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Lisäeläkesäätiö osana 

yritysten 
kannustinjärjestelmiä

PÄÄKIRJOITUS

Yritysten omat maksuperusteiset lisä-
eläkesäätiöt tulivat mahdolliseksi kol-
me vuotta sitten. Vanhat etuusperustei-
set lisäeläkesäätiöt ovat suljettuja, mutta 
tarve henkilöstön kannustamiseen ja si-
touttamiseen on edelleen olemassa. 

Eläketurvakeskus ennustaa lakisää-
teisen eläkkeen määrän laskevan tule-
vaisuudessa noin 40 prosenttiin palkka-
tuloista. Mielikuvat ja toiveet tulevasta 
eläkkeestä ovat jotain muuta. Kysymys 
on siitä, kohtaavatko ihmisten tavoitte-
lema eläketurva ja tuleva lakisääteinen 
eläke. 

Lakisääteisen eläkkeen laskeva trendi 
lisää eläkesäästämisen houkuttelevuut-
ta. Se antaa mahdollisuuden erinomai-
seen kannustejärjestelyyn yritykselle, jo-
ka haluaa sitouttaa työntekijöitään. 

Yrityskohtaisina järjestelyinä ne par-
haimmillaan lisäävät johdon ja henki-
löstön vuoropuhelua: Ne ovat hyvä kei-
no sitouttaa työntekijöitä yritykseen. Toi-
saalta ne antavat vahvan viestin siitä, et-
tä yritys on sitoutunut henkilöstönsä hy-
vinvointiin. 

***

Eläkesäätiöyhdistyksen helmikuussa 
teettämän kyselyn mukaan yritysjoh-
to arvostaa eläkejärjestelyissä erityises-
ti hoitokulujen läpinäkyvyyttä. Tähän 
oman lisäeläkesäätiön perustaminen on 
oiva ratkaisu - se mahdollistaa halutul-
le ryhmälle tai jopa koko henkilöstölle 
suunnatut kannustinjärjestelyt niin, et-
tä ne ovat täydellisesti yrityksen omassa 
hallinnassa.

Lisäeläkesäätiö on kustannusteho-
kas, joustava ja monipuolinen vaihtoeh-
to vakuutusyhtiöiden ryhmäeläkevakuu-

tuksille. Eläkesäätiön voi perustaa yrityk-
sen toimialasta riippumatta ja malli sopii 
myös pienille yrityksille. Oma eläkesää-
tiö toimii oivana houkuttimena osaaval-
le työvoimalle.

Lisäeläketurva voidaan räätälöidä yri-
tyksen omien intressien pohjalta. Lisäksi 
henkilöstö pääsee vaikuttamaan eläke-
säätiön toimintaan ja sijoitusten riskita-
soon. Sijoittaa voidaan kaikkiin mahdol-
lisiin sijoituskohteisiin, haluttaessa myös 
yrityksen omiin osakkeisiin. 

Sijoittamisessa voidaan paitsi hyödyn-
tää yrityksen sisäistä osaamista, myös os-
taa osaamista alan parhailta toimijoilta. 
Keinovalikoima ei rajoitu minkään ulko-
puolisen yrityksen omiin sijoitusinstru-
mentteihin ja sijoitusstrategioihin. Eläke-
säätiöissä on tyypillisesti pitkä sijoitus-
horisontti, joka luo paljon mahdollisuuk-
sia. Kaikki sijoitustuotot tulevat täysi-
määräisesti oman eläkesäätiön ja lopul-
ta eläkkeensaajien hyväksi.  

Omassa eläkesäätiössä ei ole ylimää-
räisiä välikäsiä, joille osa tuotoista kana-
voituisi. Ei ole isoa myyntiorganisaatio-
ta eikä tarvetta markkinoida. Näin ollen 
hoitokustannukset ovat maltilliset. Sääs-
tö hoitokustannuksissa kertautuu kor-
koa korolle -periaatteen mukaisesti vuo-
sien varrella mukavaksi pääomaksi ja pa-
remmaksi eläkkeeksi.

Kaikki kuormittavaksi koettu työ voi-
daan ulkoistaa, jolloin oma eläkesäätiö ei 
tuota ylimääräistä vaivaa yritykselle. Kui-
tenkin oman eläkesäätiön kautta asioi-
den hoitaminen on helppoa ja kaikki ta-
pahtuu lähellä ja läpinäkyvästi. Yritysten 
tahto keskittyä omaan liiketoimintaan ei 
sulje pois eläkesäätiön mahdollisuutta.

***

Lakisääteinen eläke antaa vahvan pe-
rustan eläketurvalle ja näin on varmas-
ti myös jatkossa. Yrityksen eläkesääti-
ön kautta järjestetty lisäeläke täydentää 
henkilön eläketurvaa, eikä murenna la-
kisääteisen eläketurvan merkitystä. Li-
säeläkejärjestelyillä haetaan valinnanva-
pautta ja kohtuullista lisäystä lakisäätei-
sen eläkkeen päälle.

Uskon, että lisäeläkesäätiöiden perus-
taminen vahvistaisi yrityksissä positiivi-
sia mielikuvia eläkesäätiöistä. Nyt tarvi-
taan suunnannäyttäjiä, jotka tarttuvat 
toimeen ja samalla viestivät, että eläke-
säätiö on moderni tapa hoitaa eläkeasiat.

Eläkesäätiöiden puolesta puhuvien 
asioiden vastavoimana ovat eläkeasioita 
hallitsevat isot toimijat. Keskustelua hy-
vistä vaihtoehdoista työeläkkeiden ja li-
säeläketurvan järjestämiseksi yrityksis-
sä on tähän mennessä käyty liian vähän. 
Perinteinen yhdistyksen kevätseminaari 
antoi osaltaan mukavat puitteet siihen. 
Seminaarin antia on käsitelty tässä leh-
dessä. 

Oikein hyvää ja lämmintä kesää!

Pasi Strömberg
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Harri Lemmetti on pitkän linjan yle-
läinen. Hän tuli Ylen eläkesäätiöön 
kesätöihin 31 vuotta sitten suoraan 
armeijasta kun oikeustieteen opin-
not olivat loppusuoralla. Sille tielle 
nuori juristi jäi. Vuonna 1989 eläke-
säätiö irtaantui emoyhtiöstä ja Harri 
nimitettiin säätiön toiminnanjohta-
jaksi. –Silloinen Ylen toimitusjohtaja 
Sakari Kiuru sanoi, että Ylen käytävil-
lä kävelee vain yksi toimitusjohtaja. 
Titteli muuttui kymmenen vuotta sit-
ten toimitusjohtajaksi.

Ylen eläkesäätiö voi hyvin. Oma si-
joitustoiminta aloitettiin jo 80-luvun 
puolessa välissä ja sijoitettava pää-
oma on 650 miljoonaa euroa. Sää-
tiö on AB-säätiö, josta lisäeläkeosas-
to suljettiin 90-luvulla. A-osastoon 
kuuluu toista tuhatta jäsentä ja sääti-
ön piiriin kuuluu kaikkiaan noin 3000 
työntekijää. Eläkeläisiä on noin 3500. 
- Eläkeläisten määrä kasvaa vielä pit-
kän aikaa, toteaa Harri Lemmetti.

– Olen ollut aina hajautetun jär-
jestelmän kannattaja. Emme voi elää 
pelkästään yhtiöiden maailmassa. 
Säätiö on työnantajalle ainoa keino 

ESY:n päätehtävinä lisätä tietoa
ja valvoa jäsenistönsä etuja
Eläkesäätiöyhdistys ESY:n tuore hallituksen puheenjohtaja, Yleisradion 
eläkesäätiön toimitusjohtaja Harri Lemmetti jatkaa edellisen 
puheenjohtajan Heikki Halkilahden linjoilla. Hän näkee ESY:n tehtävänä  
lisätä tietoa säätiövaihtoehdosta sekä nykyisten säätiöiden ja kassojen 
etujen valvomisen ja jäsenistön toimihenkilöiden kouluttamisen. 

vaikuttaa kannatusmaksuun ja nii-
den olemassaolo on tarpeellinen ja 
hyvä. Ei minulla ole mitään yhtiöitä 
vastaan. On paljon työnantajia, joil-
le eläkevakuutusyhtiö on ratkaisuna 
perusteltu. Monen kannattaisi kui-
tenkin miettiä, olisiko säätiö sitten-
kin parempi vaihtoehto, Lemmetti 
summaa. 

– Pahin uhka säätiöille on lyhyt-
näköinen yhtiöiden johtaminen, 
Lemmetti  sanoo.

Raporttisuma tukehduttaa

Tällä hetkellä tuoretta puheenjohta-
jaa harmittaa se, että eläkevakuutta-
jilta vaaditaan raporttia raportin pe-
rään. – Se syö hengitysilmaa!

– En vastusta valvontaa, mutta ra-
jansa kaikella. Tuntuu turhauttaval-
ta vääntää raportteja, kun työnanta-
ja kuitenkin vastaa kaikesta. Meidät 
tukehdutetaan byrokratiaan, Harri 
Lemmetti tilittää.

Raporttien määrä on hänen mie-
lestään lisääntynyt huomattavasti 
viime vuosina. - Ymmärrän valvovaa 

viranomaista, mutta en tätä hyväk-
sy. Pitäisi mietti, selvittäisiinkö vähäi-
semmällä määrällä paremmin mie-
tittyjä raportteja.

ESY on Harri Lemmetin mieles-
tä viime vuosina ollut erittäin hyvin 
johdettu ja keskittynyt oikeisiin asi-
oihin. Hän kiittelee Heikki Halkilah-
den strategialinjausta ja oikeisiin asi-
oihin keskittymistä puheenjohtaja-
na. – Toivon, että pystyn jatkamaan 
samalla linjalla ja olisi imartelevaa, 
jos jälkeenpäin puhuttaisiin Halki-
lahden-Lemmetin linjasta, hän heit-
tää. Myös tuore toimitusjohtaja Pa-
si Strömberg saa Lemmetiltä paljon 
kiitosta.

ESY:n perustehtävä on Harri Lem-
metin mielestä lisätä tietoa säätiö-
vaihtoehdosta. Jokaisen yhtiön oma 
päätös on, miten se hoitaa eläkeva-
kuuttamisensa, mutta yhtiöillä tulee 
olla tarpeeksi faktoja käytettävissä 
valintaa tehdessään. Lemmetti ei pi-
dä avainkysymyksenä uusien säätiöi-
den syntymistä.  Kattojärjestön teh-
tävänä on valvoa jäsenistönsä etuja 
ja kouluttaa niiden henkilöstöä.

Teksti ja kuva:  Kirsti Tonttila

Harri Lemmetti, HaLLituksen uusi puHeenjoHtaja:
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Liikaa matematiikkaa

– Eläkevakuuttaminen ei missään ta-
pauksessa ole matematiikkaa, Har-
ri Lemmetti  sanoo. – Meidän kuuluu 
uskoa eläkevastuulaskelmiin, mutta 
pitää muistaa, että ne ovat vain hir-
veän pitkän aikavälin oletuksia.

Sijoitukset ovat hänen mukaan-
sa toinen matemaatikkojen lempi-
lapsi. Normaalijakaumia ja sijoitus-
ten tuottoa pitkällä aikavälillä laske-
taan ja väännetään. Sijoittamisesta 
alettiin puhua Lemmetin aloittees-
ta ESY:n kevätseminaarissa joitakin 
vuosia sitten. – Ennen siitä ei puhut-
tu ollenkaan – ja sitten ei muusta pu-
huttukaan!

 Lemmetti pitää terveenä viimeai-
kaista keskustelua siitä, että eläkeva-
kuutusyhtiöt eivät ole sijoitusrahas-
toja. Sijoitusrahastojen tarkoitus on 
olla joka hetki sellaisessa kunnossa, 
että osakas voi lunastaa panostuk-
sensa ulos, sen sijaan eläkerahastot 
purkautuvat hyvin pitkän ajan kulu-
essa. Säätiöt ovat hoitaneet sijoitus-
toimintansa hyvin.  – Mutta me olem-
me ennen kaikkea  työeläketurvan 
hoitajia, Lemmetti kiteyttää.

Isovanhempana olo on  
rusinoiden poimimista

Harri Lemmetin vapaa-aika kuluu ny-
kyään suurelta osin muutama vuosi 
sitten Ypäjältä hankitulla mökillä ja 

Raporttisuma turhauttaa tuoretta ESY:n hallituk-
sen puheenjohtajaa Harri Lemmettiä. 
– Raporttien laatuun ja sisältöön tulisi kiinnittää 
määrän sijasta enemmän huomiota, hän sanoo.

lastenlasten parissa. Perheen kolme 
lasta ovat jo lentäneet pois kotoa ja 
tyttären pojat ovat nyt 5- ja 7-vuoti-
aat. – Kaikki iät ovat varmasti parhai-
ta. Isovanhempana olo on kuin poi-
misi rusinat pullasta!

Musiikki laidasta laitaan kun-
han siinä on sydän mukana, kuu-

luu Lemmetin  rentoutumiskeinoi-
hin. Hän on myös historiafriikki, jon-
ka erikois alana on 1900-luku. Kesäl-
lä golf ja talvella hiihto pitävät mök-
kitöiden lisäksi kunnossa.

Elämältään tästä eteenpäin 
56-vuotias juristi toivoo terveyttä. 
    – Ja sitä, ettei eläisi liian vanhaksi!
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Yhdistyskokous valitsi esY:n uuden hallituksen

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Harri 
Lemmetti Yleisradion eläkesäätiöstä ja varapuheenjohtajaksi toimitusjoh-
taja Erkko Ryynänen OP-Eläkekassasta ja OP-Eläkesäätiöstä. Uusiksi halli-
tuksen jäseniksi valittiin kirkkoneuvos Leena Rantanen Kirkon keskusra-
hastosta ja  toimitusjohtaja Hannu Hokka Apteekkien Eläkekassasta. 

Hallituksessa jatkavat johtaja Tiina Bäckman Rautaruukki Oyj:sta, toimi-
tusjohtaja Lars Hellberg ABB Eläkesäätiöstä, kauppaneuvos Heikki Hal-
kilahti Valio Oy:stä, Group Controller Kari Kantola Orion Oyj:stä, johtaja 
Veikko Savela Keskon Eläkekassasta, toimitusjohtaja Pentti Tervola Elä-
kekassa Versosta sekä johtaja Juha-Pekka Weckström TeliaSonera AB:stä. 

Työeläkevakuuttajat TELAn touko-
kuussa pidetyssä vuosikokouksessa 
valittiin hallituksen kolmanneksi va-
rapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja 
Harri Lemmetti (Yleisradion eläke-
säätiö) ja uudeksi hallituksen jäse-
neksi Eläkesäätiöyhdistyksen toimi-
tusjohtaja Pasi Strömberg.   

Harri Lemmetti 
Eläkesäätiöyhdistyksen 
hallituksen puheenjohtajaksi  

Harri Lemmetti ja 
Pasi Strömberg 
TELAn 
hallituksessa

Kuvassa toimitusjohtaja Hannu Hokka (Apteekkien Eläkekassa), kauppaneuvos Heikki Halkilahti (Valio), kirkkoneuvos Leena Rantanen (Kirkon 
keskusrahasto), toimitusjohtaja Harri Lemmetti (Yleisradion eläkesäätiö), johtaja Veikko Savela (Keskon Eläkekassa) ja toimitusjohtaja Pasi 
Strömberg (Eläkesäätiöyhdistys).
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sFr-YHteenveto sijoitustoiminnan trendeistä kevääLLä 2012:

Tämä kysely täydentää SFR:n jo-
kasyksyistä, henkilökohtaisten haas-
tattelutapaamisten avulla tehtävää 
tutkimusta. Kysely toteutettiin maa-
liskuussa ja vastausprosentti oli erin-
omainen, yli 80 prosenttia. Ohessa 
yhteenveto kyselystä. 

Sijoitussalkun rakenne

Lähes 80 prosenttia vastaajista aikoo 
lisätä kehittyvien markkinoiden kor-
kosijoituksia, osakepuolella vastaajis-
ta 61 prosenttia ennakoi kasvua ke-
hittyville markkinoille. Myös High 
Yield -yrityslainat saavat lisää pai-
noa. Suurimmat menettäjät ovat kä-
teinen/lyhytkorko sekä euroalueen 
valtionlainat. Myös Euroopan osak-
keiden paino tulee pienenemään, 
samoin strukturoitujen tuotteiden 
osuus.

Kiinteistösijoittaminen

Kiinteistösijoittaminen on yhä voi-
makkaasti sijoittamista kotimaisiin 
suoriin kiinteistöihin ja runsas kol-
mannes aikoo kasvattaa niitä. Kiin-
teistöpääomarahastojen käyttö koti-
maassa on myös kasvussa. Listattui-
hin kiinteistörahastoihin on jonkin 
verran kiinnostusta.

Private equity

Sijoitukset kotimaisiin listaamat-
tomiin yrityksiin ovat vielä vähäi-
siä, mediaanin ollessa 4,5 M€ ja si-
toumusten 1,35 M€. Joka neljännes 
vastaaja on lisäämässä sijoituksia näi-

hin. Epälikvidiys, kalleus ja raskas 
hallintarakenne arveluttavat niitä si-
joittajia, jotka eivät ole tähän sijoi-
tusmuotoon menneet.

Vertailutuotto

Indeksi osoittautui tavoitetuottoa 
(%) yleisemmäksi. Kaksi kolmannes-
ta seuraa myös TyEL:n keskimääräis-
tä tuottoa. Indeksiin suhtautumi-
nen on kuitenkin useimmiten viit-
teellistä. Vertailutuottoindeksiin ot-
taa kantaa useimmiten (72 prosent-
tia  vastaajista) hallitus ja operatiivi-
nen johto yhdessä.

Varainhoidon resurssointi

Kevyt rakenne – yli kolmanneksel-
la vastaajista oli enimmillään puo-
lipäiväinen henkilö tässä tehtäväs-
sä, 22 prosentilla oli yksi täysipäiväi-
nen henkilö. Runsaalla kolmannek-
sella oli yli yksi täysipäiväinen hen-
kilö, eikä muutoksia ole juuri enna-
koitavissa.

Ulkoistamisen trendit

Erityisesti suoria rahastosijoituksia 
tullaan lisäämään (39 prosenttia vas-
taajista). Oman hoidon kasvattamis-
ta harkitsee 18 prosenttia vastaajis-
ta.  Sijoitusluokista ei löydy yksittäis-
tä suurta lisäulkoistuskohdetta. Yri-
tyslainat, kehittyvien markkinoiden 
lainat sekä USA:n osakkeet ovat sel-
vimmät ulkoistamiskohteet, mut-
ta kukin vain muutaman vastaajan 
mielestä. 

Vastuullinen sijoittaminen

Vain viidenneksellä vastaajista oli 
vastuullisen sijoittamisen suunnitel-
ma. Heillä yleisin syy oli maineriskin 
hallinta, mutta myös eettiset syyt ja 
parempi tuotto-riskisuhde vaikut-
ti. Lähes puolet koko kyselyyn vas-
tanneista edellyttää varainhoitajal-
taan YK:n periaatteiden allekirjoitta-
mista. Omistajaohjaus, negatiivinen 
skriinaus ja teemarahastot eivät sen 
sijaan ole yleisiä edellytyksiä varain-
hoitajien suhteen. Vastuullista si-
joittamista toteutetaan sekä ulkois-
tamalla se varainhoitajalle (54 pro-
senttia) että tekemällä sitä itse (57 
prosenttia).  

Annukka Paloheimo
Ph.D., Managing Partner 
Scandinavian Financial Research Ltd.

Scandinavian Financial Research ja Eläkesäätiöyhdistys toteuttivat yhteistyössä ESY:n 
jäsenistölle suunnatun kyselyn, jonka tavoitteena oli tuottaa ajankohtaista tietoa 
sijoitustoiminnan trendeistä. 
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TyEL-maksun nosto 

Perheyritysten liiton 
toimitusjohtaja, Suomen 
pääministeri vuosina 
2003 -2010, Matti 
Vanhanen nostaa 
eläkevakuutuskeskustelussa 
esille kolme tärkeää asiaa: 
eläkemaksujen korotusten 
vaikutukset, eläkevarojen 
kansantaloudellisen 
merkityksen ja 
työajan pidentämisen 
välttämättömyyden.

töt säilyttävät arvonsa, on hänen mu-
kaansa harha. - Suomalainen kansal-
lispahe on kiinteistöjen arvostus.  Pil-
venpiirtäjäsuunnitelmat saavat Mat-
ti Vanhasen huolestumaan. – Mutta 
verotusjärjestelmä ohjaa meitä täl-
lä hetkellä kiinteistösijoittamiseen. 
Täytyisi kuitenkin pyrkiä palkitse-
maan sijoittaminen oman yrityksen 
nettovarallisuuteen. Olisi luotava ta-
vat, joilla korkorahastoihin ja kiinteis-
töihin sijoittamisen sijasta voitaisiin 
tehdä merkittäviä kasvustrategisia 
panostuksia. Pitäisi huolehtia myös 
siitä, että saamme yritysmaailmaan 
uutta kasvua. Myös kotitaloudet tu-
lisi verotuksella ohjata sijoittamaan 
uuden yritysmaailman syntymiseen, 
hän sanoo.

Maailmankaupan kestävyys 
vaarassa

Matti Vanhanen varoittaa TyEL-mak-
sujen nostosta. Jokainen prosentin 
kymmenesosa, jolla joko työnanta-
jien tai työntekijöiden eläkemaksuja 
korotetaan, heikentää kilpailukyky-
ämme ja on omiaan työntämään työ-
tä pois Suomesta. Nyt on sovittu elä-
kemaksujen korotuksiksi kahtena pe-
räkkäisenä vuotena 0,4 prosenttia ja 
ennustettu maksujen nousevan 26 - 
27 prosenttiin. Jokaisella prosentti-
yksiköllä on suuri vaikutus taloudel-
liseen kestävyyteemme maailman-
kaupassa.

Perheyritysten liitto ei ota kantaa jä-
senistönsä liiketoimintaan tai eläke-
ratkaisuihin. Omana mielipiteenään 
Matti Vanhanen kannattaa jonkin ta-
soista hajautettua järjestelmää eikä 
ole voimakkaan keskittämisen kan-
nalla. Mutta liian hajautettu järjestel-
mä on taas tehoton. Eläkevakuutta-
jien kenttää on tarkasteltava tehok-
kuuden ja riskienhallinnan kannal-
ta. Jokaisen työnantajan tulee saa-
da riittävästi tietoa ja tehdä sen poh-
jalta omat ratkaisunsa. Hän puoltaa 
kasvollisen omistamisen periaatetta 
ja peräänkuuluttaa läpinäkyvyyden 
lisäämistä.

Eläkerahastojen sijoitustoiminnan 
tuotoilla Suomen pitäisi kyetä tule-
vaisuudessa rahoittamaan osa mak-
suun tulevista eläkkeistä. Siksi eläke-
vakuuttajien tulee olla hyviä varain-
hoitajia. Tässä tehtävässä rahaston 
koko ei ratkaise osaamista ja viisaut-
ta. Eläkerahastot ovat Vanhasen mie-
lestä meille kuin Norjan öljyrahas-
to. Ne ovat tärkeä osa kansallisvaral-
lisuuttamme, joiden tuottojen avul-
la olisi saatava kansantalouteemme 
pääomatuloja ympäri maailmaa. Sa-
malla eläkerahastot ovat äärimmäi-
sen tärkeä omistajataho ja oman 
pääoman tuoja yrityselämään.

Kansantalouden kannalta pää-
omia sijoitetaan kuitenkin Vanha-
sen mukaan aivan liian passiivisesti. 
Omaisuutta makaa tuottamattomil-
la pankkitileillä ja usko, että kiinteis-

Teksti ja kuva:  Kirsti Tonttila

toimitusjoHtaja matti vanHanen:

on hiipivä sairaus
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Matti Vanhanen varoittaa työeläkemaksun jokaisen prosenttiyksikön korotuksen tuovan mukanaan 
paljon ongelmia.  Kansainvälinen kilpailukykymme heikentyy, ansiotuloverotuksen kevennys tulee 
ajankohtaiseksi ja kunnallisveron nostopainekin kasvaa.

Jos kunnallisveroa korotettaisiin 
tässä määrässä, nousisi kova huuto. 
Matti Vanhasen mukaan pitäisi muil-
la keinoilla pyrkiä huolehtimaan, että 
eläkevakuutusmaksuja ei korotettai-
si. Yleensä nämä korotukset on kom-
pensoitu verotuksen keventämisel-
lä, jolloin taas on ollut paineita kun-
nallisveron korottamiseen. Vanhanen 
muistuttaa, että loppupäässä eläke-
maksujen korotus karsii palveluita. 
Hänen mielestään palkansaajajärjes-
töjen kuuluisi ottaa huomattavasti 
aktiivisempi ote  tässä asiassa.

Työaikaa jatkettava neljällä 
vuodella

Työajan pituuskeskustelussa Matti 
Vanhanen on neljän lisävuoden kan-
nalla. Työtunteja tulisi lisätä niin, et-
tä työurat pitenisivät sekä alku- että 

Hän on enemmän huolissaan sii-
tä, että yritykset siirtävät vaivihkaa 
työtä pois Suomesta halpamaihin. Si-
tä on tapahtunut lähes huomaamat-
ta paljon viime aikoina.  – Suomesta 
on poistunut työtä enemmän kuin 
olemme saaneet työvoimaa Suo-
meen, hän sanoo.

Mediassa esillä ollut suurten ja 
pienten eläkevakuuttajien kohtelu 
ei Vanhasen mielestä ole relevant-
ti aihe.

Suuri huoli on työn 
siirtyminen 

Suomesta 
halpamaihin.

Vuoden 2008 poikkeuslakia va-
kuusrahastojen suuruudesta tulee 
hänen mielestään ehdottomasti jat-
kaa. 

– Olisi ollut aivan hullua, jos eläke-
vakuuttajien olisi vuonna 2008 ale-
nevien kurssien aikaan pitänyt myy-
dä osakesijoituksiaan. Silloinhan oli-
si päinvastoin pitänyt ostaa! En ole 
kuullut mitään ongelmia, miksi tätä 
poikkeuslakia pitäisi vastustaa, Matti 
Vanhanen sanoo.

loppupäästä kaksi vuotta. Hän ei an-
na tarkkaa eläkeiän määrettä, vaan 
korostaa tehtyjen työtuntien merki-
tystä kansantaloudelle. 

Kysymykseen, tarvitaanko Suo-
meen työperäistä maahanmuuttoa 
suurten ikäluokkien eläköityessä, 
Matti Vanhanen on hieman epäile-
vä. – Siirtolaisuudessa emme voi olla 
varmoja, onnistummeko tavoittees-
samme saada työikäisiä ja –kykyisiä 
henkilöitä Suomeen. Olen sen kan-
nalla, että yhteiskunnan päättäjien 
tulee hakea ratkaisuja, joissa voivat 
itse vaikuttaa lopputulokseen. On li-
säbonus, jos satumme saamaan työ-
peräistä maahanmuuttoa, Vanhanen 
muistuttaa.
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Yrityksen hallituksen tehtävänä on 
vuosittain säännöllisesti valvoa elä-
kejärjestelyyn liitettyjen tavoittei-
den toteutumista ja suorittaa vertai-
lua mahdollisiin muihin eläkeratkai-
suihin. Yrityksen eläkeratkaisua käsi-
tellään pääsääntöisesti taloudellise-
na kysymyksenä. Mikäli yrityksellä on 
toimiva työeläkevakuutusyhtiörat-
kaisu jo olemassa, on sen kustannus-
ten selvittäminen, analysointi ja ver-
tailu suhteessa asetettuihin tavoit-
teisiin sekä vaihtoehtoisiin vakuu-
tusyhtiöratkaisuihin yleensä eläke-
järjestelmävertailun ydin.  Kari Neili-
mo painottaa hallituksen aktiivista ja 
jatkuvaa paneutumista eläkevakuu-
tuspäätöksiin. Eläkevakuutusratkai-
suissa ei ole yhtä ainoaa oikeaa tietä. 
Joillekin yrityksille yhtiö on parempi 
vaihtoehto kuin oma säätiö. 

Hyvin hoidettu eläkesäätiö voi ol-
la vakuutusyhtiötä edullisempi rat-
kaisu.  Oma eläkesäätiö tarjoaa yri-
tykselle vakuutusyhtiötä joustavam-
man vaihtoehdon. Sen kautta yritys 
voi pyrkiä ratkaisevasti vaikuttamaan 
eläkemenoihin. Ylessä oman säätiön 
hyöty on noin 3,4 prosenttia palkka-
summasta. Säätiön hoitokulut olivat 
viime vuonna 0,21 prosenttia sijoite-
tusta omaisuudesta.

Oman säätiön hoitokulut ovat 
myös läpinäkyvästi esitetty yrityksen 
tilinpäätöksessä, jolloin niiden suu-
ruutta voidaan itse valvoa ja niihin 
voidaan myös itse vaikuttaa. Omas-
sa eläkesäätiössä sijoitusten riskitaso 
ja sijoitusjakauma ovat omassa hal-

Eläkevakuutusasiat kuuluvat
hallituksen vuosiagendaan 

Hyvin hoidettu eläkesäätiö 
on yritykselle edullinen 
ja tuottava ratkaisu. 
Eläkejärjestelystä  
päättäminen on 
yritysjohdon strateginen 
päätös. Yleisradiolle Ylen 
oman eläkesäätiön hyöty 
sekä eläkemaksuissa että 
sijoitustoiminnassa on 
selkeä. Sen eläkesäätiö 
on kytketty tiiviisti 
myös työhyvinvoinnin 
edistämiseen. 

vuorineuvos kari neiLimo:

linnassa. Ylen sijoitusten tuotto on 
vuosina 2003-2011 ollut keskimäärin 
neljän prosentin luokkaa. – Toisaal-
ta omaan eläkesäätiöön voi sisältyä 
myös intressiristiriitoja, mikäli samoja 
henkilöitä on yhtiön ja säätiön hallin-
toelimissä, Neilimo muistuttaa.

Ylen eläkesäätiö edistää  
tehokkaasti työssä jaksamista

Oma eläkesäätiö mahdollistaa hen-
kilöstölle tiedon läheisyyden ja avoi-
muuden eläkkeisiin ja eläkepäätök-
siin liittyvissä kysymyksissä. Henki-
löstö on itse mukana päättämässä 
eläkevarojen käytöstä. Se voi myös    
osallistua välittömästi eläkesäätiön 
tukemien työhyvinvointihankkeiden 
valintaan.  

Työterveyshuollon ja eläkesäätiön 
yhteistyö työkyvyttömyysriskin hal-
linnassa on tiiviimpää kuin vakuutus-
yhtiömallissa.

Viime vuosina Ylessä on paneu-
duttu mm. esimiehille suunnattuun 
Terveydeksi-kampanjaan, unetto-
muuden hoitoon ja äänenhuoltoon. 
Kuvaajille ja äänittäjille on kohdistet-
tu tuki- ja liikuntaelinhoitokampanja.

Ylessä eläkesäätiö panostaa vuo-
sittain yli 100.000 euroa henkilöstön 
työhyvinvointiin ja työterveyteen.

Yhteistyöllä on päästy erinomai-
siin tuloksiin. Vanhuuseläkkeelle siir-
rytään Ylessä keskimäärin nyt 64,23 
vuoden iässä (aikaisemmin 63,44) ja 
varhennetulle eläkkeelle 62,1-vuoti-
aana. Sairauspoissaolot Ylessä ovat 

Teksti ja kuva:  Kirsti Tonttila
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2,9 prosenttia työajasta, kun ne EK:n 
yrityksissä ovat keskimäärin 6,2 pro-
senttia.   

Yhteistyöllä on siis saavutet-
tu keskimääräisen eläkeiän nousua, 
sairaus poissaolojen laskua ja työky-
vyttömyystapausten vähentymistä.

Markkinointia ja viestintää 
tehostettava

Useimmissa yrityksissä ei Neilimon 
mukaan ole analysoitu eläkevakuu-
tusratkaisuvaihtoehtoja. Maan tapa 
on valita eläkeyhtiö, eikä eläkesäätiö-
vaihtoehtoa yleensä edes harkita. Tä-
mä johtuu Neilimon mukaan siitä, et-
tä vaihtoehdoista ei ole tarpeeksi tie-
toa eikä niistä käydä yleistä keskus-
telua.  ESY:n tehtävänä on Neilimon 
mukaan ennen kaikkea pitää nykyi-
sistä jäsenistään huolta ja valvoa niit-
ten etuja, mutta asettaa samalla ta-
voitteet uusien jäsenten hankkimi-
seksi. – ESY:n täytyy pystyä kohdista-
maan, mistä lähteä hakemaan uusia 
potentiaalisia jäseniä. Sen täytyy jal-
kautua yrityksiin ja tehdä uushankin-
nalle selkeät tavoitteet. Kasvutavoi-
te on oltava mukana myös toiminta-
suunnitelmassa, Neilimo painottaa.

Tärkeimpinä markkinointiargu-
mentteina Neilimo pitää eläkesääti-
ön läheisyyttä, läpinäkyvyyttä, kan-
natusmaksun joustoa ja mahdolli-
suutta itse päättää sijoituskohteista 
ja riskitasosta.

– Suomessa on tyypillistä verkot-
tuminen. Tietyt pankit ja vakuutuslai-
tokset kulkevat käsi kädessä. Eläke-
säätiöyhdistyksen tulee tuoda enem-
män omaa vaihtoehtoaan julki. On 
paljon yrityksiä, jotka eivät tiedä sää-
tiömahdollisuudesta mitään, Kari 
Neilimo ohjeistaa.

ESY:n täytyy tehdä jäsenten uushankinnalle selkeät tavoitteet.
Sen täytyy jalkautua ja osata kohdistaa jäsenhankinta oikein. 

Tietoisuutta oman säätiön eduista tulee viedä kentälle.

Hyvin hoidettu eläkesäätiö voi olla vakuutus-
yhtiötä edullisempi ratkaisu.  Oma eläkesäätiö 
tarjoaa yritykselle vakuutusyhtiötä joustavam-
man vaihtoehdon, muistuttaa Kari Neilimo.



Erityisasema 
EU:ssa on hauras
ja ala on 
haavoittuva

TELAn 
toimitusjohtaja 
Suvi-Anne Siimes:

Teksti ja kuva: Kirsti Tonttila
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Viime syksynä 
TELAn, lakisääteisten 
työeläkevakuuttajien 
etujärjestön, 
toimitusjohtajana aloitti 
Lääketeollisuus ry:n 
toimitusjohtajan tehtävistä 
siirtynyt Suvi-Anne Siimes. 
TELAn organisaatio on 
kokenut täydellisen kasvojen 
kohotuksen, samoin se on 
saanut uuden strategian, 
joka ulottuu vuoteen 2015.

Suvi-Anne Siimes uskoo hajautettuun järjestel-
mään, mutta työnantajilla täytyy olla vapaus 
valita kullekin sopivin eläkevakuuttamisen tapa. 
Hän uskoo, että alalla tarvitaan sekä yhtiöitä 
että säätiöitä ja kassoja.
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Suvi-Anne Siimes kertoo löytyneen-
sä TELAn toimitusjohtajaksi kirjaimel-
lisesti alennusmyynnistä. Hän oli pii-
pahtanut Hangossa urheiluliikkeen 
alennusmyyntiin ja tavannut siellä tu-
tun headhunterin. Keskustelussa oli 
todettu, että Siimes olisi jo vähitellen 
valmis katsomaan uusia haasteita lää-
keteollisuuden jälkeen.

-Kun sitten puolentoista kuukau-
den kuluttua sama headhunter soit-
ti minulle ja kertoi TELAn toimitusjoh-
tajan tehtävästä, olisin katunut, jos en 
olisi näyttänyt vihreää valoa näin kiin-
nostavalle tehtävälle. 

Pitkän poliittisen uran jälkeen Suvi -
Anne Siimes kiittää Lääketeollisuus 
ry:tä erinomaisena kouluttajana työ-
elämään. 

Politiikan huippupaikoilla pitää kyl-
lä olla johdonmukainen ja pystyä rat-
kaisemaan asioita, mutta käytännön 
toimeenpanon hoitavat muut. Myös-
kään henkilöstöjohtamisesta ei pitkä-
aikaisella Vasemmistoliiton puheen-
johtajalla ja ministerillä ollut koke-
musta.

– Olin Vasemmistoliiton puheen-
johtajana oppinut kunnioittamaan 
tuotantoa ja olin nähnyt läheltä teolli-
sen alan. Ja arvostin sitä. Eläkevakuut-
tajakentällä olen erityisen iloinen, et-
tä säätiöiden ja kassojen hallituksissa 
istuu niin paljon työntekijöitä. Eläke-
säätiöt ovat lähellä yritystoimintaa ja 
ne ovat piste iin päälle eläkevakuutta-
jakentässä.

Suvi-Anne Siimes käytti viime ke-
sän tutustumalla eläkevakuuttaja-
kenttään ja TELAn toimintaan. Syk-
syn jälkeen tutustuttuaan TELAn hen-
kilöstöön, hallituksen jäseniin ja kes-
keisiin sidosryhmiin, Siimekselle muo-
dostui selkeä kuva  tarpeesta uudistaa 
organisaatiota ja laatia TELAlle uusi 
strategia. – Nyt yhdeksän kuukauden 
odotusaika on ohi ja uusi strategia hy-
väksytään alkukesästä, Siimes toteaa.

Uuden strategian tarvetta lisää 
kansainvälisen sääntelyn merkityksen 
kasvu,  työeläkejärjestelmän kehittä-
misen  paalupaikkaa koskevan kilpai-

lun kiristyminen, läpinäkyvyyden ja 
avoimuuden vaatimusten korostumi-
nen ja se, että työelämän ja talouden 
murrokset jatkuvat.

Uudessa strategiassa panostetaan 
alan edunvalvontaan ja sitä tuke-
vaan viestintään. TELA toteuttaa myös 
edunvalvontaa tukevaa yhteiskunnal-
lista koulutusta ja sen vaikuttamisen 
ensisijaiset kohderyhmät ovat päättä-
jät ja media. 

Organisaatiouudistuksessa TELAan 
palkattiin lisää yksi lakimies ja ana-
lyytikko. TELAssa aloitti myös uutena 
viestintäjohtajana Minna Sirkka.

– Varsinainen yllätys minulle uu-
teen toimeen siirtymisen jälkeen oli 
se, että Suomen eläkevakuutusjär-
jestelmän asema EU:ssa on niin hau-
ras. Poliitikon maailmankuva kevää-
seen 2007 asti oli, että olemme hirve-
än vahvoja, Siimes muistelee. – Sitä ei 
asemamme suinkaan ole, joten mei-
dän pitää itse sitä varjella ja olla tark-
kana.

Toinen yllätys oli, miten haavoit-
tuva ala on. – Alan toimijoiden kykyä 
käydä avointa yhteiskunnallista kes-
kustelua tulee vahvistaa. Asiat on ai-
na valmisteltu pienissä porukoissa! Ei-
vät päätökset ole olleet huonoja, mut-
ta avoimuuden vaatimuksiin ei ole ai-
na osattu vastata, sanoo Siimes.  Kol-
mas huolenaihe on hiljaisen tiedon 
siirto. – Alalla on tapahtumassa suku-
polvenvaihdos  ja nuorissa on vähän 
niitä, joilla on syvällistä tietoa eläkeva-
kuutuskentästä. Asia pitää Siimeksen 
mielestä ottaa nyt vakavasti ja siirtää 
tieto myös seuraavalle sukupolvelle.

Aloitteellinen ja  
arvostettu alan ääni

Uudet strategian tavoitteet määritel-
lään aina vuoteen 2015 asti. Silloin TE-
LA haluaa olla aloitteellinen ja arvos-
tettu työeläkealan ääni. Se tarkoittaa 
jäsenen näkökulmasta katsottuna si-
tä, että TELA keskittyy edunvalvon-
taan ja sitä tukevaan viestintään ja 
muodostaa alan yhteisen kannan.

Strategisten yhteistyötahojen nä-
kökulmasta se toimii proaktiivisesti, 
ennustavasti ja luottamuksen arvoi-
sesti. Päättäjien ja median näkökul-
masta se on helposti lähestyttävä ja 
palvelualtis asiantuntija ja uudistami-
sen näkökulmasta katsoen TELA toi-
mii ennakkoluulottomasti ja keskus-
telee jäsenten kanssa vaikeistakin asi-
oista.

TELAn strategiset teemat ovat työ-
eläkejärjestelmän hajautetun toi-
meenpanon vahvistaminen ja Suo-
men työeläkejärjestelmän kansallisen 
erityisaseman turvaaminen. Lisäksi on 
huolehdittava järjestelmän taloudel-
lisesta kestävyydestä. TELA keskittyy 
työeläkeasioita koskevan tietämyksen 
lisäämiseen ja alan maineen strategi-
seen johtamiseen.

– Monet uuden strategian periaat-
teista ovat jo mukana käytännön työs-
sä. Tämän vuoden budjettia suunni-
teltaessa ne täytyi ottaa huomioon, 
Siimes toteaa.

– Suomen työeläkejärjestelmä on 
todella hieno. Sitä on osattu tuuna-
ta kulloisenkin aallon mukaan, Suvi-
Anne Siimes kiittelee. Sosiaali- ja ter-
veysministeriöllä on tahtotila ajaa ha-
jautettua järjestelmää. TELAn tehtä-
vä ei ole sitä puolustaa, vaan vahvis-
taa, sanoo Siimes. Hän pitää tärkeänä 
kunnioit taa työnantajan päätöstä elä-
kevakuuttamisessa. 

– Työnantajilla  tulee olla mahdol-
lisuus valita itselleen sopivin eläkeva-
kuuttamisen muoto. Eläkevakuutus-
yhtiöitä tulee olla useampia. Samoin 
työnantajalla pitää olla mahdollisuus 
perustaa ja myös vapaus lakkauttaa 
esimerkiksi oma säätiönsä. Hajautet-
tu malli ei tarkoita sitä, että juuri ny-
kyiset toimijat ovat kentällä.  – Pää-
semme arvioimaan eläkevakuutta-
jamaailmaa, kunhan STM:n ehdotus 
valmistuu. Suhtaudun siihen erittäin 
optimistisesti. Alalla tarvitaan ana-
lyyttistä keskustelua siitä, mitä tar-
koitetaan, että eläkevakuuttaminen 
hoidetaan hyvin, sanoo Suvi-Anne 
Siimes.
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Aiheeseen tutustuminen sai alkunsa 
syksyllä 2011 Eläkesäätiöyhdistyksen 
tiedusteltua mahdollisuudestani pu-
hua aiheesta kevätseminaarissa. Laa-
timani alustus on kooste niistä asiois-
ta, joita halusin korostaa läpikäymäs-
täni aineistosta. Päätin laatia alustuk-
sen lähinnä havainnoitavaksi, jossa ei 
varsinaisesti lähdetä vastaamaan ot-
sikon kysymykseen.

Aihetta voi tarkastella perustellus-
ti monista eri näkökulmista, esimer-
kiksi yksilön odotteen näkökulmas-

SHV-aktuaari Tony Airio:
Tarvitseeko lakisääteinen 

eläketurva täydentämistä?

Teksti: Tony Airio

Kuva: Kirsti Tonttila

jän odote tulevasta eläketurvasta on 
suurempi kuin lakisääteisen eläke-
turvan tarjoama eläketurva halutul-
la eläkeiällä. Tältä osin lienee selvää, 
että eläketurva ei vastaa työntekijän 
odotetta. ETK:n laskelmien mukaan 
työuraa pidentämällä haluttu eläke-
turva olisi saavutettavissa. 

Lääkärilehdessä 48/2011 julkaistu 
tutkimus (Tarkiainen et al, Tuloluok-
kien väliset erot elinajanodotteessa 
ovat kasvaneet vuosina 1988-2007), 
jota siteerattiin julkaisuajankohtana 

ta, tulevaisuuteen liittyvän epävar-
muuden tai mahdollisuuksien näkö-
kulmasta.

Huomattavan paljon aineistoa oli 
saatavilla Eläketurvakeskuksen tutki-
mustoiminnan tuloksina. Ajankohtai-
set asiat muuttivat yllättäen ajateltua 
alustusta, sillä en voinut syksyllä tie-
tää kansallista pääomamarkkinastra-
tegiaa pohtivan työryhmän mietin-
nön tulosta, enkä valtioneuvoston 
kantaa sen ehdotuksiin.

Havaintojeni mukaan työnteki-

Arvioni on, että 
jatkossa vapaaehtoinen 
eläkevarautuminen 
ratkaistaan työnantajan 
ja työntekijän keskinäisillä 
sopimuksilla eli 
kollektiivisilla järjestelyillä. 
Tämä tullee tapahtumaan 
joko paikallisesti tai 
toimialoittain, sanoo 
Tony Airio.
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myös hyvin laajasti tiedotusvälineis-
sä, antaa aihetta ajatella sitä, mikä oli-
si kullekin sopiva eläkeikä. Keskimää-
räinen elinajanodote ei ole käyttö-
kelpoinen mittari, sillä alimman tulo-
viidenneksen (miesten) osalta elinaja-
nodotteessa ei ole tapahtunut mer-
kittävää muutosta tarkasteluajanjak-
sona. Tutkimuksen mukaan 35-vuo-
tiaan miehen, joka kuuluu alimpaan 
tuloviidennekseen, elinajanodote on 
noin 34 vuotta.

Tällaisen tutkimustuloksen selvit-
tyä on hankala nähdä sitä, millä pe-
rusteilla keskimääräiseen elinajano-
dotteeseen perustuva lakisääteisen 
eläkkeen eläkeiän nosto olisi koh-
tuullinen kaikkien tuloluokkien osal-
ta. Tutkimuksen perusteella voisi esit-
tää kysymyksen, olisiko kaikissa tulo-
luokissa edes mahdollisuutta piden-
tää työuria niin paljon, että kohtuul-
linen eläketurva olisi saavutettavissa 
työeläkejärjestelmästä. Esitin alustuk-
sessani arvion siitä, että jos eläkeikä 
olisi 65 vuotta, niin ylimmän tulovii-
denneksen eläkevuosien suhde alim-
man tuloviidenneksen eläkevuosiin 
olisi 4,8-kertainen, eli jokaista alim-
man tuloviidenneksen eläkevuotta 
kohden ylimmälle tuloviidennekselle 
olisi 4,8 eläkevuotta. 

Toinen keskeinen havaintoni liit-
tyi kattamattoman eläkevastuun hy-
vin merkittävään kasvuun. ETK:n las-
kelmien pohjalta tekemieni ennustei-
den mukaan ansaittujen eläkeoikeuk-
sien nykyarvo lähentelee tai ylittää lä-
hivuosina 1 000 miljardia euroa, 1 000 
prosenttia suhteessa ansiotuloon tai 
400 prosenttia BKT:sta mitattuna. 

Tulevaa eläkerasitetta on tyypilli-
sesti kuvailtu sillä, kuinka suuri eläke-
maksun kasvu on, tai kuinka suuri ko-
konaiseläkemenon osuus on BKT:sta 
laskettuna. Tällä hetkellä eläkemenot 
ovat jo ylittäneet maksut, joten aihet-
ta tulisi käsitellä riittävän monesta nä-
kökulmasta, niin että eläkemenoista 
aiheutuva rasite ja riskit ymmärret-
täisiin mahdollisimman kokonaisval-
taisesti. Tämä on välttämätöntä pel-
kästään siksi, että jo ansaitut eläkeoi-

keudet ovat perustuslailla turvattuja. 
Samalla kuitenkin olisi tärkeää poh-
tia myös sitä, millainen olisi perustus-
laillinen tulkinta/näkemys työnteki-
jän tulevasta eläkelupauksesta ja sen 
kohtuullisuudesta. 

Eläkkeiden maksun suurin tuloläh-
de on veroluontoisin maksuin perit-
tävä työeläkemaksu ja siten sitä tur-
vaa parhaiten työllisyyden kehitys. 
Eläkkeiden maksamisen turvaami-
seksi tulisi tarkastella hyvin kriittises-
ti työeläkevarojen sijoittamisen koh-
dentamista Suomeen.  Tarkastelus-
sa tulisi erityisesti kiinnittää huomi-
ota sellaiseen epäsuotuisaan tilan-
teeseen, jossa suomalaisten yhteen-
laskettu ansiotulo laskisi selvästi. Oli-
sivatko Suomeen sijoitetut eläkeva-
rat tällöin realisoitavissa eläkkeiden 
maksun turvaamiseksi? Tässä kohtaa 
olen eri mieltä pääomamarkkinastra-
tegiaa pohtineen työryhmän kans-
sa ja arvioisin, että heidän johtopää-
töksensä sijoitusten kohdentamises-
ta Suomeen pikemminkin kasvattaisi 
kuin vähentäisi varautumistarvetta.

Eläkkeen täydentämisen kannalta 
viimeinen korostettava asia on yksi-
löllisen vapaaehtoisen eläkesäästä-
misen verovähennysoikeuden siirtä-
minen lakisääteisen eläkeiän ylära-

jalle eli 68 vuoden ikävuoteen. Edellä 
mainittu havainto johtaa siihen aja-
tukseen, jossa yksilöllisillä vapaaeh-
toisilla eläkevakuutuksilla varaudut-
taisiin vain hyvin korkeisiin elinvuo-
siin. Toisaalta varautumisen tarve ei 
ole muuttunut. Nähdäkseni tämä luo 
tarvetta kollektiivisille eläkejärjeste-
lyille, joista kenties selkeimmin esiin 
nousisivat maksuperusteiset järjes-
telyt, joko henkivakuutusyhtiöiden 
tuotteina tai maksuperusteisina elä-
kelaitoksina. 

Näyttäisi siltä, että suurimmalla 
osalla työntekijöistä olisi varautumis-
tarvetta tai heillä olisi kokemus va-
rautumisen tarpeesta. Toisaalta yksi-
lölliset mahdollisuudet vakuutuksel-
liseen varautumiseen ovat oleellises-
ti heikentyneet tai heikkenemässä. 
Arvioni on, että jatkossa vapaaehtoi-
nen eläkevarautuminen ratkaistaan 
työnantajan ja työntekijän keskinäi-
sillä sopimuksilla eli kollektiivisilla jär-
jestelyillä. Tämä tullee tapahtumaan 
joko paikallisesti tai toimialoittain.

Tony Airio, SHV-aktuaari 

Kirjoittaja on vastannut PwC:n 
aktuaaripalveluista vuodesta 2009 
lähtien.

Lähde: PWC (Tony Airio). Muokattu seuraavista raporteista: (i) Risku et al, Lakisääteiset eläkkeet 
– pitkän aikavälin laskelmat, ETK raportteja 2011. (ii) Risku et al, Lakisääteiset eläkkeet – pitkän 
aikavälin laskelmat, ETK raportteja 2009.
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Ylijohtaja Outi Antila kertoi eläkesäätiö- ja 
-kassalain uudistuksen arviomuistion val-
mistuvan ennen juhannusta. Sosiaali- ja ter-
veysministeriö suhtautuu hänen mukaansa 
positiivisesti hajautettuun malliin ja haluaa 
tarjota työnantajille toimivan vaihtoehdon 
eläkevakuutusmuodon valitsemisessa.
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ESY:n kevätseminaari 2012:
Tasokas ja monipuolinen

katsaus eläkevakuuttamiseen
Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry:n 38. kevätseminaari toukokuun lopulla Tallinnassa keräsi noin 200 
osallistujaa ja tasokkaan puhujakaartin. Alustajina olivat Perheyritysten liiton toimitusjohtaja 

Matti Vanhanen, TELAn toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja 
Jukka Rantala, Yleisradion hallituksen puheenjohtaja Kari Neilimo, PricewaterhouseCoopersin 

Senior Manager Tony Airio, EFRP:n (European Federation for Retirement Provision) 
toimitusjohtaja Matti Leppälä ja sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Outi Antila.

Toimitusjohtaja Jukka Rantala kertoi eläkejärjes-
telmään tulevan vuosina 2014-2015 useita uu-
distuksia. Osa-aikaeläkkeen ikärajaa korotetaan 
60 vuodesta 61 vuoteen 1954 ja sen jälkeen 
syntyneiltä.  Varhennettu vanhuuseläke poistuu, 
TyEL-maksua korotetaan vuosina 2015 ja 2016 
0,4% ja työeläkejärjestelmän tehokkuutta 
parannetaan. Työttömyysturvan lisäpäiväoikeu-
den ikärajaa korotetaan 60 vuodesta 61 vuoteen 
1957 ja sen jälkeen syntyneiltä.

Toimitusjohtaja Matti Leppälä EFRP:stä kertoi 
Euroopan eläketurvajärjestelyistä. Hän uskoo, 
että tulevaisuus on hybridijärjestelmissä, joissa 
on yhdistetty sekä etuusperusteisia että maksu-
perusteisia järjestelmiä. 

Teksti ja kuvat:  Kirsti Tonttila

Kevätseminaari keräsi jälleen laajasti eläkesäätiöiden, -kassojen ja näiden sidosryhmien edusta-
jia – osallistujia oli yhteensä 200. 

Toimitusjohtaja Matti Vanhasen mielestä 
eläkevakuuttajien kenttää on tarkasteltava 
tehokkuuden ja riskienhallinnan näkökulmista. 



< Merja Juuti-Nevalainen Porastosta 
(vas.), Mari Lintunen Valion Eläkekas-
sasta ja Anna-Maija Juvonen-Caronius 
Eläkesäätiö Polariksesta pitivät erityi-
sesti ensimmäisen seminaaripäivän 
annista ja kiittelivät korkeatasoista esi-
telmöitsijäkaartia. Seminaarin anti oli 
tänä vuonna erityisen hyvin rakennettu 
ja se valotti alaa eri näkökulmista.

 < Janne Uski SEB (vas.), Kimmo Hyttinen Front Capi-
tal, Tommi Rajala SEB, Katri Nykänen asianajotoimisto 
Sivenius, Suvanto & co., Pekka Kantanen Yrittäjien Elä-
kekassa Oma, Päivi Sariola Keskon Eläkekassa ja Tuija 
Suominen Yrittäjien Eläkekassa Oma olivat tyytyväisiä 
alan ajankohtaiseen päivitykseen. Erityisesti Matti 
Vanhasen esitelmä sai kiitosta. – Siinä oli selvästi 
sydän säätiö/kassa-asialla. Pitkäaikaisen pääministe-
rin sana painaa!

Thomas Heinonen Oriolan Eläkesäätiöstä (vas.), Kaisa Paatsola Danske 
Capitalista ja Kari Kantola Orionin Eläkesäätiöstä kiittivät Kari Neilimon 
vahvaa näkökantaa yrityksen hallituksen roolista eläkevakuuttamisessa.

Konevitsan kuuluisa kvartetti naislaulajilla täydennettynä oli palaa-
massa esiintymismatkaltaan Euroopasta ja tarjosi seminaariosallistujil-
le mieleenpainuvan hetken Maardun kartanon tiloissa.

Tarja Helin Porastolta (vas.), Mika Kivinen 
Innova Oy:stä ja Sisko Mäkipää Porastolta 
kiittelivät hyvän seminaariannin lisäksi 
oheisohjelmaa. – Oli mukava nähdä myös 
hieman Viron maaseutua ja Maardun kartano 
oli todella viehättävä!

Aurinko helli Maardun kartanon pihalla  iltapäiväkahvihetkeä.  Kartano tarjosi iltapäivän lounaan 

lisäksi paljon oheisohjelmaa ja sai seminaarin osallistujat innostumaan jopa piirileikistä.

Kennet Hamström Porastolta 
perehtyi jousiammunnan 
saloihin.
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Eläkesäätiöiden ja eläkekassojen 
hallitusten jäsenille suunnatussa 
kaksipäiväisessä seminaarissa kä-
siteltiin laajasti eläkesäätiöiden ja 
-kassojen hallinnossa ja hoidossa 
tarvittavia perusteita. Päivien aika-
na käsiteltiin muun muassa TyEL- ja 
lisäeläketurvan etuuksia, eläkehake-
musten päätösperusteita, eläkevas-
tuun laskentaa sekä eläkesäätiöiden 
ja -kassojen kate- ja toimintapää-
omasäännösten vaikutusta sijoitus-
päätöksiin. Seuraavat hallitusten jä-
senten koulutuspäivät pidetään jäl-
leen ensi keväänä.

Kevään sijoitusseminaarissa oli jäl-
leen tarjolla laaja katsaus eläkelai-
tosten sijoitusympäristöön. Scan-
dinavian Financial Research (SFR) 
toteutti yhteistyössä Eläkesäätiöyh-
distyksen kanssa kyselytutkimuk-
sen, jonka tavoitteena oli saada tie-
toa eläkesijoittamisen trendeistä. 
Tutkimustulokset julkistettiin sijoi-
tuspäivässä. 

Sijoitusmarkkinakatsaukset ja nä-
kemykset talouden tilasta alustivat  
Timo Lindholm (Suomen Yrittäjät), 
Antti Raappana (Danske Capital) se-
kä Tapani Piri (Jones Lang LaSalle 
Finland Oy). Lisäksi toimitusjohtaja 
Hannu Hokka kertoi, miten Apteek-
kien Eläkekassassa nähdään sijoi-
tusnäkymät vuodelle 2012 sekä ar-
vioi SFR-tutkimuksen tuloksia oman 
laitoksensa näkökulmasta. Seuraa-
vassa marraskuun sijoituspäivässä 
muodostetaan jälleen sijoitussuun-
nitelman päivittämiseksi näkemys 
tulevaan sijoitusvuoteen.  

eläkesäätiöiden ja eläkekassojen hallitusten jäsenten koulutuspäivät 27.–28.3.

eläkesäätiöiden ja eläkekassojen sijoituspäivä 9.5.

Koulutuspäällikkö Barbro Lillqvist Eläketurvakeskuksesta kertoi TyEL:n 
mukaisista eläke-etuuksista sekä eläkkeiden määräytymis perusteista. 

Danske Capitalin Antti Raappana pohti tulevia 
sijoitusmarkkina näkymiä haastavassa sijoitusympäristössä.  

Timo Lindholm loi katsauksen kansainvälisen 
talouden suuntaviivoista vuosille 2012 - 2013: 
Onko kasvulle eväitä?

Osallistujista etualalla Hannu Hokka Apteekkien 
Eläkekassasta ja Teijo Valtanen Yleisradion 
eläkesäätiöstä. 

Eturivissä vasemmalta: Senja Koskinen Yleisradion eläkesäätiö, Tuo-
mas Kivimäki Eläkesäätiö Neliapila ja Timo Koskinen VR Eläkesäätiö.   
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Vakuutusyhtiöitä koskeva Solvenssi II -direktiivi ja pank-
kisektoria koskeva Basel III -hanke ovat osa laajempaa 
sääntelykokonaisuutta, jolla Euroopan unionissa pyritään 
ehkäisemään markkinakriisejä ja vähentämään uusien 
markkinakriisien kielteisiä vaikutuksia.

Suomessa Solvenssi II –direktiivi koskee vakuutusyhtiöi-
tä pois lukien työeläkevakuutusyhtiöt. Sosiaali- ja terveys-
ministeriö on laatinut kansallisesta voimaansaattamisesta 
hallituksen esityksen luonnoksen lausunnonantajille kom-
mentoitavaksi. Lausunnon antamiselle varattu määräaika 
päättyy 20.6.2012. Muutoksia ehdotetaan vakuutusyhti-
öiden hallintoon, vakavaraisuuteen, valvontaan ja tietojen 
julkistamiseen. Direktiivin kansallinen voimaansaattami-
nen on kuitenkin riippuvainen Omnibus II –direktiivin hy-
väksymisestä Euroopan parlamentissa, mikä on viivästy-
nyt. Solvenssi II –direktiivin alkuperäinen voimaantuloai-
ka 1.1.2013 ei ole toteutumassa, vaan voimaantuloa ollaan 
siirtämässä ajankohtaan 1.1.2014. Direktiivin porrastetusta 
voimaantulosta ei ole vielä selvyyttä.

Eläkesäätiö- ja vakuutuskassalakeihin ehdotetaan muu-
toksia IORP -direktiivin (2003/41/EY) 17 artiklan ensimmäi-
sen pykälän vuoksi, mikä on koskenut vain sellaisia lisä-
eläketurvaa hoitavia eläkesäätiöitä ja eläkekassoja, joissa 
työnantaja ei takaa etuuksien tasoa. Suomessa työnanta-
jat yhtä eläkekassaa lukuun ottamatta takaavat lisäeläke-
turvaa hoitavien etuusperusteisten eläkesäätiöiden ja elä-
kekassojen edut. Tämän yhden lisäeläketurvaa hoitavan 
eläkekassan on tullut tähän saakka soveltaa Solvenssi I -di-
rektiivin mukaisia pääomavaatimuksia, eikä tähän esite-
tä muutosta. Eläkesäätiöiden ja eläkekassojen osalta muu-
tokset ovat lähinnä teknisiä. Mahdollisten Solvenssi II -di-
rektiiville tyypillisten pääomavaatimusten sisältö lisäeläke-
turvaa hoitaville eläkesäätiöille tai eläkekassoille jää riippu-
maan Euroopan unionin komission valmistelemasta IORP 
-direktiivin muutosehdotuksesta ja siihen annettavista lau-
sunnoista.

Euroopan unionin komissio pyysi Euroopan vakuutus- 
ja lisäeläkeviranomaiselta (EIOPA) neuvonantoa Solvenssi 
II -direktiivin mahdollisesta voimaansaattamisesta euroop-
palaisille IORP -eläkelaitoksille, joita Suomessa ovat lisäelä-
keturvaa hoitavat eläkesäätiöt ja eläkekassat. EIOPA luo-
vutti neuvonantonsa sisämarkkinoista ja palveluista vas-
taavan komission virkamiehille 15.2.2012. Neuvonannos-
saan EIOPA korostaa määrällisten ja laadullisten vaikutus-
arviointien tekemisen tärkeyttä ennen mahdollisia direktii-
viehdotusmuutoksia. Komissio onkin jo saanut tiedokseen 

eräissä Euroopan maissa tehtyjä QIS -laskentaharjoituksia.
Komissiolle osoittamassaan neuvonannossa EIOPA nä-

kee keskeisenä ehdotuksena kokonaisvaltaisen riskilähtöi-
sen tasetarkastelun tuomista jäsenvaltioiden valvontavi-
ranomaisten käyttöön. EIOPAn mukaan tämä tarkasteluta-
pa mahdollistaisi eläkelaitoksen (IORP) ottavan huomioon 
erilaisia tekijöitä, jotka tosiasiallisesti vähentävät vastuuta 
tai lisäävät takeita luvattujen eläke-etuuksien suorittami-
sesta. EIOPAn ehdotus mahdollistaa kansallisen tarkaste-
lutavan. Suomalaisesta näkökulmasta merkittävin tae lu-
vattujen eläke-etuuksien maksamisesta on katettujen elä-
kevastuiden lisäksi työnantajan vastuu lisäeläketurvaa hoi-
tavan eläkesäätiön ja eläkekassan lupaamista etuuksista.

 Euroopan unionin komissio järjesti kuulemistilaisuu-
den, jossa sisämarkkinakomissaari Michel Barnier kertoi 
komission linjauksista liittyen IORP-direktiivin uudistami-
seen. Useat toimijat, työmarkkinajärjestöt ja jäsenvaltiot 
ovat olleet huolestuneita komission hankkeesta Solvenssi 
II -direktiivin sopeuttamisesta IORP-direktiivin alaisille elä-
kelaitoksille. Tilaisuudessa komissio oli todennut tarpeesta 
kehittää vakavaraisuussäännöksiä myös eurooppalaisille 
IORP-eläkelaitoksille, mutta painotti kuitenkin, että sen tar-
koitus ei ole kopioida Solvenssi II -säännöksiä sellaisenaan. 
Lisäeläketurvaa hoitavien eläkesäätiöiden ja eläkekassojen 
kannalta on myös tärkeää, että komission tarkoituksena ei 
ole harmonisoida sääntelyä, vaan mahdollinen sääntely ot-
taisi huomioon jäsenvaltioiden väliset erot. EIOPAn koros-
tamat laajat vaikutusarvioinnit tarjoavat tietoa Solvenssi II 
-säännösten soveltuvuudesta eri maissa ottaen huomioon 
myös aiheutuvat kustannukset ja hyödyt. Komissio jättää 
näillä näkymin ehdotuksensa IORP-direktiivin muuttami-
sesta aikaisintaan kesällä 2013.

Ismo Heinström

Solvenssi II -direktiivin 
kansallinen 
voimaansaattaminen
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