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PÄÄKIRJOITUS

Sielunpaloa
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain uudistamiseksi ja kehittämiseksi siten, että eläkesäätiöt ja eläkekassat säilyvät työnantajille hyvin toimivana vaihtoehtona eläketurvan järjestämiseksi.
Lainsäädäntöhanke on erittäin tärkeä. Eläkesäätiöyhdistyksen ykköstavoitteena on, että työeläkejärjestelmän
hajautettua toimeenpanoa vahvistetaan. Hajautetun toimeenpanon säilyttämiseen tuntuukin olevan eri tahoilla
vahva intressi. Toivon, että työmarkkinajärjestöillä on valmiutta puoltaa olennaisia lainsäädäntömuutoksia asian hyväksi. Ei anneta hajautetun toimeenpanon rapautua lopullisesti.
Eläkesäätiöyhdistyksen ehdotuksesta
työryhmän jäseneksi nimettiin OP-Eläkekassan toimitusjohtaja Erkko Ryynänen
ja pysyväksi asiantuntijaksi yhdistyksen
lakimies Ismo Heinström. Olen erittäin
tyytyväinen siitä, että olemme voineet
ehdottaa työryhmään työeläkealan parasta osaamista eläkesäätiö- ja eläkekassatoiminnassa.
On tärkeää varmistaa, että työryhmän
työskentelyyn kanavoituu eläkesäätiöiden ja eläkekassojen näkökulma riittävän monipuolisesti. Kentältä tarvitaan
tähän tukea: pidetään yhdessä huolta siitä, että eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa
olevaa asiantuntemusta hyödynnetään
lain valmistelussa täysimääräisesti.

•••
Elinkeinoelämän keskusliiton puheenjohtaja Ilpo Kokkila määritteli liiton ke-

vätseminaarissa pääomamarkkinoiden
toiminnan tehostamisen yhdeksi keskeiseksi talouskasvun lähteeksi.
Kotimaisten pääomamarkkinoiden
toimivuuden kannalta ei ole yhdentekevää, kuinka paljon Suomessa on eläkesäätiöiden ja eläkekassojen kokoluokkaa olevia institutionaalisia sijoittajia.
Reilu vuosi sitten julkaistussa Pääomamarkkinat ja kasvu –raportissa tämä todettiin osuvasti: ”On tärkeää huolehtia siitä, että eläkejärjestelmä säilyy hajautettuna ja monipuolisena. Pääomamarkkinat toimivat sitä paremmin, mitä
enemmän niillä on erikokoisia toimijoita, joilla on sijoitustoiminnassaan erilaisia näkemyksiä ja riskiprofiileja.”
Uusien eläkesäätiöiden ja eläkekassojen perustamisedellytyksien vahvistaminen on koko eläkejärjestelmän etu.
Se on ehkä ainoa käyttökelpoinen keino,
jolla lainsäädäntöteitse voidaan vaikut-

taa eläkerahastojen määrään tulevaisuudessa. Riittävä määrä eläkerahastoja voi
puolestaan lisätä kotimaisten pääomamarkkinoiden vakautta ja vaikuttaa samalla kotimaan yritysten toimintaedellytyksiin. Toisin kuin monet muut pääomamarkkinoiden kehittämiseen tähtäävät
ehdotukset, tämä ei vaadi veronmaksajien varoja valtion budjetista.
Uusi lainsäädäntö luo perustan sille, miltä hajautettu toimeenpano näyttää seuraavan kymmenen vuoden kuluttua. Vaikka kynnykset perustamiselle saataisiin lainsäädännöstä poistettua,
mitään hittituotetta eläkesäätiövaihtoehdosta tuskin tulee. Eläkesäätiöiden ja
eläkekassojen nykyisen määrän säilyminen on ihan kelpo tavoite pääomamarkkinoiden näkökulmasta.

•••
Olen tehnyt työtä eläkealalla noin 13
vuotta. Minua on aina viehättänyt pienempien eläkelaitosten toimintamalli: ne hoitavat tehtävänsä tehokkaasti
ja ovat ihmisen kokoisia. Eläkesäätiöyhdistyksen kevätseminaarissa, jonka anti ja tunnelmat ovat tämän lehden pääteemana, oli jälleen kerran aistittavissa
jäsenkuntamme erityinen vahvuus: eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa toimivilla
työeläkealan ammattilaisilla on vahvaa
sielunpaloa tätä toimintaa kohtaan! Sitä
kannattaa vaalia, sen varaan on hyvä rakentaa tulevaisuutta.
Hyvää kesää!
Pasi Strömberg
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Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Juha Rehula:

Eduskunta ja työeläkejärjestelmä

Kuka käyttää valtaa
– ja miten?
Kansanedustaja ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan
puheenjohtaja Juha Rehula painottaa pitkän tähtäyksen suunnittelua
ja päätöksiä työeläkejärjestelmän kehittämisessä. Eduskunnan tehtävä
on luottaa asiantuntijoihin ja lainsäädännön kautta eläkejärjestelmästä
on luotava uskottava, luotettava, kestävä ja pitkäjänteinen. Viime
kädessä eduskunta tekee päätökset. Se on juuri niin vahva ja osaava kuin
päätöksiä valmistelevat virkamiehet.
TEKSTI & KUVA Kirsti Tonttila

J

uha Rehula on toiminut jo lähes
20 vuotta kansanedustajana ja hän
toimi sosiaali- ja terveysministerinä vuosina 2010 – 2011. Hän on ollut
päättämässä ja vaikuttamassa useisiin merkittäviin Suomen työeläkejärjestelmää koskeviin uudistuksiin,
kuten 90-luvun lopun vakavaraisuusuudistus, vuoden 2005 eläkeuudistus
sekä jälleen viimeiset vakavaraisuusuudistukset.

90-luvulla työeläkeuudistuksista vastasi kolmen miehen kokoonpano;
Laatunen, Junttila ja Parmanne ja
luottamus kolmikantaan vahva.
Nyt maailma on ihan toinen. Kun
esimerkiksi elinaikakertoimesta sovittiin vuonna 2003 uskottiin, että se
on ikuinen malli. Kiitos sosiaali- ja terveyshuollon, elämme nyt pidempään.
Nyt puolet syntyvistä tyttölapsista
elää 100 vuotiaiksi ja pojat 95 vuotta. Elinaikakerroin on purrut kovemmin kuin uskottiin ja järjestelmä ei ole
ikuinen.
Vielä jokin aika sitten oli vallalla käsitys, että työeläkejärjestelmä hoitaa
koko eläkkeiden maksatuksen. Näin
ei kuitenkaan käynyt. Kansaneläkkeen saajien määrä laski vuosituhannen alussa, mutta työkyvyttömiä, syr-
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jäytyneitä ja vastaavia henkilöitä on
niin paljon, että siitä ei voida luopua.
Rehulan mukaan painotetaan liikaa työeläkevakuuttajien sijoitustoimintaa ja sen tuottoa. Sijoitustoiminnan tuotto ei voi nousta ykkösasiaksi otsikoissa. Silloin pääasia hämärtyy.
Työeläkelain muutoksissa on valmisteluvaihe ja päätösvaihe. Eduskunta vastaa viime kädessä uudistusten sisällöstä. Tänä päivänä valmistelijoilla on kasvot ja koko prosessi läpinäkyvä. Suomalaisen yhteiskunnan vahvuus on se, että pystytään valmistelemaan asiat kolmikantaisesti ja kuulemaan kaikkia osapuolia. Myös maksajilla täytyy olla
valtaa. Usein kuitenkin Rehulan mielestä pitkäjänteisyys saattaa unohtua. Ennen vuoden 2015 eduskuntavaaleja saliin on tulossa myös aloite
taitetusta indeksistä.
Ennen kuin lakiesitys tulee eduskuntaan, se menee valiokuntaan
asiantuntijavaiheeseen. Esimerkiksi vuonna 2004 valiokunta halusi la- ha riittää kuuden vuoden maksatukkiteknisiä muutoksia yli 50:een koh- seen, jos TyEL-maksuja ei lainkaan
taan. Valiokunta tekee työnsä niin kerättäisi, joten ihan jäniksen seläshyvin kuin se pystyy. Sillä on käytet- sä ei olla, Rehula painottaa.
tävissä kaikki asiantuntemus ja näin
Työeläkkeen täytyy olla sen suuruisyntyy mietintö eduskuntaan.
nen, että sillä pärjää suomalaisessa
yhteiskunnassa. Maailma on eri näköinen työläisen tai valkokauluskanKilpailutilanne ei tasapuolinen
salaisen näkökulmasta ja alueelliset
Työeläkeyhtiöiden kilpailutilanne ei erot ovat isoja. Ruotsinkielisellä PohRehulan mielestä ole ollut tasapuoli- janmaalla sanotaan asuvan Suomen
nen. Vuonna 2008 tuli lisähappea – ja onnellisimpien ihmisten.
se tuli viime hetkellä, hän sanoo.
On harhakäsitys, että on olemassa
– Eläkelupauksen takuumiehinä joku lokero, johon itse maksetut eläovat kaikki. Suomalaisen yhteiskun- kevarat säilötään. Australiassa kokeilnan keskeisimpiä lupauksia on elä- tiin mallia, jossa kertyneet varat makkelupaus. Meillä on sekä rahastoi- settiin kerralla eläkkeelle siirryttäessä.
va että jakava järjestelmä. Jokin ai- Se ei toiminut, sillä eläkeläiset käyttika sitten media levitti hysteriaa, et- vät koko potin nopeasti.
tä TyEL-maksut eivät enää riitä eläkEläkeratkaisut hoidetaan yhteiskeiden maksamiseen. Rahastoitu ra- vastuullisesti riippumatta poliittisis-

Suomalaisen
yhteiskunnan vahvuus on se, että pystytään valmistelemaan
asiat kolmikantaisesti ja kuulemaan kaikkia osapuolia.
ta suhteista. Vuoden 2015 vaalit tulevat olemaan eläkevaalit. On luvattu vuonna 2014 valmiit nuotit, miten mennään eteenpäin. Ilmapiiri
on keskusteleva ja valmistelu läpinäkyvää.
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Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston johtaja Hannu Ijäs:

Eläkesäätiö- ja vakuutuskassalait

suurten
uudistusten edessä
Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston tuore johtaja Hannu
Ijäs joutui heti suuren muutosprosessin vartijaksi. Eläkesäätiö- ja
vakuutuskassalait tullaan uudistamaan ja vastaamaan muun muassa
uusia EU-sääntöjä. Uudistamisen ja kehittämisen tarkoituksena on,
että eläkesäätiöt säilyvät työnantajalle hyvin toimivana vaihtoehtona
lakisääteisen eläketurvan ja lisäeläketurvan järjestämiseksi.
TEKSTI & KUVA Kirsti Tonttila
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T

yöryhmän jäsenet nimettiin toukokesäkuun vaihteessa ja uudistustyö voi nyt alkaa. Pitkän vakuutusalan
kokemuksen omaava Hannu Ijäs tuntee asian omakseen ja tehtävän ammatillisesti mielenkiintoiseksi.

Hannu Ijäs on koulutukseltaan juristi ja hän siirtyi sosiaali- ja terveysministeriöön vakuutusosaston johtajaksi tämän vuoden helmikuussa vakuutusyhtiö Trygin korvauspalveluiden
johtajan paikalta.
– Minulla ei ole työeläketaustaa ja
koen sen osittain myös positiivisena.
Näin minulla ei ole ennakkoasenteita
ja pääsen työskentelemään puhtaalta pöydältä, Ijäs toteaa.
– Positiivisesti uudessa tehtävässäni on yllättänyt osaston hyvä henki,
motivoitunut ja yhteistyökykyinen
henkilöstö. Tämä yksikkö on vähemmän byrokraattinen ja toimenkuvat
eivät ole kiveen hakattuja. Pohdimme tehtäväjakoa yhdessä ja olemme
joustavia, Ijäs kiittelee.
Eläkesäätiö- ja vakuutuskassalakeja
on muutettu useilla osittaisuudistuksilla, mutta kokonaisuudistusta ei ole
tehty sitten 1990-luvun alun jälkeen.
Toimintaympäristö on kuitenkin viimeisten parinkymmenen vuoden aikana muuttunut, lisäeläkkeitä koskeva EU-sääntely kokenut muutoksia ja
niitä on tulossa vielä lähivuosina lisää.
Uudistuksen tarve on todettu myös
hallitusohjelmassa. Eri tahoilta pyydettiin jo helmikuussa lausunnot ja
nyt on nimetty työryhmä. Siinä Hannu
Ijäs toimii puheenjohtajana ja jäseniksi on nimetty lakimies Anne Horttanainen TELAsta, sosiaaliasioiden päällikkö Heli Puura Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:sta, lakimies Jarmo Pätäri Akavasta, OP-Eläkekassan toimitusjohtaja Erkko Ryynänen ESY:stä,
johtava lakimies Pia Santavirta Fi-

Haluamme antaa yrityksille
konkreettisen vaihtoehdon voida valita
kilpailukykyinen ja itselle sopiva
eläkevakuutustapa
nanssialan Keskusliitosta, asiantuntija Antti Tanskanen Elinkeinoelämän
Keskusliitosta, sosiaaliasioiden päällikkö Katja Vierto SAK:sta ja asiantuntija Johan Åström EK:sta. Pysyvinä asiantuntijoina ovat lakimies Ismo Heinström ESY:stä, osastopäällikkö Tarja Härkönen Eläketurvakeskuksesta,
matemaatikko Harri Isokorpi sosiaali- ja terveysministeriöstä ja neuvotteleva virkamies Pirjo Moilanen sosiaali- ja terveysministeriöstä. Työryhmän
tukena toimii tarvittaessa erityiskysymyksiä selvittävä sosiaali- ja terveysministeriön erikseen asettama alatyöryhmä. Näitä erityiskysymyksiä ovat
mm. lisäeläkesäätiöiden ja -kassojen
vakavaraisuussäännökset, lisäeläkkeitä koskeva yksityiskohtainen sääntely
sekä eläkekassojen ja -säätiöiden selvitystilaa koskevat säännökset.
Hannu Ijäs on myös huolissaan
säätiö- ja kassakentän supistumisesta ja mahdollisesta kilpailutilanteen
vääristymisestä.

Tasapuolisuutta
kilpailutilanteeseen
– Haemme tasapuolisuutta ja käsittelemme kilpailuasiaa rakenteellisesta
näkökulmasta. Haluamme antaa yrityksille konkreettisen vaihtoehdon
voida valita kilpailukykyinen ja itselle sopiva eläkevakuutustapa, hän sanoo. Työryhmä tulee kartoittamaan
myös eri eläkelaitosmuotojen lain-

säädännölliset erot, jotka eivät johdu yhteisömuodon luonteesta sekä
mahdolliset tarpeettomat rajoitteet,
jotka vaikeuttavat kassan tai oman
säätiön perustamista. Myös varojen
siirtymiseen periaatteet omaa säätiötä tai kassaa perustettaessa tai purettaessa tullaan kartoittamaan. Lisäksi
vakavaraisuuskysymykset ja selvitystilasäännökset tulee huomioida.
–Nyt pari kassaa on selvitys tilassa ja
meidän tulee oppia näistä saaduista
kokemuksista, Ijäs huomauttaa.
Vakuutusteknisten asioiden lisäksi on otettava huomioon elinkeinopoliittiset näkemykset ja mahdolliset verotuskysymykset.
Uudistuskenttä on laaja ja työryhmän lisäksi tullaan nimeämään alatyöryhmiä.
– Tärkeää on, että uutta lainsäädäntöä odotellessa ei enää säätiöitä
ja kassoja purettaisi. Puoluepoliittisesti tämä ei ole kaikkein herkin alue,
joten tulevilla vaaleilla ei tehtäväkenttään ole välttämättä suurta vaikutusta, Ijäs sanoo.
Työryhmä on nyt asetettu ja seuraavaksi tullaan nimeämään alatyöryhmät. Työryhmän tavoitteena on
laatia luonnos hallituksen esitykseksi, joka kattaa eläkesäätiöiden ja eläkekassojen lakilakisääteisen ja lisäeläketoiminnan. Työryhmän esityksen tulee olla valmis 30.6.2015 mennessä.
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TeliaSoneran henkilöstöpalvelujen johtaja Juha Pentti:

Oma säätiö
taloudellisesti vahva
ja lähellä työntekijää
Eläkesäätiöyhdistyksen uusi hallituksen jäsen, TeliaSoneran Pohjoismaiden
henkilöstöpalvelujen johtaja Juha Pentti on tyytyväinen, että TeliaSonera
ei muutamia vuosia sitten purkanut säätiötään ja tulouttanut sen pääomia
emoyhtiölle. –Tämän päivän tiedon mukaan se olisi taloudellisesti ollut
suuri virhe. Säätiön oma sijoitustoiminta on onnistunut erittäin hyvin ja sen
taloudelliset ja eettiset arvot painavat paljon tulevaisuudessakin.
TEKSTI & KUVA Kirsti Tonttila
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J

uha Pentti on koulutukseltaan juristi ja hän on pitkän linjan soneralainen. Henkilöstöjohtajan tehtäviin
hän tuli vuonna 1997 ja on ehtinyt
vastata HR-tehtävistä eri puolilla Pohjoismaita. Nykyään Juha Pentti on
3 –4 päivää viikossa töissä Ruotsissa
ja muun ajan Helsingissä.
Soneran Eläkesäätiön hallituksen
puheenjohtajaksi hän tuli tämän vuoden alussa toimittuaan sitä ennen 10
vuotta hallituksen varapuheenjohtajana. Säätiön toiminnassa hän on
ollut mukana sen perustamisesta alkaen vuodesta 1994, jolloin säätiö oli
yhteinen Postin kanssa. Säätiöt eriytettiin vuonna 2002.
TeliaSoneran Eläkesäätiö toimii
kevyellä organisaatiolla. Säätiön toimitusjohtajana on Kaija Hemminki
ja lisäksi säätiöllä on oma sijoitusjohtaja, talouspäällikkö ja eläkeasioiden
hoitaja. Maksatus ja eläkelaskenta on
ulkoistettu Porastolle.
Sijoitettava pääoma on noin 400
miljoonaa euroa. Siitä 10 % on kiinteistöissä, 26 % osakkeissa, 47 % joukkovelkakirjoissa ja 11 % markkinarahassa. Viime vuonna sijoitetun pääoman tuotto oli 11,5 prosenttia.
Suomen TeliaSonerassa on tällä
hetkellä työntekijöitä 3900, kun parhaina vuosina vastaava luku oli noin
10 000. Eläkkeensaajia on 2100. A-osasto suljettiin vuonna 1994 ja siinä on
vielä 68 jäsentä.
Myös Ruotsissa on oma eläkesäätiö, joka helpottaa keskustelua eri
maiden järjestelmien välillä.
– Säätiön tulevaisuus näyttää valoisalta. Olemme pärjänneet taloudellisesti hyvin ja arvostamme sitä, että
saamme itse päättää sijoitustoiminnasta. Voimme vaikuttaa maksutasoon, eläkeasioiden hoito on lähellä
työntekijöitä ja henkilökunta arvostaa omaa eläkesäätiötä. Oma eläke-

säätiö ei kuitenkaan ole itsetarkoitus, vaan arvioimme vuosittain sen
toiminnan ja teemme sen mukaan
päätökset. Eettiset arvot ovat meille
tärkeitä ja meillä on asioiden hoidossa pitkäjänteinen näkökulma, Pentti
summaa.
Hänen mielestään säätiön etuna
on myös se, että eläkeasioiden ja työhyvinvoinnin yhteensovittaminen on
saumatonta.

Jäljelle jääneet helmet
Juha Pentti on tyytyväinen, ettei TeliaSonera ottanut säätiöstään rahoja ulos muutamia vuosia sitten, kun
moni suuri säätiö lopetti toimintansa
ja siirtyi suurille eläkevakuuttajille.
– Nyt jäljellä olevat säätiöt ovat aikoinaan hyvin arvioineet tilanteen.
Mekin teimme silloin laskelmat ja
päädyimme jatkamaan omaa säätiötä. Jäljelle ovat jääneet helmet, jotka
pärjäävät hyvin eläkevakuutuskentässä.
Säätiöiden tärkein tehtävä on tietenkin tuottaa työeläketurva, mutta Pentti pitää huomionarvoisena
myös niiden tuomaa vaihtoehtoa
vakuutusmarkkinoille. Säätiökentän
olemassaolo parantaa hänen mukaansa myös Suomen ja koko kansakunnan kilpailukykyä ja antaa mahdollisuuden hakea joustavammin
vaihtoehtoja.
Haasteena hän kokee kentän kutistumisen, jolloin sen vaikutus poliittiseen päätöksentekoon on pienentynyt.
– Emme voi nyt paljon tehdä asian eteen. Olemme varmasti tehneet
sen, mitä näillä muskeleilla pystyy
tekemään ja se on tehty hyvin. ESY:n
tehtävänä on myös osata hoitaa ennakoivaa tuntosarvitoimintaa, ettei
kentälle tule yllätyksiä, sanoo Pentti.

Eettiset arvot ovat
meille tärkeitä ja
meillä on asioiden
hoidossa pitkäjänteinen näkökulma
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Eläkesäätiöyhdistyksen tärkeimpänä tehtävänä Juha Pentti pitää tasavertaiseen kilpailuasemaan vaikuttamisen ja sen edellytysten parantamisen. Säätiökentän ongelmana on tällä
hetkellä hänen mielestään alan palvelujen saatavuus sekä kilpailun ja tarjonnan puute. Kaiken asiantuntemuksen ei tule olla itsellä vaan sitä täytyy
olla helposti ostettavissa ulkopuolelta.

Uskon nuorisoon
Juha Pentti uskoo eläkeiän noston olevan edessä Suomessa. Ruotsissa eläkeikää nostettaneen 66:een vuoteen.
– Siellä varttuneita työntekijöitä arvostetaan eri tavalla kuin meillä Suomessa. Meidän ongelmana on, että
puhutaan työuran jatkamisesta ja
työntekijöillä olisi siihen halukkuutta,
mutta ”ikärasismi” on vielä niin voimakasta, että yli kuusikymppisiä ei
palkata. Täytyy tietenkin ottaa huomioon myös nuorten työllistyminen.
Pentti toteaa, että maailma muut-

Suomi on sopivan kokoinen ja pärjää
eläkeratkaisuissaan, kunhan meillä on
yhteinen tahto hoitaa asioita hyvin
ja löytää ratkaisut
tuu nopeasti ja it-ala on tuonut rikkautta työelämään. Nuoriso on itse
hakenut joustavuutta ja uusia toimintamalleja ja se pystyy varmasti työelämässäkin toimimaan yhtä
luovasti ja vastuullisesti. Huolena
on kuitenkin työn muuttuminen istumatyöksi ja tekijöiden fysikaaliset
terveyshaitat.
– Itse pyrin seisomaan mahdollisimman paljon työaikana.
– Eläke syntyy työstä. On hyvä tunnistaa eri uhkatekijät ja on haettava
sinnikkäästi eri vaihtoehtoja. Pentti
ei kuitenkaan usko työvoimapulaan.
– Suomi on sopivan kokoinen ja
pärjää eläkeratkaisuissaan, kunhan

meillä on yhteinen tahto hoitaa asioita hyvin ja löytää ratkaisut, hän sanoo.
Kun Juha Pentti 80-luvun puolessa välissä meni opiskelujen jälkeen
töihin valtiovaranministeriön palkkaosastolle oli todella suuri huoli, että
työvoima loppuu. Samoin ajateltiin
90-luvulla ja jälleen nyt. Tekijöitä löytyy hänen mukaansa aina.
TeliaSonera on mukana vastuullisessa kesätyökampanjassa ja palkkaa lähes 300 kesätyöntekijää.
– Tarvitsisimme ehkä vähemmän,
mutta katson, että tämä on kannanotto tulevaisuuden puolesta, hän
sanoo.

Harri Lemmetti jatkaa
hallituksen puheenjohtajana
Eläkesäätiöyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Harri Lemmetti Yleisradion eläkesäätiöstä ja varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Erkko Ryynänen OP-Eläkekassasta ja OP-Eläkesäätiöstä.

U

usiksi hallituksen jäseniksi valittiin henkilöstöjohtaja
Juha Pentti TeliaSonera Finland
Oyj:stä ja toimitusjohtaja Petteri
Santalo VR Eläkesäätiöstä. Hallituksessa jatkavat johtaja Tiina
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Bäckman Rautaruukki Oyj:sta,
kauppaneuvos Heikki Halkilahti
Valio Oy:stä, toimitusjohtaja Lars
Hellberg ABB Eläkesäätiöstä, toimitusjohtaja Hannu Hokka Apteekkien Eläkekassasta, Director,

Financial Control Kari Kantola
Orion Oyj:stä, kirkkoneuvos Leena Rantanen Kirkon keskusrahastosta ja toimitusjohtaja Pentti
Tervola Eläkekassa Versosta.
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Eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain
kokonaisuudistus
netään aikaisemmin tehdyt selvitykset ja
työryhmätyöt. Merkittävimpänä tällaisena työnä on pidettävä Eläketurvakeskuksessa vuoden 2008 alussa tehtyä ja lain
muotoon kirjoitettua koontia lakisääteistä eläketurvaa hoitavien eläkesäätiöiden
ja eläkekassojen säännöksistä. Eläkesäätiöyhdistys korostaa, että tärkeimmät uudistustarpeet liittyvät mahdollisuuteen
perustaa uusia TyEL-toimintaa harjoitosiaali- ja terveysministeriö julkaisi tavia eläkesäätiöitä ja eläkekassoja. Työarviomuistion eläkesäätiö- ja vakuu- eläkejärjestelmän hajautettu toimeenpatuskassalakien kokonaisuudistuksesta no ei voi säilyä ennallaan, ilman todellis12.2.2013, johon ministeriö pyysi lausun- ta mahdollisuutta uusien eläkesäätiöiden
toja työmarkkinajärjestöiltä,
useilta
vi- ja –kassojen
perustamiseen.
lasketun ”expected
return on plan assets”
erotuksena.
Turanomaisilta,
TELAlta,
ETK:lta,
EläkesääLisäeläketurvaa
hoitavien eläkesääloslaskelman nettokorkoa ei muutettaisi vuoden lopussa
tiöyhdistykseltä,
työeläkeyhtiöiltä,
elätiöiden
ja
eläkekassojen
osalta Eläkevastaamaan todellista korkoa, vaan vakuutusmatemaattikekassoilta
nimetyiltä
eläkesäätiöiltä
säätiöyhdistys kiirehtii välttämättömiset muutokset
tästä erästä
kirjattaisiin
laajaansetuloslaskelkä joiltakin eläkesäätiötyönantajilta.
tekemistä. Olemassa olemaan. 3) Rahoituskustannuksia
ja henkilöstökulujaen
ei muutosten
ole
4)
Ministeriö
asetti
laajan
työryhmän
vissa
laeissa
on
tarkoituksettomia sääpakko eriyttää tuloslaskelmassa. Tiedonantoa ja julkis5)
valmistelemaan
eläkesäätiöja
vakuudösristiriitaisuuksia,
jotka sekä heikentätamista koskevia vaatimuksia on vähennetty. VastuunTyöryhmään vät eläkelaitosten mahdollisuutta sijoisiirroista ei tuskassalain
enää tarvitseuudistamista.
kertoa yksityiskohtia.
tulee jäsenet kaikista työmarkkinajär- tusten tarkoituksenmukaiseen hajautjestöistä, Finanssialan
Keskusliitosta,
TE- tamiseen
Eläketurvakeskuksen
pitkän aikavälin
laskelmat
2011 että aiheuttavat tarpeettomia
LAsta
ja
Eläkesäätiöyhdistyksestä.
Lisäkkustannuksia.
Merkittävä ja välttämätön
Eläketurvakeskus on julkaissut uuden ennusteen lakisääsi pysyviksi
asiantuntijoiksi
otettiin
asi- uudistus
teisten eläkkeiden
kehityksestä
vuosille
2011–2080.
Ra- olisi saada lisäeläkejärjestelyilantuntijoita
ministeriöstä, ETK:sta
ja Elä- yksityile lisävakuutusvastuutyyppinen erä, joportissa arvioidaan
keskimääräisen
etuustason,
kesäätiöyhdistyksestä.
Työryhmän
toi- jaka-memahdollistaisi lakisääteistä eläketursen alan työeläkkeiden
rahoitusta,
TyEL-maksun
mikaudeksi
asetettiin
1.6.2013–30.6.2015.
vaa
hoitaville eläkesäätiöille ja eläkekasnon sekä varojen kehittymistä. Yksityisen alan työeläkeTavoitteena
on koota eläkesäätiöitä
soille työeläkeyhtiöihin nähden tasavermaksuksi arvioidaan
optimistisessa
mallissa 23 prosenttia
ja eläkekassoja
koskeva
työeläkelainsäätaiset mahdollisuudet siirtyä käypään arja pessimistisessä
mallissa
30 prosenttia
palkkasummasdäntö
yhteen
lakiin,
varmistaa,
että
eläta. TyEL-maksun riittävänä vakiotasona vuodestavoon
2012arvostamiseen työeläkelaitosten tikesäätiö
ja
eläkekassa
tarjoaa
työnantalinpäätöksissä,
mitä valmistellaan vakaeteenpäin pidetään 25,9 prosenttia. Vanhuushuoltosuhjalle toimivan ennakoidaan
ja tarkoituksenmukaisen
varaisuusuudistuksen
jatkotyössä.
teen ja työllisyysasteen
perusmallissa
oletyöeläkevakuutuksen
ja livan hiemanvaihtoehdon
parempia kuin
vuoden 2009 ennusteissa.
Yksäeläkevakuutuksen
järjestämiseenlasketaan
sesityisen alan
eläkevarojen tuotto-odotusta
0,5
Lisäeläkejärjestelyitä koskevat
kä
selkeyttää
lainsäädäntöä
ottaen
huoprosenttiyksiköllä 3,5 prosenttiyksikköön perustuen työdirektiivihankkeet
mion soveltamisessa
havaitut puutteet
eläkealan todelliseen
sijoitusjakaumaan
31.12. 2010 ja sija ristiriitaisuudet.
Työryhmän
tarkoituk- Sisämarkkinakomissaari Michel Barnier
joituksille saatavaan
matalampaan
tuotto-odotukseen.
sena
on
laatia
hallituksen
esityksen
julkaisi 23.5.2013 tiedotteen IORP-direktiiRaportissa ei esitetä laskelmia alentuneenmuotuotto-odotoon
laadittu
ehdotus.
vin uudistamisesta. Tiedotteessa kerrotuksen vaikutuksesta työeläkejärjestelmän rahastointiasteeseen. Ministeriölle toimittamassaan lausun- taan, että nykyinen komissio ei aio ehdotnossa Eläkesäätiöyhdistys pitää perustel- taa vakavaraisuussäännöksiä ammatillistuna sitä, että työryhmän työssä hyödyn- ta eläketurvaa harjoittaville IORP-eläkeTyöeläkejärjestelmän

S

vakavaraisuussääntelyn uudistaminen
Lakisääteisen työeläkejärjestelmän vakavaraisuussääntelyn uudistamista on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriön asettamissa työryhmissä. Tarkoituksena on vah-

laitoksille, joita Suomessa ovat lisäeläketurvaa hoitavat eläkesäätiöt ja eläkekassat. Syksyllä annettava direktiiviehdotus
tulee keskittymään hallintosääntelyyn,
läpinäkyvyyteen ja raportointiin.
Komissaari Michel Barnier toteaa tiedotteessaan, että vakavaraisuussäännösten mahdollista soveltuvuutta on uudelleen arvioitava riittävien vaikutusarviointien valmistumisen jälkeen.
Päätöstä pidetään alalla hyvänä, koska vakuutusyhtiöitä varten luodut mallit
(Holistic Balane Sheet) eivät sellaisenaan
sovellu ammatillista IORP-mukaista toimintaa hoitaville eläkelaitoksille. Kannanmuutoksen jälkeen on odotettavissa, että
direktiiviehdotusta lisäeläkkeiden säilyttämisestä (aikaisempi lisäeläkkeiden siirrettävyysdirektiivi) ryhdytään valmistelemaan entistä voimallisemmin.
Direktiviiviehdotus vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden liikkuvuuden lisäämiseksi parantamalla lisäeläkeoikeuksien kertymistä ja säilyttämistä tulee koskemaan avoimena olevia (ei-suljettuja)
henkivakuutusyhtiöissä, eläkesäätiöissä,
eläkekassoissa ja työnantajan eläkesäännöllä järjestettyjä lisäeläkkeitä. Direktiiviehdotukseen sisältyvät keskeiset kohdat:

• edellytys lisäeläketurvan piiriin pääsemiseksi ei saisi olla 21 vuotta korkeampi

• odotusajan ei saisi olla vuotta pidempi
(etuudet alkaisivat kertyä vuoden kuluttua lisäeläketurvaan liittymisestä)
• karenssiajan ei saisi olla kahta vuotta pidempi (työntekijä oikeutettu saamaan vapaakirjan oltuaan lisäeläketurvan piirissä vähintään kaksi vuotta)
• pakollinen vapaakirjaoikeus
• karttuneeseen vapaakirjaoikeuteen liittyvä indeksisuoja.

Ismo Heinström
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OP-Pohjola ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen:

Katseet
vuoteen
2015
TEKSTI & KUVA Kirsti Tonttila

Talouden näkymissä on palattu kiltisti hitaan kasvun uralle. Ennusteet
talouskasvusta jo tälle vuodelle ovat olleet liian optimistiset ja nyt on
otettava lusikka kauniiseen käteen ja jaksettava odottaa. OP-ryhmän
pääekonomistin Reijo Heiskasen mukaan vahvemmalle kasvu-uralle
lähdetään vasta vuonna 2015.

-K

asvun alku riippuu siitä, minkä maan vinkkelistä asiaa katsotaan. Velkakriisi euroalueella on
aiheuttanut sen, että kasvu ei lähtenyt liikkeelle odotetusti. Toisaalta
Yhdysvaltojen talous on kehittynyt
odotusten mukaisesti. Yksityinen
sektori on korjaantunut nopeasti ja
nyt julkinen talous on saatava mukaan. Tällä hetkellä sen tilanne jarruttaa kasvua. USA:n rahapolitiikka
on kevyttä, mutta sen apu talouskasvulle on kyseenalaista.
Euroopassa on ollut tärkeä elementti se, että keskuspankin avulla
on saatu vakautettua pahalta näyttänyt tilanne. Melkein vuoden ajan ti-
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lanne on ollut rauhallinen ja kehitys
myönteinen.
Espanjassa kotimarkkinat on saatava vakautettua ja siellä ollaan selvästi menossa parempaan suuntaan.
Työttömyysluvut ovat edelleen korkealla ja ensi vuosi tulee olemaan sen
kannalta ratkaiseva.
Irlanti on jo kovalla maalla ja sillä
on hyvät edellytykset selvitä.
Portugalin ja Kreikan tilanne on
edelleen hankala, vaikka viime vuonna ja viime aikoina on molemmissa maissa tapahtunut selkeää edistymistä. Kreikassa tullaan Heiskasen
mukaan näkemään vielä lisäavun tarve. Kyproksen tilanne on tällä hetkel-

lä surkea ja mahdollinen uusi avustuskohde on vielä Slovenia – joka ei
kuitenkaan ole koko Euroopan talouden kannalta merkittävä.

Kiina edelleen Aasian vetojuhta
Aasiassa Japanin tilanne on mielenkiintoinen. Uusi pääministeri on
tarttunut rivakasti toimeen, jeni on
heikentynyt ja vienti lähtenyt nousuun. Toisaalta Japanin vientisektori
ei ole kovin suuri, joten sen vaikutus
ei ole kovin raju. Lähitulevaisuudessa tullaan näkemään, joudutaanko
Japanin talouskasvun suhteen vielä
pettymään.

Keskimäärin verkkaista vauhtia
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Lähteet: IMF, Eurostat, OP-Pohjola-ryhmä

Muun maailman kannalta Kiina
on merkittävin. Meidän näkökannasta se on voimakkaassa kasvussa.
Edellinen elvytyskuuri vuonna 2008
on johtanut velkaantumiseen ja uuteen elvyttämiseen ei ole niin suuria
mahdollisuuksia kuin haluttaisiin.
– Kiinan palikka näyttää kuitenkin
vakaalta, Heiskanen painottaa. Kiina
vaikuttaa myös vahvasti USA:n vakauteen – samoin kuin koko Euroopankin.
Intia hyötyi finanssikriisistä, mutta sen tase on edelleen alijäämäinen.
Hintojen nousu on ollut voimakasta,
mutta nyt ollaan jo menossa maltillisempaan suuntaan. Intiassa on kuitenkin merkittäviä rakenteellisia ongelmia ja esimerkiksi suomalaiset
yritykset ovat tulleet sieltä takaisin.
Intian merkitys maailman teolliselle
suhdanteelle on kuitenkin pieni.

eivät olleet pahasti velkaantuneet.
– Suomessa käänteen parempaan
on tultava viennin kautta, muuten
eletään velalla. Meidän on saatava
uutta markkinaa ja suuriin palkankorotuksiin ei lähivuosina ole varaa,
muistuttaa Heiskanen.
Kotimarkkinoilla kasvu on lähivuosina hidasta, kun verrataan sitä hyviin vuosiin. Ensi vuosi on vielä verkkaisen kasvun aikaa. Nousun
alku edellyttää, että näkemykset Euroopasta pitävät kutinsa. Mitä enemmän tulee pettymyksiä, sitä varovaisemmiksi käydään niin arvioissa kuin
toiminnassakin.
Muissa Pohjoismaissa Ruotsin kehitys on samansuuntainen, mutta
se on kruununsa ansiosta huomattavasti paremmassa kilpailuasemassa. Ruotsi kasvaakin seuraavan viiden vuoden aikana Suomea huomattavasti nopeammin. Sen talous ja yritysten kannattavuus on meitä selkeSuomi nousuun vientivetoisesti
ästi parempi.
Suomi seuraa muun maailman vanaNorja on öljynsä ansiosta erikoisvedessä. Viimeiseen taantumaan läh- asemassa.
dettäessä Suomen lähtötilanne oli
Venäjän talous on selkeästi alahyvä. Meillä oli investoitu ja yritykset maissa. Siihen on vaikuttanut öljyn

notkahdus ja koko Euroopan tilanne.
Öljyn tuotannossa ei löydy paljon lisäkapasiteettia. Venäjän tilanteella
ei ole kuitenkaan Suomelle merkittävää vaikutusta.

Korot pysyvät alhaalla
EKP laski toukokuussa ohjauskoron
0,5 %:iin, mutta käytännön kannalta
sillä ei ole olennaista merkitystä. Korot ovat nyt niin alhaalla kuin ne vain
voivat olla. Korkotaso pysyy vielä koko ensi vuoden nykyisellä tasolla.
USA:ssa korot alkavat nousta viimeistään vuonna 2015 ja se heijastuu Eurooppaan ja aiheuttaa riskitekijöitä.
– Mutta seuraavat 12 kuukautta
mennään näin, lupaa Heiskanen.
Sijoitusmarkkinoilla raaka-aineiden, kuten öljyn, kullan ja hopean
hinnat ovat tulleet alas, joka on hyvä merkki talouden kannalta. Inflaatio on matala ja osakesijoittajilla on
mennyt hyvin. Kurssit ovat nousseet ja sijoittajien kannalta tilanne
on houkutteleva. Osakesijoittaminen
nostaakin nyt hiljaiselon jälkeen jälleen päätään.
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Mikael Pentikäisen ja Kati Kalliomäen vuoropuhelu:

Luottamus, läpinäkyvyys ja selkeys

tärkeitä eläkeasioissa

Helsingin Sanomien silloinen vastaava päätoimittaja Mikael Pentikäinen
ja viestintäjohtaja Kati Kalliomäki Eläketurvakeskuksesta kävivät ESY:n
kevätseminaarissa rakentavan ja innostavan vuoropuhelun työeläkeasioiden
uutisoinnista ja viestinnästä. Kumpikin osapuoli lupasi lisää läpinäkyvyyttä,
asioiden yksinkertaistamista ja kuluttajavalistusnäkökulman huomioimista.
TEKSTI Kirsti Tonttila KUVAT Susanna Kuhta

M

ikael Pentikäinen kertoi Helsingin Sanomien käyttävän
paljon aikaa ja resursseja työeläkeasioiden seurantaan, koska niillä on
suuri yhteiskunnallinen merkitys ja
eläkeasiat koskettavat kaikkia. Hän
painotti sitä, että eläkeasioihin täytyy
voida luottaa ja niitä pitää ymmärtää
arkijärjellä. Hän totesi, että eläkeasioista toimittajien on vaikea kirjoittaa
ymmärrettävästi. On tärkeää kohdata
kansalainen mediassa.
Eläkeasioissakin asuu populismin
piru, joka kävi selvästi ilmi eri esimerkkiartikkeleista.
Kati Kalliomäki totesi, että työeläkeala käyttää paljon aikaa ja resursseja median seurantaan ja on joskus aivan liian herkkähipiäinen. Työeläke nivoutuu osaksi finanssikriisiä. Työeläke
nähdään usein sijoitustoimintana ja
siitä uutisoidaan myös tässä hengessä. Työeläkkeen perustarkoitus eli eläketurva ja toimeentulo tahtovat jäädä
toissijaisiksi.

Vastaava päätoimittaja Mikael Pentikäinen
ja viestintäjohtaja Kati Kalliomäki olivat yksimielisiä siitä, että eläkeasioista tulee kirjoittaa
kansantajuisesti ja selvittää perusasiat.

14 | ESY-tieto 1/2013

Työeläkeasiat tulkitaan usein valtapeliksi ja työeläke koetaan herrojen
eduksi. Ansioihin suhteutetun turvan
oikeutusta koetellaan. Perusturvan
äänet ovat voimistuneet ja eläkejärjestelmältä odotetaan tulon tasausta.
Vuoropuhelu käytiin yhdessä valittujen Helsingin Sanomien eläkeasioita
käsittelevien artikkelien valossa.
Mikael Pentikäinen totesi, että median pitäisi seurata paljon tarkem-

min myös eläkesäätiöiden ja -kassojen pärjäämistä sijoitustoiminnassa.
Sensaatiohakuinen kirjoittelu ja otsikointi näkyvät myös eläkeasioista kirjoitettaessa. Esimerkiksi lisäeläkkeitä
tutkivassa jutussa (HS 16.1.2012) kuvataan kymmentä suuryhtiöitten eläkkeellä olevaa nauravaa johtajaa ja ihmetellään, miksi kansa maksaa herrojen eläkettä.
Käsiteltäessä Helsingin Sanomien
otsikoimaa "Eläkeyhtiöiden tuottotavoite alas yli 400 miljoonaa euroa
vuodessa, Eläkeyhtiöiden tuotot eivät riitä "(HS 25.10.2011) Kati Kalliomäki korjasi, että ei ole tuottotavoitteita,
vaan tuotto-oletuksia. Usein kirjoittelu on epämääräistä ja se luo pelokkuutta ja hämmennystä. Luullaan, että eläkeyhtiöissä juonitaan. Kaikessa
on läpinäkyvyyden painotus.
Sekä Pentikäinen että Kalliomäki olivat yhtä mieltä siitä, että eläkeasioista tulisi kirjoittaa enemmän
ja artikkelien tulisi perustua faktoihin. Toimittajien tulisi myös tutustua
vielä paremmin eläkevakuutuskenttään. Avoimuus, läpinäkyvyys sekä
luottamuksen lisääminen ovat perusasioita.

Johtaja Jussi Mustonen EK:

Kilpailukyvyn missikisoissa
Suomi ei ole vahvoilla
Eläkesäätiöyhdistyksen kevätseminaarissa otsikolla ”Suomen kansainvälinen
kilpailukyky Euroopan velkakriisin puristuksessa” puhunut Elinkeinoelämän
keskusliiton johtaja Jussi Mustonen muistutti, että Suomi pysyy
taantumassa ainakin vuoden verran ja sen kilpailukyky verrattuna Ruotsiin ja
Saksaan on tällä hetkellä huomattavasti heikompi.
TEKSTI & KUVA Kirsti Tonttila

S

uomen kilpailukykysijoitukset
ovat laskeneet vuosituhannen
alusta selkeästi. Mustosen mukaan
etenkin metsätalouden pitkäaikainen
heikko trendi vaikuttaa arvioihin.
Vaihtotaseet Ruotsiin ja Saksaan
verrattuna ovat selvästi heikommat,
kun liikkeelle lähdettiin suunnilleen
samalta viivalta vuonna 2005. Suomi
on menettänyt 2000-luvun alusta rajusti vientimarkkinaosuuksiaan.
Suomi on kuitenkin edelleen julkista velkasuhdetta tarkasteltaessa kolmen A:n kategoriassa, joskin Mustosen mielestä arviossa ollaan luultavasti liian optimistisia.
Ongelmamaita tarkasteltaessa niiden pitkä varjo viipyy kauan. Suurten finanssikriisien palautumisaika on
keskimäärin 23 vuotta. Yhdessä sukupolvessa menetetään nyt 1/3 hyvinvoinnista. Vuoden 2009 aggressiivisella finanssipolitiikalla ehkäistiin 30-luvun suurlama ja mahdolliset sodat.
Inflaation ja rahapolitiikan konsensus on rikkoutumassa. Inflaatiossa on
ollut maltin aika vuosina 07– 09. Mustonen uskoo, että inflaatio tulee olemaan osa sopeutusratkaisua, jos poliittisesti näin halutaan, ja nykyisestä noin kahden prosentit tasosta parin prosentin nousu ei aiheuta ongelmia. Ns. ”helikopteriraha”, jolloin keskuspankilla on valta ja vastuu rahan
levittämisestä on hankala kysymys.
Missä ovat kyseisen keinon riskin rajat? Kuinka paljon keskuspankit voivat ottaa riskiä antaessaan yksityisille

lainaa ja kuinka paljon rahaa voidaan
painaa? Jos aina pelastetaan, eletään
kuin pellossa.
Myös nollakorkolattia on elvytyksen kannalta mahdoton tilanne. Jos
kansakunta velkaantuu korvia myöten, kasvu tyrehtyy.
Euroopan velkakriisissä kysymys
on kolmen kriisin yhdistelmästä: velkakriisi – pankkikriisi ja kasvu- ja kilpailukykykriisi. Ne kaikki on Mustosen
mukaan ratkaistava yhdessä.
– Poliittisen päättämättömyyden
takia on hukattu kolme vuotta, Mustonen jyrähtää. Peli on ollut pelkuripeliä ja pelkuri on ollut EKP.
Markkinoiden ei kannata pelata
keskuspankkia vastaan.
– Lotrausvaihe on rajallinen, Mustonen muistuttaa. Hyvänä asiana Mustonen pitää pankkiunionin käynnistymistä ja yhteistä valvontaa.
– Päätetään yhdessä, mitkä pankit
saavat elää. Korkotaso on saatu myös
säälliselle tasolle.
Jatkosta Mustonen nostaa esiin
Italian vaalien vaikutuksen, Kyproksen tilanteen ja mahdollisesti Slovenian ajautumisen autettavien joukkoon. Valtionlainojen markkinakorkojen ero sietämätön. Kustannuskilpailukyvyn menetys EMU-aikana on ollut
EU:n ongelmamailla 20–30 % luokkaa.
Se taittoi kamelin selän.

Sopeutus alkanut
Sopeutus on kuitenkin jo alkanut ja
kriisin jälkeen rupumaat ovat pärjän-

neet Saksaa paremmin. Prosessi on
nyt lähtenyt käyntiin ja suunta niin
pankki-, finanssi- ja kilpailukykysektorilla on oikea.
Suomi sinnitteli hyvin vuoteen
2007 asti. Suuri tappio tuli vuosina
08– 09. Kustannuskilpailukyvyssä tuli
vuoden 2010 alussa 20 prosentin lasku. Ruotsi on pärjännyt vertailussa hyvin. Voidaankin kysyä, oliko oikea ratkaisu pysyä ulkona eurosta?
Tuotannon ja työllisyyden kehityksessä työllisten lukumäärä Suomessa on vakaa. Yksityinen palvelusektori on tukenut tätä. Uusia työpaikkoja
syntyy samassa suhteessa kun irtisanomisia tapahtuu
Suhdannebarometrin tulokset julkaistiin toukokuussa. Tämän hetkinen
suhdannetilanne on heikko. Alkuvuoden kehitys oli odotuksia huonompaa, teollisuuden ja rakentamisen tilaukset ovat vähentyneet ja myös palvelualojen veto heikentynyt. Suhdannenäkymät ovat kuitenkin nyt vakiintumassa ja teollisuuden saldoluvut
hieman plussalla. Muilla pääaloilla lasku jatkuu.
Maailman talouden kasvu lähtee
käyntiin jo tänä vuonna – Kiina-vetoisesti. Eurooppa on edelleen nollalinjalla. Velkaantumisen purkaminen vie
vielä aikaa.
–Suomi on vielä alkuvaiheessa,
mutta haluan jo antaa toivoa, Mustonen sanoo. Suomi on suhteellisesti vauras ja kokoaan suurempi sivistysvaltio.
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Kevätseminaari
Kevätseminaari pidettiin
22.– 24.5.2013 Silja Symphonylla

E

läkesäätiöyhdistyksen 39. kevätseminaari käsitteli laajasti Suomen eläkejärjestelmän rakenteita. Seminaarissa kysyttiin muun muassa: Kuka työeläkejärjestelmässä
käyttää valtaa ja miten. Työeläkejärjestelmän lainsäädännön sisällöstä vastaa viimekädessä eduskunta. Seminaarin
avauspuheenvuorossa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Juha Rehula painotti kuitenkin
erityisesti virkamiesten merkitystä lakien valmistelussa toteamalla: "Kukin ministeriö on juuri niin vahva kuin tämän
ministeriön virkamiehet". Samalla hän muistutti luottamuksen merkitystä asioita valmistelevien tahojen, kuten kolmikannan taholle.

min jättäneen Mikael Pentikäisen sekä Eläketurvakeskuksen viestintäjohtaja Kati Kalliomäen, vuoropuhelu median
ja työeläkejärjestelmän suhteesta sekä toisaalta työeläkealan viestinnän haasteista. Ymmärrys ja luottamus osapuolten toiminnalle löytyi molemmin puolin.

Säätiöiden ja -kassojen näkökulmasta eräs tärkeimpiä alkavia hankkeita on eläkesäätiö- ja eläkekassalakien kokonaisuudistus. Niiden taustasta, tavoitteista, reunaehdoista ja aikataulusta kertoi STM:n johtaja Hannu Ijäs. Odotukset vuoden 2015 kesäkuuhun mennessä valmistuvalle työlle ovat
ainakin säätiö- ja kassakentällä suuret.

Johtaja Jussi Mustonen EK:sta alusti aiheesta ”Suomen
kansainvälinen kilpailukyky Euroopan velkakriisin puristuksessa”, finanssineuvos Urpo Hautala valtiovarainministeriöstä aiheesta ”Lisäeläkkeet ikääntyvässä Suomessa – käyttämätön voimavara vai tarpeeton kustannus?” ja seminaariesitysten päätteeksi toimitusjohtaja Kari Välimäki Merimieseläkekassasta aiheesta ”Työeläkelaitosten välinen kilpailu ja tehokkuus – onko hajautettua työeläkejärjestelmää syytä puolustaa?” Esitykset vakuuttivat varsin painavilla ja harkituilla sisällöillään sekä jättivät paljon ajattelemisen aiheita arvioidessaan yhteyskunnassamme tapahtunutta muutosta ja sen tulevaisuutta. Nyt tehtävät päätökset
vaikuttavat kauas seuraaviin sukupolviin.

Seminaarissa esitettiin alustajille runsaasti kysymyksiä sekä käytiin mielenkiintoista keskustelua. Eräs mieleenpainuvimmista oli alustajien välinen, Helsingin Sanomat sittem-

Lämmin kiitos kaikille mukana olleille 180 osallistujalle ja
tervetuloa ensi keväänä 40-vuotisseminaariin!

puheenjohtajan Harri Lemmetin
Eläkesäätiöyhdistyksen hallituksen
teen.
esäätiöiden ja –kassojen vahvuu
avauspuheenvuoro antoi uskoa eläk
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Kansanedustaja Juha Rehu
la valotti puheenvuorossaa
n eduskunnan
työskentelyä päätettäessä elä
keuudistuksista.

Johtaja Hannu Ijäs kertoi eläkesäätiö- ja vakuutuskassalakien kokonaisuudistuksen tavoitteista: ”Haemme tasapuolisuutta ja käsittelemme kilpailuasiaa rakenteellisesta näkökulmasta”.

Seminaariyleisö oli erittäin aktiivista ja alustajille esitettiin runsaasi kysymyksiä, vuorossa
Ainokaisa Saarinen, Soneran Eläkesäätiöstä.

essa
”Vapaaehtoiset lisäeläkkeet ovat Suom
imme
vois
la
avul
n
joide
käyttämätön voimavara,
ja
esti
öllis
yksil
viä
toteuttaa turvallisia eläkepäi
uvos
ssine
finan
ti
samalla solidaarisesti”, päät
vanUrpo Hautala laajasti eri näkökulmista
sä.
ksen
esity
huuden turvaa tarkastelleen

Kevätseminaariin osallistui noin 180 eri säätiöiden
ja

Toimitusjohtaja Kari Välimäki näkee nykyisessä hajautetussa työeläkejärjestelmässä niin
paljon positiivisia elementtejä, että sitä on
syytä puolustaa. Silti pohdittavaa ja kehittämiskohteitakin riittää.

kassojen sekä sidosryhmien edustajaa.
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Seminaarin vapaa-ajalla
oli mahdollisuus osallistua
erilaisiin leikkimielisiin
kilpailuihin laivalla.
mpussa.
Sitruunalla oli tärkeä rooli taikate
Anu Imppola: miul on sitruuna.

tusta pienoisgolfin

Finnairin Eläkesäätiön Rami Heino (oik.) saa opas
saloihin.

alo (vas.), Antti Pesonen

Innokkaat pöytäfutiksen pelaajat: Petteri Sant
ja Anu Imppola.
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Taikuri Janne Mustonen hämmästytti ja nauratti tempuillaan.

Darts-tikkaa heittämässä Jenny
Lindfors. Heittoa taustalla seurasi
tiukasti lajin mestari Pentti Ter
vola.

Kuvasatoa kevättalven 2013
koulutustilaisuuksista
Hallitusten jäsenten koulutuspäivät 13.–14.3.2013
Eläkesäätiöiden ja eläkekassojen hallitusten jäsenille suunnattu kaksipäiväinen seminaari pidettiin maaliskuussa.
Päivien aikana käsiteltiin monipuolisesti eläkesäätiöiden ja
-kassojen hallinnossa tarvittavia perusteita. Osallistuneissa
oli jälleen mukana juuri hallitustyöskentelynsä aloittaneita

että vanhoja konkareita. Asiat muuttuvat ja tietämyksen lisääntyessä syntyy kiinnostus sekä tarve myös syventää aiemmin opittua tietoa. Kokeneet asiantuntijaluennoitsijamme kirvoittivat osallistujat myös vilkkaaseen keskusteluun.
Näin päivien anti syveni entisestään.

Edessä vasemmalla Hanna Hovi, Orionin eläkesäätiöstä sekä Johanna Rauhamaa Valion eläkekassasta.

Innovan aktuaarijohtaja Janne Sorainen
kertoi eläkesäätiöiden ja –kassojen
vakavaraisuus- ja katesäännöksistä.

Sijoituspäivä 25.4.2013 Savoyssa
Kevään sijoitusseminaarissa pohdittiin, joko talouden suunta on muuttumassa ja mihin nyt kannattaa sijoittaa. Samoin
selvitettiin miten eläkesalkun taktinen optimointi sopii pitkäjänteiselle eläkesijoittajalle. Kun lisäksi päivitettiin korko-,

Sijoitusjohtaja Jari Puhakka Eläkevakuutusyhtiö Eterasta

osake- ja kiinteistösijoittamisen strategiat todettiin seminaaripäivän olleen jälleen antoisa. Erityiskiitos päivän annista alustajille: Reijo Heiskanen, Hannu Hokka, Jussi Hyöty,
Tapani Piri ja Jari Puhakka.

Eturivissä: Kalervo Koistinen, Pasi Strömberg, Hannu Hokka, Paula Pöntynen,
Jouni Huttunen, Sirpa Hillberg ja Heikki Laurinen.
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