ESY tieto
ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

2/19

Kevätseminaarissa
pohdittiin Suomen
tulevaisuutta

Hypoteekkiyhdistys on
kokoaan näkyvämpi

IORP II vaikutti
sijoituksiin vain vähän

10

4 12
6

16

Sisällys
3

Pääkirjoitus
Ilonaihettakin on

4

Hypoteekkiyhdistys
sitouttaa henkilöstöä
lisäeläkkeillä

6

Eläkesäätiöiden ja -kassojen
hallitusten jäsenillä
iso vastuu

8

Sijoituspäivä
IORP II lisäsi
sijoitusmahdollisuuksia

Kevätseminaari Itämerellä
22.–24.5.2019
11 Geopolitiikkaa ja korruptiota
12 Mika Aaltola: ”Nato puolustaa Suomea ilman jäsenyyttäkin”
13 Petri Rajaniemi: Nippu-uitosta koskenlaskija-Suomeen
14 Ruotsilla menee hyvin – kuinka pitkään?
15 Ruotsi rukkaa eläkejärjestelmää
16 Vapaa-aikaa vietettiin kuninkaallisissa tunnelmissa

10 Työn ilo
Lars Hellberg:
"Elämää ei kannata
hukata happamuuteen."

18

Lakimiehen palsta

19

ESY-uutisia

ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN
JÄSENLEHTI
2/2019
8.8.2019

JULKAISIJA

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

PÄÄTOIMITTAJA
Timo Toropainen

Ilonaihettakin on
Nyt ei synkistellä naama rutussa, kuten hyvin tuntemamme Lasse Vaasastakin neuvoo sivulla 10. Nyt iloitaan. Aihetta näet on.
Kevätseminaarimme onnistui jopa yli odotusten. Ei vuoden päätapahtumaamme aiemminkaan ole haukuttu, mutta nyt kehut kuulostivat poikkeuksellisen voimakkailta. Kaikki
esiintyjät olivat hurjan hyviä. Saimme heiltä kosolti eväitä maailmanmenon ymmärtämiseen. Petri Rajaniemen muuten bongasin puhujaksemme LinkedInin kautta. Putkeen meni.

Eläkesäätiöiden ja -kassojen hallitusten jäsenet vastaavat tyylikkäästi heille asetettuun
haasteeseen tiukentuneiden fit & proper -vaatimusten osalta. Huhtikuun kaksipäiväinen
koulutustilaisuutemme pursusi väkeä, joka halusi paneutua kunnolla asiaan. Samassa yhteydessä sovittiin, että mikäli ilmenee tarvetta ja halua lisä- tai täsmäkoulutukseen, ESY

TOIMITUS

Tmi Kirjainkauppa
Markku Pulkkinen
Puh. 040 966 3417
markku.k.pulkkinen@kolumbus.fi

TAITTO

Taittotoimisto Åsa Åhl
asa@taittotoimisto.fi

PAINO

Painotalo Plus Digital Oy
Painosmäärä 800

kyllä järjestää.
ESY:n toimistotiloja on remontoitu onnistuneesti ja fiksusti. Tilantarvehan meillä pieneni,
kun 45 vuotta talossa työskennellyt assistentti Merja Äimänen jäi eläkkeelle. Toimitusjohtajan entinen kulmahuone myytiin Apteekkien Eläkekassalle, joka yhdisti sen omistamaansa naapurihuoneistoon. Siitä tuli parempi ja toimivampi – ja omasta toimistostamme sopivampi.
Uusi, entistä parempi eläkesäätiö- ja eläkekassalaki on kuin onkin tulossa. Hallitusohjelmassa liki ikuisuusprojektiksi muodostunutta lakihanketta ei mainita, mutta sosiaali- ja
terveysministeriö on ryhtynyt viemään hanketta maaliin.

Finanssivalvonnan terhistäytynyt ote myös työeläkeyhtiöiden toimintojen tarkastelussa on
4041 0089

hyvä juttu. Kaikkien toimijoiden kannalta on parempi saada selvyyttä siihen, mitä yhtiöiden sisällä ja liepeillä voidaan tehdä – ja mitkä taas ovat toimintoja, jotka kuuluvat joillekin

ISSN-L 0785-5931
ISSN 0785-5931 (Painettu)
ISSN 2242-3664 (Verkkolehti)

ihan muille.
Eläkesäätiöt ja eläkekassat toimivat esimerkillisen mainiosti. Keskimääräiset tuotot ja va-

OSOITTEENMUUTOKSET

kavaraisuudet ovat hyviä. Jos jossakin on ollut jokunen vuosi sitten heikompia hetkiä, on

KANNESSA

Eläkesäätiöiden ja -kassojen johtajien seminaarimatkalle Berliiniin syyskuun lopussa on

markku.aalto@elakesaatioyhdistys.fi

Kevätseminaarilaiset vierailivat
Drottningholmin linnassa Ekerössä.
Kuva: Markku Pulkkinen

sekin toimija nostettu taas oikealle uralle.

lähdössä ennätysmäärä osallistujia. Edellinen matkamme suuntautui Brysseliin. Se oli ohjelmaltaan sen verran antoisa, että paremmaksi on paha panna, mutta sitä toki yritämme.
Timo Toropainen
Eläkesäätiöyhdistyksen toimitusjohtaja

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

ESY
tieto

Eläkesäätiö

Teksti ja kuva MARKKU PULKKINEN

Hypo sitouttaa
henkilöstöään
lisäeläkkeillä
Suomen Hypoteekkiyhdistys sitouttaa henkilöstöään
modernilla, maksuperusteisella lisäeläkesäätiöllä, jossa ovat
mukana kaikki vakituiset työntekijät.

A

suntolainoittamiseen keskit-

kesäätiöön. Toimihenkilöiden osalta

tynyt, vuonna 1860 perus-

eläkesäätiöön menee 25 prosenttia,

tettu Suomen Hypoteek-

keskijohdon osalta 50 prosenttia ja

kiyhdistys on Suomen vanhimpia

ylimmän johdon osalta sata prosent-

luottolaitoksia. Keskinäisen yhtiön

tia tulospalkkioista. Henkilöstö on

eläkesäätiökin on perustettu jo vuon-

järjestelyssä innolla mukana ja sään-

na 1951.

nöt ovat kaikille reilut. Eläkesäätiöön

Muiden lisäeläkesäätiöiden tapaan

säästäminen on harvinainen ratkaisu,

Hypoteekkiyhdistyksen Eläkesääti-

mutta olemmehan me myös harvi-

ön A-osasto suljettiin vuonna 1991.

nainen pankki”, Pauna nauraa.

Tavoite henkilöstön tasapuolisesta

Hän painottaa, että tulospalkkiot

kohtelusta sai Hypoteekkiyhdistyk-

ovat Hypossa hyvin maltillisella ta-

sen avaamaan eläkesäätiöönsä vuon-

solla ja vastaavat keskimäärin 2–4

na 2010 uuden, maksuperusteisen

viikon palkkaa.

M-osaston, johon kuuluvat kaikki 50
vakituista toimihenkilöä.

Ari Pauna johtaa vahvasti kasvavaa
Hypo-konsernia. Hypon tase on
noussut jo yli kolmen miljardin
euron. ”Suuret taloyhtiölainat ovat
todellinen riski kotitalouksille ja
sijoittajille”, Pauna varoittaa.

”Se tukee olemassa olevan elä-

Kertyneet eläkesäästöt tuotoilla

kesäätiön toimintaa ja antaa nuo-

lisättynä maksetaan toimihenkilöl-

remmillekin työntekijöille mahdol-

”M-osaston perustaminen ja lisä-

le lisäeläkkeenä kuukausittain vii-

lisuuden lisäeläke-etuuksiin”, Pauna

eläke-etuuksien tarjoaminen kaikille

den vuoden ajan hänen jäätyään

kannustaa.

toimihenkilöille tuntui sopivalta jat-

vanhuuseläkkeelle. Lopullinen elä-

kumolta eläkesäätiön toimintaan ja

kesäästö riippuu maksuperusteisen

”Haluttiin jatkaa”

palkitsemisjärjestelmäämme. Lisäelä-

toiminnan luonteen mukaisesti si-

Hypoteekkiyhdistyskin on saanut

ke on myös pikantti mauste uusien

joitustoiminnan onnistumisesta. Jos

tällä vuosituhannella monia tarjo-

toimihenkilöiden rekrytoinneissa”,

työntekijä lähtee Hyposta pois kesken

uksia eläkesäätiön lakkauttamises-

Hypo-konsernin toimitusjohtaja Ari

työuran, hän saa vapaakirjan kerty-

ta ja vastuiden siirtämisestä muille

Pauna perustelee.

neistä säästöistä. Säästöjä ei voi kui-

toimijoille.

M-osastoon kuuluvat toimihenkilöiden lisäksi Hypoteekkiyhdistyksen
luottamushenkilöt, kuten hallituksen

tenkaan nostaa ennen lakisääteistä
vanhuuseläkeikää.

”Olemme halunneet kulkea vastavirtaan, koska näemme omassa

Paunan mielestä maksuperustei-

eläkesäätiössä monta hyvää puol-

nen, henkilöstön palkitsemiseen liit-

ta. A-osastomme on lisäksi vahvasti

”Olemme sisäisesti päättäneet, että

tyvä osasto voisi olla hyvä ratkaisu

ylikatteinen eikä meillä ole mitään

osa vuosittaisista tulospalkkioista

monille muillekin yrityksille ja elä-

tarvetta arvioida asiaa uudelleen”,

suoritetaan kannatusmaksuina elä-

kesäätiöille.

Pauna linjaa.

ja hallintoneuvoston jäsenet.
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Hypo

– asuntolainoituksen
osaaja
Suomen Hypoteekkiyhdistys johtaa
usein julkisuudessa käytävää asuntomarkkinakeskustelua. Yhdistyksen
asuntoluottokanta on kasvanut jo lähes kolmeen miljardiin euroon, kun
se 15 vuotta sitten oli vain kymmenesosa tästä. Yksittäisten kotitalouksien lisäksi asiakaskuntaan kuuluvat
taloyhtiöt. Hypo-konserni tarjoaa nykyään myös talletuspankkipalvelut

”Maksuperusteinen, henkilöstön
palkitsemiseen liittyvä osasto
voisi olla hyvä ratkaisu muillekin eläkesäätiöille.
Se antaa nuoremmillekin työntekijöille
mahdollisuuden lisäeläke-etuuksiin.”

ilman maksuliikennettä.
Institutionaalisille sijoittajille
Hypo tarjoaa mahdollisuuksia sijoittaa asuntolainoitukseen suunnattuihin covered bondeihin, talletuksiin ja
tonttirahastoihin.
Toimitusjohtaja Ari Pauna näkee
asuntomarkkinoissa tällä hetkellä
kaksi isoa riskiä.

Hypoteekkiyhdistyksen Eläkesää-

”En pidä Finanssivalvonnan elä-

”Asunto-osakeyhtiöillä on tällä

tiö on Paunan mukaan hyvin pieni.

kelaitoksiin suuntaamaa valvontaa

hetkellä jo 30 miljardia euroa yhtiö-

Säätiön sijoitusvarallisuus on noin

ja vaatimuksia lainkaan ylimitoitet-

lainoja. Ne ovat todellinen riski koti-

15 miljoonaa euroa, josta M-osaston

tuina. Olemme pankkisektorilla tottu-

talouksille ja asuntosijoittajille. Lähes

osuus on noin kymmenesosa. Ylika-

neet valvontaan ja olemme yrityksenä

kansankapitalismiksi nousseessa ja 10

tetta on noin kuusi miljoonaa euroa.

vaatineet itseltämme paljon tarkem-

miljardin euron mittaluokkaan kas-

Eläkesäätiön asiamiehen tehtä-

paa raportointia kuin viranomaiset

vaneessa velkarahalla tapahtuvassa

Suomessa tai Euroopan unionissa.”

vuokra-asuntosijoittamisessa on myös

vä, kirjanpito ja aktuaaripalvelut on
ulkoistettu Porastolle. Säätiön hal-

Eläkesäätiön sijoitustoiminnan Hy-

isot riskit. Asuntosijoittaminen vaa-

lituksessa on kolme työnantajan ja

poteekkiyhdistys hoitaa itse ja siitä

tii vahvaa ammattitaitoa eikä se voi

kaksi henkilöstön edustajaa. Hallitus

vastaa kiinteistöjohtaja Juhana Brot-

olla vain harrastus”, Pauna painottaa.

kokoontuu keskimäärin neljä kertaa

herus. Yhdistyksen toimialasta johtu-

Hypoteekkiyhdistys on varoitel-

vuodessa.

en sijoitukset painottuvat asuntoihin

lut jo pitkään myös asuntomarkki-

”Pienelle eläkesäätiölle on tärkeää

ja tontteihin etenkin pääkaupunki-

noiden isojaosta. Vain Helsingin, Tu-

löytää kumppani, joka kantaa vas-

seudulla. Sijoitusvarallisuudesta kaksi

run ja Tampereen seuduilla asunnot

tuun käytännön toiminnasta ja pysyy

kolmasosaa on kiinteistöissä, 23 pro-

säilyttänevät vakuusarvonsa myös

eläkesäätiöille asetettujen vaatimus-

senttia osakkeissa ja kymmenesosa

heikkoina aikoina. Muualla Suomessa

ten tasalla. Olemme olleet tyytyväisiä

käteisenä.

hintojen nousun tai edes ennallaan

Poraston palveluihin”, Pauna sanoo.

pysymisen varaan ei voi laskea.
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Koulutus

Teksti ja kuvat MARKKU PULKKINEN

”Hallituksen
jäsenillä
iso vastuu”
Eläkesäätiöiden ja -kassojen hallitusten jäsenille
huhtikuussa järjestetty peruskoulutus oli jälleen suosittu.
Hallituksen suuri vastuu vakuutetuille konkretisoitui.

K

ahden tiiviin koulutuspäivän

tä eläketurvaa (TyEL) hoitaa neljä elä-

aikana 50 osanottajalle tuli-

kevakuutusyhtiötä, 13 eläkesäätiötä

vat tutuiksi Suomen eläke-

ja viisi eläkekassaa. Vapaaehtoista li-

järjestelmä, eläke-etuudet sekä elä-

säeläketurvaa tarjoaa 46 lisäeläke-

kekassojen ja -säätiöiden talous- ja

säätiötä tai -osastoa, kaksi lisäeläke-

sijoitusasiat. Koulutuksen tarpeelli-

kassaa ja 13 henkivakuutusyhtiötä.

suutta on entisestään lisännyt muun

Yhteyspäällikkö Markku Aalto Elä-

muassa IORP II -direktiivin asettamat

kesäätiöyhdistyksestä kertoi eläke-

pätevyys- ja osaamisvaatimukset li-

kassojen ja -säätiöiden eduista työ-

säeläkkeitä hoitavien säätiöiden ja

ja lisäeläkkeiden hoitajana.

kassojen hallitusten jäsenille. Elä-

”Oma eläkesäätiö tai -kassa on

kesäätiöyhdistyksen lakimies Ismo

työnantajan ja työntekijän yhteinen

Heinström painottikin, että hallituk-

etu. Työnantajan on mahdollista saada

sen jäsenillä on suuri vastuu oman

hyvin hoidetun eläkesäätiön ja -kas-

”Toimitusjohtajan tehtävänä on

eläkelaitoksen toiminnasta ja talou-

san ansiosta säästöä vakuutusmak-

varmistaa, että kaikki hallituksen

desta eikä vastuuta pysty väistämään

suissa. Työntekijät puolestaan saavat

jäsenet pysyvät sijoitusasioista

puutteellisiin tietoihin vedoten.

yhtä kattavan työeläketurvan kuin

kartalla. Hallituksen jäsenten

”Myös hallituksen varajäsenten

saisivat eläkevakuutusyhtiöidenkin

omaakin aktiivisuutta sijoitusasioihin

on hyvä kouluttautua eläkeasioihin

kautta, mutta voivat lisäksi osallis-

perehtymisessä tarvitaan”, Pasi

heti valintansa jälkeen, sillä heitä tar-

tua eläkesäätiön ja -kassan päätök-

Strömberg tähdentää.

vitaan välillä hallituksen kokouksis-

sentekoon. Yrityksen oma eläkelai-

sa, jos esimerkiksi joku varsinaisis-

tos on lähempänä työntekijää, jolloin

suus on yli yhdeksän miljardia euroa

ta jäsenistä on jäävi käsittelemään

tiedonkulku ja omien eläkeasioiden

ja niillä onkin merkittävä rooli myös

tiettyjä asioita. Varajäsenistä tulee

selvittäminen on helpompaa”, Aal-

suomalaisten yritysten rahoittajina.”

usein myös jossain vaiheessa var-

to tiivistää.

sinaisia hallituksen jäseniä”, Heinström muistuttaa.

kimäärin vakavaraisempia kuin elä-

Työeläke turvaa
myös perheitä

”Eläkesäätiöt ja -kassat ovat keskevakuutusyhtiöt, mikä tuo turvaa

Eläketurvakeskuksen koulutuspääl-

Eläkesäätiöillä tärkeä rooli
yhteiskunnassa

myös taloudellisesti haastavampiin

likkö Barbro Lillqvist kertoi osanot-

tilanteisiin. Kaikkien eläkesäätiöiden

tajille eri eläkelajeista ja vanhuus-

Suomessa työntekijöiden lakisääteis-

ja -kassojen yhteenlaskettu varalli-

eläkkeen ikärajamuutoksista.
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Maiju Knuuti (vas.) ja Leena

käytännön esimerkkejä metsäalalla

Silvennoinen Orionin Eläkesäätiöstä

toimivan Eläkekassa Verson toimin-

ja Kari Juhani Innanen Fortumin

nasta ja kannusti hallituksen jäseniä

eläkesäätiöstä olivat tyytyväisiä

aktiivisuuteen hallitustyöskentelyssä.

koulutuksen antamaan kattavaan

”Osallistuva hallitus on kaikkien

yleiskuvaan eläkejärjestelmästä,

etu. Avoin keskustelu luo pohjan eri

eläkesäätiöiden toiminnasta

näkökulmien huomioimiselle päätök-

sekä siitä, mitä hallituksen

senteossa ja rakentaa luottamusta.

jäseniltä odotetaan. Kaikki olivat

Epäselviksi jääneitä asioita kannat-

koulutuksessa ensimmäistä kertaa.

taa aina kysyä. Myös sijoitusasiat on
tarpeen ymmärtää ja niistä pitää olla

Mikä eläkeputki?

kiinnostunut, sillä hallituksen tärkein

Eläkeputki eli työttömyysputki on suunnattu ikääntyneille pitkäaikaistyöt-

ta”, Strömberg painottaa.

tehtävä on sijoitustoiminnan valvon-

tömille, jotka saavat työttömyysturvaansa lisäpäiviä 500 päivän enimmäis-

”On tärkeää seurata, millainen on

ajan jälkeen. Vuosina 1955 ja 1956 syntyneiden on täytettävä vähintään 60

oman eläkekassan tai -säätiön sijoi-

vuotta, ennen kuin 500 työttömyyspäivän enimmäisaika täyttyy. Vuonna

tusjakauma eli -allokaatio. Se ei saa

1957 ja sen jälkeen syntyneiden alaikäraja on 61 vuotta. Eläkeputki jatkuu,

erota liian paljon työeläkeyhtiöiden

kunnes virallinen vanhuuseläkeikä täyttyy. Suomen uusi hallitus suunnit-

keskimääräisestä allokaatiosta, kos-

telee parhaillaan eläkeputken alaikärajan nostamista yhdellä vuodella.

ka silloin riskit kasvavat.”
Myös vakavaraisuuslukua on tärkeää seurata jatkuvasti.

Vuosina 1955–1964 syntyneiden
vanhuuseläkeikä nousee tulevina
vuosina liukuvasti 63:sta 65 vuoteen.

kohden”, Lillqvist muistuttaa.
Työeläkejärjestelmä tarjoaa turvaa
jo työuran aikanakin.

”Jotta tuottotavoitteet saavutetaan,
pitää eläkekassan olla riittävän vakavarainen. Vakavaraisuutta kannattaa

Vuonna 1965 ja sen jälkeen synty-

”Perhe-eläke turvaa alaikäisten las-

pyrkiä kasvattamaan, sillä se lisää

neillä eläkeikä nousee 65 vuodesta

ten ja lesken taloutta, jos toinen van-

mahdollisuutta riskien ottamiseen ja

ylöspäin elinajanodotteen kehitystä

hemmista kuolee. Työkyvyttömyyselä-

sitä kautta parempiin sijoitustuottoi-

seuraillen. Jokaisen ikäluokan van-

ke puolestaan tuo taloudellista turvaa

hin. Jos eläkekassanne vakavaraisuus

huuseläkeiät löytyvät helposti työ-

väliaikaisen tai pysyvän työkyvyttö-

on keskimääräistä korkeampi, pitä-

eläkelaskurista osoitteesta www.työ-

myyden tilanteissa”, Lillqvist sanoo.

kää siitä kiinni”, Strömberg neuvoo.

Poraston asiantuntijalääkäri Mik-

Edellä kerrottujen asiantuntijoi-

eläke.fi.
Uuden työeläkelain mukanaan tuo-

ko Nykänen kertoi toisena seminaa-

den lisäksi koulutuspäivillä puhuivat

ma osittain varhennettu vanhuuselä-

ripäivänä tarkemmin, milloin työky-

Poraston aktuaari Kalervo Koistinen

ke (OVE) on ollut suosittu eläkemuoto.

vyttömyyseläke tulee harkittavaksi

eläkkeiden rahoituksesta, Poraston

Sen kautta osittaiselle eläkkeelle voi

ja millaisilla perusteilla työkyvyttö-

asiantuntija Päivi Särkiniemi eläke-

jäädä kolme vuotta ennen varsinaista

myyseläkehakemus hyväksytään tai

laitoksen taseesta ja tilinpäätöksestä,

vanhuuseläkeikää. OVE-eläkettä voi

hylätään. Työkyvyttömyyseläkkeen

Mandatum Life Palvelujen aktuaari-

nostaa, vaikka jatkaisikin työntekoa.

myöntämiseen tarvitaan aina lääkä-

johtaja Piia Laaksonen vakavaraisuus-

”Varhennettu eläke alentaa van-

rin diagnosoima sairaus tai vamma,

säännöksistä ja Apteekkien eläkekas-

huuseläkkeen määrää pysyvästi, mikä

joka alentaa työkykyä vähintään 40

san eläkepäällikkö Sirpa Moilanen

kannattaa huomioida OVEa harkites-

prosentilla vähintään vuoden ajan.

ammatillisesta kuntoutuksesta.
teesta www.elakesaatioyhdistys.fi 

eläkkeeseen saa korotuksen jokais-

Ole aktiivinen, kiinnostu
sijoitusasioista

ta ylimääräistä työssäolokuukautta

Toimitusjohtaja Pasi Strömberg kertoi

Koulutuksen materiaali löytyy osoit-

sa. Eläkkeelle jääntiä voi myös lykätä
alimmasta vanhuuseläkeiästä, jolloin

Jäsensivut.
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Sijoittaminen

Teksti ja kuvat MARKKU PULKKINEN

IORP II lisäsi sijoitusmahdollisuuksia
Huhtikuisessa sijoituspäivässä
keskityttiin markkinakatsausten
lisäksi lisäeläkesäätiöiden
varojen sijoittamiseen uuden
IORP II -direktiivin määräysten
mukaisesti.

V

uoden 2019 alussa voimaan
tullut IORP II -direktiivi toi
uusia vaatimuksia, mutta

myös mahdollisuuksia, lisäeläkesäätiöiden sijoitustoimintaan. Senior portfolioanalyytikko Mari Korpela OP Varainhoidosta kertoi uuden direktiivin
vaikutuksista lisäeläkesijoittamiseen.
”IORP II toi lisää vaihtoehtoja ja

Vaikka lisäeläkelaitosten sijoitusmahdollisuudet laajenivatkin kuluvan
vuoden alussa, pitää varat edelleen sijoittaa turvaavasti ja tuloa tuottavasti

liikkumavaraa lisäeläkepuolen elä-

sekä eläkelaitoksen maksuvalmiutta silmällä pitäen, Mikko Kuusela

kesäätiöiden ja -kassojen sijoitustoi-

Finanssivalvonnasta ja Mari Korpela OP Varainhoidosta muistuttavat.

mintaan. Nyt on mahdollista sijoittaa
aikaisempaa laajemmin sijoitusrahastoihin ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin.

pääsääntöisesti ETA- ja OECD-mai-

katekelpoisen sijoittamisen epälik-

Muutoksissa on korostettu pitkän ai-

hin. Merkittäviä sijoitusrajoitteita voi

videihin juniorilainoihin tai private

kavälin sijoitusnäkökulmaa ja ne ovat

nykyisellään muodostua vastapuoli-

equity - tai infrastruktuurityyppisiin

perusteltuja riskien hajauttamisen

rajoitteiden kautta, joita ovat muun

sijoituksiin, joilla on pitkä horisontti.

kannalta. IORP II mahdollistaa myös

muassa samaan yhteisöön kohdistu-

Eläkelaitos voi lain mukaan käyttää

eläkevastuun tuottovaateen kautta

vat sijoitukset.”

myös johdannaisia, jos ne pienentä-

johdetun salkkurakenteen muodos-

Vapaampi sijoitusympäristö vaatii

tamisen. Sääntely onkin mennyt hy-

vastapainoksi hallituksen jäseniltä

vään suuntaan”, Korpela näkee.

entistä parempaa riskien tiedosta-

”Eläkelaitoksen varat, joita ei ole

mista ja niiden hallintaa.

vät sijoitusriskiä tai mahdollistavat
sijoitusten tehokkaan hoidon.

Lisäeläkelaitosten valvonta
lisääntyy

käytetty eläkevastuun kattamiseen,

Merkittävimpiä muutoksia IORP

voidaan nyt periaatteessa sijoittaa

II:n pohjalta Suomessa säädetyissä

Toimistopäällikkö Mikko Kuusela Fi-

täysin vapaasti. Katekelpoisuuden

laissa ovat osakkeiden ja joukkolai-

nanssivalvonnasta kertoi, että lisä-

merkitys korostuu kuitenkin hei-

nojen katteen enimmäismäärän nos-

eläkelaitosten valvontaan on tulos-

kommissa markkinaympäristöissä.

taminen 50:stä 70 prosenttiin ja uusi

sa muutoksia.

Sijoitusten pitää edelleen kohdistua

kymmenen prosentin erä, joka sallii
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”IORP II -muutoksista johtuen li-

Savoyn sijoituspäivään osallistui lähes 30 talousasioista vastaavaa
eläkekassojen ja eläkesäätiöiden edustajaa.
säeläkelaitosten valvonta lisääntyy.

mät ovat selkeästi synkät.

Saatte siten valvontamaksullenne

”Yhdysvaltain talous hidastuu sel-

enemmän vastinetta”, Kuusela veisteli.

vemmin vasta ensi vuonna, sillä vero-

”Kiinnitämme nyt huomiota eri-

päätökset kannattelevat maata vielä

tyisesti ulkoistuksiin ja palveluyritys-

tänä vuonna. Tuottokäyrän kääntymi-

ten rooliin lisäeläkelaitosten toimin-

sen antama taantumasignaali on kui-

nassa. Esimerkiksi sijoitustoiminnan

tenkin jo nähty”, von Gerich kertoo.

asiantuntemusta ei voi ulkoistaa pal-

Euroopan heikkona lenkkinä pää

veluyritykselle, vaan se pitää löytyä

strategi pitää tällä hetkellä Saksaa ja

eläkesäätiön hallitukselta itseltään.

erityisesti sen autoteollisuutta. Sak-

Valvonnan lisääminen johtuu siitä,

san talous supistui jo viime vuoden

että olemme saaneet EIOPA:lta (The

lopulla, vaikka palvelusektori onkin

European Insurance and Occupational

hyvässä vedossa. Espanjan talouden

Pensions Authority) palautetta sijoi-

tasaista kehitystä von Gerich pitää

tustoiminnan valvonnasta.”

jopa pienoisena ihmeenä.

Lainsäädännön mukaan valvonnas-

”Suomi on pitänyt kohtalaisen hy-

sa tulee erityisesti tarkastella eläke-

vin pintansa, mutta kovin pitkään me-

säätiön toiminnan riskejä ja sen ky-

kään emme voi pyristellä Euroopan

kyä arvioida ja hallita kyseisiä riskejä.

yleistä talouskehitystä vastaan. Kas-

Valvonnassa arvioidaan myös sitä,

vuennusteemme Suomelle on yhä

täyttääkö eläkesäätiön hallintojärjes-

1,5 prosenttia vuonna 2019 ja 1,0 pro-

Jan von Gerich Nordeasta ei

telmä IORP II:ssa säädetyt laadulliset

senttia vuonna 2020. Kasvu nojaa yhä

usko sijoittamisen ”vihreisiin

vaatimukset.

enemmän kotimaiseen kulutukseen,

instrumentteihin” kasvavan kovin

Kuusela kertoi myös, että lisäeläk-

jota tukevat positiivinen työllisyys- ja
palkkakehitys.”

nopeasti. ”Euroopan unionin ei

keiden eläkevastuun laskemisessa

kannata ampua itseään jalkaan

käytettävän koron enimmäismäärä

”Viime aikojen kehitys Suomessa,

liiallisella viherryttämisellä, sillä

laskee nykyisestä 3,5 prosentista 3,0

Euroopassa ja ympäri maailman osoit-

tuotantoa saattaa siirtyä pois

prosenttiin asteittain viiden vuoden

taa selvästi, kuinka tärkeää luottamus

Euroopasta.”

siirtymäajalla. Vuonna 2024 ja sii-

on talouskehitykselle. Poliittiset riskit

tä eteenpäin enimmäiskorko on 3,0

ja pitkään jatkuva epävarmuus ovat

prosenttia. Hyvänä uutisena Kuusela

myrkkyä taloudelle. Luottamuksen pa-

kertoi, että toukokuussa polkaistiin

lautuminen voisi nostaa esiin patou-

uudelleen käyntiin vakuutuskassa-

tunutta kysyntää”, von Gerich uskoo.

ja eläkesäätiölain uudistamisen val-

Talousnäkymistä sijoituspäivässä

”Poliittiset
riskit ja
pitkään
jatkuva
epävarmuus
ovat myrkkyä
taloudelle.”

mistelu.

puhuivat myös päästrategi Pertti Tornberg Työeläkevakuutusyhtiö ELO:sta,

Taloudessa tarvitaan
luottamusta

managing partner Eeva Grannenfelt

Katsauksen globaaleihin suhdantei-

ehtoisista sijoituksista vastaava johta-

siin loi Nordea Markets’in päästrate-

ja Jussi Tanninen Mandatum Life:sta.

Grannenfelt Finance Oy:stä ja vaihto-

gi Jan von Gerich. Maailmanlaajuiset

Sijoituspäivän kaikki esitykset löyty-

talousnäkymät ovat hänen mukaansa

vät seminaarikirjasta: www.eläkesaatio-

maltillistuneet ja euroalueella näky-

yhdistys.fi  Jäsensivut.
ESY-tieto 2/2019
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Työn ilo

Teksti ja kuva MARKKU PULKKINEN

Suomen vaasalaisin
eläke-Lasse
Lars Hellberg on ollut tuttu
näky Eläkesäätiöyhdistyksen
tapahtumissa reilut 20 vuotta.
Koko elämänsä Vaasassa
vaikuttanut ”Lasse” aikoo
ensi vuoden aikana siirtyä
eläkkeiden maksajasta
eläkkeen nauttijaksi.

Lars ”Lasse” Hellberg
Toimitusjohtaja, ABB Eläkesäätiö, 1996–
muassa controllerina ja riskipäällikkönä

63 vuotta

Asuu Mustasaaressa

Perheeseen kuuluvat puoliso ja 2 aikuista lasta, ensimmäinen lapsenlapsi
syntyi toukokuun alussa

Harrastaa sulkapalloa, lenkkeilyä,

kuntovoimailua, puunikkarointia ja Volvo P1800S:ää vuodelta 1964
ESYn hallituksen ja koulutus- ja viestintätoimikunnan jäsen.

joitusympäristö oli alkuvuonna suo-

Millaisia mukavia muistoja
sinulle on jäänyt mieleen
työurasi varrelta?

tuisa ja työkyvyttömyyseläkkeiden

En ole sinänsä prenikoiden perään,

määrä on pysynyt edelleen hyvin al-

mutta Suomen Leijonan Ritarimer-

haisena.

kin saaminen ei tuntunut lainkaan

palaa maailmalta takaisin Suomeen.
Eläkesäätiölläkin menee hyvin. Si-

Miten päädyit aikanaan
työeläkealalle ja ABB
Eläkesäätiöön?

KTM, insinööri

Työskennellyt aikaisemmin ABB-konsernin edeltäjäyrityksissä muun

Olin saman työnantajan palvelukses-

pahalta. Työhöni on oltu mitä ilmeisimmin tyytyväisiä. Hyviä muistoja

kiinnosti ja valinta oli oikea. Olen

Miten pitkään olet asunut
Vaasassa ja kuinka
vaasalaisuus näkyy sinussa?

viihtynyt.

Olen syntyperäinen vaasalainen,

missämme on luja ammattitaito ja

vaikka olenkin 35 vuotta asunut naa-

todella hyvä henki. Pienessä poru-

Mikä on parasta työssäsi ja
työpaikassasi?

purikunnassa Mustasaaressa, mutta

kassa ei ole varaa epäonnistua kum-

vain neljä kilometriä Vaasan torilta.

massakaan asiassa.

Työ on haastavaa ja hyvin itsenäistä.

Henkisesti olen nimenomaan vaasa-

Työporukka on mainio, mikä onkin

lainen eikä vaasalaisuus lähde mi-

tärkein edellytys töissä viihtymisel-

nusta ikinä.

sa riskipäällikkönä ja sitten minua
kysyttiin tähän tehtävään. Tehtävä

le. Töihin tulo ei harmita koskaan!

Mitä hyviä uutisia voisit kertoa
ABB:stä tai ABB Eläkesäätiöstä
kuluvan vuoden ajalta?

ovat myös onnistuneet rekrytoinnit
melko pienellä paikkakunnalla. Tii-

Mikä on parasta ESYyhteisössä?
Kollegiaalisuus! Kaikesta voidaan

Huhu kertoo, että olet
jättämässä työelämän.
Pitääkö se paikkansa?

puhua ja kaikessa voidaan auttaa ja

Olen ainakin tämän vuoden loppuun

sparrata toista.

ABB-yhtymän tilauskanta kasvoi al-

asti työelämässä, ja voi venähtää ensi

Mistä ammennat energisyytesi
ja myönteisyytesi?

kuvuonna kuudella prosentilla, joten

vuoden puolellekin. Eläkkeelle siir-

Elämä on liian lyhyt hukattavaksi tyl-

yrityksellä menee hyvin. ABB inves-

tyminen tarkentuu syksyn mittaan.

syyteen tai happamuuteen. Aina kun

toi tänä vuonna uuteen automaatio-

Toukokuinen mukava kevätseminaa-

herää aamulla hengissä, kannattaa se

linjaan Vaasan kytkintehtaalla ja sen

ri Tukholmaan oli joka tapauksessa

päivä viettää mahdollisimman laa-

ansiosta kytkinten napojen valmistus

viimeiseni.

dukkaasti.
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Kevätseminaari 2019
Teksti ja kuvat MARKKU PULKKINEN

Kevätseminaarin 150
osanottajaa kuulivat Silja
Serenaden yökerhossa
mielenkiintoiset katsaukset
Suomen ja Ruotsin
yhteiskunnallisista muutoksista
sekä maailman geopoliittisesta
asennosta.

Geopolitiikkaa ja korruptiota
kevätseminaarissa
Eläkesäätiöyhdistyksen 45. kevätseminaari kokosi toukokuussa Tukholman laivaan
150 osanottajaa. Aikaisemmista kerroista poikkeavaa ohjelmaa kiiteltiin.

K

evätseminaarissa käsitel-

laitoksille turhan takia, vaan niillä on

paama pienimpien eläkkeiden taso-

tiin tällä kertaa maailman-

aina jokin tarkoitus, mikä usein tulee

korotus. Kevätseminaarin avannut

menoa työeläkesektoria laa-

lainsäädännöstä tai eurooppalaisilta

Eläkesäätiöyhdistyksen puheenjoh-

jemmin. TV:stä tuttu Ulkopoliittisen

valvontaviranomaisilta. Resurssipu-

taja Pasi Strömberg puhui myös Ke-

instituutin ohjelmajohtaja Mika Aal-

la vaivaa välillä Finanssivalvontaa ja

van tulevasta roolista ja esitti, että

tola valotti aluksi maailman geopo-

siihen seminaarin osanottajatkin toi-

eläkekassamalli olisi täysin mahdol-

liittisia näkymiä, jotka vaikuttavat

voivat yhteisesti helpotusta.

linen isojen kaupunkien ja kuntien

myös sijoitusympäristöön. Suomen

Toisena seminaaripäivänä keski-

yhteiskunnallista kehitystä ja maam-

tyttiin ruotsalaiseen yhteiskuntaan ja

eläketurvan järjestämisessä.
Kevätseminaari ei olisi maineensa

me tulevaa suuntaa pohti väkevä pu-

sen eläkejärjestelmään. Suurlähetti-

veroinen, ellei ohjelmassa olisi myös

huja, ajattelija ja kirjailija Petri Ra-

läs Liisa Talonpoika kertoi, millaisia

mukavaa yhdessäoloa ja keväisiä va-

janiemi. Kummastakin esityksestä

muutoksia Ruotsin poliittisessa jär-

paa-ajan retkiä. Päivällisillä viihdyt-

löydät tiivistelmät tulevilta sivuilta.

jestelmässä ja koko yhteiskunnassa

tiinkin hyvin ja pitkään. Vilkas kes-

Valtiotieteiden tohtori Anders Blom

tapahtuu. Eläketurvakeskuksen yh-

kustelu ja iloinen nauru täyttivätkin

kertoi esityksessään, kuinka Suomea

teyspäällikkö Mika Vidlund puoles-

ruokasalin jokaista soppea myöten.

oikeasti johdetaan. Turun yliopiston

taan kuvaili, mitä muutoksia Ruotsin

Toisen päivän ohjelmassa olivat vie-

työelämäprofessorina tällä hetkellä

työeläkejärjestelmään on suunnitteil-

railut Tukholman kuninkaanlinnaan,

toimiva Blom on tutkinut erityisesti

la. Katsaus Ruotsin tilanteesta löytyy

kuningasperheen kotilinnaan Drott-

lobbausta, korruptiota ja korporaati-

tulevilta sivuilta.

ningholmiin ja Mall of Scandinavian

oita. Hänen mielestään Suomeen tar-

Eläkesäätiöyhdistyksen lakimies

vitaan lobbarirekisteri, jotta poliitti-

Ismo Heinström listasi esitykses-

-kauppakeskukseen jokaisen oman

nen vaikuttaminen olisi läpinäkyvää.

sään, millaisia eläkejärjestelmän

Seuraava kevätseminaari järjeste-

Osastopäällikkö Kaisa Forsström

asioita Suomen uudella hallituksel-

tään 12.–13.5.2020 ja silloin suuntana

Finanssivalvonnasta selvensi esityk-

la on edessään. Keskeisiksi niistä

on Tallinna.

sessään, miksi valvoja toimii niin kuin

nousevat muun muassa Kevan uu-

toimii. Hän painotti, että kyselyitä ja

den aseman ja tehtävän määrittely

raportointipyyntöjä ei lähetetä eläke-

sekä pääministeri Antti Rinteen lu-

valinnan mukaan.

ESY-tieto 2/2019

11

Kevätseminaari 2019
”Nato puolustaa Suomea
ilman jäsenyyttäkin”
Tasapaino suurvaltojen geopolitiikassa vakauttaa
yhteiskuntaa ja talouskehitystä. Itämeren rooli globaalissa
kaupassa ja turvallisuudessa on suuri.

U

lkopoliittisen instituutin oh-

Vaikka esimerkiksi Yhdysvaltojen

jelmajohtaja Mika Aaltola

ja Kiinan suhteet ovat kiristyneet huo-

tarjosi seminaarin aluksi

mattavasti, on sodan kynnys Aalto-

kiinnostavia näkökulmia maailman-

lan mukaan hyvin korkea. Ydinaseet

menoon. Tärkeimpien logististen reit-

vähentävät sodan uhkaa. Kun geopo-

tien turvaaminen on oleellinen osa

liittinen tasapaino maan pinnalla on

suurvaltojen politiikkaa.

suhteellisen vakiintunut, siirtyy suur-

”Itämeren merkitys maailman geo-

”Venäjän viemistä raaka-aineis-

valtojen kiinnostus yhä enemmän

ja kauppapolitiikassa on erittäin

ta kaksi kolmasosaa kulkee Itäme-

avaruuden hallintaan. Siellä muun

suuri. Tanskan salmet ovat maailman

ren kautta. Siksi Venäjän aktiivisuus

muassa satelliittien häirintä kiinnos-

kolmanneksi tärkein strateginen

Itämerellä on ymmärrettävää. Nord

taa kaikkia maita.

pullonkaula”, Mika Aaltola painottaa
Itämeren aalloilla.

Stream -kaasuputket ja monet da-

Digitalisoitumisen myötä maail-

tayhteydet vielä lisäävät Itämeren

maan on syntynyt myös uudenlaista

strategista merkitystä”, Aaltola tii-

vakoilua. Vaikuttaja-agenttien hank-

vistää.

kiminen on aikaisempaa helpompaa.

Suomi voi riippumattomana maana valita yhteistyökumppaninsa use-

kotoisin oleva Aaltola vertaa.

”Suomen viennistä 90 prosenttia

”Vakoilijoiden massarekrytointia

tapahtuu meriteitse. Kaikesta maa-

tapahtuu muun muassa LinkedIn-

ilmankaupasta 15 prosenttia kulkee

palvelun kautta, jossa opiskelijoita

”Meidän ei tarvitse välttämättä olla

Itämerellä. Tanskan salmet ovatkin

palkataan ensin kirjoittamaan esseitä

Naton jäsen, sillä Naton logiikka tukee

maailman kolmanneksi tärkein stra-

maata koskevista keskeisistä asiois-

Suomen puolustamista muutenkin.

teginen pullonkaula, tärkeämpi kuin

ta ja sen jälkeen pyydetään hankki-

Euroopan unionin puolustuskyvyk-

esimerkiksi Panaman kanava.”

maan alkuperäisiä asiakirjoja”, Aal-

kyyden kehittyminen on kuitenkin

tola kertoo.

hyvä suunta, vaikka se on tällä het-

Aaltolan esitys valaisi monien uu-

ammasta ekosysteemistä.

kellä yhteisen puolustuspolitiikan

tisten taustoja.
”Airiston Helmi on yksi esimerkki

Haapamäki-ilmiö vältettävä

sijaan enemmänkin eri jäsenmaiden

geopoliittisista tarkoitusperistä Itä-

”Suomelle on tärkeää turvata poliit-

puolustustarvikesektorin teollisuus-

merellä. Venäläisten Pohjois-Norjassa

tiset yhteydet kaikkiin suuntiin, kos-

politiikkaa”, Aaltola näkee.

toteuttama satelliittihäirintä oli myös

ka sijaitsemme syrjässä. Muuten voi

geopoliittista signalointia, sillä Kuo-

käydä kuten Haapamäelle, joka oli

lan niemimaan strateginen merkitys

aikaisemmin vilkkaan rautatieyhte-

Venäjälle on äärettömän suuri. Yhtä

yden varrella, mutta josta rata on nyt

lailla Suomen tuleva hävittäjähan-

lakkautettu. On pidettävä huoli siitä,

kinta ja mahdollinen Nato-optio ovat

että Suomea ei jatkossakaan sivuute-

geopoliittista signalointia Venäjän

ta, vaan pysymme mukana päätök-

suuntaan”, Aaltola havainnollistaa.

senteon valtavirroissa”, Haapamäeltä
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”Airiston Helmi
on yksi esimerkki
geopoliittisista
tarkoitusperistä.”

”Suomi-neitoa vaivaa pitkäaikaisen
kasvuhormonien liikakäytön laukaisema
masennus ja siitä seurannut uupumus.
Meidän pitää löytää arvomme uudelleen
ja miettiä, mikä on meille kansakuntana
tärkeää”, Petri Rajaniemi filosofoi.

Nippu-uitosta koskenlaskija-Suomeen
Ajattelija ja kirjailija Petri Rajaniemi pohdiskeli väkevästi,
hieman synkästikin, mihin Suomi on matkalla.

P

nonvaroja, enemmän digitalisaatiota, enemmän robotteja, vähemmän
työntekijöitä, halvempia ihmisiä ja
parempaa sijoitetun pääoman tuot-

etri Rajaniemen filosofinen ja

”Eläkejärjestelmän kunto ja uskot-

toa. Olisikin korkea aika muuttaa ai-

vauhdikas esitys maailman

tavuus on ihmisille iso asia, sillä se

kaisempaa eteen ja ylös -asteikkoa”,

onnellisimmasta kansasta

vastaa kysymykseen, minkälainen on

Rajaniemi herättelee.

antoi monelle ajattelemisen aihetta.

minun tarinani viimeinen luku. Miten

Isolla osalla ihmisistä on Rajanie-

Onnellisuutta ja menestymistä mi-

tämä kaikki päättyy? Te vartioitte ta-

men mukaan hävinnyt usko tulevai-

tataan lähes aina materialla, vaikkei

rinan loppua”, Rajaniemi muistutti.

suuteen, mikä olisi hyvän elämän
polttoaine. Politiikan osalta ollaan

sillä välttämättä ole onnellisuuden

Luottamuksella nousuun

kyllästytty lupaus-pettymysketjuun.

”Aikaisemmin ihmisten elämä on

Rajaniemi nimeää Suomen rakenta-

Tämän vuoksi populistit ovat päässeet

Suomessakin kulkenut ylös- ja eteen-

misen ja teollistumisen ajan 1
 950-,

valtaan. Ihmiset haluavat jotain uutta.

päin. Enää näin ei ole. Esimerkiksi

1960- ja 1970-luvuilla nippu-uitto-

”Populistien tavoitteena ei ole et-

1980-luvulla syntyneiden elämä on

Suomeksi. Kyseinen aikakausi tuotti

siä ratkaisuja, vaan herättää tunteita.

ollut pikemminkin tasaista viivaa. He

työmarkkinoille ihmisiä, joille kerrot-

Populisteilla ei ole agendaa, heillä ei

ovat klassisia lama-ajan lapsia, jotka

tiin heidän olevan perässä vedettä-

ole tavoitteita eikä varsinkaan visio-

kokivat lapsuudessaan 1990-luvun

vää mallia.

ta. Populismin tarkoituksena on vain

kanssa mitään tekemistä.

alun laman ja juuri työelämään val-

”Ihmisiä kehotettiin tekemään se,

tuhota ja hajottaa, ei edes hallita. Se

mistuttuaan vuonna 2008 alkaneen

mikä määrätään, ei muuta. Työstä saa

on vakauden vastaista liikehdintää”,

uuden laman. Nämä ovat muokanneet

palkan ja sen jälkeen voikin keskit-

Rajaniemi tuomitsee.

heidän ajatteluaan. Tulevaisuudelta

tyä siihen, mitä tänään syötäisiin.”

ei osata odottaa nykyistä parempaa”,
Rajaniemi kuvailee.

Synkähkön alun jälkeen Rajaniemi

”Nykyään eletään koskenlasku-

löysi suomalaisesta yhteiskunnasta

kautta. Talouden suuret hinaajat ovat

myös vahvuuksia eikä toivoa kannatakaan menettää.

Edellä kerrottuun peilaten Rajanie-

hävinneet. Jotta yhteiskunnan mit-

men mielestä ei ole lainkaan ihme,

taristo pysyisi plussalla, pitää koko

”Vastalääkkeenä populismille on

että 80-lukulaiset eivät tee lapsia ei-

ajan saavuttaa enemmän ja enem-

luottamus. Suomalaiset ovat maa-

vätkä usko eläkelupaukseen.

män. Siihen tarvitaan enemmän luon-

ilman luottavaisin kansa. Yhdeksän
kymmenestä luottaa toiseen ihmi-

”Eläkejärjestelmän kunto ja
uskottavuus vastaa kysymykseen,
minkälainen on minun tarinani viimeinen
luku. Te vartioitte tarinan loppua.”

seen, mikä on täysin uniikkia tässä
maailmassa. Negatiivisesta kierteestä
päästäänkin pois lisäämällä edelleen
luottamusta yhteiskunnassa, sillä ihmiset ovat pääsääntöisesti ihan mukavia ja hyväntahtoisia”, Rajaniemi
rohkaisee.
ESY-tieto 2/2019
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Kevätseminaari 2019
Tukholmassa vuoden
työskennellyt suurlähettiläs
Liisa Talonpoika kertoi, mitkä
asiat Ruotsissa tällä hetkellä
puhuttavat.

Ruotsilla menee hyvin
– kuinka pitkään?

R

uotsin hallituksen muo-

”Ruotsalaisten suurin huoli on yhteiskunnan turvattomuuden lisääntyminen.

dostamista seurattiin viime

Siksi poliisien määrää ja valtuuksia lisätään. Maahanmuuton osalta

vuonna Suomessakin mielen-

tiukennetaan kielivaatimuksia ja lisätään tukitoimia maahanmuuttajien

kiinnolla. Yli neljän kuukauden mit-

työllistymiseen”, suurlähettiläs Liisa Talonpoika kertoo.

taiseksi venynyttä prosessia vaikeutti
perinteisten vasemmisto-oikeistoblokkien mureneminen. Kiilan blokki-

joissain vaaleissa. Lisäksi kouluissa

Talous hyvässä vedossa

politiikkaan iski nationalistipuolue

opetetaan ajattelemaan kriittisesti,

Ruotsin talous on hyvässä vauhdis-

ruotsidemokraatit.

mikä lisää nuorten kiinnostusta yh-

sa, vaikka kasvutahti on hiipumas-

teiskunnallisiin asioihin.

sa nykyisestä kahdesta prosentista.

”Ruotsidemokraattien suuresta
voitosta huolimatta myös sosiaali-

”Uudella hallituksella on paljon re-

Ruotsin työllisyysaste on noin 80 pro-

demokraatit ja kokoomusta vastaa-

formeja suunnitteilla. Terveydenhuol-

senttia, kun Suomessa on päästy 72

va moderaatit pärjäsivät vaaleissa

toa halutaan kehittää Ruotsissakin.

prosenttiin. Työttömyys on kymme-

hyvin. Kumpikaan isoista puolueista

Tällä hetkellä terveydenhuollossa on

nen miljoonan asukkaan kuningas-

ei halunnut tehdä yhteistyötä ruot-

paljon yksityisen sektorin toimijoita,

kunnassa kuuden prosentin luokkaa.

sidemokraattien kanssa. Nyt Ruotsia

jotka saavat rahaa valtiolta, mutta jo-

”Hallitus haluaa alentaa työn ve-

johtaa sosiaalidemokraattien ja vih-

not ovat silti pitkät. Jonoja on luvattu

rotusta ja kiristää ympäristöveroja.

reiden muodostama hallitus, jonka

lyhentää ja hoitajien määrää lisätä.”

Hiilineutraalisuuteen Ruotsi pyrkii

ohjelmaa keskusta ja liberaalit ovat

Peruskoulut olivat myös yksi vaa-

vuoteen 2045 mennessä. Työelämän

luvanneet oppositiosta tukea”, Talonpoika selventää.

liteema.

irtisanomisiin halutaan lisää jousta-

”Kouluissa on ilmeisesti tapahtu-

vuutta ja työnvälitystä tehostetaan

Ruotsalaiset ovat innokkaita ää-

nut arvosanainflaatio. Kouluista puo-

yksityistämällä. Euroon meneminen

nestämään, sillä viime syksyn vaa-

let on yksityisiä ja ne haluavat kasvat-

ei edelleenkään kiinnosta ruotsalai-

lien äänestysprosentti oli 85. Talon-

taa oppilasmääriään antamalla hyviä

sia”, suurlähettiläs kuvailee.

poika arvelee aktiivisen äänestämisen

arvosanoja. Koulujen työilmapiiriin

”Ruotsin taloutta uhkaavat omas-

johtuvat siitä, että samana päivänä

panostetaan ja tilannetta on saatu

ta valuutasta huolimatta samat riskit

järjestetään parlamentti-, kunta- ja

rauhoitettua muun muassa kieltä-

kuin muitakin Euroopan maita. Ongel-

maakuntavaalit. Useimmilla kansalai-

mällä puhelinten tuonti luokkiin”,

mana tavallisten ihmisten kannalta

silla on aina jotain intressiä äänestää

Talonpoika kertoo.

on asuntojen hintojen nousu pilviin
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erityisesti Tukholmassa. Oman ensiasunnon ostaminen pääkaupungista
on mahdollista vain harvoille, mikä
lisää eriarvoistumista.”
Eriarvoistuminen ja lähiöiden levottomuudet ovat herättäneet laajasti huolta Ruotsissa.
”Ruotsalaiset pelkäävät turvattomuuden lisääntymistä. Siksi poliittisessa kentässä on laaja yksimielisyys poliisien määrän ja valtuuksien
lisäämisestä. Maahanmuuton osalta

Ruotsi rukkaa
eläkejärjestelmää
Ruotsissa on päätetty nostaa eläkeikää asteittain ensi vuodesta
eteenpäin. Myös maksujen korottamisesta keskustellaan.

E

läketurvakeskuksen yhteyspäällikkö
Mika Vidlund kertoi Ruotsin eläkejärjestelmästä ja siihen kaavailluista

muutoksista.

tiukennetaan kielivaatimuksia ja lisä-

Ruotsin eläkejärjestelmän pohjan muo-

tään tukitoimia maahanmuuttajien

dostaa takuueläke, joka on suurimmillaan

työllistymiseen”, Talonpoika kertoo.

830 euroa kuukaudessa ja jota maksetaan

Feminististä ulkopolitiikka

1 300 euron kuukausieläkkeeseen saakka.
Takuueläkkeen päälle tulee maksuperustei-

Ruotsin hallitus on nimennyt ulko-

nen työeläke, jonka vakuutusmaksu on 18,5

politiikkansa feministiseksi, millä

prosenttia palkasta. Maksusta 16 prosent-

tarkoitetaan demokratian, ihmisoi-

tia menee yhteiseen jakojärjestelmään ja 2,5

keuksien sekä naisten ja lasten puo-

prosenttia jokaisen vakuutetun valitsemaan

lustamista.

eläkerahastoon.

”Ruotsin ja Suomen aktiivisen

Edellä mainittujen eläkkeiden lisäksi 90

yhteistyön jatkamiselle on kaikkien

prosentille palkansaajista kertyy lisäeläketur-

puolueiden vahva tuki. Turvallisuus-

vana maksuperusteista työmarkkinaeläkettä,

politiikassa Suomen ja Ruotsin välit

josta työmarkkinajärjestöt päättävät. Työmark-

ovat olleet erittäin läheiset”, Talon-

kinaeläkkeen vakuutusmaksun maksaa työ-

poika sanoo.

antaja ja sen suuruus on 4,5 prosenttia 4 000

”Talouselämässäkin yhteydet ovat
tiiviit ja maidemme välinen kauppa kasvoi viime vuonna. Yritysten
fuusioita tapahtuu molemmin puolin ja Ruotsi on suurin investoijamaa
Suomessa. Suurlähetystömme auttaa mielellään yhdessä Business Finlandin kanssa suomalaisia yrityksiä
löytämään kumppaneita Ruotsista”,
Talonpoika kannustaa.

euron kuukausipalkkaan saakka ja sen ylittävältä osalta 30 prosenttia.

”Ruotsin eläkejärjestelmän
muutokset eivät ole suuria,
pikemminkin järjestelmän
välttämättömiä päivityksiä.
Pelastusrengasta ei vielä tarvita”,
Mika Vidlund näkee.

Lakisääteisistä eläkeasioista Ruotsissa
päättää suurimmista parlamenttipuolueista

Työeläkemaksujen korotuksista neuvotellaan

koottu eläkeryhmä, joka tekee yhteistyötä työ-

parhaillaan, mutta niistä ei ole päästy yksimie-

markkinaosapuolien kanssa.

lisyyteen. Maksuperusteisessa järjestelmässä
maksun korotus korottaisi suoraan myös eläk-

Eläkeikä nousee

keitä”, Vidlund kertoo.

Ruotsissa voi päästä vanhuuseläkkeelle jo

Ruotsalaisten keskieläke on noin 1 800 eu-

61-vuotiaana. Eläkkeelle siirtymisen niin sa-

roa kuukaudessa. Eläkeläisten pärjääminen

Suurlähetystön muiksi tärkeiksi

nottu viiteikä on kuitenkin 65 vuotta, jolloin

tehtäviksi Talonpoika nimeää ruotsa-

kuitenkin huolestuttaa ja siksi heidän toimeen-

takuueläkkeen maksaminen alkaa. Alinta van-

laisten, etenkin nuorten, tietämyksen

tuloaan ollaan parantamassa. Pääministeri

huuseläkeikää ollaan vuoteen 2026 mennes-

ja kiinnostuksen lisäämisen Suomea

Stefan Löfven on luvannut oman "vappu-

sä nostamassa 64 vuoteen ja viite-eläkeikää

kohtaan.

satasensa" eli 60 euron korotuksen alle 1 400

67 vuoteen.

euron kuukausieläkettä saaville. Takuueläkettä

”Eläkejärjestelmän menot ylittivät vakuutusmaksutulot kymmenen vuotta sitten.

korotetaan lisäksi 20 eurolla kuukaudessa ja
eläkeläisten asumistukea parannetaan.

ESY-tieto 2/2019
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Kevätseminaari 2019
Vapaa-aikaa vietettiin
kuninkaallisissa tunnelmissa

K

evätseminaarin vapaa-ajan

a’la carte -ravintolan täytti tuttuun

ohjelman kruunasivat opas-

tapaan iloinen puheenporina. Välillä

tetut käynnit Tukholman

ehdittiin kannustaa Suomi voittoon

kuninkaanlinnaan sekä Ruotsin ku-

Ruotsista ja kohti jääkiekon maail-

ningasperheen kotilinnaan, Drott-

manmestaruutta.

1600-luvulla valmistunut ja Unescon
maailmanperintöluetteloon kuuluva
Drottningholm ihastutti upeilla
rakennuksillaan ja hienolla puutarhallaan.

ningholmiin. lllallisten aikana laivan
Merja Juuti-Nevalainen Porastosta (vas.), Senja Koskinen Yleisradion
eläkesäätiöstä, Eero Sipilä Yara Suomen Eläkesäätiöstä ja Anna-Maija
Juvonen-Cavonius Eläkesäätiö Polariksesta valmistautuvat iloisissa
tunnelmissa illalliselle.

Jukka Kuusinen Yleisradion

Valion eläkekassan Sari Österman (vas.), Pekka Huovila ja Johanna Heikurainen

eläkesäätiöstä ja Anne

pitivät seminaarin mielenkiintoisimpina esityksinä Mika Aaltolan näkemyksiä

Salminen Sandvikin

geopolitiikasta ja Petri Rajaniemen pohdintoja Suomen ja suomalaisten

Eläkesäätiöstä pistivät

tulevaisuudesta. Kevätseminaaria vuoden kohokohtana pitävä Valio-joukko

kahvitauolla rahoiksi.

muistutti, että Valion eläkekassa täyttää ensi vuonna sata vuotta.
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Upea kirjastosali sai
kamerat räpsymään
Drottningholmin
linnassa.

VTT, työelämäprofessori Anders
Blom kuvaili seminaarissa, kuinka
politiikan pyöröovi toimii: eturyhmät
tukevat vaaleissa tiettyjä ehdokkaita
ja puolueita ja odottavat itselleen
ystävällistä lainsäädäntöä ja
muutakin suosimista.

Kiitos kumppaneillemme!
Kevätseminaarin yhteistyökumppanit; American Century Investments,
Evli, Mandatum Life, OP Varainhoito;
mahdollistivat seminaarin monipuolisen vapaa-ajan ohjelman. Lämmin
kiitos panoksestanne!

Eija Virtanen OP-Eläkesäätiöstä, Mika Pikkarainen Nordean eläkesäätiöstä,

Eläkesäätiöyhdistyksen toimitusjohtaja

Teemu Sihvola OP-Eläkesäätiöstä, Mari Korpela OP Varainhoidosta, Taina

Timo Toropainen kutsui Finanssivalvonnan

Syyrakki ja Mika Kivinen OP-Eläkesäätiöstä, Paula Hopponen Nordean

osastopäällikön Kaisa Forströmin tällä

eläkesäätiöstä ja Esa Valio OP Varainhoidosta odottelevat alkupaloiksi

kertaa tanssin sijasta kertomaan, miksi

kylmäsavustettua lohta, kermaista sitruunakastiketta ja vihannescruditea.

valvoja toimii niin kuin se toimii.
ESY-tieto 2/2019
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Lakimiehen palsta
ISMO HEINSTRÖM

Hallitus esittää muutoksia
työeläkejärjestelmään
Tuoreessa hallitusohjelmassa on muutamia työeläkejärjestel-

ta ja tarvittavista tukitoimista.

mään liittyviä kirjauksia ja tavoitteita. Hallitus aikoo valmistella työeläkelainsäädännön muutokset kolmikantaisesti.

Eläketurvakeskus selvittää rahastoinnin toimivuutta ja tasoa sekä työeläkemaksun rakennetta. Tavoitteena on löytää

Osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevien henkilöiden työn-

keinoja turvata eläke-edut, vahvistaa työeläkejärjestelmän

teon kannustinloukkuja puretaan ottamalla käyttöön osa-

rahoituksellista kestävyyttä ja maksutason vakautta. Selvi-

työkyvyttömyyseläkkeen lineaarinen malli. Tämä tarkoittaa,

tetään vaikutukset ja mahdollisuudet lisätä läpinäkyvyyttä

että työkyvyttömyyseläkkeen ansiorajan ylittävät ansiot pie-

asiakashyvitysten jakoperusteissa. Selvitys toteutetaan yh-

nentävät tasaisesti maksussa olevaa eläkettä. Muutos edistää

teistyössä Telan kanssa 31.3.2020 mennessä.

osatyökykyisten mahdollisuutta työllistyä. Lineaarisesta mallista aiheutuu muutostarpeita myös eläkesäätiöiden ja eläkekassojen myöntämiin lisäeläkkeisiin.

Tulorekisterin siirtymäaikaan
muutos

Takuu- ja kansaneläkkeitä luvataan korottaa nettomääräi-

Reaaliaikaiset ja maksukohtaiset palkka-, eläke- ja etuustie-

sesti 50 eurolla kuukaudessa. Yrittäjien eläketurvan paranta-

dot sisältävän tulorekisterin siirtymäaikoihin on tullut muu-

miseen etsitään keinoja. Kuntoutusjärjestelmää uudistetaan

toksia. Alun perin eläke- ja etuustiedot olisivat tulleet mer-

kuntoutuskomitean esitysten pohjalta.

kityiksi tulorekisteriin vuoden 2020 alusta. Nyt tulorekisterin

Kunnallisen ja yksityisen alan työeläkejärjestelmien yhdis-

voimaantuloa eläke- ja etuustietojen merkintöjen osalta on

tämistä valmistellaan eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittä-

lykätty vuodella eteenpäin. Tulorekisterin palkkatietojen

neen työryhmäehdotuksen pohjalta. Lisäksi hallitus selvittää,

käyttäjäjoukko kuitenkin laajenee suunnitellusti.

onko mahdollista ottaa käyttöön ulkomaisten rahastojen ja

Tulorekisterin käyttöön ottaminen on aiheuttanut kriittis-

muiden osinkoveroista vapautettujen yhteisöjen osingoille

tä palautetta. Valtiovarainministeriö on varautunut ehdotta-

viiden prosentin lähdevero.

maan ja tekemään muutoksia lakiin havaittujen ongelmien
korjaamiseksi.

Työmarkkinajärjestöt sopivat
eläkeasioista
Työmarkkinoiden keskusjärjestöt sopivat 11.6.2019 muutok-

Omistajanohjaussääntely
voimaan kesäkuussa

sista leskeneläkkeeseen. Muutokset koskevat vuonna 1975 ja

Omistajanohjaussääntely lakisääteistä eläkevakuutustoimin-

sen jälkeen syntyneitä, joilla leskeneläke muutetaan määrä-

taa harjoittaville eläkesäätiöille ja eläkekassoille tuli voimaan

aikaiseksi. Lapsen eläkkeen maksamisaikaa pidennetään kah-

10.6.2019. Omistajanohjausperiaatteet tai syyt sille, miksi elä-

della vuodella 20 ikävuoteen.

kelaitos ei noudata omistajanohjausperiaatteista säädettyä,

Työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden alaikäraja nostetaan

on julkistettava verkkosivuilla tai muuten vastaavalla tavalla.
Omistajanohjauspolitiikkaa koskeva sääntely koskee sään-

vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä 62 vuoteen.
Eläketurvakeskus ja STM tekevät 31.3.2020 mennessä sel-

nellyllä markkinalla Euroopan talousalueella kaupankäynnin

vityksen työkyvyttömyyseläkkeiden hakijamääristä, myön-

kohteena olevia osakkeita. Tarkoituksena on, että eläkelaitos

netyistä ja hylkäävistä päätöksistä sekä arvioivat työkyvyttö-

kuvaisi omistajanohjausperiaatteissaan yleisellä tasolla, miten

myyseläkkeiden tulevaa kehitystä. STM:n johdolla laaditaan

se käyttää omistuksestaan johtuvia oikeuksia näissä yhteisöis-

kolmikantainen selvitys kuntoutustuella olevien aktivoimises-

sä.
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ESY-uutisia
Topi Piela Yleisradion
eläkesäätiön
toimitusjohtajaksi
Eläkesäätiöt ja eläkekassat eivät ole harjoittaneet ak-

Yleisradion eläkesäätiön uudeksi toimi-

tiivista omistajanohjauspolitiikkaa useistakin syistä. Sijoi-

tusjohtajaksi on valittu KTM Topi Piela

tustoiminta tapahtuu pääosin tai jopa yksinomaankin ra-

1.9.2019 alkaen. Nykyinen toimitusjoh-

hastojen kautta eikä eläkesäätiöillä itsellään ole oikeutta

taja Harri Lemmetti siirtyy eläkkeelle

käyttää työnantajayhteisönsä osakeomistuksiin liittyviä

vuoden 2019 lopussa.
Topi Pielalla on lähes 35 vuoden laaja-

oikeuksia. Lisäksi omistusten kokoluokka jää omistajanohjausvaikutuksen näkökulmasta verrattain pieneksi.
Omistajanohjausperiaatteita koskeva sääntely lisäeläkkeitä myöntävillä eläkelaitoksilla koskee sellaista lisäeläkkeitä harjoittavaa eläkelaitosta, jolla on vähintään 100 aktiivia työssä olevaa vakuutettua tai vapaakirjan saanutta

alainen kansainvälinen kokemus sijoitustoiminnasta ja hän on toiminut alalla monissa vastuullisissa tehtävissä. Piela on toiminut Keskenäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen sijoitusyksikössä johtajana, Valtion eläkerahaston sijoitusneuvottelukunnan
jäsenenä sekä Keskenäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran

henkilöä. Tällaisten lisäeläkkeitä myöntävien eläkelaitos-

hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnan puheen-

ten omistajanohjausperiaatteet ovat hieman lakisääteistä

johtajana.

eläketurvaa harjoittavia eläkelaitoksia laajemmat.

Piela on ollut myös Yleisradion eläkesäätiön sijoitus-

Jos omaisuudenhoitaja tai rahastoyhtiö toteuttaa

valiokunnan jäsen vuodesta 2013. Toimitusjohtajan teh-

omistajanohjausperiaatteita lisäeläkelaitoksen lukuun,

tävistä hänellä on kokemusta yli 20 vuoden ajalta, joista

eläkelaitoksen on julkistettava tiedot esimerkiksi siitä,

neljä vuotta pörssiyhtiön johdossa.

missä omaisuudenhoitaja tai rahastoyhtiö on asettanut

Yleisradion eläkesäätiössä on hieman alle 3 000 työ-

tiedot äänestyskäyttäytymisestä. Lisäeläkelaitoksen on

elämässä olevaa vakuutettua ja reilut 3 500 eläkkeen-

myös julkistettava muita tietoja omaisuudenhoitajan tai

saajaa. Säätiön sijoitusomaisuuden arvo on noin 800

rahastoyhtiön kanssa tehdystä järjestelystä ja siitä, miten

miljoonaa euroa.

järjestely sovitetaan yhteen eläkevastuun luonteen kanssa. Asiasta löytyvät tarkemmat säännökset eläkesäätiölain
6 e - ja vakuutuskassalain 9 e -pykälistä.

EU-puheenjohtajuus viivyttää
eläkesäätiö- ja eläkekassalain uudistusta

ESY tiivisti
tilojaan
Eläkesäätiöyhdistyksen toi-

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu Eläkekas-

mihenkilöt viettivät osan ke-

sa Viabekin kokemusten johdosta muutoksia valmisteilla

sästään muuttolaatikoiden

olevaan eläkesäätiöitä ja eläkekassoja koskevaan koko-

seurassa Kalevankatu 13:n toi-

naisuudistukseen. Lakiehdotuksiin ollaan tekemässä tar-

mistossaan. Aikaisemmat tilat

vittavia päivityksiä selvitystilaa ja konkurssia koskeviin

olivat hieman liian isot kolmel-

säännöksiin. Suomen EU-puheenjohtajuusaika viivästyt-

le miehelle, joten entisistä ti-

tää kuitenkin kokonaisuudistuksen etenemistä.

loista noin kolmasosa myytiin Apteekkien Eläkekassalle.
Apteekkien Eläkekassa jalosti naapurissa olevasta huoneistosta ja ESY:ltä ostetusta tilasta modernin vuokratoimistotilan. Kokoushuoneen seiniä ei siirrelty, joten
palaverit sujuvat entiseen tapaan.
ESY-tieto 2/2019

19

Eläkesäätiöyhdistyksen
syksyn 2019 koulutuksia
Sijoitustoiminnan
yhteistyöfoorumi

Hallitusten jäsenten sijoituspäivä
11.12.2019, Ravintola Sipuli, Helsinki

10.10.2019 klo 13.30, Evli Panoraama,
Citycenter-kauppakeskus, Helsinki

Merkitse ajankohdat jo kalenteriisi.
Lähetämme kutsut yhteyshenkilöille noin

Työeläkekuntoutuspäivä

kaksi kuukautta ennen tilaisuuksia.

30.10.2019, Hotelli Marski by Scandic, Helsinki

Sijoituspäivä
7.11.2019, Ravintola Savoy, Helsinki

Kirjanpito- ja tilinpäätöspäivä
27.11.2019, Katajanokan Kasino, Helsinki

Eläkesäätiöyhdistys – ESY ry
www.elakesaatioyhdistys.fi

Huolehdithan osaamisestasi – tervetuloa koulutuksiin!

