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Monta oikeaa tapaa

R

eko Lundán teki vuonna 2003 Suomen Kansallisteatteriin mainion talouspoliittisen
revyyn ”Ihmisiä hyvinvointivaltiossa”.
Huikeimmassa kohtauksessa Katariina Kaitueen esittämä pankinjohtaja Sirkka

Hämäläinen julisti laulamalla uusiksi sanoitetuin Sleepy Sleepersin sävelin: ”On vain kaksi
tapaa harjoittaa rahapolitiikkaa – oikea ja väärä”.

JULKAISIJA

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

PÄÄTOIMITTAJA
Timo Toropainen

Moinen asetelma on sukua myös nyt käytävälle väännölle uudesta eläkesäätiö- ja kassalaista. Siinäkin moni näkee mielessään vain oikean ja väärän tavan.
Lailla on kuitenkin varmistettava, että yksityispuolen työeläkkeet voidaan järjestää
kahdella oikealla tavalla: yhtiöiden tai säätiöiden/kassojen kautta.
Yritys- ja toimialakohtaisten eläkesäätiöiden ja eläkekassojen pohjalta tätä Suomen
työeläkejärjestelmää on alun perin luotu. Sittemmin tosin ovat työeläkeyhtiöt ruhjoneet
itsensä markkinoille sen verran tehokkaasti, että säätiöiden ja kassojen osuus yksityispuolen työeläkevaroista on enää viitisen prosenttia.

TOIMITUS

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

Jos säätiöt ja kassat olisi sulautettu yhtiöihin heikkoutensa tai huonoutensa takia, se olisi täysin ymmärrettävää kehitystä, mutta ihan niinhän se
ei totta tosiaan ole mennyt.
Jos halutaan – kuten moni (juhla)puheissaan haluaa – kehua hajautetun
järjestelmän hyvyyttä, on kysyttävä jo perimmäisiä kysymyksiä.

TAITTO

Taittotoimisto Åsa Åhl
asa@taittotoimisto.fi

Onko malli riittävän hajautettu, jos on vain pari erittäin suurta
toimijaa – ja liuta pienempiä?
Onko keskittynyt ja yhä vaan keskittyvä malli varmasti tehokkain

PAINO

Kirjapaino Uusimaa
Porvoo
Painosmäärä 600

ja ihmisläheisin tapa turvata eläkkeet?
Onko aina vaan heikommin hajautukseen perustuva malli paras
mahdollinen Suomen pääomamarkkinoiden ja yritysrahoituksen
kannalta?
Kaikki turhat esteet perustettavien säätiöiden ja kassojen tieltä
on raivattava. Aloittavaan eläkelaitokseen siirtyvä vakavaraisuuspääoma on voitava laskea nykyistä reilummin. Myös yrityksen ai-

4041 0763
Painotuote

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

OSOITTEENMUUTOKSET

merja.aimanen@elakesaatioyhdistys.fi
Seuraava ESY tieto ilmestyy
tammikuussa 2016.

empaan työeläkeyhtiöön jääneiden eläkevastuiden siirtämistä perustettavaan uuteen säätiöön tai kassaan on uskallettava harkita kunnon
keinona edistää hajautusta.
Pikkusievän kielenhuoltonäpertelyn sijasta nyt kaivataan tekoja.
Taitelijakukkulalle Hietaniemen hautausmaalle haudatun Reko Lundánin muistoa voisi kunnioittaa muokkaamalla työeläkejärjestelmästä sen
verran monipuolisen ja hajautetun, että ihmisillä hyvinvointivaltiossa olisi
parempi olla.

Timo Toropainen

Finanssivalvonta:

Yhteistyö kassojen ja
säätiöiden kanssa sujuvaa
Finanssivalvonta on hoitanut työeläkelaitosten valvontaa
uudella organisaatiolla vajaan vuoden. Yhteistyö kassojen ja
säätiöiden kanssa sujuu hyvin.

F

inanssivalvonta (Fiva) on elä-

asiaan on helpompaa ja nopeampaa

asioinut Hannu Mäkelä jäi eläkkeel-

kekassojen ja -säätiöiden tär-

ottaa kantaa”, Hänninen kannustaa.

le kesäkuussa.

keä yhteistyökumppani, sillä

Eniten kysymyksiä on viime aikoi-

Vesa Hänninen on työskennellyt

Fivalle raportoidaan sijoitus- ja va-

na tullut siitä, kuinka vuoden 2017

Finanssivalvonnassa, ja sitä edeltä-

kavaraisuusasioista vähintään neljä

eläkeuudistus vaikuttaa lisäeläke-

neessä Vakuutusvalvontavirastos-

kertaa vuodessa.

säätiöiden toimintaan ja sääntöihin.

sa, vuodesta 2004. Tätä ennen hän

Työeläkelaitosten valvonnasta vas-

Toiseksi eniten kysymyksiä tulee sii-

työskenteli matemaatikkona työelä-

taavan yksikön päällikkö Vesa Hän-

tä, miten jotain tiettyä sijoitusta kä-

keyhtiössä ja Valtiokonttorissa. Toi-

ninen kiittelee kassoja ja säätiöitä ra-

sitellään kate- ja vakavaraisuussään-

mistopäällikkönä hän on toiminut

portoinnin ja sijoitussuunnitelmien

telyssä.

useamman vuoden ajan jo ennen
viime syksyn organisaatiomuutosta.

laadun paranemisesta.
”Etenkin sijoitussuunnitelmien si-

Kokenut porukka

”Kun kysyttävää tulee, kannattaa

sällöissä on tapahtunut paljon hyvää

Hännisen johtama kymmenen toi-

olla ehdottomasti ensin yhteydes-

kehitystä. Aikaisemmin suunnitel-

mihenkilön joukko muodostaa Työ-

sä oman laitoksen vastuuvalvojaan.

mat saattoivat olla melko ylimalkai-

eläkelaitokset-yksikön, joka valvoo

Vastuuvalvoja on paras liittymäpinta

sia. Syvyyttä substanssiasioissa voisi

noin kahdensadan eläkelaitoksen ja

Finanssivalvontaan ja hän ohjaa ky-

silti olla hieman enemmän edelleen-

vakuutuskassan toimintaa. Vaihtu-

symykset tarvittaessa toisille Fivan

kin. Kvartaaleittain meille toimitet-

vuutta henkilöstössä on ollut mel-

asiantuntijoille”, Hänninen opastaa.

tavat vakavaraisuusraportit saapuvat

ko vähän.

Työkalut entisellään

nykyään paremmin ajallaan ja ovat

Ikävä uutinen oli pitkäaikaisen la-

riittävän kattavia”, Hänninen kertoo.

kimiehen, Helena Tulosen, meneh-

Työeläkelaitosten valvontaa Fiva jat-

tyminen viime keväänä. Tällä het-

kaa entiseen tapaan. Tarkastuksista

Paljon kysymyksiä

kellä Työeläkelaitokset-yksikössä ei

laaditaan puolivuosittain suunni-

Eläkekassat ja -säätiöt esittävät mel-

ole omaa lakimiestä, vaan tarvitta-

telma. Valvottavat työeläkelaitokset

ko paljon kysymyksiä Finanssival-

vat palvelut hoitaa Tiina Granlund

saavat hyvissä ajoin tiedon tulevas-

vonnalle lähinnä sääntelytulkintoihin

naapuriyksiköstä.

ta tarkastuksesta ja sen aiheesta, jot-

liittyen. Hänninen pahoittelee, että

Lisäeläkesäätiöiden ja -kassojen

ta niillä on riittävästi aikaa varautua.

vastausten saaminen saattaa kestää

vastuuvalvojana toimii Raili Holm-

Hänninen painottaa, että valvontare-

joskus pitkään.

ström. TyEL-kassojen ja -säätiöiden

surssit pyritään edelleenkin kohdista-

”Vastaamistamme nopeuttaa, jos

vastuuvalvojina toimivat Jani Nokua

maan riskiperusteisesti. Tänä vuonna

kysyjä itse esittää jonkin perustellun

ja Juhana Virkkunen. Aikaisemmin

Fiva tarkastelee muun muassa työ-

ratkaisuehdotuksen pulmaan. Silloin

säätiöiden ja kassojen kanssa paljon

eläkeyhtiöiden tyhy-rahojen käyttöä.
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Vesa Hänninen on

Kassoista ja säätiöistä Fiva ko-

iloinen siitä, että

koaa sektorikohtaiset koostearviot

Finanssivalvonnan

vuosittain. Yksittäisistä säätiöistä tai

ja eläkesäätiökentän

kassoista ei laadita vuosittain koko-

yhteistyö sujuu

naisvaltaista valvojan arviota, kuten

hyvässä hengessä.

isommista toimijoista.
”Neljännesvuosittain käymme
läpi yksittäiset valvottavamme ja annamme niille riskiarviot. Arvioinnin
pohjana on Fivan saama raportointi
täydennettynä asiantuntijoidemme
arvioilla. Näitä riskiarvioita hyödynnämme valvonnan kohdistamisessa”,
Hänninen selventää.

”Kun kysyttävää tulee,
kannattaa olla ensin yhteydessä oman
eläkelaitoksen vastuuvalvojaan. Vastuuvalvoja on
paras liittymäpinta Finanssivalvontaan.”

MOK uudistuu
Eläkekassoja ja -säätiöitä koskevan
määräys- ja ohjekokoelman (MOK)
Hänninen lupaa saattaa selkeään
muotoon, kunhan eläkerahastolakien kokonaisuudistus valmistuu vuo-

Instituutiovalvonta (IV)

den 2016 alussa.
”Tavoitteena on luoda laitostyyp-

Osastopäällikkö
Marja Nykänen

pikohtaiset määräys- ja ohjekokoelmat, joista yksi on suunnattu eläke-

Osastosihteeri

säätiöille ja -kassoille. Määräyksien
ja ohjeiden omaksuminen ja käyt-

Rahoitussektori
(IVRS)
Marko Myller

Vahinko- ja
henkivakuutusyhtiöt
(IVVH)
Seppo Juutilainen

Työeläkelaitokset
(IVTE)
Vesa Hänninen

Johtava
riskiasiantuntija
Teija Korpiaho

ensi vuoden alussa edellyttää määräys- ja ohjekokoelman päivittämistä.
Jos hallituksen esitys kirjanpitolain
uudistamisesta valmistuu syyskuussa, ehtii Finanssivalvonta julkaista
uudet kirjanpito-ohjeet kuluvan vuo-

Riskiasiantuntija
Johanna Korhonen

den puolella.
Eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain
uudistamishankkeessa Fivalla ei ole

Tilinpäätösasiantuntija
Marketta Lindén

Instituutiovalvontaa.

pikohtainen, Fivan antama normisMyös kirjanpitolain muuttuminen

Matemaatikot:
Anna Keinänen
Tarja Taipalus

on osa Finanssivalvonnan

kansiin on koottu kaikki laitostyypto”, Hänninen linjaa.

Vastuuvalvojat:
Raili Holmström
Jani Nokua
Juhana Virkkunen

Työeläkelaitokset-yksikkö

täminen on helpompaa, kun yksiin

Valvonta-assistentti
Minna Etelä
(*)

ollut kovin aktiivista roolia. Sillä on
kuitenkin asiantuntijapaikka työryh(*) Lakimiehen ja
markkinariskiasiantuntijan rekrytointi käynnissä

mässä ja siihen on edustajaksi nimetty Erkki Rajaniemi.
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Eläkesäätiöyhdistyksen
kaksipäiväinen koulutus
kassojen ja säätiöiden
hallitusten jäsenille keräsi
huhtikuussa jälleen hyvän
osanottajajoukon Helsinkiin.
Teksti ja kuvat MARKKU PULKKINEN

Huhtikuisessa hallitusten jäsenten koulutuksessa oli mukana 30 aktiivista
osanottajaa.

Hallitusten jäsenet opissa

K

oulutuspäivien aluksi yhte-

minnassa, sillä hallituksessa istuu

eläkettä on ehtinyt kertyä alle 1 100

yspäällikkö Markku Aalto

aina myös työntekijöiden edustajia.

euroa kuukaudessa, maksaa Kela kan-

ESY:stä selvensi eläkekas-

Myös tiedonkulku henkilöstölle on

saneläkettä työeläkkeen päälle.

sojen ja -säätiöiden roolia suomalaisessa työeläkekentässä.

sujuvampaa.

Virtanen muistutti, että työelä-

”Eläkesäätiöt ja -kassat ovat ol-

kejärjestelmä tarjoaa turvaa myös

Pakollista työntekijöiden TyEL-elä-

leet eläkevarojen sijoitustoiminnas-

työkyvyttömyyden varalle. Lähes

keturvaa hoitaa tällä hetkellä 14 elä-

sa työeläkeyhtiöitä tehokkaampia ja

kolmannes suomalaisista siirtyy työ-

kesäätiötä ja neljä eläkekassaa. Yrit-

tuottavampia, mikä tuo taloudellis-

kyvyttömyyseläkkeelle ennen van-

täjien pakollista YEL-vakuutusturvaa

ta etua yritykselle. Rahaa ei valu ul-

huuseläkeikää. Työkyvyttömyyseläket-

hoitaa kolme eläkekassaa. Vapaaeh-

koistettuun työeläkepalveluun”, Aal-

tä laskettaessa huomioidaan myös se

toista lisäeläketurvaa tarjoaa puoles-

to perusteli.

aika, jonka etuudensaaja olisi ehtinyt

taan 51 lisäeläkesäätiötä ja -kassaa.

olla töissä ennen vanhuuseläkeikää.

Eläkeuudistus ovella

Siksi työkyvyttömyyseläke on lähes

eläkesäätiö tai -kassa on edullinen

Eläketurvakeskuksen neuvoja Min-

vanhuuseläkkeen suuruinen.

tapa hoitaa työnantajan lakisääteis-

na Virtanen valotti, kuinka työeläke

Perhe-eläke puolestaan turvaa puo-

tä eläketurvaa. Henkilöstökin kokee

muodostuu maksetuista työeläke-

lison ja lasten toimeentuloa kuoleman

työeläkejärjestelmän läheisemmäk-

maksuista. Hän kertoi myös vuoden

kohdatessa. Työeläkemaksulla saakin

si, kun sitä hoitavat tutut henkilöt

2017 työeläkeuudistuksen muka-

paljon vanhuuseläkettä laajemman

”omassa talossa”.

naan tuomista muutoksista. Eläke-

turvan arkielämään.

Aalto korosti, että yrityksen oma

Henkilöstöllä on myös päätösval-

turvakeskus on alan yhteinen, val-

Eläkettä karttuu vuoden 2005 elä-

taa oman eläkesäätiön ja -kassan toi-

tion omistama palvelukeskus, joka

keuudistuksen ansiosta nykyisin

tuottaa puolueetonta tietoa kansa-

myös opiskelujen ja pienten lasten

laisille, poliittisille päättäjille ja työ-

hoitovapaiden ajalta.

”Sijoitussuunnitelma
on hallituksen
keskeisimpiä
asiakirjoja.”
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eläkealan toimijoille.

Ensi vuoden loppuun asti vanhuus-

Keskimääräinen vanhuuseläke on

eläkkeelle voi jäädä joustavasti oman

tällä hetkellä 1 590 euroa kuukaudes-

halun mukaan 63:n ja 68:n ikävuoden

sa. Moni eläkeläinen saa edelleenkin

välillä. Vuodesta 2017 eteenpäin eläk-

kansaneläkettä täydentämään pie-

keelle jäämisen alaikäraja on määrät-

neksi jäänyttä työeläkettään. Jos työ-

ty. Ikäraja nousee portaittain 63 vuo-

Soili Rikkonen Lempäälän
Keskusapteekista (vas.) ja
Hanna Laitinen Valiolta
pitivät koulutuskokonaisuutta
hyvänä. Molempien mielestä
työeläkejärjestelmän
perusasioiden läpikäyminen
oli hyödyllisintä. Väsymyskään
ei yllättänyt, kun taukoja oli
sopivasti.

Oman eläkesäätiön edut
1. Kustannustehokkuus.
Hoitokustannukset ovat
alhaisemmat kuin eläkeyhtiöissä.
Ei ylimääräisiä välikäsiä.
2. Sijoitustoiminnan monipuolisuus.
Sijoitustuottoja on mahdollista

perkarttumat, työuran loppupuolelta

Hallituksen jäsenen kannattaa

jäävät kokonaan historiaan. Osa-aika-

muistaa myös se, ettei osallistu omaa

eläkekin poistuu eläkekirjosta vuon-

ja lähisukulaisensa etuutta koskevan

na 2017. Tilalle tulevat varhennettu

päätöksen tekemiseen.

vanhuuseläke ja työuraeläke. Työuraeläkkeen voi saada vähintään 38

Kysy sijoituksista

vuotta raskasta fyysistä tai henkistä

Apteekkien Eläkekassan toimitusjoh-

työtä tehnyt henkilö. Työuraeläkkeen

taja Hannu Hokka rohkaisi hallitus-

myöntämisen käytännöistä kukaan

ten jäseniä olemaan aktiivisia myös

ei osaa sanoa vielä mitään varmaa.

sijoitusasioissa.
”Kysykää, jos ette ymmärrä sijoi-

tavoitella hyödyntäen sijoitusalan

Hallituksella suuri vastuu

tustuotteiden sisältöä. Sijoitusalal-

eri vaihtoehtoja ja parasta

ESY:n lakimies Ismo Heinström ko-

la on paljon omaa slangia, jota alan

osaamista.

rosti, että hallituksen jäsenillä on

ulkopuolisen on vaikea ymmärtää.

suuri vastuu eläkekassan ja -sääti-

Tyhmiä kysymyksiä ei ole”, Hokka

ön toiminnasta ja taloudesta. Vastuu-

kannusti.

3. Vaikutusvalta omiin asioihin.
Päätösvalta pysyy itsellä.
Enemmän läpinäkyvyyttä.

ta ei pysty väistämään puutteelliseen

”Erityisesti vuosittain laadittava

ammattitaitoon tai tietämykseen ve-

sijoitussuunnitelma on hallituksen

4. Henkilöstön sitouttaminen.

doten. Tiivistettynä hallituksen teh-

keskeisimpiä asiakirjoja. Sen tärke-

Lisää henkilöstön ja johdon

tävänä on hoitaa eläkelaitosta am-

yttä ei voi liikaa korostaa. Sijoitus-

vuoropuhelua, koska oma

mattitaitoisesti ottaen huomioon

suunnitelma ohjaa tehokkaasti joh-

eläkelaitos koetaan läheiseksi.

vakuutettujen ja eläkkeensaajien

don toimintaa. Sijoitussuunnitelman

edut.

laatimiseen onkin varattava riittävästi

Heinström korosti myös salassapi-

aikaa”, Hokka painotti.

desta 65 vuoteen siten, että vuonna

tovelvollisuutta. Hallituksen kokouk-

Johdon on myös raportoitava selke-

1954 syntyneet voivat jäädä eläkkeelle

sissa käsitellään muun muassa työky-

ästi sijoitustoiminnan tuloksista. Ra-

63-vuotiaina ja vuonna 1962 synty-

vyttömyyseläkkeiden myöntämisiä.

portoinnissakin kannattaa keskittyä

neet vasta 65-vuotiaina. Vuoden 1962

Työntekijöiden terveystietoja ei saa

olennaiseen, sillä nippelitieto ei ole

jälkeen syntyneille eläkeikä määrä-

kertoa muille työntekijöille.

yleensä kovin tarpeellista.

tään myöhemmin eliniän odotteen

Työntekijöiden edustuksen hallitukseen valitsee useimmiten työnteki-

Kaikki esitykset löytyvät seminaarikirjas-

Eläkeuudistuksen myötä korote-

jöiden tai toimihenkilöiden yhdistys.

ta osoitteesta www.elakesaatioyhdistys.

tut eläkekertymät, niin sanotut su-

Edustajat voidaan valita myös vaalilla.

fi -> Jäsensivut -> Menneet tapahtumat.

kehittymisen perusteella.
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Kevät
seminaari
2015

Seminaaritekstit ja -kuvat MARKKU PULKKINEN

Silja Symphonyn
yökerho palveli
päivät luentotilana.
Kevätseminaari
keräsi noin 200
osanottajaa.

Eläkealalla kaikki hyvin

- Uudistusta
odotellaan
Eläkesäätiöyhdistyksen 41. kevätseminaari risteiltiin 20.–22.
toukokuuta Helsingistä Tukholmaan. Tuulet olivat leppoisia
niin merellä kuin luentosalissakin.

S

kitty kansanedustaja Olli Rehn joutui
hallituksen muodostamiskiireiden
vuoksi valitettavasti perumaan talouskatsauksensa Suomen ja Euroopan
tilanteeseen. Asiaa löytyi silti riittämiin molemmille päiville eikä kiireen
tuntu vaivannut luennoitsijoita eikä
yleisöä. Seminaarin asiasisällöstä on
kerrottu laajasti seuraavilla sivuilla.
Seminaarin järjestelyt keräsivät jälleen roppakaupalla kiitoksia, vaikka
tällä kertaa tiiviin ohjelman vuoksi

eminaariristeilyllä leijaili perinteiseen tapaan mutkaton
tunnelma ja monta iloista il-

mettä nähtiin jo satamaterminaalis-

ei maihin ehdittykään. Seminaarin
kruunasi toisen päivän iltana Saturday Night Fever -musikaali ja yhteinen päivällinen.

sa. Laivaan nousi tuttuun tapaan parisensataa osanottajaa.
Kevätseminaarin keskeisimmäksi
aiheeksi nousi vuoden 2017 alussa

Eläkesäätiöyhdistyksen

voimaan tuleva eläkeuudistus. Aihetta

hallituksen puheenjohtaja Harri

käsiteltiin perusteellisesti Eläketur-

Lemmetti avasi kevätseminaarin

vakeskuksen toimitusjohtajan Jukka

hiljaisella hetkellä

Rantalan esityksessä sekä esitystä

Finanssivalvonnan lakimiehen

seuranneessa paneelikeskustelussa.

Helena Tulosen muistoksi. Tulonen

Yleisö osallistui omilla kommenteil-

oli eläkesäätiöiden ja -kassojen

laan aktiivisesti keskusteluun.

piirissä erittäin arvostettu ja

Seminaarin avauspuhujaksi mer-
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pidetty valvoja.

Muutokset mediaanieläkkeissä koulutusaloittain
korkeakoulu
2%
5%
10 %
13 %
15 %

yhteensä
3%
7%
10 %
15 %
16 %

Miesten eläketaso

1960
1970
1980
1990
2000

keskiaste
3%
7%
10 %
16 %
18 %

1960
1970
1980
1990
2000

keskiaste
4%
7%
12 %
17 %
19 %

korkeakoulu
3%
5%
10 %
15 %
16 %

yhteensä
3%
6%
11 %
16 %
16 %

Naisten eläketaso

Jukka Rantala
katsoi esityksessään
tulevaisuuteen
esittelemällä selfiensä
onnellisena eläkeläisenä
30 vuoden päästä.

75-vuotiaana
syntymävuosiluokittain.
Mediaanin suhteellinen muutos
nykylakilaskelmaan verrattuna.

75-vuotiaana
syntymävuosiluokittain.
Mediaanin suhteellinen muutos
nykylakilaskelmaan verrattuna.

Jukka Rantala, ETK:
Nuoret ikäluokat hyötyvät
Eläketurvakeskuksen
toimitusjohtajan
Jukka Rantalan mukaan
eläkeuudistus tasaa
sukupolvien välistä kuilua.

”V

uoden 2017 eläkeuudistus

eläkkeellä oloaika pitenee nykyiseen

oli väistämätön, sillä ihmis-

verrattuna.

ten elinikä pitenee nopeaa

”Eläketasot nousevat sitä enem-

tahtia. Uudistus vakauttaa eläkejär-

män, mitä nuoremmasta ikäluokasta

jestelmää vähentämällä eliniän pi-

on kyse. Uudistuksella on myös lieväs-

tenemiseen liittyvää epävarmuutta”,

ti eläke-eroja tasaava vaikutus, sillä

Rantala iloitsee.

uudistus kasvattaa matalammin kou-

Hän pitää uudistusta win-win-win-

lutettujen eläkkeitä hieman enemmän

tilanteena, sillä eläketaso paranee kai-

kuin korkeakoulutettujen. Sukupuol-

kissa ikäluokissa, eläkemeno kasvaa

ten välille ei synny merkittäviä eroja

nykyistä hitaammin eikä eläkemak-

nykyiseen lakiin verrattuna. Uudistus

suja tarvinne nostaa aikoihin sovittua

on siten kaikin puolin tasapuolinen

tasoa korkeammalle. Lisäksi ihmisten

kokonaisuus”, Rantala tiivistää.
ESY-tieto 2/2015
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Eläkeuudistuksen ydin

1.

Vanhuuseläkeikää nostetaan
vuodesta 2017 alkaen kolmella

2.

alaraja ja tätä myöhempi tavoiteeläkeikä. Tavoite-eläkeiässä eläkettä
saa ”täysimääräisenä” eli sen

Eläkeikä sidotaan elinikään.

suuruisena kuin sitä olisi karttunut

Eläkeikäraja kytketään elinajan

ilman elinaikakertoimen tekemää

kuukaudella vuodessa, kunnes

keskimääräiseen kehitykseen

vähennystä.

vanhuuseläkeiän alaraja on 65 vuotta.

vuodesta 2027 alkaen.

Uudet ikärajat koskevat vuonna 1955

3.

4.

ja sen jälkeen syntyneitä.

Jokaiselle ikäluokalle
määritellään vanhuuseläkeiän

Eläkekarttumat yhtenäistyvät.
Eläkettä karttuu kaikenikäisille

1,5 % palkasta vuodessa.

Kevätseminaarin vilkkaaseen
paneelikeskusteluun osallistuivat
kansanedustaja ja kokoomusnuorten
puheenjohtaja Susanna Koski,
johtaja Katarina Murto
STTK:sta, tutkimusjohtaja Niku
Määttänen ETLAsta, johtaja
Pekka Piispanen Akavasta ja
toimitusjohtaja Jukka Rantala
Eläketurvakeskuksesta. Paneelin
juonsi Eläkesäätiöyhdistyksen
toimitusjohtaja Timo Toropainen.

Paneelissa kysyttiin:

turvaako eläkeuudistus eläkkeet?
Kevätseminaarin paneelikeskustelijat olivat lähes yksimielisiä siitä,
että eläkeuudistus on onnistunut ja uskoivat sen lisäävän kaiken
ikäisten luottamusta eläkejärjestelmää kohtaan. Vain Akavan
edustaja olisi tehnyt uudistuksen toisin.

työeläkkeitä koskevassa päätöksenteossa. Hän pitää eduskuntaa tällä
hetkellä lähinnä kumileimasimena.
”Työmarkkinajärjestöt neuvottelivat eläkeuudistuksen keskenään suljettujen ovien takana. Kun laki tulee
eduskunnan hyväksyttäväksi, ei kes-

”E

kusjärjestöjen tekstistä saa käytänmme nähneet uudistukses-

Yksimielisen hymistelyn jäl-

nössä muuttaa pilkkuakaan. Tämä ei

sa riittävästi kannusteita kor-

keen kiisteltiin lähinnä siitä, ke-

ole demokraattista edustuksellisuutta,

keasti koulutetuille. Ratkaisus-

nelle kuuluu todellinen päätösvalta

sillä yhä harvempi nuori on ammat-

työeläkejärjestelmässä.

tiliiton jäsen”, Koski latasi.

sa olisi pitänyt kiinnittää enemmän
huomiota työelämän kehittämistoi-

Kokoomuksen kansanedustajan

Hänen mielestään eduskunnan

miin”, johtaja Pekka Piispanen Aka-

Susanna Kosken mielestä eduskun-

pitäisikin jatkossa asettaa työryh-

vasta näki.

nan tulisi ottaa aidosti päätösvalta

mä käsittelemään eläkemuutoksia ja
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5.

Eläkettä karttuu koko palkasta.
Työeläkemaksua ei enää

7.

Työuraeläke otetaan
käyttöön. Raskas ja pitkä

8.

Varhennusvähennys ja
lykkäyskorotus tulevat

vähennetä eläkkeen perusteena

työura voi antaa mahdollisuuden

voimaan. Jos jää eläkkeelle jo

olevasta palkasta.

hakeutua eläkkeelle jo

ennen vanhuuseläkeiän alarajaa,

6.

63-vuotiaana. Työuraeläkettä voi

eläkkeestä vähennetään 0,4

hakea 38 vuoden työskentelyn

prosenttia kuukaudessa. Jos jatkaa

jälkeen.

työntekoa pitempään, eläkkeeseen

Osa-aikaeläke poistuu
ja tilalle tulee osittainen

vanhuuseläke. Vanhuuseläkettä voi

tulee vastaava 0,4 prosentin

ottaa jo 61-vuotiaasta alkaen osittain

lykkäyskorotus.

maksuun.

valvoa työryhmän toimintaa alusta

”Ei ole varmaa, pystytäänkö nyt-

sun alenemisen”, Koski perusteli.

loppuun. Mandaattipaikkoja ei olisi

kään annettua eläkelupausta pitä-

Eläketurvakeskuksen toimitus-

varattu etukäteen millekään taholle.

mään. Se riippuu niin paljon kan-

johtaja Jukka Rantala ei perustelua
niellyt.

STTK:n johtaja Katarina Murto ja

santalouden kehittymisestä. Olisikin

Akavan Piispanen luonnollisesti vas-

tärkeää luoda myös vapaaehtoisen

”Työttömyysvakuutusrahaston koh-

tustivat tuoreen kansanedustajan nä-

lisäeläkesäästämisen mahdollistava

dalla jo kokeiltiin kerättyjen pusku-

kemystä todeten eläkejärjestelmän

lakiympäristö”, Määttänen painotti.

reiden syömistä eikä sillä ollut myön-

päätösvallan kuuluvan pelkästään
vakuutusmaksujen maksajille.

teisiä vaikutuksia työllisyyteen. Nyt

TyEL-maksu alas

ei ole varaa laskea työeläkevakuu-

ETLAn tutkimusjohtaja Niku Määt-

Paneelissa aktiivisesti esiintynyt Kos-

tusmaksuja, sillä vuoden 2025 paik-

tänen piti tehtyä eläkeuudistusta

ki esitti myös työeläkevakuutusmak-

keilla vakuutusmaksujen kanssa tu-

isona askeleena uskottavan eläke-

sun alentamista nykyisessä talousti-

lee muutenkin todella ahdas paikka”,

järjestelmän suuntaan. Hänenkin

lanteessa.

Rantala varoitteli.

mielestään työmarkkinajärjestöillä on

”Työn teettämisen kustannuksia

Murto ja Piispanen olisivat toivo-

silti liikaa valtaa työeläkkeissä, mikä

pitäisi pystyä ehdottomasti alenta-

neet, että työssäjaksamiseen olisi

tekee järjestelmästä ”järkyttävän

maan. Sitä kautta saataisiin lisättyä

kiinnitetty neuvotteluissa enemmän

kalliin”.

työn määrää, mikä kompensoisi mak-

huomiota. Piispanen nosti esille vielä
yrittäjäeläkkeiden uudistamistarpeet.
YEL-järjestelmä ei hänen mielestään
palvele parhaalla mahdollisella tavalla yrittäjiä ja yhteiskuntaa.
Valmistelussa olevaan eläkesäätiö- ja vakuutuskassalakiin panelistit
eivät halunneet ottaa kantaa, vaikka
paneelin juontaja, Eläkesäätiöyhdistyksen toimitusjohtaja Timo Toropainen sitä penäsikin.
Tarja Pojanluoma Porastosta
kysyi panelistien näkemystä siitä,
lisääntyykö palkansaajien osuus
työeläkemaksusta, kun monet
työsuhteet silppuuntuvat ja
muuttuvat yrittäjäpohjaisiksi.
ESY-tieto 2/2015
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Eläkekassojen
ja -säätiöiden
rooli sijoittajina
korostuu

Sijoitusammattilaiset ovat yhtä mieltä siitä, että eläkekassojen ja
-säätiöiden merkitys pääomasijoittajina Suomessa kasvaa.
Marika af Enehjelm kehui

assa sen, että kassojen ja säätiöiden

melko pieniä. Siksi ne ovat erittäin

kevätseminaarissa eläkekassojen

sijoitustoiminta on huomattavasti

kiinnostuneita eläkekassojen ja -sää-

ja -säätiöiden pitkäjänteistä

työeläkeyhtiöitä pitkäjänteisempää

tiöiden pitkäaikaisista sijoituksista.

sijoittamista suomalaisiin pk-

ja perinteisempää.

yrityksiin. Eläkesijoittajat ovat tällä

”Meillä pääomarahastojen tyypilli-

”Ja mikä tärkeintä, eläkekassaa tai

nen koko on alle 100 miljoonaa euroa.

hetkellä pääomarahastojen suurin

-säätiötä ylläpitävä yritys selviää noin

Isojen eläkesijoittajien ’kertatiketit’

ja tärkein sijoittajaryhmä.

kaksi prosenttiyksikköä edullisem-

ovat monesti vähintään 50 miljoo-

S

malla työeläkevakuutusmaksulla”,

nan euron luokkaa, joten ne eivät sovi

Kuusisto korostaa.

kovinkaan hyvin Suomen mittakaa-

ijoitusasiantuntijoina kevätseminaarissa puhuivat toi-

Kuusiston mukaan Suomen pää-

mitusjohtaja Petri Kuusisto

omamarkkinoiden huono puoli on,

”Eläkesijoittajan näkökulmasta

ESKO Advisors Oy:stä ja toimitus-

että meillä on hyvin vähän suurem-

pääomarahastot ovat aktiivista omis-

johtaja Marika af Enehjelm Suomen

pia, Suomeen sijoittavia organisaati-

pääomasijoitusyhdistyksestä. Molem-

oita. Rahaa ei ole juurikaan muualla

mat näkivät eläkekassojen ja -sääti-

kuin eläkejärjestelmässä.

öiden olevan pitkäjänteisinä sijoitta-

”Pääomamarkkinat toimivat sitä

jina erittäin toivottuja kumppaneita

paremmin, mitä enemmän niillä on

esimerkiksi noteeraamattomien yri-

erikokoisia toimijoita, joilla on sijoi-

tysten rahoittajina.

tustoiminnassaan erilaisia näkemyk-

Kuusiston selvityksen mukaan kas-

siä ja riskiprofiileita. Siksi on tärkeää

sat ja säätiöt ovat hallintokuluissaan

huolehtia, että eläkejärjestelmä säi-

30–50 prosenttia työeläkeyhtiöitä kus-

lyy hajautettuna ja monipuolisena”,

tannustehokkaampia. Muissa mais-

Kuusisto painottaa.

vaan”, af Enehjelm näkee.

sa tilanne on yleensä päinvastainen
suurten toimijoiden eduksi.
Kassojen ja säätiöiden sijoitustuo-

Eläkeraha kiinnostaa
pääomarahastoja

totkin ovat paremmat kuin eläkeyh-

Suomalaiset pääomasijoitusyhtiöt ja

tiöillä. Prosenttia paremman tuoton

pääomarahastot ovat monien muiden

syyksi Kuusisto nimeää muun mu-

maiden rahastoihin verrattuna vielä
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Petri Kuusisto haastattelee
Nordean Esko Haavistoa
sijoitustoiminnan
tehokkuuden avaintekijöistä.

tajuutta. Niiden kautta pystyy halu-

Miehemme Brysselissä,

tessaan vaikuttamaan rahoitettavan

Matti Leppälä, valotti

yrityksen kehittymiseen.”
Marika af Enehjelmin mielestä koti-

seminaarissa eurooppalaisten
eläkejärjestelmien kipukohtia.

maisen sijoittajakentän monimuotoisuus pienine ja suurine toimijoineen
on edellytys toimiville pääomamarkkinoille. Yhteen rahastoon kerätään
yleensä minimissään 10–20 sijoittajaa. Siksi suomalaisten instituutioiden pieni määrä on haaste uusien
rahastojen perustamiselle.
Suomen pääomasijoitusyhdistyksen jäsenten hallinnoimien pääomarahastojen yhteenlaskettu arvo on

PensionsEurope

raivaa sijoittamisen esteitä
Eurooppalaisilla lisäeläkerahastoilla on Brysselissä
yhteinen edunvalvoja: PensionsEurope.
Sen pääsihteerinä on vuodesta 2012 lähtien toiminut

5,5 miljardia euroa. Eläkeyhtiöiden,

suomalainen OTK, EMBA Matti Leppälä.

-kassojen ja -säätiöiden osuus uu-

E

sista kerätyistä varoista on viimeisen
viiden aikana ollut lähes kolmannes.
Eläkesijoittajat ovatkin tällä hetkellä
pääomasijoitusyhtiöiden tärkein sijoittajaryhmä.
Suomalaiset pääomasijoittajat in-

urooppalaiseen etujärjestöön kuuluu 24 jäsenyhdistystä, Suomesta Eläkesäätiöyhdistys, sekä 25 yritys- ja tukijäsentä. Jäsenten sijoitusvarat ovat yhteensä 3 700
miljardia euroa ja ne vastaavat yli 70 miljoonan ihmisen eläketurvasta. Järjestös-

sä on kuusi palkattua työtekijää.
Järjestön edustamista maista suurimmat II-pilarin mukaiset lisäeläkerahastot ovat Hollannissa, yhteensä yli 800 miljardia euroa.

vestoivat vuosittain noin puoli mil-

”Tyypillistä työtämme on esimerkiksi vakavaraisuussäännöksiin vaikuttaminen siten,

jardia euroa kasvun rakentamiseen

että ne mahdollistavat eläkerahastojen toiminnan jatkumisen ja järkevän ja tuottavan pit-

aloittavissa ja pk-yrityksissä. Yhdis-

käaikaissijoittamisen”, Leppälä valottaa.

tyksessä on jäsenenä 47 pääomasijoittajaa.

”Tällä hetkellä Euroopan unionissa muun muassa valmistellaan Solvenssi II -tyyppistä
mallia myös lisäeläkerahastoille. Kyseinen malli ei sovi lainkaan edustamiimme eläkkeisiin, joita suomalaisessa keskustelussa kutsutaan lisäeläkkeiksi, mutta jotka ovat monessa
maassa työmarkkinaosapuolten välisiin sopimuksiin perustuvia työeläkkeitä. Solvenssi II
-tyyppinen sääntely ei myöskään tukisi pitkäaikaisia ja riskipitoisempia sijoituksia, jotka
ovat tuottojen kannalta oleellisen tärkeitä. Pyrimme myös vaikuttamaan siihen, että mahdollisesti voimaan tuleva finanssitransaktiovero ei koskisi lisäeläkerahastoja.”

Etuusperusteiset vähenevät
Leppälän mukaan monissa Euroopan maissa ollaan siirtymässä yhä enemmän etuusperusteisista lisäeläkkeistä (DB) maksuperusteisiin (DC).
Iso-Britanniassa liki kaikki etuusperusteiset järjestelmät on suljettu uusilta työntekijöiltä
ja Hollannissakin siirrytään vauhdilla kohti maksuperusteisia malleja. Esimerkiksi monikansallinen Shell on siirtynyt uusien työntekijöiden osalta pelkästään maksuperusteisiin eläkkeisiin.
”Todellinen ja suuri ongelma on, että työeläketurva ei ole riittävän kattavaa, kun liki
kaikkialla, myös Suomessa, sosiaaliturvaan kuuluvien niin sanottujen ykköspilarin eläkkeiden
korvaustason suhteessa palkkoihin arvioidaan merkittävästi laskevan”, Leppälä painottaa.
”Työeläkkeiden kattavuus on Euroopassa liian alhaisella, alle 50 prosentin tasolla. Lisäksi maksut ovat monien maiden järjestelmissä aivan liian pieniä riittävän eläketurvan
järjestämiseksi”, Leppälä tietää.
ESY-tieto 2/2015
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Toimittaja
tahtoo vain
totuuden
Helsingin Sanomien toimittajan Tuomo Pietiläisen soitto saa
monet työeläkejohtajat varpailleen. Onko tätä miestä syytä
pelätä? Ei ole, kunhan vain muistaa kertoa totuuden.

”S

aan aika paljon nimettömiä

nut kohtuullisen hyvin”, Pietiläinen

Tuomo Pietiläinen kertoi

kirjeitä ja muitakin vinkke-

summaa.

kevätseminaarissa näkemyksensä
työeläkejärjestelmän hyvistä ja

jä työeläkealan erikoisuuk-

”Työeläkkeen ja kansaneläkkeen

sista. Jotkut niistä herättävät kiin-

välinen työnjako on oikea. Työeläke

nostukseni ja alan selvittää asioita

tulee ansioista, kansaneläke takuu

tutkivan journalismin keinoin”, Pie-

eläkkeenä asumisesta Suomessa. Työ-

kohtuuttoman suuret. Lapsettomien

tiläinen kertoo.

eläkejärjestelmän hajautus on myös

pariskuntien perhe-eläkkeet pitäisikin

huonoista puolista.

Tutkiva toimittaja paljasti seminaa-

hyvä asia ja takaa sen, että eläkelai-

poistaa kokonaan”, Pietiläinen esittää.

riväelle yksityiskohtaisesti, kuinka

toksissa olevat rahat ovat suojassa

Hän ihmettelee myös työkyvyttö-

Finnairin toimitusjohtajan ja Ilmari-

poliittiselta riskiltä eli eduskunnan

myyseläkehakemusten hylkäyspro-

sen hallintoneuvoston jäsenen Mika

ennakoimattomilta päätöksiltä.”

senttien nousua parin viime vuoden

Vehviläisen asuntokauppasotku Ilma-

”Eläkeyhtiöiden hallinnon läpinä-

aikana 20 prosentista 30 prosenttiin.

risen kanssa alkoi purkautua nimet-

kyvyyskin on parantunut hieman –

Asia kaipaisikin tarkempaa tutkimis-

tömän kirjeen perusteella. Tarinassa

vaikkakin hitaasti. Kaikki eläkeyhtiöt

ta.

oli monta vaihetta ja selvittelyn seu-

julkistavat nykyään ylimmän johton-

”Eläkekassoille ja -säätiöille olisi

rauksena syntyneet otsikot suuret.

sa palkkauksen, bonukset, asunto-

pitänyt antaa alun perinkin merkit-

”Kun alan kysellä asioiden perään,

ja autoedut sekä lisäeläkkeet. Myös

tävämpi rooli työeläkkeiden hoitami-

haluan tietää vain totuuden, en muu-

johtoryhmän, sijoitusjohdon ja hal-

sessa. Nyt järjestelmä ja sen hallinto

ta. Kaunistelusta ei ole hyötyä. Asiat

litusten jäsenten henkilökohtaiset

on yhtä keskittynyt kuin Suomen vä-

alkavat kiinnostaa vain entistä enem-

pörssiosakekaupat tulivat julkisiksi

hittäiskauppa – kahden suuren toimi-

män”, Pietiläinen neuvoo.

tänä vuonna”, Pietiläinen kiittelee.

jan varaan. Eikä eläkejärjestelmään

Kaikki pielessä?

Korjattavaakin silti edelleen löytyy.

hyväksytä edes ulkomaista kilpailua

”Johtajien ylieläkkeisiin olisi puu-

toisin kuin ruokakauppaan”, Pietiläinen paheksuu.

Pietiläinen pohti esityksensä otsi-

tuttava esimerkiksi eläkekaton kaut-

kossa, onko työeläkejärjestelmässä

ta, sillä yleismaailmallinen kehitys on

”Jos kassat ja säätiöt pidetään edel-

kaikki pielessä.

tuonut Suomeen kohtuuttoman suu-

leen ulkokehällä, tulee vakavasti har-

”Plussat ovat huomattavasti mii-

ret toimitusjohtajapalkat. Palkkojen

kita koko eläkejärjestelmän keskittä-

nuksia painavampia. Työeläkejärjes-

nousun seurauksena myös lapset-

mistä. Sijoitustoimintaa voisi hoitaa

telmä on perusteiltaan reilu ja toimi-

tomien leskien perhe-eläkkeet ovat

yksi Kevan tapaan organisoitu laitos,
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joka kilpailuttaisi sijoitusrahastoja.”
Pietiläisen mielestä myös asevelvollisuusajan pitäisi kartuttaa eläketurvaa. Hän parantaisi myös pakko- ja
pätkäyrittäjien eläkevakuutusturvaa.
YEL on hänen mielestään lyhyitä yrittäjäpätkiä tekeville liian kankea ja
raskas järjestelmä.

Neljäs eläkemahti

”Journalismi
on puhtaanapitolaitos
ja tutkiva
journalismi
ongelmajätelaitos.”

Tuomo Pietiläinen (51) on pitkän lin-

”Tehtävänäni on seurata työeläkejärjestelmän toimivuutta, sillä sen
kansantaloudellinen merkitys on todella suuri. Työeläkeyhtiöiden hallinnossa erityisesti valvojien ja valvottajien suhde on ollut ongelmallinen.
Pieni piiri päättää ristiin esimerkiksi
toistensa palkoista”, Pietiläinen sanoo.
”Neljännen valtiomahdin eli median tehtävänä onkin tuoda esille epäkohtia, jotka eivät välttämättä ole

jan journalisti. Hän aloitti toimittaja-

Pietiläinen sai kosketuksen työelä-

rikoksia, mutta jotka sotivat yleistä

na Länsiväylä-lehdessä vuonna 1983.

kealaan jo nuoruudessaan, sillä hänen

oikeustajua vastaan. Journalismi on

Pietiläinen työskenteli vuosina 2012–

isänsä, Seppo Pietiläinen, työskenteli

eräänlainen puhtaanapitolaitos ja

2013 vierailevana professorina Tam-

koko uransa lakijohtajana Melassa ja

tutkiva journalismi hankaliin tapa-

pereen yliopistossa opettaen tutkivaa

Eläketurvakeskuksessa ja oli keskei-

uksiin keskittyvä ongelmajätelaitos”,

journalismia.

nen vaikuttaja työeläkealalla.

Pietiläinen tiivistää.

KANNATTI LÄHTEÄ – JÄLLEEN KERRAN
Kevätseminaarin osanottajat olivat tyytyväisiä, kun tärkeä ja ajankohtainen
eläkealan anti tarjoiltiin jälleen tiiviissä paketissa viihdettä ja yhdessäoloa
unohtamatta. Kysyimme kolmelta osallistujalta, mikä oli parasta.
Susanna
Jarsma

Annukka
Kimmo

Tuija
Suominen

eläkeasiantuntija

hallituksen

toimistopäällikkö

Apteekkien

puheenjohtaja

Yrittäjien

Eläkekassa

Eläkekassa Verso

Eläkekassa Oma

11. kevätseminaari

3. kevätseminaari

6. kevätseminaari

”Paneelikeskustelu oli kiinnostavin.

”Ajantasainen tieto eläkekassoja ja

”Ismo Heinströmin selkeä esitys

ETK:n Jukka Rantala esiintyi siinä

-säätiöitä koskevasta lakimuutoksesta

eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain

hyvin ja hän piti myös hyvän esityk-

oli hyödyllisin anti. Esitys

kokonaisuudistuksesta avasi hyvin aihetta.

sen. Kansanedustaja Susanna Kosken

vakavaraisuusuudistuksen vaikutuksesta oli

Tiedämme taas, missä vaiheessa uudistus

vahvat mielipiteet kuvasivat erityisesti

myös mielenkiintoinen. Kaikissa aiheissa

nyt etenee. Paneelikeskustelu on myös

nuorten käsitystä eläkejärjestelmästä.

mentiin pintaa syvemmälle ja siitä syntyi

aina todella hyvä. Kaikki kevätseminaarit

Jos jotain toivomisen varaa risteilystä

hyvä kokonaiskattaus. Me luottamushenkilöt

ovat olleet minun makuuni. Myös

jäi, niin olisi ollut mukava käydä Tuk-

emme kuitenkaan ole ihan koko ajan

oheisohjelmat ovat kivoja ja niissäkin on

holman päässä maissa.”

eläkeasioiden iholla.”

aina jotain uutta.”
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Kevät
seminaari
2015

Vapaa-ajallakin viihdyttiin
Kevätseminaarissa viihdyttiin
mainiosti myös vapaa-ajalla.
Juttukumppaneita riitti ja
ohjelman huipensi toisen
illan Saturday Night Fever
-musikaali.
Laivan viinimestari opasti
seminaarilaisia juustojen ja
viinien yhteiselon saloihin.
Joonas Parjanne (vas.) ja Esko Haavisto
Nordeasta, Päivi Särkiniemi Keskosta
(nykyään Porastosta), Varpu Hyvönen
Apteekkien Eläkekassasta ja Jussi
Kanerva Sijoitustutkimuksesta viihtyivät
hyvin päivällispöydässään.

Toisen päivän

Saturday Night Fever -musikaalin

perinteisessä

aikana monen jalka vispasi,

samppanjaarvonnassa vain

sillä tarina oli tuttu omilta
nuoruusvuosilta.

aamuvirkut voivat
pärjätä. Timo
Toropainen ojentaa
arvontapalkinnon
Mandatumin
Piia Latvalalle.

Lisää valokuvia on nähtävissä ESY:n nettisivujen jäsenosiossa: www.
elakesaatioyhdistys.fi/
jasensivut.
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MarketNoze tarjoaa
riippumatonta
talousnäkemystä

Tutkimusjohtaja Roger Wessman

Roger Wessman on tuttu
nimi ekonomistipiireissä.
Tällä hetkellä entinen Evlin

työskentelee MarketNoze Oy:ssä,
entisen Tradekan pääkonttorin
tiloissa Sörnäisissä.

Viime vuoden kesällä perustetus-

roopassa investointirahan kysyntä

sa MarketNozessa on kymmenkunta

on heikkoa ja EKP on sitoutunut tu-

suomalaista omistajaa ja kuusi työn-

kemaan korkojen pysymistä matalina

tekijää. Wessman uskoo yrityksen

vielä pitkään”, Wessman perustelee.

olevan jo kilpailukykyinen Bloom-

Hän on ollut hieman eri linjoilla

ja Nordean pääekonomisti

bergin ja Reutersin kanssa, kun pu-

muiden ekonomistien kanssa osa-

hutaan suomalaisten pörssiyhtiöiden

kesijoitusten painotuksesta.

tarjoilee taloustietämystään

seurannasta ja analysoinnista. Tällä

”Olen piirun verran muita optimis-

hetkellä palvelu kattaa ainoastaan

tisempi enkä näe mitään syytä luopua

suomalaisia yrityksiä, mutta tarkoi-

suuressa määrin osakkeista. Korko-

tuksena on laajentaa toimintaa mui-

jen pohjakosketus nähtiin varmasti-

hin Pohjoismaihin.

kin keväällä, mutta edelleenkään ne

vapaana yrittäjänä.

”M

arketNozen ideana on

eivät ole kiinnostava kohde. Pörssi-

välittää tietoa ja reaali-

Piirun verran positiivisempi

osakkeet ovat edelleen lähes ainoa

nen kaikkea pienistä ja keskisuurista

Wessman arvelee euroalueen korko-

tuottoa tarjoava arvopaperisijoitus.

pörssiyhtiöistä. Näitä yhtiöitä harva

jen pysyvän matalalla tasolla todel-

Myös sijoitukset reaaliomaisuuteen,

pankki tai pankkiiriliike seuraa ak-

la pitkään.

kuten kiinteistöihin, voivat olla kan-

aikaisia analyysejä en-

tiivisesti ja näimme tässä sijoittajil-

”Euroopan talous kulkee noin neljä

nattavia”, Wessman näkee.

le selkeän lisäinformaation tarpeen.

vuotta Yhdysvaltojen perässä ja Yh-

Pienet ja keskisuuret yhtiöt voisivat

dysvalloissakin keskuspankki jarrut-

Lisätietoja:

olla eläkesäätiöillekin sopivankokoi-

telee edelleen korkojen nousua. Eu-

www.marketnoze.com

sia sijoituskohteita”, Wessman arvioi.
MarketNoze saa tulonsa siitä, että
informaatio- ja analyysipalveluun
mukaan tulevat yritykset maksavat
mukana olostaan maksun riippuen
siitä, mitä palveluita he haluavat. Sijoittajat voivat käyttää MarketNozen
nettisivuilla olevaa tietoa ilmaiseksi.
Sieltä löytyy tällä hetkellä tietoa lähes kaikista pörssiyhtiöistä.
Wessmanin rooli on laatia yleisanalyysejä talousnäkymistä, jotka

Huhtikuinen sijoitusseminaari tarjosi kattauksen eläkelaitosten sijoi-

julkaistaan myös MarketNozen in-

tustoimintaan. Vuoden 2017 vakavaraisuusuudistuksen yksityiskohdat

ternetsivuilla. Hän käy myös puhu-

alkavat olla valmiit ja seminaarissa kuultiin, miten uudistukseen voidaan

massa erilaisissa sijoittajayhteisöissä.

käytännössä valmistautua ennalta. Talousnäkymistä kuultiin laaja katsaus

Wessman piti esityksen myös ESY:n

ja esityksissä pohdittiin, milloin on isompien allokaatiomuutosten aika.

sijoitusseminaarissa.
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Lakimiehen palsta
ISMO HEINSTRÖM

Eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain
uudistus loppusuoralla

S

osiaali- ja terveysministeriön lainkirjoittamistyö on

tarpeellinen eikä se tule yhtään liian aikaisin.

viimeistelyvaiheessa. Työn loppuun saattaminen

Sen sijaan merkittävimmät linjaukset, jotka koskevat

edellytti toimeksiannon pidentämistä seitsemällä

mahdollisuutta uuden eläkelaitoksen perustamiseen tai ny-

kuukaudella tammikuun loppuun 2016. Tavoitteena on

kyisten toimijoiden toiminnan vahvistamiseen ovat suurel-

edelleen, että uudet lait saataisiin voimaan vuoden 2017

ta osin vielä kesken. Toimeksiannon mukaisesti työryhmän

alusta.

tuli arvioida perustamiseen ja toiminnan harjoittamiseen

Uusien lakien kirjoittamisessa on pyritty selkeyteen ja

liittyviä esteitä ja tehdä ehdotuksia niiden poistamiseksi.

johdonmukaisuuteen. Eläkesäätiö- ja eläkekassalain on

Työryhmälle on luovutettu asiantuntijamuistio, jossa eri-

tarkoitus toimia lakisääteistä eläketurvaa hoitavien eläke-

tellään vakuutuskantaan ja vakavaraisuuteen liittyviä on-

säätiöiden ja -kassojen toimintaa ohjaavana peruslakina

gelmia ja niiden vaikutuksia uuden eläkelaitoksen vakuu-

siten, että vakuutetut etuudet ja vakuutettavat henkilöt

tusmaksuprosenttiin. Jos tarkoituksena on varmistaa, että

määritellään työntekijän eläkelaissa.

eläkesäätiöt ja eläkekassat olisi vaihtoehto myös uusille

Lisäeläketoimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden ja

työnantajille, tulisi vakuutuskannan siirtomahdollisuuksia

-kassojen asioista säädettäisiin omassa laissaan, mutta

arvioida tosiasiallisten taloudellisten vaikutusten perus-

yhteisiltä osuuksilta käytettäisiin viittauksia uuteen Eläke-

teella, eikä tuijottaa muodollis-oikeudellisia näkökohtia.

säätiö- ja eläkekassalakiin.

Työeläkejärjestelmä maksimoi yleistä hyvää. Sen raken-

Laeista on pyritty poistamaan vanhaa ja tarpeetonta

teita olisi muutettava tavalla, joka lisäisi oikeudenmukai-

säädäntöä, jota niihin on kertynyt vuosikymmenten aika-

suuden tuntua ja tukisi perustehtävää eli työeläkevarojen

na. Muualta yhteisölainsäädännöstä on lisätty joitain py-

hoitamista tehokkaasti ja hajautetusti. Työnantajan tosiasi-

käliä, joiden on katsottu selkeyttävän lain soveltamista.

allisia valinnanmahdollisuuksia vakuutusmuodon suhteen

Eläkelaitosten sulautumista, jakautumista ja vahingonkorvausta koskevat luvut ovat muuttuneet sisällöllisesti

on lisättävä. Se hyödyttäisi kotimaisia pääomamarkkinoitamme ja voisi aikaansaada kasvua ilman hintalappua.

eniten. Eläkelaitosten tilinpäätöstä ja kirjanpitoa koskeviin

Siirtyvään vakavaraisuuspääomaan olisi saatava tasa-

säännöksiin ei ole käytännössä tulossa muutoksia lain-

puolinen malli. Kun uusi eläkelaitos vastaa tasavertaisesti

kaan.

vanhojen toimijoiden kanssa järjestelmän tuottovaatimuk-

Lisäeläketoimintaa harjoittavien eläkelaitosten sijoit-

sen kerryttämisestä, sen tulisi saada tasavertainen ja oikeu-

tamista ja vastuuvelan kattamista koskevat säännöstöt

denmukainen alku toiminnalleen. Erityisen tärkeää olisi

ovat olleet todella ongelmallisia sekä eläkelaitoksille että

löytää ratkaisu, joka mahdollistaisi eläkesäätiö/eläkekas-

Finanssivalvonnalle. Tähän ehdotetaan suuria sisällöllisiä

savaihtoehdon sellaisellekin työnantajalle, joka on joskus

muutoksia, vaikka pääasiallinen rakenne pysyy ennallaan.

historiassaan vaihtanut työeläkeyhtiötä.

Tarkoitus on ottaa huomioon sijoitustoiminnassa tapahtu-

Työeläkeyhtiöillä on erilaisia käytäntöjä vakuutusten

neet muutokset ja lisätä joustavuutta. Uusi ehdotus sel-

päättämisessä ja uudelleen aktivoimisessa. Houkuttelevat

keyttää huomattavasti sijoitusrahastojen kohtelua, ottaa

asiakkaat saavat parempia tarjouksia kuin vähemmän hou-

huomioon vaihtoehtorahastot sekä laajentaa mahdolli-

kuttelevat. Selvien, tarkkojen ja tasapuolisten sääntöjen

suuksia sijoittaa varoja ETA-alueen ulkopuolelle. Uudistus

laatiminen palvelisi tässäkin työeläkejärjestelmän perus-

on lisäeläketoimintaa harjoittaville eläkelaitoksille todella

tehtävän hoitamista.
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Lisäeläkkeet työeläkeuudistuksessa 2017
Työeläkeuudistukseen liittyvät lakiehdotukset julkaistiin toukokuun lopussa. Uudistukseen liittyy suojasäännös niitä henkilöitä varten, jotka kuuluvat viimeistään
1.11.2002 perustettuun lisäeläkejärjestelyyn ja joilla lisäeläkejärjestelyn ehtojen mukaisesti on oikeus jäädä vanhuuseläkkeelle ennen lakisääteistä työeläkeikää. Jos tällainen henkilö on jäänyt lisäeläkejärjestelyyn liittyvästä
työsuhteesta eläkkeelle ennen vuotta 2017, hänellä on
oikeus saada lakisääteinen eläke vanhan lain perusteella. Jos eläkeikä täyttyy uuden lain voimaantulon jälkeen,
henkilöllä on oikeus päästä eläkkeelle lisäeläkejärjestelyn mukaisessa eläkeiässä, mutta tällöin lakisääteiseen
eläkkeeseen tehdään 0,4 prosentin mukainen varhennusvähennys jokaiselta kuukaudelta ennen uuden lain
mukaista vanhuuseläkeikää.
Eläkesäätiöyhdistyksen mallisääntötyöryhmässä valmistellaan malleja lisäeläketurvaa hoitavien eläkesäätiöiden ja eläkekassojen sääntömuutoksiksi. Mallit ja sitä

Eläkesäätiöyhdistyksen hallitukseen kuuluvat
Kari Kantola (edessä vas.), Harri Lemmetti (pj.),
Erkko Ryynänen (varapj.), Pasi Strömberg, Lars
Hellberg (takana vas.), Juha Pentti, Petteri Santalo,
Pekka Perälä, Hannu Hokka ja Jukka Toropainen.
Kuvasta puuttuu Leena Rantanen.

Eläkesäätiöyhdistyksen
hallitus 2015
PUHEENJOHTAJA

Henkilöstöjohtaja

Toimitusjohtaja

Juha Pentti

Harri Lemmetti

TeliaSonera Finland Oy

Yleisradion Eläkesäätiö
Toimitusjohtaja

koskevat yleiskirjeet on tarkoitus saada valmiiksi alku-

VARAPUHEENJOHTAJA

Pekka Perälä

syksystä.

Toimitusjohtaja

Valion Eläkekassa

Jos tarkoituksena on
varmistaa, että eläkesäätiöt
ja eläkekassat olisi vaihtoehto
myös uusille työnantajille,
tulisi vakuutuskannan
siirtomahdollisuuksia arvioida
tosiasiallisten taloudellisten
vaikutusten perusteella, eikä
tuijottaa muodollis-oikeudellisia
näkökohtia.

Erkko Ryynänen
OP-Eläkekassa, OP-Eläke-

Kirkkoneuvos

säätiö

Leena Rantanen
Kirkon keskusrahasto

JÄSENET
Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja

Lars Hellberg

Petteri Santalo

ABB Eläkesäätiö

VR Eläkesäätiö

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja

Hannu Hokka

Pasi Strömberg

Apteekkien Eläkekassa

Eläkekassa Verso

Director, Financial Control

Toimitusjohtaja

Kari Kantola

Jukka Toropainen

Orion Oyj

Sandvik Eläkesäätiö
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Eläkesäätiöyhdistyksen
syksyn 2015 koulutukset
Sijoitustoiminnan yhteistyöfoorumi 8.10.2015 klo 13.30 – 16.00
Sijoitustoiminnan yhteistyöfoorumi tarjoaa eläkera-

Eläkesäätiöiden ja eläkekassojen
kirjanpito- ja tilinpäätöspäivä
2.12.2015

hastojen sijoituspäätöksistä vastaaville vapaamuotoi-

Tilaisuudessa käsitellään tilinpäätökseen liittyviä kysy-

sen keskusteluympäristön. Tällä kertaa foorumin alus-

myksiä TyEL- ja lisäeläkesäätiöiden ja eläke-kassojen

taa Orionin eläkesäätiön hallituksen puheenjohtaja

näkökulmasta. Lisäksi luodaan katsaus ajankohtaisiin

Kari Kantola.

eläkesäätiö- ja eläkekassa-asioihin.

Sijoitusseminaari 4.11.2015

Eläkesäätiöiden ja -kassojen yhteyshenkilöille lähe-

Sijoitusseminaari tarjoaa tuoreimman näkemyksen

tetään kutsu ja koulutusohjelma sähköpostitse noin

eläkelaitosten sijoitusympäristöön sekä sijoitussuun-

kaksi kuukautta ennen tilaisuutta.

nitelman päivittämisessä tarvittaviin asioihin. Myös
työeläkejärjestelmän vakavaraisuussääntelyn uudistaminen on esillä syksyn sijoituspäivässä.

Työeläkekuntoutusseminaari
17.11.2015
Työeläkekuntoutusseminaarissa käsitellään käytännönläheisesti ja esimerkein eläkesäätiöiden ja eläke-

Eläkesäätiöyhdistys – ESY ry

kassojen ammatillisten kuntoutustapahtumien hoitoa.

www.elakesaatioyhdistys.fi

Huolehdithan osaamisestasi - tervetuloa koulutuksiin!

Pysy jyvällä eläkeuudistuksen etenemisestä

www.elakeuudistus.fi.

