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Hyvällä hengellä
huomiseen
Jos luet tämän, on se ilahduttavaa. Näinä digitalisaation aikoina varsin moni
taho luopuu omista printtimedioistaan. Me emme, koska kyselyihimme on
vastattu, että painettu lehtemme koetaan yhä tarpeelliseksi. Tässä se siis
taas tulee, taitoltaan hivenen hiottuna. Ja toki koko tämä lehti löytyy myös
verkkosivuiltamme.
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Kuluvana vuonna 2020 Eläkesäätiöyhdistys satsaa paljon paukkuja vastatakseen
jäsentensä koulutustarpeisiin. Osaltamme olemme luomassa eläkesäätiöiden
ja -kassojen hallitusten jäsenille koulutusputkea, joka täyttää tiukentuneet
kelpoisuusvaatimukset. Kyse on lisävalmiuksien antamisesta jo valmiiksi fiksuille
ihmisille, jotka ovat menossa ihmisen kokoisiin tehtäviin. Tästä kyllä selvitään.
    
Uusi, hartaasti odottamamme eläkesäätiö- ja eläkekassalaki säädetään
toivottavasti tämän vuoden aikana. Niin on lakiesitystä valmisteleva sosiaali- ja
terveysministeriö luvannut. Kielenhuoltoharjoituksen lisäksi lain soisi yltävän
kunnianhimonsa osalta tasolle, josta voisi sanoa, että kyllä tämä nyt helpottaa
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erityispiirteestä. Se on hyvä henki. Näissä piireissä osataan iloita toisenkin
menestyksestä, osataan antaa muille vinkkejä omien erehdysten pohjalta – ja
kyetään yhteistyöhön niissä asioissa, joissa se on mahdollista tai jopa toivottavaa.
Mikään itsestäänselvyys moinen ei kuitenkaan ole. Siksi kannattaa kätkeä
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sydämeen myös Yleisradion eläkesäätiön tuoreen toimitusjohtajan Topi Pielan
sanat, jotka löydätte tästä lehdestä.
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Topi Piela,
Yleisradion eläkesäätiö.
Kuva: Markku Pulkkinen

    
Turha tästä on muistutella, mutta teen sen silti. Laittakaahan heti
kalentereihinne yhteishenkemme yhden kohottajan, Kevätseminaarin, ajankohta.
Kokoonnumme Tallinnassa tiistaista keskiviikkoon 12.–13.5.2020.
Siellä viimeistään tapaamme.
Timo Toropainen
toimitusjohtaja
Eläkesäätiöyhdistys ry

Seuraa myös Päähänpistoja-blogia osoitteessa www.esy.fi!

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13
00100 Helsinki
Puh. 09 687 7440
www.esy.fi

Eläkesäätiöt
Teksti ja kuva MARKKU PULKKINEN

Topi Piela,
Yleisradion eläkesäätiö:

"Valvonnan
määrä yllätti"
Yleisradion eläkesäätiö sai syyskuussa johtoonsa
sijoitusalan konkarin. Toimitusjohtaja Topi Piela huomasi
syksyn aikana, että eläkesäätiön toimintaan kuuluu paljon
muutakin kuin eläkevarojen hallinnointia.

T

uore toimitusjohtaja sukkuloi
jo tottuneesti Yleisradion eläkesäätiön omistaman Ison Pajan käytävillä. Eläkesäätiöitä koskevaan
raportointi- ja valvontaviidakkoon Topi
Piela on sen sijaan meinannut jo eksyä.
"Kirjallisia töitä Finanssivalvontaa
varten on saanut tehdä todella paljon.
Lait, säännöt ja ohjekokoelmat ovat tulleet tutuiksi. Onneksi täällä toimistolla,
Porastossa ja Eläkesäätiöyhdistyksessä
on erittäin ammattitaitoista porukkaa,
johon voi tukeutua. Itselläni oli työeläkealasta sen verran aikaisempaa kokemusta, että Finanssivalvonta edellytti
lisäkoulutusta lähinnä lisäeläke-etuuksien osalta, joihin edeltäjäni Harri Lemmetti minut hyvin perehdyttikin”, Piela
kiittelee.
Pielan työeläkekokemus on karttunut Ilmarisen osakesijoitusjohtajan ja

Eteran hallituksen jäsenen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan paikkojen
kautta. Hän toimi ennen toimitusjohtajuuttaan viisi vuotta Yleisradion eläkesäätiön sijoitusvaliokunnan jäsenenä.
Piela on ollut myös Valtion eläkerahaston sijoitusneuvottelukunnan jäsen.
Sijoitusalan kokemusta Pielalla on 35
vuoden ajalta. Hän on toiminut muun
muassa Finvest oyj:n ja Umo Invest
-konsernin toimitusjohtajana.

Sijoitukset omissa käsissä
Yleisradion eläkesäätiö on niitä harvoja
eläkesäätiöitä, jotka käsittelevät eläkehakemuksensa itse.
”Eläkehakemusten käsittely omassa säätiössä tuntuu olevan Yleisradion henkilökunnalle tärkeä asia ja siitä
pidetään kiinni. Asiantuntijalääkärikin
meillä on itsellä. Porasto hoitaa aktuaa-

Yleisradion eläkesäätiö
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(31.12.2018)

Perustettu v. 1961

TyEL-vakuutusmaksu 21,46 % (2019)

B-osaston toimintapiiriin kuuluu 2 800
henkilöä, A-osastoon 681

Eläkevastuu 733 milj. e (A: 247 milj. e,
B: 486 milj. e)

Eläkkeensaajia 3 621

Vakavaraisuusaste 146 %

Sijoitusomaisuuden arvo 818 milj. e
(A: 262 milj. e, B: 556 milj. e)

Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset
58,1 milj. e (2018)

8 toimihenkilöä

Hoitokulut/palkkasumma 0,6 % (B-osasto)

TyEL-palkkasumma 150 milj. e

261 eläkepäätöstä vuodessa.
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”Oli helppo ottaa vastaa uusi
työ, kun ympärillä on niin
asiantuntevat toimihenkilöt”,
Topi Piela iloitsee Ison Pajan
yläilmoissa.

ritoiminnot, riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan.”, Piela valottaa.
Myös sijoituspäätökset eläkesäätiö
tekee itse.
”Meillä ei ole yhtään ulkoistettua varainhoitosopimusta. Sijoitusten tuotot
ovat olleet hyvät ja vakavaraisuutemme
on vahva. Voimmekin katsoa sijoitustoiminnassa kauas tulevaisuuteen. Kooltamme olemme juuri sopivan ketterä
toimija sijoitusmarkkinoilla.”
Suomessa noteerattavien o
 sakkeiden
kaupankäynnistä eläkesäätiö vastaa
itse. Ulkomaalaiset osakkeet hankitaan
rahastojen kautta. Säätiön palkkalistoilla on sijoituspäällikkö, joka hoitaa
arvopaperikaupat, sekä kiinteistösijoituspäällikkö, jonka vastuulla on monipuolinen kiinteistösalkku.
”Tällä hetkellä ilmassa on aika paljon
riskejä ja sijoitustemme asento onkin
varovainen. Haemme tulevaisuutta ajatellen hallitukselta lupaa nostaa hieman

Topi Piela
Yleisradion eläkesäätiön
toimitusjohtaja 1.9.2019
alkaen
Työskennellyt aikaisemmin
mm. Finvest oyj:n ja
Umo Invest -konsernin
toimitusjohtajana ja Ilmarisen
osakesijoitusjohtajana
Kauppatieteiden maisteri
57 vuotta
Asuu Helsingin
kantakaupungissa
Perheeseen kuuluvat vaimo,
3 aikuista lasta ja 3 lastenlasta
Harrastaa ultrakoneilla
lentämistä, sauvakävelyä,
kuntosalilla käyntiä, golfia ja
lukemista
TV-ohjelmasuosikkeja ovat
Ylen suomen- ja ruotsinkieliset
uutiset ja Tanssii tähtien
kanssa.

osakkeiden maksimimäärää ja siirrämme pääomarahastoissa olevat sijoitukset
osakeallokaation sisään.”
”Tällä hetkellä osakkeissa on vain 31
prosenttia B-osastomme sijoituksista. Kuluvan vuoden aikana saatamme sijoittaa
myös A-osaston varallisuutta varovaisin
askelein osakkeisiin, mikäli markkinatilanne sallii. Tällä hetkellä A-osastossa ei
ole lainkaan osakesijoituksia”, Piela sanoo.
”Korkopuolella on isoja riskejä. Emme
omista lainkaan valtionlainoja. Korkosijoituksemme ovat vahvasti private creditja yrityslainoissa sekä kehittyvien markkinoiden lainoissa.”
Kiinteistösijoitusten osuus Yleisradion
eläkesäätiön salkussa on 23 prosenttia.
Pasilan alueen nopean kehityksen ansiosta kiinnostavia kiinteistökohteita löytyy eläkesäätiön omistamalta kymmenen
hehtaarin tontilta tulevinakin vuosina.
Tällä hetkellä Pikku Pajaa puretaan ja sen

”Olemme juuri sopivan ketterä
toimija sijoitusmarkkinoilla.”
tilalle rakennetaan toimistoja ja studioita. Kiinteistöjen osalta Piela arvelee säätiön siirtyvän hieman nykyistä enemmän arvopaperistettuihin sijoituksiin.

Tulevaisuus turvattu
Oman eläkesäätiön edut ymmärretään
lähes 3 000 ihmistä työllistävässä Yleisradiossa hyvin. Johto on sitoutunut eläkesäätiön toimintaan ja Yleisradion
toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila on säätiön hallituksen jäsen. Hallituksessa on
neljä työnantajan ja kolme henkilöstön
edustajaa.
”Eläkesäätiö tuo kustannushyötyjä
työnantajalle etenkin, kun vakavaraisuutemme on hyvä. 146 prosentin vakavaraisuusaste toimii puskurina ja antaa

mahdollisuuden joustaa kannatusmaksuissa”, Piela perustelee.
Hallitustyöskentelyssä Pielalle oli uutta se, että eläkesäätiön hallitus päättää
jokaisen työkyvyttömyyseläkehakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.
”Kaikki vanhuuseläkehakemuksetkin
allekirjoitan omin käsin. Se on perinne,
jota haluamme jatkaa.”
Eläkesäätiöyhdistyksen koulutuksiin
Yleisradion eläkesäätiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet osallistuvat aktiivisesti. Piela pitää yhteisen yhdistyksen
tärkeänä antina parhaiden käytäntöjen jakamista kollegojen kesken. Hän
on kiinnostunut myös eläkesäätiöiden
ja -kassojen yhteisistä sijoituskohteista,
niin sanotuista klubidiileistä.
ESY-tieto 1/2020
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Eläkesäätiöt

Teksti MARKKU PULKKINEN
Kuvat ORION OYJ ja MARKKU PULKKINEN

LÄÄKETEHTAAN
vakaa eläkesäätiö
Yli sata vuotta sitten
perustettu Orion oyj on
Suomen lääketeollisuuden
lippulaiva. Orionin Eläkesäätiö
on kehittynyt menestyneen
yrityksen rinnalla
vakavaraiseksi lääketehtaan
toimihenkilöiden
eläkelaitokseksi.

O

rionin pääkonttorilla, Espoon
Mankkaalla, leijuu arvokkuuden ja vaurauden ilmapiiri.
Hämärähkön, graniittilattiaisen aulan
keskellä pulppuaa suihkulähde ja seiniä
koristavat kuuluisien taiteilijoiden taulut ja veistokset.
Luottamusta henkivä ympäristö pukee hyvin myös Orionin Eläkesäätiötä.
Työnantajan ja toimihenkilöiden eläkevaroja on hoidettu yli 60 vuotta huolellisesti ja tuottavasti. Kysytäänpä Orionin
Eläkesäätiön hallituksen puheenjohtajalta Kari Kantolalta ja asiamieheltä
Anu Imppolalta, kuinka säätiöllä tällä
hetkellä menee.
”Hyvin menee. Viime vuodet ovat
olleet toiminnaltaan ja sijoitustuotoiltaan hyviä. Viime vuosikin oli eläkesäätiön kannalta kaikin puolin onnistunut,
varsin normaali vuosi. Jonkin verran
aikaisempaa enemmän oli hallinnollista työtä esimerkiksi A-osaston lisäeläke-etuusotteissa. Sijoitussalkkua emme
juurikaan veivanneet”, Kantola tiivistää.
Orionin työeläkejärjestelyt ovat varsin monimuotoiset yrityksen historias-
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Orion työllistää 2 800 henkilöä viidellä paikkakunnalla Suomessa.
Toimihenkilöt ovat eläkevakuutettuina Orionin Eläkesäätiössä ja
työntekijät Elo- ja Varma-eläkevakuutusyhtiöissä.

ta johtuen. Yhtiön omaan eläkesäätiöön kuuluvat ainoastaan toimihenkilöt.
Työntekijät ovat vakuutettuina eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa ja eläkevakuutusyhtiö Elossa. Työntekijöiden jakaminen kahteen eläkevakuutusyhtiöön on
vanhoja peruja konsernin aikaisemmista yhtiöistä.
Orionin Eläkesäätiö on yhtiön kolmesta eläkevakuuttajasta suurin, sillä
siihen kuuluu 1 900 henkilöä, mikä on
kaksi kolmasosaa koko h
 enkilöstöstä.
Eläkesäätiössä on kaksi työnantajaa:
Orion oyj ja Fermion oy, joka on lääkkeiden raaka-aineita valmistava yritys.

”Eläkejärjestelmien yhteen laittamisesta on keskusteltu silloin tällöin, mutta nykyinen malli on nähty parhaana”,
Kantola toteaa.

Alhainen hoitokulu
Orionin Eläkesäätiön asioita hoidetaan
tehokkaasti pääosin asiamiehen ja hallituksen puheenjohtajan voimin. Hekään
eivät ole eläkesäätiön, vaan Orionin
palkkalistoilla. Myös kolme rahoitusyksikön toimihenkilöä hoitaa osa-aikaisesti eläkesäätiön asioita. Eläkesäätiön pyörittämiseen kuluu yhteensä noin kolme
henkilötyövuotta. Suuri osa eläkesääti-

Asiamies Anu Imppola ja hallituksen puheenjohtaja Kari Kantola vastaavat pääosin Orionin Eläkesäätiön toiminnasta.
Säätiöön kuuluu 1 900 vakuutettua ja sen sijoitusvarallisuus on 380 miljoonaa euroa.

Orionin
Eläkesäätiö
Perustettu 1956
Eläkevakuuttaa Orionin toimihenkilöt
B-osastossa 1 900 vakuutettua,
A-osastossa 200
980 eläkkeensaajaa
Sijoitusomaisuuden arvo 380 milj. e
(A: 30 milj. e, B: 350 milj. e)
TyEL-palkkasumma 107 milj. e
TyEL-vakuutusmaksu 21,0 %,
työnantajan osuus 14 % (2019)
Eläkevastuu 283,7 milj. e (A: 18,2 milj. e,
B: 228,5 milj. e + lisävakuutusvastuu 37
milj. e) (31.12.2018)
Vakavaraisuusaste 153 %
Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset
29,5 milj. e (2018)
Hoitokulut/palkkasumma 0,23 % (2018)
94 eläkepäätöstä (2018)
Hallituksessa 5 jäsentä, joista 3
työnantajan edustajia.

”Noin puolet toimihenkilöistä saa
A-osastosta lisäeläkettä.
Tietopohja lisäeläkkeistä oli ennen lisäeläkeetuusotteen lähettämistä melko hatara.”
ön tehtävistä on ulkoistettu Mandatum
Life Palvelut oy:lle, joka on puolestaan
ulkoistanut lakisääteisten eläkkeiden
käsittelyn eläkevakuutusyhtiö Varmalle
ja lisäeläkkeiden käsittelyn Mandatum
Life -henkivakuutusyhtiölle.
Orionin eläkeasiat henkilöityvät paljolti Anu Imppolaan ja hän neuvookin
auliisti yhtiön toimihenkilöitä. Henkilöstölle järjestetään työeläkeinfot kaksi kertaa vuodessa Espoossa ja Turussa.
Infoja voi seurata myös Skypen kautta.
Perustiedot työeläkkeistä ovat luonnollisesti intranetissä.
”Jokaisessa infotilaisuudessamme
on puhumassa myös yksi eläkeläinen,
joka kertoo, kuinka eläkkeelle siirtyminen on sujunut. Toisten kokemuksista
on hyötyä eläkkeelle siirtyville”, Imppo-

la uskoo.
Viime vuonna Imppola sai vastata
melko usein lisäeläke-etuuksia koskeviin kyselyihin.
”Noin puolet toimihenkilöistä saa
A-osastosta lisäeläkettä ja suurin osa
olikin erittäin ilahtunut, että lisäeläkettä
on tulossa. Tietopohja lisäeläkkeistä oli
ennen etuusotteen lähettämistä melko
hatara”, Imppola kuvailee.
Vanhuuseläkettä Orionilla haetaan
paperilomakkeella, joka menee Varmaan
käsiteltäväksi. Sekä lakisääteinen että
lisäeläke haetaan samalla lomakkeella.

Töissä jatketaan pitkään
Orionin työntekijät siirtyvät työeläkkeelle huomattavasti valtakunnan keskiarvoa myöhemmin. Eläkkeellesiirtymisikä
ESY-tieto 1/2020
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3%
11 %

18 %

53 %

15 %

Orionin Eläkesäätiön
sijoitukset, 350 milj. e
(B-osasto)

Orionin pääkonttori sijaitsee
Espoon Mankkaalla.

Osakkeet ja osakerahastot 53 %
kaikki eläkelajit huomioiden oli toissa
vuonna 63,9 vuotta. Työntekijät siirtyivät
eläkkeelle 62,6-vuotiaina, toimihenkilöt
64,9-vuotiaina ja ylemmät toimihenkilöt
64,2-vuotiaina, kun valtakunnan keskiarvo kaikkien työntekijöiden osalta oli
61,3 vuotta.
”Työssä jatkaminen kertoo varmasti
siitä, että työtehtäviä pidetään mielenkiintoisina”, Kantola näkee.
Orionilla on oma työterveyshuolto,
jonka kanssa myös eläkesäätiö tekee
tiivistä yhteistyötä. Työterveyshuollon
johtavalla lääkärillä on vakuutuslääkärikokemusta ja hän antaakin lausunnot
työkyvyttömyyseläkehakemuksiin.
Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä
on pysynyt pienenä. Jos toimihenkilöiden eläkkeet hoidettaisiin eläkevakuutusyhtiössä, olisi vakuusmaksuluokka
vaihdellut viime vuosina yhden ja neljän välillä.
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Joukkovelkakirjalainat ja muut
pitkät korkosijoitukset 15 %
Kiinteistöt 18 %
Lyhyet korkosijoitukset 11 %
Muut 3 %

Sijoituksissa hyvän kierre
Orionin Eläkesäätiön sijoitusomaisuuden arvo on noin 380 miljoonaa euroa,
josta 30 miljoonaa euroa on A-osaston
puolella. Kaikki sijoituspäätökset tehdään eläkesäätiössä. Säätiö on perinteisesti omistanut paljon suomalaisten arvoyhtiöiden osakkeita.
”Hyvän kierre on johtanut siihen, että
vakavaraisuutemme on vahva, 153 prosenttia. Pystymmekin ottamaan riskiä
ja saamaan sen ansiosta hyviä tuottoja”,
Kantola kertoo.
Eläkesäätiön tuotot ovat olleet kym-

menen vuoden ajalta keskimäärin 8,7
prosenttia vuodessa ja viimeisen viiden
vuoden ajalta 6,5 prosenttia vuodessa.
Kantola kertoo olevansa tuottoihin erittäin tyytyväinen.
Suomalaiset osakkeet eläkesäätiö
omistaa suoraan, mutta kaikki ulkomaalaiset osakkeet samoin kuin kiinteistösijoitukset on hankittu rahastojen kautta.
Osakkeiden osuus sijoitussalkussa
on tällä hetkellä 53 prosenttia, kiinteistösijoituksia on 18 prosenttia ja korkopapereita 25 prosenttia. Käteisenä on 11
prosenttia varallisuudesta.

"Sijoitamme vain sellaisiin
instrumentteihin,

jotka itse
ymmärrämme."
”Salkkumme on aina ollut hyvin konservatiivinen. Sijoitamme vain sellaisiin
instrumentteihin, jotka itse ymmärrämme”, Kantola linjaa.
Orionin osakkeita eläkesäätiöllä on
ollut aina runsaasti. Jossain vaiheessa
oman yhtiön osakkeita on pitänyt myydäkin, koska niiden arvo on ylittänyt
viranomaisen asettaman kymmenen
prosentin rajan. Nyt Orionin osuus koko
sijoitussalkusta on seitsemän prosenttia.
”Ainakaan alkuvuonna sijoitussalkkuun ei ole tulossa mitään radikaaleja
muutoksia. Lisäämme vähitellen kiinteistö- ja private equity -sijoituksia, sillä
vaihtoehtoiset sijoitukset kiinnostavat
tällä hetkellä.”
Sijoitusten hyvä tuotto on johtanut
siihen, että työnantajan osuus työeläkevakuutusmaksuista on ollut viimeisen 15 vuoden ajan keskimäärin 5,5
prosenttia alle normaalin työnantajamaksun. Viime vuosina työnantajan vakuutusmaksut B-osastoon ovat olleet 14
prosenttia palkkasummasta.
Oman eläkesäätiön tärkeimmiksi eduiksi Kantola nimeää maltilliset
hallintokulut, erinomaiset tuotot sekä
työnantajan, työterveyshuollon ja eläkevakuuttajan luontevan yhteistyön.
Työntekijät arvostavat myös sitä, että
eläkeasioiden hoitaminen on helppoa
omassa talossa.
Eläkesäätiöyhdistyksen toiminnan
parhaiksi puoliksi Imppola ja Kantola
nimeävät yhteisöllisyyden, jonka ansiosta eri eläkesäätiöiden toimihenkilöt
voivat sparrata toisiaan. He ovat myös
tyytyväisiä yhdistyksen järjestämiin
koulutuksiin ja neuvontaan. Kantola on
Eläkesäätiöyhdistyksen hallituksen jäsen ja Imppola tiedotus- ja koulutustoimikunnan ja laskuperustetyöryhmän
jäsen.

Orion käyttää tuotekehitykseen kymmenen prosenttia liikevaihdostaan.

LÄÄKEBISNES

vaatii vahvaa tuotekehitystä
Orionin osakekurssin kehitys osoittaa yhtiöllä menevän hyvin.
Kilpailu lääkealalla on kuitenkin kovaa ja vahva tuotekehitys
on menestymisen edellytys.

”T

uotekehityksen osuus
miljardin euron liikevaihdostamme on noin
kymmenesosa. Viimeisin maailmanlaajuisesti levinnyt lääkkeemme on eturauhassyöpälääke darolutamidi. Saimme sille viime vuonna myyntiluvan
Yhdysvalloissa. Samalla saimme lääkkeestä 45 miljoonan euron etappimaksun yhteistyökumppaniltamme Bayerilta, mikä vaikuttaa positiivisesti viime
vuoden tulokseemme”, Orionin vero- ja
eläkejohtaja Kari Kantola kertoo.
Orion on maailman 70. suurin ja Euroopan 30. suurin lääkeyhtiö. Se on pienehköstä koostaan huolimatta kehittänyt monia tunnettuja lääkkeitä. Uuden
lääkkeen kehitystyö vie kymmenisen
vuotta.
Eniten myyty Orionin tuote on Easy
haler-lääkeperhe, jota käytetään astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon.
Easyhaler tuo vuosittain noin sadan
miljoonan euron liikevaihdon. Seuraavaksi myydyimpiä ovat lääkkeet Parkinsonin tautiin ja sydämen vajaatoimintaan. Burana-kipulääke tuo 24
miljoonan euron ja Marevan-veren

ohennuslääke 19 miljoonan euron liikevaihdon.
Orion oyj ja sen omistama, lääkeaineita valmistava Fermion Oy työllistävät Suomessa noin 2 900 henkilöä.
Yhtiöillä on tuotannollista toimintaa
Espoossa, Turussa, Kuopiossa, Hangossa
ja Oulussa.
Orion on jo pitkään tukenut tutkimussäätiönsä kautta lääketieteen tutkimusta. Säätiö jakaa vuosittain noin
miljoona euroa apurahoja ja se onkin
merkittävä lääketieteen rahoittaja Suomessa. Orionin Eläkesäätiön asiamies
Anu Imppola toimii myös tutkimussäätiön asiamiehenä.
Orionin tulos viime vuoden kolmelta
ensimmäiseltä neljännekseltä oli hyvä.
Liikevaihtoa kertyi 776 miljoonaa euroa ja liikevoittoa 198 miljoonaa euroa.
Sekä liikevaihto että liikevoitto kasvoivat kahdeksalla prosentilla. Omavaraisuusaste oli 78 prosenttia. Osakekohtainen tulos oli 1,10 euroa ja siinäkin oli
parannusta edelliseen vuoteen kahdeksan prosenttia.
”Olemme perinteisesti hyvä osingon
maksaja”, Kantola muistuttaa.
ESY-tieto 1/2020
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Työeläkekuntoutus
Teksti ja kuvat MARKKU PULKKINEN

voi olla
Työeläkekuntoutus
työkokeilu omalla tai muulla
än 6 kk)
työpaikalla (2–3 kk, enintä
työhön valmennusta
Raija Jaskari (vas.) ja Johanna Heikurainen kertoivat käytännön esimerkkejä
ammatillisen kuntoutuksen onnistumisista ja epäonnistumisista. Valtaosa
kuntoutuksista onnistuu hyvin.

Ammatilliseen
kuntoutukseen

kannattaa
panostaa
Työeläkekuntoutus tuo yleensä siihen sijoitetun
rahan moninkertaisesti takaisin. Ammatillisella
kuntoutuksella on saatu hyviä tuloksia myös
eläkesäätiöiden ja -kassojen asiakaskunnassa.
10
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istä tai
ammattitaidon täydentäm
sta
lutu
kou
aa
ammattiin johtav
.
yrittäjätoiminnan tukemista

E

läkesäätiöiden ja -kassojen eläkeasiantuntijat kouluttautuivat lokakuussa ammatillisen kuntoutuksen saloihin. Päivän anti oli rohkaiseva:
ammatillisella kuntoutuksella pystytään
monesti pidentämään työuria.

"Taloudellisesti kannattavaa"
Valion ja Apteekkien Eläkekassojen asiantuntijalääkärinä toimiva Otso Ervasti
puhui vahvasti ammatillisen kuntoutuksen puolesta. Hän ei sulata viime vuonna
julkisuudessa ollutta Työterveyslaitoksen,
Kevan ja Terveystalon tutkimusta, jonka
mukaan työeläkekuntoutuksen vaikutus
työkykyyn olisi pieni eikä kuntoutus olisi
taloudellisesti kannattavaa.
"Noin puolet eläkesäätiöiden ja -kassojen kuntoutusprosesseista onnistuu ja se on paljon. Työeläkekuntoutus
on kokemukseni mukaan taloudellises-

ti kannattavaa kaikille osapuolille.
Työterveyslaitoksen selvityksessä oli
valikoitumisharha, eikä siitä voi vetää
vahvoja johtopäätöksiä", Ervasti puuskahtaa.
Ervastin mielestä työeläkekuntoutuksen lakisääteinen perusta on selkeä.
Kuntoutus voidaan myöntää, jos hakijalla on sairauden, vian tai vamman aiheuttama työkyvyttömyyden uhka eli
vaara joutua lähivuosina työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläkkeelle.
Eläkesäätiöt ja -kassat noudattavat Ervastin mukaan hyvin kyseistä linjausta.
Vakuutuslääkärinä Ervasti on huomannut, että kuntoutusta haetaan joskus liian aikaisin.
"Sairaus on ensin hoidettava ja kuntoutettava lääketieteellisin keinoin, ennen kuin ammatillista kuntoutusta voidaan hakea. Jos hakija ei jostain syystä
halua hoitaa sairauttaan lääketieteellisin menetelmin, on kuntoutukseen vaikea päästä", Ervasti muistuttaa.
"Työkyvyttömyyden uhka arvioidaan
yleisesti hakijan nykyiseen ammattiin
nähden, mitä lääkärit pitävät järkevänä
käytäntönä. Jos työkyvyttömyyden uhka
arvioitaisiin koko työelämään nähden,
myönnettäisiin aika harvalle ammatillista kuntoutusta."
Kuntoutushakemusta ratkaistaessa

"Noin puolet eläkesäätiöiden ja -kassojen
kuntoutusprosesseista onnistuu
ja se on paljon.”
voidaan huomioida myös sosiaalisia ja
taloudellisia seikkoja, joita ovat hakijan
ikä, asuinpaikka, koulutus ja työkokemus. Tämän niin sanotun tarkoituksenmukaisuusarvion tekee vakuutuslääkärin sijasta hakemuksen ratkaisija.

TELK:issä ratkotaan kiistat
Jotkut eläkekassojen ja -säätiöiden hylkäämistä ammatillisen kuntoutuksen
hakemuksista päätyvät valituksen jälkeen Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaistaviksi.
"Valituksista 6,2 prosenttia on ratkaistu hakijan hyväksi. Kuntoutusasioiden käsittelyaika on ollut keskimäärin
3,3 kuukautta", esittelijöiden esimies
Kimmo Kangasjärvi TELK:istä kertoo.
Kangasjärvi muistutti ratkaisijoille,
että ammatillisen kuntoutuksen sisältöön ei saa päätöksellä ottaa kantaa ennen kuin hakija on esittänyt kuntoutussuunnitelman.
"Useimmiten kiistojen syynä on se,
onko hakijalla todellinen työkyvyttö-

Yleisö osallistui aktiivisesti työeläkekuntoutuspäivän keskusteluihin
Scandic Marskissa lokakuun lopussa. Eläkesäätiöyhdistyksen
järjestämä tilaisuus keräsi 30 osanottajaa.

myyden uhka vai ei. Myös ammatillisen
koulutuksen tarkoituksenmukaisuudesta kiistellään."

Onnistumiset kannustavat
Valion Eläkekassan vakuutuspäällikkö
Johanna Heikurainen ja ABB Eläkesäätiön eläkepäällikkö Raija Jaskari kertoivat
käytännön esimerkkejä työeläkekuntoutushakemusten ratkaisemisesta ja kuntoutusten läpiviennistä.
Heikurainen kertoo Valion Eläkekassan käyttävän melko usein ulkopuolista palveluntarjoajaa, kuten työvalmentajaa, ohjaamaan kuntoutujaa oikeaan
suuntaan ja auttamaan kuntoutussuunnitelman ja hakemusten laatimisessa.
”Meillä on hyviä kokemuksia palveluntarjoajien käyttämisestä. Se on ollut
sekä eläkelaitoksen että kuntoutujan
etu”, Heikurainen sanoo.
ABB Eläkesäätiö käyttää ulkopuolista
palveluntuottajaa melko harvoin, noin
kolmasosassa kuntoutustapauksista.
Valion Eläkekassassa tehdään vuodessa reilut 200 uutta eläkepäätöstä,
joista 10–20 päätöstä koskee ammatillista kuntoutusta. Noin kolmasosa kuntoutushakemuksista on hylätty viime
vuosina.
”Hylkäämisen perusteena on joissain
tapauksissa ollut se, että hakija on selvästikin halunnut suorittaa tietyn tutkinnon, esimerkiksi ammattikorkeakoulututkinnon, työeläkekuntoutuksena,
vaikka kuntoutukseen ei ole ollut riittävän vakavaa lääketieteellistä perustetta”, Heikurainen valottaa.
”Meillä on monia onnistuneita
kuntoutustapauksia, joissa
kuntoutuja on työkokeilujen kautta päätynyt uusiin työtehtäviin. Jotkut
työkokeilijat ovat siirtyneet Valiolta muiden
työnantajien palvelukseen, mutta silloinkin
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”Onnistuneille kuntoutuksille on yhteistä se,
että kuntoutujalla itsellään on ollut vahva motivaatio
löytää uusi ura koulutuksen kautta.”

Vakuutuslääkäri Otso Ervastin
kokemukset valoivat uskoa ammatillisen
kuntoutuksen tuloksellisuuteen ja
taloudelliseen kannattavuuteen.

työeläkekuntoutuksen voidaan katsoa
onnistuneen.”
ABB Eläkesäätiön noin 450 vuosittaisesta eläkepäätöksestä 5–10 päätöstä
koskee ammatillista kuntoutusta. Jaskari kertoo työeläkekuntoutusten onnistuneen ABB:llä viime vuosina 80-prosenttisesti.
”Meillä on hyviä kokemuksia työeläkekuntoutuksen onnistumisesta. Onnistuneille kuntoutuksille on yhteistä
se, että kuntoutujalla itsellään on ollut
vahva motivaatio löytää uusi ura koulutuksen kautta. Näissä tapauksissa työnantaja ja eläkesäätiö saavatkin yleensä
kuntoutujalta kauniin kiitoksen, koska
kuntoutujan elämä on muuttunut aikaisempaa paremmaksi. Onnistuneet
kuntoutustapaukset motivoivat tietysti
myös meitä ratkaisijoita”, Jaskari kuvailee.
”Aina kuntoutus ei kuitenkaan onnistu. Usein siihen on syynä kuntoutujan sitoutumattomuus sovittuihin toimenpiteisiin.”
Valtakunnallisesti toimivan Verve
oy:n edustajat kertoivat yrityksensä elä-

"Haluan kiittää,
kun annoitte minulle
mahdollisuuden kouluttautua
unelma-ammattiini. Ilman uskoanne
ja tukeanne en olisi tässä uuden
uran kynnyksellä, täynnä intoa,
tarmoa ja uskoa tulevaisuuteen!!!"
Palaute ABB Eläkesäätiölle
ammatillisen kuntoutuksen jälkeen,
nainen 49 vuotta.

kelaitoksista tarjoamista kuntoutuspalveluista. Kuntoutusjohtaja Oili Alatorvisen mukaan kuntoutusratkaisut eivät
välttämättä ole monimutkaisia, mutta
sairas ihminen ei välttämättä niitä itse
hoksaa.
”Tarjoamme kuntoutussuunnittelua,
jonka tarkoituksena on löytää kuntoutujalle uusi, sopivampi työnkuva. Kuljemme kuntoutujan rinnalla koko prosessin ajan. Asiakkaalle on luksusta,
kun hän saa keskustella rauhassa ammattilaisen kanssa", Alatorvinen tietää.
Vuosina 2018–2019 päättyneissä toimeksiannoissa Verve onnistui laatimaan kuntoutussuunnitelman kahdelle
kolmasosalle asiakkaista. Tästä joukosta puolet työllistyi prosessin päätteeksi
uuteen työtehtävään.

Hyviä kokemuksia työkykykoordinaattorista

A

pteekkien Eläkekassa otti reilut
kaksi vuotta sitten käyttöön työkykykoordinaattorin palvelut.
Työkykykoordinaattori neuvoo ja tukee
apteekkien henkilöstöä työkyvyn ylläpitämisessä. Palvelu aloitettiin pilottina yhteistyössä Vakuutuskuntoutuksen kanssa.
Nykyisin työkykykoordinaattori on eläkekassan palkkalistoilla.
"Työkykykoordinaattori on osa eläkekassan työkyvyttömyysriskin hallintaa.
Koordinaattori on ohjannut vuosittain
muutamia henkilöitä myös a
 mmatillisen
kuntoutuksen piiriin", eläkepäällikkö
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Sirpa Moilanen kertoo.
Työkykykoordinaattori on puhelimitse
tavoitettavissa kolme tuntia viikossa. Hän
saa muutamia puheluita kuukaudessa.
Palvelu on soittajille maksuton.
"Kaikki yhteydenotot ovat tarpeellisia,
minkä osoittaa se, että puhelut ovat usein
yli puolen tunnin mittaisia. Puheluissa kysytään neuvoja muun muassa työssä jaksamiseen, heikentyneeseen työkykyyn,
tules-ongelmiin, osasairauspäivärahan
käyttöön ja työyhteisöongelmiin", Moilanen kuvailee.
"Puhelintuen tarvetta lisää se, että ap-

teekit ovat usein pieniä työyhteisöjä,
joissa ei ole välttämättä kovin aktiivisia
työterveyshuoltopalveluita. Puhelut ovat
luottamuksellisia, mutta yhteenvetojen
perusteella pystymme suuntaamaan työkyvyn ylläpitoon liittyvää koulutusta apteekkikentälle aikaisempaa paremmin."
Tällä hetkellä Apteekkien Eläkekassalla on käynnissä työnantajille ja
esimiehille suunnattu koulutuskierros
työterveyshuollon paremmasta hyödyntämisestä.

Sinikka Paavolan
siirtyminen
siivoojasta
kahvilatyöntekijäksi
onnistui hienosti
Valion Eläkekassan
tuella. ”Tykkään
työstäni ja
asiakaspalvelusta
todella paljon.”

Työkokeilun kautta uuteen ammattiin
Loppilainen Sinikka Paavola on tyytyväinen

ni ja kysyin häneltä työkokeilun mahdollisuutta. Sainkin kolmen kuukauden
työeläkekuntoutuksen asiakas. Siivoojan työ vaihtui
työkokeilupaikan.”
Paikan saamista helpotti se, että Paakahvilan asiakaspalveluun Valion Eläkekassan tuella.
volalla oli valmiina työturvallisuuskortti
ja hygieniapassi. Työt ja yhteistyö yrittäettei Paavola pystyisi enää jatkamaan
aarlonkadun Huollon kahvijän kanssa sujuivat hyvin.
entisissä työtehtävissä. Keskustelun jällassa Riihimäellä käy jouluSeuraavana ammatillisen kuntoukeen asiat alkoivat edetä ripeästi.
kuisena aamupäivänä kova
tuksen vaiheena oli puolen vuoden työkuhina. Miesvaltaista asiakasjoukkoa
hönvalmennus. Siinä töiden sujumista
Työvalmentajan tärkeä tuki
palveleva Sinikka Paavola nauttii työsseurataan laatimalla jokaiselle kuukauValion henkilöstöpäällikkö ja Paavola
tään kiireestä huolimatta.
delle työsuunnitelma ja raportoimallaativat yhdessä ammatillisen kuntou”Tykkään asiakaspalvelusta todella töiden sujumisesta. Tämäkin jakso
tuksen hakemuksen Valion Eläkekasla paljon. Olen tyytyväinen, että pääsin
meni hyvin. Paavola pystyi tekemään
salle. Myönteinen päätös tuli nopeasti.
tänne ensin työkokeiluun ja sen jälkeen
töitä puolipäiväisesti. Työkokeilun ja
Päätöksen yhteydessä eläkekassa osoittöihin. Tykkäsin myös siivoojan homtyöhönvalmennuksen ajalta Paavola
ti Paavolan tueksi Mehiläisen työvalmista ja ehdin tehdä niitäkin monessa
sai Valion Eläkekassalta kuntoutusramentajan, joka auttoi kuntoutussuunni- han eikä työnantajan tarvinnut maksaa
paikassa”, Paavola hymyilee.
Kaksi vuotta sitten tilanne oli toinen. telman laatimisessa.
palkkaa.
”Työvalmentajan apu oli
Nyt 54-vuotiaalla Paavolalla oli siivo”Elämä
”Nyt teen lääkärin suosierittäin tärkeää. Hän kertoi
ustöitä takana 35 vuotta, kun olkapäät
tuksesta
25 tunnin työviiktuntuu taas
vaihtoehdoista ja auttoi jatalkoivat oireilla ja tilanne paheni nokoa ja jaksan sen hyvin. Jonakohakemusten laatimisessa”, mukavalta.” kin yönä olen saanut nukkua
peasti. Työt eivät sujuneet, kädet olivat
Paavola kiittelee.
jo tunnin työskentelyn jälkeen kipeät
jopa ilman särkyjä ja kädetKun työkokeilun mahdollisuus varja säryt valvottivat öisin. Sairauslomia
kin nousevat paljon aikaisempaa pamistui, lähti Paavola etsimään sopivaa
alkoi kertyä. Paavola oli ollut Valion Heremmin. Elämä tuntuu taas mukavalta”,
työkokeilupaikkaa Riihimäen seudulta.
rajoen tuotantolaitoksilla töissä viitisen
Paavola iloitsee.
Hän oli suorittanut vuonna 2011 myyvuotta.
Valion Eläkekassan palveluihin ja enjän ammattitutkinnon ja halusi asiaKun poissaolojen hälytysrajat täyttiseen työnantajaansa hän on erittäin
kaspalveluun.
tyivät, kävivät työnantaja ja työtertyytyväinen.
”En osannut olla paikallani ja siksi
veyshuolto Paavolan kanssa kolmikan”Sain eläkekassan Jouni Pesoselta
kiertelin kahviloissa ja kaupoissa ja kat- erinomaista palvelua. Hän soitti minultakeskustelun. Kaikki totesivat, että
selin, millainen työympäristö missäkin
poissaoloihin oli selvä syy, sillä molemle heti työkokeilupäätöksestä ja on pitämissa olkapäissä oli pitkälle edennyt ni- paikassa on. Täällä Kaarlonkadun kahnyt aktiivisesti yhteyttä koko prosessin
vilassa oli yrittäjänä entinen työkaverivelrikko. Kaikki olivat yhtä mieltä siitä,
ajan.”

K
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Koulutus

Teksti ja kuvat MARKKU PULKKINEN

Hallituksella iso vastuu
sijoitustoiminnassa
Eläkesäätiöyhdistys järjesti joulukuussa
ensimmäisen kerran eläkesäätiöiden ja -kassojen
hallitusten jäsenille suunnatun sijoituspäivän.
Koulutukselle oli kysyntää, sillä päivään osallistui
60 hallitusten jäsentä ja varajäsentä.

E

läkesäätiöyhdistyksen yhteyspäällikkö Markku Aalto kertoo,
että uusi koulutus järjestettiin
jäsenten toiveesta.
”Uusi IORP II -direktiivi tiukensi eläkesäätiöiden ja -kassojen hallitusten
jäsenten pätevyys- ja osaamisvaatimuksia myös sijoitustoiminnan osalta. Vaikka direktiivin mukaan riittää,
että vähintään kolmasosalla hallituksen jäsenistä on riittävä osaaminen sijoitustoiminnasta, on hyvä, että kaikki
hallituksen jäsenet tietävät ainakin perusasiat sijoittamisesta ja siihen liittyvistä vakavaraisuussäännöksistä. Sijoitustoiminta on keskeinen osa sekä
lakisääteisiä että lisäeläkkeitä hoitavien
eläkesäätiöiden ja -kassojen toimintaa”,
Aalto perustelee.
Finanssivalvonta seuraa nykyisin
tarkasti eläkelaitosten toimi- ja hallintohenkilöiden pätevyyttä ja osaamista.
Keväisin järjestettävä kaksipäiväinen
hallitusten jäsenten koulutus ja nyt
aloitettu hallitusten jäsenten sijoituspäivä täyttävät hyvin Finanssivalvonnan
hallitusten jäsenille ja varajäsenille
asettamat pätevyysvaatimukset.

Eläkevastuut on aina
katettava
Eläkevastuu on yksi keskeisimpiä eläkesäätiöiden ja -kassojen toimintaa
kuvaavia lukuja. Aktuaarijohtaja Piia
Laaksonen Mandatum Life Palveluis-
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ta kertoi, mistä eläkevastuu muodostuu.
”Eläkevastuun voi ajatella olevan vakuutetuille annetuista eläkelupauksista
muodostunutta velkaa lisättynä puskurirahastoilla. Varsinainen eläkevastuu
on vakuutusmatemaattisesti määritelty, tulevaisuudessa maksettavien
etuuksien perusteella laskettu rahallisten vastuiden nykyarvo. Eläkelaitoksen
omaisuuden on katettava eläkevastuun
määrä”, Laaksonen kuvailee.
TyEL-eläkelaitoksen eläkevastuu
muodostuu varsinaisesta eläkevastuusta ja tasausvastuusta työeläkejärjestelmän yhteisesti kustannettavien eläkkeiden puskurirahastoon.
Lisäksi viranomainen vaatii eläkelaitokselta tietyn riskipuskurin oman
vakavaraisuutensa ylläpitoon ja sijoitustoiminnan mahdollisten tappioiden
peittämiseen sekä puskurin koko eläkejärjestelmän yhteisten osakesijoitusheilahteluiden tasoittamiseen.
Työeläkejärjestelmää valvova sosiaali- ja terveysministeriö asettaa TyELeläkelaitoksen sijoituksille joka vuosi
tietyn sijoitustuottovaatimuksen, joka
jokaisen eläkelaitoksen on saavutettava. Sijoitustuottovaatimuksen mukainen raha on siirrettävä eläkelaitoksen
rahastoihin. Jos tuotot ylittävät viranomaisen asettaman minimituottovaatimuksen, voi eläkelaitos siirtää ylijäämän omaan vakavaraisuuteensa tai
työnantajan kannatusmaksun alennuk-

Hallitusten jäsenten sijoituspäivä
veti joulukuussa salin täyteen
ravintola Sipulissa. Suomen
Sijoitustutkimuksen Niklas Malm
avasi 60 osanottajalle sijoitusalan
termistöä.

siin. Vuonna 2019 sijoitustuottovaatimus oli pörssiosakkeiden hyvistä tuotoista johtuen alustavan arvion mukaan
8,2 prosenttia.
Lisäeläkelaitoksissa eläkevastuu
muodostuu varsinaisesta eläkevastuusta eli velasta vakuutetuille ja indeksikorotusvastuusta, joka on puskurirahasto
eläkkeiden indeksikorotuksia varten.

Vakavaraisuutta tärkeä
seurata
Eläkesäätiöiden ja -kassojen sijoitustoiminnalle on asetettu toiminnan pitkä-

”Vakavaraisuus
kuvaa eläkelaitoksen
kykyä selviytyä
tulevista sijoitusja vakuutusriskeistä.”

jänteisestä luonteesta johtuen kolme
keskeistä vaatimusta: tuotto-, turvaavuus- ja likviditeettivaatimus.
”Hallituksen jäsenen on tärkeää ymmärtää, mistä kaikista osista tuottovaatimus muodostuu ja kuinka eläkesäätiö
tai -kassa aikoo tuottovaatimuksen saavuttaa”, Laaksonen painottaa.
Tuottovaatimus tarkoittaa edellä kerrottua viranomaisen sijoitustoiminnalle asettamaa tuottotavoitetta. Jos se ei
täyty, on eläkelaitoksen purettava vakavaraisuuspääomaan kuuluvaa lisävakuutusvastuuta (TyEL) tai kustannettava
vaje työnantajan kannatusmaksuilla tai
omasta pääomasta.
Turvaavuusvaatimus tarkoittaa, että
eläkevastuun katteena olevia varoja sijoitettaessa on huolehdittava varojen

varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muutettavuudesta sekä niiden asianmukaisesta monipuolisuudesta ja hajauttamisesta. Likviditeettivaatimus tarkoittaa
puolestaan sitä, että eläkevarat on sijoitettava siten, että eläkkeiden maksaminen on turvattu kaikissa olosuhteissa.
Vakavaraisuus on eläkevastuun ohella toinen tärkeä ja myös viranomaisen
valvoma tunnusluku kuvaamaan eläkelaitoksen toiminnan taloudellista vakautta. Vakavaraisuutta mitataan
eläkelaitoksen eläkevastuun ylittävillä
varoilla eli vakavaraisuuspääomalla.
Vakavaraisuussääntely koskee ainoastaan lakisääteistä työeläkevakuutusta, ei vapaaehtoista lisäeläketurvaa.
Vakavaraisuutta ilmaistaan sekä vakavaraisuusasteena, joka kertoo eläkeva-

Valion Eläkekassan puheenjohtaja Sauli Lähteenmäki ja Kontinon yhteiseläkesäätiön
hallituksen jäsen Anne Björk kertoivat talousasioiden kertaamisen olevan aina
tarpeen, vaikka kummallakin on jo pidempi kokemus eläkekassan hallituksen
toiminnasta. "Kyllä hallituksen vastuu painaa ja siksi pitää olla riittävästi tietoa
myös sijoitusasioista", Lähteenmäki näkee. Hän piti Apteekkien Eläkekassan
sijoitustoiminnan esittelyä mielenkiintoisena, koska on aina hyvä verrata omaa
toimintaa muiden toimintaan. Björk piti sijoitusalan termistön läpikäyntiä päivän
yhtenä hyvänä antina.
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”Sijoitussuunnitelma
on hallituksen jäsenen kannalta
keskeisimpiä asiakirjoja eikä sen
merkitystä voi yliarvioida. Koko
hallituksen on ymmärrettävä
sijoitussuunnitelma samalla tavalla
ja sitouduttava siihen. Suunnitelman
käsittelyyn on varattava riittävästi
aikaa – esittely ja päätös
mielellään eri kokouksissa.”
– Hannu Hokka,
Apteekkien Eläkekassa

rojen suhteen eläkevastuisiin, että vakavaraisuusasemana eli Z-lukuna, joka
kertoo vakavaraisuuspääoman ja pääomavaateen suhteen.
”Vakavaraisuus kuvaa eläkelaitoksen
kykyä selviytyä tulevista sijoitus- ja
vakuutusriskeistä. Mitä suurempi vaka
varaisuuspääoma on, sitä e
 nemmän
sijoitussalkussa voi olla riskiä ja tuottohakuisuutta”, Laaksonen selventää.
Eläkekassojen ja -säätiöiden vakavaraisuusaste on viime vuosina ollut
keskimäärin 140 prosenttia, kun se työeläkeyhtiöillä on ollut noin 130 prosenttia. Eläkesäätiöiden ja -kassojen vaka-

varaisuusasema (Z-luku) on puolestaan
ollut noin 2,5, kun se yhtiöillä on ollut
noin 1,5.

Sijoitustoimintaa seurattava
Sijoitusmaailman ja varainhoitajien
viljelemät termit ovat tavalliselle ihmiselle joskus hieman vaikeaselkoisia. Suomen Sijoitustutkimus oy:n Kalle
Kauppila ja Niklas Malm selvensivät,
mitä erilaisilla termeillä kuvataan. Kuulijoille tutuiksi tulivat niin allokaatio,
volatiliteetti kuin beta.
Malm painottaa, että hallituksella on
suuri vastuu sijoitussuunnitelman laatimisessa ja sijoitustoiminnan seurannassa.
”Hallitus vastaa viime kädessä sijoitussalkun menestyksestä ja riskeistä.
Sijoitussuunnitelman ymmärtäminen
on kaiken keskiössä, sillä sijoitussuunnitelmassa määritetään sijoitustoiminnan tavoitteet ja rajoitteet. Hallituksen
on myös huolehdittava, että kirjanpidon ja varainhoidon sisäinen valvonta
on asianmukaisesti järjestetty”, Malm
muistuttaa.
”Sijoitusten säännöllinen seuranta
on myös hallituksen omaa riskienhallintaa. Sijoitustoiminnan seuranta ja raportointi on rakennettava sijoitussuun-

nitelman ympärille. Raportoinnilla on
saatava vastaukset muun muassa siihen, ovatko tavoitteet toteutuneet, onko
riskitaso halutun mukainen ja onko
sääntöjä noudatettu.”
Hallitusten jäsenten sijoituspäivässä
puhuivat myös asiamiespalveluista vastaava Päivi Särkiniemi Porasto oy:stä ja
toimitusjohtaja Hannu Hokka Apteekkien Eläkekassasta. Särkiniemi kertoi
eläkelaitoksen taloudesta, taseesta ja
tilinpäätöksestä ja Hokka hallituksen
roolista sijoitustoiminnan ohjaajana.
Osanottajat olivat päivän päättyessä
erittäin tyytyväisiä koulutuspäivän antiin. Sijoitustoiminnan merkitys eläkelaitoksen toiminnassa, hallituksen suuri
vastuu sekä sijoitusraporteissa esiintyvien lukujen taustat avautuivat kuulijoille konkreettisesti.

”Sijoitusten
säännöllinen
seuranta
on hallituksen omaa
riskienhallintaa.”

USA:n presidentinvaalit mietityttävät

S

avoyn perinteisessä sijoituspäivässä marraskuun alussa suhtauduttiin
vuoden 2020 osakemarkkinoihin
ainakin alkuvuoden osalta vielä melko positiivisesti. Loppuvuotta kohden epävarmuus kasvaa Yhdysvaltain presidentinvaaleista ja Kiinan tilanteesta johtuen.
Veritas Eläkevakuutuksen sijoitusjohtaja, nykyinen Aktia Pankin varainhoidosta vastaava johtaja, Niina Bergring näkee,
että alhaiset korot kannattelevat vielä ainakin hetken osakemarkkinoita.
”Hieman kuitenkin pelottaa, kun takana on niin hieno kymmenen vuoden
tuottohistoria. Eläkesijoittajille nykyinen
suhdannetilanne on valtava haaste, koska reaalikorot ovat tukevasti miinuksella.
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Mekin olemme olleet viimeisen vuoden
ajan aika varovaisia ja siksi tuottomme
ovat jääneet jälkeen muista”, Bergring
sanoo.
Suurin markkina-ajuri Bergringin mielestä ovat tällä hetkellä keskuspankit, jotka ovat laskeneet ohjauskorkojaan ympäri
maailman. Yritysten tulokset ovat globaalisti lasku-uralla. Kuluttajat ovat pitäneet
vielä pintansa niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin.
Veritaksen pääskenaariot tulevalle
vuodelle ovat ”matala kasvu” tai ”lievä
taantuma”
”Tuskin mitään kovin pahaa kuitenkaan tapahtuu”, Bergring arvioi.
ETLAn tuore toimitusjohtaja Aki Kan-

gasharju on paljolti samoilla linjoilla
Bergringin kanssa.
”Taantuman todennäköisyys kasvaa.
Teknisen taantuman todennäköisyys kuluvan vuoden lopussa on jo 48 prosenttia,
kun se vuoden 2019 lopussa oli vain kaksi
prosenttia. Romahdukseen en silti usko”,
Kangasharju sanoo.
Hyvää suhdannetta voisi Kangasharjun
mielestä jatkaa se, että ihmiset alkaisivat
investoida ilmastonmuutoksen ehkäisyyn.
”Tarttuminen ilmastonmuutosta ehkäiseviin toimiin generoisi ilman muuta uutta talouskasvua.”

Lisäeläkesäätiöt
Teksti ja kuva MARKKU PULKKINEN

Matti Leppälä

puolustaa lisäeläkesäätiöitä Brysselissä
PensionsEurope valvoo Europan unionin
alueella toimivien lisäeläkesäätiöiden etuja.
Järjestö korostaa lisäeläkkeiden merkitystä
lakisääteisten eläkkeiden täydentäjänä.

B

rysselissä sijaitsevan PensionsEurope’n pääsihteerinä vuodesta 2012 toiminut OTK, EMBA Matti Leppälä
kävi joulukuussa Eläkesäätiöyhdistyksen toimistolla kertomassa lisäeläkerahastojen toimintaan vaikuttavista
ajankohtaisista EU-kuulumisista.
PensionsEurope’n viime vuosikymmenen suurin urakka
oli järkevän mallin saaminen IORP II -sääntelyyn. Melko hyvin järjestö työssään onnistuikin, sillä Euroopan unionin vakuutusviranomaisen, EIOPA:n, alun perin kaavailema malli
olisi tuonut valtavan byrokratian lisäeläkesäätiöille.
”Saimme estettyä kokonaan uuden vakavaraisuussääntelyn ja eläkerahastoille tuli muutenkin vähemmän sääntelyä kuin vakuutusyhtiöille, mikä oli hyvä saavutus. Silti uusi
lisäeläkerahastodirektiivi edellyttää enemmän kuin entinen.
Eläkerahastoille tuli muun muassa uudet eurooppalaiset raportointivelvoitteet, mutta niitäkin saimme karsittua merkittävästi. Vastuut raportoidaan vain kerran vuodessa, kun alkuperäinen esitys oli neljä kertaa vuodessa. Hyvää on myös se,
että raportointi tehdään kansalliselle viranomaiselle eikä Euroopan keskuspankille ja EIOPA:lle”, Leppälä luettelee.
PensionsEurope’n tärkeimmät vaikuttamisen kohteet ovat
Euroopan keskuspankki (EKP) ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA.
”Edustamillamme eläkerahastoilla on 5 000 miljardin
euron sijoitusvarallisuus, ja onkin luonnollista, että EKP
ja EIOPA haluavat tietää, missä sijoitukset ovat. Tärkeintä
työtämme on säännöksiin vaikuttaminen siten, että ne mahdollistavat eläkerahastojen toiminnan jatkumisen sekä järkevän ja tuottavan pitkäaikaissijoittamisen”, Leppälä painottaa.

PensionsEurope
24 jäsenyhdistystä 21 eri maassa
26 yritys- ja tukijäsentä
Suomesta ainoana jäsenenä Eläkesäätiöyhdistys, jota
yleiskokouksissa edustaa lakimies Ismo Heinström
Brysselissä sijaitsevassa toimistossa 5 työntekijää
Lisäeläkerahastojen varallisuus on noin 5 000 miljardia euroa
ja ne vastaavat yli 110 miljoonan ihmisen eläketurvasta.

Matti Leppälän
johtama
PensionsEurope
tekee
lisäeläkesäätiöiden
arjesta sujuvampaa.

”Edustamillamme eläkerahastoilla on
5 000 miljardin euron sijoitusvarallisuus,
ja onkin luonnollista, että EKP ja EIOPA
haluavat tietää, missä sijoitukset ovat.”
Tällä hetkellä PensionsEurope pyrkii vaikuttamaan suunnitteilla olevaan kestävän rahoituksen lainsäädäntöön siten,
ettei eläkerahastojen sijoituspäätöksiä rajoiteta eikä liian
monimutkaista ja kallista raportointivelvoitetta synny.

Lisäeläkkeillä iso merkitys
Lakisääteinen vanhuuseläke jää kaikissa EU-maissa pääsääntöisesti alle puoleen työuran palkkatasosta.
”Todellinen ja suuri ongelma on, että työeläketurva ei ole
riittävän kattavaa, kun liki kaikkialla, myös Suomessa, sosiaaliturvaan kuuluvien eläkkeiden tason suhteessa palkkoihin
arvioidaan tulevaisuudessa merkittävästi laskevan. Siksi lisäeläkejärjestelmiä tarvitaan lakisääteisen täydentäjinä”, Leppälä perustelee.
Euroopan unionissa toimii tällä hetkellä yli sata tuhatta lisäeläkerahastoa. Eniten lisäeläkevarallisuutta on Hollannissa
ja Isossa-Britanniassa.
”Eläkesäätiöiden määrä on vähentynyt nopeasti, koska ne
yhdistyvät keskenään. Esimerkiksi Hollannissa lisäeläkesäätiöiden lukumäärä on pudonnut tuhannesta kolmeensataan
runsaassa kymmenessä vuodessa. Tähän on vaikuttanut lisääntynyt sääntely ja kiristynyt valvonta sekä pitkään jatkunut matalan korkotason ympäristö”, Leppälä näkee.
Toinen merkittävä trendi on, että etuusperusteisia eläkerahastoja ei ole syntynyt enää pitkiin aikoihin. Kaikki uudet
eläkesäätiöt toimivat maksuperusteisesti.
ESY-tieto 1/2020
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Lakimiehen palsta
ISMO HEINSTRÖM

Eläkesäätiö- ja eläkekassalain
kokonaisuudistus etenee jälleen
Sosiaali- ja terveysministeriössä on jälleen ryhdytty valmistelemaan eläkesäätiö- ja eläkekassalain kokonaisuudistusta. Tarkoitus on, että ehdotukseen tehtäisiin
hallituksen esityksen luonnoksen jälkeen tehdyt lainmuutokset muun muassa IORP II -direktiivin osalta ja korjattaisiin muutamia lakiehdotuksissa olevia yksityiskohtia.
Hallituksen esityksen muotoon kirjoitetussa ehdotuksessa lakisääteisiä ja lisäeläkkeitä koskevat sääntelyt on
tarkoitus erottaa omiin lakeihinsa. Sen lisäksi muuta vakuutuskassatoimintaa (hautaus- ja avustuskassat) koskeva sääntely kirjoitetaan omaan lakiinsa. Eläkesäätiöiden ja
eläkekassojen vakuutusterminologiaa myös yhdistetään.
Vaikka eläkesäätiö- ja vakuutuskassalaki eivät ole kovin
vanhoja (eläkesäätiölaki 1995 ja vakuutuskassalaki 1992),
on niiden käytettävyyttä vuosien saatossa suuresti heikentänyt se, että lakisääteisiä, lisäeläkkeitä ja muuta vakuutuskassatoimintaa on käsitelty samassa laissa.
Ongelmia on lisännyt myös EU-sääntelystä tulleiden direktiivien sisällyttäminen lakeihin. Tarpeen lakimuutoksille ovat tuoneet myös yhteisömuodon muuttamiseen liittyvä sääntely, selvitystilaa ja konkurssia koskeva sääntely
sekä vakuutuskannansiirtoa eläkesäätiöön ja eläkekassaan koskeva sääntely.

Viabekin tilanne elää
Eläkekassa Viabek asetettiin selvitystilaan 15.12.2011 ja
konkurssiin 5.2.2019, kun vakuutuskannalle ei löytynyt halukkaita vastaanottajia eikä Finanssivalvonta hyväksynyt
työeläkelaitosten yhdessä tekemää ehdotusta kannansiirrosta.
Sittemmin Apteekkien Eläkekassa ja Eläkekassa Verso ovat ilmoittaneet yhdessä olevansa valmiita vastaanottamaan vakuutuskannan. Finanssivalvonnan tulkinnan
mukaan kannansiirto kuitenkin edellyttää toimintapiiriä
koskevan pykälän muuttamisen lakiin. Eläkesäätiö- ja eläkekassalain kokonaisuudistuksessa on tarkoitus muuttaa tarvittava pykälä. Mahdollinen kannansiirto ennen
tai jälkeen lainmuutoksen edellyttää kuitenkin kaikkien
yksityisen alan työeläkelaitosten suostumuksen, jotta vakuutuskannansiirrossa voidaan siirtää myös vakavaraisuuspääomaa.
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Kevan tuominen yksityisen alan työeläkkeisiin
Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa parhaillaan hanketta, jonka tarkoituksena on tehdä Kuntien eläkevakuutuksesta yksityisen alan työeläkevakuuttaja ja jättää julkisen alan
vakuutuksia Kevaan vain joiltain osin. Alkuperäisen suunnitelman mukaan Keva aloittaisi yksityisen työeläketurvan järjestämisen 1.1.2027.
Tavoitteena on saada aikaan malli, jonka kustannusvaikutus sekä kunnille että yksityisen eläkejärjestelmän työeläkelaitoksille olisi neutraali. Työryhmäraportin mukaan tämä
edellyttäisi 10,5 miljardin euron neutralisointisumman siirtämistä yksityisen alan työeläkejärjestelmään. Neutralisointisumman lopulliseen määrään vaikuttavat palkkasumman
oletettu kehitys, kuntatyöntekijöiden yksityisen alan eläkejärjestelmää korkeampi elinikä, työkyvyttömyyden alkavuus
sekä lisäeläkkeiden ja ammatillisten työkyvyttömyyseläkkeiden jättäminen julkisen alan Kevaan.

Uusi malli osatyökyvyttömyyseläkkeisiin
Osana työkyvyttömyyseläkkeisiin liittyvien kannustinloukkujen vähentämistä työmarkkinakeskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmä päätti osatyökyvyttömyyseläkkeiden lineaarisen mallin käyttöön ottamisesta.
Lineaariseksi kutsutussa mallissa eläke yhteensovitetaan kuukausittain työansioiden kanssa. Eläke pienenee, jos
ansiot ylittävät suojaosuuden. Suojaosuus on 50 prosenttia
vakiintuneesta ansiosta eli tyypillisesti työkyvyttömyyden
alkamista edeltävän viiden kalenterivuoden keskiansioista.
Suojaosuus on vähintään 600 euroa kuukaudessa ja määrää
tarkistetaan palkkakertoimella. Suojaosuuden ylittävät ansiot pienentävät eläkettä 50 prosenttia jokaista ansaittua lisäeuroa kohti. Huomioon otettavat ansiot määräytyvät kuuden kuukauden ansioiden keskiarvona.
Täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen ei ehdoteta lineaarista mallia, mutta täysi työkyvyttömyyseläke maksettaisiin osaeläkkeenä, jos 50 prosenttia vakiintuneesta ansiosta
ylittyy. Kansaneläkettä ja työeläkettä on tarkoitus käsitellä
yhtenä kokonaisuutena. Ansioiden aiheuttamat vähennykset on tarkoitus kohdistaa eläkkeiden suhteessa kumpaankin eläkkeeseen. Lakiehdotuksen on tarkoitus tulla voimaan
1.1.2022.

ESY-uutisia
Anders
Nordström
ABB Eläkesäätiön
toimitusjohtajaksi

A

nders Nordström on nimitetty 1.1.2020 alkaen ABB
Eläkesäätiön toimitusjohtajaksi. Nordström on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja hän on tullut
tuli ABB:n palvelukseen vuonna 1987. Nordström on toiminut
ABB:llä useissa taloushallinnon ja yleisjohdon tehtävissä eri liiketoimintayksiköissä Suomessa ja Saksassa. Vuodesta 2008 lähtien hän on ollut ABB Oy:n Country CFO ja johtoryhmän jäsen.
Nordström on vuodesta 2008 lähtien ollut ABB Eläkesäätiön sijoituskomitean puheenjohtaja ja vuodesta 2014 lähtien
säätiön hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja. Nordströmillä
on laaja tuntemus eläkesäätiöitä koskevasta lainsäädännöstä ja
vakavaraisuusvaatimuksista sekä ABB Eläkesäätiön toiminnasta
eläkevakuuttajana.
ABB Eläkesäätiön aikaisempi toimitusjohtaja Lars Hellberg
jäi eläkkeelle viime vuoden lopussa. ABB Eläkesäätiö on suomalaisten ABB-yhtiöiden yhteiseläkesäätiö, joka on perustettu
vuonna 1954.

Tilinpäätöspäivä
tiivisti muutokset

K

irjanpito- ja tilinpäätöspäivä kokosi marraskuun lopussa Katajanokan Kasinolle puolen sataa eläkesäätiöiden
ja -kassojen kirjanpidosta vastaavaa. Päivän mielenkiintoista antia olivat vuonna 2019 voimaan tulleet, erityisesti lisäeläkesäätiöitä koskevat uudistukset.
Valvontapäällikkö Matti Juntunen ja johtava matemaatikko Satu Korhonen kertoivat Finanssivalvonnan ajankohtaisista
kuulumisista, muun muassa viime elokuussa käyttöön otetusta uudesta organisaatiorakenteesta. Juntunen muistutti, että
eläkesäätiöiden ja -kassojen on muistettava edelleenkin tehdä
Finanssivalvonnalle ulkoistamisilmoitukset silloin, kun eläkelaitoksen keskeisiä toimintoja ulkoistetaan palveluntarjoajille tai
omalle työnantajalle.
Korhonen kehotti huomioimaan, että eläkevastuun ja vastuuvelan laskennassa käytettävä enimmäiskorko laskee ensimmäisen kerran vuonna 2020. Tällä on taloudellisia vaikutuksia
eläkevastuun katteen riittävyyteen ja laskuperusteilmoitukseen.
EKP:n ja EIOPA:n vaatima raportointi lisäeläkelaitosten vastuuvelan vuoden 2019 lopun tilanteesta on tehtävä 16.6.2020 mennessä.
Eläkesäätiöiden ja -kassojen tilinpäätöksessä huomioitavista teknisistä asioista kertoivat päämatemaatikko Lauri Ojala
Porasto oy:stä, financial manager Teija Isokorpi Mandatum Life
Palvelut oy:stä, senior manager Katja Punamäki PricewaterCoopers oy:stä (kuvassa) ja senior manager Tuula Lempiäinen Ernst
& Young oy:stä.
Eläkesäätiöyhdistyksen lakimies Ismo Heinström puhui tulevista lakimuutoksista, muun muassa uuden eläkesäätiö- ja
eläkekassalain valmistelusta. Laki saattaa tulla voimaan jo
1.1.2021.

Lyhyestä virsi kaunis

E

läkesäätiöyhdistys on lyhentänyt sähköiset osoitteensa
esy-muotoon. Nyt toimihenkilöt tavoittaa esy.fi-loppuisesta sähköpostiosoitteesta ja Eläkesäätiöyhdistyksen internetsivut löytyvät osoitteesta www.esy.fi. Pidemmätkin osoitteen säilyvät toiminnassa vielä tämän vuoden ajan. Googlessa
Esy-haulla ykköseksi ponnahtaa vielä Esy Church -seurakunta,
mutta kunhan käytämme ahkerasti Eläkesäätiöyhdistyksen internetsivuja, nousee eläkesäätiö- ja kassaseurakuntamme tuota
pikaa ykköseksi.
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Eläkesäätiöyhdistyksen

kevään 2020 koulutuksia
Sijoitustoiminnan yhteistyöfoorumi

Kevätseminaari

11.3.2020 klo 13.30

12.–13.5.2020
Hotel Viru, Tallinna

Hallitusten jäsenten koulutuspäivät
1.–2.4.2020
Hilton Helsinki Strand

Kutsut lähetetään yhteyshenkilöille noin kaksi
kuukautta ennen tilaisuutta.

Sijoituspäivä

Lämpimästi tervetuloa ESY:n koulutuksiin!

23.4.2020
Ravintola Sipuli

Eläkesäätiöyhdistys – ESY ry
www.esy.fi

