018
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Etlan tutkimusjohtaja Vesa Vihriälä
on huolissaan euroalueen valtioiden
julkisen sektorin velasta.

Vesa Vihriälä, Etla:

Hyvältä näyttää, mutta….
Maailman, euroalueen ja Suomen talous näyttävät
edelleen vahvoilta, mutta riskejäkin – etenkin poliittisia –
on alkanut kertyä taloustaivaalle.

E

na. Tuottavuus pitääkin saada jälleen
nousuun innovaatiopanostuksilla ja
työmarkkinoiden sopeutumiskykyä
parantamalla”, Vihriälä tähdentää.

Lääkkeitä löytyy
linkeinoelämän tutkimuslai-

politiikkaa.

toksen pääekonomisti Vesa
Vihriälä kertoi seminaariylei-

Tuottavuus kasvuun

Vihriälältä löytyy kassillinen lääkkeitä
talouskasvun kiihdyttämiseen.
”Työvoiman tarjontaa pitää pystyä

sölle näkemyksiään Suomen ja Euroo-

Suomen tilannetta ekonomisti pitää

lisäämään. Ulkomaisen työvoiman tar-

pan talouskehityksestä ja tarjosi lääk-

nyt suhteellisen valoisana.

veharkinta pitää poistaa kokonaan ja

keitä riskien parempaan hallintaan.

”Suomi on vihdoin toipumassa,

luoda ulkomaalaisten osaajien hou-

Euroalueen talouksista Vihriälä pi-

mutta menetimme vuosikymmenen.

kutusohjelma. Työttömyysturvan eh-

Silti voi pitää hyvänä saavutuksena,

dollisuutta pitäisi myös edelleen lisätä

tää erityisenä riskinä Italiaa.
”Italian tuottavuus on ollut nollassa

että bruttokansantuotteemme on nyt

ja työn verotusta keventää”, Vihriä-

viimeiset 20 vuotta. Työllisyysastekin

50 prosenttia korkeampi kuin vuonna

lä listaa.

on alle 60 prosenttia, kun se Suomes-

1995”, Vihriälä sanoo.

”Naisten poissaolo työmarkkinoilla

sa on noin 71 prosenttia. Myös Italian

Tulotasovertailussa Suomi on sil-

on Suomessa pienempää, mitä esitetyt

julkinen velka on suuri, 130 prosent-

ti vajonnut Euroopan keskimääräi-

luvut näyttävät. Naisten työllisyysaste

tia bruttokansantuotteesta”, Vihriälä

selle tasolle. Eroa Ruotsiin on nyt 13

on meillä eurooppalaista keskiarvoa

luettelee.

prosenttia.

korkeampi. Perhevapaauudistuksella

Italian parlamenttivaalit voittaneet

”Avoimia työpaikkoja on enemmän

ei siten saada aikaan isoa tuottavuu-

populistipuolueet toteuttavat hänen

kuin kymmeneen vuoteen. Avainky-

den kasvua, vaikka se tukisikin nais-

mukaansa varsinaista vastuuttomuu-

symys on, löydämmekö oikeanlaista

ten työurien kehitystä.”

den korkeaveisuuta. Hän toivoo, että

työvoimaa avoinna oleviin tehtäviin.

Koulutuksesta Vihriälä löytää myös

Italiassa otetaan järki käteen ja ale-

Ulkomaalaisen työvoiman lisäys on

kohennettavaa. Erityisesti pojat, pe-

taan hoitaa maan taloutta vastuul-

välttämätöntä”, Vihriälä painottaa.

ruskoulun jälkeiset pudokkaat ja maa-

lisesti.

Hän arvelee, että Suomen työlli-

”Italia on euroalueen kolmanneksi

syysaste saavuttaa hallituksen tavoit-

suurin talous. Se on liian suuri kaa-

teena olevan 72 prosentin tason jo

tumaan, mutta myös liian suuri yh-

ensi vuoden aikana.

teisin varoin pelastettavaksi.”
Toinen vastuuton toimija kansain-

Työn tuottavuuden kasvussa Vihriälä näkee isoja mahdollisuuksia.

hanmuuttajat pitäisi huomioida koulutuksessa paremmin.
Kilpailun esteitä pitäisi hänen mielestään myös poistaa, kuten liikenteen
osalta on jo tehty. Apteekit hän vapauttaisi kilpailulle. Säilyttäviä yritystu-

välisessä taloudessa on Vihriälän mie-

”Työn tuottavuus Suomessa on not-

kia olisi vähennettävä ja tuotekehitys-

lestä Yhdysvallat, jossa toteutetaan

kahtanut kilpailijamaihin, muun mu-

panoksia lisättävä. Kaikkia yritystukia

sekä vastuutonta talous- että ulko-

assa Ruotsiin ja Saksaan, verrattu-

Vihriälä ei kuitenkaan poistaisi niin
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kauan, kun kilpailijamaissa on vas-

Piia-Noora Kauppi ehdottaa,

taavia. Hän peräänkuuluttaa myös

että uudessa eläkesäätiöja eläkekassalaissa

työmarkkinoille lisää joustoa ja pai-

huomioitaisiin kollektiivisen

kallista sopimista.

lisäeläkesäästäminen

Euroaluetta vahvistettava

mahdollisuus.

Euroalueen vahvistaminen on Suo-

”Työnantajalla
pitää olla vaihtoehtoja”

menkin menestymisen edellytys. Vihriälän mielestä julkista velkaa pitäisi
vähentää koko Euroopassa.
”Tärkeää on myös yhteisen finanssipolitiikan sääntöjen parempi valvon-

Finanssialan toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi vakuutti,

ta ja erityisesti markkinakurin vahvistaminen. Pankkien riskejä pitäisi

että Suomen finanssiala on kestävällä pohjalla, olipa

pienentää järjestämättömien laino-

talouskehitys millainen tahansa.

jen ja valtionpapereiden osalta. Kriisien hallinnan kannalta olisi tärkeää
saada pankkiunionin puuttuvat osat,
kriisirahaston varautumisjärjestelmä

K

otitalouksien kasvava velka-

sen järjestämisessä. Eri vaihtoehdot

määrä huolestuttaa hieman

toteuttavat aidosti työeläkejärjestel-

finanssialan edunvalvojaa.

män hajauttamista”, Kauppi painot-

ja talletussuoja, pian kuntoon”, Vih-

Asuntolainojen määrä on kasvanut

riälä näkee.

taa.

maltillisesti, mutta kulutusluottojen

Hän kannustaa eläkesäätiöitä ja

”Kriisin joutuneille, velkakestävil-

kasvuvauhti on kiihtynyt. Myös mak-

-kassoja digitalisoimaan mahdolli-

le valtioille pitäisi kyetä takaamaan

suhäiriömerkinnät ovat yleistyneet.

simman suuren osan palveluistaan,

riittävä likviditeettituki ja velkaa kes-

”Kotitalouksilla on nyt velkaa 123

jotta ne ovat samalla viivalla työelä-

tämättömille valtioille uskottava vel-

prosenttia vuosituloistaan, mikä on

kajärjestelymekanismi.”

yli EU:n keskiarvon. Pankeilla ei ole

Kauppi on huolissaan yhteiskun-

keyhtiöiden kanssa.

Populismin seireeninlaulu uppoaa

tällä hetkellä riittävästi tietoa yksit-

nan koko ajan kasvavasta hyvinvoin-

nyt Vihriälän mukaan liiaksi euroop-

täisen kotitalouden kaikista luotois-

tipalveluiden velasta.

palaisiin. Syinä tähän ovat sosiaalisen

ta. Kannatankin Finanssivalvonnan

”Emme pysty vastaamaan tule-

median kaikukammio ja kybervaikut-

esittämän positiivisen luottorekis-

vaisuudessa julkisista palvelulu-

taminen sekä globalisaation osalle

terin luomista, sillä haluamme lai-

pauksistamme, sillä julkisten sote-

väestöstä aiheuttama taloudellinen

noittaa kotitalouksia vastuullisesti”,

palveluiden vastuu on kokonaan

ahdinko.

Kauppi linjaa.

rahastoimatta. Erilaisia eläkesääs-

”Humpuukia pitää torjua pitämäl-

tämisen muotoja pitäisikin kannus-

lä esillä tosiasioita ja tukemalla asia-

Eläkesäästämistä tarvitaan

taa eikä suitsia, kuten vapaaehtoisten

linjan poliitikkoja. Ihmisten huolet

Työeläkejärjestelmän osalta Kauppi

eläkevakuutusten osalta on käynyt.”

otettava vakavasti myös silloin, kun

kyseenalaistaa julkisen sektorin työ-

”Lakisääteinen eläketurva kattaa

ne vaikuttavat perusteettomilta”, Vih-

eläkkeiden erillään pitämisen yksityi-

hyvin senioriajan peruskulut, mutta

riälä neuvoo.

sen alan työeläkkeistä. Hänen mie-

eläkkeen täydentämisen tarve kas-

lestään eriyttämiselle ei ole enää

vaa. Vapaaehtoinen eläkesäästämi-

perusteita. Eläkesäätiö- ja eläkekas-

nen voisi olla sekä yksilöllistä että

salain uudistaminen on Kaupin mie-

kollektiivista. Kollektiivisessa eläke-

lestä välttämätöntä ja uusi laki pitää

säästämisessä voisi olla Finanssialan

saada valmiiksi nopeasti.

ja Eläkesäätiöyhdistyksen yhteistyön

”Ulkomaisen
työvoiman
tarveharkinta
pitää poistaa.”

”Työnantajalla pitää olla vaihtoeh-

paikka”, Kauppi esittää.

toja lakisääteisen työeläkevakuutukESY-tieto 2/2018
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Kevätseminaari 2018
Kevätseminaarin
paneelikeskusteluun
osallistuivat toimittaja
Teemu Muhonen Helsingin
Sanomista (vas.), osastopäällikkö
Susan Kuivalainen
Eläketurvakeskuksesta,
ekonomisti Petri Malinen
Suomen Yrittäjistä ja
puheenjohtaja Antti Palola
STTK:sta.

Voisiko eläkkeitä leikata?
Kevätseminaarin paneelikeskustelussa keskityttiin
eläkkeiden rahoitukseen. Puheeksi nousi maksussa olevien
eläkkeiden leikkaaminen.

K

Petri Malisen mukaan eläkkeiden
leikkaamisesta pitää voida keskustella ainakin silloin, kun seuraavan
kerran tulee eteen työeläkemaksujen korottamisen tarve.

ipinän keskusteluun työelä-

synnyttäisi moraalisen ongelman.”

”Palkkataso on noussut ja sitäkin

kerahan riittävyydestä iski

Palola on valmis suuriinkin muu-

kautta eläkeläisten toimeentulo on

SDP:n puheenjohtajan Antti

toksiin, jos työeläkkeiden rahoitus

varmistettu entistä paremmin. On

Rinteen vappulupaus alle 1 400 euron

muodostaa tulevaisuudessa liian suu-

älyllistä epärehellisyyttä, jos eläkkei-

kuukausieläkkeiden korottamisesta

ren taakan työssäkäyville.

den leikkaamisen mahdollisuudesta

sadalla eurolla. Kukaan panelisteista

”Olen valmis siihen, että eläkkei-

ei ollut Rinteen kanssa samoilla lin-

den perustuslaillista suojaa voitaisiin

joilla. 1 400 euron eläkettä ei pidetty

tarkastella uudelleen”, Palola tiivis-

”Muun sosiaaliturvan osalta kaik-

pienenä, sillä mediaanieläke on täl-

tää. Hän on väläyttänyt tätä mahdol-

kia etuuksia on leikattu 1990-luvun

lä hetkellä 1 434 euroa kuukaudessa.

lisuutta jo aikaisemminkin.

laman jälkeen. Pitäisinkin erikoisena,

ei voitaisi edes keskustella”, Malinen
painottaa.

”Jos halutaan auttaa pienituloisia

Toimittaja Teemu Muhonen Hel-

jos eläkkeisiin ei saisi edelleenkään

eläkeläisiä, kannattaa nostaa mie-

singin Sanomista kannattaa Palolan

koskea. Eläkeläisten pienituloisuus

luummin takuueläkkeen tasoa tai

ajatusta.

ei poikkea tällä hetkellä muusta vä-

alentaa pienituloisten eläkeläisten

”Eläkkeiden leikkaamisen pitäisi

estöstä. Nuorten tilanne on sen si-

terveyspalvelumaksuja”, Eläketur-

olla yksi vaihtoehto poliittisessa kes-

jaan äärimmäisen heikko. Nuorissa

vakeskuksen osastopäällikkö Susan

kustelussa. Ei ole oikeudenmukaista,

on enemmän pienituloisia kuin elä-

Kuivalainen ehdottaa.

että keskieläke on parempi kuin mo-

keläisissä”, Kuivalainen täydentää.

STTK:n puheenjohtaja ja työeläkeyhtiö Varman hallituksen varapuheenjohtaja Antti Palola on Kuivalaisen kanssa samoilla linjoilla.

nien nuorten työntekijöiden palkka”,
Muhonen perustelee.

Keskustelijat totesivat vielä, että
yksi vaihtoehto eläkemenon kasvun

Muhonen viittaa siihen, että nykyi-

hillitsemiseksi olisi työeläkeindek-

sin eläkkeelle jäävien keskieläke on

sin muuttaminen siten, että se huo-

”Tulonsiirrot palvelumaksujen

noin 1 800 euroa kuukaudessa. Kun-

mioisi ainoastaan eläkkeiden osto-

kautta ovat parempi tapa auttaa köy-

tasektorilla monien työntekijöiden

voiman muutoksen ilman palkkojen

hiä eläkeläisiä. Takuueläkkeen korot-

palkat eivät yllä samaan.

muutosta.

taminen lähelle työeläkkeiden tasoa
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Suomen Yrittäjien ekonomistin

Kevätseminaari 2018

Eläkehäkkyrä
on vain tekniikkaa
Työeläkevakuuttajat Telan
toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes
haastoi virkistävässä esityksessään
seminaariyleisön miettimään
työeläkeasioita eläkejärjestelmää
laajemmin.

T

yöeläkejärjestelmä eli eläke-

”Eläkehäkkyrä on meille rakas, mutta pitää muistaa, että olemme

häkkyrä on Suvi-Anne Sii-

vain väline, joka hoitaa teknisesti eläkevakuutuksen. Se pitää tehdä

meksen mukaan vain tek-

ystävällisesti ja nöyrästi”, Suvi-Anne Siimes kannustaa.

niikkaa ja pieni osa kokonaisuutta.
Häkkyrää tärkeämpää on eläkejärjestelmän alku eli rahoituksen lähde
ja loppu eli vanhuuseläke.
”Eläkejärjestelmän riskit kannetaan aina yhdessä ja sen kestävyys
perustuu pitkälti läpivirtaavaan rahaan. Jakojärjestelmäosan kestävyydestä pitäisikin käydä enemmän keskustelua. Nyt keskustellaan liikaa itse
häkkyrästä ja sen rahastoinneista ja
tuotoista”, Siimes näkee.
Hän muistuttaa, että eläkerahastojen käyttöön voidaan vaikuttaa lainsäädännöllä, mutta yhteiskunnassa
tapahtuvaan työn määrään ei. Yhteiskunta voi ainoastaan kannustaa
työn tekemiseen ja esimerkiksi maahanmuuttoon.

”Työeläkejärjestelmä
on ihmisen koko
elämän palvelija

ja siksi meidän pitää
hoitaa sitä hyvin.”

”Työeläkejärjestelmä on ihmisen

miseksi itseään kutsuvan Siimeksen

koko elämän palvelija ja siksi mei-

mielestä eläkevaltaa ei pitäisi koko-

dän pitää hoitaa sitä hyvin. Eläkejär-

naan parlamentarisoida. Eläkejärjes-

jestelmän perusjuttu on turva pitkän

telmää ja yhteiskuntaa tulee kehittää

elämän ja parin muun elämän var-

yhteisen keskustelun kautta.

rella mahdollisesti sattuvan harmin

”Mediaaniäänestäjien ikä nousee

varalle. Luottamus ja omaisuuden

koko ajan. Saatettaisiinkin päätyä sii-

suoja ovat myös tärkeitä ja keskeisiä

hen, että edunsaajien ääni painottui-

asioita eläkejärjestelmässä.”

si parlamentaarisessa demokratias-

Eläkejärjestelmän taloudellista val-

sa liikaa, sillä poliitikot ovat huonoja

taa pitää Siimeksen mielestä käyttää

analysoimaan toimintansa motiiveja.

oikein. Sillä tulee luoda edellytyksiä

Myös työikäisten ääni pitää turvata ja

taloudelliselle toimeliaisuudelle.

siksi tarvitaan työmarkkinajärjestöt
päättämään eläkepolitiikasta.”

Ei inhota isoja ikäluokkia

Siimes muistuttaa myös, että

Siimes kehottaa välttämään suku-

emme ole vielä nähneet, mitä ta-

polvien välistä vastakkainasettelua.

pahtuu, kun ihmiset alkavat oikeas-

”Kukaan meistä ei ole valinnut syn-

ti liikkua Euroopassa. Myös Afrikan

tymänsä tai kuolemansa hetkeä. Siksi

kehittyminen vaikuttaa Suomenkin

ei pidä rakentaa sukupolvien välisiä

eläkejärjestelmään.

riitoja. Kannamme riskit yhdessä. Se

”Ratkaisuna tuleviin muutoksiin

on eläkejärjestelmän perusajatus. Ei

on joka tapauksessa yhteiskunnan

siis inhota eläkeläisiä eikä suuria ikä-

toimeliaisuuden ja menestymisen

luokkia”, Siimes painottaa.

edistäminen, ei itse eläkehäkkyrä”,

Äärimmäisen demokraattiseksi ih-

Siimes tiivistää.
ESY-tieto 2/2018
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Kevätseminaari 2018
Kevätseminaari tarjosi sielun ja ruumiin ravintoa

K

evätseminaarin keskeinen
osa on kuulumisten vaihto
kollegoiden kanssa. Keskus-

teluja ehdittiin käydä vapaammissa merkeissä niin päivällispöydässä
kuin ruokaretkellä Tallinnan vanhassa kaupungissa.

Kevätseminaari päättyi kolmen tunnin kävelyyn ja paikallisten ruokien ja
juomien maisteluun Tallinnan vanhassa kaupungissa.

Tilastosuunnittelija Maija
Schrall (vas.) ja matemaatikko
Seija Lehtonen Telasta
pitivät kevätseminaarin
mielenkiintoisimpina esityksinä
Vesa Vihriälän talous- ja Hannu
Ijäksen lainsäädäntökatsauksia.
Suurlähettiläs Kirsti Narinen avasi
heidän mielestään hyvin Viron
yhteiskunnallista tilannetta.
Verkostoituminen ja ihmisiin
tutustuminen oli molemmille
seminaarissa tärkeää.
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Suomen Viron suurlähettiläs Kirsti
Narinen kuvaili Timo Toropaisen
haastattelussa elävästi 100-vuotiaan
Viron tilannetta. Virolaiset ovat
hänen mukaansa nopeita tekemään
päätöksiä.
”Kun bruttokansantuote asukasta
kohti on vain kolmannes Suomen
vastaavasta, pitää olla kekseliäs.
Suomalaisten kannattaisi ottaa Viro
kumppaniksi useamminkin erilaisiin
kehityshankkeisiin", Narinen
kannustaa.

Yleisradion eläkesäätiön
hallituksen varajäsen Timo Kauranen
Helsingistä piti paneelikeskustelua
seminaarin parhaana antina. SuviAnne Siimeksen esitys oli hänen
mielestään myös mielenkiintoinen.

Harri Andersson Porastosta, AnnaMaija Juvonen-Cavonius Eläkesäätiö
Polariksesta, Päivi Johansson,
Henri Ala-Honkola ja Merja JuutiNevalainen Porastosta viihtyivät
hyvin päivällispöydässä.

Siika höysteenään tomaatti-confit,
pikkelöity kurkku ja voikastike vei
kielen mennessään.

Eläkekassa Verson pöydässä
päivällisestä ja hyvästä seurasta nauttivat
Tarja Kantele ja Merja Pihkoluoma
Eläkekassa Versosta, Teemu Nuutinen
Icon Kiinteistörahastot Oy:stä,
Jari Tuomisto Taaleri Varainhoidosta,
Mauri Lavikainen Asia Growth Capital
Managementista sekä Heidi Koivunen,
Annukka Kimmo ja Pekka Huovila
Eläkekassa Versosta.
Mustapäiden veljeskunnan talossa
maistui sormiruoka.

Kiitos

kumppaneillemme!

Kevätseminaarin
yhteistyökumppanit;
American Century Investments,
Evli, LähiTapiola Varainhoito,
Mandatum Life, OP Varainhoito
ja Taaleri Varainhoito;
mahdollistivat vapaa-ajan
ohjelman ja upean
makumatkan Tallinnassa.
Lämmin kiitos panoksestanne!
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Koulutus

Teksti ja kuva MARKKU PULKKINEN

Eläke-etuudet kiinnostivat
hallitusten jäseniä
Eläkesäätiöiden ja -kassojen hallitusten jäsenille järjestettiin
huhtikuussa kahden päivän tiivis koulutus eläkelaitosten
toiminnasta ja hallituksen vastuista.

V

selvensi Poraston asiantuntijalääkäri ja VR-Yhtymän johtava lääkäri
Mikko Nykänen. Hän kertoi, että vakuutuslääkäri tekee jokaisen työkyvyttömyyseläkkeen hakijan kohdalla

uosittain järjestettävässä

rettävästi työntekijän eläkelain (TyEL)

objektiivisen arvion hakijan työky-

hallitusten jäsenten kou-

etuudet ja eläkkeiden määräytymis-

vystä hoitavan lääkärin lausunnon

lutuksessa oli tänä vuonna

perusteet. Sirolalle satoi esityksen ai-

ja hakijan laatiman hakemuksen pe-

ennätysosanotto. Hotelli Clarionis-

kana runsaasti lisäkysymyksiä. Esitys

rusteella.

sa Helsingissä järjestettyyn koulu-

lisäsikin osallistujien luottamusta

”Hoitavien lääkäreiden lausunnot

tukseen osallistui lähes 60 tiedonja-

suomalaiseen työeläkejärjestelmään.

ovat varsin kirjavia ja se tekee tapa-

noista eläkelaitosten luottamus- ja

usten ratkaisemisesta joskus haas-

jen edustajaa. Eniten osanottajia kiin-

Vakuutuslääkäri selvensi
käytäntöjä

nostivat nykyinen eläkejärjestelmä ja

Iltapäivälehdissä monesti

työkyvyttömyyseläkkeiden myöntä-

parjatun vakuutuslääkä-

misperusteet.

rin tehtäviä ja työky-

toimihenkilöä sekä palvelutoimisto-

Eläketurvakeskuksen kouluttaja
Marina Sirola osasi kertoa ymmär-

tavaa. Laadukkaimmat lausunnot
tulevat työterveyslääkäreiltä, jotka
tuntevat potilaan lisäksi työn
asettamat vaatimukset”,
Nykänen kertoo.

vyttömyyseläkkeen

”Eläkkeen hakijan

ratkaisukäytäntöjä

kannattaa itsekin panostaa hakemuksen
laatimiseen ja esit-

Oman eläkesäätiön
ja -kassan etuja
1. Vaikutusvalta omiin asioihin
- Päätösvalta itsellä; käytännön asiat voi ulkoistaa.

tää siinä mieluummin liian seikkaperäisiä kuin ylimalkaisia
perusteita työkyvyttömyyseläkkeen hakemiselle.
Työkyvyttömyyseläkkeen saaminen

2. Kustannustehokkuus

edellyttää myös selkeitä, objektiivi-

- Hoitokustannukset yleensä alhaisemmat kuin työeläkeyhtiöissä

sia sairauslöydöksiä.”

- Mahdollisuus matalampaan vakuutusmaksutasoon

Oikeusmurhia työkyvyttömyys-

- Skaalaedut rahoitus- ja sijoitusasioissa

eläkkeen hylkäämisissä ei Nykäsen

- Eroon ylimääräisistä välikäsistä.

mukaan pääse syntymään, jos ha-

3. Lähempänä työntekijää

kemus ja lausunto ovat huolellises-

- Lisää henkilöstön ja johdon vuoropuhelua
- Henkilöstö osallistuu päätöksentekoon
- Tieto eläkeasioista kulkee hyvin
- Hyvä työolojen ja työn vaatimusten tuntemus
- Lähellä oleva, avoin ja läpinäkyvä järjestely.
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ti laadittuja. Varsinaisen päätöksen
eläkkeen myöntämisestä tekee eläkeratkaisija ja joissain eläkekassoissa ja -säätiöissä hallitus tai toimitusjohtaja.
Ennen työkyvyttömyyseläkkeen

Hallitusten jäsenten koulutus keräsi huhtikuussa Helsinkiin lähes 60 eläkesäätiöiden ja -kassojen luottamushenkilöä.
myöntämistä selvitetään aina amma-

telua hallituksen kokouksissa.

eläkesäätiöiden ja -kassojen hoidossa.

tillisen kuntoutuksen mahdollisuus.

”Aina kannattaa kysyä, jos jokin

Aalto kannusti luottamushenkilöitä

Apteekkien eläkekassan eläkepäällik-

asia jää epäselväksi. Myös sijoitusasiat

osallistumaan jatkossakin Eläkesää-

kö Sirpa Moilanen kertoi tiedonjanoi-

on hyvä ymmärtää ja niistä pitää olla

tiöyhdistyksen järjestämiin koulutuk-

selle yleisölle työeläkevakuutukseen

kiinnostunut”, Heinström painottaa.

siin ja seminaareihin. Niiden avulla

Eläkesäätiöyhdistyksen yhteyspääl-

pysyy hyvin ajan tasalla työeläkejär-

liittyvän ammatillisen kuntoutuksen
periaatteista.

likkö Markku Aalto puhui seminaarin

jestelmän ajankohtaisista asioista.

alussa eläkesäätiöiden ja -kassojen

Edellä mainittujen lisäksi koulu-

Hallituksen jäsenillä
suuri vastuu

roolista suomalaisessa työeläkeken-

tuspäivillä puhuivat Poraston aktuaa-

tässä ja Eläkesäätiöyhdistyksen tar-

ri Kalervo Koistinen vakuutusmate-

Eläkekassan ja -säätiön hallituksella

joamista palveluista jäsenilleen.

matiikasta, Mandatum Life Palvelujen

on iso vastuu paitsi oikeiden eläke-

Lakisääteistä TyEL-vakuuttamis-

Kimmo Lietosaari vakavaraisuus-

ratkaisujen tekemisestä niin myös

ta hoitavia eläkesäätiöitä ja -kassoja

säännöksistä ja Eläkekassa Verson

eläkevarojen hoitamisesta. Eläkesää-

on tällä hetkellä 18. Niistä 13 hoitaa

toimitusjohtaja Pasi Strömberg si-

tiöyhdistyksen lakimies Ismo Hein-

myös lisäeläke-etuuksia (A-osasto).

joitustoiminnasta sekä eläkekassan

ström kertoi hallituksen vastuista ja

Pelkästään lisäeläke-etuuksia hoita-

hallituksen käytännön toiminnasta.

hallituksen jäsenten velvollisuudesta

via eläkesäätiöitä ja -kassoja on 35.

valvoa eläkelaitoksen toiminnan lail-

Rahastoituja TyEL-varoja oli viime

Koulutuksen materiaali löytyy osoit-

lisuutta. Heinström myös peräänkuu-

vuoden lopussa yhteensä 124,4 miljar-

teesta www.elakesaatioyhdistys.fi à

lutti rakentavaa ja kriittistä keskus-

dia euroa, joista kuusi prosenttia oli

Jäsensivut.
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Koulutus
” Hallituksen tehtävät
ja vastuut selkenivät”
Hallitusten jäsenten
koulutuspäivään osallistui

KYSYMYKSET

monia ensikertalaisia. Pienen

1. Kuka olet ja mistä tulet?

gallupkyselyn perusteella antia

2. Mikä oli koulutuspäivien

pidettiin hyvänä ja kattavana.

paras anti? Entä
mielenkiintoisin esitys?
3. Mikä on paras asia omassa
eläkesäätiössä/-kassassa?
4. Onko Suomen työeläkejärjestelmä mielestäsi hyvä?

Suvi Rantanen
Kontinon Yhteiseläkesäätiö
1. Olen Kontinon yhteiseläkesäätiön hallituksen
varapuheenjohtaja. Tehtävässä olen toiminut
lokakuusta 2017 lähtien, jolloin aloitin Kontino

Sami Heikelä

Oy:n palveluksessa talouspäällikkönä.

Reka Eläkekassa

2. Kokonaisuutena kaksipäiväinen koulutus toi

1. Olen työskennellyt 18 vuotta Reka Kumi

monipuolisesti esiin hallituksen moninaiset teh-

Oy:ssä Aurassa ruiskupuristusosaston työnte-

tävät ja vastuut. Moni esitys oli mielenkiintoi-

kijänä. Reka Eläkekassan hallituksen varajäsen

nen. Mieleen jäi toisen päivän viimeinen esitys,

olen ollut kesästä 2016 alkaen.

jossa Eläkesäätiö Verson Pasi Strömberg kertoi

2. Koulutuspäivien parasta antia oli suuri tie-

konkreettisin esimerkein, miten heillä laaditaan

tomäärä hallitustyöskentelyn parantamiseksi.

Juha Kytölahti

Ehdottomasti mielenkiintoisin esitys oli Mikko

Kemijoki Oy:n eläkesäätiö

mista seurataan, myös suhteessa muihin työ-

Nykäsen "Eläkehakemukset vakuutuslääkärin

1. Olen kolmatta vuotta Kemijoki Oy:n eläkesää-

eläketoimijoihin.

näkökulmasta". Eläkekassa Verson toimitusjoh-

tiön hallituksen varajäsen. Kemijoki Oy:ssä työs-

tajan Pasi Strömbergin esimerkki eläkekassan

kentelen asiantuntijana ja valmiuspäällikkönä.

ja sen hallituksen toiminnasta oli myös todella

2. Sain koulutuksesta tiiviin ja syventävän tieto-

ko välitöntä. Eläkesäätiömme ostaa asiamies-

hyvä, eikä Kalervo Koistinenkaan kaavoineen

paketin eläkekassan toimintaan ja työeläkeasioi-

palvelut sekä laskentaan ja kirjanpitoon liitty-

kylmäksi jättänyt.

hin. On vaikea nostaa jokin esityksistä parhaim-

vät palvelut. Käytännön toimien kannalta hyvä

3. Parasta omassa kassassa ja sen hallitustoi-

maksi, kun lähes kaikki koulutuspäivien aiheet

kumppani on ollut kullanarvoinen!

minnassa on ollut kokemuksen kasvaminen vuo-

olivat uutta ja tuiki tarpeellista tietoa minulle.

sien myötä. Asioiden hoito on omassa kassassa

3. Hyvää on ainakin se, että oma lisäeläkesäätiö

negatiivinen ja pelotteleva. Työeläkejärjestelmää

uskoakseni jouheampaa kuin isoissa eläkeyhti-

mahdollistaa varhennetulle eläkkeelle pääsyn,

pidetään usein riittämättömänä ja eläkeikien

öissä. Vuoropuhelu kassan jäsenistön kanssa ei

mikäli niin haluaa.

nousua nopeana. Tulevien sukupolvien työurat

voi enää helpommaksi tulla.

4. Eihän tämä kovin hyvältä näytä. Havahdut-

voivat olla kovin erilaisia kuin nykyiset, mikä

4. Tällä hetkellä varmasti ihan toimiva, mutta

tiinko hieman myöhään siihen, kuka maksaa

voi aiheuttaa omat haasteensa eläkejärjestel-

osaltaan hirveän monimutkainen. Toki paran-

eläkkeet tulevaisuudessa? Onko tulevaisuudessa

mälle. Tällä hetkellä työeläkejärjestelmä on mi-

nettavaa järjestelmässä on aina ja pitääkin olla.

säästettävä itse omat eläkerahat pärjätäkseen?

nusta melko vakaa.
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sijoitussuunnitelmat ja miten niiden toteutu-

3. Lyhyellä, puolen vuoden kokemuksella voin
sanoa, että oman eläkesäätiön toiminta on mel-

4. Mediassa viesti eläkejärjestelmästä on usein

Sijoittaminen

Teksti ja kuva MARKKU PULKKINEN

Sijoituspäivän 35
osanottajaa saivat
tiiviin päivän
aikana hyvän
kokonaiskäsityksen
sijoitusmarkkinoiden
ajankohtaisesta
tilanteesta.

Sijoituspäivässä

puhuttiin valvonnasta ja alternatiiveista
Huhtikuun lopun sijoituspäivässä kuultiin perinteisten

koskevan tarkastuksen. Tarkastuk-

markkinakatsausten lisäksi alternatiivisijoituksista ja

sen tuloksista kertoi riskiasiantun-

Finanssivalvonnan näkemyksiä eläkekassojen ja -säätiöiden

”Vakavaraisuusrajan laskeminen
on eläkekassoissa ja -säätiöissä jär-

vakavaraisuudesta ja riskienhallinnasta.

F

tija Johanna Korhonen.

jestetty kokonaisuutena arvioiden
asianmukaisesti, mutta kehitystar-

inanssivalvonnan riskiasian-

Kehitystarpeeksi hän nostaa myös

tuntija Mika Arala oli käynyt

sen, että vain alle puolet eläkekassois-

läpi työeläkelaitosten viime

ta ja -säätiöistä oli ensimmäisessä

”Eläkesäätiöt ja -kassat käyttävät

vuonna toimittamat ensimmäiset

ORSA-raportissaan arvioinut osak-

runsaasti ulkoisia palveluja vakavarai-

riski- ja vakavaraisuusarviot (ORSA).

kaan eli yrityksen kykyä suoriutua

suuslaskennassa ja sijoitusten riskien

”Lähes kaikki ORSA-arviot antoivat

eläkelaitoksen maksuvelvoitteistaan.

arvioimisessa. Pidämmekin tärkeä-

hyvän kokonaiskuvan eläkelaitoksen

Jatkuvassa valvonnassa Fiva kiin-

nä, että toimintojen ulkoistamisesta

riskeistä. Kaikki olivat tunnistaneet

nittää erityistä huomiota siihen, mi-

huolimatta eläkelaitosten oma ohja-

ja stressanneet sijoitusriskinsä. Pää-

ten hallitus on osallistunut riski- ja

us vakavaraisuusrajan laskemisessa

osa oli tunnistanut myös operatiiviset

vakavaraisuusarvion laadintaan ja

ja sijoitusten riskien huomioon otta-

riskit, jotka eläkekassojen ja -säätiöi-

miten arvio on huomioitu eläkelai-

misessa säilyy tiiviinä.”

den kohdalla liittyivät erityisesti ul-

toksen strategisessa päätöksenteos-

Finanssivalvonta kehottaa säätiöi-

koistamisiin”, Arala valottaa.

sa, riskienhallintajärjestelmässä sekä

tä ja kassoja kiinnittämään erityistä

sijoitussuunnitelman laadinnassa.

huomiota palveluntuottajilta saaman-

Lisäeläkelaitosten riskiarviot ei-

peitakin ilmeni”, Korhonen sanoo.

sa raportoinnin tarkoituksenmukai-

vät olleet Aralan mukaan niin kat-

Vakavaraisuuslaskenta
kunnossa

seen sisältöön, kattavuuteen ja oi-

”Hajonta arvioiden laadussa oli

Finanssivalvonta suoritti viime talve-

riittävän tarkasti ja oikea-aikaisesti

suurta. Puolet laitoksista toimitti Fi-

na eläkekassoissa ja -säätiöissä vaka-

seurata vakavaraisuusrajassaan ta-

nanssivalvonnalle koko riskiarvion ja

varaisuusrajan laskentamenetelmiä

pahtuvia muutoksia.

tavia kuin työeläkelaitosten, mutta
niistäkin sai hyvän kuvan riskeistä.

toinen puoli suppeamman yhteenvedon. Jatkossa otamme mieluummin
vastaan koko riskiarvion liitteineen,
sillä siitä saa paremman kuvan laitoksen kokonaisriskeistä”, Arala opastaa.

keellisuuteen, jotta laitokset voivat

”Lähes kaikki ORSA-arviot
antoivat hyvän kokonaiskuvan
eläkelaitoksen riskeistä.”
ESY-tieto 2/2018
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”Vakavaraisuuslaskennan ja sijoitusten riskin arvioin-

Lakimiehen palsta
ISMO HEINSTRÖM

nin keskeiset menettelyt ja työvaiheet pitäisi dokumentoida paremmin. Dokumentointeja puuttui muun muassa
valuuttariskin laskemisesta sekä välillisten sijoitusten
riskien ja johdannaissopimusten huomioon ottamisesta.”
Finanssivalvonta esitti toiveita myös valuuttariskin
tarkempaan huomioimiseen.
”Eläkelaitokset eivät laske valuuttariskiä valuuttakohtaisesti, vaan käsittelevät valuuttariskin yhtenä valuuttana siinäkin tapauksessa, että valuuttariski muodostuu
useammasta valuutasta. Edellytämmekin, että eläkelai-

Pienet lisäeläkelaitokset IORP

S

osiaali- ja terveysministeriö on laatinut hallituksen
esitysluonnoksen ammatillisia lisäeläkkeitä koskevan IORP II -direktiivin voimaansaattamiseksi 2019

alusta. Vaikka direktiivi koskee vain lisäeläkkeitä, sillä on
muodollisia vaikutuksia myös lakisääteiseen eläkevakuu-

tokset laskevat valuuttakohtaiset riskiarvot, mikäli sijoi-

tustoimintaan siltä osin, kun toimintaa harjoitetaan AB-

tusten valuuttariski sisältää myös lyhyitä valuuttaposi-

eläkesäätiössä tai -kassassa, jonka lisäeläkeosastossa on

tioita”, Korhonen tähdentää.

vähintään sata aktiivia jäsentä tai vapaakirjan haltijaa.
Hallituksen jäsenten on jatkossa kollektiivisesti täytettävä

Alternatiiveilla kysyntää

riittävän pätevyyden, taidon, kokemuksen vaatimukset

Vaihtoehtoiset eli alternatiivisijoitukset ovat olleet kysyt-

eläkelaitoksen järkevään ja vakaaseen johtamiseen ja hal-

tyjä viime aikoina. Janne Uski ja Roope Relander SEB:istä

linnointiin.

kertoivat syitä kovaan kysyntään.
”Kaikki perinteiset sijoitukset ovat tällä hetkellä kalliita.
Alternatiiveja käytetään tuotto-odotusten nostamiseen
tai osakeriskien, korkoriskien ja koko sijoitussalkunkin
hajauttamiseen. Alternatiivit ovat usein riippumattomia
perinteisten riskipitoisten omaisuusluokkien kehityksestä”, Uski tiivistää.
Relander muistuttaa, että laajasti käytetyt riskimittarit

Hallituksen esityksessä käytetään mahdollisuutta jättää
kasvaneiden hallinto-, raportointi- ja tiedottamisvaatimusten ulkopuolelle pienet lisäeläketoimijat. Jos lisäeläkesäätiössä tai -kassassa on alle sata aktiivia jäsentä ja vapaakirjan haltijaa, sitä eivät koske Solvenssi II -tyyppiset uudet
vaatimukset.
Lakiehdotus tuo joitain toivottuja helpotuksia kaikki-

eivät sovi vaihtoehtoisiin sijoituksiin ja että varainhoitajan

en lisäeläketoimijoiden sijoitustoimintaan ja eläkevastuun

valinta on epälikvideissä sijoituksissa erityisen tärkeää.

kattamiseen. Lakiehdotukseen sisältyy uusi kymmenen

”Epälikvidien omaisuuserien realisoiminen kestää

prosentin erä, joka sallii katekelpoisen sijoittamisen sel-

monesti pitkään ja niiden nopea realisoiminen voi olla

laiseen varallisuuteen, jolla ei käydä kauppaa säännellyllä

kallista”, Relander muistuttaa.

markkinalla tai monenkeskisessä tai organisoidussa kau-

Tarjolle on tullut Alternative Risk Premium (ARP) -tuot-

pankäyntijärjestelmässä. Nämä varat voivat olla osakkeita,

teita, joiden tarkoitus on parantaa sijoitussalkun tuot-

joukkovelkakirjalainoja ja sitoumuksia, joilla on huonompi

to-riskisuhdetta.

etuoikeus kuin velallisen muilla sitoumuksilla ja muita si-

”ARP on defensiivinen salkku, joka on rakennettu tarjoamaan positiivista tuottoa, kun osakemarkkinoilla tapahtuu korjausliike. Tuotteella on positiivinen tuotto-odotus myös normaalissa markkinatilanteessa. Se on myös
likvidi tuote. ARP:t ovat osittain korvaamassa hedge fundeja, koska ne ovat yksinkertaisempia”, Uski konkretisoi.
Suhdannenäkymät 2018 -katsauksen sijoituspäivässä
esitti Handelsbankenin pääekonomisti Tiina Helenius,

joitusvälineitä, joilla on pitkän aikavälin sijoitushorisontti.
Aikaisemmin eläkekassoilla ei ole ollut lainkaan mahdollisuutta sijoittaa tässä ryhmässä oleviin sijoitusvaroihin katekelpoisesti. Eläkesäätiöissä näitä varoja on voitu lukea
hankalasti käytettävissä olevaan ja kaatopykälänä tunnettuun 47 m -pykälään, josta säädetään Finanssivalvonnan
määräyksillä.

osakemarkkinakatsauksen salkunhoitaja Tom Lehti Fon-

Hallituksen esityksessä täsmennetään myös osakkeisiin

dita Rahastoyhtiöstä, korkomarkkinakatsauksen johtaja

ja joukkovelkakirjalainoihin tehtävien sijoitusten määritel-

Jouni Salmenkivi FIM:istä ja kiinteistömarkkinakatsauk-

mää. Tarkennetun määritelmän mukaan myös monenkes-

sen toimitusjohtaja Tapani Piri JLL:stä.
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II -direktiivin hallintosääntelyn ulkopuolelle
kisessä kaupankäyntijärjestelmässä vaihdettavat osakkeet

jauspolitiikkaa koskevat periaatteet eläkelaitoksen omilla

rinnastetaan säännellyllä markkinalla vaihdettaviin osak-

sivuilla tai muulla vastaavalla tavalla.

keisiin. Suomessa tällaisia osakkeita ovat Nasdaq Helsinikään katekelpoiseksi rinnastetaan organisoidussa kaupan-

Osakkeenomistajan oikeuksia koskevan
direktiivin voimaan saattaminen

käyntijärjestelmässä vaihdettavat joukkovelkakirjalainat,

Työeläkelaitoksissa laadittavia omistajanohjausperiaattei-

strukturoidut rahoitustuotteet, päästöoikeudet ja joh-

ta laajempi SHRD-direktiivi on saatettava kansallisesti voi-

dannaiset. Hallituksen esityksen luonnoksessa ehdotetaan

maan viimeistään 10.6.2019. Asiaa on valmisteltu valtiova-

myös osakkeiden ja joukkovelkakirjalainojen kate-enim-

rainministeriössä.

gin ylläpitämällä First North -listalla olevat osakkeet. Niin

mäisrajojen nostamista 50:stä 70 prosenttiin.

Direktiivi on sidottu IORP II -direktiivin soveltamisalaan.

Uusi lisäeläke-etuusote koskee sadan hengen rajan ylit-

Näin ollen direktiivin ei pitäisi koskea sellaisia lisäeläkelai-

täviä lisäeläketoimijoita. Lisäeläke-etuusote sisältää työ-

toksia, joissa on alle sata aktiivia jäsentä ja vapaakirjan hal-

eläkeotteen kaltaisen arvion tulevasta lisäeläkkeen mää-

tijaa. Soveltamisrajaa isompien lisäeläketoimijoiden on sen

rästä ja tiedot lisäeläkeiästä sekä lakisääteisestä eläkeiästä.

sijaan laadittava vastaavat omistajanohjauksen periaat-

Eläkesäätiöyhdistyksen työryhmä on laatinut kaikille toi-

teet kuin edellä mainitussa lakisääteisessä työeläkevakuu-

mijoille yhteisen mallin lisäeläke-etuusotteeksi. Direktiivin

tustoiminnassa. Tämän lisäksi on julkistettava tietoja oman

mukaan lisäeläke-etuusote pitää olla asianosaisten saata-

pääoman ehtoisesta sijoittamisesta: miten sijoittaminen

villa sähköisesti tai paperimuotoisena.

otetaan huomioon eläkevastuun luonteen ja keston kanssa ja miten oman pääoman ehtoinen sijoittaminen vaikut-

Omistajanohjausperiaatteiden
laatiminen

taa pitkällä aikavälillä varojen tuottotasoon? Lisäksi on

Työeläkelaitosten omistajavaikuttamisen raportoinnin ja

suudenhoitajan, sijoitusrahastolaissa tarkoitetun rahasto-

julkistamisen vahvistamiseksi sosiaali- ja terveysministeri-

yhtiön ja vaihtoehtorahaston hoitajista annetussa laissa

össä on laadittu lakiehdotukset omistajanohjausperiaat-

tarkoitetun vaihtoehtorahaston hoitajan kanssa tehdyistä

teiden vahvistamiseksi työeläkelaitoksissa. Ehdotuksen

sijoitustoimintaa koskevista järjestelyistä.

julkistettava tietoja sijoituspalvelulaissa tarkoitetun omai-

mukaisesti omistajanohjausta koskevat säännökset tulevat

Jos eläkelaitos ei jostain syytä laadi omistajanohjauksen

sovellettavaksi vain, jos eläkelaitos sijoittaa suoraan ETA-

periaatteita tai jättää ne osittain laatimatta tai ei julkista

valtiossa säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohtee-

niitä, on sen julkistettava selvitys noudattamatta jättämi-

na oleviin osakkeisiin. Tällöin on vahvistettava periaatteet

sen syistä (Comply or Explain).

siitä, miten eläkelaitos käyttää omistajanohjausta yhtiöissä

Ismo Heinström

ja miten omistajanohjaus liittyy eläkelaitoksen sijoitusstrategiaan. Periaatteisiin on kirjattava myös menettelytavat
kohdeyhtiöiden seuraamisesta, äänioikeuden käyttämisestä, vuoropuhelun käymisestä sekä eturistiriitojen ehkäisemisestä ja tunnistamisesta omistajanohjauksen vaikuttamisessa.

Eläkesäätiöyhdistyksen
työryhmä on laatinut kaikille
toimijoille yhteisen mallin
lisäeläke-etuusotteeksi.

Eläkesäätiöt ja eläkekassat voivat julkistaa omistajanoh-
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Eläkesäätiöyhdistyksen
syksyn 2018 koulutukset
Sijoitusfoorumi

Ti 9.10.2018 klo 13.30 – 15.30, OP Vallila

Sijoituspäivä

To 1.11.2018, Ravintola Savoy

Kirjanpito- ja
tilinpäätöspäivä

To 29.11.2018, Katajanokan Kasino

Eläkesäätiöyhdistys – ESY ry
www.elakesaatioyhdistys.fi

Huolehdithan osaamisestasi - tervetuloa koulutuksiin!

