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   HELSINKI 31.12.1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriölle 

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 22.12.1998 erityisavustaja Markku 

Wallinin ja toimitusjohtaja Lauri Koivusalon selvittämään lakisäätei-

sen työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteita, tavoitteena edistää kil-

pailua hajautetun työeläkejärjestelmän toiminnan ja työeläkevarojen 

tuottavuuden tukemiseksi.  

Selvitysmiesten tehtäväksi annettiin  

1. laatia selvitys työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteista ja siitä, 

mitkä tulisivat olla työeläkejärjestelmän kilpailun tavoitteet, millä 

keinoilla on tarkoituksenmukaista kilpailla, mitä mahdollisia hait-

toja eri keinoilla kilpailusta on ja miten haitat ovat estettävissä, ja  

2. tehdä ehdotus mahdollisista lainsäädännön muutostarpeista.  

Erityisesti selvitysmiesten tulee selvittää:  
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1. Missä määrin Suomen lakisääteiseen sosiaalivakuutukseen yleen-

sä voidaan soveltaa kilpailua ja mitä mahdollisia edellytyksiä tai 

velvoitteita Euroopan Unionin direktiivit asettavat? 

2. Miten eläkelaitoksesta toiseen tapahtuvia vakuutusten siirtoja 

koskevia säännöksiä olisi kehitettävä kilpailun tehostamiseksi? 

3. Miten uusi eläkelaitos voisi kerryttää toimintapääomansa riittäväl-

le tasolle kilpailun kannalta neutraalilla tavalla? 

4. Sisältyykö vakavaraisuussäännöksiin myös kilpailua rajoittavia 

seikkoja ja miten mahdolliset haittatekijät voitaisiin poistaa? 

5. Voidaanko ja miten laskuperustekoron ylittävän tuoton käyttöön 

liittyviä säännöksiä kehittää niin, että ne nykyistä paremmin tuki-

sivat eläkkeiden turvaamista ja vakuutustoiminnan kilpailua? 

6. Voitaisiinko vakuutustoiminnan kilpailua edistää laskuperusteita 

siten kehittämällä, että luovutaan joiltakin osin yhdenmukaisista 

perusteista? 

7. Onko työeläkelaitosten taloudellista tilaa ja tuottavuutta koskeva 

informaatio riittävää, yhdenmukaista, oikeaa ja selkeää ja ellei 

niin ole, miten informaatiota olisi kehitettävä? 

8. Miten tehostuvassa kilpailussa voidaan turvata pienten ja kes-

kisuurten eläkelaitosten asema? 

9. Sisältyykö työeläkelaitoksia koskeviin säännöksiin muita kilpailua 

rajoittavia tekijöitä ja jos sisältyy, olisivatko ne poistettavissa? 

Selvitysmiesten tuli jättää työstään väliraportti 31.3.1999 mennessä 

(Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistio 1999:6). Kokonai-

suudessaan selvitystehtävän tuli valmistua 31.12.1999 mennessä.  

Selvitysmiehet ovat käyneet läpi laajan kuulemiskierroksen, jonka ai-

kana on keskusteltu mm. seuraavien tahojen kanssa: 

- Sosiaali- ja terveysministeriö (ylijohtaja Tarmo Pukkila, apulais-

osastopäällikkö Jorma Heikkilä, vakuutusylitarkastaja Martti 

Hännikäinen) 

- Vakuutusvalvontavirasto (ylijohtaja Markku Vesterinen, johtaja 

Martti Hännikäinen) 

- Valtiovarainministeriö (ylijohtaja Martti Hetemäki, neuvotteleva 

virkamies Jorma Tuukkanen, finanssineuvos Urpo Hautala) 

- Kauppa- ja teollisuusministeriö (hallitusneuvos Kristian Tammi-

vuori, ylitarkastaja Sari Hiltunen) 

- Eläketurvakeskus (toimitusjohtaja Matti Uimonen, tutkimuspääl-

likkö Bo Lundqvist, kehittämispäällikkö Christina Lindell) 

- Kilpailuvirasto (ylijohtaja Matti Purasjoki, erikoistutkija Johanna 

Juusela) 

- Suomen Pankki (pankinjohtaja Matti Louekoski) 

- Eläkesäätiöyhdistys – ESY (johtaja Eero Tuomainen, toiminnan-

johtaja Folke Bergström) 

- Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto (toimitusjohtaja Jukka 

Rantala) 

- Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto (toimitusjohtaja Tapani Mietti-

nen, johtaja Pertti Pukkila) 
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- Työeläkelaitosten Liitto (toimitusjohtaja Pentti Kostamo) 

- Vakuutuskassojen Yhdistys (toimitusjohtaja Kari Puustinen, toi-

mitusjohtaja Keijo Piskonen, toiminnanjohtaja Risto Heiskanen) 

- Eläke-Fennia (toimitusjohtaja Risto Kausto) 

- Eläke-Tapiola (toimitusjohtaja Tom Liljeström) 

- Ilmarinen (toimitusjohtaja Kari Puro, varatoimitusjohtaja Jaakko 

Tuomikoski, vakuutusjohtaja Hannu Rissanen, aktuaarijohtaja 

Hillevi Mannonen) 

- Varma-Sampo (toimitusjohtaja Paavo Pitkänen, johtaja Hannu 

Tarvonen) 

- Akava ry (pääsihteeri Risto Piekka) 

- Palvelutyönantajat ry (toimitusjohtaja Arto Ojala, johtaja Markku 

Koponen) 

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (puheenjohtaja 

Lauri Ihalainen, osastopäällikkö Pertti Parmanne) 

- Suomen Yrittäjät ry (toimitusjohtaja Risto Suominen, johtaja Kari 

Pankka) 

- Teollisuuden ja työnantajain Keskusliitto (johtaja Lasse Laatunen) 

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (puheenjohtaja Esa Swan-

ljung, sosiaalisihteeri Veikko Simpanen) 

- Professori Teivo Pentikäinen. 

Selvitysmiehet ovat pyytäneet edellä mainituilta tahoilta lausunnon 

väliraportistaan ja lausuntojen yhteenveto on liitteenä. Lisäksi selvi-

tysmiehet ovat kuulleet Työeläkelaitosten liiton asettamaa laskuperus-

tejaosta sekä pankkiiri Björn Wahlroosia.  

Selvitysmiestehtävässä sihteereinä ovat toimineet lakimies Harri 

Christensen Eläke-Fenniasta, tutkimusjohtaja Esko Kivisaari Varma-

Sammosta ja toimistopäällikkö Vesa Ronkainen Ilmarisesta (Sosiaali- 

ja terveysministeriön ja sittemmin Vakuutusvalvontaviraston edusta-

jana 4.6.1999 saakka). Lisäksi selvitysmiehet pyysivät asiantuntijaksi 

toimitusjohtaja Kari Joutsan Apteekkien eläkekassasta sekä kansain-

välisten eläkejärjestelmien asiantuntijaksi Jouko Janhusen Varma-

Sammosta.  Liitteenä olevan selvityksen Kuntien Eläkevakuutuksen 

rahoituksesta on kirjoittanut Suunnittelujohtaja Jari Sokka Kuntien 

eläkevakuutuksesta. Liitteenä olevan selvityksen yhteisistä tietojärjes-

telmistä on kirjoittanut johtaja Kari Nieminen Eläketurvakeskuksesta. 

Liitteenä olevan taulukon eläkevakuutusyhtiöiden tulostiedoista on 

koonnut Matti Voivalin Varma-Sammosta. 

Saatuaan mietintönsä valmiiksi selvitysmiehet jättävät sen kunnioitta-

en sosiaali- ja terveysministeriölle.  

 

Markku Wallin  Lauri Koivusalo 

Neuvotteleva virkamies  Toimitusjohtaja 
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1. Yhteenveto keskeisistä suosituksista 

1.1 Toimeksiannon tausta 

Työeläkejärjestelmään on 1990-luvulla tehty järjestelmän koko histo-

riaan nähden huomattavia muutoksia. Etuuksia muutettiin merkittä-

västi vuoden 1996 alusta toimitusjohtaja Kari Puron johtaman pääasi-

allisesti työmarkkinajärjestöjen edustajista koostuneen työryhmän eh-

dotusten perusteella. Saman ryhmän työn tuloksena eläkevarojen si-

joittamisen reunaehtoja muutettiin vuoden 1997 alusta. Eläkelaitosten 

itsenäisyyttä vahvistettiin ja varojen omistusta selkeytettiin pankinjoh-

taja Matti Louekosken selvitysmiestyön esitysten mukaisesti. Laitos-

ten valvontaa ja sen keinoja on vahvistettu. 

Järjestelmän toiminnan tehokkuutta ei sen sijaan ole pitkään aikaan 

tarkasteltu. Selvittelyn tarve on kuitenkin tullut eri yhteyksissä esille. 

Esimerkiksi kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 10.9.1997 työryh-

män, jonka tehtävänä oli selvittää pienyritysten työeläkelaitosten kaut-

ta tapahtuvan pääomahuollon kehittämistä.  

Yhtenä ehdotuksenaan työryhmä katsoi, että on tarpeellista selvittää, 

miten TEL-vakuutustoimintaa voisi kilpailuttaa siten, että sijoitusten 

hyvä tuotto hyödyttäisi nykyistä tehokkaammin myös pk-sektoria.  

Toivomusten perusteella sosiaali- ja terveysministeriö antoi selvitys-

tehtävän kilpailun lisäämisestä työeläkejärjestelmässä. 

1.2 Väliraportti 

Selvitysmiesten väliraportti sisälsi tiivistelmän kuulemiskierroksen 

tuloksista, kuvauksen työeläkejärjestelmän kilpailuun liittyvästä ta-

loudesta ja lainsäädännöstä, kuvauksen kilpailua rajoittavista tekijöis-

tä ja kilpailun lisäämisen keinoista sekä arvioinnin näihin liittyvistä 

ongelmista. Suosituksia toimenpiteeksi selvitysmiehet eivät tässä vai-

heessa esittäneet eikä selvitysteksti sisältänyt kannanottoja. Jatkotyös-

sä selvitystä todettiin laajennettavan mm. kansainvälisellä katsauksel-

la ja muutosvaihtoehtojen vaikutusarvioinnilla. 

Selvitysmiehet pyysivät lausuntoja väliraportista. Lausuntopyyntö ja 

siihen annettujen lausuntojen yhteenveto on esitetty liitteenä 1. 

1.3 Loppuraportin keskeisten suositusten yhteenveto  

Selvitysmiesten suositukset ja niiden perustelut on laajemmin esitetty 

muistion luvussa 10. Seuraavassa esitetään keskeisimpien suositusten 

lyhyt yhteenveto. 
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Selvitysmiesten suositukset työeläkejärjestelmän kilpailun tehostami-

seksi tähtäävät siihen, että eläkevarojen sijoitustuottoja voitaisiin ny-

kyisestään lisätä ja eläkelaitosten toimintaa ja palvelua saada entistä 

tehokkaammaksi. Tällä tavoin asetetut kilpailun tavoitteet tukevat 

suomalaiseen sosiaaliturvaan keskeisenä osana kuuluvan työeläkejär-

jestelmän tehokasta toimintaa eivätkä ne ole ristiriidassa EU:n lain-

säädännön kanssa. 

1. Lainsäädännön ja määräysten selkiyttämiseen liittyvät suositukset 

- työeläkelainsäädännön selkiyttäminen ja tarpeettomien säädös-

ten poistaminen tulee käynnistää pikaisesti 

- useat työeläkejärjestelmän rahoitusta koskevat keskeiset asiat 

esitetään nykyisin vakuutusmatemaattisina kaavoina laskuperus-

teissa. Näiden rahoitusta koskevien perusteiden läpinäkyvyyttä 

päätöksentekijöille tulee lisätä 

- työeläkevakuutusyhtiöiden toimilupien sisältö tulee kilpailusyis-

tä saattaa pikaisesti yhdenmukaiseksi 

- uuden eläkelaitoksen perustamista tulee helpottaa sallimalla 

työnantajan siirtää eläkelaitoksesta tietty osa vakuutuskantaa ja 

toimintapääomaa uuteen perustettavaan eläkesäätiöön tai eläke-

kassaan. Alkuvaiheessa asetetaan uudelle eläkelaitokselle nor-

maalia pienempi vakavaraisuusvaatimus 

- työeläkelainsäädännöstä tulee poistaa määräykset, joissa edelly-

tetään, että sijoitukset tulisi kohdistaa jonkin alan tuotannollisiin 

tarkoituksiin. 

2. Työeläkejärjestelmän eräiden säännösten muuttamista koskevat 

suositukset 

- sijoitustoiminnan tehostamiseksi työeläkevarojen tuottovaati-

muksen eli laskuperustekoron määrittelyssä tulee siirtyä nykyi-

sestä etukäteisestä määrittelystä jälkikäteen todellisten tuottojen 

mukaan tapahtuvaan määrittelyyn 

- vakuutusyhtiön vaihtamisen helpottamiseksi työeläkevakuutus-

yhtiöiden tuloksesta annettavien vakuutusmaksun alennusten eli 

asiakashyvitysten määräytyminen tulee muuttaa nykyisestä ker-

tyneisiin rahastoihin perustuvasta menettelystä 3 vuoden vakuu-

tusmaksuihin pohjautuvaksi 

- samalla vakuutusten siirto tulee tehdä mahdolliseksi neljännes-

vuosittain nykyisen vain vuodenvaihteessa tapahtuvan siirto-

mahdollisuuden sijasta 

- työeläkelaitosten yhteisten perusteiden osalta mukaan lukien 

vakuutusmaksun hoitokustannusosa ei ole työeläkejärjestelmän 

lakisääteisyyden ja vallitsevan markkinatilanteen johdosta syytä 

siirtyä suurempaan laitoskohtaisuuteen. Hoitokustannusosa kai-

paa kuitenkin kehittämistä niin, että se vastaisi paremmin va-

kuutusten aiheuttamia kustannuksia. Tilinpäätöksen läpinäky-

vyyttä myös liikekulujen osalta tulee lisätä 
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- vakavaraisuuden osalta, jolla alueella mainittu laskuperusteko-

ron määrittelyn muuttaminen jo merkitsee jonkinasteista vaka-

varaisuusvaatimusten alentumista, tulee varmistaa, että kerätty 

vakavaraisuus tehokkaasti edesauttaa parhaiden sijoitustuottojen 

saavuttamista. Tavoitevyöhykkeen alaraja näyttää muodostu-

neen rajaksi, jonka yläpuolella eläkelaitokset pyrkivät kaikin 

keinoin pysymään. Toimintatavan muuttumista koko riskinkan-

tokyvyn käytön suuntaan tulee tukea. 

3. Informaation lisäämistä koskevat suositukset 

- eläkelaitoksen sijoitus- ja muun toiminnan tuloksesta tulee jul-

kaista yhdenmukaisesti lasketut keskeiset tunnusluvut tilinpää-

töksessä sekä myös vuoden aikana. Tämä velvoite tulee asettaa 

kaikille työeläkejärjestelmän toimijoille 

- sijoitustoiminnan tulosten mittauksessa tulee jatkossa käyttää 

myös työeläkejärjestelmän ulkopuolisia tahoja sekä arvopaperi- 

että kiinteistösijoitusten osalta. 

4. Muita suosituksia 

- työntekijän eläkemaksun määrittelyssä ongelmaksi muodostuu, 

että se määritetään etukäteen TEL-vakuutusmaksun arvioidun 

kehityksen mukaan. Jälkikäteistarkastelussa on osoittautunut, 

että toteutuneeseen maksuun nähden työntekijän osuus on tullut 

yleensä jonkin verran liian suureksi. Jotta muun muassa eläke-

laitosten onnistuneen sijoitustoiminnan seurauksena maksamat 

hyvitykset tulisivat paremmin myös työntekijöiden hyväksi, oli-

si määritystapaa tältä osin tarkennettava 

- kilpailun lisääntyessä tulee kiinnittää huomiota ammattitaitoon 

ja osaamiseen erityisesti eläkevarojen tehokkaan sijoitustoimin-

nan varmistamiseksi 

- työeläkevakuutusyhtiöiden alueellisen jakelu- ja palveluverkos-

ton toimivuus on kaikissa tilanteissa turvattava tarvittaessa li-

säämällä työeläkevakuutusyhtiöiden roolia jakeluteiden hallin-

nassa 

- työeläkejärjestelmän yhteistoiminnan lisäämismahdollisuuksia 

tietohallinnon alueella tulee selvittää 

- esitetty hyvitysten jakomenettelyn muutos merkitsee samalla, 

ettei ole enää perusteltua säädellä takaisinlainauksen ehdoista 

järjestelmän yhteisissä laskuperusteissa. Yritysten oikeus lainata 

on sinänsä syytä säilyttää mutta lainan ehdot eivät enää tämän 

muutoksen jälkeen voi olla yhteisiä kaikille eläkelaitoksille 

- terveen kilpailun turvaamiseksi ja eläkelaitoskentän säilyttämi-

seksi riittävän hajautettuna valvovalla viranomaisella tulee olla 

riittävät mahdollisuudet kannansiirtojen yhteydessä varmistaa, 

ettei mikään eläkelaitos saa tällä tavoin määräävää markkina-

asemaa. Kilpailun kannalta pakollinen diffuusio voi tulla käyt-

töön vain, jos määräävää markkina-asemaa käytetään väärin. 

Diffuusiolainsäädäntöön liittyy muita merkittäviä tekijöitä kuin 
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pelkästään kilpailukysymys ja sen tarkasteleminen kuuluu erik-

seen tehtävän selvityksen piiriin. 

2. Kilpailu työeläkejärjestelmässä 

2.1 Kuvaus työeläkejärjestelmästä 

Työeläkejärjestelmä on osa suomalaista sosiaalivakuutusta. Järjestel-

mästä puhuttaessa sillä tarkoitetaan laajimmillaan kaikkea työ- tai 

virkasuhteeseen taikka yrittäjätoimintaan perustuvaa eläketurvaa. 

Näiden perusteella määräytyvistä osista koostuu lakisääteisen työ-

eläkkeen kokonaismäärä.  

Lakisääteisen työeläkkeen lisänä on kansaneläkejärjestelmä, joka 

maksaa eläkettä niille henkilöille, joilla ei ole työeläketurvaa tai sen 

määrä jää vähäiseksi. Tästä kaikesta muodostuu lainsäädännöllisesti 

sosiaalivakuutuksen eläkkeitä koskeva osuus.  

Lakisääteistä eläketurvaa täydennetään toisinaan vapaaehtoisella työ-

eläkkeellä tai täysin yksilöllisillä ratkaisuilla. Lakisääteisen turvan 

kattavuuden johdosta viimeksi mainituilla on Suomessa kuitenkin 

suhteellisen pieni rooli. 

Tässä selvityksessä keskitytään käsittelemään yksityisen sektorin työ-

eläkejärjestelmää (jäljempänä työeläkejärjestelmä), jolloin ulkopuo-

lelle jäävät julkisen sektorin eläketurva ja eräiden erityisjärjestelmien  

(muun muassa Suomen Pankki) sisältämä eläkelainsäädäntö. 

Työeläkejärjestelmässä etuudet ja velvoitteet on tarkoin määritetty la-

eilla, asetuksilla tai erilaisilla sosiaali- ja terveysministeriön määräyk-

sillä. Näin ollen niiden osalta ei voi olla käytännössä mitään eroavai-

suuksia. Eläkelaitokset eivät voi kilpailla keskenään esimerkiksi sillä, 

kuka tarjoaa parhaimmat etuudet. Tällainen kilpailu kuuluu vapaa-

muotoiseen vakuutukseen.  Työeläkejärjestelmästä ollaan riisumassa 

vähitellen siihen tähän asti sisältyneet erilaiset lisäetuudet ja ne siirre-

tään vapaaehtoisen vakuutuksen piiriin. 

Työeläkejärjestelmää hoidetaan hallinnollisesti useissa eri eläkelai-

toksissa. Merkittävin osa vakuutusmaksutulolla ja eläkerahastoilla 

mitattuna on yksityisoikeudellisissa eläkeyhtiöissä. Tämän lisäksi on 

muutamia tiettyjä työnantajaryhmiä koskevia eläkekassoja. Eläkeva-

kuutusyhtiöt (6) ja eläkekassat (8) voivat harjoittaa työntekijäin eläke-

lain (TEL) ja yrittäjien eläkelain (YEL) mukaista toimintaa. Yritys-

kohtaiset TEL-eläkesäätiöt, joita on tällä hetkellä 40, voivat harjoittaa 

TEL:n mukaista toimintaa. Eläkesäätiöön ja eläkekassaan voi kuulua 

myös vapaaehtoisia lisäetuja sisältävä erillinen osasto.  

Lisäksi on muutamia lailla säädettyjä eläkelaitoksia (4), joita koskevat  

tiettyjä aloja koskevat erityiset eläkelait. Näitä ovat LEL Työeläke-
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kassa, joka harjoittaa lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 

eläkelain (LEL) mukaista toimintaa, Esiintyvien taiteilijoiden ja  eräi-

den erityisryhmien  eläkekassa (ETEK), jonka toimialueena on  taitei-

lijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaki, 

Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA), joka on maatalousyrittäjien 

eläkelain toimeenpanija sekä Merimieseläkekassa (MEK), joka vastaa 

merimieseläkelain toimeenpanosta. LEL Työeläkekassa huolehtii kas-

sojen välillä tehdyn hoitosopimuksen perusteella myös ETEK:n tekni-

sestä toimeenpanosta. 

Eräistä työeläkejärjestelmän yhteisistä tehtävistä (mm. yhteisten kus-

tannusten selvitys ja valtakunnalliset rekisterit) huolehtii Eläketurva-

keskus (ETK). 

Edellä sanotut eläkelaitokset ovat juridiselta muodoltaan yksityisoi-

keudellisia.  Niiden hallinnosta on  yksityiskohtaisempia määräyksiä 

työeläkelaeissa, laissa työeläkevakuutusyhtiöistä sekä erilaisissa 

säännöissä. Eräs yhteinen piirre on, että niiden hallinnossa on vahva 

työmarkkinajärjestöjen edustus, joka aiemmin perustui osin sopimuk-

siin, mutta hiljakkoin on vahvistettu myös laeissa. Tämä ei kuiten-

kaan koske eläkesäätiöitä eikä eläkekassoja. 

2.2 Kilpailun tavoitteet 

Kuten edellä on todettu työeläkejärjestelmä on osa sosiaalivakuutusta 

ja sen eri alueet ovat pitkälle lainsäädännöllä säänneltyjä. Eläkkeet on 

määritelty laeissa, sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamat perus-

teet ovat pääosin samat kaikille eläkelaitoksille, konkurssitilanteiden 

varalta on olemassa yhteisvastuu ja eläkkeiden kustannuksia tasataan 

laitosten kesken. Näin ollen kilpailu sanan varsinaisessa merkitykses-

sä ei kovin hyvin sovi työeläkejärjestelmään. 

Tällä hetkellä kuitenkin asiakkaista kilpaillaan, vaikkakin siirtymiset 

laitoksesta toiseen ovat kokonaisuuteen nähden vähäisiä. Vakuutuk-

senottajilla on vuosittain mahdollisuus irtisanoa vakuutuksensa työ-

eläkevakuutusyhtiöstä tai eläkekassasta ja samalla kilpailuttaa vakuu-

tuksensa. Työnantaja voi eläkesäätiölaissa ja vakuutuskassalaissa 

määritellyissä tilanteissa myös liittyä jo olemassa olevaan eläkesääti-

öön tai eläkekassaan tai perustaa oman eläkesäätiön tai -kassan. Elä-

kesäätiöstä ja eläkekassasta on myös mahdollista tehdä vastuunsiirto 

eli vastuuvelan mukaan lukien sitä vastaava osuus toimintapääomasta 

ja niitä kattavien varojen luovuttaminen toiselle eläkelaitokselle. Li-

säksi alalla käydään kilpailua vakuutusten uusmyynnissä.  

Vakuutuksia yhtiöstä toiseen on vuodesta 1985 alkaen  siirtynyt vä-

himmillään vuodessa noin 2000 ja enimmillään noin 4200. Työsuhtei-

ta on vastaavasti siirtynyt vähimmillään 23.000 ja enimmillään 

55.200. Vuonna 1997 TEL-yhtiöissä oli vakuutuksia 97.500 ja työ-

suhteita 882.000. Siirtyminen kyseisenä vuonna edusti 2,9 % vakuu-
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tuksista ja 3,6 % työsuhteista. Nämä luvut, kun ne vielä jakautuvat 

ristiin eri yhtiöiden kesken, osoittavat ettei markkinaosuuksien mer-

kittävä muuttuminen ole tätä kautta todennäköistä. Suuremmat siirrot 

ovat tapahtuneet kannansiirtojen ja säätiöiden lopettamisten kautta, 

joita koskevat eri säännöt. 

Jos siirtymisvilkkautta halutaan kasvattaa, sille tulisi olla itse eläke-

järjestelmän tavoitteista lähtevä peruste. Työeläkejärjestelmän alkuai-

koina  näkemyksenä oli pikemminkin, että siirroista aiheutuu ylimää-

räisiä kustannuksia ja vakuutustoiminnan perusteita ei oltu laadittu 

mitenkään siirtoja suosiviksi. Kun kilpailua kuitenkin syntyi, on ha-

vaittu, että sillä on ollut tehostavaa vaikutusta koneiston toimivuuteen 

ja asiakkaiden saamaan palveluun. 

Kilpailu on yritysmaailmassa toiminnan keskeinen osa. Yritykset ta-

voittelevat toiminnassaan taloudellista voittoa. Toisaalta huonosti 

voittoa tuottavat yritykset karsiutuvat markkinoilta konkurssien tai 

fuusioiden kautta. Kilpailun seurauksia ovat muun muassa, että talou-

den resurssit tulevat allokoiduksi parhaalla mahdollisella tavalla ja 

asiakkaat saavat parhaan mahdollisen palvelun. Nämä seuraukset ovat 

syynä siihen, että sinänsä varsin raadollisen tuntuista kilpailua talous-

elämässä suositaan. Edelleen voidaan todeta, että kilpailu vaatii 

yleensä selkeää säätelyä, jonka ei kuitenkaan tulisi olla liiallista.  

Kuten edellä on jo todettu, työeläkejärjestelmässä  tilanne ei ole näin 

suoraviivainen. Perustana on lainsäädännöllinen pohja, jolloin monet 

tekijät ovat annettuja. Kilpailu esimerkiksi eläketurvan sisällöllä ei 

ole työeläkejärjestelmässä nykyisellään mahdollista. Lisäetujen anta-

minen vakuutetuille hyvien sijoitustuottojen perusteella vaatisi lain-

säädäntöön olennaisia muutoksia ja voidaan sanoa, että silloin oltai-

siin rakenteellisesti kokonaan toisentyyppisessä järjestelmässä. Lisäk-

si tämä ei olisi puhtaasti Suomen sisäinen asia, vaan silloin todennä-

köisesti jouduttaisiin keskustelemaan työeläkejärjestelmän kilpailu-

puitteista EU-säännösten näkökulmasta. 

Sellaiset kilpailutekijät, jotka eivät vaatisi edellä sanottujen perusteki-

jöiden muuttamista, ovat kuitenkin nykypuitteissakin mahdollisia. 

Näistä tärkeimpänä on tavoitteen asettaminen parempien sijoitustuot-

tojen aikaansaamiseen kilpailulla. Kaikki ennusteet osoittavat, että jo 

lähitulevaisuudessa eläkekustannukset tulevat nousemaan suurten ikä-

luokkien ja pitenevän elinajan johdosta. Kustannusten nousun katta-

miseen on vain harvoja keinoja. Yksi on maksujen korottaminen, toi-

nen parempien sijoitustuottojen aikaansaaminen taikka todennäköi-

simmin näiden yhdistelmä. Kolmas ja ikävin on eläke-etujen alenta-

minen. Tämän välttämiseksi kilpailua paremmista sijoitustuotoista 

voidaan työeläkejärjestelmässä pitää hyväksyttävänä. Se palvelee la-

kisääteisen eläkejärjestelmän tavoitteita. Asian merkityksellisyyttä 

kuvaa se, että rahastojen reaalituoton kasvu nykyennusteen mukaises-
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ta kolmesta prosentista neljään prosenttiin vuodessa merkitsee pitkäl-

lä aikavälillä eli vuoteen 2050 mennessä eläkerahastojen huomattavaa 

kasvua. Kolmen prosentin reaalituotolla rahastot olisivat tuolloin noin 

2,2-kertaiset palkkasummaan nähden kun taas korkeammalla tuotolla 

ne olisivat 2,6-kertaiset. ( Eläketurvakeskuksen raportteja 1999:17: 

Klaavo-Salonen-Tenkula-Vanne: Eläkemenot, -rahastot ja –maksut 

vuoteen 2050 ). 

Sijoitustuottojen lisäämisen pyrkimys tulisi olla myös ensisijaisena 

perusteena ja ohjaimena yrityksille niiden harkitessa eläkelaitoksen 

vaihtamista. Eläkelaitoksia kannustetaan kilpailuun, josta hyödyt tu-

levat sekä koko eläkejärjestelmälle että myös asianomaiselle eläkelai-

tokselle kannattavan asiakaskannan kasvuna. 

Jos eläkelaitoksen sijoitustoiminta onnistuu, yhtiö voi käyttää osan 

näistä tuotoista hyvitysten antamiseen. Hyvitykset vaikuttavat työnan-

tajien maksuihin voimassaolevien laskuperusteiden mukaisesti yritys-

kohtaisesti laskettuna lyhyellä aikavälillä. Lisäksi hyvitykset alentavat 

kollektiivisesti vakuutettujen omaa työeläkevakuutusmaksua, sillä ne 

otetaan huomioon tarkasteltaessa kunkin vuoden TEL-

vakuutusmaksun tasoa (vuosittainen työntekijäin eläkemaksu muuttuu 

puolella keskimääräisen TEL-vakuutusmaksun muutoksesta). Lopuil-

la varmistetaan tulevaisuuden eläkkeiden maksamista ja yhtiön vaka-

varaisuutta eli toimintapääomaa.  

Hyvityksiin ja vakavaraisuuteen käytettävissä oleva määrää riippuu 

sijoitusomaisuudelle asetetusta tuottovaatimuksesta eli niin sanotusta 

laskuperustekorosta. Tämä on ministeriön eläkelaitosten hakemukses-

ta asettama vaatimus sijoitusten tuotolle. Näin ollen perustekorolla on 

keskeinen vaikutus kilpailussa. Mitä enemmän  kyseinen raja ylite-

tään, sitä enemmän se antaa mahdollisuuksia hyvityksiin edellyttäen, 

että vakavaraisuusvaatimukset on täytetty. Eri asia on, mikä on sopiva 

tasapaino lyhytaikaisten maksualennusten ja koko eläkejärjestelmän 

pitkäaikaisen varautumisen kesken. 

Hyvitykset palvelevat oikeaa päämäärää, jos ne ohjaavat eläkelaitos-

valintoja siten, että valitaan laitos, joka tuottaa parhaat sijoitustuotot 

eikä sitä, jolta saadaan mahdollisesti parhaat  ”sivuedut”. Viimeksi 

mainitut merkitsevät usein sitä, että yksi vakuutuksenottaja saa etuja 

muiden kustannuksella.  

Toinen tärkeä kilpailutekijä on enemmän laadullinen vaikka siihen 

liittyy myös taloudellisia tekijöitä, eli tehokas asiakaspalvelu. Tähän 

kuuluvat mm. eläkehakemusten nopea ja oikeansisältöinen ratkaisu-

toiminta, vakuuttamistekniikan joustava toimivuus ja kustannustietoi-

suus. Jos palvelu ei ole tyydyttävää, hajautetussa järjestelmässä tulee 

olla mahdollisuus vaihtaa eläketurvan hoitajaa. Asiakkaalle ei voida 
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asettaa  vastuuta huonosta palvelusta siten, että vaihto tehtäisiin kovin 

vaikeaksi. Vaihdon esteisiin palataan myöhemmin tarkemmin. 

Tärkeää on, että eläkelaitoksen vaihtaminen on mahdollista, mutta sen 

tulisi tapahtua oikeasta syystä eli siksi, että uusi eläkelaitos on parem-

pi tuottojen generoija ja tehokkaampi eläketurvan hoidossa. 

Jotta kilpailusta sijoitustuottojen osalta muodostuisi mahdollisimman 

aito, täytyy sijoitustoiminnasta olla saatavilla riittävän nopea ja avoin 

informaatio. Tässä ei voi olla rajauksia sen suhteen, onko kysymyk-

sessä lakisääteinen laitos, yhden työnantajan tai työnantajaryhmän lai-

tos tai eläkevakuutusyhtiö. Kysymys ei ole ”sisäisestä” asiasta, vaan 

koko työeläkejärjestelmän sijoitusomaisuuden tuotosta ja asiakkaille 

annettavasta vertailupohjasta eri eläketurvan järjestämisvaihtoehdois-

ta. 

2.3 Kilpailukeinot ja kilpailun edellytykset 

2.3.1 Vakuutusmaksuun liittyvät seikat 

2.3.1.1 TEL-vakuutusmaksu 

Työeläkelaitosten keskeisinä kilpailutekijöinä ovat olleet vuosittaiset 

hyvitykset eli maksujen palautukset, yritysten eläkejärjestelmästä 

saamat lainat ja muut sijoitustoiminnan palvelut sekä eläkelaitosten 

tehokkuus eläketurvan hoidossa. Koska työnantajalla on lain perus-

teella velvollisuus järjestää työntekijöilleen eläketurva, hänellä on tä-

hän liittyen oikeus valita se yhtiö tai muu ratkaisu, jolla tämä velvoite 

toteutetaan. Tämän johdosta kilpailuun liittyvät tekijät kohdentuvat 

pääosin työnantajaan. 

TEL-vakuutusmaksu määrätään kullekin vuodelle etukäteen vakuu-

tusmatemaattisiin ja tilastollisin menetelmiin pohjautuen. Samalla 

otetaan huomioon eräisiin maksunosiin liittyvä harkinnanvaraisuus ja 

kulloisellakin hetkellä voimassa oleva poikkeuslainsäädäntö. Vakuu-

tusmaksu määritellään laskuperusteissa, jotka sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö vahvistaa työeläkevakuutusyhtiöiden hakemuksesta. Työelä-

kevakuutusyhtiöiden keskimääräinen vakuutusmaksu vuonna 2000 on 

21,5 % työntekijän palkasta. Tästä työntekijän maksuosuus on 4,7 %-

yksikköä (sama kaikilla työntekijöillä eläkelaitoksesta ja eläkelaista 

riippumatta) ja loput on työnantajan osuutta. Keskimääräisen vakuu-

tusmaksun eri osat vuonna 2000 muodostuvat seuraavasti: 
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Vanhuuseläkeosa 2,8 

työkyvyttömyysosa 2,0 

työttömyysosa 1,2 

tasausosa 14,6 

muut osat 1,0 

asiakashyvitykset -0,6 

tilapäiset osat 0,5 

yhteensä 21,5  % palkasta 

Vakuutusmaksun niin sanotuilla vakuutusteknisillä osilla (vanhuus-, 

työkyvyttömyys- ja työttömyysosat) kustannetaan kyseisten eläkkei-

den rahastointi ja tasausosalla taas vuosittaiset yhteisesti kustannetta-

vat eläkkeiden osat eli tasauseläkkeet. Tasausosaan sisältyy vuonna 

2000 myös osa, jolla luodaan niin sanottua EMU-puskuria. Vakuu-

tusmaksuun sisältyy lisäksi muita pienempiä osia (hoitokustannus-, 

ETK:n kustannus- ja maksutappio-osat). Lisäksi vuonna 2000 vakuu-

tusmaksuun sisältyy tilapäisluonteisina erinä ETK:n luottovakuutuk-

sen kuluihin liittyvä osa, vuonna 1994 tehdyn tilapäisen vakuutus-

maksun alennuksen eli vastuuvajauksen kuoletukseen perittävä osa 

sekä Eläke-Kansan konkurssiyhteisvastuun kustannuksiin perittävä 

osa. Vakuutusmaksun eri komponenttien määräytymisperiaatteita on 

lyhyesti kuvattu liitteessä 2. 

Yksittäisen työnantajan vakuutusmaksuun vaikuttaa työntekijöiden 

lukumäärä, joka määrää sen, sovelletaanko pientyönantaja- eli vakio-

maksutekniikkaa (maksu 22,03 % palkoista vuonna 2000 kun hyvitys-

ten alentavaa vaikutusta ei ole vielä otettu huomioon) vai suurtyönan-

tajatekniikkaa, jossa maksu riippuu työntekijöiden ikä- ja sukupuoli-

rakenteesta sekä työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkekustannusten 

omavastuuosuudesta. Suurtyönantajilla, joilla työntekijöiden luku-

määrä on vähintään 50 työkyvyttömyyseläkekustannukset muuttuvat 

asteittain täyteen omavastuuseen välillä 50-1000 työntekijää ja työt-

tömyyseläkkeet täyteen omavastuuseen (=puolet eläkekustannuksesta) 

välillä 50-300. Pien- ja suurtyönantajien vakuutusmaksu on määritelty 

siten, että kumpikin ryhmä vastaa eläkejärjestelmätasolla omista kus-

tannuksistaan. Suurtyönantajamaksun ikäriippuvuus on esitetty liit-

teeseen 2 sisältyvässä kuviossa. 

Vuoden 2000 alusta voimaan tulevissa työeläkelakien muutoksissa on 

edellä mainittua työnantajan omavastuuta työkyvyttömyys- ja työttö-

myyseläkekustannuksista muutettu. Jatkossa sekä työkyvyttömyys- et-

tä työttömyyseläkkeiden omavastuuta koskevat samanlaiset säännök-

set, joissa täysi omavastuu on 80 % eläkekustannuksesta ja omavas-

tuuaste muuttuu nollasta täyteen määräänsä työntekijöiden lukumää-

rän muuttuessa 50:stä 800:aan. 
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2.3.1.2 TEL-vakuutusmaksua alentavat hyvitykset 

Vakuutusmaksua alentaa eläkelaitoksen antama asiakashyvitys. Asia-

kashyvityksiä annetaan niin sanotusta ositetusta lisävakuutusvastuus-

ta, jossa olevat varat ovat kertyneet aiempien vuosien tuloksista teh-

dyistä siirroista. Asiakashyvitysten määräytymissäännöt ovat laskupe-

rusteissa, joiden mukaan muun muassa kunkin vakuutuksen osuus yli-

jäämästä määräytyy pääsääntöisesti kertyneiden (takaisinlainaamat-

tomien) rahastojen suhteessa ja kyseinen lisävakuutusvastuuosuus 

jaksotetaan asiakashyvityksiin kahden vuoden periodilla. Hyvitysten 

määräytymistä on yksityiskohtaisemmin kuvattu luvussa 5.5. 

Viime vuosina hyvitysten taso prosentteina palkoista on ollut keski-

määrin seuraava: 

1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 

0,2 0,2 0,2 0,4 0,7 0,6 

Vuosien 1999-2000 poikkeuksellisen korkeaa hyvitystasoa selittää 

suurelta osin ositetun lisävakuutusvastuun jaksotukseen tehty muutos, 

jonka seurauksena asiakas saa lisävakuutusvastuuosuutensa mak-

sunalennuksina aiempaa nopeammin. Vakuutuskohtaisesti hyvitystaso 

voi poiketa keskimääräisestä huomattavastikin, johtuen muun muassa 

asiakkaalle kertyneiden rahastojen määrästä ja eri vakuutusyhtiöiden 

hyvitystasojen eroista. 

Työntekijöille asiakashyvitykset ohjautuvat kollektiivisesti työeläke-

vakuutusyhtiöiden keskimääräisen hyvitystason kautta. Tämä seuraa 

siitä, että vakuutusmaksutason noususta työnantajat ja työntekijät kus-

tantavat kumpikin puolet ja maksutasoa alentavana otetaan huomioon 

TEL-yhtiöiden keskimääräinen asiakashyvitystaso. 

Eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa TEL-vakuutusmaksu määräytyy 

pääsääntöisesti vastaavalla tavalla kuin täyden omavastuun piirissä 

olevalla työnantajalla vakuutusyhtiössä (vrt. luku 4). 

Viimeisimmissä pitkän aikavälin ennusteissa (Eläketurvakeskuksen 

raportteja 1999:17) TEL-maksutason on ennakoitu perusvaihtoehdon 

mukaisessa laskelmassa kehittyvän siten, että eläkemeno tulee nou-

semaan nykyisestä 17 %:sta noin 36 %:iin palkkasummasta vuonna 

2050 ja TEL-maksu vastaavasti nykyisestä 21,5 %:sta noin 32 %:iin 

palkoista. Mikäli eläkevarojen sijoitustoiminnassa saadaan perusvaih-

toehdon mukaisen 3 %:n reaalituoton sijasta 4 %:n reaalituotto, va-

kuutusmaksutaso ennustejakson lopussa jäisi tällöin 29 prosenttiin 

palkoista. Yhden prosenttiyksikön tuottotason nousu näin ollen alen-

taa vakuutusmaksutasoa 3 prosenttiyksiköllä. 
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2.3.1.3 Työeläkejärjestelmän yhteisvastuullisen osan eli tasausjärjestelmän rahoitus 

Työeläkejärjestelmän tuotot tulevat vakuutusmaksuista sekä sijoitus-

toiminnan tuotoista. Näillä kustannetaan vastuuvelan kasvu, maksetut 

eläkkeet sekä hoitokustannukset.  (Työeläkejärjestelmän rahavirroista 

on yhteenveto muistion liitteessä 2). 

Vakuutusmaksuista kertyvistä varoista noin 1/3 tulee käytetyksi eri 

eläkelajien rahastointiin eli kattamaan vastuuvelkaa, noin 2/3 ta-

sauseläkemenoihin sekä vähäinen määrä hoitokustannuksiin ja mak-

sutappioihin. Lisäksi edelleen vuonna 2000 vakuutusmaksuun sisältyy 

tilapäisluonteisia eriä, joiden rahaliikenteen hoitaa ETK vastaavasti 

kuin tasauseläkkeidenkin osalta. Tasausjärjestelmään kuuluu puskuri-

rahasto eli tasausvastuu, jonka vähimmäismäärän (=30 % seuraavan 

vuoden tasauseläkemenosta) ylittävä osa on käytettävissä vakuutus-

maksutason vakauttamiseen (niin sanottu EMU-puskuri). 

Maksetuista eläkkeistä valtaosa kustannetaan vuosittain maksun ta-

sausosalla, vastuuvelasta kustannettava rahastoitujen eläkkeenosien 

määrä oli vuonna 1998 vajaat ¼ kokonaiseläkemenosta. 

Sijoitustoiminnan tuotoista niin sanottua laskuperustekorkoa (vuonna 

1998 5,5 %, tällä hetkellä 5,25 %) vastaava osa tulee käytetyksi varsi-

naisen eläkevastuun katteeksi. Vuosina 1997-1999 laskuperustekoron 

ja rahastojen laskennassa käytetyn diskonttauskoron eli rahastokoron 

(3 %) erotus käytettiin eläkelaitosten vakavaraisuuden vahvistamiseen 

eli siirrettiin  osittamattomaan lisävakuutusvastuuseen. Vuodesta 

2000 alkaen kyseinen korkoero käytetään vanhuuseläkkeiden rahas-

toitujen osien korotuksiin. 

2.3.1.4 Työeläkevakuutusyhtiön tulos 

Työeläkevakuutusyhtiöiden kokonaistulos muodostuu vakuutustoi-

minnan riskiliikkeestä, vakuutusmaksun hoitokustannusosasta liike-

kulujen jälkeen jäävästä ylijäämästä sekä sijoitustoiminnan ylijäämäs-

tä. Nämä tuloksen eri osat käyvät ilmi työeläkevakuutusyhtiön tilin-

päätöksen tunnusluvuista. Suoraan eläkelaitoksen tuloslaskelmasta 

niitä ei saa selville. 

Riskiliikkeestä ja maksun hoitokustannusosasta ylijäämää eli positii-

vista tulosta muodostuu, mikäli toteutuneet kustannukset ovat pie-

nemmät kuin laskuperusteissa on oletettu. Käytännössä tämä tarkoit-

taa, että laskuperusteiden mukaiset vakuutusmaksut ylittävät eläkkeis-

tä aiheutuneet kustannukset, joihin sisältyy myös vastuuvelkaan varat-

tava määrä tulevien vuosien eläkkeiden maksua varten. Riskiliikkeen 

tulos siirtyy vastuuvelkaan sisältyvään tasoitusvastuuseen, joka toimii 

puskurina tasoittaen vuosittaiset heilahtelut kuolevuus-, työkyvyttö-

myys-, työttömyys- sekä maksutappioriskeissä. 
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Sijoitustoiminnassa ylijäämää muodostuu, mikäli sijoitustoiminnan 

kokonaistuotto eli kirjanpidollisten tuottojen ja arvostuserojen muu-

tosten yhteismäärä ylittää tuottovaatimuksen eli laskuperustekoron. 

Arvostuserot muodostuvat omaisuuden käypien ja kirjanpitoarvojen 

erosta. (Koska eräiden vastuuvelan osien tuottovaatimus on pienempi, 

todellinen vastuuvelan tuottovaatimus on laskuperustekorkoa alempi, 

esim. vuonna 1997 vaikutus oli n. 0,3 %-yksikköä.) 

Vuonna 1998 TEL-yhtiöiden yhteenlaskettu tulos muodostui seuraa-

vasti: 

sijoitustoiminta 10 929 Mmk*  

hoitokustannus      155 

riskiliike    1 648 

yhteensä  12 732 milj. mk 

*arvostuserojen muutoksen osuus tästä 5 356 Mmk 

Riskiliikkeen yli- tai alijäämän osuus kokonaistuloksesta kasvattaa tai 

pienentää tasoitusvastuuta. Muu osa ylijäämästä voidaan käyttää (siltä 

osin kuin se ei liity arvostuserojen muutokseen) joko vakavaraisuuden 

vahvistamiseen (osittamattomaan lisävakuutusvastuuseen, omaan 

pääomaan tai poistoeroon) tai tuleviin asiakashyvityksiin varautumi-

seen (ositettuun lisävakuutusvastuuseen). 

Asiakashyvitysten määräytymismekanismia ollaan parasta aikaa ke-

hittämässä paitsi jakoperusteen, myös hyvitysten kokonaistason sään-

telyn osalta, kuten muistion luvussa 5 tarkemmin kuvataan. 

2.3.1.5 Sijoitustoiminta 

Aiemmin valtaosa sijoitusomaisuudesta oli turvaavin vakuuksin an-

nettuina lainoina asiakasyrityksissä. Lainat olivat joko ehdoiltaan tiu-

kasti säänneltyjä takaisinlainoja tai ehdoiltaan vapaampia sijoituslai-

noja. Turvaavuuden asteesta antaa hyvän kuvan 1990-luvun alun syvä 

lama. Eläkelaitoksille aiheutui mitättömän vähän luottotappioita lai-

noista. Tappiot tulivat vakuuksien antajille, lähinnä pankeille ja Elä-

keturvakeskuksen luottovakuutukselle. Lainanantoa varmoja vakuuk-

sia vastaan ei voidakaan varsinaisesti kutsua sijoitustoiminnaksi, vaan 

yritysrahoitukseksi ilman luottotappion vaaraa. Merkittävin muutos 

on tapahtunut siinä, että eläkelaitokset ovat aiempaa enemmän joutu-

neet suuntaamaan sijoituksia riskillisiin kohteisiin lainakysynnän 

voimakkaan vähentymisen johdosta. 

Huomattavimmat sijoitukset viime vuosina on tehty valtion liikkeelle 

laskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Niiden osuus koko yksityisen 

sektorin eläkejärjestelmän sijoitussalkusta oli vuoden  1998 lopussa  

46,4 %. Markkamääräisesti niitä oli 116,7 mrd. mk. Sijoituksina 

joukkovelkakirjalainat ovat pääoman osalta turvaavia eli pääoma saa-

daan aina takaisin. Sen sijaan niihin liittyy korkoriski. Tällä on merki-



  

  13 

  

                 

tystä toimintapääomaan, johon sisältyvät myös niin sanotut arvos-

tuserot eli käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus. Markkinakorkojen 

muuttuessa joukkovelkakirjalainojen arvostuserot muuttuvat, jolloin 

ne näkyvät toimintapääoman määrässä. Ne arvo kirjataan alas kuiten-

kin toimintapääomassa enintään hankintahintaan. Sen sijaan arvojen 

alenemisia ei kirjata tuloslaskelmaan edellyttäen, että eläkelaitoksella 

ei ole tarvetta realisoida niitä ja tuotto ylittää edelleen laskuperusteko-

ron. 

Osakkeet ja niihin liittyvät sijoitusinstrumentit (muun muassa vaihto-

velkakirjalainat) ovat lisääntyneet eläkelaitoksissa. Vuonna 1992 nii-

den osuus salkusta oli 3,9 % ja vuoden 1998 lopussa 16,4 %. Mark-

kamäärät vastaavina ajankohtina olivat 5,6 mrd. mk ja 41,3 mrd. mk. 

Näiden arvot määräytyvät markkinoilla ja riskien toteutuminen on 

mahdollista, jolloin ne konkreettisina näkyvät tuloslaskelmaan kirjat-

tavina arvonalennuksina eli sijoitustappioina. Osakkeiden arvonmuu-

tokset vaikuttavat toimintapääomaan. Jos osakkeiden arvot alenevat 

alle hankintahintojen, ne kirjataan markkina-arvojen mukaisina. 

Kiinteistösijoituksia oli vuoden 1998 lopussa 19,6 mrd. mk ja niiden 

osuus salkusta oli 7,8 %. Kiinteistöjen suhteellinen osuus salkusta on 

alentunut 1990-luvulla (vuonna 1992 osuus oli 11,6 %). 

Loppuosa salkusta eli 29,4 % on lyhytaikaisissa markkinarahasijoi-

tuksissa (8,8 %), takaisinlainauksessa (12,0 %) ja sijoituslainoissa 

(8,6 %), joista viimeksi mainituista  vajaa puolet eli 3,7 % on lainoja 

omille yhtiöille, jotka ovat lähinnä kiinteistöyhtiöitä. Tämän loppu-

osan markkamääräinen arvo oli vuoden 1998 lopussa 73,7  mrd. mk. 

Koko yksityisen sektorin sijoitusomaisuus oli vuoden 1998 lopussa 

kaikki laitokset mukaan lukien 251,3 mrd. mk.  

Edellä esitetty koko työeläkejärjestelmän salkku osoittaa, että niin sa-

nottuja varmoja ja täysin turvaavia sijoituksia on hupenevassa määrin. 

Turvaavuus, riski ja tuotto kietoutuvat läheisesti toisiinsa; korkea 

tuotto-odotus pitää sisällään korkeamman riskin. 

Työeläkelaitoksille on viime vuosina kerätty riskisijoituksia varten 

puskurit eli toimintapääomat, joiden tarkoituksena on mahdollistaa 

parempien sijoitustuottojen saaminen. Sijoitustoiminta on siten mer-

kittävä kilpailukeino ja kohoavat sijoitustuotot tavoite. Paremmat si-

joitustuotot keventävät tulevaisuudessa eläkemaksujen nousua, mutta 

samalla ne tarjoavat eläkelaitoksille paranevia mahdollisuuksia kil-

pailla asiakkaista lyhytaikaisin maksun alennuksin. 

Siirtymistä vaikeuttavana tekijänä on usein mainittu se, että asiakas 

siirtyessään yhtiöstä toiseen ei saa mukaansa edelliseen yhtiöön ker-

tynyttä rahastoa, joka suurelta osin nykyisellään määrää hyvitysten 

saamisen. Tähän kysymykseen palataan mietinnössä jäljempänä sa-
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moin kuin siihen, miten laskuperustekoron ylittäviä tuottoja kilpailun 

kannalta ja ylipäätään olisi järkevintä käyttää. 

2.3.2 Muita kilpailutekijöitä 

Kilpailuun kuuluu, että toimintakentässä on useita ja usean tyyppisiä 

eläkelaitoksia.  Hajautus ja laitosten moninaisuus on kilpailutekijä 

sellaisenaan, koska huonosti hoidetut eläkelaitokset eivät menesty 

kilpailussa. Ennen kaikkea suurtyönantajilla on vaihtoehtona oma 

eläkesäätiö, joka mahdollistaa muun muassa hyvän sijoitustuloksen 

seurauksena välittömästi matalamman vuotuisen säätiölle maksetta-

van kannatusmaksun. 

Edellisen lisäksi tulisi olla mahdollisuus perustaa kokonaan uusi elä-

kelaitos. Ongelman muodostaa uuden eläkelaitoksen alkutaipaleella 

sellaisen vakavaraisuuden luominen, jonka varassa on mahdollista 

kasvattaa sijoitusomaisuuden tuottoa ja kestää siihen liittyvä riski. 

Eläkelaitosten kilpailun tehostimena voisi olla myös se, että niiden si-

joitustoiminnan tulokset olisivat jatkuvasti jonkin ulkopuolisen tahon 

seurattavana. 

Niinikään kilpailun luonteeseen kuuluu, että sitä ei harjoiteta määrää-

vän markkina-aseman puitteissa.  Monopolin luonteinen asema mark-

kinoilla aiheuttaa kokemuksen mukaan helposti epätervettä kilpailua.  

Yrityselämän kilpailun luonteeseen kuuluu, että kilpailun tuloksesta 

palkitaan tuloksen tekijät.  

Pisimmälle vietynä tämä toteutetaan yrityksissä johdolle annettavilla 

optioilla. Lakisääteisessä eläkevakuutuksessa tämän tyyppinen insen-

tiivi on vaikeasti toteutettavissa. Asiaa tulisi kuitenkin tarkastella 

avoimesti, koska sopivasti toteutetulla palkitsemisella voidaan tehos-

taa tulosten aikaansaamista. On jokseenkin selvää, että vastaisuudessa 

tulee olemaan lisääntyvää kilpailua  hyvistä sijoittajaresursseista. 

Kuten aiemmin on todettu, kilpailutekijänä voidaan pitää myös eläke-

laitoksen tehokkuutta. Kustannustietoisuus ja asioiden nopea ja oi-

keasisältöinen käsittely näkyvät asiakkaisiin päin positiivisina tekijöi-

nä. Voidakseen tehdä päätelmiä asiasta asiakas tarvitsee avointa in-

formaatiota tehokkuuteen liittyvistä tekijöistä. 

Vakuutuksenottajille ja vakuutetuille annettaviin peruspalveluihin 

kuuluvat vakuutus-, eläke- ja asiantuntijapalvelut. Vakuutusyhtiöt 

kilpailevat näillä palveluilla keskenään ja jonkin verran tehdään myös 

tunnuslukuseurantaa vertailun helpottamiseksi. Palvelujen laatua voi-

daan yleisesti arvioida luotettavuuden, nopeuden ja joustavuuden 

avulla. Esimerkkeinä tällaisista mittareista ovat eläkehakemusten kä-

sittelyajat ja ratkaisujen kestävyys muutoksenhakuprosessissa. Ene-
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nevässä määrin pyritään myös mittaamaan asiakastyytyväisyyttä. Kil-

pailijoihin eli eläkesäätiöihin ja eläkekassoihin verrattuna työeläkeva-

kuutusyhtiöillä on kokonsa vuoksi käytettävissään monilta osin laa-

jemmat asiantuntijaresurssit. Viime aikoina painopisteinä on useissa  

työeläkevakuutusyhtiöissä ollut sijoitusorganisaatioiden tehostaminen 

ja kuntoutuksen ja työkyvyn ylläpito-toiminnan kehittäminen sekä 

työkyvyttömyyseläkeratkaisutoiminnan laadun ylläpito. 

Selvitysmiesten tekemien kuulemiskierrosten yhteydessä on tullut 

esiin lukuisa määrä seikkoja, joiden katsotaan yleiseltä kannalta ole-

van ei toivottuja. Tällaisia ovat mm. hajautetun järjestelmän liukumi-

nen vähittäin yhä kasvaviin laitoskokoihin, alalle pääsyn korkea kyn-

nys, yhtiöryhmittymissä tehtävät pakettiratkaisut, turvaavuuden heik-

keneminen sijoitustoiminnassa, pelko joutumisesta EU:n henkivakuu-

tusdirektiivien piiriin, työntekijöiden vähäinen mahdollisuus vaikuttaa 

eläkelaitosvalintoihin jne. Näitäkin tarkastellaan jäljempänä tarkem-

min. 

Taloudelliseen kilpailuun liittyvät työeläkevakuutusyhtiöissä lähinnä 

asiakashyvitykset, asiakassijoitukset sekä vakuutusyhtiöryhmän muut 

palvelut. Eräät lausunnonantajat ovat kiinnittäneet huomiota vakuu-

tusten hankinnan ja asiakasrahoituksen yhteensovittamisesta sekä yh-

teistyöyhtiöiden palveluiden hinnoittelusta mahdollisesti aiheutuviin 

lieveilmiöihin. Asiakasrahoituksen ja -sijoitusten tulisi olla sellaisia, 

että ne tukevat TEL-järjestelmän tavoitetta pyrkiä hyviin sijoitustuot-

toihin. Tätä voidaan varmistaa muun muassa sillä, että sijoitusten 

tuottotavoite on riittävän korkea ja saattamalla sijoitustoiminta lä-

pinäkyväksi. Vakuutuskonsernin muiden yhtiöiden palvelujen osalta 

voidaan terveen kilpailun lähtökohtana pitää TEL-toiminnan erillään 

pitoa muusta vakuutustoiminnasta, kuten EU-liittymissopimuksen yh-

teydessä on edellytetty. Myös laki työeläkevakuutusyhtiöistä korostaa 

ja edellyttää työeläkevakuutusyhtiön riippumattomuutta muista va-

kuutusyhtiöistä. 

Yleisenä ongelmana on eräissä selvitysmiesten väliraportista anne-

tuissa lausunnoissa pidetty nykyisen eläkelainsäädännön monimutkai-

suutta, joka osaltaan myös vaikeuttaa kilpailua läpinäkyvyyden esty-

essä. Samoin on vaadittu selvitettäväksi lailla perustettujen eläkelai-

tosten asemaa kilpailun näkökulmasta, kun niiden toiminta perustuu 

tietyillä aloille säädettyyn monopoliasemaan. 

Edellä sanottu osoittaa, että selvitettäviä kilpailuun liittyviä kysymyk-

siä on runsaasti. Tämän vuoksi mietinnössä on jouduttu rajautumaan 

vain olennaisimmiksi katsottuihin kysymyksiin, jotka itse asiassa mo-

nilta osin ilmenevät jo selvitystyön pohjana olevasta toimeksiannosta. 

Niinikään ei ole tarkoituksenmukaista syventyä kaikkiin vakuutustek-

nisiin yksityiskohtiin, vaan pikemminkin määritellä konkreettisia ta-

voitteita, joita työeläkejärjestelmässä kilpailun kannalta voidaan pitää 
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järkevinä. Tästä huolimatta selvitystyöhön sisältyy tavallista laajem-

min vakuutustekniikan kuvausta, koska se edesauttaa työeläkejärjes-

telmän rajoitteiden tunnistamista. 

2.4 Eläkelaitosten ja eläkevarojen sijoittajien kilpailu eräissä maissa 

Tämän raportin liitteenä 3 olevassa selvityksessä tarkastellaan eläke-

laitosten ja eläkejärjestelmissä toimivien eläkevarojen sijoittajien 

keskinäistä kilpailua neljässä Euroopan maassa. Maat ovat Britannia, 

Norja, Ranska ja Ruotsi. Seuraavassa esitetään yhteenveto selvityksen 

tuloksista. 

Tutkittavien maiden vakuutustarkastuksesta vastaaville viranomaisille 

sekä eräille kansainvälisille järjestöille lähetettiin kysely, jolla pyrit-

tiin löytämään kilpailuun mahdollisesti liittyviä ongelmia. Kyselyn 

aiheet olivat seuraavat: Eläkelaitoksen tai sijoitusten hoitajan vaihta-

mista koskevat määräykset, kilpailun olemassaolo ja kilpailukeinot, 

epäterveiden kilpailukeinojen käyttö, kilpailun vaikutus sijoituskoh-

teiden valintaan, kilpailun valvonta sekä kilpailun yleiset edut ja hai-

tat. 

2.4.1 Kilpailua eläketurvan toisessa pilarissa 

Kansainvälisessä eläkealan kirjallisuudessa eläketurva jaetaan kol-

meen pilariin.  

Ensimmäinen pilari on yleensä valtion hoidossa ja se muodostuu laki-

sääteisestä eläkejärjestelmästä, jossa on joko tasasuuruinen peruseläke 

ja ansioihin suhteutettu lisäeläke tai pelkästään jompikumpi. Eläke-

turvan piirissä on koko väestö tai vain vakuutusmaksuja maksavat 

palkansaajat ja yrittäjät. Suomen kansan- ja työeläkejärjestelmät lue-

taan ensimmäiseen pilariin kuuluviksi. 

Toisella pilarilla täydennetään ensimmäisen pilarin eläketurvaa. Toi-

sen pilarin eläkejärjestelmät ovat ryhmäpohjaisia ja työsuhteeseen pe-

rustuvia. Järjestelmät ovat yritys-, ammatti- tai alakohtaisia. Perusta-

misensa osalta ne ovat pakollisia tai vapaaehtoisia. Perustettuun jär-

jestelmään palkansaajan on yleensä pakko kuulua.  

Kolmas pilari sisältää puhtaasti yksilökohtaista eläke- tai muuta sääs-

tämistä eläkeaikaa varten.    

Kansainvälisiä eläkejärjestelmien vertailuja tehtäessä on syytä pitää 

mielessä, että Suomen eläkejärjestelmään soveltuu huonosti edellä 

mainittu pilariluokittelu. Ensimmäinen pilari on erityisesti lakisäätei-

sen työeläkejärjestelmän vuoksi meillä huomattavasti keskeisemmäs-

sä roolissa kuin muissa maissa. Lakisääteisen työeläkejärjestelmän 

kattavuuden ja eläketurvan hyvän tason vuoksi toisen ja kolmannen 

pilarin lisäeläkejärjestelmien rooli on meillä huomattavasti vähäisem-
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pi kuin muissa maissa. Toisaalta ensimmäisen pilarin järjestelmät ei-

vät muissa maissa yleensä rahastoi lainkaan. Ne perustuvat siis toisin 

sanoen täysin jakojärjestelmään poiketen tässä suhteessa omasta osit-

tain rahastoivasta työeläkejärjestelmästämme. 

Eläkelaitosten ja sijoituksista vastaavien kilpailua on tutkituissa mais-

sa Ruotsia lukuun ottamatta vain eläketurvan toisessa pilarissa. Ruot-

sissa kilpailu ensimmäiseenkin pilariin on vasta tulossa vuonna 1999 

aloitetun eläketurvauudistuksen myötä. 

Britanniassa toiseen pilariin kuuluvat työnantajakohtaiset lisäeläkejär-

jestelmät sekä niin kutsutut henkilökohtaiset eläkkeet. Eläkelaitoksina 

toimivat vakuutusyhtiöt ja eläkesäätiöt. Eläkevarojen sijoittajia ovat 

myös rahalaitokset, asuntorahoitusosuuskunnat ja erilaiset sijoitusyh-

tiöt. Norjassa toisen pilarin eläketurvasta huolehtivat vakuutusyhtiöt 

ja eläkekassat sekä sijoittajina myös pankit. Ruotsissa toisen pilarin 

eläkejärjestelmien hallinnosta kilpailevat toimihenkilöiden ja työnte-

kijöiden lisäeläkejärjestelmien omat eläkelaitokset, eläkesäätiöt, va-

kuutusyhtiöt ja sijoitusyhtiöt. Selvityksen liitteessä 3 kuvataan yksi-

tyiskohtaisemmin tutkittujen maiden eläketurvan rakenne ensimmäi-

sen ja toisen pilarin osalta. 

Kun ulkomaisia järjestelmiä kuvattaessa puhutaan esim. eläkekassois-

ta, ne eivät yleensä tarkoita lailla perustettuja eläkelaitoksia kuten 

esim. LEL Työeläkekassa, vaikka niissä harjoitettu toiminta saattaa 

säännöksistä johtuen olla pakollista. 

2.4.2 Vakuutuksenantajan ja sijoitusten hoitajan vaihtaminen 

Kaikissa tutkituissa maissa Ranskaa lukuun ottamatta vakuutuksenan-

tajan ja eläkevarojen sijoittajan vaihtaminen on mahdollista. Britanni-

assa ja Norjassa vaihtojen määrälle ei ole asetettu rajaa. Sama on ti-

lanne Ruotsissa toimihenkilöiden lisäeläkejärjestelmässä, mutta työn-

tekijöiden järjestelmässä vaihto voidaan tehdä vain kerran vuodessa. 

Useat vaihdot eivät kuitenkaan ole toivottavia. Vaihdosta aiheutuu 

siirtokustannuksia ja uuden vakuutuksen aloituskustannuksia sekä 

varsinkin Britanniassa myös konsulttikustannuksia uutta sijoittajaa 

valittaessa. Britanniassa vaihdossa on useimmiten kyse sijoitussalkun 

siirtämisestä uuden sijoittajan hoitoon.  

Norjassa ja Ruotsissa aloitteenteko vaihdosta kuuluu vakuutuksenot-

tajalle, mutta Britanniassa se on eläkejärjestelmän uskotuilla miehillä, 

jollaiset jokaisella eläkejärjestelmällä on oltava. 

Norjassa ja Ruotsissa vaihto koskee periaatteessa tulevia vakuutus-

maksuja. Vaihtoon mennessä kertyneet eläkeoikeudet jäävät vapaakir-

joina entiseen eläkelaitokseen. Norjassa kertynyt eläkeoikeus on kui-

tenkin siirrettävissä vakuutetun suostumuksella. 
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Syyt vakuutusyhtiön vaihtoon voivat olla hyvin erilaisia. Sijoitusten 

hoitajan vaihto yleensä johtuu asiakkaan tyytymättömyydestä sijoitus-

ten tuottoon. 

2.4.3 Kilpailun luonne ja kilpailukeinot 

Kaikki kyselyn saaneet vakuutustarkastukset totesivat kilpailun ole-

van kovaa tai kasvussa. Britanniassa kilpailu henkilökohtaisista eläk-

keistä aiheutti 1990-luvun alkupuolella sittemmin väärinmyynniksi 

katsottua markkinointia, jossa useat sadat tuhannet vakuutetut tekivät 

oman eläketurvansa kannalta huonoja ratkaisuja siirtymällä esimer-

kiksi hyvästä työnantajakohtaisesta eläkejärjestelmästä henkilökoh-

taisten eläkkeiden käyttöön.   

Britanniassa kilpailun kovenemisen seurauksena sijoitukset ovat sa-

mankaltaistuneet. Sijoitusten hoitajat eivät kovin helposti tee toisis-

taan poikkeavia sijoitusratkaisuja. Tämä kaventaa eläkejärjestelmän 

uskottujen miesten valintamahdollisuuksia sijoitusten hoitajan valin-

nassa ja samalla kapenevat sijoitusten hoitajien mahdollisuudet osoit-

taa paremmuuttaan alalla. 

Kilpailukeinoina ovat sekä sijoitusten tuotto että asiakkaan saaman 

palvelun laatu. Tuottoa pidetään ratkaisevampana kilpailukeinona 

edellyttäen, että palvelu on hyväksyttävällä tasolla. Tutkittujen mai-

den vakuutustarkastuksesta vastaavat viranomaiset eivät kilpailun ko-

vuudesta huolimatta ole havainneet käytetyn epäterveitä kilpailukei-

noja. Esimerkiksi Britannian vastauksessa kyselyyn ei henkilökohtais-

ten eläkkeiden väärinmyyntiä mainita lainkaan.  

2.4.4 Kilpailun ja sijoitustoiminnan välinen kytkentä 

Eläkejärjestelmän tarpeiden katsotaan määräävän sijoituskohteet. Yk-

sittäiset sijoituspäätökset tehdään ammattimaisesti ja sijoitustoimintaa 

koskevien määräysten mukaisesti. Britanniassa kilpailua sijoitusten 

hoitajien kesken ei pidetä ensiarvoisena tekijänä yksittäisissä sijoitus-

päätöksissä. Ainoastaan Ruotsin vastauksessa todetaan, että on va-

kuutusyhtiön oma asia harkita, onko tarvetta tehdä joitain asiakasläh-

töisiä sijoituksia. 

2.4.5 Kilpailun yleiset edut ja haitat 

Eläkelaitosten ja sijoitustoiminnasta vastaavien tahojen kilpailua pi-

detään terveenä markkinatalouden ilmiönä. Kilpailun uskotaan paran-

tavan sijoitustuottoja, merkitsevän kustannusten pysymistä aisoissa ja 

ylipäätään parantavan asiakkaiden ja kuluttajien palvelua. Kilpailun 

todetaan vaativan selkeää lainsäädännöllistä sääntelyjärjestelmää, 

minkä vakuutustarkastuksesta vastaavat viranomaiset toteavat olevan 

kunnossa tutkituissa maissa.  
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Britanniassa kilpailusta ei katsota olevan mitään haittoja, kunhan alan 

valvonta toimii ja kuluttajilla on riittävästi tietoja eläkejärjestelmäs-

tään.     

Norjassa pelätään, että koventunut kilpailu saattaa vaikuttaa siten, että 

vakuutusyhtiöt ottavat liian suuria riskejä ja saattavat sillä tavalla va-

kavaraisuutensa uhanalaiseksi. Ruotsissa ainoaksi haitaksi nähdään 

kiire, jolla uusia vakuutustuotteita on ryhdyttävä markkinoimaan en-

nen kuin hallinto- ja tietojärjestelmät on saatu kunnolla toimimaan. 

3. Kilpailun sääntely ja valvonta 

3.1 Kilpailulainsäädäntö  

3.1.1 Yleistä 

Suomi on EU-jäsenyytensä perusteella osa eurooppalaisia sisämark-

kinoita, jossa tavoitteena on tavaroiden, palvelujen, pääomien ja hen-

kilöiden kansallisista rajoista ja rajoituksista vapaa liikkuminen. 

Suomen kansallisella kilpailupolitiikalla tähdätään markkinoiden te-

hokkaaseen toimintaan, yritysten väliseen kilpailuun ja kansainvälis-

tymiseen. Erityisesti painotetaan kuluttajien etua ja elinkeinotoimin-

nan harjoittamisen vapautta. Kilpailuun sovelletaan sekä Suomen 

kansallista kilpailulainsäädäntöä että EY:n kilpailusääntöjä, jotka tu-

livat jo ETA-sopimuksen perusteella Suomea velvoittaviksi.    

3.1.2 Suomen kilpailulainsäädäntö  

Kilpailunrajoituksia koskevan lainsäädännön tavoitteena on terveen ja 

toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen vahingollisilta kilpailun-

rajoituksilta. Tätä tavoitetta koskevat  säännökset on kirjattu 1.9.1992 

voimaan tulleeseen lakiin kilpailunrajoituksista (480/1992, kilpailun-

rajoituslaki, KRL).  

KRL on yleislaki, jota sovelletaan kaikkiin taloudellista kilpailua ra-

joittaviin järjestelyihin. Lakia ei sovelleta sopimuksiin tai järjestelyi-

hin, jotka koskevat työmarkkinoita tai maataloustuotteiden alkutuo-

tantoa tietyin edellytyksin. Lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät 

yleensä myös sellaiset kilpailunrajoitukset, jotka rajoittavat taloudel-

lista kilpailua Suomen ulkopuolella ja jotka eivät kohdistu suomalai-

seen asiakaspiiriin. Kilpailu-lainsäädännön valmistelusta vastaa 

kauppa- ja teollisuusministeriö.  

KRL perustuu kieltoperiaatteelle. Kiellettyjä kilpailunrajoituksia ovat: 

 Määrähinnat 

 Tarjous- ja hintakartellit 

 Kartellit, jotka rajoittavat tuotantoa tai jakavat markkinoita tai 

hankintalähteitä 

 Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö 
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Kielletylle kilpailunrajoitukselle voidaan määräävän markkina-

aseman väärinkäyttöä lukuun ottamatta myöntää poikkeuslupa, mikäli 

kilpailunrajoitus tehostaa tuotantoa tai hyödykkeiden jakelua, edistää 

teknistä tai taloudellista kehitystä tai jos siitä hyötyy asiakas tai kulut-

taja. Poikkeusluvan myöntää kilpailuvirasto, joka Suomessa vastaa 

kilpailuvalvonnasta (Laki kilpailuvirastosta 711/1988, Asetus kilpai-

luvirastosta 66/1993).  

Muita kuin laissa kiellettyjä kilpailunrajoituksia arvioidaan väärin-

käyttöperiaatteen mukaisesti, jolloin kilpailunrajoitukseen puututaan 

silloin, kun sillä on laissa mainittuja vahingollisia vaikutuksia. Ellei 

menettelyä ole pidettävä vähäisenä tai seuraamusmaksun määräämistä 

kilpailun turvaamisen kannalta muutoin perusteettomana, KRL:n kiel-

topäätöstä rikkoneelle elinkeinonharjoittajalle tai elinkeinonharjoitta-

jien yhteenliittymälle määrätään kilpailunrikkomismaksu.  

Kilpailunrajoituslakiin lisättiin 1.10.1998 voimaan tulleella muutok-

sella (303/1998) yrityskauppavalvontaa koskevat säännökset (3 a lu-

ku) sekä puuttumattomuustodistusta, vähämerkityksellisiä kilpailun-

rajoituksia ja vahingonkorvausvelvollisuutta koskevat säännökset. 

Puuttumattomuustodistusta koskevan säännöksen perusteella elinkei-

nonharjoittaja voi etukäteen pyytää kilpailuviraston kannanottoa mää-

rätyn menettelyn lainmukaisuudesta. Ennen lain muutosta kilpailunra-

joituslakiin ei sisältynyt säännöstä kilpailunrajoituksella aiheutetun 

vahingon korvaamisesta. Lakiin lisätyn säännöksen (18 a §) perusteel-

la elinkeinonharjoittaja on velvollinen korvaamaan sekä sopimussuh-

teessa että sopimussuhteen ulkopuolella syntyneen vahingon.  

Yrityskauppavalvontaa koskevia säännöksiä sovelletaan yrityskaup-

poihin, joissa kaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 

kaksi miljardia markkaa ja joissa vähintään kahden kaupan osapuolen 

liikevaihto ylittää 150 miljoonaa markkaa. Vakuutus- ja eläkelaitosten 

liikevaihdoksi lasketaan kokonaisvakuutusmaksutulo ja eläkesäätiöi-

den osalta maksutulo. Lisäksi edellytetään, että hankinnan kohde, su-

lautuva yhteisö tai perustettava yhteisyritys harjoittaa liiketoimintaa 

Suomessa. Ehdot täyttävät yrityskaupat on ilmoitettava kilpailuviras-

tolle, jonka tehtävänä on tutkia yrityskaupan vaikutus kilpailuun. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö on antanut päätökset yrityskaupan 

osapuolten liikevaihdon laskennasta (498/1998) ja yrityskaupan il-

moitusvelvollisuudesta (499/1998). Mikäli yrityskauppa kuuluu EY:n 

yrityskeskittymien valvonnasta annetun asetuksen (4064/89, ks. jäl-

jempänä kohta 4.1.3) soveltamisalaan, kauppa ilmoitetaan EU:n ko-

missiolle, jolla on yksinomainen toimivalta tutkia ns. yhteisönlaajui-

set yrityskaupat. 

Yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten taustalla on elinkeino-

rakenteen keskittyminen. Lainsäätäjä on katsonut, että keskittyminen 

voi olla kilpailuprosessin luonnollinen ja hyväksyttävä seuraus, mikä-
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li näin lisätään elinkeinotoiminnan tehokkuutta ja yritysten kansainvä-

listä kilpailukykyä. Keskittymisellä saattaa kuitenkin olla merkittäviä 

haitallisia vaikutuksia, jos se vahvistaa jonkin yrityksen kilpailuase-

maa kotimarkkinoilla siten, että kilpailu ei enää toimi. Keskittymisen 

myötä alallepääsyn esteet voivat lisääntyä siten, ettei uusien yritysten 

enää kannata tulla markkinoille. Tällöin potentiaalinen kilpailu ei tur-

vaa kilpailun toimivuutta. Kilpailuvirasto puuttuu yrityskauppaan, jos 

sen seurauksena syntyy tai vahvistuu sellainen määräävä markkina-

asema, joka merkittävästi estää kilpailua Suomessa.       

Kilpailuviraston lisäksi kilpailuasioita käsittelevät kilpailuneuvosto ja 

korkein hallinto-oikeus sekä lääninhallitukset. Kilpailuneuvosto (Laki 

kilpailuneuvostosta 481/1992) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön 

yhteydessä. Se käsittelee ja ratkaisee sille kilpailunrajoituksista anne-

tun lain ja julkisista hankinnoista annetun lain mukaan kuuluvat asiat 

ja toimii valitusasteena kilpailuviraston ratkaisemissa poikkeuslupa-

asioissa. Kilpailuneuvosto voi kilpailuviraston esityksestä määrätä 

lain vastaisen menettelyn lopetettavaksi sekä määrätä elinkeinonhar-

joittajalle seuraamusmaksun. Yrityskauppavalvontaa koskevan lain-

muutoksen jälkeen kilpailuneuvosto voi kilpailuviraston esityksestä 

kieltää yrityskaupan. Kilpailuneuvoston toimivaltaan kuuluvissa asi-

oissa sovelletaan hallintolainkäyttölakia ja sen päätöksiin  poikkeus-

lupapäätöksiä lukuun ottamatta haetaan muutosta korkeimmalta hal-

linto-oikeudelta. 

Kilpailuneuvoston asemaa selvittänyt toimikunta ja markkinatuomio-

istuimen uudistamista pohtinut työryhmä ovat oikeusministeriölle 

2.2.1999 jättämässään mietinnössä esittäneet, että kilpailuneuvoston 

ja markkinatuomioistuimen tilalle tulisi perustaa uusi erityistuomiois-

tuin, joka käsittelisi kaikki kilpailuneuvoston ja markkinatuomiois-

tuimen toimivaltaan nykyisin kuuluvat asiat. 

3.1.3 Kilpailunrajoituslain soveltaminen työeläkejärjestelmään 

Suomalaisen vakuutustoiminnan voimakasta sääntelyä on aikaisem-

min käytetty perusteluna sille, ettei yleisen kilpailulainsäädännön tuli-

si koskea vakuutusyhtiöitä. On katsottu, että vakuutuksenottajien ja 

vakuutettujen aseman turvaamiseen tähtäävä sääntely saattaisi olla 

ristiriidassa kilpailun edistämisen kanssa. Vakuutustoiminta otettiin 

kuitenkin jo vuoden 1988 kilpailunrajoituslain (Laki kilpailunrajoi-

tuksista 709/1988) soveltamisen piiriin ja ensisijainen esityksenteko-

oikeus kilpailunrajoitusasian käsittelemiseksi kilpailuneuvostossa an-

nettiin sosiaali- ja terveysministeriölle. 

Työeläkejärjestelmän erityisluonteen vuoksi on kilpailurajoituslain 

soveltaminen työeläkelaitoksiin ollut kilpailurajoituslain soveltamisen 

alkuaikoina jossain määrin epäselvää. Lain soveltamista koskevissa 

ratkaisuissa kilpailuviraston lähtökohtana on, että työeläkeyhtiöiden 
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toimintaan sovelletaan kilpailunrajoituslakia samoin periaattein kuin 

muillakin aloilla toimiviin elinkeinonharjoittajiin ottaen huomioon 

alan sääntelystä johtuvat erityispiirteet. Työeläkelaitosten on näin ol-

len otettava toiminnassaan huomioon kilpailunrajoituslain säännök-

set, jotka kieltävät muun muassa hinta- ja markkinoidenjakokartellit. 

Työeläkelaitosten välillä mahdollisesti toteutettaviin rakenteellisiin 

järjestelyihin voidaan soveltaa yrityskauppavalvontaa koskevia 

KRL:n säännöksiä. 

Kilpailuviraston työeläkejärjestelmää koskevissa ratkaisuissa on 

KRL:n soveltamista työeläkeyhtiöihin perusteltu yksityiskohtaisem-

min. Kaikissa ratkaisuissa on ollut kysymys KRL:n 6 § soveltamises-

ta, jossa todetaan seuraavaa: 

6 §.  Samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivat elinkeinonharjoittajat 

tai näiden yhteenliittymät eivät saa sopimuksella, päätöksellä tai niihin 

rinnastettavalla menettelyllä: 

1) määrätä tai suosittaa elinkeinotoiminnassa perittäviä tai maksettavia 

hintoja tai vastikkeita; tai  

2) rajoittaa tuotantoa, jakaa markkinoita tai hankintalähteitä, elleivät ne 

ole välttämättömiä järjestelyille, jotka tehostavat tuotantoa tai jakelua 

taikka edistävät teknistä tai taloudellista kehitystä ja hyöty pääosaltaan 

tulee asiakkaille tai kuluttajille. 

Kilpailuviraston antamassa vakuutusalan rakennejärjestelyä koske-

vassa päätöksessä (Dno 530/61/92), todettiin, että sääntely ei anna 

työeläkevakuutusyhtiölle oikeutta markkinoiden jakamiseen tai tuo-

tannon rajoittamiseen eikä suunnitellulle asiakkaiden jakamiselle ol-

lut löydettävissä tehokkuusperusteluja. KRL:n 6 §:n 2 kohta soveltuu 

siten myös työeläkevakuutusyhtiöiden välisen kilpailun rajoittami-

seen. 

Vakuutuksenvälittäjän palkkiota koskevassa työeläkeyhtiöihin liitty-

vässä asiassa (Dno 211/61/94) kilpailuvirasto on katsonut, että vakuu-

tusyhtiöiden sopimukset vakuutuksen välittäjän palkkion määrästä 

rikkovat kilpailunrajoituslain 6 §:n kieltoa.  

Kilpailuviraston päätös 23.4.1997 (Dno 818/61/95) käsitteli työeläke-

vakuutusyhtiöiden yhteistyötä Työeläkelaitosten liitossa (TELA). 

Ratkaisun kilpailuoikeudellisessa arvioinnissa todetaan, että TELAn 

jäsenet - käytännössä kaikki suomalaiset työeläkelaitokset mukaan 

lukien työeläkevakuutusyhtiöt - tarjoavat työeläkevakuutuspalveluja 

työnantajille ja ovat siten KRL:n 6 §:n tarkoittamia samalla tuotanto-

portaalla toimivia elinkeinonharjoittajia, jotka kilpailevat samoilla 

markkinoilla. Edelleen kilpailuvirasto on todennut, että työeläkelai-

toksia koskeva sääntely rajoittaa merkittävästi työeläkevakuutusyhti-

öiden välistä hintakilpailua, mutta ei tee sitä täysin mahdottomaksi. 

Sääntelyn piirissä ovat muun muassa TEL-vakuutusmaksun määrä ja 

laskuperustekorko.  
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Työeläkevakuutusyhtiöt voivat kilpailla paitsi palvelulla myös vakuu-

tuksen hoitokustannusten tehokkuudella sekä sijoitustoiminnasta saa-

dun tuoton ja säännellyn laskuperustekoron välisellä erotuksella, joil-

la kummallakin on merkitystä työeläkevakuutusmaksun lopulliseen 

hintaan. Hintakilpailua voi syntyä siitä, että jokin yhtiö tarjoaa asiak-

kailleen enemmän alennusta vakuutusmaksuista kuin muut. Yhtiöt 

voivat kilpailla myös asiakasrahoituksella. Näin ollen KRL:n 6 §:n 1 

kohta soveltuu työeläkevakuutusyhtiöiden välisiin toimenpiteisiin sil-

tä osin, kuin sääntely ei sulje pois hintakilpailun mahdollisuutta.  

Kilpailuviraston päätökseen sisältyi myös maininta siitä, että yhteis-

työjärjestelyissä (menettely, jossa yhteisesti sovitaan työeläkevakuu-

tuksen perusteista) on vaarana kilpailun rajoittuminen tai estyminen ja 

suurten yhtiöiden määräysvalta suhteessa pieniin. Tämän vuoksi yh-

teistyön tulisi rajoittua vain välttämättömiin, laskuperusteissa määri-

teltäviin seikkoihin. Tarpeettomat lakiin perustumattomat yhteistyö-

järjestelyt ovat omiaan rajoittamaan kilpailua tiukasti säännellyillä 

työeläkevakuutusmarkkinoilla. 

3.1.4 EY:n kilpailusäännöt 

EY:n kilpailusäännöistä on säädetty Euroopan yhteisön perustamisso-

pimuksen (Rooman sopimus) 37 ja 85-94 artiklassa ja Euroopan hiili- 

ja teräsyhteisön perustamissopimuksen 4 ja 65-67 artiklassa. Kilpailu-

sääntöjen tavoitteena on poistaa kaupan esteet jäsenvaltioiden välises-

tä kaupasta ja lisätä elinkeinoelämän tehokkuutta. Kilpailusääntöjä 

sovelletaan vain sellaisiin kilpailua rajoittaviin järjestelyihin, jotka 

saattavat vaikuttaa vinouttavasti jäsenmaiden väliseen kauppaan. Ne 

eivät siis sovellu yksinomaan yksittäisen jäsenvaltion sisällä vaikutta-

viin kilpailunrajoituksiin. 

Kilpailusäännöt perustuvat lähtökohtaisesti kilpailunrajoitusten kiel-

toperiaatteelle, jota on lievennetty erityisin ryhmäpoikkeuksin sekä 

mahdollisuudella saada yksilöllinen poikkeuslupa. Kilpailusääntöjen 

perusteella kiellettyjä ovat jäsenvaltioiden väliseen kauppaan vaikut-

tavat kilpailua rajoittavat, yritysten väliset horisontaaliset ja vertikaa-

liset sopimukset (EY:n perustamissopimuksen 85(1) artikla), josta 

komissio voi myöntää poikkeuksen. Kilpailusäännöt kieltävät myös 

määräävän markkina-aseman väärinkäytön (EY:n perustamissopi-

muksen 86 artikla). EY:n kilpailusäännöt sisältävät myös määräykset 

yrityskauppavalvonnasta (Asetus No 4064/89 ETY, muutettuna ase-

tuksella 1310/97). Asetuksen perusteella komissiolla on oikeus tutkia 

sulautumia ennakkoon sen selvittämiseksi johtavatko järjestelyt toteu-

tuessaan määräävän aseman syntyyn.  

EU:n  komissio valvoo yhtenäismarkkinoita ja sillä on laajat valtuu-

det tutkia kilpailulainsäädännön mahdollisia rikkomistapauksia. Oi-

keudellinen valvonta kuuluu EY-tuomioistuimelle. EU:n komissiossa 
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kilpailuasioista vastaa pääosasto IV (DG IV), jonka toiminta-alueet 

ovat: 

 antitrusti  

 sulautumat 

 kilpailun vapauttaminen 

 valtionavut 

 kansainväliset asiat (DG IV osallistuu kilpailupolitiikan kansain-

väliseen yhteistyöhön osana teollisuusvaltioita ja toisaalta kehitty-

vien talouksien neuvonantajana). 

EY:n kilpailusääntöjen soveltaminen vakuutusalaan ei ole alun perin 

ollut täysin kiistatonta. EY-tuomioistuin on antamillaan ratkaisuilla 

(mm. tapaus 45/85, Verband der Sachversicherer) todennut, että kil-

pailusääntöjä sovelletaan vakuutusalaan. 

EU:n komissio on antanut vakuutusalaa koskevan ryhmäpoikkeusase-

tuksen ((ETY) N:o 3932/92). Asetuksella tietyt vakuutusyhtiöiden vä-

liset horisontaaliset yhteistyömuodot on jätetty Rooman sopimuksen 

soveltamisen ulkopuolelle, koska yhteistyötä on pidetty alan asian-

mukaisen toiminnan varmistamiseksi suotavana. Vakuutusalalla on 

katsottu, että kilpailevien vakuutuksenantajien välinen yhteistyö on 

eräissä tilanteissa terveen ja toimivan kilpailun kannalta perusteltua.  

Ryhmäpoikkeusasetus, jonka voimassaolo päättyy 31.3.2003, sallii 

tietyntyyppiset vakuutusyhtiöiden väliset yhteistyömuodot. Tällaisia 

ovat: 

 tilasto- ja riskimaksuyhteistyö 

 eräät rinnakkaisvakuutusjärjestelyt (pooliyhteistyö) 

 vakuutusehtoyhteistyö   

 turvalaitteiden testaamiseen ja hyväksymiseen liittyvä yhteistyö 

Suomalaisten vakuutusyhtiöiden välinen ryhmäpoikkeusasetuksen 

sallima yhteistyö on viime vuosikymmenten aikana vähentynyt. Va-

kioehtoja koskevaa yhteistyötä esiintyy lähinnä silloin, kun on kysy-

mys uusista vakuutettavista riskeistä tai yhteiskunnan taholta tulleista 

paineista laatia yhteisiä malliehtoja. Suomen vakuutusala pitää ryh-

mäpoikkeusasetusta tarpeellisena ja katsoo, että sen voimassaoloa tu-

lisi jatkaa. 

Ryhmäpoikkeusasetus ei salli määräävän aseman väärinkäyttöä. Yri-

tysostot ja fuusiot alalla ovat kiellettyjä, jos niitä voidaan pitää mää-

räävän markkina-aseman väärinkäyttönä, tai jos ne johtavat määrää-

vän aseman väärinkäyttöön. Myös määräävän aseman vahvistamista 

muuten, kuin normaalilla kilpailulla, voidaan pitää määräävän aseman 

väärinkäyttönä.  
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3.2 Valvontaviranomaisten valvontakeinoista 

3.2.1 Yleistä vakuutusvalvonnasta 

Viranomaisten suorittaman vakuutusvalvonnan tärkeimpänä tavoit-

teena on vakuutettujen ja vakuutuksenottajien etujen turvaaminen. 

Keskeiseksi muodostuu vakuutusyhtiöiden ja muiden vakuutuslaitos-

ten vakavaraisuuden valvonta. Vakuutusvalvonnan tavoitteena on 

myös vakuutustoiminnan terveen kehityksen varmistaminen sekä 

toiminnan lainmukaisuuden (vakuutusyhtiön on noudatettava lakia, 

toimilupaansa, yhtiöjärjestystään sekä sosiaali- ja terveysministeriön 

ja Vakuutusvalvontaviraston antamia säännöksiä ja määräyksiä) ja 

hyvän vakuutustavan valvonta. Lisäksi valvonnan tehtäviin kuuluu 

vakuutusalan kilpailuolosuhteiden seuraaminen.  

Suomessa valvontajärjestelmä on yhdistelmä julkisuus-, ehdonvarais- 

ja toimilupajärjestelmistä. Julkisuusperiaate tarkoittaa käytännössä si-

tä, että valvottavat laativat vuosittain kertomuksen toiminnastaan ja 

julkaisevat tilinpäätöksen. Ehdonvaraisjärjestelmän mukaan vakuu-

tuslaitoksilla on erityislakien asettamissa rajoissa mahdollisuus päät-

tää toiminnastaan. Toimilupajärjestelmä merkitsee vakuutusliikkeen 

harjoittamisen luvanvaraisuutta mihin sisältyy myös mahdollisuus sii-

tä, että toimilupa voidaan toiminnan kestäessä peruuttaa. Työeläkeva-

kuutusyhtiöt ovat erityisasemassa, koska lupaviranomaisella (valtio-

neuvosto) on toimilupaa myönnettäessä valta harkita vaarantaako ai-

ottu vakuutusliike tai yhtiön osakkaat eläkevakuutustoiminnan tervet-

tä kehitystä ja asettaa toimilupaan näitä asioita koskevia ehtoja.  

Varsinainen vakuutusvalvonta jaetaan etukäteisvalvontaan ja jatku-

vaan valvontaan. Etukäteisvalvonta edellyttää, että valvottavat ovat 

velvollisia ottamaan huomioon asetetun lupamenettelyn ja valvojan 

asettamat ohjeet ennen kuin ryhtyvät määrättyihin toimenpiteisiin 

(esimerkiksi lakisääteisen eläkevakuutuksen perustevahvistusmenet-

tely). Jatkuva valvonta tarkoittaa vakuutuslaitosten suorittamien toi-

mien laillisuuden, vakavaraisuuden, tilinpäätösten ja hyvän vakuutus-

tavan arviointia. Suomen EU-jäsenyyden myötä painopiste on siirty-

nyt etukäteisvalvonnasta jatkuvaan valvontaan. Ainoastaan työeläke-

laitosten laskuperusteet vahvistetaan etukäteen. 

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hallinnonalalle perustettu Va-

kuutusvalvontavirasto (Laki ja asetus  vakuutusvalvontavirastosta, 

78/1999 ja 102/1999) aloitti toimintansa 1.4.1999. Uuden valvontavi-

ranomaisen perustamisella tähdätään vakuutustoiminnan norminan-

non erottamiseen varsinaisesta valvontatehtävästä. Lisäksi pyritään 

vakuutusvalvonnan tehokkuuden ja toimivuuden lisäämiseen sekä yh-

teistyön tiivistämiseen vakuutusvalvonnan ja Rahoitustarkastuksen 

välillä. Vakuutusvalvontaviraston tehtävänä on vakuutus- ja eläkelai-

tosten sekä muiden vakuutusalalla toimivien valvonta ja tarkastus. Vi-
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rastolle siirrettiin sosiaali- ja terveysministeriölle kuuluneet vakuu-

tusvalvontaa ja -tarkastusta koskevat tehtävät siten kuin siitä erikseen 

säädetään vakuutusalaa koskevissa erityislaeissa. 

Käytännössä työnjako Vakuutusvalvontaviraston ja STM:n välillä 

määräytyy siten, että viraston tehtävinä ovat operatiiviset valvontateh-

tävät ja yksittäistä valvottavaa koskevien asioiden ratkaiseminen sekä 

valvottavien hakemuksesta tehtävät päätökset ja poikkeusluvat. STM 

käsittelee vakuutusyhtiön perustamista ja toimilupaa koskevat hake-

mukset, huolehtii hallinnonalan johtamisesta, lainsäädännön valmiste-

lusta, antaa valvottavia koskevia alemmanasteisia normeja ja koor-

dinoi vakuutusalan EU- ja kansainvälistä yhteistyötä. Lakisääteisen 

työeläkevakuutuksen osalta perustevalvonta säilyi STM:ssä, joka 

vahvistaa kaikki laskuperusteet ja vakuutusehdot. Ministeriö pyytää 

virastolta lausunnon laskuperustehakemuksista. Vakuutusvalvontavi-

rasto suorittaa perustevalvonnan osalta eläkelaitosten tarkastusta sekä 

laskuperusteiden soveltamisen ja ajanmukaisuuden valvontaa.  

3.2.2 Perustevalvonta 

Työeläkelaitosten vakuutus- ja sijoitusriskien hallinta ja valvonta pe-

rustuu olennaisilta osin laskuperusteisiin sekä katetta ja toimintapää-

omaa koskeviin säädöksiin. Keskeisiä elementtejä ovat: 

 vastuuvelan laskuperusteet 

 vakuutusmaksun laskuperusteet 

 toimintapääomasiirtoja koskevat velvoitteet ja rajoitukset 

 sijoitusten katekelpoisuutta ja hajauttamista koskevat vaatimukset 

 vakavaraisuusmekanismiin liittyvät valvontarajat 

Järjestelmän rakenteesta johtuen norminannon ja valvonnan välinen 

rajanveto ei ole täysin selkeä, sillä STM:n antamiin määräyksiin sisäl-

tyy sekä sääntelyä että valvontaa. Laskuperusteiden vahvistaminen on 

osa perustevalvontaa ja liittyy järjestelmän ohjaukseen (vahvistamis-

menettelystä ks. jäljempänä kohta 5.1.3). Työeläkejärjestelmän rahoi-

tukseen liittyvä poliittisen ohjauksen tarve oli yhtenä perusteluna sil-

le, että työeläkelaitosten laskuperusteiden hyväksymismenettely halut-

tiin säilyttää ennallaan STM:n alaisuudessa.  

STM:n päätöksentekoa perustevalvonnassa sitoo työntekijäin eläke-

lain 3 a §, jonka mukaan ehtoihin ja perusteisiin ei ilman erityistä syy-

tä saa hyväksyä eroja, jotka ovat omiaan vaikeuttamaan eläkelaitosten 

TEL:n mukaisten yhteisten asioiden hoitamista. Säännös ei kuiten-

kaan sulje pois sitä, että perusteita vahvistettaessa on kiinnitettävä 

huomiota työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteiden turvaamiseen. 

Vakuutusyhtiölaki (1062/1979, VYL) velvoittaa valvonnassa otta-

maan huomioon myös kilpailun vaatimukset. Tämä koskee laajem-

minkin työeläkelaitoksia koskevaa säädösvalmistelua ja norminantoa, 

jossa on riittävässä määrin otettava alan kilpailuolosuhteet huomioon. 
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Mikäli tämä laiminlyödään, saatetaan puutteita joutua oikaisemaan 

yleisen kilpailuvalvontamekanismin kautta, jolloin työeläkejärjestel-

män erityispiirteiden huomioon ottaminen voi jäädä taka-alalle puh-

taasti kilpailullisten seikkojen korostuessa.  

3.2.3 Vakuutusalan kilpailuolosuhteiden valvonta 

3.2.3.1 Vakuutusvalvontaviraston suorittama valvonta 

Vakuutusvalvontaviraston tehtävät on määritelty virastoa koskevassa 

laissa yleisellä tasolla. Virastolle kuuluu muun muassa vakuutus-

markkinoiden ja siihen liittyvien alojen kehityksen seuraaminen sekä 

esitysten tekeminen vakuutusalan kehityksen vaatimiksi toimenpiteik-

si. Kilpailua koskevien tehtävien tarkempi sisältö on kirjattu vakuu-

tusyhtiölain 14 a luvun säännöksiin kilpailun turvaamisesta, joita so-

velletaan kilpailunrajoituslain säännösten lisäksi. Säännöksiä sovelle-

taan myös työeläkevakuutusyhtiöihin. Vakuutusvalvontaviraston pe-

rustamisen yhteydessä VYL 14 a luvun mukaiset tehtävät siirtyivät 

ministeriöltä virastolle.  

Säännösten perusteella viraston on seurattava kilpailuolosuhteita, sel-

vitettävä kilpailunrajoituksia ja ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpitei-

siin kilpailunrajoitusten vahingollisten vaikutusten poistamiseksi. 

Lain mukaan kilpailunrajoitusten vaikutuksia arvioitaessa on otettava 

huomioon myös vakuutettujen etujen turvaamiseen liittyvät näkökoh-

dat. Vakuutusvalvontaviraston perustaminen on luonut odotuksia 

myös kilpailuviranomaisten puolella sille, että virastolla olisi ministe-

riötä paremmat edellytykset vakuutusmarkkinoiden kehityksen seu-

raamiseen myös kilpailunäkökulmasta ja että kilpailu- ja vakuutus-

valvontaviranomaisten välinen yhteistyö ja tietojenvaihto tehostuisi. 

VYL edellyttää, että Kilpailuviraston kanssa ollaan tarkoituksenmu-

kaisessa yhteistyössä.    

Vakuutusvalvontavirastolla on lain mukaan mahdollisuus tehdä aloit-

teita kilpailun edistämiseksi. Vastaavasti kilpailuvirastolla on lain 

mukaan oikeus tehdä aloitteita kilpailua rajoittavien säännösten ja 

määräysten purkamiseksi. Kilpailuviraston 27.2.1997 (Dno 

212/71/97) tekemä aloite sosiaali- ja terveysministeriölle koski TEL-

perusvakuutuksen laskuperusteita, joiden mukaan TEL-

takaisinlainausoikeus koskee vain jatkuvia vakuutuksia.    

Pankki- ja vakuutusalan kilpailuvalvonnassa Rahoitustarkastuksella ja 

Vakuutusvalvontavirastolla on Kilpailuviraston kanssa rinnakkainen 

toimivalta. Rahoitustarkastus ja Vakuutusvalvontavirasto voivat tehdä 

esityksen valvomiensa alojen kilpailunrajoitusten käsittelemisestä 

kilpailuneuvostossa. VYL asettaa vakuutusvalvojalle velvollisuuden 

ryhtyä toimenpiteisiin, mikäli se katsoo kilpailunrajoituksella olevan 

kilpailunrajoituslain tarkoittamia vahingollisia vaikutuksia. Valvojan 

on tehtävä esitys kilpailuneuvostolle mikäli kilpailunrajoituksen va-
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hingollisia vaikutuksia ei ole neuvotteluin kyetty poistamaan eikä asi-

assa mahdollisesti annettua kehotusta ole noudatettu. Esityksenteko-

oikeutta on pidetty vakuutusalan kannalta tärkeänä, jotta vakuutus-

toiminnan sisältämät erityispiirteet tulevat kilpailunvalvonnassa ote-

tuksi huomioon. Lakisääteisen työeläkevakuutuksen omat erityispiir-

teet korostavat tätä entisestään.  

Vakuutusvalvontavirastolle on laissa (VYL 14 luku, vastaavasti elä-

kesäätiölain 1774/1995 8 luku ja vakuutuskassalain 1164/1992 9 lu-

ku) annettu laajat valvontaa koskevat oikeudet. Sillä on laajat tiedon-

saantioikeudet, oikeus tarkastaa vakuutusyhtiön liikettä ja muuta toi-

mintaa, oikeus suorittaa tarkastuksia tiloissa, läsnäolo-oikeus päättä-

vien elinten kokouksissa ja erityisestä syystä oikeus ottaa haltuunsa 

asiakirjoja. Kilpailun turvaamista koskevien VYL 14 a luvun sään-

nösten perusteella valvojalla on erityinen oikeus tarkastaa vakuutus-

yhtiöiden yhteenliittymän toimintaa. Vakuutusvalvontavirastolle lais-

sa annetut laajat valvontaa koskevat valtuudet antavat virastolle mah-

dollisuuden puuttua tarvittaessa järjestelmän periaatteiden vastaisesti 

toimivan eläkelaitoksen toimintaan myös kilpailunäkökulmasta. 

Huomautuksen ja korjauskehotuksen lisäksi virasto voi kieltää yhtiötä 

jatkamasta virheellisenä pidettyä menettelyä. Toimivallan laajuutta 

kuvaa se, että virastolla on myös oikeus kieltää yhtiökokouksen, hal-

lintoneuvoston tai hallituksen päätöksen toimeenpano. Äärimmäisenä 

toimenpiteenä valtioneuvosto voi rajoittaa työeläkevakuutusyhtiön 

toimilupaa tai peruuttaa sen. Vastaavasti valvontaviranomainen voi, 

mikäli sen kieltoa tai kehotusta ei noudateta, määrätä eläkesäätiön tai 

-kassan kokonaan purettavaksi tai toiminnan osittain lopetettavaksi.     

3.2.3.2 Vakuutusalan rakenteita koskeva valvonta 

Kilpailunvalvontaan liittyy myös omistajakontrollia, vakuutuskannan 

luovuttamista, jakautumista ja sulautumista koskevat säännökset. Va-

kuutusyhtiöitä koskevaan lainsäädäntöön (VYL ja laki työeläkeva-

kuutusyhtiöistä 354/1997) sisältyvien vakuutusyhtiöiden osakkeiden 

ja takuuosuuksien hankintaan liittyvät valvontatehtävät kuuluvat Va-

kuutusvalvontavirastolle. Kilpailunrajoituslain yrityskauppavalvonta-

säännösten valmistelun yhteydessä esitettiin näkemys, että omistaja-

kontrollisäännösten tavoitteet olisivat olleet muut kuin kilpailupoliit-

tiset. Voimassa olevan lain mukaan virasto voi kieltää hankinnan, jos 

omistuksen katsotaan vaarantavan vakuutustoiminnan tervettä kehi-

tystä. Vakuutustoiminnan terveen kehityksen vaarantamisesta on ky-

symys esimerkiksi silloin, kun uusi omistus johtaisi siihen, että tietyl-

le vakuutusyhtiölle tai vakuutusyhtiöryhmittymälle tosiasiallisesti 

syntyy määräävä markkina-asema jonkin vakuutuslajin harjoittami-

sessa. Arvioinnissa on siis selkeästi otettava huomioon omistusjärjes-

telyjen kilpailupoliittiset vaikutukset. Mikäli hankinta kuuluu kilpai-

lunrajoituslain yrityskauppavalvonnan piiriin, Vakuutusvalvontaviras-

ton on pyydettävä järjestelystä kilpailuviraston lausunto (KRL 11 c  
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§). Säännöksillä katetaan vakuutusyhtiön osakkeiden ja takuuosuuksi-

en hankkimisen lisäksi myös sulautuminen ja vakuutuskannan luovut-

taminen. Vastaavat määräykset on sisällytetty eläkesäätiölakiin ja va-

kuutuskassalakiin.  

Harkittaessa työeläkeyhtiöiden sulautumiselle tai vakuutuskannan 

luovuttamiselle annettavaa suostumusta, viranomaisen on tutkittava 

vaarantaako toimenpide vakuutustoiminnan terveen kehityksen ja li-

säksi onko vakuutuskannan luovuttaminen työeläkejärjestelmän toi-

meenpanon kannalta perusteltua. Tarkoituksenmukaisuusharkinnan 

perusteella viranomaisella olisi mahdollisuus estää kannanluovutus, 

jos se vähentäisi alan kilpailua, lisäisi riskinottoa tai toimisi yleensä-

kin hajautetun työeläkejärjestelmän periaatteita vastaan. Vakuutusyh-

tiön vakuutuskannanluovutus- tai fuusiotilanteessa on lisäksi huomat-

tava, että VYL:n (16 a luvun 12 §) mukaan siirtyvään vakuutuskan-

taan kuuluvalla tai sulautuvan yhtiön vakuutuksenottajalla on oikeus 

laissa mainituin edellytyksin irtisanoa vakuutuksensa.  Näin vakuu-

tuksenottajille on annettu mahdollisuus viime kädessä itse päättää sii-

tä, minkä vakuutusyhtiön asiakkaina rakennejärjestelyn jälkeen ovat 

ja ne voivat menettelyn yhteydessä kilpailuttaa eri eläkelaitoksia. 

3.2.3.3 Toimialaliukumien edellyttämä valvonnan kehittäminen 

Pankki- ja vakuutusalan toiminnalliset yhteydet lisääntyvät entises-

tään finanssimarkkinoiden rakennemuutosten myötä. Tähän kehityk-

seen on varauduttu luomalla edellytykset Vakuutusvalvontaviraston ja 

Rahoitustarkastuksen väliselle yhteistyölle. Rahoitusmarkkinoiden 

toimialaliukumat pakottavat jatkossa uudistamaan vakuutusvalvonnan 

kansallista normistoa, josta merkittävä osa perustuu EU:ssa toteutet-

tuihin tai vireillä oleviin valvontaa koskeviin lainsäädäntöhankkeisiin. 

Näistä mainittakoon ns. lisävalvontadirektiivin implementointi ja fi-

nanssikonglomeraattien valvonnan kehittäminen.      

Vakuutusyritysryhmien lisävalvontaa koskeva direktiivi on imple-

mentoitava jäsenvaltioiden lainsäädäntöön viimeistään 5.6.2000 ja 

säännöksiä sovellettava ensimmäisen kerran 1.1.2001 alkavan tilin-

päätöksen valvontaan. Säännöksillä parannetaan vakuutusvalvonnan 

mahdollisuuksia valvoa vakuutusryhmittymään kuuluvia vakuutusyri-

tyksiä ja yritysryhmän sisäisiä liiketoimia. Lisäksi tarkoituksena on 

estää saman pääoman monenkertainen hyväksikäyttö. Tähän liittyvät 

määräykset vakuutusryhmän niin sanotusta mukautetusta vakavarai-

suuslaskennasta. Vielä on ratkaisematta kysymys siitä, pitäisikö työ-

eläkevakuutusyhtiöt ottaa tämän vakavaraisuusvalvonnan piiriin. 

Työeläkeyhtiöt ovat esittäneet yhtiöiden erityisasemaan ja niitä kos-

keviin vakavaraisuusmääräyksiin viitaten ettei näin tulisi menetellä. 

Direktiivin edellyttämiä muutoksia vakuutusyhtiölakiin valmistellaan 

siten, että hallituksen esitys on tarkoitus antaa alkuvuodesta 2000.  
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EU:n komissiossa pitkään vireillä ollut hanke finanssikonglomeraatti-

en valvontaa koskevan direktiivin aikaansaamiseksi on käynnistetty ja 

direktiivi on tarkoitus antaa loppuvuodesta 2000. Asian valmistelussa 

keskeisesti esillä olevia kysymyksiä tulevat olemaan finanssikonglo-

meraatin määrittely, sisäisten liiketoimien valvonta, saman pääoman 

monenkertaisen hyväksikäytön estäminen sekä mahdollinen niin sa-

notun ryhmän valvontaa koordinoivan viranomaisen määrittely.  

Suomessa niin sanottu Laajasen työryhmä, joka selvitti finanssikong-

lomeraattien valvonnan tehostamista, on maaliskuussa 1999 luovut-

tamassaan muistiossa (Vakuutus- ja rahoitusvalvonnan kehittämistyö-

ryhmän muistio, VM 1999:9) ehdottanut erillisen rahoitus- ja vakuu-

tusalan ryhmittymien valvontaa koskevan lain säätämistä. Lain tarkoi-

tuksena olisi varmistaa viranomaisille samansisältöiset oikeudet ryh-

mittymän omistajarakenteen seuraamiseksi siitä riippumatta, onko 

ryhmittymän emoyrityksenä toimiluvan saanut yritys vai ilman toimi-

lupaa oleva omistajayhteisö (niin sanottu holding-yhtiö). Ehdotuksen 

mukaan ryhmäkäsitteeseen luettaisiin myös soveltuvin osin työeläke-

yhtiöt, vakuutuskassat ja eläkesäätiöt. Siitä riippuen kumpi sektori on 

määräävämmässä asemassa rahoitus- ja vakuutusryhmittymien liike-

toiminnassa, määräytyisi niin sanottu koordinoiva viranomainen (Ra-

hoitustarkastus tai Vakuutusvalvontavirasto), jolla olisi tietojen saan-

ti- ja tarkastusoikeus kaikissa ryhmittymään kuuluvissa yrityksissä. 

Työeläkelaitosten liitto TELA on todennut muistioon antamassaan 

lausunnossa, että työeläkelaitoksia ei tulisi lukea ehdotetun lain pii-

riin, koska viime aikaisessa lainsäädännössä on korostettu työeläke-

laitosten itsenäisyyttä. Koska EU:n komissio on käynnistänyt edellä 

mainitun finanssikonglomeraattien valvontaa koskevan direktiivin 

valmistelun, ei edellä mainittuun ehdotukseen perustuvaa kansallisen 

lainsäädännön valmistelua ole jatkettu. 

Rahoitusalan kansainvälistymiskehityksen mukanaan tuomat rakenne-

järjestelyt ja edellä mainitut toimialaliukumat edellyttävät, että työ-

eläkeyhtiöiden asema vakuutusyhtiöryhmittymissä otetaan valvonnas-

sa kokonaisuutena huomioon. Vaarana on, että järjestelyissä mukana 

olevien muiden finanssialan yritysten intressit ja pyrkimykset voivat 

olla ristiriidassa työeläkejärjestelmän tavoitteiden kanssa. Tässä ko-

rostuu erityisesti sijoitustoiminnan ja vakavaraisuuden valvonnan 

merkitys, mutta myös palvelukanavien turvaamisen tärkeys. Vakuu-

tusalan rakennejärjestelyt johtavat siihen, että valvonnassa kilpai-

lunäkökohdat ja kilpailun turvaaminen entisestään korostuvat. Toi-

saalta puhtaasti kansallisilla markkinoilla tapahtuva kilpailu edellyttää 

työeläkejärjestelmän erityispiirteiden huomioon ottamista. Suomen 

työeläkejärjestelmää valvovien kansallisten valvontaviranomaisten 

lakiin kirjattujen toimivaltasäännösten on oltava selkeitä ja niiden 

toimivuutta on jatkuvasti seurattava.    
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3.3 EU:n vaikutus työeläkejärjestelmän kilpailuun 

3.3.1 EY:n kilpailusääntöjen soveltaminen työeläkejärjestelmään 

Rooman sopimuksen perustavoitteisiin kuuluu jäsenvaltioiden välisen 

palvelujen vaihdannan ja pääomaliikkeiden vapauttaminen. Vakuu-

tusalalla tämä on toteutettu vapauttamalla vakuutuspalvelujen tarjon-

ta. On siirrytty yhden toimiluvan ja kotimaan valvonnan periaattee-

seen. Tämä puolestaan edellyttää vakuutusalaa koskevien kansallisten 

määräysten yhtenäistämistä.  

3.3.1.1 TEL-toiminnan erityisasema suhteessa vakuutusdirektiiveihin 

Suomen EU-jäsenyydestä neuvoteltaessa vahvistettiin ensimmäiseen 

henkivakuutusdirektiiviin tehdyllä pysyvällä lisäyksellä jo aiemmin 

ETA-vaiheessa neuvoteltu ratkaisu, jonka mukaan Suomen työeläke-

yhtiöt jätettiin EU:n henkivakuutusdirektiivien soveltamisen ulkopuo-

lelle. Nämä direktiivit koskevat vapaan kilpailun piiriin kuuluvaa 

henkivakuutustoimintaa. Ratkaisu edellytti TEL-toiminnan eriyttä-

mistä "oikeudellisesti erillisiin yksiköihin" samalla, kun se antoi EU:n 

alueelta tulevalle henkilölle tai yritykselle oikeuden harjoittaa lakisää-

teistä työeläkevakuutusta Suomessa. Tämä tarkoittaa oikeutta omistaa 

vakuutusyhtiö tai -ryhmä taikka osallistua siihen sekä oikeutta perus-

taa tai olla osallisena uudessa vakuutusyhtiössä tai -ryhmässä, eläke-

vakuutusyhtiö mukaan lukien. Eriyttämisvaatimus merkitsi käytän-

nössä sitä, että henki- ja työeläkevakuutustoimintaa ei vuoden 1995 

jälkeen saanut harjoittaa samassa yhtiössä.   

Suomen työeläkeyhtiöt on edellä kuvatuin tavoin henkivakuutusdirek-

tiiviin tehdyllä rajauksella jätetty vain henkivakuutusdirektiivien so-

veltamisen ulkopuolelle. Liittymissopimuksessa ei puututa siihen, mi-

ten EU:n muita normeja kuin henkivakuutusdirektiivejä sovelletaan 

työeläkeyhtiöihin. Työeläkeyhtiöitä, eläkesäätiöitä ja -kassoja ei siten 

ole rajattu Rooman sopimuksen kilpailusääntöjen soveltamisen ulko-

puolelle. EU-neuvottelutuloksen perusteella lähtökohtana on, että 

EY:n kilpailusääntöjä sovelletaan työeläkelaitoksiin.   

3.3.1.2 EY:n tuomioistuimen oikeuskäytäntö sosiaaliturvalaitosten kannalta 

Toisaalta EY:n kilpailusääntöjen soveltamista työeläkelaitoksiin on 

arvioitava EY-tuomioistuimen oikeuskäytännön pohjalta. EY-tuomio-

istuin on katsonut, että julkista sosiaaliturvaa hoitavat laitokset eivät 

harjoita EY:n kilpailusääntöjen tarkoittamaa taloudellista toimintaa 

(yhdistetyt asiat C-159/91 ja C-160/91, Poucet ja Pistre). EY-tuomio-

istuimen ratkaisujen pohjalta on esitetty, että työeläkejärjestelmän lu-

kuisat erityispiirteet (esimerkiksi järjestelmä merkittäviltä osin jako-

järjestelmä, eläkelaitosten yhteisvastuu, vakuutusmaksun perusteet ja 

etuudet lailla säädettyjä) puoltaisivat tulkintaa, jonka mukaan työelä-

kejärjestelmää ei pidettäisi EY:n kilpailusääntöjen tarkoittamana ta-
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loudellisena toimintana. Argumentit tältä osin ovat hyvin pitkälle sa-

moja, joita Suomi esitti jäsenyysneuvotteluissa perusteluina työeläke-

yhtiöiden rajaamiseksi henkivakuutusdirektiivien soveltamisen ulko-

puolelle.    

EY-tuomioistuimen 21.9.1999 antamissa ratkaisuissa (yhdistetyt asiat 

C-115/97 - C-117/97 ja C-67/96 Albany International BV v Stichting 

Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie) on perusteltu EY:n kilpailu-

sääntöjen soveltamista sosiaaliturvan toiseen pilariin kuuluviin eläke-

kassoihin. Ratkaisuissa esitetyillä näkökohdilla on merkitystä suoma-

laisen työeläkejärjestelmän kannalta: 

Ratkaisuissa, jotka koskivat Hollannin lisäeläkejärjestelmää, 

tuomioistuin totesi, että vapaan kilpailun periaatteesta huoli-

matta työmarkkinajärjestöillä oli oikeus perustaa kilpailua ra-

joittavia toimialakohtaisia eläkekassoja, joihin yritysten oli 

pakko kuulua. Edelleen tuomioistuin katsoi, että tällaisia mo-

nopoliasemassa olevia toimialakohtaisia eläkekassoja on pi-

dettävä perustamissopimuksen tarkoittamina yrityksinä, joihin 

sovelletaan EY:n kilpailusääntöjä. Kilpailusääntöjen sovelta-

mista puolsivat seuraavat tekijät: 

 eläkekassan voidaan katsoa eräissä tilanteissa kil-

pailevan vakuutusyhtiöiden kanssa, 

 se määrittää itse vakuutusmaksunsa, 

 se toimii rahastointiperiaatteen mukaisesti 

 etuuksien suuruus on riippuvainen sijoitustoimin-

nan tuotoista 

Sitä, että eläkekassa ei tavoitellut voittoa ja että se toimi yh-

teisvastuuperiaatteen mukaisesti, ei voitu tuomioistuimen mie-

lestä pitää riittävänä perusteluna sille, ettei eläkekassaa olisi 

pidettävä EY-kilpailusäänöissä tarkoitettuna yrityksenä. Yh-

teisvastuuperiaatteeseen sisältyi tapauksessa muun muassa, et-

tä kassaan hyväksytään kaikki työntekijät ilman terveystarkas-

tusta, eläkekassa vastaa konkursseista johtuvista työnantajien 

vakuutusmaksujen laiminlyönneistä ja eläkkeiden arvon säilyt-

tämiseksi eläkkeet on indeksoitu. 

Edellä mainituissa perusteluissa todetaan edelleen, että sosi-

aalisen päämäärän tavoitteleminen, yhteisvastuun ominaispiir-

teet ja sijoitustoimintaa koskevat rajoitukset tai valvonta saat-

tavat heikentää kassan palvelujen kilpailukykyä vakuutusyhti-

öihin nähden. Vaikka nämä tekijät eivät estä kassan toiminnan 

pitämistä taloudellisena toimintana, ne voivat oikeuttaa siihen, 

että kassalle on annettu yksinoikeus lisäeläkejärjestelmän hal-

linnointiin. 
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EY-tuomioistuimen ratkaisu perusteluissa todetaan, että va-

paan kilpailun lisäksi EY:n perustamissopimukseen kuuluu 

myös sosiaalipolitiikka, jolla edistetään työllisyyttä ja sosiaali-

sen suojelun korkeaa tasoa sekä työmarkkinaosapuolten vuo-

ropuhelua ja sopimista. Perustamissopimusta on tulkittava ko-

konaisuutena, jolloin perustamissopimuksen sosiaaliset tavoit-

teet ovat juridisesti samanarvoisia taloudellisten päämäärien 

kanssa. Kyseisissä tapauksissa sosiaaliturvan toiseen pilariin 

luettavien monopolieläkelaitosten  sosiaaliturvan hoitamiseen 

liittyvät tehtävät korostuvat kilpailusäännöksiin nähden. Sa-

malla kuitenkin todetaan, että ne ovat yrityksiä joihin voidaan 

soveltaa EY:n kilpailusääntöjä, jolloin ne eivät voi väärinkäyt-

tää monopoliasemaansa.  

3.3.1.3 EY:n kilpailusääntöjen soveltaminen kansallisella tasolla toimiviin sosiaaliturvalaitoksiin 

Edelleen voidaan esittää, että EY:n kilpailusääntöjen soveltaminen 

olisi enemmänkin teoreettinen kysymys. Jos lähdetään siitä, että EY:n 

kilpailusääntöjä sovelletaan vain  järjestelyihin, jotka vaikuttavat jä-

senvaltioiden väliseen kauppaan estäen, rajoittaen tai vääristäen kil-

pailua yhteismarkkinoilla, ei työeläkelaitosten toiminta käytännössä 

tulisi arvioitavaksi kilpailusääntöjen perusteella. Yhteisön oikeuskäy-

tännössä on kuitenkin katsottu, että kilpailusääntöjä voidaan soveltaa 

jo pelkästään sillä perusteella, että järjestelyllä on mahdollisesti kil-

pailua rajoittava vaikutus jäsenvaltioiden välisessä kaupassa. Tämä 

voi olla mahdollista, vaikka järjestelyn osapuolena olisi vain saman 

valtion eri yrityksiä. Työeläkeyhtiöt käyttävät ensisijaisena palvelu-

kanavana samaan vakuutusyhtiöryhmään kuuluvia vapaan kilpailun 

piirissä olevia vahinkovakuutusyhtiöitä. Tämä seikka on otettava 

huomioon arvioitaessa EY:n kilpailusääntöjen soveltamista työeläke-

yhtiöihin.    

EY:n perustamissopimuksen 85(1) ja 86 artikla kieltää vain sellaiset 

kilpailunrajoitukset, jotka perustuvat yritysten toimintaan. Ne eivät 

koske sellaisia kilpailunrajoituksia, jotka perustuvat kansallisten vi-

ranomaisten määräyksiin. EY:n perustamissopimuksen 90(1) artiklas-

sa kielletään viranomaisia mitätöimästä EY:n kilpailusääntöjen vaiku-

tusta. Tämä asettaa myös työeläkelaitoksia valvovalle viranomaiselle 

velvoitteet EY:n kilpailusääntöjen seuraamiselle eläkelaitosten toi-

mintaa ohjeistettaessa.  

3.3.2 Työeläkevakuutusyhtiöiden erityisaseman asettamia reunaehtoja 

Suomen jäsenyysneuvottelujen yhteydessä saavutettu ratkaisu työelä-

keyhtiöiden jättämisestä henkivakuutusdirektiivien soveltamispiirin 

ulkopuolelle oli luonteeltaan  poliittinen ratkaisu. Neuvotteluosapuol-

ten juridiset arviot henkivakuutusdirektiivien soveltamisesta työeläke-

yhtiöihin poikkesivat toisistaan. Tämä pitää ottaa huomioon suunni-
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teltaessa työeläkejärjestelmään tehtäviä muutoksia. Vaikka neuvotte-

lutuloksen pysyvyydestä onkin esitetty erisuuntaisia näkemyksiä, ei 

voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että työeläkeyhtiöiden erityis-

asema voisi tulla jossain yhteydessä uudelleen tarkasteltavaksi. Tämä 

pätee mikäli työeläkeyhtiöiden toiminnassa tapahtuisi senlaatuisia 

merkittäviä muutoksia, että voitaisiin perustellusti väittää ettei kysy-

myksessä enää ole sama järjestelmä, jota liittymissopimuksen rajaus 

koskee.  

EU-neuvottelutuloksen kannalta työeläkeyhtiöiden välistä kilpailua - 

sen puuttumista tai sen lisäämistä - on arvioitava ainakin kahdesta eri 

näkökulmasta. Ensinnäkin kilpailu vaikuttaa siihen, miten arvioidaan 

työeläkeyhtiöiden statusta direktiiveihin nähden. Toiseksi liittymisso-

pimus sinetöi kompromissiratkaisun, jonka perusteella ulkomainen 

kilpailu työeläkevakuutuksessa on edellä kuvatuin edellytyksin sallit-

tava.  

Suomen työeläkejärjestelmän toiminnan luonne täyttää hyvin ne kri-

teerit, joiden perusteella sen katsotaan EU-tarkastelussa kuuluvan 

henkivakuutusdirektiivien ulkopuolella olevan sosiaaliturvan piiriin. 

Toiminnan harjoittajien osalta tilanne ei sen sijaan täysin vastaa EU:n 

asettamia kriteereitä. Henkivakuutusdirektiivien alaisuuteen kuuluvat 

yhtiöt harjoittavat taloudellista toimintaa ja toimivat omalla vastuulla. 

Toimintaan sisältyy olennaisena osana kilpailuelementti. Suomen nä-

kemys neuvotteluissa oli, että eläkeyhtiöt eivät harjoita toimintaa 

omalla vastuulla. Eläkeyhtiöiden toimintaa arvioitaessa keskeisiä ky-

symyksiä ovat: a) onko kyseessä taloudellinen toiminta ja b) onko yh-

tiöiden tarkoituksena hyödyn tai voiton tavoittelu. Kilpailuelementti 

on yksi tunnusmerkistö, joka tukee käsitystä, että kysymyksessä on 

omalla vastuulla harjoitettava taloudellinen toiminta. 

Toisaalta liittymissopimuksen sisältämä kompromissiratkaisu edellyt-

tää, että Suomen on sallittava jäsenvaltiosta etabloitumalla tuleva kil-

pailu työeläkevakuutuksessa, joskin noudattaen kansallisen lainsää-

dännön asettamia reunaehtoja. Käytännössä tätä kilpailua ei ole tähän 

mennessä esiintynyt. Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuusvaatimukset ja 

lähes kaikkien markkinoilla olevien työeläkeyhtiöiden muuttuminen 

keskinäisiksi yhtiöiksi ovat kaventaneet ulkomaisten tahojen etabloi-

tumismahdollisuuksia. Muutokset vaikuttavat vastaavalla tavalla 

myös kotimaisiin tahoihin. Suomen tekemistä sitoumuksista kuitenkin 

seuraa, että ulkomailta tulevan kilpailun edellytyksiä ei voida sivuut-

taa arvioitaessa työeläkelaitosten kilpailutilannetta.  

Lakisääteisen työeläkevakuutuksen asema poikkeaa lakisääteisen ta-

paturmavakuutuksen asemasta. Viimeksi mainittu on avattu kilpailul-

le 1.1.1999 alkaen, minkä seurauksena myös ulkomaiset yhtiöt voivat 

kilpailla Suomen markkinoilla. Yhtiöt voivat määritellä omat vakuu-

tusmaksunsa johtamalla ne omista vahinkotilastoistaan. Käytännössä 
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tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella yhtiöllä on yhtiön hallituksen vah-

vistamat maksuperusteet. Vakuutusvalvontavirasto valvoo maksujen 

kohtuullisuutta suhteessa vakuutettuun riskiin.  EU:n vahinkovakuu-

tusdirektiivien periaatteiden huomioon ottamisen on todettu merkittä-

västi lisänneen kilpailua lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa. On-

gelmana on, että vakuutuksenottajien on vertailevan tiedon puuttuessa 

vaikea verrata eri yhtiöiden vakuutusmaksuja keskenään. Vaarana on 

myös nähty, että ainakin alkuvaiheessa vakuutuslajin kannattavuus 

heikkenee entisestään. Puuttumatta tässä sen enempää tapaturmava-

kuutus- ja työeläkejärjestelmän eroihin voidaan todeta, että muutos 

tarjoaa mahdollisuuden arvioida kilpailun vaikutuksia lakisääteiseen 

vakuutusjärjestelmään. Vahinkovakuutusyhtiöiden vuoden 1999 toi-

minnan perusteella voidaan tehdä ensimmäisiä arvioita siitä miten 

kilpailu vaikuttaa tapaturmavakuutusjärjestelmän perustehtävään. 

Vakuutusmarkkinoilla viime aikoina kaavaillut rakennemuutokset, 

joihin liittyy lakisääteisen tapaturmavakuutuskannan siirto Suomen 

rajojen ulkopuolelle, ovat johtaneet keskusteluun erillisten sosiaaliva-

kuutusyhtiöiden perustamisesta. Yhtiöiden tehtävänä olisi lakisäätei-

sen työeläkevakuutuksen ja tapaturmavakuutuksen hoitaminen. EU-

jäsenyysneuvotteluissa saavutetun ratkaisun ja voimassa olevan lain-

säädännön perusteella tämä ei olisi kuitenkaan mahdollista, sillä työ-

eläkeyhtiöt eivät saa harjoittaa muuta kuin työeläkevakuutustoimin-

taa. Mallin on lisäksi katsottu johtavan siihen, että työeläkejärjestelmä 

vietäisiin EU-direktiivien alaiseksi. 

3.3.3 Eläkesäätiöiden ja –kassojen asema (eläkerahastodirektiivi) 

EU:ssa on pitkään ollut vireillä hanke eläkerahastojen sisämarkkinoi-

den luomiseksi. Keskeisinä tavoitteina ovat eläkerahastojen hallintaan 

liittyvien palveluiden ja jäsenvaltioiden rajojen yli liikkuvien inves-

tointien vapauttaminen. Komission 1990-luvun alkupuolella esittämät 

eläkerahastodirektiiviehdotukset (Pension Fund Directive) kohtasivat 

jäsenvaltioissa vastustusta. Erimielisyyttä oli siitä, millaisia kiintiöitä 

voitaisiin kansallisesti asettaa eläkerahastojen ulkomaisille ja koti-

maisille sijoituksille. Komissio veti direktiiviehdotuksena pois neu-

vostosta ja myöhemmin Ranskan vaatimuksesta EY:n tuomioistuin 

mitätöi komission eläkerahastojen sisämarkkinoista antaman tiedon-

annon.  

Komissio jatkoi eläkerahastoja koskevaa hanketta julkaisemalla vuon-

na 1997 ns. vihreän kirjan, "Supplementary Pensions in the Single 

Market". Tämän konsultatiivisen raportin avulla komissio pyrki löy-

tämään jäsenvaltioista konsensuksen siitä, miten eläkerahastojen si-

sämarkkinat voitaisiin luoda ja näin tehostaa sosiaaliturvan toiseen pi-

lariin kuuluvien lisäeläkejärjestelmien toimivuutta.  
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Vihreän kirjan lausuntokierroksen jälkeen komissio antoi toukokuus-

sa 1999 tiedonannon, jossa on otettu huomioon lausunnoissa esille 

otettuja kysymyksiä. Lähtökohtana on, että jäsenvaltioiden ja yksilöi-

den mahdollisuuksia varautua väestörakenteen muuttumisesta kansal-

lisille sosiaaliturvajärjestelmille syntyviin ongelmiin voidaan parantaa 

palvelujen vapaata tarjontaa ja työvoiman vapaata liikkumista edes-

auttamalla. Tältä pohjalta lisäeläkejärjestelmien toimivuuden paran-

tamisessa keskeisiä tekijöitä ovat: 

 eläkerahastojen jäsenien (vakuutettujen) turvan parantaminen ra-

hastojen turvaavuutta lisäämällä, mikä edellyttää vakavaraisuus-

säännösten ja sijoittamista koskevien sääntöjen luomista  

 esteiden poistaminen työntekijöiden vapaalta liikkumiselta, mikä 

lisäeläketurvan osalta tarkoittaa sitä, että työntekijä ei saa menet-

tää eläke-etujaan siirtyessään työskentelemään maasta toiseen  

(tavoitteena mahdollistaa rahastojen jäsenyys rajan yli, cross-

border membership) 

 jäsenvaltioiden verojärjestelmien koordinointi liikkuvien työnteki-

jöiden osalta (komission tarkoituksena oli antaa vielä vuoden 

1999 aikana direktiiviehdotus liikkuvien työntekijöiden lisäeläk-

keiden ja eläkemaksujen verokohtelusta). 

Komission tavoitteena edellä mainitun tiedonannon mukaan on antaa 

lisäeläkerahastojen talouden valvontaa ja sijoitustoimintaa koskeva 

direktiiviehdotus vuonna 2000.  

EU:n talous- ja sosiaalikomitea on tiedonantoon liittyvässä lausun-

nossaan lokakuussa 1999 todennut muiden seikkojen ohella, että  

 direktiiviä valmisteltaessa tulisi ottaa huomioon esitysten vaikutus 

ensimmäisen pilarin järjestelmiin,  

 komission pitäisi nopeasti antaa esitys ns. pan-eurooppalaisista 

toisen pilarin järjestelmistä, jolloin eläkerahasto voisi toimia use-

ammassa maassa 

 eläkerahaston varat on pidettävä työnantajan varoista erillään ja 

niiden hoito pitäisi antaa erilliselle sijoitusyhteisölle, minkä lisäksi 

sijoitusten määrä työnantajayhteisöihin on rajoitettava viiteen pro-

senttiin. 

Lisäeläkerahastoja koskevaa direktiiviä sovellettaisiin suomalaisten 

eläkesäätiöiden ja -kassojen tarjoamiin lisäeläkkeisiin. Tämä muutos 

pakottaa joka tapauksessa arvioimaan eläkesäätiöiden ja -kassojen 

kilpailutilannetta uudelleen. Näkemykset vaihtelevat siitä mihin lop-

putulokseen muutos Suomessa johtaisi. Toisaalta on esitetty, että ra-

hastodirektiivi ei edellyttäisi eläkesäätiöissä lisäeläketurvan eriyttä-

mistä työeläkeyhtiöiden tavoin, koska kyseessä on työnantajakohtai-

nen ratkaisu eikä tarkoituksena ole palvelujen tarjoaminen muille va-

kuutetuille. Tällöin riittäisi nykyinen saman eläkesäätiön sisällä ta-

pahtuva perus- ja lisäeläketurvan osastointi (A ja B-osasto). Tämä ei 

kuitenkaan olisi kilpailullisesti neutraali ratkaisu, sillä työeläkeyhtiöt 
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eivät voi eläkesäätiöiden ja -kassojen tavoin itse suoraan harjoittaa 

vastaavaa lisäeläkevakuutustoimintaa. Tämän lisäksi on otettava 

huomioon, että lakisääteisen eläketurvan hoitaminen samassa eläke-

laitoksessa sosiaaliturvan toiseen pilariin kuuluvan lisäeläketurvan 

kanssa saattaa viedä TEL-järjestelmää yhtiöidenkin puolella direktii-

vien alaisuuteen. Viimeksi mainitut näkökohdat puoltaisivat lisäelä-

keturvan eriyttämistä myös eläkesäätiöissä ja -kassoissa. Tältä osin 

viitataan siihen mitä aiemmin on todettu työeläkeyhtiöiden asemasta. 

Kilpailun kannalta olisi kuitenkin pyrittävä mahdollisimman neutraa-

liin lopputulokseen. 

3.4 Julkisuusvalvonta ja eläkelaitosten antama informaatio toiminnastaan  

Julkisuusvalvontaan sisältyy olennaisena osana se, että vakuutuslai-

tokset ovat velvollisia julkaisemaan toiminnastaan sellaisia tietoja, et-

tä vakuutuksenottajilla on niiden perusteella mahdollisuus arvioida, 

mistä laitoksesta on turvallista ja edullista ottaa vakuutus. Ongelmak-

si muodostuu usein se, että tiedot eivät ole riittäviä tai vertailukelpoi-

sia, jotta vakuutuksenottajat voisivat tehdä arvionsa.  

Julkisuuden kautta tapahtuvaan valvontaan liittyy myös se, että jul-

kaistuja tietoja voidaan hyödyntää laajemminkin vakuutusalan toi-

mintaa koskevien johtopäätösten tekemiseen. Tässä tiedotusvälineillä 

ja erilaisilla sidosryhmillä on tärkeä rooli. Julkisuuden tuoma paine 

vaikuttaa kilpailutilanteeseen ja ohjaa sekä asiakkaiden että palvelun-

tarjoajien päätöksentekoa. Jotta julkisuusvalvonta tässäkin merkityk-

sessä toimisi, on tarpeen, että markkinoilla toimivien yritysten talou-

dellisesta tilasta ja tuottavuudesta annetaan riittävän usein tarpeeksi 

selkokielistä ja läpinäkyvää informaatiota. Tiedottamisen on lisäksi 

oltava avointa ja tietojen helposti saatavilla. 

3.4.1 Tilanne tällä hetkellä 

Tällä hetkellä työeläkejärjestelmässä ja sen ulkopuolella tuotetaan eri-

laista ja eritasoista tietoa eläkelaitosten taloudellisesta tilanteesta. In-

formaation tuottajina, kerääjinä tai välittäjinä toimivat sekä eläkelai-

tokset itse - tärkeimpänä tilinpäätös - että alan yhteistyöjärjestöt ja 

valvontaviranomaiset (sosiaali- ja terveysministeriö, Vakuutusvalvon-

tavirasto, Eläketurvakeskus ja Työeläkelaitosten liitto TELA). TELA 

toimittaa  vakuutusvalvonnasta vastaavalle viranomaiselle sijoitusseu-

rantaa koskevat yhteenvetotiedot kaikista työeläkelaitoksista ja pyy-

dettäessä työeläkelaitoskohtaiset tiedot. Kaikkien eläkelaitosten sijoi-

tusten tuottoja koskevat tiedot on kerätty kerran vuodessa. Sijoitus-

kantaa koskevat tiedot työeläkeyhtiöiltä, LEL Työeläkekassalta ja 

Merimieseläkekassalta TELA kerää neljännesvuosittain. Eläkesää-

tiöiltä ja -kassoilta tiedot kerätään vain kerran vuodessa, mutta tarkoi-

tuksena on jatkossa siirtyä työeläkeyhtiöiden tavoin neljännesvuosit-

tain tapahtuvaan tietojen keräämiseen. Tämän lisäksi alaa koskevia ti-
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lastoja tuotetaan valtionhallinnossa, keskusjärjestöissä ja tutkimuslai-

toksissa. Materiaali sisältää lähinnä alaa kuvaavia kokonaislukuja 

(esimerkiksi TELAn laina- ja sijoituskantatilastot), jotka liittyvät kes-

keisesti työeläkejärjestelmään ja sen rooliin kansantaloudessa. 

Nimenomaan kilpailutilanteen kuvaamiseksi tai työeläkelaitosten ver-

tailemiseksi tarkoitettua materiaalia tuotetaan vähemmän eikä materi-

aalin tuottamista ole keskitetty minkään tahon tehtäväksi. Kilpailuti-

lanteen arvioimista palvelevat TELAn kautta vuosittain julkaistavat 

siirtoliikennettä koskevat tilastot. Niistä ei kuitenkaan voi vetää kovin 

pitkälle meneviä johtopäätöksiä alan kilpailuolosuhteista ja -

keinoista. 

Työeläkelaitoksia koskevan vertailevan materiaalin sisältöä ja saata-

vuutta arvioitaessa on otettava huomioon, että päätökset työeläkelai-

toksen valinnasta tekee työnantajayritys. Suomessa toimivien työnan-

tajayritysten kansainvälistymiskehitys asettaa eläkelaitosten informaa-

tiolle omat vaatimuksensa. Informaation pitäisi toimia työnantajayri-

tyksen apuvälineenä ainakin seuraavissa tilanteissa: 

 tehtäessä valintaa eläkelaitosmuotojen välillä  

 vertailtaessa yksittäisten eläkeyhtiöiden, -säätiöiden ja -kassojen 

toimintaa ja taloudellista tilaa  

Luonnollisesti kilpailuun liittyvä materiaali palvelee myös muita työ-

eläkejärjestelmän ja vakuutusalan osapuolia, kuten vakuutettuja jär-

jestelmän maksajina, työmarkkinajärjestöjä päätöksentekijöinä ja alaa 

valvovia viranomaisia. 

Eläkelaitosmuotoja vertailevan materiaalin yhdenmukaisuudessa, sel-

keydessä ja kattavuudessa on selviä puutteita. Käytännössä materiaali 

rajoittuu eläkelaitosten itse erilaisista lähtökohdista tuottamaan ai-

neistoon, jolloin vaarana on informaation yksipuolisuus. Materiaali ei 

ole vapaasti saatavissa, vaan jää yksittäisen eläkelaitoksen markki-

noinnin aktiivisuuden varaan. Materiaalin, jonka pitäisi olla keskite-

tysti tuotettua ja objektiivista, tulisi selventää eläkelaitosmuotojen vä-

lisiä eroja ja mahdollisuuksien mukaan havainnollistaa näitä eroja 

markkinoilla olevien eläkelaitosten keskeisiä tunnuslukuja käyttäen.  

3.4.2 Tilinpäätösinformaatio ja tunnusluvut 

Yksittäisten työeläkeyhtiöiden taloudellisesta tilasta annettavaa tietoa 

on pyritty kehittämään yhdenmukaistamalla eläkeyhtiöiden tilinpää-

tösinformaatiota vuodesta 1997 alkaen (Työeläkeyhtiöiden sopimien 

tunnuslukujen kuvaus on tämän raportin liitteenä 4). Läpinäkyvyyttä 

on pyritty korostamaan. Tämä on muodostunut erityisen tärkeäksi va-

kavaraisuutta koskevien lainmuutosten tultua voimaan. Tavoitteena 

on vuosikertomuksessa esittää seuraavat tunnusluvut viideltä vuodel-

ta: 
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 vakavaraisuusluvut 

 vuotuinen kokonaistuotto (sisältäen sijoitustoiminnan tuloksen ja 

hoitokustannustuloksen) 

 tehokkuus (liikekulut suhteutettuna kuormitustuloon ja haluttaessa 

suhteutettuna kokonaisvakuutusmaksutuloon) 

 asiakashyvitykset (tilivuonna asiakashyvityksiin tehty siirto il-

maistuna: a) kokonais- markkamääränä, b) prosenttilukuna TEL-

palkkasummasta ja c) markkamääränä jatkuvaa TEL-työsuhdetta 

kohden) 

 volyymi (mittareina maksutulo, liikevaihto, vastuuvelan määrä ja 

käyvin arvoin lasketun taseen loppusumma sekä tilivuodelle arvi-

oitu palkkasumma) 

 sijoitusten tuotto (sijoitustuottoprosentti kirjanpitoarvoille ja käy-

ville arvoille) 

Yhtiöiden tilinpäätösinformaation yhdenmukaistaminen on merkittä-

vä parannus aikaisempiin vuosiin verrattuna. Edelleen on kuitenkin 

esitetty kritiikkiä muun muassa siitä, että hallintokulujen mittaami-

seksi pitäisi olla paremmat mittarit. On myös esitetty, että yksittäisen 

eläkelaitoksen tehokkuutta kuvaavien lukujen tulisi kattaa korvaus-

toiminta, jolloin lukuina tulisi esittää a) eläkeratkaisuihin käytetty 

keskimääräinen aika, b) harkinnanvaraisten eläkkeiden myöntö- ja 

hylkäysprosentit ja c) eläkepäätöksen keskimääräiset kustannukset. 

Myös eläkelaitosten palvelun tasosta kertova säännöllisesti julkaista-

va vertaileva informaatio puuttuu. Informaation sisältöä kehitettäessä 

on huomattava, että yksityiskohtaisten vertailulukujen julkistamisessa 

on lisäksi liikesalaisuuden ja lainsäädännön rajoitteet otettava huomi-

oon. 

Eläkeyhtiöihin verrattuna eläkesäätiöt ja -kassat antavat julkisuuteen 

huomattavasti niukempaa tietoa taloudellisesta tilastaan. On tyydytty 

ilmoittamaan vain säätiö- ja kassasektorin kokonaislukuja. On katsot-

tu riittäväksi, että toiminnasta annetaan yksityiskohtaista tietoa työn-

antajayrityksen lisäksi säätiön tai kassan hallinnossa oleville työnteki-

jäpuolen edustajille. Tällöin on kuitenkin kysymys vain suljetulle pii-

rille annetusta tiedosta, mikä on selvä puute kilpailun kannalta eikä 

edistä järjestelmän läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Tilannetta parantaisi 

se, että säätiöiden ja kassojen tilinpäätöksen ja sen perusteella annet-

tavien tietojen (muun muassa vakavaraisuusluvut) julkisuus olisi sa-

malla tasolla työeläkeyhtiöiden kanssa. 

Säätiöiden ja kassojen osalta on edelleen huomattava, että ne ostavat 

suuremman tai pienemmän osan hoitopalveluista joltakin palveluntar-

joajalta. Kustannusten seuraamisen kannalta olisi ehkä myös perustel-

tua, että nämä palveluntarjoajat antaisivat laajempaa informaatiota 

toimintansa tuloksellisuudesta ja eri toimintojen kustannuksista niis-

sä. 
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3.4.3 Julkaistavan informaation kehittämismahdollisuuksia 

Työeläkelaitosten kilpailuun liittyvän materiaalin tuottamisessa tulisi 

ottaa huomioon  finanssimarkkinoilla noudatettavia periaatteita asiak-

kaille annettavasta informaatiosta, joita sisältyy muun muassa Rahoi-

tustarkastuksen (RATA) antamiin ohjeisiin (menettelytavat arvopape-

rimarkkinoilla) ja kannanottoihin. RATA on kiinnittänyt huomiota 

muun muassa sijoitusrahastojen palkkiorakenteiden selkeyteen (Kan-

nanotto K/26/99/PMO), koska rahastojen markkinointikeinona käyte-

tään entistä useammin sijoituksesta perittäviä palkkioita. Palkkiora-

kenteiden tulisikin olla sijoittajan kannalta ymmärrettäviä ja keske-

nään vertailukelpoisia ja sijoittajan tulisi voida kohtuullisella vaivalla 

selvittää palkkioiden kokonaisvaikutus rahastosijoitukseen. RATA on 

arvopaperien markkinointia koskevassa ohjeessaan (ohje 201.2, Dnro 

22/269/99) todennut, että arvopaperin arvonkehityksen kuvauksessa 

on käytettävä riittävän pitkää ajanjaksoa, jotta arvon kehityksestä voi 

saada selvän kuvan. Toisaalta korostetaan, että markkinointiaineistos-

sa esitetty historiaperspektiiviin perustuva arvonkehitys ei ole tae ar-

vopaperin tulevasta arvon kehityksestä eikä lupauksia arvopaperin ar-

vosta tulevaisuudessa tule muutoinkaan antaa. RATA on näin ohjeel-

laan kieltänyt myös sijoitusrahastoja lupaamasta varmoja tuottoja.  

Samat periaatteet soveltuvat eläkelaitosten markkinointiin. Asia-

kashyvitysten kehitystä on kuvattava riittävän pitkällä aikajänteellä ja 

toisaalta tuotto-odotusten perusteella ei pidä lähteä ennustamaan tule-

vien asiakashyvitysten kehitystä.  

Kilpailun näkökulmasta työeläkelaitosten vertailua helpottavaa mate-

riaalia olisi mahdollista koota keskitetysti yhdenmukaiseen muotoon 

eläkelaitosten vuosikertomuksista ja tilinpäätöksistä saatavan infor-

maation perusteella. Lisäksi olisi pyrittävä siihen, että työeläkelaitok-

set (lähinnä työeläkeyhtiöt) käyttäisivät markkinointimateriaalissa ja 

yrityskuvamainonnassa asiakashyvityksistä yhdenmukaisia tunnuslu-

kuja. Sähköisen tiedonvälityskanavan (Internet) käytön lisääminen pa-

rantaisi tiedon saatavuutta.   

Tilinpäätöstietoihin perustuvan informaation lisäksi on esitetty, että 

sijoitustoimintaa koskevia julkisia tietoja tulisi julkaista useammin 

esim. neljännesvuosittain. Hex Oy (Helsingin Pörssi) julkaisee kuu-

kausittain ilmestyvää Rahastoraporttia, johon on laskettu sijoitusra-

hastojen tuottoja eripituisille ajanjaksoille ja kerrottu myös rahastojen 

veloittamat palkkiot. Vastaavantyyppisen vertailutiedon tuottamista 

työeläkelaitosten sijoitustoiminnasta tulisi harkita. 
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4. Muihin eläkelaitoksiin kuin eläkeyhtiöihin liittyviä erityispiirteitä 

4.1 TEL-eläkesäätiöt ja -eläkekassat 

4.1.1 Yleistä eläkesäätiöistä ja eläkekassoista 

Eläkesäätiölain (1774/95) alainen eläkesäätiö on yksittäisen työnanta-

jan tai konsernin työntekijöiden eläketurvan järjestämistapa. Säätiössä 

voidaan järjestää sekä TEL-eläke että vapaaehtoinen lisäeläke (rekis-

teröimätön eli A tai rekisteröity eli TEL-L). 

Vakuutuskassalain (1164/92) alaisessa eläkekassassa voidaan järjes-

tää sekä lakisääteinen peruseläketurva (TEL/YEL) että lisäeläketurva 

(A/TEL-L). Kassan osakkaiden tulee täyttää tietyt edellytykset; ky-

seessä voi olla yksittäinen työnantaja tai useampia työnantajia, joita 

yhdistää taloudellinen tai toiminnallinen tai muu vastaava riippuvuus. 

TEL-kassat ovat yleensä toimialakohtaisia, ja niissä voi olla jopa sa-

toja työnantajaosakkaita. 

Perus- ja lisäeläketurvaa varten säätiöissä ja kassoissa on erilliset 

osastot, joiden varat on kirjanpidossa pidettävä erillään. 

Keskeisistä eroista vakuutusyhtiöihin verrattuna voidaan mainita: 

- rajoitettu toimintapiiri => kyseessä ei ole normaali liikemäinen 

toiminta 

- vakuutusmaksutekniikan erot; vakuutusmaksu määrätään vuo-

sittain eläketurvan karttumisesta ja maksetuista eläkkeistä ai-

heutuvien kulujen suuruiseksi vähennettynä saaduilla sijoitus-

toiminnan tuotoilla. Työnantajat ovat yhteisvastuullisesti omaan 

konkurssiinsa saakka maksuvelvollisia kaikista eläkelaitoksen 

kustannuksista toisin kuin vakuutusyhtiöissä, joissa vastuu ra-

joittuu etukäteen vahvistettuihin maksuihin. TEL-vakuutusmak-

sun työkyvyttömyys- ja työttömyysosaan liittyvät suurtyönanta-

jien niin sanotut omavastuumaksut toteutuvat säätiöissä ja kas-

soissa työnantajien täytenä omavastuuna, ellei kyseisiä kustan-

nuksia ole säännöissä sovittu tasattavaksi eri työnantajien kes-

ken esimerkiksi palkkasummien suhteessa. 

- päätöksenteko (sijoitustoiminta, TEL:n lisävakuutusvastuusiir-

rot, eläkepäätökset jne.) tapahtuu työnantajan ja työntekijöiden 

edustajista koostuvassa hallituksessa, vakuutuskassoissa ylintä 

päätöksentekovaltaa käyttää vuosittainen kassankokous. 

- rekisteröimättömän lisäeläketurvan osalta eläkesäätiöissä on 

vuoteen 2010 mennessä asteittain poistumassa oleva vastuuva-

jausmahdollisuus, toisin sanoen kertyneestä eläketurvasta muo-

dostunutta vastuuvelkaa ei aiemmin ollut pakko kattaa omai-

suudella tai vakuutuksilla. 

Eläkesäätiöiden kehitystrendeistä voidaan TEL:n osalta todeta, että 

muutamia uusia säätiöitä on viime vuosina perustettu lähinnä valtion 
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laitosten yksityistämisen yhteydessä, samoin muutamia TEL-säätiöitä 

on purettu. Lisäeläketurvan osalta kehitys on ollut voimakkaasti su-

pistuvaa syistä, joita luvussa 9 kuvataan. 

4.1.2 Eläkesäätiön kilpailukeinot 

4.1.2.1. Taloudelliset kilpailutekijät 

Eläkesäätiötoiminnassa tärkein tavoite ja onnistuessaan paras kilpai-

luetu vakuutusyhtiöön verrattuna on  vakuutusmaksutason edullisuus 

ja maksutasoon vaikuttamisen mahdollisuus eläkekustannusten (työ-

kyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeiden omavastuu) sekä sijoitustoi-

minnan ja hyvitysten kautta. Eläkesäätiö kilpailee erityisesti perusta-

misvaiheessaan vakuutusvaihtoehdon kanssa, mutta monissa tapauk-

sissa tämä kilpailutilanne on olemassa jatkuvasti, vaikka työntekijöi-

den lukumäärä ei mahdollistaisikaan säätiön perustamista. Mikäli ni-

mittäin konsernissa on oma eläkesäätiö, on kaikilla konsernin työnan-

tajayrityksillä lain mukaan mahdollisuus liittyä kyseiseen eläkesääti-

öön. 

Muut perinteiset eläkesäätiötoiminnan tarjoamat taloudelliset hyödyt 

työnantajalle ovat vähentyneet tilinpäätös- ja eläkevastuun kattamis-

säännösten kehittymisen myötä. Kattamaton eläkevastuu eli vastuuva-

jaus ei enää ole aikaisemmassa määrin mahdollista eläkesäätiölain ja 

muun yleisen kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevan lainsäädännön 

muuttumisen vuoksi. Vastuuvajausta voi nykyäänkin olla ja tämä on 

mahdollista myös TEL-osastoissa, mutta tällöin on vajaukselle asetet-

tava turvaavat vakuudet. 

Sijoitukset työnantajaan ovat yleensä omassa eläkelaitoksessa hel-

pommin toteutettavissa kuin vakuutusyhtiössä. Tällaisia sijoituksia 

voivat olla lähinnä takaisinlainaus sekä kiinteistö- ja osakesijoitukset. 

Eläkesäätiön takaisinlainaus eroaa nykyisin TEL-yhtiöiden takaisin-

lainoista muun muassa siinä, että korkotaso määräytyy laskuperuste-

koron eikä markkinaehtoisen TEL-viitekoron mukaan. Tämä eroavai-

suus juontaa juurensa eläkesäätiölain säännöksestä, jonka mukaan 

työnantajan on maksettava takaisinlainalle eläkevastuun laskennassa 

käytetty korko. Säännöksen perusteluina on toisaalta työnantajariskin 

vähentäminen (korkoriski) ja myös TEL:n toimintapääomasäännök-

set, jotka perustuvat sijoitustoiminnan yli/alituoton tarkasteluun suh-

teessa laskuperustekorkoon. Mikäli työnantaja voisi takaisinlainata 

varoja eläkesäätiöstä TEL-viitekorolla, joka on viime ajat ollut lasku-

perustekorkoa alempi, olisi sijoitustoiminnan tuloksen ja sitä kautta 

toimintapääomasiirtojen suora manipulointi mahdollista. Tällaista 

mahdollisuutta ei ole pidetty TEL-järjestelmän tavoitteiden mukaise-

na ja siitä syystä takaisinlainauksen korko yhä edelleen määritellään 

tuottovaatimuksen eli laskuperustekoron eikä TEL-viitekoron mukai-
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sesti. Työnantajan kokonaiskustannuksiin takaisinlainauksen korolla 

ei ole vakuutusmaksun määräytymistavasta johtuen merkitystä. 

Eläkesäätiössä vakuutusmaksu, jota kutsutaan kannatusmaksuksi, 

määräytyy tuottojen ja kulujen erotuksena ja maksutekniikka poikke-

aa siten vakuutusyhtiöistä, joissa vakuutusmaksun perusteet määrä-

tään etukäteen. Vertailun helpottamiseksi voidaan eläkesäätiöiden ja 

eläkekassojen toiminnan tulosta ja vakuutusmaksua tarkastella vas-

taavalla komponenttijaottelulla kuin työeläkevakuutusyhtiöiden tulos-

ta.  

4.1.2.1.1 Sijoitustuotot 

Työeläkelaitosten keskeisimpään kilpailutekijään eli sijoitustoimin-

nan tulokseen on työnantajalla eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa suora 

vaikuttamisen mahdollisuus (hallituksen sijoitussuunnitelma). Tämä 

antaa mahdollisuuden vakuutusyhtiöistä poikkeavaan riskinottoon, 

markkinanäkemykseen ja sijoitusperiaatteisiin (esim. Asset Liability 

Management-periaatteen mukaisen ikärakenteen ja sijoitusstrategian 

yhteensovittamisen). Samoin uudistetun vakavaraisuussäännöstön 

myötä voidaan säätiössä varsin laajasti päättää sijoitustuloksen vaiku-

tuksesta kannatusmaksuun, jos vakavaraisuustilanne on hyvä. Tällä 

tavoin voidaan jossain määrin ottaa hyvityssuunnittelussa huomioon 

myös työnantajan oman toiminnan tarpeita. 

Vakuutusyhtiöissä ja eläkekassoissa voivat sijoitustoiminnan ylijää-

mää eli laskuperustekoron ylittävää sijoitustuottoa olla kerryttämässä 

myös päättyneiden vakuutusten rahastot. Eläkesäätiölaki ei anna täl-

laiseen mahdollisuutta vaan työnantajan irtaantuessa säätiöstä myös 

kertynyt eläkevastuu ja sitä vastaavat varat (sekä TEL:ssä tietty määrä 

toimintapääomaa) on siirrettävä vastuunsiirtona vakuutusyhtiöön tai 

eläkekassaan. 

4.1.2.1.2 Hoitokulut 

Hoitokuluja varten ei eläkesäätiöissä peritä erillistä maksunosaa, vaan 

kaikki kustannukset sisältyvät vuosittaiseen kannatusmaksuun. Sää-

tiötoiminnan luonteesta johtuen hoitokulujen tarkempi erittely ja seu-

rantakin on vaikeaa, varsinkin, mikäli käytetään merkittävästi työnan-

tajayrityksen palveluja. Samoin myöskään AB-säätiöissä ei kustan-

nusten jako osastojen kesken ole yksikäsitteistä. Mikäli omatoimisesti 

tuotettujen palveluiden ja ostopalveluiden kautta saadaan kustannus-

tehokkuutta vakuutusyhtiöön verrattuna, saadaan siitä kilpailuetua. 

Merkitykseltään hoitokustannusten osuus kilpailumielessä on varsin 

vähäinen sijoitustoimintaan ja riskiliikkeen tulokseen verrattuna, ku-

ten muissakin TEL-eläkelaitoksissa. 
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4.1.2.1.3 Riskiliike 

Eläkesäätiössä työntekijöistä aiheutuva vakuutusmaksu määräytyy ku-

ten täysin omavastuisen suurtyönantajan vakuutusmaksu vakuutusyh-

tiössä. Kilpailumielessä nämä vaihtoehdot ovat samanlaisia silloin, 

kun vakuutusyhtiössä ollaan täyden omavastuun piirissä eli kun kon-

sernissa on vähintään 800 työntekijää.  

Vakuutusyhtiöissä osittaisen omavastuun piirissä olevissa vakuutuk-

sissa (50-800 työntekijää) riskiliikkeen tuloksesta tehdään siirto tasoi-

tusvastuuseen, säätiöissä sen sijaan ei tasoitusvastuuta ollenkaan ole. 

Tämä johtaa säätiöissä heilahtelevampaan työkyvyttömyys- ja työttö-

myyseläkemaksuun kuin muissa TEL-eläkelaitoksissa. Sama koskee 

vanhuuseläkemaksua, joka määräytyy säätiössä omavastuuperiaatteel-

la toisin kuin vakuutusyhtiöissä. Kilpailumielessä voidaan nykyistä ti-

lannetta kritisoidakin eri eläkelaitosten yhtäläisen kohtelun näkökul-

masta. Sen sijaan vertailtavuus ja informaation tuottaminen riskiliik-

keen tuloksesta olisi järjestettävissä nykyisessäkin mallissa laskennal-

listen suureiden kautta. 

4.1.2.2 Laadulliset kilpailutekijät 

Eläkelaitokset kilpailevat paitsi hinnalla, myös palvelun laadulla. 

Työeläkevakuutuksessa perustehtäviä ovat vakuutusten hoito sekä 

eläkehakemusten käsittely ja eläkkeiden maksatus. Olennaisena osana 

kokonaispalvelua ovat vakuutuksenottajille ja vakuutetuille annetta-

vat asiantuntijapalvelut erilaisissa eläkelainsäädäntöön, vakuutuseh-

toihin ja laskuperusteisiin liittyvissä kysymyksissä. Eläkesäätiöissä 

tarvitaan lisäksi kirjanpitoa, varainhoitoa ja vakuutusteknisiä laskel-

mia koskevat palvelut. Nämä eri palvelut on pitkälti mahdollista ul-

koistaa lukuun ottamatta eläkepäätösten ja sijoituspäätösten tekoa, 

jotka kuuluvat hallituksen tehtäviin. Käytännössä ulkoistamisen osal-

ta on eri säätiöissä valittu erilaisia ratkaisuja: joissakin säätiöissä pyri-

tään avaimet käteen -periaatteella ulkoistamiseen mahdollisimman 

laajasti, toiset säätiöt haluavat hoitaa eläkesäätiönsä asiat omatoimi-

sesti. Aktuaarilliset palvelut on kuitenkin lähes poikkeuksetta ulkois-

tettu. 

Säätiöille palveluita tarjoavat markkinoilla kaksi kilpailevaa palvelu-

toimistoa, joiden palveluihin kuuluu tätä nykyä kaikki eläkesäätiö-

toiminnan osa-alueet varainhoitoa lukuun ottamatta. Eräät työeläke-

vakuutusyhtiöt tarjoavat omille vakuutuksenottajilleen lisäpalveluina 

myös joitain säätiöpalveluita. 

Myös muita kilpailutekijöitä voidaan säätiövaihtoehdosta löytää, esi-

merkiksi se, että säätiö on lähellä työnantajaa ja työntekijöitä. Tässä 

on positiivista tiedonsaannin ja vaikuttamisen mahdollisuudet, mutta 

säätiön ja työnantajan läheinen riippuvuussuhde tuo mukanaan myös 
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ongelmia. Näitä päätöksentekojärjestelmään liittyviä ongelmia käsi-

tellään muistiossa säätiökannansiirron yhteydessä. 

4.1.2.3 Yhteenveto 

Kilpailun kannalta eläkesäätiötoiminnan keskeisimpänä tunnuspiir-

teenä siis on, että eläkesäätiössä hallitus eli työnantaja ja työntekijät 

päättävät itse eläkevastuuta kattavien sijoitusten suuntaamisesta. Sekä 

tuotot että riskit jäävät säätiön työnantajille. Kyseessä siis on erään-

lainen unit linked- eli sijoitussidonnainen vakuutusvaihtoehto. 

 Keskeistä eläkesäätiötoiminnan taloudellisen ja laadullisen kilpailu-

kyvyn kannalta on tehokkaan ja kattavan infrastruktuuriin olemassa-

olo kaikkien palvelujen osalta ja mahdollisuus siten laajasti ulkoistaa 

toimintaa. Sekä peruspalvelujen (eläke-, työsuhde- ja vakuutustekni-

set palvelut) että muiden asiantuntijapalveluiden tulisi olla laadultaan 

ja hinnaltaan kilpailukykyisiä vakuutusyhtiövaihtoehtoihin nähden. 

Kilpailun kannalta erityisen tärkeää on sijoitustoiminnan tulokselli-

suus, mikä edellyttää korkeaa ammattitaitoa muun muassa eri sijoitus-

ten riski- ja tuotto-odotusten arvioinnissa sekä johdannaisten ja ulko-

maisten sijoitusten hallinnassa. Tältä osin kotimaisten palvelumarkki-

noiden aktiivinen kehittäminen esimerkiksi alan yhteistoimintaa li-

säämällä sekä kansainvälistymisen mukanaan tuomat mahdollisuudet 

EU-alueen kasvavien eläkerahastopalveluiden hyödyntämiseen tuo-

nevat tulevaisuudessa entistä paremmat ja tehokkaammat palvelu-

markkinat säätiöiden käyttöön. Samalla on kuitenkin syytä muistaa, 

että ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttäminen ei poista säätiön halli-

tuksen jäsenten vastuuta sijoituspäätösten teossa ja niiden seurausten 

arvioinnissa. 

4.1.3 Eläkekassojen kilpailukeinot 

Eläkekassan toiminnassa on yhtäläisyyksiä sekä keskinäisen vakuu-

tusyhtiön että eläkesäätiön kanssa. Kilpailunäkökulmasta eläkekasso-

jen toiminta on useilta osiltaan vastaavaa kuin eläkesäätiössä. Eläke-

kassojen kilpailutilanne vakuutusyhtiöiden kanssa on kuitenkin ko-

vempi erityisesti asiakashyvitysten osalta. Olennaisia eroja eläkesää-

tiöiden ja eläkekassojen kilpailutilanteen kannalta ovat seuraavat: 

-  kassojen toimintapiirisäännökset ovat vähemmän rajatut kuin 

säätiöissä ja tämä mahdollistaa laajemmin kilpailun vakuutusyh-

tiöiden kanssa. Kilpailu onkin eräillä toimialoilla kovaa. Kas-

sassa voivat olla ja monesti ovatkin osakkaina myös muut kuin 

samaan konserniin kuuluvat yritykset, esimerkiksi samalla toi-

mialalla tai muuten riippuvuussuhteessa olevat yritykset. 

-  päätöksenteko tapahtuu laajemmalta pohjalta (vuosittainen kas-

sankokous, jossa sekä osakkailla että vakuutetuilla on puolet 

äänistä) 
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-  kassassa vakuutusmaksu määräytyy kuten eläkesäätiön kanna-

tusmaksu, mutta maksu jaetaan osakkaille yleensä tasoitettuna 

esimerkiksi palkkasummien suhteessa.  

-  päättyneiden vakuutusten rahastot on mahdollista jättää eläke-

kassaan 

-  TEL-kassoille on määritelty tasoitusvastuu ja sen vähimmäis-

määrä. 

4.1.4 Vakuutusten siirtymiset säätiöihin ja kassoihin tai niistä pois 

Vakuutuksenottajilla on vuosittain mahdollisuus irtisanoa vakuutuk-

sensa työeläkevakuutusyhtiöstä tai eläkekassasta ja samalla kilpailut-

taa vakuutuksensa. Tällöin työnantaja voi eläkesäätiölaissa ja vakuu-

tuskassalaissa määritellyissä tilanteissa myös liittyä jo olemassa ole-

vaan eläkesäätiöön tai eläkekassaan tai perustaa oman eläkesäätiön tai 

-kassan. Eläkesäätiöstä ja eläkekassasta on myös mahdollista tehdä 

vastuunsiirto eli vastuuvelan ja sitä kattavien varojen ja toimintapää-

oman luovuttaminen toiselle eläkelaitokselle. Näihin eri kilpailuta-

pahtumiin liittyviä kehittämismahdollisuuksia on analysoitu toisaalla 

tässä muistiossa ja niihin liittyvät selvitysmiesten ehdotukset ilmene-

vät luvusta 10. 

4.2 Lailla perustetut eläkelaitokset 

Erillislaeilla perustettujen eläkelaitosten, joista tässä yhteydessä tar-

kastellaan Työeläkekassaa, Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityis-

ryhmien eläkekassaa ja Merimieseläkekassaa, toiminnassa kilpai-

lunäkökulma on varsin rajoitettu. Tämä johtuu siitä, että laki velvoit-

taa vakuuttamaan kunkin kassan toimialaan kuuluvat työntekijät ky-

seisessä eläkelaitoksessa. Lakisääteistä työeläkevakuutustoimintaa 

harjoittaessaan nämä kassat pyrkivät kuitenkin toiminnassaan samoi-

hin päämääriin kuin TEL-eläkelaitoksetkin eli mahdollisimman hy-

viin sijoitustuottoihin ja asiakaspalveluun, kuten jo aiemmin luvussa 

3 todettiin. 

Erityiseläkelaitoksilla on omia erityispiirteitään, muun muassa vakuu-

tusmaksu määräytyy pidemmän aikavälin tarkasteluihin perustuen ja 

tilinpäätöksessä ei muodostu kirjanpidollista tulosta, vaan voitot tai 

tappiot vaikuttavat suoraan vastuuvelan toimintapääomaluonteiseen 

osaan. Muilta keskeisiltä osiltaan erityiseläkelaitokset ovat samankal-

taisia kuin TEL-eläkelaitoksetkin: sijoitustoiminnan säännökset kat-

tamista ja toimintapääomaa koskevilta osin ovat yhdenmukaiset, sa-

moin hallintoa koskevia säädöksiä on yhdenmukaistettu vuosituhan-

nen vaihteessa voimaan tulevissa lainmuutoksissa. 

Eräs erityiseläkelaitosten sijoitustoimintaa koskeva erityispiirre on 

kuitenkin syytä ottaa esiin. Lainsäädännössä on asetettu kullekin kas-

salle velvoite suunnata sijoitustoiminta ensisijaisesti kyseisen kassan 

toimialalle. Tämä velvoite ei rahamarkkinoiden vapauduttua enää ole 
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merkitykseltään alkuperäisen tavoitteen mukainen ja se toimii myös 

vastoin riskien hajauttamistavoitetta, jonka tulee olla eläkelaitosten 

sijoitustoiminnan lähtökohtana. 

Neljäntenä lailla perustettuna eläkelaitoksena toimii Maatalousyrittä-

jien eläkelaitos (MELA). Sen merkitys kilpailussa on vähäisempi si-

joitusten osalta, koska hyvin huomattava osa sen toiminnasta kustan-

netaan valtion budjetin kautta. 

5. Kilpailuun vaikuttavat tekijät eläkejärjestelmän sisällä 

Kilpailulla toivotaan saavutettavan työeläketurvan toteuttamisen pa-

rantuminen sekä eläketurvan hoidon tehokkuuden kannalta että paran-

tuvien sijoitustoiminnan tuottojen muodossa. Tässä osassa tarkastel-

laan lähinnä vakuutustekniikkaan liittyviä yksityiskohtia, joilla on kil-

pailun toimivuuteen liittyviä vaikutuksia.  

Työeläkejärjestelmä on luonteeltaan etuusperusteinen eläkejärjestel-

mä, jossa maksettavat etuudet määräytyvät lain perusteella. Eläkkei-

den rahoittamiseksi peritään työeläkemaksua työnantajilta, jotka edel-

leen perivät työntekijöiltään näiden eläkemaksun. Työnantaja voi jär-

jestää työntekijöidensä lakisääteisen eläketurvan ottamalla vakuutuk-

sen työeläkevakuutusyhtiöstä tai eläkekassasta tai järjestämällä eläk-

keiden rahoituksen oman eläkesäätiönsä kautta. Tietyillä aloilla toi-

mivien osalta järjestely tapahtuu kohdassa 4.2 mainituissa laitoksissa. 

Eläke-etuudet ovat samat työeläkelaitoksesta riippumatta. Työnanta-

jan maksamat vakuutusmaksut määräytyvät työeläkejärjestelmän yh-

teisistä laskuperusteista ja ne ovat eläkelaitoksesta riippumatta käy-

tännössä samat lukuun ottamatta lähinnä sijoitustoiminnasta syntyvää 

jaettavaa ylijäämää. Tämä ylijäämä jaetaan vakuutusyhtiöissä vakuu-

tusmaksuja alentavina hyvityksinä ja eläkesäätiöissä ja –kassoissa yli-

jäämä alentaa suoraan kannatus- tai vakuutusmaksua.  

Olennaista on kilpailun kannalta tarkastella sitä, miten helposti työn-

antaja voi vaihtaa eläkelaitosta ja tähän liittyvät lähinnä jatkossa käsi-

teltävät kysymykset rahastoista ja hyvityksistä. Valinnanvaran kannal-

ta olennaisia ovat myös eri laitosten erot eläketurvan hoidossa ja tätä 

kautta käsittelyyn tulevat eläkelaitosten mahdolliset erot tuotteissa eli 

ehdoissa ja laskuperusteissa. Erityiskysymyksenä tältä osin otetaan 

esille kysymys vakuutusmaksun hoitokustannusosasta. 

Eläkkeiden rahoitus hoidetaan osittaisella rahastoinnilla. Rahastoidut 

eläkevarat sijoitetaan odottamaan sitä, että ne tarvitaan tulevaisuudes-

sa eläkkeiden maksamiseen. Tällä alueella tarkastellaan sitä, miten 

kilpailu voi parhaalla mahdollisella tavalla tukea parhaiden sijoitus-

tuottojen saamista ja miten voidaan varmistaa näiden sijoitustuottojen 

ohjautuminen juuri oikeaan paikkaan eli eläkkeiden rahoituksen tur-

vaamiseen. Tarkasteluun tulevat sijoitustoiminnan järjestäminen ja 
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kysymys eläkerahastojen tuottovaatimuksen määrittävästä laskuperus-

tekorosta. 

Eläkevarojen sijoittamiseen vaikuttaa olennaisesti myös se, millaiset 

vakavaraisuusvaatimukset työeläkelaitoksille asetetaan. Sijoittamisen 

lisäksi näillä vaatimuksilla on olennainen vaikutus siihen, miten help-

poa on perustaa uusi eläkelaitos.  

5.1 Työeläkevakuutuksessa sovellettavat ehdot ja perusteet 

Työeläkejärjestelmän kilpailuasetelman muotoutumiseen vaikuttavat 

huomattavasti TEL-vakuutuksen vakuutusehdot ja laskuperusteet. 

Näiden sisältöön vaikuttavat paitsi vakuutustoiminnassa yleisesti 

noudatettavat turvaavuus- ja kohtuullisuusperiaatteet myös TEL-

vakuutuksen sosiaalivakuutusluonteesta syntyvät seikat. Lisäksi on 

syytä tarkastella myös sitä, että eri eläkelaitostyyppien vaikutus perus-

teiden sisältöön on erilainen ja edelleen perusteiden vahvistamisme-

nettelyssä on eroja. 

5.1.1 Yhteiset ehdot ja perusteet 

Sosiaalivakuutusluonteesta syntyvä keskeinen seikka sisältyy siihen, 

että TEL-vakuutuksen eläke-edut on määritelty laissa ja vakuutus kat-

taa kaikki työntekijät (joita ei ole vakuutettu muun lakisääteisen va-

kuutuksen piirissä). Kaikki vakuutuksen piiriin kuuluvat työntekijät 

on vakuutettava samoin ehdoin ja näihin ei saa soveltaa yksityisva-

kuutukseen oleellisesti liittyvää vastuunvalintaa. Yrityksen hakiessa 

vakuutusta työeläkeyhtiö ei saa myöskään kieltäytyä vakuutuksen 

myöntämisestä. Lisäksi työeläkejärjestelmässä on turvattu vakuutuk-

senottajien ja vakuutettujen asema niin sanotun yhteistakuun kautta: 

jos yksi eläkelaitos tulee maksukyvyttömäksi kaikki muut huolehtivat 

vakuutettujen etujen kattamisesta yhteisvastuullisesti. Käytännössä 

vähänkin mittavammat yhteistakuun piiriin joutuvat tappiot katetaan 

suoraan korottamalla TEL-vakuutusmaksua. Pienemmätkin tappiot 

vähentävät eläkkeiden rahoitukseen käytettävissä olevia varoja ja si-

ten ajan mittaan tulevat perityiksi osana vakuutusmaksua. 

Paitsi itse eläketurvan sisällössä myös eläkkeiden rahoittamiseen liit-

tyvissä tekijöissä noudatetaan yhteisiä vakuutusehtoja ja laskuperus-

teita. Yhteiset vakuutusehdot ja laskuperusteet perustuvat TEL 3 a §:n 

ensimmäiseen momenttiin, jonka mukaan niihin ei tule hyväksyä ero-

ja, jotka ovat omiaan vaikeuttamaan eläkelaitosten lain mukaisten yh-

teisten asioiden hoitamista. Mainittua rajoitusta on tulkittu suhteelli-

sen laveasti ja tämän seurauksena erot laskuperusteissa yhtiöiden vä-

lillä ovat minimaalisen pienet.  

Keskeinen kysymys yhteisissä laskuperusteissa on, että työeläkejärjes-

telmä toimii suurelta osin jakojärjestelmän pohjalta. Yhteisillä perus-

teilla saadaan varmistettua se, että kaikki eläkelaitokset ja tätä kautta 
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kaikki työnantajat osallistuvat tasavertaisesti yhteisvastuullisen jako-

järjestelmäosuuden rahoitukseen. Tämä seikka oli aivan keskeinen 

syy muun muassa siihen, että työeläkejärjestelmälle täytyi saada eri-

tyisasema EU:n vakuutusdirektiivien soveltamisessa.  

Yhteisten perusteiden ja ehtojen välttämättömyyden puolesta puhuu 

myös se, että lakisääteisessä vakuutuksessa täytyy turvata kaikille 

työnantajille vakuuttamismahdollisuus yhdenvertaisilla ehdoilla ja 

maksuilla. Samoin työeläkejärjestelmään sisältyvä yhteistakuu sisältää 

elementin, joka vaikeuttaa kovin suuren vapauden toteuttamista: hei-

kosti turvaavilla laskuperusteilla toimivan eläkelaitoksen tappiot tuli-

sivat viime kädessä koko järjestelmän maksettavaksi.  

Edelleen yhteisillä ehdoilla ja perusteilla voidaan katsoa turvattavan 

sitä, että työeläkelaitokset pystyvät tarjoamaan vakuutetuille näille 

kuuluvan palvelun. Vakuutetut eivät ole nykyisin sanottavasti neuvot-

teluosapuolena työnantajan järjestäessä näiden työeläketurvaa. Va-

paammassa tilanteessa voitaisiin pelätä, että vakuutettujen palvelu 

kärsisi. 

Toiselta puolen asiaa voidaan pohtia myös yleisen kilpailun näkökul-

masta. Työeläkejärjestelmässä keskeiseksi kilpailutekijäksi ovat muo-

dostuneet sijoitustoiminnan tuottojen perusteella annettavat hyvityk-

set. Kilpailullisuuden edistämiseksi ollaan madaltamassa kynnystä, 

joka estää työnantajia nykyisin vaihtamasta eläkelaitosta. Kilpailuase-

telman kannalta on jossain määrin ongelmallista, jos kilpailutekijänä 

yhden tekijän eli hinnan merkitys korostuu ja siirtyminen helpottuu 

olennaisesti. Tässä tilanteessa kilpailun teorian mukaan nimittäin jou-

dutaan pudotuskilpailuun, joka edelleen voi johtaa alan yhä suurem-

paan keskittymiseen. Tätä vaaraa pienentäisi se, että työeläkelaitokset 

voisivat erilaistua myös muuta kautta kuin vain erilaisten sijoituspoli-

tiikkojen kautta. Samalla erilaistuminen voisi tarjota erityisesti pie-

nemmille eläkelaitoksille mahdollisuuden keskittyä paremmin tietty-

jen asiakassegmenttien palvelemiseen, jota kautta nämä voisivat saada 

kilpailuetua valitsemallaan alueella. Erilaistumisen mahdollisuuksissa 

on tietysti otettava huomioon paitsi ehtojen ja perusteiden määrittely 

myös se, että laki työeläkevakuutusyhtiöistä rajoittaa sitä, miten yhtiöt 

voisivat erilaistua palveluvalikoimaansa kehittämällä. 

Tilanne ei kuitenkaan ole ehkä näin yksinkertainen tältäkään osin. On 

myös esitetty, että yhteiset ehdot ja perusteet turvaavat työeläkejärjes-

telmän enemmältä keskittymiseltä. Tätä voidaan perustella sillä, että 

eläkelaitokset, niin pienet kuin suuretkin, joutuvat lain mukaan tur-

vaamaan palvelun kaikille asiakkaille ja joutuvat rakentamaan tähän 

liittyvät hoitojärjestelmät. Vapaus ehdoissa ja perusteissa voisi johtaa 

siihen, että suuret laitokset voisivat suuruuden ekonomian turvin tulla 

toimeen alemmin suhteellisin kustannuksin ja saavuttaisivat vapaassa 
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tilanteessa liiallista kilpailuetua pieniin laitoksiin nähden. Tätä kautta 

voitaisiin joutua pidemmälle alan keskittymisessä.  

Yhteiset ehdot ja perusteet jäykistävät alaa sikäli, että perusteiden 

vahvistamisen edellytyksenä on vakuutusyhtiöiden osalta näiden yh-

teinen perustehakemus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yksikin 

työeläkeyhtiö voi estää perusteiden muuttamisen jättäytymällä pois 

hakemuksesta. Jokaisella yhtiöllä on tätä kautta tosiasiallinen veto-

oikeus itsensä kannalta haitalliseksi katsomiensa muutosten toteutta-

misessa. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että työeläkejärjestelmän rahoituksen 

kannalta yhteisiä perusteita edellytetään oikeastaan vain eläkevastuun 

laskennan ja tasausjärjestelmään osallistumisen osalta. Tämä säänte-

lyn taso vastaa tasoa, jota nykyisin noudatetaan viranomaisen elä-

kesäätiöille antamissa laskuperusteissa. Rahoituksen kannalta ei olisi 

estettä suuremmalle vapaudelle muiden perusteiden osien kannalta. 

Tämän jälkeen on kuitenkin tarkoin harkittava, heikentäisikö sinänsä 

perusteltu vapauttaminen vakuutettujen palvelua ja johtaisiko vapaut-

taminen vaaraan työeläkejärjestelmän keskittymisestä edelleen. 

5.1.2 Turvaavuus- ja kohtuullisuusperiaatteista 

Vakuutustoiminnan yleisistä periaatteista niin sanotut turvaavuus- ja 

kohtuullisuusperiaatteet vaikuttavat keskeisesti ehtojen ja perusteiden 

sisältöön. Näillä seikoilla on huomattavaa vaikutusta paitsi kysymyk-

sessä ehtojen ja perusteiden yhteisyydestä myös muissa jatkossa tar-

kasteltavissa seikoissa.  

5.1.2.1 Periaatteiden määrittelystä 

Kohtuullisuusperiaate tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että turvaavuuspe-

riaatteen (ts. maksujen ja vastuiden määrittely niin, että vakuutettujen 

edut turvataan) aiheuttama rakenteellinen ylijäämäisyys jaetaan koh-

tuullisuutta noudattaen vakuutuksenottajille. Vakuutusopin (Vakuu-

tusoppi, Pentikäinen ja Rantala, 9. painos, 1995) mukaan turvaavuus- 

ja kohtuullisuusperiaatteilla on seuraavanlaiset sisällöt: 

- vakuutusyhtiölain 13 luvun 2 §:ssä säädetään, että henkivakuu-

tuksen maksujen laskuperusteet on laadittava ottaen huomioon 

vakuutettujen etujen turvaaminen siten, että vakuutusyhtiö pys-

tyy selviytymään kaikista henkivakuutusten sille aiheuttamista 

velvoitteista joutumatta käyttämään muita varoja kuin henkiva-

kuutusten vakuutusmaksuja ja niiden sijoittamisesta saatavia 

tuottoja tavalla, joka saattaisi vaarantaa vakavaraisuusvaatimus-

ten täyttämistä (turvaavuusperiaate) 

- siitä, että vakuutusmaksut on määritettävä turvallisiksi eli varus-

tettava riittävillä varmuuslisillä, seuraa, että erikoistilanteita lu-

kuun ottamatta syntyy ylijäämää. Säädökset siitä ovat erilaiset 

sen mukaan, onko henkivakuutus ylijäämään osallistuva (eng-
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lanniksi participating tai with-profit) vai ylijäämään osallistu-

maton (non-participating, without profit). Vakuutusyhtiölain 13 

luvun 3 §:ssä säädetään, että ylijäämään osallistuvilla vakuutuk-

silla on oikeus ylijäämän perusteella annettaviin lisäetuihin. Li-

säetuja määritettäessä on kohtuullisessa määrin otettava huomi-

oon sekä näille vakuutuksille annettavien lisäetujen kokonais-

määrän että  niiden jakautumisen osalta näiden vakuutusten 

tuottaman ylijäämän määrä ja muodostumistapa. Lisäedut eivät 

saa vaarantaa yhtiön vakavaraisuusvaatimusten täyttymistä tai 

lisäetujen jatkuvuutta (kohtuullisuusperiaate) 

- Kohtuullisuusperiaatetta on tulkittava myös niin, että se kieltää 

ylijäämään osallistuvien vakuutusten vakuutuskannan sisäiset 

tulonsiirrot. Esim. minkään lajin tai ryhmän vakuutuksenottaji-

en vakuutuksista syntyvää ylijäämää ei saa systemaattisesti käyt-

tää jonkin toisen ryhmän hyväksi. Kunkin ryhmän on, voiton 

palautus mukaan luettuna, siis oltava jo ennakolta arvioiden itse 

itsensä kannattavia. Tämä ei kuitenkaan estä sitä, että tilapäis-

voittoja ja –tappioita tasataan koko vakuutuskannan sisällä. 

Mm. näiden seikkojen valvomiseksi vakuutusyhtiölain 13 luvun 

1 §:n 2 momentissa edellytetään, että perusteita varten vakuu-

tukset jaetaan ryhmiin yhtiön vastuuseen vaikuttavien tekijöiden 

perusteella. 

Kohtuullisuusperiaatteen tulkintaa lainsäädännön eri vaiheissa on va-

lotettu liitteessä 5. 

Laissa työeläkevakuutusyhtiöistä (1 §:n 2 momentti) todetaan, että mi-

tä vakuutusyhtiölaissa säädetään henkivakuutuksesta ja henkivakuu-

tusliikettä harjoittavasta vakuutusyhtiöstä koskee myös työeläkeva-

kuutusyhtiötä, jollei tässä laissa toisin säädetä. Lain 1 luvun 3 §:ssä 

todetaan kuitenkin, että turvaavuus- ja kohtuullisuusperiaatteen sisäl-

tävää vakuutusyhtiölain 13 lukua ei sovelleta työeläkevakuutusyhti-

öön. Laissa työeläkevakuutusyhtiöistä turvaavuus- ja kohtuusperiaat-

teita ei toisteta, mutta niiden sovellutus löytyy 7 luvun 18 §:stä, jossa 

käsitellään osittamattoman lisävakuutusvastuun käyttöä.  

Työeläkevakuutusyhtiötä koskeva lain tasolla oleva kirjaus kohtuulli-

suusperiaatteesta on työntekijäin eläkelaissa, joka käsittelee periaat-

teiden vaikutusta 12 a §:ssä: 

- vakuutusmaksun, vastuuvelan ja eläkevastuun perusteet on laa-

dittava silmällä pitäen ensisijaisesti vakuutettujen etujen tur-

vaamista ottaen kuitenkin huomioon, mitä 12 §:ssä säädetään 

eläkkeistä aiheutuvan vastuun ja kulujen jakaantumisesta  

- perusteet vakuutukseen liittyville sellaisille lisäeduille, joihin 

vakuutusyhtiö ei ole vakuutussopimuksessa sitoutunut, on laa-

dittava silmällä pitäen ensisijaisesti niiden kohtuullisuutta. 
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Nykyinen tulkinta lienee, että yhteisvastuun mahdollisuus ennemmin-

kin korostaa turvaavuusvaatimusta kun taas aiemmin on ajateltu sen 

alentavan turvaavuusvaatimusta. Lisäksi on syytä huomata, että 

TEL:n vakuutusmaksun määräytymisessä on ajateltu voitavan toimia 

alhaisella riskimarginaalilla, sillä myöhempien vuosien vakuutusmak-

sun mitoituksessa voidaan – yksityisvakuutuksesta poiketen – ajatella 

tietyn vuoden koko alalle syntyneiden tappioiden korvaamista 

Oma mielenkiintonsa on TEL 12 a §:n 4 momentissa tarkastellulla ti-

lanteella, jossa turvaavuusperiaate on johtanut tilanteeseen, jossa vas-

tuuvelka osoittautuu tarpeettoman korkeaksi. Tässä tilanteessa lasku-

perusteita voidaan muuttaa niin, että vastuuvelka alenee. Vapautuvat 

varat käytetään tasausjärjestelmän kautta yhteisesti kustannettaviin 

eläkkeisiin. TEL:n mukaisten lisäetujen osalta käytetään toista, ehkä 

selvemmin kohtuullisuusperiaatteesta johdettua tapaa. On kuitenkin 

syytä vielä huomata, että jos – esimerkiksi eliniän kasvusta johtuen – 

vastuuvelka osoittautuu riittämättömäksi, niin täydennys tapahtuu ta-

sausjärjestelmästä. Mainittu TEL 12 a §:n 4 momentti toteuttaa tälle 

täydennykselle symmetrisen varojen palauttamisen tasausjärjestel-

mään. Lisäetuja koskevan kohdan osalta on todettava, että myös lisä-

eduissa perustetappion täydennys tapahtuu pääsääntöisesti tasausjär-

jestelmästä. 

5.1.2.2 Kohtuullisuusperiaatteen soveltaminen TEL:n laskuperusteissa 

Keskeinen kohtuullisuusperiaatteen tulkinta TEL-järjestelmässä sisäl-

tyy TEL-yhtiön hyvitystenjakoa koskevaan laskuperusteiden osaan. 

Vallitseva tulkinta on, että korkoylijäämä tulee jatkuvien vakuutusten 

rahastojen osalta jakaa näiden rahastojen suhteessa. Samoin tulkitaan, 

että hoitokustannusylijäämä tulee jakaa ennakkovakuutusmaksujen 

suhteessa. Päättyneiden vakuutusten rahastoihin liittyvä korkoylijää-

mä jaetaan paremman jakotekijän puutteessa jatkuvien vakuutusten 

ennakkovakuutusmaksujen suhteessa. Päättyneiden vakuutusten lisä-

vakuutusrahasto-osuuksille hyvitettävä korko voidaan perustella koh-

tuullisuudella, joskin nykyisin tämä elementti lienee enemmänkin 

käytännön hoidolla perusteltu asia. 

Ylijäämän jakoa voi tapahtua myös silloin, kun maksut osoittautuvat 

ylimitoitetuiksi. Jos tällaista tapahtuu koko järjestelmän tasolla, niin 

edellä kuvatulla tavalla vastuun alenemisesta vapautuvat varat siirty-

vät tasausjärjestelmään eli yhteisellä vastuulla olevien eläkkeiden kus-

tannuksiin. Jos taas maksut osoittautuvat ylimitoitetuiksi yhdessä yh-

tiössä, niin ensisijaisesti ne siirtyvät runsasvahinkoisia vuosia varten 

varattavaan tasoitusvastuuseen. Mikäli tasoitusvastuun laskuperus-

teissa määritelty riskiteoreettinen yläraja ylittyy, ylite siirretään jaetta-

vaksi asiakkaille hyvityksinä. Tätä varten yhtiö joutuu hakemaan eril-

lisen perusteen, jossa kohtuullisuusperiaatteen tulkittaneen tarkoitta-

van, että esimerkiksi työkyvyttömyyden osalta omavastuiset asiakkaat 
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eivät saa hyvityksiä (koska näiltä ei määritelmän mukaan ole voinut 

karttua ylijäämääkään). 

5.1.3 Vahvistamismenettely eri eläkelaitostyypeillä 

Laskuperusteiden vahvistamiselle menettely on sellainen, että työelä-

kevakuutusyhtiöille ja eläkekassoille ministeriö vahvistaa perusteet 

näiden hakemuksesta. Säätiöille sen sijaan ministeriö antaa laskupe-

rusteet. Varsinaisesti asia toimii niin, että laskuperusteet kehitetään 

työeläkeyhtiöiden välisissä keskusteluissa ja kassojen ja säätiöiden 

perusteet seuraavat yhtiöiden perusteita. 

Luonteeltaan yhtiöiden ja kassojen perusteet poikkeavat selvästi sää-

tiöiden perusteista. Säätiöperusteessa määritellään käytännössä vain 

eläkevastuun laskenta ja osallistuminen tasattavien eläkkeiden kus-

tannuksiin. Yhtiöillä ja kassoilla sen sijaan perusteet määrittelevät 

tämän lisäksi varsin tarkasti muun muassa vakuutusmaksun rakenteen 

ja ylijäämän jaon. 

Laskuperusteiden valmistelussa keskeisenä toimijana on Työeläkelai-

tosten liiton alaisuudessa toimiva laskuperustejaos, jossa ovat jatku-

vasti mukana työeläkeyhtiöiden edustajat sekä edustaja ministeriöstä 

ja Eläketurvakeskuksesta. Laskuperustejaoksessa on myös tarpeen 

mukaan mukana eläkesäätiöiden ja –kassojen edustaja sekä Työelä-

kekassan edustaja. Työeläkeyhtiöiden laskuperusteet vahvistetaan 

laskuperustejaoksessa valmistellun hakemuksen mukaisesti. Elä-

kesäätiöille annettavat ja eläkekassoille vahvistettavat laskuperusteet 

noudattavat eläkeyhtiöiden laskuperusteita periaatteellisesti tärkeiden 

kysymysten osalta. 

5.2 Rahastointi 

5.2.1 Työeläkejärjestelmän osittaisen rahastoinnin periaate 

TEL-järjestelmän eräs keskeinen piirre on, että siinä noudatetaan osit-

taista rahastointia. Osittainen rahastointi on välimuoto kahden eläk-

keiden rahoittamisen ääripään eli täyden rahastoinnin ja jakojärjes-

telmän välillä.  

Jakojärjestelmällä tarkoitetaan menettelyä, jossa vuosittain eläkejär-

jestelmään kerätään vakuutus- tai kannatusmaksuja sellainen määrä, 

että se riittää kyseisenä vuonna maksettaviin eläkkeisiin. Yksinker-

taistaen voidaan sanoa, että jakojärjestelmä on käyttökelpoinen rahoi-

tustapa silloin, kun tulevasta vakuutus- tai kannatusmaksujen virrasta 

on varmuus ja kun vakuutettavan työntekijäjoukon ikäjakautumaan ei 

sisälly epätasapainoa. 

Tuleva maksuvirta on yleisesti ottaen suhteellisen hyvin varmistettu 

eläkejärjestelmissä, joiden jäsenyys on pakollinen. Jakojärjestelmää 
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sovelletaan joskus kuitenkin myös yksittäisen yrityksen eläkeratkai-

suissa. Jälkimmäisessä tapauksessa rahoitus on turvattu kuitenkin 

vain niin kauan kuin yritys ei mene konkurssiin. Useissa maissa on 

eläkkeiden turvaamiseksi tällaisessa tilanteessa luotu vakuutusjärjes-

telmä, joka turvaa eläkeläisten edut työnantajan ajautuessa konkurs-

siin. 

Jakojärjestelmässä eläke-etuudet pystytään tasapainoisesti rahoitta-

maan silloin, kun vakuutettavan populaation ikäjakautuma on tasapai-

noinen. Jos taas ikäluokkien koossa on huomattavasti eroja, niin toiset 

sukupolvet voivat katsoa joutuvansa maksamaan eläketurvaansa näh-

den suhteettoman suuria vakuutusmaksuja ja toiset taas voivat päästä 

suhteettoman edullisilla vakuutusmaksuilla. 

Täysin rahastoivassa järjestelmässä pyritään siihen, että kunakin vuo-

tena säästetään rahamäärä, joka riittää kyseisenä vuonna karttuneiden 

eläkkeiden maksamiseen tulevaisuudessa. Rahastoiva järjestelmä ei 

ole periaatteessa riippuvainen siitä, että vakuutusmaksuvirran jatku-

vuus on turvattu. Tämä on keskeinen syy sille, että tällaista tekniikkaa 

sovelletaan pääsääntöisesti yksityisvakuutuksessa. Rahastoiva järjes-

telmä ei myöskään ole herkkä ikäjakautuman epätasapainoisuuksille 

(edellyttäen, että sijoitukset on hajautettu, ja yleensä jossain on sel-

laista taloudellista toimintaa, että eläkkeiden maksamiseen tarkoitetut 

rahat ovat irrotettavissa sijoituksia realisoimalla).  

Lakisääteisessä koko väestöä koskevassa vakuutustoiminnassa täysi 

rahastointi merkitsisi erittäin suurten rahastojen syntymistä, joiden 

hallittavuutta on epäilty. Rahastoivan järjestelmän käynnistysvaihees-

sa siirtymävaihe olisi lisäksi erittäin pitkä sikäli kuin järjestelmää so-

vellettaisiin puhtaimmillaan eli ennen järjestelyn voimaantuloa etuja 

ei olisi karttunut. Jos taas rahastoivan järjestelmän perustamisen yh-

teydessä maksetaan etuja myös ennen voimaantuloa karttuneesta elä-

keturvasta ensimmäinen maksajasukupolvi joutuu tavallaan kustan-

tamaan kahden sukupolven eläketurvan. 

Työeläkejärjestelmän syntyessä oli tiedossa se, että maamme väestö-

rakenne pitää sisällään ongelmia puhtaan jakojärjestelmän kannalta. 

Toisaalta etuja ennen järjestelmän syntyä karttuneen eläketurvan osal-

ta ei maksettu täysimääräisinä, jolloin puhtaan jakojärjestelmän edel-

lyttämä maksutaso olisi ollut hyvin alhainen. Osin näistä seikoista 

johtuen järjestelmässä tuli mahdolliseksi noudattaa osittaisen rahas-

toinnin periaatetta. Järjestelmä ei tähtää siihen, että rahastointi asteit-

tain kohoaisi täydeksi. Mahdollista on myös, että suurten ikäluokkien 

alkaessa suurimittaisesti siirtyä eläkkeelle vuoden 2010 tienoilla ryh-

dytään vähentämään uutta rahastointia TEL-maksutason nousun ta-

soittamiseksi. Nykyisellään voidaan sanoa, että noin 25 % tulevista 

eläkkeistä on TEL-järjestelmässä rahastoitu. 
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5.2.2 Mistä työeläkevastuut muodostuvat? 

Karkeasti jaoteltuna työeläkevastuut jaetaan vakuutusmaksu- ja kor-

vausvastuuseen. Lain mukaan vakuutusmaksuvastuu vastaa voimassa 

olevissa vakuutussopimuksissa tarkoitetuista tulevista vakuutustapah-

tumista johtuvien suoritusten ja näistä vakuutuksista aiheutuvien mui-

den menojen pääoma-arvoa vähennettynä tulevien vakuutusmaksujen 

pääoma-arvolla. Vastaavasti  korvausvastuu vastaa sattuneiden vakuu-

tustapahtumien johdosta suoritettavia, maksamatta olevia korvaus- ja 

muita määriä sekä runsasvahinkoisten vuosien varalta vastuuopillises-

ti laskettavaa tasoitusmäärää. Edellä kuvattu vastuun laskentatapa 

noudattaa niin sanottua prospektiivista menettelytapaa.  

Tämän sijasta toinen mahdollinen laskentatapa olisi retrospektiivinen 

tapa, jossa yksinkertaistaen vastuun määrä on kerätyt vakuutusmaksut 

sijoitustuottoineen vähennettynä maksetuilla korvauksilla. TEL-vas-

tuissa yleensä tilinpäätöksessä noudatetaan viimeisen vuoden eläke-

karttuman osalta retrospektiivistä menettelyä syystä, että vakuutettu-

jen työntekijöiden palkka- ja työsuhdetiedot eivät ole täydellisesti tie-

dossa vielä tilinpäätöstä tehtäessä. 

Vakuutusmaksuvastuu tarkoittaa siis määrää, joka on etukäteen varat-

tu tulevaisuudessa sattuvia vakuutustapahtumia kohden. Tähän luetta-

va vastuu määräytyy tarkemmin siitä, mitä työeläkejärjestelmässä on 

sovittu rahastoitavaksi tulevaisuutta varten. Säännöt tästä sisältyvät 

Työntekijäin eläkelain 12 pykälään. Siellä määritellään, että yksittäi-

sen eläkelaitoksen on varauduttava vakuutusmaksuvastuussa eläke-

karttuman osalta  vain karttuvaa vanhuuseläkettä varten. Tämä vas-

tuun osa lasketaan henkilötasolla.  

Lisäksi vakuutusmaksuvastuuseen sisältyy lisävakuutusvastuu, joka 

jakautuu ositettuun ja osittamattomaan lisävakuutusvastuuseen. Osite-

tun lisävakuutusvastuun kautta asiakkaalle maksetaan osuus ylijää-

mästä jaksotettuina hyvityksinä ja se on siis olemassa vakuutustasolle 

jaettuna. Osittamaton lisävakuutusvastuu on osa toimintapääomaa ja 

sitä ei ole jaettu edes vakuutustasolle. Lisävakuutusvastuuseen pala-

taan tarkemmin tuonnempana. 

Korvausvastuu vastaa jo sattuneita vakuutustapahtumia. Korvausvas-

tuu lasketaan henkilötasolla alkaneiden vanhuus-, työkyvyttömyys- ja 

työttömyyseläkkeiden osalta työntekijäin eläkelain 12 §:ssä esitettyjen 

sääntöjen mukaisesti. Työkyvyttömyyseläkkeissä ja työttömyyseläk-

keissä tiedetään edelleen tilastollisesti, että on olemassa tapauksia, 

joissa eläketapahtuma on jo sattunut, mutta joita ei ole vielä käsitelty. 

Näitä varten on vakuutustasolla niin sanottu tuntemattomien varaus, 

jota tarkastellaan myöhemmin tarkemmin. Vakuutustasolla korvaus-

vastuuseen liittyy vielä tasausvastuu, joka on jakojärjestelmän mukai-
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sen eläkkeiden rahoituksen (yhteisvastuullisen eli tasausliikkeen) 

puskurirahasto.  

Kollektiivisesti eläkelaitostasolla määritellään vielä lakitekstin mu-

kainen runsasvahinkoisten vuosien varalle laskettava tasoitusmäärä eli 

tasoitusvastuu. Tasoitusvastuu lasketaan erikseen vanhuus-, työkyvyt-

tömyys- ja työttömyyseläkkeiden sekä maksutappioiden osalta. Jos 

vastaavasta vakuutusmaksun osasta jää ylijäämää maksettujen korva-

usten ja eläkevastuun muutoksen jälkeen, niin ylijäämä lisätään tasoi-

tusvastuuseen. Jos taas syntyy alijäämää, niin tämä vähennetään tasoi-

tusvastuusta. Mainittua yli- tai alijäämää kutsutaan myös riskiliikkeen 

tulokseksi. Laissa mainittu vastuuoppi tulee mukaan kuvaan sikäli, et-

tä tasoitusvastuulle on määritelty ylä- ja alaraja: jos tasoitusvastuu va-

joaa alarajansa alapuolelle, niin sitä pitää täydentää muusta varalli-

suudesta ja jos se ylittää ylärajansa, niin ylimenevä osuus pitää jakaa 

hyvityksinä.  

Normaalissa kirjanpidossa omistajille kuuluva oma pääoma määritel-

lään residuaalina: varoista vähennetään velat ja jäännös on omaa pää-

omaa. Työeläkeyhtiöissä ei kuitenkaan lain mukaan toimita näin. 

Omistajien (osakepääoman tai takuupääoman omistajien) osuus yhti-

östä määritellään niin, että se on enintään sijoitettu pääoma sille hyvi-

tettyine kohtuullisine korkoineen. Muu omaisuus kuuluu vakuutus-

kantaan ja tätä kautta voidaan sanoa, että osa työeläkelaitoksen omas-

ta pääomastakin on luonteeltaan ennemminkin vastuuvelkaa. 

5.2.3 Työeläkerahastot vakuutetun ja vakuutuksenottajan tasolla 

Työeläkerahastojen osalta on aluksi syytä selkeyttää käytettyjä käsit-

teitä. Eläkerahastot ovat eläkevastuun katteena olevaa omaisuutta. En-

sisijaisesti eläkejärjestelmässä määritellään eläkevastuu, joka kasvaa 

eläke-etujen karttumisen myötä. Työntekijäin eläkelaissa määritellään 

miten yksittäisen laitoksen eläkevastuu määräytyy. Eläkevastuu on 

eläkelaitoksen velkaa ja lain mukaan se on katettava koko ajan täysi-

määräisesti. Vastuu katetaan omaisuudella, joka kerätään vakuutus-

maksuina ja sijoitusten tuottoina.  

Yleisessä kielenkäytössä eläkerahastolla tarkoitettaneen lähinnä tätä 

eläkevastuun katteena olevaa omaisuutta. Termi on kuitenkin ongel-

mallinen ainakin siksi, että kirjanpidollisesti ’rahasto’ on oman pää-

oman luonteinen erä, joka siis esiintyy talousyksikön kirjanpidossa ta-

seen oikealla puolella ja sisältyy oman pääoman alla lueteltaviin eriin. 

Termin ongelmallisuudesta huolimatta jatkossa sitä käytetään yleisen 

kielenkäytön mukaisessa merkityksessä ja sillä tarkoitetaan TEL-

eläkevastuun katteena olevaa omaisuutta. Samoin termiä on aikai-

semmin tässä muistiossa käytetty huoletta sen yleistä käytäntöä vas-

taavassa merkityksessä tietoisen epätarkasti. 
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Edellä todettiin, että eläkevastuu on katettava täysimääräisesti ja tälle 

katteelle käytetään nimitystä rahasto. Aiemmin on kuitenkin jo todet-

tu, että työeläkejärjestelmässä rahastointi ei ole täysimääräistä vaan 

vain noin 25 % kokonaisvastuusta on rahastoitu. Näiden seikkojen vä-

linen ristiriita ratkeaa sillä, että katetusta vastuusta puhuttaessa tarkoi-

tetaan yksittäisen eläkelaitoksen tarkasti määriteltyä osuutta koko-

naisvastuusta. Yksittäisten eläkelaitosten vastuu muodostaa mainitun 

25 % työeläkejärjestelmän kokonaisvastuusta. Loppuosaa vastuusta ei 

sitten ole ositettu yksittäiselle työeläkelaitokselle vaan se on työeläke-

järjestelmän yhteisellä vastuulla. Tämä osa ei näy minkään eläkelai-

toksen vastuuvelkana eikä sillä myöskään ole katteena sijoitusomai-

suutta. 

Eläkevastuu on siis eläkejärjestelmän velkaa. Tältä osin on syytä 

miettiä, kenelle järjestelmä tarkalleen ottaen on velkaa. Usein käyte-

tään ilmaisua, että vastuuvelka on velkaa vakuutetuille. Valtaosa elä-

kevastuusta onkin laskettu henkilötasolla liittyen osaan (niin sanottu 

rahastoitu osa) tälle henkilölle maksettavaa eläkettä tai osaan hänen 

karttunutta eläkettään. Kuitenkin ilmaisu on epätarkka sikäli, että yk-

silöllä on hyvin rajalliset oikeudet toimenpiteisiin tämän velan suh-

teen ja toisaalta sikäli, että mainitulla rahastoidulla osalla ei loppujen 

lopuksi ole paljoakaan tekemistä itse maksettavan eläkkeen kanssa 

(maksettava eläke koostuu yleensä rahastoidun osan lisäksi suurem-

masta, jakojärjestelmän vastuulla olevasta eläkkeen tasausosasta). 

Eläkevastuuta tarkastellaan joskus vakuutuksenottajan eli yrityksen 

’rahastona’. Tällöin tarkoitetaan eläkevastuuta, joka muodostuu yri-

tyksen nykyisten ja entisten työntekijöiden sekä yrityksen työntekijöi-

nä olleiden eläkeläisten edellisessä kappaleessa kuvattujen eläkevas-

tuiden summasta. Tähän lisätään vielä kuitenkin muutamia eriä, joita 

ei lasketa henkilötasolla vaan jotka ovat olemassa vain yritystasolla 

kollektiivisesti laskettuna. Näitä eriä ovat tasausvastuu (työeläkejär-

jestelmän jakojärjestelmäosan pienehkö puskurirahasto, johon sisältyy 

myös niin sanottu EMU-puskuri), työkyvyttömyys- ja työttömyys-

eläkkeiden tuntemattomien varaus (näihin palataan tuonnempana) ja 

ositettu lisävakuutusvastuu, johon palataan tarkasteltaessa työeläkejär-

jestelmän hyvityksiä. Lisäksi yksittäiseen yritykseen liittyvään eläke-

vastuuseen luetaan joskus mukaan päättyneiden vakuutusten vastuuta 

sellaisten vakuutusten osalta, joihin liittyvän yrityksen toiminta on 

päättynyt ja jotka voidaan jollakin tavoin katsoa osaksi nykyistä yri-

tystä. Yrityksen ja sen eläkevastuun kytkentää tarkastellaan tuonnem-

pana. 

Edellisen lisäksi on vielä huomattava, että eläkevastuuseen liittyy 

osia, joita ei ole ositettu yksittäisten työnantajien osuuksiksi. Työelä-

keyhtiö ja eläkekassa varautuvat korvausmenon heilahteluun niin sa-

notulla tasoitusvastuulla, jota pienentämällä runsasvahinkoisena vuo-

tena saadaan tilinpäätös aikaiseksi. Tasoitusvastuuta taas kasvatetaan 
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vähävahinkoisina vuosina määrällä, joka jää yli kerätyistä vakuutus-

maksuista kun maksetut eläkkeet ja vastuuvelan kasvu on ensin katet-

tu. Vakavaraisuutta voidaan kartuttaa osittamattomaan lisävakuutus-

vastuuseen, jota voidaan purkaa erityisesti sijoitustoiminnasta aiheu-

tuneiden tappioiden kattamiseen. Lisäksi päättyneisiin vakuutuksiin 

liittyy eläkevastuuta, joka voidaan ajatella kollektiivisesti jaetuksi jat-

kuvien vakuutusten kesken. 

Edellä kuvatulla tavalla pääosa eläkevastuusta lasketaan henkilötasol-

la ja edelleen yhdistämällä tietyn yrityksen vakuutukseen kuuluvat 

henkilöt saadaan eläkevastuu yritystasolla. Henkilön tai yrityksen elä-

kerahasto-osuudella ajateltaneen yleensä tämän eläkevastuun katetta. 

Tässä vaiheessa eläkerahaston käsite muodostuu kuitenkin jo epäsel-

väksi syystä, että nykyisessä TEL-järjestelmän toimintatavassa ei ole 

eritelty sitä, mikä katteen osa kattaa mitäkin eläkevastuuta. Eläkevas-

tuu on katettu kokonaisuutena.  

5.2.4 Rahastokäsitteen tarkastelua kohtuullisuusperiaatteen kannalta 

TEL-järjestelmän aloittamisen yhteydessä yksi keskeisistä tekijöistä 

oli, että vakuutuksenottajille haluttiin saada oikeus lainata takaisin 

heidän vakuutusmaksuistaan karttuneet rahastot. Kohtuullisuusperi-

aatteen mukaiseksi tulkinnaksi katsottiin, että takaisinlainattava rahas-

to määriteltiin vakuutusteknisesti ja vakuutuskohtaisesti lasketun elä-

kevastuun suuruiseksi.  

Samalla luotiin hyvitysjärjestelmä, jossa vakuutuskohtaista eläkevas-

tuuta vastaava takaisinlainaamaton rahasto muodosti keskeisen jako-

tekijän. Tämän katsottiin vastaavan kohtuullisperiaatetta sikäli, että 

takaisinlainatuista rahastoista ei voi noudatetussa menettelyssä syntyä 

ylijäämää. Hyvityksen roolina oli tuottaa takaisinlainausta käyttämät-

tömille yrityksille kompensaatio siitä hyödystä, jonka lainaajat saivat 

takaisinlainauksen kautta. Oma osuutensa nykyisessä rahastoajattelus-

sa on sillä, että TEL-turva voidaan järjestää myös eläkesäätiössä, jossa 

on varsin selkeästi määriteltävissä työnantajakohtainen rahasto. 

Tällaisen rahastokäsitteen varsinaiset juuret ovat siis takaisinlainauk-

sessa. Nykytilanteessa takaisinlainauksen merkitys on varsin pieni. 

Toisaalta pitkissä asiakassuhteissa rahastot muodostuvat huomattavan 

suuriksi ja niiden jääminen edelliseen eläkelaitokseen muodostaa va-

kavan esteen vakuutusten vapaalle siirtymiselle. Edelleen varsinkin 

suurtyönantajilla voidaan osoittaa tapauksia, joissa näin määritellyt 

rahastot huonosti vastaavat maksettuja vakuutusmaksuja (suurtyönan-

taja, jonka työntekijät pääasiassa nuoria).  

Ei voida kieltää, etteikö rahastojen liittäminen työnantajaan näyttäisi 

kohtuullisuusperiaatteen mukaiselta. Rahastot ovat karttuneet työnan-

tajan maksamista vakuutusmaksuista ja ne ovat selvästi identifioita-
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vissa tiettyyn vakuutukseen ’kuuluviksi’. Selvästi tämä tulkinta vastaa 

sitä, miten asiaa tulkitaan muussa henki- ja eläkevakuutuksessa. 

Toinen puoli asiaa on, että lakisääteisessä eläkevakuutuksessa rahas-

toilla on oma roolinsa. Lain mukaan työnantajalla on velvollisuus 

maksaa vakuutusmaksut vuosittaisen TEL-maksutason mukaisina. 

Vakuutuksen osalta kertyneet rahastot eivät vaikuta siihen, millaisiksi 

tulevat vakuutusmaksut ja vakuutetuille maksettavat etuudet muodos-

tuvat (tai oikeampaa olisi sanoa, etteivät vaikuta ratkaisevasti mak-

suihin, sillä kohtuullisuusperiaatteesta johdettu hyvitysvaikutus on tie-

tysti olemassa). Vakuutuksenottajalla on hyvin suppea oikeus vaikut-

taa siihen, mitä hänen vakuutuksensa perusteella karttuneille rahas-

toille tapahtuu: rahastoja ei esimerkiksi voi siirtää vakuutuksenottajan 

pyynnöstä vakuutusyhtiöstä toiseen ja TEL-vakuutuksessa ei ole ta-

kaisinosto-oikeutta. Edelleen vakuutettujen saamat etuudet määräyty-

vät lain mukaan eikä sen mukaan, millainen rahasto vakuutetun osalta 

on karttunut.  

Voidaan väittää, että yksityisvakuutuksen perusteella tulkittu kohtuul-

lisuusperiaate toteutuu suhteellisen heikosti TEL-vakuutuksessa ja 

puhdasoppisempi soveltaminen vaatisi vakuutuksenottajan oikeuksien 

lisäämistä. Askel tähän suuntaan voi tietysti olla oikeus ylijäämään 

jonkin aikaa vakuutuksen päättymisen jälkeen, mutta tämänkin jäl-

keen tilaa kritiikille mitä ilmeisimmin on. Selvää on tietysti, että to-

teutumisen puutteellisuus ei myöskään ole riittävä syy mihinkään to-

taaliseen tulkinnan muuttamiseen. 

Oman piirteensä kohtuullisuusperiaatteen tulkintaan tuo TEL:n rahoi-

tusjärjestelmän tarkastelu. TEL perustuu suurelta osin jakojärjestel-

mään ja tämän rahoittamiseen osana TEL-vakuutusmaksua peritään 

maksun tasausosaa. Yleistäen voidaan sanoa, että maksun tasausosa 

on suuri nuorilla työntekijöillä ja pieni yli 50-vuotiailla (liitteessä 2 on 

esitetty suurtyönantajan TEL-vakuutusmaksun muodostuminen). 

Suurtyönantajilla hyvitysten jakoon vaikuttava rahasto määräytyy var-

sin suoraan vakuutukseen liittyvien todellisten rahastojen perusteella 

(silloin kun omavastuu ei vielä ole täysi työkyvyttömyys- ja työttö-

myysrahastoja kuitenkin lasketaan approksimoimalla). On olemassa 

esimerkkejä suurtyönantajista, joiden työntekijöistä valtaosa on varsin 

nuoria ja joiden vakuutusmaksussa tasausosa on huomattavan korkea. 

Näillä vakuutuksilla maksusta vain pieni osa rahastoituu ja kasvattaa 

hyvityksiin oikeuttavaa rahastoa. Voitaneen perustellusti kysyä, toteu-

tuvatko ajatukset hyvitysten kohtuusperiaatteen mukaisesta laskemi-

sesta oikein tällaisten vakuutusten osalta.  

5.2.5 Tuntemattomien varauksesta 

Vakuutustoiminnassa yleistä on, että varsinaisen vakuutustapahtuman 

jälkeen kuluu jonkin verran aikaa ennen kuin tapahtuma tulee vakuut-
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tajan tietoon ja tästä kuluu vielä jonkin aikaa, ennen kuin korvauskä-

sittely on viety loppuun. Tilastollisesti tällaisten tapausten lukumäärä 

ja korvausten suuruus on mahdollista selvittää siitä huolimatta, että 

yksilöllisesti tapaukset eivät ole selvillä. Vakuutustoiminnan peruspe-

riaatteiden mukaan vakuuttajan tulee kirjata vastuu tällaisista tapauk-

sista osana vastuuvelkaansa.  

Työeläkevakuutuksessa varaudutaan tällaisiin tuntemattomiin tapauk-

siin erityisen vastuun osan avulla. Tähän vastuun osaan on liittynyt 

seikkoja, joilla on ollut vaikutuksia suurten työnantajien mahdolli-

suuksiin siirtyä toiseen eläkelaitokseen. Nämä seikat ovat kuitenkin 

tällä hetkellä poistumassa. Ajankohtaisuuden vähenemisen ja asian 

teknisyyden johdosta varauksen roolia tarkastellaan ainoastaan liit-

teessä 6. 

5.3 Sijoitustoiminta 

Työeläkejärjestelmä on osittain rahastoiva eläkejärjestelmä. Rahastoi-

hin kerätty määrää vastaa oletuksista riippuen noin 25 prosenttia tule-

vista eläkemenoista. Rahastoitu määrä sijoitetaan siksi ajaksi, jona si-

tä ei tarvita eläkkeiden maksuun.  

Sijoituksille saadulla tuotolla on huomattava vaikutus eläketurvan 

kustannuksiin pitkällä aikavälillä. Eläketurvakeskuksen syksyn 1999 

ennustelaskelmien mukaan prosenttiyksikön verran parempi tuotto 

johtaa vuodesta 2020 alkaen selvästi alhaisempaan maksutasoon ja 

vuonna 2050 kokonaismaksuprosentti olisi tuoton parantumisen seu-

rauksena kolme prosenttiyksikköä alhaisempi.  

Olennaista sijoitusten tuotossa eläketurvan rahoittamisen kannalta on 

tietystikin reaalituotto eikä nimellisesti korkeaksi saatu tuotto. Näin 

siksi, että etuusperusteisesti toimivassa työeläkejärjestelmässä etuuk-

sien kehitys on sidottu elinkustannusten ja ansiotason kehitykseen. 

Sijoitustoiminnan sääntelyssä käytäntöä on yhtenäistetty eri eläkelai-

tosten välillä muutenkin kuin tuonnempana kuvatun vakavaraisuus-

mekanismin osalta. Aiemmin katesäännökset olivat erilaiset mutta ne 

on yhdenmukaistettu käytännössä samanlaisiksi ja ne noudattavat 

pääpiirteissään vakuutusyhtiölain säännöksiä, jotka puolestaan seu-

raavat EU:n henkivakuutusdirektiivejä. 

5.3.1 Sijoitustoiminnan kehityksestä 

Työeläkejärjestelmää luotaessa 1960-luvun alussa sen perustajat piti-

vät tärkeänä, että järjestelmään sen osittaisesta rahastoinnista johtuen 

kertyvät varat sijoitetaan suomalaiseen elinkeinoelämään. Sijoittami-

nen tapahtui pääosin lainauksena, jossa niin sanotulla takaisinlainauk-

sella oli erityinen roolinsa. Takaisinlainauksen ohella varoja lainattiin 
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työnantajille niin sanottuna sijoituslainauksena, joiden lainaehdoissa 

oli takaisinlainausta suurempaa vapautta. 

Takaisinlainauksessa työnantajalla on oikeus lainata vakuutuksensa 

perusteella kertyneet varat käyttöönsä. Lainaa on mahdollista nostaa 

joko maksamalla laskuperusteissa määritelty osa vakuutusmaksusta 

velkakirjalla tai, mikäli varat eivät edellisellä niin sanotulla maksun 

takaisinlainauksella ole kokonaan tulleet lainatuksi, niin sanotulla ra-

hastonlainauksella, jossa laskuperusteissa määritelty osa karttuneen 

eläkevastuun katteena olevista varoista voidaan lainata. Laina oli ai-

kaisemmin hyvinkin pitkäaikaista ja muodostui mahdollisesti lähes 

ikuiseksi, mikäli työnantaja rahastolainauksen kautta koko ajan piti 

lainan täysimääräisenä. Vuodesta 1997 alkaen takaisinlainat ovat 

määräaikaisia, joskin laina-aika on haluttaessa pitkähkö eli kymmenen 

vuotta. 

Takaisinlainaus oli aikaisemmin eläkelaitoksen kannalta lähes riski-

töntä. Tähän vaikutti kaksi seikkaa. Ensinnäkin lainoille vaadittiin en-

siluokkaiset vakuudet, jolloin vastapuoliriski oli eläkelaitoksen kan-

nalta olematon. Toiseksi lainan korkokantana käytettiin työeläkejär-

jestelmän laskuperustekorkoa eli eläkevastuiden tuottovaatimusta. 

Jälkimmäisen seikan johdosta lainoilla ei ollut lainkaan korkoriskiä. 

Nämä seikat ovat muuttuneet vuoden 1997 alusta. 

Lainauksella oli vielä tämän 1990-luvun alkupuolella ratkaisevan suu-

ri rooli työeläkelaitosten sijoituskannassa. Työeläkelaitosten sijoitus-

kanta on kehittynyt markkamääräisesti miljardeina ja prosentuaalisesti 

oheisten kuvioiden mukaisesti (TELA:n tilaston mukaiset luvut elä-

kevakuutusyhtiöistä, LEL:stä ja MEK:stä). 
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1990-luvun kuluessa tilanne on kuitenkin muuttunut dramaattisesti. 

Lainauksen rooli on supistunut voimakkaasti johtuen muun muassa 

seuraavista seikoista: 

- takaisinlainauksen työeläkejärjestelmän laskuperustekorkoa seu-

raava korkokanta ei ollut kilpailukykyinen muuhun lainaukseen 

verrattuna 

- takaisinlainauksen vakuusvaatimukset olivat kovemmat kuin 

muun vaihtoehtoisen rahoituksen 

- talouslaman seurauksena yritykset pyrkivät parantamaan omava-

raisuusastettaan 

- verotus muuttui omaa pääomaa suosivaan suuntaan 

- pääomasta ei ollut enää niukkuutta. 

Eläkevakuutusyhtiöissä muutos on saman suuntainen kuin edellä on 

kuvattu. Pelkästään eläkevakuutusyhtiöt sisältävät jakautumat ovat 

kehittyneet markkamääräisesti miljardeina edellisen kuvan mukaisesti 
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(Työeläkevakuutusyhtiöiden yhtiökohtaisia jakautumia on kuvattu liit-

teessä 7) ja prosentuaalisesti: 

Lainaus oli siis ehdoiltaan sellaista, että sen riskillisyys eläkelaitoksen 

kannalta oli hyvin pieni. Tässä tilanteessa ei ollut tarvetta kartuttaa 

eläkelaitoksiin sanottavaa vakavaraisuutta ja mahdolliset ylijäämät ja-

ettiin yrityksille vakuutusmaksujen alennuksina. Toisaalta takaisin-

lainauksen korkokannan seuratessa eläkevastuun tuottovaatimusta 

näistä ei edes syntynyt ylijäämää. 

Eläkelaitosten vakavaraisuus oli siis heikolla tasolla silloin, kun lai-

nauksen kysyntä romahti. Vakavaraisuutta heikensi edelleen samaan 

aikaan vaikuttanut talouslama, joka pudotti osakkeiden ja kiinteistöjen 

arvoja. Työeläkelaitokset joutuivat tässä tilanteessa etsimään muita si-

joituskohteita, joiden riski oli niin alhainen, että sijoitukset eivät vaa-

rantaneet laitosten vakavaraisuutta. Edellä olevista kuvioista havai-

taan, että lainauksesta vapautuneet varat sijoitettiin valtaosin joukko-

velkakirjalainoihin, joista valtaosa oli Suomen valtion liikkeelle las-

kemia joukkovelkakirjalainoja. Pitkään jatkuva korkotason lasku teki 

näistä sijoituksista hyvätuottoisia. Pitkällä tähtäimellä oli kuitenkin 

ilmeistä, että joukkovelkakirjasijoittaminen ei ole kaikkein järkevintä 

eläkevarojen sijoittamista. 

Sijoitustoiminnan kehittämiseksi toimitusjohtaja Kari Puron vetämä 

työmarkkinajärjestöjen neuvotteluryhmä sai tehtäväkseen kehittää 

työeläkevarojen sijoittamista. Ryhmän työn keskeisiä tuloksia olivat: 

- työeläkelaitoksille määriteltiin uusi vakavaraisuusmekanismi, joka 

otti huomioon täysin muuttuneen työeläkevarojen sijoitusilmapii-

rin 

- työeläkelaitosten vakavaraisuustilannetta parannettiin alentamalla 

eläkevastuiden alinta ehdotonta tuottovaatimusta (niin sanottua 

rahastokorkoa) viidestä kolmeen prosenttiin johtuen yleisesti alen-
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tuneista korkotasoista ja samalla päätettiin väliaikaisesta menette-

lystä, jolla kaikki tämän kolmen prosentin koron ylittävä tuotto 

siirrettiin vahvistamaan eläkelaitosten vakavaraisuutta 

- eläkelaitosten taseeseen luotiin eläkevastuuseen niin sanottu osit-

tamaton lisävakuutusvastuu, johon vakavaraisuutta oli mahdollista 

kartuttaa aikaisempaa paremmin. 

Samalla myös takaisinlainausta uudistettiin. Yrityksillä säilyi edelleen 

oikeus lainata vakuutuksensa perusteella karttuneet varat. Uudet lainat 

myönnettiin kuitenkin kestoltaan määräaikaisina, jolloin niihin vaadit-

tavat vakuudet oli helpompi järjestää. Edelleen lainauksen korossa 

siirryttiin pois eläkevastuiden tuottovaatimuksen määrittelevästä las-

kuperustekorosta. Uusien lainojen korko määräytyy tämän sijasta päi-

vittäin Suomen valtion liikkeelle laskemien joukkovelkakirjalainojen 

korkonoteerauksista. Uudet takaisinlainat oli mahdollista saada joko 

kiinteäkorkoisina tai vaihtuvakorkoisina. 

Takaisinlainauksen uudistamisen odotettiin johtavan siihen, että lai-

nojen kysyntä kasvaisi. Edellisistä kuvioista havaitaan kuitenkin, että 

takaisinlainojen kysyntä on edelleen laskenut. 

Edellä kuvatun työmarkkinajärjestöjen neuvotteluryhmän eräs tavoite 

oli, että osakesijoittamisen pitäisi tulla eläkelaitosten kannalta aikai-

sempaa paremmin mahdolliseksi. Edellisistä kuvioista havaitaan sel-

västi, että osakesijoittaminen on 1990-luvun kuluessa kasvanut huo-

mattavasti. Muutosta ei kuitenkaan ainakaan vielä voida pitää kovin-

kaan dramaattisena. 

Työeläkejärjestelmän sijoitustoiminta on aiemmin kohdistunut lähes 

pelkästään kotimaahan. Tämä on perusteltua sikäli, että ainakin rahas-

toinnin ollessa vain osittaista oman kansantalouden tila muodostaa 

keskeisen edellytyksen eläkkeiden maksamiselle tulevaisuudessa. 

Sijoitustoiminnan keskittyminen Suomeen aiheuttaa kuitenkin tarpee-

tonta riskin kasvua eläkelaitosten kannalta. Sijoitustoiminnan järjes-

tämisessä onkin tärkeä käyttää hyödyksi myös niitä mahdollisuuksia, 

joita kansainvälinen hajauttaminen tarjoaa. Edellisistä kuvioista ul-

komaisen sijoittamisen osuuden kehitys ei käy ilmi. Sijoittaminen ul-

komaille on kuitenkin kasvanut huomattavasti kuten käy ilmi seuraa-

vasta sijoitusten määrää Suomen ulkopuolelle kuvaavasta kuviosta 

(TELA:n tiedot eläkevakuutusyhtiöistä, LEL:stä ja MEK:stä). 
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Eläkekassojen sijoituskanta on vuosina 1994-1998 kehittynyt seuraa-

vasti (sijoitusten määrä yhteensä vuoden 1998 lopussa oli 11,7 miljar-

dia):  

 

Eläkesäätiöiden sijoituskanta on kehittynyt vuosina 1994-1998 seu-

raavasti (sijoitusten yhteismäärä vuoden 1998 lopussa oli 43,9 miljar-

dia): 
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5.3.2 Sijoitussalkkujen hajauttamismahdollisuudet 

Työeläkevarojen sijoittamisessa eri eläkelaitosten sijoitusjakautumat 

ovat aiemmin olleet valtaosin varsin samanlaisia. Eräs vuoden 1997 

alussa voimaan tulleen sijoitus- ja vakavaraisuusuudistuksen tavoittei-

ta oli, että jakautumat voisivat erilaistua, jotta ’kaikki munat eivät oli-

si samassa korissa’. Liitteestä 7 ilmenee, että eläkeyhtiöiden sijoitus-

salkut ovat edelleen melko lailla samanlaisia. 

Selvin keskittymä eläkevarojen sijoittamisessa on Suomen valtion 

liikkeelle laskemissa joukkovelkakirjalainoissa. Puhtaasti riskillisyy-

den kannalta tämä omaisuusluokka ei kuitenkaan ole hallitseva vaan 

eniten riskiä syntyy osakesijoituksista. Kuitenkin keskittyminen jouk-

kovelkakirjalainoihin saattaa olla liian suurta ja vähentää mahdolli-

suuksia saada eläkevaroille parasta mahdollista tuottoa hallitulla ris-

killä. 

Edellisistä kuvioista nähdään, että joukkovelkakirjalainojen osuuden 

kasvu on päättynyt mutta toisaalta näiden osuus ei ole alentunutkaan. 

Edellä myös kuvattu valuuttamääräisen sijoittamisen kasvu on kuiten-

kin jo jossain määrin muuttanut painotuksia vähentäen kotimaisten 

lainojen osuutta. 

Myöhemmin vakavaraisuutta käsittelevässä luvussa palataan siihen, 

että valtaosaltaan eläkelaitosten liikkumavara sijoitustoiminnassa on 

sangen pieni. Eläkelaitosten vakavaraisuus suhteessa vaatimuksiin on 

suhteellisen alhainen ja toisaalta laskuperustekorkomekanismi edel-

leen ohjaa toimintaa varovaiseen suuntaan. Eläkelaitosten suorittama 

sijoitusjakautumien optimointi nykyisillä reunaehdoilla johtaa siihen, 

että optimaaliset jakautumat asettuvat hyvin lähelle toisiaan. Tärkeä 
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kysymys sijoitustoiminnan seuraamisessa jatkossa on se, saavutetaan-

ko jatkossa sijoitusjakautumien riittäväksi katsottava erilaistuminen 

varsinkin kun toisaalta tiedetään, että kilpailu ja benchmark-

tavoitteiden asettaminen usein merkitsevät pikemminkin sijoitussalk-

kuja samanlaistavaa painetta. 

5.3.3 Eläkevarojen sijoittamisen kansainvälistä kokemusta 

Keskeiset erot eläkevarojen sijoittamisen kansainvälisessä vertailussa 

liittyvät siihen, miten suuri osuus sijoituksista on toisaalta osakkeissa 

ja toisaalta joukkovelkakirjalainoissa. Mielenkiintoista on myös tar-

kastella sitä, miten suuri osa eläkevaroista on sijoitettu oman kansan-

talouden ulkopuolelle, ts. hajautettu ulkomaille. Käytetyt tiedot on 

esitetty liitteessä 8. 

Kansainväliset vertailut ovat tunnetusti ongelmallisia sikäli, että vält-

tämättä vertailtavana eivät ole samat asiat. Suuntaa antavan käsityk-

sen vertailuista kuitenkin voi saada. Ilmeinen ongelma kansainvälisis-

sä tilastoissa liittyy muun muassa tapaan käsitellä Saksaa. Huomatta-

va osa saksalaisista eläkevastuista on kirjattu yksittäisten yritysten ta-

seisiin kirjanpidollisina varauksina eläkkeitä varten. Näitä eläkevas-

tuita kattamassa ei ole mitään yksilöityä omaisuuserää vaan yrityksen 

koko omaisuus vastaa sen koko tasetta. Yleensä varsinkin angloame-

rikkalaisissa tarkasteluissa näitä kirjanpidollisia varauksia ei oteta 

mukaan ja jopa katsotaan, että tällaiset eläkkeet ovat rahastoimatonta 

eläketurvaa. 

Eurooppalaisittain osakesijoituksiin painottavia maita ovat Englanti ja 

Irlanti. Suomi on tässä suhteessa matalimmin osakkeita painottavien 

maiden joukossa. Tosin on huomattava, että aiemmin esitettyjen luku-

jen valossa Suomi on selvästi siirtymässä eurooppalaiseen keskikas-

tiin tässä suhteessa.  

 

Sijoitusjakautumat eri maissa
European Pension Fund Managers Guide, Volume 1 - The Marketplace, 1999

William M. Mercer
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Toisen näkökulman asiaan saa tarkastelemalla sijoitusjakautumia jär-

jestettynä joukkovelkakirjasijoitusten osuuden suhteen. Suomi nousee 

tässä tarkastelussa kärkeen. Tässä on jälleen huomattava, että suoma-

lainen käytäntö, jossa eläkevaroja lainataan yrityksille (erityisesti ta-

kaisinlainaus) on vierasta useimpien muiden maiden käytännöille. 

Lainaus onkin Suomen osalta liitetty joukkovelkakirjalainojen osuu-

teen, mikä nostaa Suomen joukkovelkakirjaosuutta tarkasteltaessa 

kärkitilalle. Takaisinlainojen luokittelu joukkovelkakirjalainoihin on 

siinä mielessä perusteltu asia, että varsinkin niin sanottujen uusien ta-

kaisinlainojen (vuodesta 1997 alkaen myönnetyt lainat) käyttäytymi-

nen on hyvin samanlaista kuin Suomen valtion liikkeelle laskemien 

joukkovelkakirjalainojen kanssa.  

Kolmas näkökulma asiaan muodostuu siitä, miten suuri osa eläkeva-

roista on hajautettu ulkomaille. Osoittautuu, että Suomen osalta hajau-

tus on selvästi keskitasoa vähäisempää. Edellä on kuitenkin jo kuvattu 

suomalaisten eläkevarojen ulkomaista sijoittamista, josta nähdään, et-

tä kansainvälinen hajauttaminen on huomattavasti lisääntymässä. 

Sijoitusjakautumat eri maissa
European Pension Fund Managers Guide, Volume 1 - The Marketplace, 1999,

William M. Mercer
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Kansainvälistä hajautusta kuvaavista tiedoista käy ilmi, että hajautuk-

sella ja kansantalouden koolla on selvä yhteys. Tätä seikkaa havain-

nollistaa seuraava kuvio, jossa on kuvattu ulkomaisten sijoitusten 

määrän riippuvuutta kansantalouden koosta 

 

Suomea edustava piste sijaitsee kuviossa alavasemmalla. Osoittautuu, 

että Suomen kokoluokkaa olevat kansantaloudet ovat hajauttaneet 

selvästi Suomea enemmän ulkomaille. Toisaalta suuremmat kansanta-

loudet (lukuun ottamatta Yhdistynyttä Kuningaskuntaa, joka on suu-

remmista kansantalouksista ainoa kuviossa näkyvä suhteellisen voi-

makkaasti hajauttanut maa) ovat Suomen tasolla. 

5.3.4 Miten eläkevarojen sijoittamista voitaisiin tehostaa? 

Eläkevarojen sijoittamisessa tähdätään siihen, että varat olisi turvalli-

sesti sijoitettu ja niiden tuotoilla saadaan mahdollisimman paljon 

alennettua tulevia eläkekustannuksia. Työeläkejärjestelmän erityispiir-

re tässä suhteessa on eläkelaitosten yhteisvastuullisuus suuresta osasta 

eläkkeitä. Tämä viimeksi mainittu piirre tuo sijoittamista koskevaan 

keskusteluun lisäpiirteen sikäli, että erikseen on varmistettava, että 

mikään eläkelaitos ei voi asiattomasti hyötyä siitä, että sijoitusriski 

kuitenkin viime kädessä on koko järjestelmän vastuulla. 

Kilpailu ohjaa sijoituskäyttäytymistä työeläkejärjestelmässä sikäli, et-

tä hyvät tuotot mahdollistavat laitokselle parempien hyvitysten jaka-

misen ja sikäli edesauttavat laitoksen menestymistä kilpailussa. Elä-

kelaitoksilla pitäisi olla selkeästi erilaisia sijoitusstrategioita, jotta sit-

ten tällaisessa kilpailun ohjaamassa sijoitustoiminnan tehostamisessa 

olisi jotakin mieltä. Kilpailun tehostaminen edellyttäisi erilaistumis-

mahdollisuuksien edelleen kehittämistä. 

Ulkomaisten sijoitusten osuuden riippuvuus 
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Sijoituskeskustelussa usein esitetään väitteitä, että niin sanottu ’isän-

nätön raha’ johtaa tehottomaan sijoitustoimintaan. Työeläkejärjestel-

mään rahastoituneita varoja on joskus väitetty tällaiseksi isännättö-

mäksi rahaksi. Tilanteen korjaamiseksi on esitetty, että pitäisi siirtyä 

niin sanottujen henkilökohtaisten eläketilien käyttöön, jolloin kunkin 

yksilön sijoituspäätökset vaikuttaisivat suoraan tämän yksilön eläke-

turvaan. Tähän keskusteluun palataan lyhyesti luvussa 6. Tässä pohdi-

taan ongelmaa nykyisen eläkejärjestelmän peruspiirteet säilyttäen. 

Keskeinen kysymys keskustelussa isännättömästä rahasta on se, miten 

voimakkaat yllykkeet eläkelaitoksilla on sijoituksillaan pyrkiä parhai-

siin mahdollisiin tuottoihin ja miten sijoittaja myös joutuu kärsimään 

sijoitusriskin toteutumisesta. Työeläkejärjestelmässä on sen alusta 

lähtien vallinnut kilpailutilanne eri eläkelaitosten välillä. Kuitenkin on 

ilmeistä, että yrityksen siirtyminen eläkelaitoksesta toiseen ei ole niin 

kitkatonta, että sijoitustuloksen saavuttaminen olisi ollut ehdottoman 

välttämätöntä kilpailussa menestymisen takaamiseksi. Sijoitustoimin-

nan tehostamiseksi aivan ensiarvoisen tärkeää onkin, että siirtymisen 

kynnystä madalletaan ratkaisevasti nykytilanteeseen nähden. 

Keskeinen kysymys kilpailun lisäämisessä tällä alueella on, että asi-

akkailla tulee olla selvä kuva siitä, millaista tulosta eri laitokset teke-

vät. Raportointi sijoitustuloksesta on tosin lisääntynyt viime vuosina, 

mutta sitä tulisi kehittää edelleen ainakin niin, että tuloksen kehityk-

sestä raportoitaisiin myös keskellä vuotta. 

Sijoitustuloksen saavuttaminen saattaa tästä huolimatta jäädä jossain 

määrin abstraktiksi asiaksi eläkelaitoksen kannalta. Hyvä tulos ei vä-

littömästi palkitse eläkelaitosta mitenkään vaan palkintoa joudutaan 

odottamaan pitkään sen tapahtuessa myöhempien vuosien uusien asi-

akkaiden saamisen muodossa. Seuraavassa pohditaan, olisiko syytä 

edelleen kehittää yksittäisen laitoksen kannusteita tässä suhteessa. 

Eläkelaitoksissa mitä ilmeisimmin noudatetaan laajasti palkkajärjes-

telmiä, joissa ainakin sijoitusorganisaatiota palkitaan hyvästä sijoitus-

tuloksesta. Vallitseva käsitys kuitenkin on, että sijoitusrahastoissa ja 

pankkisektorilla yllykkeet tässä suhteessa ovat voimakkaammat. Tä-

mä aiheuttaa pelkoa siitä, että työeläkejärjestelmä ei kykene kilpaile-

maan parhaista mahdollisista sijoittajaresursseista. 

5.4 Perustekorko 

5.4.1 Mihin työeläkejärjestelmässä tarvitaan laskuperustekorkoa? 

Laskuperustekoron keskeinen merkitys työeläkejärjestelmässä on sii-

nä, että se määrittelee eläkevastuiden tuottovaatimuksen. Korolla py-

ritään siihen, että eläkelaitoksilla on yllyke hakea sijoituksilleen pa-

rasta mahdollista tuottoa ja että mahdollisimman suuri osa saadusta 

tuotosta saadaan kiinnitettyä varsinaiseen eläkevastuuseen. 
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Yhteisellä korolla pyritään takaamaan, että kaikki eläkelaitokset osal-

listuvat eläkkeiden rahoittamiseen tasa-arvoisesti. Yhtenäinen lasku-

perustekorko on katsottu välttämättömäksi eläkejärjestelmän yhteis-

vastuullisuuden takia. Ilman tätä mekanismia olisi nimittäin vaarana, 

että jokin eläkelaitos laiminlöisi siltä edellytetyn osallistumisen eläk-

keiden rahoitukseen. 

Laskuperustekoron keskeisiä piirteitä ovat siis sen luonne vaatimuk-

sena (eikä tavoitteena) ja sen yhteisyys. Nämä ominaisuudet laskupe-

rustekorolle tulevat nimenomaan työeläkejärjestelmän hajauttamisesta 

erillisiin eläkelaitoksiin, jotka kuitenkin viime kädessä vastaavat yh-

teisvastuullisesti eläkkeiden rahoituksesta. Seikkaa ehkä havainnollis-

taa vertailu ’laskuperustekorkoon’ muissa ajateltavissa olevissa rat-

kaisuvaihtoehdoissa. Tällaisina tarkastellaan joko puhdasta monopoli-

asetelmaa tai hajautettua järjestelmää ilman yhteisvastuullisuutta.  

Monopoliasetelmassa eläkejärjestelmä sitoutuu tiettyyn eläketurvaan 

ja rakentaa rahoitusjärjestelmän, jolla eläkkeiden rahoittajat pyrkivät 

luonnollisesti mahdollisimman edullisesti rahoituksen hoitamaan. Jär-

jestelmässä on tietysti luontevaa, että sikäli kun eläkkeitä rahastoidaan 

etukäteen, sijoituksille pyritään saamaan paras mahdollinen tuotto. 

Tämän systematisoimiseksi on luontevaa määritellä jokin tuottotavoi-

te. Ei kuitenkaan ole mitenkään välttämätöntä tehdä tästä tuottotavoit-

teesta tuottovaatimusta, jonka saavuttamatta jääminen johtaisi järjes-

telmän taloudelliseen ahdinkoon. Tuottotavoite voi olla lähinnä jon-

kinlainen benchmark, jonka mukaan onnistumista mitataan. Paine 

parhaaseen tuottoon syntynee tällöin rahoittajien odotusten ohella jul-

kisuusvalvonnan kautta, jossa saavutettua tuottoa verrataan muiden 

samankaltaisten sijoittajien saavuttamaan tuottoon. Määritelmän mu-

kaan monopolijärjestelmässä tuottotavoite on tietysti ’yhteinen’. 

Hajautetussa järjestelmässä ilman yhteisvastuuta tilanne on jälleen 

erilainen. Periaatteessa tässä tilanteessa kukin eläkelaitos hoitaa itse 

vastuullaan olevat eläkkeet, sijoittaa eläkevastuun katteena (mahdolli-

sesti) olevat varat ja kerää eläkkeiden rahoittajilta vakuutus- tms. 

maksut. Mikäli sijoitusten tuotot jäävät alhaisiksi, tämä ei heijastu 

muihin kuin tämän eläkelaitoksen piirissä oleviin tahoihin: joko mak-

suja on kerättävä lisää tai eläke-etuja heikennettävä. Kuten edellisessä 

monopolilaitoksen tapauksessa eläkelaitos varmasti mielellään ottaa 

toimintaansa ohjaamaan jonkinlaisen korkotavoitteen, joka jälleen on 

enemmänkin benchmark-korko kuin kiinnitetty korkovaatimus. Koska 

saavutettu tuotto vaikuttaa vain laitoksen piirissä oleviin tahoihin, ei 

ole mitään välttämättömyyttä siihen, että tavoitteen tulisi olla sama eri 

eläkelaitoksessa. Julkisuudessa tapahtuva vertailu saattaa tietysti tästä 

huolimatta johtaa suhteellisen samanlaisiin tavoitteisiin. 

Yhteisen tuottovaatimuksen määritteleminen on siis ominaispiirre, jo-

ka liittyy nimenomaan hajautettuun eläkejärjestelmään, jossa eläkelai-
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tosten välillä on yhteisvastuullisuutta. Ilman yhteistä laskuperustekor-

koa yksittäinen eläkelaitos voisi heittäytyä sen varaan, että muut lai-

tokset viime kädessä vastaavat sen sitoumuksista ja käyttää eläkkeitä 

varten rahastoituja varoja epäterveesti rahoittajiensa hyväksi. 

Seuraavassa tarkastellaan ensin työeläkejärjestelmän laskuperusteko-

ron nykyistä määrittelyä ja pohditaan sitten seikkoja, jotka siinä vai-

kuttavat eläkelaitosten väliseen kilpailuun.  

5.4.2 Laskuperustekoron nykyinen määrittelymekanismi 

TEL 12 a §:n 5 momentin mukaan ’vastuuvelan tai eläkevastuun pe-

rusteissa käytettävä laskuperustekorko on määriteltävä ottaen huomi-

oon eläkkeiden turvaamisesta johtuvat vaatimukset sekä lisäksi vas-

tuuvelan tai eläkevastuun katteena oleville varoille saatavissa oleva 

tuotto’. Laskuperustekorko määritellään tätä lainkohtaa noudatellen 

nykyisin portfolioteorian mukaisella ns. Markowitzin mallilla. Käy-

tännössä tämä tarkoittaa pääpiirteittäin seuraavaa: 

- pohjaksi otetaan eläkelaitosten keskimääräinen vakavaraisuus 

- keskimääräisen vakavaraisuustason perusteella määrätään riskipi-

toisin sellainen sijoitusjakautuma, jolla korkeintaan annetulla to-

dennäköisyydellä pudotaan työeläkelaitosten vakavaraisuussään-

nösten mukaiselta vakavaraisuuden tavoitevyöhykkeeltä 

- laskuperustekoron pohjaluvuksi otetaan löydettyä sijoitusjakautu-

maa vastaava tuotto-odotus 

- tätä pohjalukua korjataan ylös- tai alaspäin muun muassa ottamal-

la huomioon lyhyen aikavälin sijoitusmarkkinoiden näkymät, elä-

kelaitosten todellinen sijoitusjakautuma ja vaatimus, että keski-

määrin eläkelaitosten pitäisi säilyä entisellä vakavaraisuustasol-

laan. 

Laskuperustekorko kiinnitetään etukäteisesti. Koron muuttamiselle 

ylös- tai alaspäin tiheästikin ei ole estettä ja tällä hetkellä se ajatelta-

neen kiinnitettäväksi puoleksi vuodeksi kerrallaan. Korko määritel-

lään yhteiseksi kaikille eläkelaitoksille. 

Korko muodostaa eläkelaitosten eläkevastuun pääosan tuottovaati-

muksen. Laskuperustekorkoa sovelletaan kaikkeen siihen vastuuvel-

kaan, joka vaikuttaa koko työeläkejärjestelmän yhteisvastuulliseen 

toimintaan.  Laskuperustekoron määrittelemän korkovaatimuksen ul-

kopuolelle jäävät yhteisvastuullisen toiminnan ulkopuolella olevat 

vastuut eli tasoitusvastuu (korkovaatimus kolme prosenttia) ja lisäva-

kuutusvastuu (ei korkovaatimusta). Laskuperustekorkoa käytetään li-

säksi eräiden työeläkejärjestelmän sisäisten rahavirtojen (esimerkiksi 

vastuunjakosuoritukset)  korkouttamiseen sekä myös vakuutusmaksu-

jen korkouttamiseen. 

Laskuperustekorko on mainitulla menetelmällä määritelty vasta kaksi 

kertaa eli asetettaessa sille arvo vuoden 1999 loppupuoliskolle sekä 
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vuoden 2000 alkuun. Varsinaisesti koron määrittelyllä tulee olemaan 

todellista merkitystä vuoden 2000 alusta lähtien johtuen vuosien 

1997-1999 erityismenettelystä koron suhteen. Tällä erityismenettelyllä 

laskuperustekoron ja kolmen prosentin erotusta vastaava osuus sijoi-

tusten tuotosta on määrätty siirrettäväksi eläkelaitosten osittamatto-

maan lisävakuutusvastuuseen kasvattamaan näiden toimintapääomaa. 

Vuoden 2000 alusta lähtien tätä erotusta vastaavat tuotot siirretään 

varsinaiseen eläkevastuuseen helpottamaan eläkkeiden rahoitusta tu-

levaisuudessa. 

5.4.3 Laskuperustekoron vaikutuksesta työeläkejärjestelmän toimintaan 

Laskuperustekorko takaa sen, että kaikki työeläkelaitokset osallistuvat 

samalla tavalla eläkkeiden rahoitukseen. Laskuperustekorolla on kui-

tenkin ominaisuuksia, joita voidaan pitää enemmän tai vähemmän 

haitallisina parhaiden tuottojen saavuttamisen kannalta: 

- koron hallinnollinen luonne 

- etukäteen kiinnitetty tuottovaatimus korottaa vakavaraisuusvaati-

muksia 

- mahdollisimman korkealle määrätty korko tekee aloittavan eläke-

laitoksen mahdollisuudet vakavaraisuuden kartuttamiseen vähäi-

siksi. 

Toista kysymystä tarkastellaan kohdassa 5.6 ja kolmatta kysymystä 

kohdassa 8.1 ja tässä keskitytään ensimmäiseen tekijään. Koron hal-

linnollista luonnetta voi kritisoida siitä, että se ei välttämättä enää tue-

kaan parhaalla mahdollisella tavalla laitoksia parhaan tuoton saavut-

tamiseen ja toisaalta se ei ohjaa saatuja parhaita tuottoja parhaalla 

mahdollisella tavalla varsinaiseen eläkkeiden turvaamiseen. 

Hallinnollisesti asetetulla korolla on väitetty olevan sellainen ominai-

suus, että parhaan mahdollisen tuoton sijasta sijoittaja pyrkiikin vain 

varmistamaan hallinnollisen korkovaatimuksen saavuttamisen. Peri-

aatteessa tämä voi olla turha huoli jos voidaan väittää, että hallinnol-

linen korko edustaa juuri parasta mahdollista tuottoa. Valitettavasti on 

kuitenkin jossain määrin eri asia tarkastella toteutunutta parasta tuot-

toa kuin pyrkiä arvioimaan sitä ennalta asetetulla parhaan tuoton mu-

kaisella tuotto-odotuksella, jonka asettamisessa epävarmuus astuu ku-

vaan mukaan. 

Yksi vuoden 1997 alussa tulleen työeläkejärjestelmän toimintapää-

omauudistuksen tarkoituksia oli, että eläkelaitosten sijoitussalkut mo-

nipuolistuisivat. Korkovaatimuksen säilymisen hallinnollisena voi eh-

kä epäillä voivan toimia vastoin tätä tavoitetta.  

Sijoitustoiminnan ensisijaisena tavoitteena tulisi olla paras mahdolli-

nen tuotto. Laskuperustekorkomekanismilla ei välttämättä ole mitään 

tekemistä tämän kanssa. Sen sijasta laskuperustekorolla määritellään 

se, miten saavutettu tuotto jakautuu (valtaosaltaan myös vakuutuskan-
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taan kuuluvan) toimintapääoman ja varsinaisen eläkevastuun kesken. 

Niin kauan kuin tuotto on toimintapääoman puolella, se on käytettä-

vissä lähinnä sijoitustoiminnasta syntyvän riskin kantaan. Sitten kun 

tuotto on laskuperustekorkomekanismin kautta siirretty varsinaiseen 

eläkevastuuseen, se on lopullisesti siirtynyt tulevien eläkkeiden ra-

hoittamisen turvaksi. Optimaalinen laskuperustekorkomekanismi lie-

nee näin ajatellen sellainen, että se ei estä parhaan mahdollisen tuoton 

saavuttamista ja tuoton saavuttamisen jälkeen siirtää siitä mahdolli-

simman suuren osan varsinaiseen eläkevastuuseen. 

5.4.4 Laskuperustekoron kehitysmahdollisuuksia 

Periaatteessa saattaisi olla mahdollista keskustella koron etukäteisestä 

asettamisesta luopumisesta tai mahdollisuudesta, että korko määräy-

tyisi yhteisen säännön mukaan mutta sen taso voisi olla eri laitoksille 

erilainen. Mainitut vaihtoehdot on ohimennen mainittu jo työryhmä-

muistiossa, jossa hahmotellaan nykyisin sovellettava laskuperusteko-

ron määräytyminen.  

Luopuminen koron asettamisesta etukäteen olisi hyvinkin mahdollis-

ta. Seurauksena tällaisesta menettelystä olisi ehkä tulevan korkovaa-

timuksen ennakoimisen vaikeutuminen ja keskellä vuotta tapahtunei-

den säätiönpurkujen toteuttaminen. Ongelmat vaikuttavat kuitenkin 

pieniltä, jos toisessa vaakakupissa on eläkevarojen parempi tuotto 

pienemmällä sitoutuneella pääomalla (eli alhaisemmilla vakavarai-

suusvaatimuksilla).  

Jälkikäteen laskuperustekorkoa määritettäessä korko asetettaisiin 

vuoden alussa hyvin maltilliselle tasolle. Vuoden loppupuolella koot-

taisiin tiedot eläkelaitosten toteutuneista tuotoista. Toteutuneiden 

tuottojen perusteella voitaisiin toimia usealla eri tavalla koron jälkikä-

teisen asettamisen suhteen, jotka käytännössä voisivat johtaa hyvinkin 

samanlaiseen lopputulokseen: 

- aidossa takautuvassa koron määräytymisessä korko määrättäisiin 

loppuvuodesta koko vuotta koskien 

- mikäli takautuvaan aikaan ei haluttaisi koskea, joulukuulle voitai-

siin määrätä niin korkea tai alhainen korko kuin minkä toteutuma 

mahdollistaa (alaspäin menon suhteen on ehkä vaikea mennä 

kolmen prosentin alle – tämäkin olisi ehkä kuitenkin mahdollista, 

jos edellytettäisiin, että koko vuoden keskimääräinen korko vielä 

ylittäisi kolmen prosentin tason) 

- toteutunut tuotto voitaisiin ottaa huomioon seuraavan vuoden ko-

rossa, jonka erillisellä komponentilla hoidettaisiin edellisen vuo-

den keskimääräisen tuoton poikkeama etukäteen asetetusta lasku-

perustekorosta (rajoitteeksi saattaisi kuitenkin muodostua jälleen 

kolmen prosentin alaraja etenkin jos huonot sijoitustulokset jat-

kuisivat useita vuosia) 
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Erityisesti on syytä todeta, että toteutuneiden tietojen perusteella ei 

suinkaan olisi syytä asettaa korkoa huonoimman todellisen tuoton 

saaneen laitoksen mukaan. Parempi lähtökohta olisi jollakin sovitta-

valla tavalla laskettu keskiarvo, jonka kautta tuottovaatimus määritet-

täisiin. Todellisessa tuotossa tämän alle jääneet laitokset joutuisivat 

tuottovaatimuksen saavuttaakseen purkamaan vakavaraisuuspuskurei-

taan. Parempaan tuottoon päässeet taas kykenisivät kasvattamaan va-

kavaraisuuttaan ja maksamaan edellä tarkoitettuja eläkelaitoksia pa-

rempia asiakashyvityksiä. 

Jälkikäteen määritettävän laskuperustekoron ongelmia on mainittu jo 

edellä. Näiden rinnalla voidaan mainita hyviksi puoliksi: 

- jälkikäteen määritettävä korko ohjaisi toteutuneen tuloksen mah-

dollisimman hyvin oikeaan paikkaan eli ’varsinaiseen’ eläkevas-

tuuseen 

- korkomalli rasittaisi järjestelmää vakavaraisuusvaatimusten muo-

dossa etukäteen asetettua korkoa vähemmän, sillä eläkelaitoksen 

riskinä olisi vain saada sijoituksilleen selvästi muita alhaisemmat 

tuotot kun taas sijoitusmarkkinoiden yleinen romahtaminen laskisi 

myös tuottovaatimusta romahduksen koskiessa muitakin eläkelai-

toksia ja laskiessa koko järjestelmän kokonaistuottoa. 

Alemmat vakavaraisuusvaatimukset merkitsisivät eläkelaitoksille 

mahdollisuutta ottaa enemmän riskiä ja pyrkiä parempiin tuotto-

odotuksiin kiinnitetyllä todellisella vakavaraisuustasolla (tai, vaihto-

ehtoisesti, pienempää pääoman sitoutumista samaan tuotto-

odotukseen pyrittäessä). 

Eräs mahdollinen variaatio jälkikäteisestä koron määräytymisestä on 

se, että määritellään etukäteen sovittu benchmark- tai mallisalkku, 

jonka toteutunut tuotto sitten jälkikäteen määrittelee laskuperusteko-

ron. Benchmark-salkun määrittely olisi kuitenkin voimakkaalle kritii-

kille altis tehtävä ja toisaalta tämä mekanismi olisi omiaan johtamaan 

eläkelaitosten sijoitusjakautumien säilymiseen hyvin samankaltaisina. 

Toinen esillä ollut ajatus laskuperustekorosta on, että yhteinen lasku-

perustekorko olisi ehkä mahdollista korvata yhteisellä säännöllä, jolla 

korko laskettaisiin kullekin laitokselle erikseen. Laskuperustekorko 

olisi siis erisuuruinen eri laitoksille mutta mainittu yhteinen sääntö to-

teuttaisi sen, että kaikki joutuvat osallistumaan eläkejärjestelmän kus-

tannuksiin tasavertaisesti.  

Varsinkin jälkimmäisen ajatuksen osalta on epäilty, että toisaalta 

TEL-vakuutustoiminnan nykyinen keskittyneisyys ja toisaalta elä-

kesäätiöiden olemassaolo tekee muutoksen mahdottomaksi. Lisäksi 

lain tulkinta vaikuttaa tällä hetkellä olevan sellainen, että laskuperus-

tekorko edellytetään kiinnitettäväksi etukäteen. Seuraavassa hahmo-

tellaan esimerkkinä korkomallia, jossa yhteisesti korosta luovuttaisiin 
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ja jossa varaudutaan epäilykseen, että yksittäinen laitos voisi asiatto-

masti hyötyä eläkejärjestelmän kustannuksella.  

5.4.5 Kaavamainen hahmotelma yhteisestä laskuperustekorosta luopumiselle 

Jonkinlainen konkretisointi laskuperustekorosta luopumisesta olisi 

oheisen kuvan mukainen kaavailu, jossa korkovaatimus määräytyisi 

eläkelaitoksen saavuttaman toteutuneen käypien arvojen mukaisen 

tuoton mukaan. Ehdottomana alarajana korkovaatimukselle on ohei-

sessa käytetty TEL:n vastuunlaskennassa käytettyä kolmen prosentin 

korkoa ja tähän tuottoon eläkelaitoksen olisi aina päästävä, jos ei 

muuten niin purkamalla vakavaraisuuttaan. Kun laitoksen toteutunut 

tuotto olisi yli kolme prosenttia, niin tuotosta asteittain kohoava osa 

jäisi eläkelaitokselle käytettäväksi vakavaraisuuden ylläpitoon ja asia-

kashyvityksiin.  

Esimerkki on luonteeltaan hyvin kaavamainen ja pitää sisällään lähin-

nä erään mahdollisen periaatteen. Mikäli tällainen malli nähtäisiin pe-

riaatteellisesti toimivaksi, sen toteuttaminen edellyttäisi, että mallin 

konkreettinen toteutus ja sen parametrit tarkoin harkittaisiin ennen 

varsinaista toteutusta. 

Eläkelaitokselta ehdottomasti edellytettäväksi korkotasoksi muodos-

tuisi tällaisessa mallissa kolmen prosentin korko. Tällaisenkin koron 

saavuttaminen edellyttää vakavaraisuutta pohtineiden työryhmien työn 

tuloksena eläkelaitoksilta merkittävää vakavaraisuutta, joka kuitenkin 

jää selvästi alhaisemmaksi kuin ne tasot, joita nykyinen laskuperuste-

korkomekanismi edellyttää.  

Tällainen korkomalli olisi mahdollisesti toimiva edellyttäen, että elä-

kelaitoksilla olisi muuten kuin korkovaatimuksen kautta syntyvä tarve 

päästä mahdollisimman korkeaan tuottoon. Työeläkeyhtiöissä ja elä-

kekassoissa tällainen tavoite voisi ilmeisesti syntyä sikäli kun hyvi-
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tysmekanismia tehostetaan ja siirtymistä eläkelaitoksesta toiseen hel-

potetaan. Kilpailussa menestyminen nimittäin tällöin selkeästi pakot-

taisi laitokset pyrkimään parhaaseen mahdolliseen tuottoon.  

Eläkesäätiössä tilanne ei välttämättä ole samanlainen. Tilannetta 

muuttaa se, että säätiö voi työnantajan niin halutessa kohdentaa sijoi-

tukset takaisin työnantajalle niin, että saadaan juuri vaadittu kolmen 

prosentin tuotto mutta ei yhtään enempää. Edellisen kuvion valossa 

voi nimittäin kysyä, miksi työnantajan kannattaisi viidentoista prosen-

tin tuoton toteutuessa tyytyä saamaan hyötyä kolmen prosenttiyksikön 

verran kun mahdollista olisi saada kaksitoista prosenttiyksikköä. Täs-

sä ei suinkaan haluta väittää, että tilanne olisi edes valtaosassa sääti-

öistä tällainen mutta edes mahdollisuus tällaiseen käyttäytymiseen on 

vaarallinen. Toisaalta voidaan yhtä hyvin ajatella, että vakuutusyhti-

öissä tai eläkekassoissa jokin yksittäinen suhteellisen suuri yritys voisi 

pyrkiä rakentamaan tällaisen tilanteen itselleen. Kilpailu ilmeisesti 

johtaisi muiden asiakkaiden poistumiseen tästä eläkelaitoksesta mutta 

laitos sinänsä voisi jäädä toimimaan yhdenkin suuren asiakkaan va-

kuuttajana. 

On ehkä mahdollista ajatella, että kasvava julkisuusvalvonta poistaisi 

mainitun ongelman, toisin sanoen pakko julkistaa heikoiksi jääneet 

tuotot aiheuttaisi ongelmia työnantajan kannalta ja tilanne korjautuisi 

tätä kautta. Asiaan on kuitenkin mahdollista liittää voimakkaammin-

kin vaikuttavia tekijöitä. Syytä lienee huomauttaa, että seuraavat kaa-

vailut eivät koske vain eläkesäätiötä vaan sama mekanismi olisi käy-

tössä myös vakuutusyhtiöissä ja eläkekassoissa. 

Mahdollinen ratkaisu olisi, että normaalitilanteessa ehdottomana vaa-

ditun kolmen prosentin tilalla vaadittaisiinkin korkeampi tuotto tilan-

teessa, jossa aikaisempi käypien arvojen mukainen tuotto on jäänyt 

alhaiseksi. Kaavamainen vaihtoehto olisi, että ehdottomasti vaadittua 

korkoa kasvatettaisiin jollakin määrällä jokaisen heikosti tuottaneen 

vuoden jälkeen.  Tällainen menettely kuitenkin johtaisi siihen, että si-

joitusmarkkinoiden ollessa jonakin vuonna ongelmalliset koko alan 

kannalta kaikkien eläkelaitosten tuottovaatimusta korotettaisiin seu-

raavalle vuodelle. Tämä tuskin olisi tavoiteltava tilanne. 

Mallia olisi mahdollista kehittää niin, että tietyn eläkelaitoksen käypi-

en arvojen mukainen tuotto katsottaisiin heikoksi vasta silloin kun so-

pivalla useamman vuoden jaksolla laskettuna tämän eläkelaitoksen 

tuotto jäisi alan keskimääräistä toteutunutta tuottoa selvästi alhai-

semmaksi (tuotto olisi siis alempi, kuin keskituotto vähennettynä jol-

lakin toleranssilla). Tässä tilanteessa tarkastellun eläkelaitoksen ehdo-

ton tuottovaatimus lähtisi nousemaan määrätyn kaavan mukaisesti 

niin kauan, että se jälleen pitemmällä aikavälillä saisi aikaan keskita-

soa vastaavan tuoton. 
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Mallia alun perin kaavailtaessa ajateltiin, että sen käyttö johtaisi 

alempiin vaatimuksiin vakavaraisuuden suhteen. Asiaa joudutaan tar-

kastelemaan uudestaan, mikäli malliin liitettäisiin tämä jälkimmäinen 

kaavailu, jossa tuottovaatimus lähtisi kasvamaan heikkojen tuottojen 

jälkeen. Viime kädessä tilanne on kuitenkin se, että eläkelaitoksen 

joutuessa vaikeuksiin tilanteessa turvauduttaisiin kannansiirtoon toi-

seen eläkelaitokseen. Mekanismin luonteesta johtuen alalla olisi mää-

ritelmän mukaan aina eläkelaitoksia, joiden korkovaatimus määräytyy 

kolmen prosentin tasolle. Näin ollen voisi ajatella, että kolmen pro-

sentin korkovaatimuksen mukaan lasketut vakavaraisuusvaatimukset 

olisivat riittävät myös niille eläkelaitoksille, jotka tilapäisesti  joutuvat 

kovemman korkovaatimuksen piiriin.   

Konkreettisesti eräs hyvin karkea hahmotelma mallista voisi olla seu-

raavanlainen: 

 Eläkelaitoksen todellinen tuotto käyville arvoille on i 

 Rahastoihin liitetään 3 prosentin korko. Jos i on jäänyt alle kol-

men prosentin, niin eläkelaitos joutuu purkamaan vakavaraisuut-

taan päästäkseen tähän – jatkossa säännöissä voidaan olettaa, että i 

on suurempi kuin kolme (tässä yksinkertaistetaan asiaa, sillä tar-

kassa laskennassa joudutaan ottamaan huomioon, että vuoden alun 

ja lopun vastuu ovat eri suuruiset) 

 Tasauksen kautta rahastoihin liitettävä korko on f(i-3), f(0)=0, f 

kasvava ja konkaavi 

 Vakavaraisuuden kartuttamiseen ja ylijäämän jakoon jää i-f(i-3)-3 

 Jos i i , niin mainitun kolmen prosentin tilalla funktion f ar-

gumentissa käytetään seuraavana vuonna lukua 3
5 3

3

i
, 

toisen heikon vuoden jälkeen kolmen prosentin tilalla 

3 2
5 3

3

i
, ja kolmannen vuoden jälkeen lukua 

3 5 3i , missä i  on tarkasteluvuoden koko alan käypien ar-

vojen mukainen keskituotto (ehkä laskettuna suoraan laitosten 

tuottojen keskiarvona eikä vastuulla painotettuna, jotta isot laitok-

set eivät paina liikaa) ja i 5 on keskituotto laskettuna viidelle 

vuodelle 

 Jos i i  ja laitokselle on kyseiselle vuodelle sovellettu kol-

men prosentin koron tilalla edellisen kohdan korotettua korkoa, 

niin seuraavalle vuodelle tämä putoaa porrasta alemmalle tasolle. 

5.5 Hyvitykset 

5.5.1 Taustaa 

Eräs tulkinta rahastoihin perustuvasta hyvitysten jaosta on, että se en-

sisijaisesti toteutettiin, jotta takaisinlainausta käyttämättömät asiak-
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kaat saataisiin tasa-arvoiseen asemaan takaisinlainaajien kanssa. Ta-

kaisinlainaajathan saivat vakuutukseen liittyvät rahastot lainaksi las-

kuperustekorolla, jolloin heidän osaltaan eläkelaitokselle ei syntynyt 

sijoitusylijäämää eikä myöskään alijäämää (tai ehkä vähän alijäämää 

hoitokulujen ja vakuusriskin, tosin vähäisen, kautta). Takaisinlainaus-

ta käyttämättömien osalta rahastojen sijoittamisessa oli suurempi va-

paus ja mahdollisuus ylijäämäiseen sijoittamiseen. Tämä sitten katsot-

tiin oikeaksi hyvittää takaisinlainausta käyttämättömille asiakkaille 

jotta he saisivat takaisinlainausta vastaavan edun itselleen. 

Tilanne on kuitenkin muuttunut: toisaalta takaisinlainauksen osuus si-

joituskannasta on supistunut murto-osaan aikaisemmasta ja toisaalta 

uuden takaisinlainauksen korko on eriytetty laskuperustekorosta. Ny-

kyinen tulkinta hyvitysten jaosta on siis menettänyt selkeästi tämän 

perustelunsa. 

Säätiövaihtoehtoon liittyvä perustelu on kuitenkin edelleen olemassa. 

Säätiössä työnantajan osalta karttuneet rahastot ovat selkeästi ylijää-

män lähteenä ja muodostavat perustelun nykyisenkaltaiselle hyvitys-

ten jaolle. Tämän perustelun painoarvosta voidaan tietysti olla monta 

eri mieltä ja toisaalta rahaston roolista voidaan täälläkin keskustella. 

5.5.2 Hyvitysten määräytyminen nykyisin 

Hyvitysten keskeinen rooli joka tapauksessa on se, että niiden kautta 

saadaan TEL-järjestelmään tuotua sellainen kilpailuelementti, joka 

tukee parhaiden mahdollisten tuottojen saamista eläkkeitä varten ra-

hastoituneille varoille. On vaikeaa sen sijaan nähdä, että kohtuulli-

suusperiaate sinänsä määrittelisi jonkin yksikäsitteisen tavan, jolla 

hyvityksiä pitäisi jakaa.  

Hyvityksinä voidaan jakaa työeläkeyhtiön ylijäämää sikäli kun sitä ei 

jouduta tai haluta käyttää vakavaraisuuden vahvistamiseen. Hyvitys-

ten määräytymisessä voidaan erottaa kolme vaihetta: 

- yhtiön ylijäämän osittaminen vakavaraisuuden kartuttamisen ja 

asiakkaille jaettavien hyvitysten kokonaismäärän kesken 

- asiakkaille jaettavien hyvitysten kokonaismäärän osittaminen 

asiakaskohtaisiin osuuksiin ositetussa lisävakuutusrahastossa 

- asiakaskohtaisen lisävakuutusrahasto-osuuden jaksotettu suorit-

taminen asiakkaalle hyvityksenä. 

Liitteessä 6 on esitetty hyvitysten jakautuminen näiden vaiheiden mu-

kaan työeläkevakuutusyhtiössä. Säätiöissä ja ilmeisesti myös kassois-

sa asiaa koskevat säännökset ovat vapaampia. Kokonaisuuden kannal-

ta näiden osuudella on kuitenkin pienempi merkitys, sillä ne edustavat 

kokonaisuudesta vain noin 15 prosenttia. 

Keskeinen kilpailuasetelmaan vaikuttava seikka hyvitysten jaossa on 

se, että ylijäämän osittamisessa asiakkaiden kesken näiden vakuutuk-
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sen osalta karttunut ’rahasto’ on hallitsevan tärkeä jakotekijä. Kun ra-

hasto ei siirry asiakkaan vaihtaessa eläkelaitosta, uudessa eläkelaitok-

sessa joutuu merkittäviä hyvityksiä odottamaan pitkän aikaa. 

5.5.3 Takaisinlainaus ja hyvitykset 

Tämän luvun alussa mainittiin jo, että eräs tulkinta alkuperäisestä hy-

vitysten jaosta oli, että näin saatiin takaisinlainausta syystä tai toisesta 

käyttämättömät asiakkaat tasavertaiseen asemaan lainaajien kanssa. 

Samoin todettiin, että lainauksen rooli on ratkaisevasti vähentynyt. 

Takaisinlainauksella on edelleen oma merkityksensä hyvitysten jakau-

tumisessa. Ajatustapana on, että takaisinlainatuista rahastoista ei syn-

ny jaettavaa ylijäämää ja siksi asiakas on osallinen ylijäämän jaossa 

vain niiden rahastojen painolla, joita ei ole takaisinlainattu. Asiassa 

on tietty logiikka, joka kuitenkin osittain on nykytilanteessa menettä-

nyt merkityksensä. 

Aikaisemmin takaisinlainauksessa korkotaso oli suoraan työeläkejär-

jestelmän laskuperustekoron suuruinen. Tässä tilanteessa takaisin-

lainaus oli (lainauksen hoitokulut unohtaen) täysin neutraalia sijoitta-

mista: lainoista saatiin korkoa juuri tarvittava määrä eikä yhtään 

enempää tai vähempää. Tässä tilanteessa oli luontevaa ajatella, että 

takaisinlainatun määrän osalta ei pitäisi saada myöskään hyvitystä 

osuutena sijoitusten tuotosta. 

Takaisinlainauksen luonne muuttui vuonna 1997 enemmän markki-

naehtoiseksi ja korko sidottiin Suomen valtion liikkeelle laskemien 

joukkovelkakirjalainojen päivittäin vaihtuviin korkonoteerauksiin. Pe-

riaatteessa tämän jälkeen myönnetyt uuden takaisinlainat olisi voitu 

erottaa edellä mainitusta hyvityksiin vaikuttavasta menettelystä (tätä 

ennen myönnettyjen lainojen korkona säilyi laskuperustekorko). Ko-

rot olivat tällöin kuitenkin alempana kuin laskuperustekorko ja vai-

kutti omituiselta ajatella, että alemmalla korolla lainaavat saisivat 

osan sijoitusylijäämästä kun korkeamman koron maksajat eivät saisi. 

Lähinnä tästä syystä kaikki takaisinlainaus on hyvitysten jaon kannal-

ta samassa asemassa. Teoriassa näin ei kuitenkaan tulisi uuden laina-

uksen osalta olla ja asialle antaa lisää painoa se, että jatkuvasti suu-

rempi osa vanhamuotoisesta takaisinlainauksesta on konvertoitumassa 

uusimuotoiseksi. 

Toinen, ehkä vakavampi kritiikki menettelyä kohtaan syntyy siitä, että 

yhtä asiakkaille kohdistettua rahoitusmuotoa kohdellaan eri tavalla 

kuin muita. Tämä menettely saattoi olla perusteltua silloin, kun valta-

osa eläkevaroista oli takaisinlainattua. Muiden rahoitusmuotojen suh-

teellisen osuuden kasvettua menettely kuitenkin tuntuu ontuvalta. 

Voitaneen perustellusti kysyä, miksi takaisinlainaus otetaan huomioon 

hyvitysten jaossa mutta mahdollisesti jopa samalla korolla asiakkaalle 

tämän liikkeelle laskeman joukkovelkakirjalainan muodossa annettu 
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rahoitus ei vaikuta hyvityksiin. Samoin voidaan epäillä, että asiakkaa-

seen kohdistuva kiinteistösijoitus ei aina ole yhtään sen tuottoisampi 

kuin myönnetty laina. 

Edellä mainituista seikoista johtuen takaisinlainauksen huomioon ot-

tamisesta hyvitysten jakautumisessa olisi loogista luopua siinäkin ta-

pauksessa, että hyvitysten jakautumiselle ei muuten tehtäisikään mi-

tään. 

Ongelmia syntyisi kuitenkin takaisinlainauksen yhteisten ehtojen kan-

nalta, mikäli takaisinlainaus ei enää vaikuttaisi hyvitysten määräämi-

seen. Takaisinlainaus yhteisesti määritellyllä korolla on kilpailulain-

säädännön kannalta mahdollista niin kauan kuin on perustelut sille, et-

tä korko määritellään ministeriön vahvistamissa laskuperusteissa. 

Laskuperusteissa asiasta voi säätää, mikäli asialla on heijastusvaiku-

tuksia muihin TEL:n keskeisiin piirteisiin. Näin on ollut niin kauan 

kuin takaisinlainaus on kytkeytynyt ylijäämän jakoon. Jos nyt tämä 

linkki poistetaan, niin perustelut koron määrittämiselle laskuperus-

teissa ontuvat ja silloin voidaan  vaatia, että yhteisin perustein tapah-

tuvaa takaisinlainausta ei enää voi olla. Kukaties tämä olisi ihan hy-

väkin asia, sillä kilpailutilanne vaatinee tulevaisuudessakin, että asi-

akkaiden rahoituksesta pidetään huolta. Toisaalta koron määräytymi-

sessä voisi ehkä hyvinkin olla vapautta: tietty logiikka on siinä, että 

yrityksille annetaan rahaa samaan hintaan kuin valtiolle – kuitenkin 

voi ihmetellä tilannetta, jossa laskuperustekorko lakia noudattaen 

määritellään tasolle, jonne ei riskittömillä sijoituksilla pääse ja samal-

la sitoudutaan lainakorkoon, joka perustuu suhteellisen riskittömiin 

joukkovelkakirjalainoihin.  

5.5.4 Mahdollisia menettelyjä hyvityskäytännön muuttamiseksi 

Vaikutus hyvityksiin on keskeinen syy niihin vaatimuksiin, että rahas-

tojen pitäisi siirtyä silloin kun yritys vaihtaa eläkelaitosta. Ongelmaa 

on väliraportista tässä mielessä lähestytty kahdelta suunnalta tarkaste-

lemalla toisaalta hyvitysten tarkoitusta eläkejärjestelmän kannalta ja 

toisaalta rahastojen ’omistusoikeutta’. Jälkimmäistä kysymystä on 

edellä hieman tarkasteltu. Edellisen osalta voidaan todeta, että ainoa 

kestävä perustelu hyvityksille työeläkejärjestelmän perustehtävän 

kannalta on, että ne ajavat kilpailullisessa ympäristössä eläkelaitokset 

tavoittelemaan parhaita mahdollisia tuottoja. 

Hyvitysongelman hoitamiseksi on ainakin seuraavia vaihtoehtoja: 

- ryhdytään siirtämään rahastot automaattisesti yrityksen vaihtaessa 

eläkelaitosta 

- eläkelaitos velvoitetaan osittamaan ylijäämäänsä myös päättyneen 

vakuutuksen rahastolle ainakin tietyn ajan vakuutuksen päättymi-

sen jälkeen 
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- hyvitysten jakoperusteena siirrytään käyttämään vakuutusmaksuja 

rahastojen sijasta. 

Rahastojen siirtäminen eläkelaitoksesta toiseen ratkaisisi varmasti sen 

ongelman, joka nykyään syntyy hyvitysten osalta siitä, että rahastot 

jäävät edelliseen eläkelaitokseen. Vakavasti tältä osin on kuitenkin 

epäilty, että vaihtoehto merkitsisi eläkevarojen sijoittamisen aikapers-

pektiivin lyhenemistä ja sikäli tuotto-odotuksen alenemista. Edelleen 

on viitattu voimakkaasti vaihtoehdon hallinnolliseen vaikeuteen elä-

kelaitosten kannalta ja vaaraan, että vakuutetut saavat eläketurvansa 

osalta puutteellista palvelua.  

On myös esitetty, että välttämättä sijoitusperspektiivi ei muuttuisi, sil-

lä katetta ei suinkaan olisi välttämätöntä siirtää rahana vaan yhtä hy-

vin muina sijoituksina. Tämä tuskin olisi mahdollista TEL-

vakuutuksen nykyisessä toimintamallissa, jossa kylläkin jatkuvien va-

kuutusten vastuuvelka on asiakaskohtaisesti selvillä, mutta jossa elä-

kevastuun katteena olevia varoja ei ole ositettu asiakaskohtaisesti kuin 

pieneltä osalta (lainat ja muut suoraan vakuutuksenottajiin kohdistu-

neet sijoitukset). 

Eräs malli rahastosiirrolle on esitetty Vakuutusvalvontaviraston lau-

sunnossa väliraportista. Tässä vaihtoehdossa on mahdollista nykyinen 

eläkelaitoksen vaihto ilman rahastojen siirtoa, jonka lisäksi olisi mah-

dollista siirtää rahastoja niin, että vakavaraisuus tasataan sekä eläke-

laitoksessa, josta siirrytään että eläkelaitoksessa, johon siirrytään. 

Käytännössä siirtyvä rahasto saisi mukaansa saman suhteellisen vaka-

varaisuuden, joka luovuttavassa laitoksessa on. Vastaanottavassa lai-

toksessa maksettaisiin vakuutuksenottajalle hyvitystä, jos siirtyvä va-

kavaraisuus olisi suhteellisesti laitoksen vakavaraisuutta korkeampi. 

Jos taas siirtyvä vakavaraisuus olisi laitoksen vakavaraisuutta alempi, 

niin vakuutuksenottajan edellytettäisiin täydentävän siirtyneen vakuu-

tuskannan vakavaraisuutta. Voitaneen epäillä asiakkaiden kau-

konäköisyyttä tällaisen siirtomallin suhteen: lyhytaikaisen voiton ta-

voittelun takia kannattaisi siirtyä hyvin menestyvästä eläkelaitoksesta 

heikommin vakavaraiseen, josta taas olisi mahdotonta siirtyä (muuten 

kuin vaihtoehtona olevalla ilman rahastoja tapahtuvalla siirrolla) hy-

vin menestyvään eläkelaitokseen. On syytä epäillä, että malliin liittyisi 

muitakin keinottelun mahdollisuuksia uuteen eläkelaitokseen siirty-

misen osalta. 

Toisena vaihtoehtona on ollut esillä mahdollisuus, että edellinen elä-

kelaitos osittaisi osan ylijäämästään myös päättyneiden vakuutusten 

hyväksi vakuutuksen päättymisen jälkeen. Tämän vaihtoehdon puo-

lesta on todettu, että se on varsin pitkälle kohtuusperiaatteen mukai-

nen sikäli kuin pidetään kiinni nykyisestä asiakaskohtaisesti ositetusta 

rahastosta. Kilpailun kannalta vaihtoehdon tekee ehkä erikoiseksi se, 

että vakuutuksen päättymisen jälkeen edellinen eläkelaitos on edel-



  

  83 

  

                 

leen pitkään kontaktissa vakuutuksenottajaan. On myös epäilty, että 

hallinnollisesti vaihtoehto olisi varsin raskas. 

Kolmas esille otettu mahdollisuus on, että ylijäämän osittamisessa 

asiakkaiden kesken luovutaan kokonaan rahastojen käytöstä jakoteki-

jänä. Vaihtoehtona olisi nyt, että ylijäämä jaettaisiin asiakaskohtaisten 

rahastojen sijasta käyttäen perusteena asiakkaan maksamia vakuutus-

maksuja. Aivan lyhyen aikaperspektiivin välttämiseksi syytä olisi 

käyttää perusteena useamman kuin yhden vuoden vakuutusmaksuja.  

Sinänsä tämä menettely merkitsisi, että rahastojen merkitys siirtojen 

ehkäisijänä poistuisi. Jos lähtökohtana on, että hyvityksillä tulee vain 

tukea kilpailullisuutta ja sitä kautta tukea parempien tuottojen saavut-

tamista, niin tämä olisi mahdollinen vaihtoehto. Voidaan tietysti väit-

tää, että tällainen menettely olisi karkeasti kohtuusperiaatteen vastai-

nen, mikäli jakoperusteena käytettävien vuosien lukumäärä on liian 

pieni.  

Hyvitysten osalta jonkinlainen kanta pitää ottaa muutamaan muuhun-

kin kysymykseen jakomekanismin lisäksi. Näitä ovat ainakin: 

- mikä on hyvitysten oikea taso, jotta ne eivät liiaksi veisi varoja 

varsinaiselta eläkkeiden rahoittamiselta mutta kuitenkin tukisivat 

tähän liittyvää kilpailuelementtiä riittävästi 

- miten tulee suhtautua päättyneiden vakuutusten rahastojen vallit-

sevia markkinaosuuksia säilyttävään ominaisuuteen. 

Hyvitysten oikean tason määrittely ei ole aivan helppo ongelma. Ääri-

päistä on helppo todeta, että 

- liian korkea hyvitystaso vie liikaa varoja varsinaisesta eläkkeiden 

rahoittamisesta lyhytnäköisiin tarkoituksiin – edelleen liian korkea 

taso voi tehdä hyvityskilpailusta liian hallitsevan elementin ja si-

käli yksipuolistaa kilpailun mahdollisuuksia 

- liian matala hyvitystaso tekee näistä kilpailun kannalta merkityk-

settömän elementin. 

Hyvin toimivassa järjestelmässä vakavaraisemmalla laitoksella on 

mahdollisuudet maksaa parempia hyvityksiä ja toisaalta hyvitysten ta-

so on riittävä, jotta hyvityksillä on kilpailullista merkitystä.  

Päättyneiden vakuutusten rahastoista kilpailun kannalta voidaan tode-

ta, että nykyinen tekniikka on omiaan säilyttämään vallitsevaa tilan-

netta. Toisaalta tilanteen ratkaiseminenkin on ongelmallista toisaalta 

eri kokoisten yritysten erilaisen tilanteen kannalta ja toisaalta eläkelai-

tosten erilaisen historian takia. 

5.6 Vakavaraisuus ja toimintapääoma 

Tässä käsitellään toimintapääomaa olemassa olevan työeläkelaitoksen 

kannalta. Toimintapääomakysymykset muodostavat keskeisen vai-
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keuden myös uuden eläkelaitoksen perustamisen yhteydessä. Tämän 

jälkimmäisen kysymyksen tarkastelu suoritetaan kohdassa 8.1. 

Toimintapääomaa voidaan tarkastella ainakin eläkejärjestelmään si-

sältyvän riskin näkökulmasta ja siltä kannalta, että se on sijoitus, jon-

ka hyödyn oletetaan näkyvän eläkevaroille saatavan paremman tuoton 

muodossa. 

Eläkejärjestelmään sisältyy luonnollisesti huomattavasti erilaisia ris-

kejä. Helposti hahmotettavia ovat niin sanotut vakuutusriskit eli esi-

merkiksi riskit eliniän kehittymisestä ja työkyvyttömyysilmiöstä. Toi-

saalta tärkeän riskin muodostaa sijoitustoiminnan riskillisyys. Suoma-

laisen työeläkejärjestelmän ollessa vain osittain rahastoiva keskeinen 

riski liittyy siihen, miten tulevaisuudessa saadaan perittyä jakojärjes-

telmän mukaista vakuutusmaksua niin, että jakojärjestelmällä rahoi-

tettavat eläkkeet voidaan maksaa. Viimeksi mainittu riski liittyy siis 

siihen, onko kansantaloutemme tulevaisuudessa riittävän hyvässä 

kunnossa. 

Työeläkejärjestelmässä vakuutusriskiin varaudutaan lähinnä eläkelai-

tosten vastuuvelkaan sisältyvän niin sanotun tasoitusvastuun kautta. 

Eläkelaitosten toimintapääomalla taas pyritään varautumaan sijoitus-

riskiin. 

Eläkejärjestelmän riskinkannossa on kysymys siitä, miten paljon va-

raudutaan eläkelaitoksiin sidotun vakavaraisuuden kautta ja miten pal-

jon taas pidetään koko järjestelmän yhteisvastuullisella riskillä. Jäl-

kimmäinen tarkoittaa sitä, että TEL:n mukaan laskuperusteiden osoit-

tautuessa alimitoitetuiksi eläkelaitokset kustantavat syntyneen vajauk-

sen yhteisesti. Viime kädessä tämä tarkoittaa tietysti sitä, että mahdol-

linen vajaus peitetään korottamalla koko yksityisen sektorin työnanta-

jilta ja työntekijöiltä perittävää vakuutusmaksua heti tai tasoitettuna 

pidemmälle ajanjaksolle. 

Nykyisin vallitseva tulkinta näyttää olevan, että vakuutusriskeissä hy-

vinkin voidaan ajatella turvautumista yhteisvastuuseen kun oletukset 

tulevaisuudesta (eli edellä käytetyllä kielenkäytöllä laskuperusteet) 

osoittautuvat virheellisiksi. Sen sijaan sijoitusriskiin varautumisen 

ajatellaan tapahtuvan niin, että eläkelaitokset pystyvät laitoskohtaises-

ti puskuroimaan riskin toimintapääomansa avulla. 

Sijoitusriskiä voidaan ajatella kahdella tavalla. Riski tavallisesti miel-

letään sijoitusinstrumenttien arvon vaihtelun avulla. Toinen puoli ris-

kiä syntyy siitä, mille tasolle vaatimukset asetetaan. Työeläkejärjes-

telmässä riski syntyy huomattavalta osin siitä, että vaatimukset eli 

eläkevastuun vuosittain edellyttämä tuotto on suhteellisen jäykkä. 

Jäykkyyttä tuo mukanaan ehdottomaksi alarajaksi tulkittu kolmen 

prosentin niin sanottu rahastokorko, jonka verran heikoimpinakin 

vuosina tuottoa vaaditaan. Jonkin verran liikkuvampi käsite on lasku-
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perustekorko, jonka asettamista aiemmin on jo kuvattu. Riskiä syntyy 

huomattavasti siitä, että laskuperustekorko lain mukaisesti pyritään 

asettamaan mahdollisimman korkealle ja että se kiinnitetään etukä-

teen. Varsinaisesti tätä kautta, eli riskin puskuroimisesta yksittäisissä 

eläkelaitoksissa ja vaatimustason asettamisesta korkealle. suomalai-

seen työeläkejärjestelmään syntyvät ilmeisesti maailmanennätystasoa 

olevat vakavaraisuusvaatimukset. 

Yhteisvastuulla sinänsä näyttäisi myös olevan hyvät mahdollisuudet 

sijoitusriskin puskurointiin. Vaikeaksi tilanteen tekee se, miten yh-

teisvastuullinen riskinkanto voitaisiin toteuttaa niin, ettei mikään elä-

kelaitos voisi syyllistyä asiattomaan varomattomuuteen voidessaan 

luottaa siihen, että viime kädessä tilanteen turvaa yhteisvastuu. 

Toinen mainituista näkökulmista on toimintapääoman luonne eläk-

keiden rahoittajien sijoituksena eläkejärjestelmään. Aiemmalla lain-

muutoksella on turvattu se, että toimintapääoma kuuluu vakuutuskan-

taan eikä sikäli karkaa eläkejärjestelmän ulkopuolelle. Kuitenkin toi-

mintapääoma on varsinaisen eläkkeiden rahoituksen päälle tarvittavaa 

marginaalia. Toimintapääoman kartuttamisen logiikka on siinä, että 

sen turvin eläkejärjestelmän varat pitäisi voida sijoittaa tuottavammin 

ja parantunut tuotto pitäisi voida ohjata eläkkeiden rahoitukseen aset-

tamalla laskuperustekorko mahdollisimman korkealle.  

Tässä mielessä työeläkejärjestelmään kartutettu toimintapääoma on si-

joitus, jolle voidaan odottaa tuottoa. Sijoituksena sen arvo mitataan 

siinä, nähdäänkö sen todella johtavan tuoton paranemiseen. Jos toista 

kautta vakavaraisuusvaatimukset asetetaan kovin kireiksi tai järjes-

telmän  reunaehtoja muuten liiallisesti jäykistetään, toimintapääoma 

voi tulla turhaksi: sijoittamisessa ei kuitenkaan kyetä ottamaan pa-

remman tuoton edellyttämää suurempaa riskiä. 

Alussa on riskeistä mainittu myös kansantalouden tulevan tilan eläk-

keiden rahoittamiselle aiheuttama riski. Työeläkejärjestelmä voi sijoi-

tustoiminnallaan edistää kansantalouden kehitystä. On kuitenkin vai-

kea nähdä, millä muulla tavalla työeläkejärjestelmä voisi tätä tavoitet-

ta edistää kuin sijoittamalla varat markkinaehtoisesti. 

5.6.1. Työeläkevakuutuksen uudet vakavaraisuussäännökset 

Työeläkevakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnassa viime vuosina tapah-

tuneita muutoksia kuvattiin aiempana muistiossa. Seuraavassa kuva-

taan työeläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuusmekanismin pääperiaat-

teet ja sen jälkeen TEL-eläkesäätiöiden ja -kassojen vakavaraisuus-

mekanismin erityispiirteet. 

Vakuutusyhtiön toimintapääoma, jolla tarkoitetaan vakuutusyhtiön 

varojen ja velkojen erotusta ja joka muodostuu lähinnä omasta pää-

omasta, varauksista, arvostuseroista ja TEL:n osittamattomasta lisä-
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vakuutusvastuusta, toimii puskurina sijoitusriskejä varten. Toiminta-

pääoman turvin voidaan suurella todennäköisyydellä kestää omaisuu-

den tuottojen ja arvojen heilahtelut siten, että vastuuvelka säilyy lain-

mukaisesti katettuna. Vakuutettujen etujen turvaamista varten lain-

säädännössä on toimintapääomalle asetettu erilaisia rajoja ja niiden 

alittamisesta seuraavia toimenpiteitä. 

Toimintapääomaa koskevat säädökset uudistettiin työeläkeyhtiöiden 

osalta kokonaisuudessaan 1.1.1997. Uudistus sisälsi kolme merkittä-

vää muutosta aiempaan: vaatimustasoja nostettiin, ne asetettiin riip-

pumaan sijoitusjakaumasta ja otettiin käyttöön uudenlainen varhaisen 

varoituksen eli ns. early warning-raja. Tarvittava alkurahoitus järjes-

tettiin vuosina 1997-1999 korkotuotoista rahastokorkouudistuksen yh-

teydessä. Toimintapääoman kasvattamista varten luotiin uusi vastuu-

velkaan luettava erä eli osittamaton lisävakuutusvastuu.  

Näiden perustavaa laatua olevien lainsäädännöllisten uudistusten ta-

voitteena on mahdollistaa työeläkevarojen sijoittaminen aiempaa pa-

rempituottoisempiin ja siten riskipitoisempiin kohteisiin turvaavuuden 

kuitenkaan vaarantumatta.  

Uusi vakavaraisuusmekanismi kuviona: 

 Rajan vaihteluväli yhtiöillä 31.12.1998 suhteessa vastuuvelkaan 

 

-------------------------  4*vakavaraisuusraja

  20-28 % 

TAVOITEVYÖHYKE 

-------------------------  2*vakavaraisuusraja

  10-14 % 

RAJOITETUN TOIMINNAN  

VYÖHYKE 

-------------------------  vakavaraisuusraja          

    5-7,0 % 

KRIISIVYÖHYKE 

                 ------------------------------   

      

Tavoitevyöhykkeellä yhtiön toimintaa ei rajoiteta muutoin kuin että 

kohtuusperiaatteen mukaisesti osa ylijäämästä on jaettava asiakkaille. 

Rajoitetun toiminnan vyöhykkeellä yhtiön toimintaa ohjataan turvaa-

vuusperiaatteen mukaisesti vakavaraisuutta parantavaan suuntaan ra-

joittamalla asiakashyvityksiä ja voitonjakoa omistajille. Rajoitus on 

sitä voimakkaampaa, mitä lähempänä kriisivyöhykettä ollaan. Kriisi-

vyöhykkeellä on useita rajoja, joiden alittamisesta seuraa eriasteisia 

sanktioita: voitonjakokielto sekä yhtiöltä edellytettävä tervehdyttämis-

suunnitelma tai lyhyen aikavälin rahoitussuunnitelma. 



  

  87 

  

                 

Erilaisten mainittujen toimintapääomarajojen tason määrääminen 

pohjautuu riskiteoreettisiin laskelmiin, joissa on arvioitu vakuutusyh-

tiön sijoitusomaisuuden tuoton ja arvon heilahtelua erilaisilla omai-

suusjakaumilla ja eri aikajänteillä. 

Kriisivyöhykkeen raja eli vakavaraisuusraja on mitoitettu niin, että 

yhtiö selviää suurella todennäköisyydellä yhden vuoden sijoitustappi-

oista eikä työeläkejärjestelmän konkurssiyhteisvastuuseen jouduta 

turvautumaan. Vakavaraisuusraja lasketaan siten, että kunkin omai-

suuserän osuus sijoituksista kerrotaan asetuksessa annetulla kertoi-

mella. Esimerkiksi osakkeiden kerroin on 0,21, asuinkiinteistöjen 

0,06, valtion joukkolainojen 0,045 ja markkinarahan 0,007. Näin ol-

len rajat riippuvat sijoitusjakaumasta, joten erilaisella sijoitusstrategi-

alla toimivilla yhtiöillä rajat ovat eri tasolla. Esimerkiksi osakkeisiin 

ja kiinteistöihin sijoittaminen edellyttää suurempaa vakavaraisuutta 

kuin rahamarkkinavälineet, koska näiden sijoitusmuotojen tuottojen ja 

arvojen heilahtelut ovat suurempia. 

Vuoden 1999 lopussa vakavaraisuusrajan laskemisen määrittelevää 

asetusta on muutettu. Laskentakaava muutetaan tarkemmaksi ja sa-

manlaiseksi kaikille TEL-eläkelaitoksille sekä omaisuuden ryhmitte-

lyyn tehdään joitakin muutoksia. 

Tavoitevyöhykkeen alaraja toimii merkkinä yhtiön vakavaraisuuden 

kohentamistarpeesta sekä valvonnan tehostamistarpeesta. Tällöin mi-

toituksessa käytetty tarkastelujakso on pidempi eli kolme vuotta ja ra-

ja on tämän seurauksena korkeampi, jotta aikaa korjaaviin toimenpi-

teisiin olisi riittävästi. 

Toimintapääomamekanismista määrätään useanasteisissa säädöksissä. 

Lakiin sisältyy vakavaraisuusmekanismi ja rajojen määrityksen yleis-

periaate ja varsinainen vakavaraisuusrajan laskentakaava on annettu 

asetuksessa. Lisäksi on annettu viranomaismääräyksiä muun muassa 

turvaavuuden edellyttämästä vakavaraisuuden vahvistamisen vähim-

mäismäärästä ja ministeriö on vahvistanut yhtiöille laskuperusteet. 

Toimintapääoman kartuttamiseen ei ennen lakiuudistusta ollut käytet-

tävissä sopivaa tase-erää. Tämän vuoksi vastuuvelkaan sisällytettiin 

uusi erä, osittamaton lisävakuutusvastuu, jota voidaan tietyin edelly-

tyksin käyttää sijoitustappioiden peittämiseen ja joka siten on osa 

toimintapääomaa. Siirrot osittamattomaan lisävakuutusvastuuseen 

säännellään ministeriön määräyksissä ja laskuperusteissa. Yhtiöillä on 

kuitenkin tietyissä rajoissa mahdollisuus hakea perusteisiin poikkeuk-

sia ja tavoitevyöhykkeellä tällaiset mahdollisuudet ovat varsin laajat. 

Vuoden 1999 lopussa osittamattoman lisävakuutusvastuun käyttöä 

tehdään joustavammaksi siten, että lisävakuutusvastuuta voidaan 

käyttää sijoitustoiminnan tappion peittämisen lisäksi myös hyvitysten 

antamiseen, mikäli vakavaraisuustilanne sen sallii. Tällä pyritään 
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poistamaan se, että toimintapääoman eri erät (nimenomaan arvos-

tuserot ja osittamaton lisävakuutusvastuu) ovat eri asemassa. 

5.6.2 Eläkesäätiöiden ja eläkekassojen toimintapääomasäännösten erityispiirteet 

TEL-eläkesäätiöille ja -kassoille toteutettiin 1.1.1998 lukien TEL-yh-

tiöitä vastaavat toimintapääomaa koskevat säädökset. Säädöksissä 

kuitenkin otettiin myös huomioon säätiöiden ja kassojen erityispiirtei-

tä. Tärkeimpiä eroja yhtiöihin nähden ovat seuraavat: 

- säätiöt ja kassat voivat tietyin rajoituksin lukea toimintapää-

omaansa sellaisia eriä, joita yhtiöillä ei sallita:  luvanvaraisesti 5 

% palkkasummasta sekä vakuudet, joiden yhteismäärä voi olla 

kuitenkin enintään 50 % vakavaraisuusrajan ylittävän toiminta-

pääoman määrästä 

- vakavaraisuusrajan laskentakaavaan jouduttiin säätiöiden ja 

kassojen työeläkeyhtiöitä vaihtelevammista sijoitusjakaumista 

johtuen asettamaan korjauskertoimet, kun osakkeiden, kiinteis-

töjen tai joukkovelkakirjalainojen määrä ylittää tietyn prosent-

tiosuuden sijoituksista. Kuten edellä todettiin, vuonna 1999 va-

kavaraisuusrajan kaava yhdenmukaistettiin kaikille TEL-

eläkelaitoksille ja mainitut korjauskertoimet tulivat tarpeetto-

miksi 

- TEL-yhtiöiden säädösten alimpien toimintapääomarajojen aluet-

ta (niin sanottu kriisivyöhyke) on säätiöillä ja kassoilla yksin-

kertaistettu 

- toimintapääomaan liittyvän lisävakuutusvastuun laskuperustei-

den vahvistamismenettely poikkeaa yhtiöstä sillä tavoin, että 

hallitus voi päättää tilivuotta koskevista perusteparametreistä 

tietyissä puitteissa ja suunnitelmallisuutta noudattaen 

- säätiöiden ja kassojen toimintapääomavaatimuksiin on sallittu 

tietyiltä osin siirtymäajat (2 vuotta tavoitevyöhykkeen alarajalle, 

8 vuotta vakavaraisuusrajalle). Näiden perusteluna oli eräiden 

eläkelaitosten huomattavasti keskimääräisestä poikkeavat sijoi-

tusjakaumat. 

5.6.3 Toimintapääoma vastuunsiirroissa 

TEL-eläkesäätiöiden ja -eläkekassojen vastuunsiirtoja varten on lain-

säädäntöön kirjattu siirtyvää toimintapääomaa koskevat periaatteet, 

joissa on pyritty turvaavuus- ja kohtuusperiaatteen huomioon ottami-

seen sekä luovuttavan että vastaanottavan eläkelaitoksen kannalta. 

Säännöstö lähtee siitä, että siirtyvän toimintapääoman määrä lasketaan 

siirtyvän omaisuusjakauman perusteella. Tällöin lisäksi vapaaehtoi-

nen ja pakollinen vastuunsiirto ovat eri asemassa: vapaaehtoisessa 

siirrossa toimintapääomaa on siirrettävä tavoitevyöhykkeen alarajan 

verran (=2*vakavaraisuusraja) ja pakollisessa vastuunsiirrossa toimin-

tapääomaa on siirrettävä vähintään vakavaraisuusrajan, mutta enin-

tään tavoitevyöhykkeen alarajan verran. Loppuosa toimintapääomasta 
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voidaan palauttaa niin sanotulla ylikatteen palautusmekanismilla 

työnantajille. Lisäksi säädöksissä on asetettu eräitä erityisehtoja muun 

muassa työeläkejärjestelmästä vuosina 1997-1999 tehdyn korkosiirron 

turvaamiseksi. 

Siirtyvän omaisuusjakauman mukaisesti määräytyvät toimintapää-

omavelvoitteet ovat kuitenkin osoittautuneet käytännössä manipuloi-

taviksi. Vakuutusvalvontavirasto on tarkastustoiminnassaan havain-

nut, että joissakin säätiöiden vastuunsiirroissa on omaisuusjakaumaa 

muutettu vähäriskisemmäksi ennen siirtohetkeä ja pyritty tällä tavoin 

siirrettävän toimintapääoman manipulointiin siten, että työnantajalle 

on voitu maksimoida ylikatteena palautettava osuus toimintapääomas-

ta. Tämän johdosta Vakuutusvalvontavirasto on antanut syksyllä 1999 

valvontakirjeen, jossa se toteaa puuttuvansa tällaisiin tapauksiin. Kir-

jeen jälkeen Vakuutusvalvontavirasto on ilmoittanut, että eläkesääti-

östä vastuita siirrettäessä tulee toimintapääomana siirtyä vähintään 12 

% eläkevastuun määrästä. Tämä prosenttiluku on mitoitettu vähäriski-

simmän sijoitusjakauman omaavan TEL-yhtiön tavoitevyöhykkeen 

alarajan mukaiseksi. 

Vastuunsiirtoihin liittyvät säännökset ovat työn alla ministeriön työ-

ryhmässä, joka jätti väliraporttinsa syyskuussa 1999 (Sosiaali- ja ter-

veysministeriön työryhmämuistio 1999:17). Työryhmä oli valmistellut 

lakiluonnoksen, joka sallisi vakuutusvalvontavirastolle tarkoituksen-

mukaisuusharkinnan vastuunsiirtoja hyväksyessään. Lakiluonnosta ei 

työryhmä kuitenkaan ehdottanut välittömästi toteutettavaksi, koska 

Vakuutusvalvontavirasto oli antanut asiasta edellä mainitun valvonta-

kirjeen ja koska asia kuuluu osaltaan myös kilpailuselvitysmiesten 

toimeksiantoon. 

5.6.4 Toimintapääoman nykyiset todelliset tasot eläkevakuutusyhtiöissä 

Yhtiöt julkistavat toimintapääomansa kehityksen tilinpäätöksissään 

nykyisten tunnuslukujen ohjeistuksen mukaisesti. Toimintapääomat 

ovat kehittyneet voimakkaasti positiiviseen suuntaan viime vuosien 

aikana. Kasvavat toimintapääomat tekevät mahdolliseksi suuremman 

riskinoton paremman sijoitustuoton saavuttamiseksi. 

Samalla yhtiöiden sijoitusomaisuuden riskillisyys on kasvanut. Tämän 

seurauksena myös vakavaraisuusvaatimusten mukaiset rajat ovat ko-

honneet. Mikäli yhtiöt katsovat, että tavoitevyöhykkeen alarajan ala-

puolelle joutuminen on liian kohtalokasta, ne joutuvat selvästi nykyi-

silläkin toimintapääoman tasoilla rajoittamaan riskinottoa. 
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5.6.5 Toimintapääomamalleja joistakin muista tilanteista 

5.6.5.1 Vakavaraisuudesta muutamissa kotimaisissa järjestelyissä 

Vapaaehtoisessa henkivakuutuksessa noudatetaan EU:n vakuutusdi-

rektiiveistä seuraavia vähimmäisvakavaraisuuden määrittelyjä. Karke-

asti voidaan sanoa, että vaatimuksena on viiden prosentin tasolla ole-

va vakavaraisuus, josta neljä prosenttiyksikköä tarvitaan sijoitusriskin 

kestämiseen ja loput muihin, lähinnä vakuutusriskeihin. Henkivakuu-

tusyhtiöille on Suomessa pyritty kehittämään myös vaatimuksia, jotka 

periaatteiltaan seuraisivat työeläkejärjestelmän säännöksiä. Toistai-

seksi uudistuksia ei ole toteutettu lähinnä siksi, että asiaan liittyviä ve-

rotuksellisia kysymyksiä ei ole saatu ratkaistua. 

Osaan työeläkejärjestelmään kuuluvia muita kuin TEL-eläkelaitoksia 

sovelletaan nykyään vakavaraisuussäännöksiä, jotka ovat varsin lähel-

lä TEL:n vakavaraisuussäännöksiä. Sikäli tämä on perusteltua, että ne 

ovat mukana samassa vastuunjakojärjestelmässä TEL-eläkelaitosten 

kanssa. Kuitenkin asetelma niissä on sikäli erilainen, että selvästi al-

haisempiakin vakavaraisuussäännöksiä voitaisiin perustella. 

Laskuperustekorkoa tarkasteltaessa pohdittiin vastaavan koron roolia 

toisaalta monopolijärjestelmässä ja toisaalta hajautetussa järjestelmäs-

sä ilman yhteisvastuullista elementtiä. Tämänkaltaisten järjestelyjen 

tarkastelu on mielenkiintoista myös vakavaraisuusvaatimuksen kan-

nalta. Seuraavassa on esitetty pinnallinen tarkastelu vakavaraisuusky-

symyksestä tällaisten vaihtoehtoisten mallien kannalta. 

5.6.5.2 Kuntien eläkevakuutuksen vakavaraisuus 

Toisenlaisen vakavaraisuusasetelman esimerkkinä voidaan tarkastella 

kunnallista eläkejärjestelmää toteuttavaa Kuntien Eläkevakuutusta. 

Kuntien Eläkevakuutus on päässyt sijoituksissaan varsin hyviin tuot-

toihin ja sen sijoitusjakautuma miljardeina markkoina on kuvattu 

ohessa. 
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Suhteelliset osuudet näyttävät seuraavilta ja osakkeiden osuus on lä-

hes 30 prosenttia: 

Kuntien eläkevakuutuksella varsinaista vakavaraisuutta ja vakavarai-

suusvaatimuksia ei ole. Se, miksi niitä ei tarvita selviää tarkemmin 

liitteestä 9. Perussyynä asian tilalle on yksinkertaistaen se, että Kunti-

en eläkevakuutus on monopolilaitos, jonka jäsenyys on pakollinen. 

5.6.5.3 Vakavavaraisuudesta eurooppalaisessa eläkerahastokeskustelussa 

Eurooppalaisessa keskustelussa on jo pitkään ollut keskustelua eläke-

rahastojen toiminnasta yhteismarkkinoilla. Keskeisiä tavoitteita on si-

joitustoiminnan kehittäminen ja eläkerahastojen toiminnan mahdollis-

taminen yli rajojen. Näissä kysymyksissä joudutaan tarkastelemaan 

myös eläkerahastojen vakavaraisuuskysymyksiä. 

Eräänlaisia mallimaita eurooppalaisessa rahastokeskustelussa ovat 

englantia puhuvat maat, joissa on pitkä kokemus laajasta yritysten 

omien eläkerahastojen toiminnasta. Näiden maiden vakavaraisuus-

säännösten kuvaaminen pitäisi sisällään sinänsä arvokkaita esimerk-

kejä voimassa olevista järjestelyistä. Eurooppalaisessa viime aikaises-

sa keskustelussa nämä ovatkin vakavaraisuuskysymyksissä lähtökoh-

tana mutta keskustelussa ei kuitenkaan olla varsinaisesti tuomassa 

niiden mukaista vaihtoehtoa sellaisenaan esille. Sen sijaan esillä on 

ollut tämän mallin mukaan edelleen kehitetty vaihtoehto. Seuraavassa 

tarkastellaan lyhyesti tällaista mallia. 

Kuluneen syksyn aikana julkaistiin keskustelun edistämiseksi raportti 

’Rebuilding Pensions – Security, Efficiency, Affordability’, joka on 

EU:n komission julkaisu mutta jonka on tehnyt tästä riippumaton 

Pragma Consulting. Sen käsittelyssä on syytä erityisesti huomata, että 
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se varsinaisesti tarkastelee niin sanottuja toisen pilarin vapaaehtoisia 

ja yrityskohtaisia eläkerahastoja. Tällaisten rahastojen kesken ei 

yleensä ole suomalaisen lakisääteisen eläkevakuutuksen tapaista yh-

teisvastuuta. Toisaalta nämä ovat yleensä yrityskohtaisia rahastoja, 

jotka eivät kilpaile vakuutuksenottajista tai vakuutetuista. 

Suuri paino raportissa asetetaan sille, että eläkerahaston pitäisi toimia 

hyvin selvästi erillään sen rahoittajana olevasta yrityksestä. Eläkera-

hastolla tulee olla toimintakykyinen hallitus (niin sanotut trusteet), 

jonka jäsenet ovat taitavia, kunniallisia sekä vastuullisia rahaston jä-

senille, edunsaajille, rahoittajalle ja valvovalle viranomaiselle. Rahas-

ton hallinnon terveyttä korostetaan vielä sillä, että sen tilan arvioin-

nissa tulee käyttää ulkopuolista, riippumatonta aktuaaria. 

Vakavaraisuuskysymyksessä esitetään niin sanottua dynaamista vä-

himmäisrahastointivaatimusta (DMFR eli Dynamic Minimum Fun-

ding Requirement). Etujen ei tarvitse olla tässä menettelyssä jatkuvas-

ti täysin rahastoituja, jolla otetaan huomioon eläkesitoumuksen pitkä 

aikaperspektiivi. DFMR ottaa huomioon erikseen kunkin eläkerahas-

ton tilanteen: sekä sijoitusten riskillisyys että rahaston jäsenten ja 

edunsaajien ikäjakautuma vaikuttaa tilanteeseen. Rahaston riskiprofii-

lista riippuen sallitaan pienempi tai suurempi vastuuvajaus: jos jäsenet 

ovat nuoria ja etuuksien maksamiseen on vielä pitkä aika, niin suu-

rempi vajaus sallitaan. Vaatimuksen määrittelyssä riippumattomalla 

aktuaarilla on keskeinen rooli. 

DFMR-mekanismissa on myös mahdollista se, että rahasto on ’ylika-

tettu’, toisin sanoen varojen käyvät arvot ylittävät eläkevastuun mää-

rän. Myös tämän riskipuskurin rajojen määrittely riippuu rahaston ris-

kiprofiilista. 

Esitetyssä mekanismissa valvovan viranomaisen rooli sisältää vain 

vähän (etukäteistä) sääntelyä, jonka vastapainona (jälkikäteinen) val-

vonta on perusteellista. Ajatuksena on, että viranomainen puuttuu ra-

haston toimintaan niin vähän kuin mahdollista mutta kuitenkin pitää 

rahaston tietoisena siitä, että se on jatkuvasti ja asiantuntevasti valvot-

tu. Valvova viranomainen toimii aina valvoen rahaston jäsenten, 

edunsaajien ja rahoittajan etua ja ottaa huomioon vain vähän muita 

seikkoja. Tätä perustellaan sillä, että markkinariskien ja muiden riski-

en valvontaan on erikseen muita valvontamenetelmiä. 

Raportissa katsotaan, että yhteisvastuullisuuden tai muun takuujärjes-

telmän roolin pitäisi olla mahdollisimman pieni. Tätä perustellaan sil-

lä, että muussa tapauksessa rahastolla saattaa olla yllykkeitä liialliseen 

riskinottoon tai muuhun asiattomaan toimintaan. 

Suomalaiseen työeläkejärjestelmään raportin oppeja on vaikea sovel-

taa ennen kaikkea siksi, että järjestelmässämme perussosiaaliturvaan 

hyvin sopivalla yhteisvastuulla on niin keskeinen rooli. Sinänsä olisi 
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perusteltua, että eläkesitoumusten pitkän aikaperspektiivin johdosta 

vakavaraisuusvaatimukset voisivat seurata jotakin edellisen kaltaista 

DMFR-järjestelmää. Tätä on kuitenkin vaikeaa jollei mahdotonta so-

vittaa yhteen yhteisvastuullisuuden kanssa.   

5.6.6 Toimintapääomamekanismin kehittämismahdollisuuksia 

Nykyisestä toimintapääomamekanismista on tähän mennessä vielä 

suhteellisen vähän kokemuksia kuluneen voimassaoloajan lyhyyden 

vuoksi. Joitakin havaintoja asian suhteen voidaan ehkä kuitenkin teh-

dä. 

Toimintapääomavaatimuksissa varsinaiset sanktiot syntyvät vasta va-

kavaraisuusrajan alapuolella. Tämän rajan yläpuolella mutta tavoite-

vyöhykkeen alapuolella eläkelaitoksen toimintaa ei rajoiteta muutoin 

kuin siten, että ylijäämän jakoa hyvityksinä hieman rajoitetaan. Ko-

kemus osoittaa kuitenkin, että tavoitevyöhykkeen alarajasta on muo-

dostumassa eräänlainen psykologinen alaraja, jonka alapuolelle jou-

tumista koetetaan kaikin keinoin välttää. Tästä seuraa, että eläkelai-

tokset eivät todellisessa toiminnassaan käytäkään kaikkea sitä riskin-

kantokykyä, joka niille on kasvaneiden toimintapääomien myötä syn-

tynyt. 

Toimintapääomavaatimuksiin liittyvien seurausten osalta voitaisiin 

harkita sitä, että tavoitevyöhykkeen alarajan merkitystä pienennettäi-

siin. Tämä olisi mahdollista niin, että ylijäämän jakomekanismissa ei 

olisi minkäänlaista epäjatkuvuutta alarajakohdassa. Vuoden vaihtees-

sa voimaan tullut muutos ylijäämän osittamisessa merkinnee tämän-

suuntaista kehitystä. Tavoitevyöhykkeen alarajan merkitystä voisi 

edelleen lieventää luopumalla siitä, että vertailuissa sille annetaan ny-

kyiseen tapaan suuri merkitys. Harkita voitaisiin myös koko tavoite-

vyöhykkeen nimen muuttamista, sillä tavoitevyöhyke on kuitenkin 

enemmänkin valvonnallinen ’early warning’ –mekanismi kuin toi-

minnallinen tavoite. 

Eläkevarojen sijoittamisessa korostetaan usein toiminnan pitkää aika-

perspektiiviä. Laskuperustekorko- ja vakavaraisuusmekanismit siirtä-

vät kuitenkin painopisteen vuositason tarkasteluun. Perspektiivin 

muuttuminen pitkästä lyhyeen toimii vastoin eläkerahoituksen varsi-

naisia päämääriä. 

Itsenäisiin mutta viime kädessä yhteisvastuullisiin eläkelaitoksiin ha-

jautetussa työeläkejärjestelmässä on vaikeaa noudattaa pitkää aikaper-

spektiiviä tukevia menetelmiä ilman, että annetaan yksittäiselle lai-

tokselle mahdollisuus asiattomaan toimintaan. Periaatteessa on help-

poa kehitellä menetelmiä, joissa sijoituskohteiden arvostusmenetel-

millä siirretään painopistettä pitempään perspektiiviin tai joissa yhden 

vuoden käypien arvojen mukaisen tuoton sijasta tarkastellaan pitem-
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män ajan tuottoa. Vaikeampaa on estää, ettei näin menetellessä samal-

la eläkelaitosten vertailu muodostu vaikeaksi.  

Vakavaraisuusvaatimuksia sinänsä saataisiin lievemmiksi, jos lasku-

perustekoron osalta siirryttäisiin aiemmin kuvailtuihin vaihtoehtoihin, 

joissa joko luovuttaisiin koron määrittelystä ennakolta tai joissa ei 

määriteltäisi yhteistä laskuperustekorkoa. Jälkikäteisessä mallissa va-

kavaraisuusriski muodostuisi siitä, miten paljon eläkelaitoksen sijoi-

tusjakautuma poikkeaa alan keskimääräisestä jakautumasta (kuitenkin 

kolmen prosentin vaatimus säilyisi edelleen mukana). Yhteisestä ko-

rosta luopuminen taas merkitsisi, että riskinä olisi vain kiinteän kol-

men prosentin koron saavuttaminen, mikä nykyisillä keskimääräisillä 

sijoitusjakautumilla alentaisi vakavaraisuusrajaa noin kaksi prosent-

tiyksikköä. Suuremmat vaatimusten alentumiset edellyttäisivät, että 

eläkevastuiden kolmen prosentin ehdottomasta tuottovaatimuksesta 

tingittäisiin. Sinänsä tämäkin voisi olla mahdollista, kun otetaan 

huomioon TEL:n periaate, jonka mukaan perustetappiot voidaan kat-

taa yhteisvastuullisesti. 

5.7 Työeläkeyhtiön liikekulujen kattamiseen liittyvät kysymykset 

TEL-vakuutusmaksun osana peritään niin sanottua maksun hoitokus-

tannusosaa, joka on tarkoitettu kattamaan työeläkevakuutusyhtiön lii-

kekulut. Hoitokustannusosa luetaan TEL 3 a §:ssä tarkoitettuihin 

seikkoihin, joissa ei saa olla eroja perusteissa. Työeläkevakuutus-

yhtiöiden käyttämä hoitokustannustariffi on kuvettu liitteessä 6. 

Eläkesäätiöllä erillistä hoitokustannusosaa ei ole ja säätiön ’liikeku-

lut’ katetaan osana työnantajan maksamaa kannatusmaksua. Voidaan 

myös katsoa, että sijoitusten tuotot kattavat näitäkin kuluja. Eläkesää-

tiöillä asian tarkastelua vaikeuttaa se, että on osittain sopimuskysy-

mys, mitkä kulut kirjataan säätiön kuluiksi ja mitkä sisältyvät työnan-

tajan omaan kirjanpitoon.  

Eläkekassoilla osana maksua peritään liikekulut, mutta näillä on kas-

san toimintaympäristöstä riippuvia eroja. Kassojen vakuutusmaksu 

määräytyy niin sanotulla nollatilinpäätösperiaatteella kulujen ja sijoi-

tustuottojen erotuksena vastaavasti kuin eläkesäätiössä. Tähän mak-

suun sisältyvät myös hoitokustannukset. Vakuutusmaksu jaetaan 

osakkaille kassan säännöissä tai laskuperusteissa määritellyllä tavalla. 

Yleensä tämä tapahtuu palkkasumman suhteessa. Määrättäessä kassa 

TEL-vakuutusmaksun tasausosaa otetaan vähentävänä tekijänä huo-

mioon pien- ja suurtyönantajien hoitokustannusmaksu TEL-yhtiöiden 

laskuperusteiden mukaisesti. Näin ollen tasausmaksussa tulee kassa-

tasolla otetuksi huomioon myös osakkaiden koko. 
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5.7.1 Hoitokustannusosan mahdollisesta kehittämisestä 

Nykyisessä hoitokustannustariffissa on todettu lukuisia ongelmia: 

kaikkein pienimmät yritykset ovat eläkelaitoksen kannalta selvästi 

tappiollisia, suuret konsernit saavat alennusta vaikka työllistävätkin 

paljon, konsernipohjainen laskenta lisää järjestelmän hoitamiseen liit-

tyvää työmäärää, konserniyhdistely rajoittaa konserniyhtiöiden itse-

näistä liikkumista yhtiöstä toiseen ja pienten eläkeyhtiöiden hoitokus-

tannustulokset ovat tappiollisia kun taas suurten ovat ylijäämäisiä. 

On esitetty, että kaikille yhteinen hoitokustannusosa sopii huonosti 

kilpailun maailmaan. Kilpailuvirasto on kieltänyt yhteisen hoitokus-

tannustariffin liikennevakuutuksessa ja lakisääteisessä tapaturmava-

kuutuksessa. On väitetty, että samalla logiikalla kilpailuviranomainen 

voisi puuttua myös TEL-vakuutuksen yhteiseen hoitokustannusosaan. 

On sanottu, että yhteinen tariffi johtaa epäterveeseen kilpailuun ’il-

maispalveluilla’, kun yhtiöiden on mahdotonta aidosti hinnoitella 

tuotteitaan. Erilaisista vakuutuksista syntyy erilainen työmäärä ja on 

katsottu, että tämä pitäisi voida ottaa hinnoittelussa huomioon. 

Hoitokustannusosasta on kuitenkin huomattava myös, että sen katta-

milla liikekuluilla hoidetaan paitsi työnantajan myös vakuutettujen ja 

eläkeläisten palvelutehtävä. Voitaneen perustellusti kysyä, pitäisikö 

työnantajille olla mahdollista kilpailuttaa hoitokustannusosa mahdol-

lisimman alas jos tämä samalla merkitsisi vakuutettujen ja eläkeläis-

ten palvelun heikentymistä. Lisäksi nykyisellä TEL-vakuutusmaksun 

määräytymistavalla vakuutetut eivät pääsisi hyötymään suoranaisesti 

siitä, että heidän työnantajansa saisi neuvoteltua edullisemman hoito-

kustannusosan. 

On myös katsottu, että hoitokustannusosan vapauttaminen johtaisi 

epäterveeseen kilpailuun sikäli, että varsinkin suuren asiakkaan neu-

votteluvoima on suuri ja vapaalla tariffilla hoitokustannustariffi kil-

pailtaisiin todennäköisesti olemattomaksi. On myös katsottu, että yh-

teisellä tariffilla turvataan pienempien asiakkaiden asema sikäli, että 

nämä eivät joudu maksamaan kohtuuttoman suurta maksua. Edelleen 

on katsottu, että tariffin vapauttamisella ei tulisi joutua tilanteeseen, 

jossa TEL-järjestelmä nykyistä enemmän joutuisi yhteisvastuullisesti 

tasausliikkeen kautta kattamaan liikekuluja.  

Lisäksi on esitetty, että hoitokustannusosan vapauttaminen aiheuttaisi 

vaikeuksia pienemmille TEL-vakuutusyhtiöille. Tämän on katsottu 

aiheutuvan siitä, että TEL:n sosiaaliturvaluonteesta johtuvan palvelu-

tason turvaaminen ja eläkkeiden käsittelyn sekä maksamisen hoitami-

nen johtavat kustannuksiin, jotka ovat suhteessa raskaammat pie-

nemmille yhtiöille. Vapaalla hoitokustannustariffilla nämä voisivat 

joutua muita epäedullisempaan asemaan. 
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Jossain yhteydessä on todettu, että eläkkeiden hoitokulujen laitoskoh-

tainen kattaminen aktiivivakuutettujen osalta perittävillä hoitokustan-

nusosilla on heikosti perusteltua. Niin kauan kuin eri laitoksilla eläke-

läisten suhteellinen osuus on suunnilleen samalla tasolla, tämä ei tie-

tystikään tuota ongelmia. Jos kuitenkin vakuutuskannat kehittyvät eri 

suuntiin, niin eläkeläisten osuuden kasvaminen jossakin laitoksessa 

voi merkitä tälle ylimääräistä rakenteellista kilpailukyvyn heikkene-

mistä. On esitetty harkittavaksi, että eläkeläisistä aiheutuva hoitokus-

tannus katettaisiin nykyjärjestelmän sijasta yhteisvastuullisesti tasaus-

järjestelmän kautta. On esitetty epäilyjä, että tämä heikentäisi yllyket-

tä pitää laitoskohtaiset hoitokulut mahdollisimman alhaisella tasolla 

mutta ehkä myös tältä osin julkisuuden paine tekisi asian harkitsemi-

sen arvoiseksi.  

6. Vakuutuksenottajan ja vakuutettujen asema kilpailussa 

Työeläkejärjestelmää koskevassa keskustelussa on ollut jatkuvasti 

esillä kysymys siitä, mikä on vakuutuksenottajan ja vakuutetun asema 

järjestelmän toiminnassa ja miten näiden aseman muuttamisella voi-

taisiin kilpailua järjestelmässä lisätä. Lähinnä tällöin on kysytty, jää-

vätkö työeläkevarat liian isännättömiksi ilman, että taustalla on ny-

kyistä selkeämpi omistajaintressi. Keskeisiksi kysymyksiksi kokonai-

suuden kannalta muodostuu työeläkejärjestelmän yhteisvastuullisuus 

ja se, kuka kantaa riskin eläkevarojen riittävyydestä.  

6.1 Vakuutuksenottajan asemasta 

Vakuutuksenottajalla on työeläkejärjestelmässä kaksi ääripäätä riskin 

kannalta työntekijöidensä lakisääteisen eläketurvan järjestämisessä. 

Ottamalla vakuutuksen työeläkevakuutusyhtiöstä vakuutuksenottaja 

on loppuun asti huolehtinut työntekijöidensä eläketurvasta. Vastuu ja 

riski eläkkeistä siirtyy tässä ratkaisussa kokonaan (pienenä poikkeuk-

sena asiassa voi mainita työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeet, joi-

den kustannuksiin suurtyönantajalla vaikuttavat omat eläketapaukset) 

vakuutusyhtiölle. Eläkesäätiöratkaisussa vakuutuksenottaja taas säi-

lyttää itsellään riskin myös eläkevarojen sijoittamisesta ja vastuu säi-

lyy vakuutuksenottajalla aina siihen asti kun vakuutuksenottaja joutuu 

konkurssiin. Vasta konkurssin jälkeen vastuu siirtyy eläkejärjestel-

mälle kokonaisuudessaan, joten tässäkään tilanteessa työntekijöiden 

eläketurva ei vaarannu. Eläkekassaratkaisu on näiden kahden ääri-

vaihtoehdon välimuoto. 

Työeläkejärjestelmässä siis työntekijän edut on täysin turvattu yhteis-

vastuullisesti. Vakuutuksenottajan taloudellinen vastuu eläkkeistä 

riippuu tavasta, jolla eläketurva on järjestetty. Vakuutusratkaisussa 

vakuutuksenottajan kannalta riski laskuperusteiden mukaisten vakuu-

tusmaksujen maksamisen jälkeen on kokonaan siirtynyt ensin vakuu-

tusyhtiölle ja tämän mahdollisesti joutuessa taloudellisiin vaikeuksiin 
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toissijaisesti työeläkejärjestelmän yhteiselle vastuulle. Vakuutuk-

senottaja ei joudu suoranaisesti tässä järjestelyssä kantamaan ratkaisu-

jensa seurauksia suoranaisesti – tosin välillisesti vastuuta voi tulla sitä 

kautta, että eläkkeiden tullessa yhteisvastuun rahoittamaksi kaikkien 

vakuutuksenottajien maksettavaksi tulevaa TEL-vakuutusmaksutasoa 

voidaan joutua korottamaan. Vakuutuksenottajalla on tässä asetelmas-

sa varsin vähän suoranaista intressiä huolehtia vakuutusyhtiön tilasta 

muutoin kuin pyrkimällä siihen, että vakuutusyhtiö maksaa vakuutuk-

senottajan riittäväksi katsomia hyvityksiä tai muuten panostaa vakuu-

tuksenottajan rahoitushuoltoon. 

Säätiöratkaisussa työnantajalla on vakuutusratkaisuun nähden huo-

mattavasti enemmän vastuuta eläkkeiden kustannuksista. Ratkaiseva 

ero on siinä, että säätiöratkaisussa eläkevastuun katteena olevien varo-

jen sijoittamisesta aiheutuva riski on kokonaan työnantajan vastuulla. 

Myös eläkkeiden maksaminen on enemmän työnantajan riskillä kuin 

vakuutusratkaisussa: jos vanhuus-, työkyvyttömyys- tai työttömyys-

eläkkeiden laskuperusteiden mukaan lasketut varat eivät riitä todella 

maksettaviin eläkkeisiin, niin työnantajalle tulee lisävelvoite (tilanne 

on tietysti symmetrinen siinä suhteessa, että kun varoja jää yli niin 

työnantaja saa palautusta). Tämän seikan suhteen on kuitenkin huo-

mattava, että työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeissä työnantajalla 

on vakuutusratkaisussakin työntekijämäärän mukaan asteittain kasva-

va omavastuu, joten suuremmat työnantajat ovat tässä suhteessa täy-

sin samassa asemassa vakuutus- ja säätiöratkaisuissa. 

Eläkevarojen riittävyyden osalta säätiöratkaisussa pitää vielä tehdä ero 

kahden erilaisen tilanteen välillä. Yleisen, kaikkia eläkelaitoksia kos-

kevan eläkevarojen riittävyyden riski ei nimittäin säätiöratkaisussa-

kaan ole työnantajan vastuulla. Esimerkiksi voidaan havaita, että elin-

iän kasvu yleisesti ylittää sen, mitä laskuperusteissa on ennakoitu. 

Tässä tilanteessa suoritetaan yhteisvastuullinen niin sanottu rahasto-

täydennys, joka rahoitetaan tasausjärjestelmän kautta. Työnantajalle 

tulee säätiöratkaisussa suoraa lisäkustannusta vain, jos kehitys poik-

keaa yleisestä, kaikkia eläkelaitoksia koskevasta trendistä.  

Seuraavaksi tarkennetaan vielä vakuutuksenottajan asemaa vakuutus-

ratkaisussa. Esille tulevat seikat ovat lievemmin voimassa kassa- ja 

säätiöratkaisuissa. Vakuutuksessa siis tilanne on se, että työnantaja on 

täysimääräisesti hoitanut velvoitteensa silloin kun tämä on maksanut 

laskuperusteiden mukaan määrätyn vakuutusmaksun. Työnantajalla 

on tämän ohella mahdollisuus hyötyä eläkevarojen sijoittamisesta jo-

ko vakuutusyhtiön koko kannalle jaettavien vakuutusmaksuja alenta-

vien hyvitysten kautta tai niin, että vakuutusyhtiö kohdistaa sijoituksi-

aan työnantajan haluamalla tavalla.  

Olennaista tässä suhteessa on, että työnantajalla ei ole mitään negatii-

vista riskiä toimintatapansa suhteen. On vaikeaa ajatella, että tästä oli-
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si paljonkaan ongelmia hyvityskysymyksen suhteen – ellei katsota 

jossakin tilanteessa hyvitystason olevan pitkällä tähtäimellä liian kor-

kean ja tämän tason johtavan nykyisten asiakkaiden suosimiseen tule-

vaisuuden kustannuksella.  

Sen sijaan työnantajan valitsemiin kohteisiin tapahtuva sijoittaminen 

voi pitää sisällään ongelmia. Työnantaja voi kilpailuttaa vakuutusyh-

tiöitä asettamalla asiakassuhteen ehdoksi sijoituksen johonkin kohtee-

seen. Kilpailutilanteessa vakuutusyhtiöillä voi olla houkutus sijoittaa 

liian edullisin ehdoin. Ensisijaisesti tämä voi merkitä sitä, että vakuu-

tusyhtiö kohdistaa koko vakuutuskannalle kuuluvia etuja yksittäisen 

työnantajan hyväksi, toisin sanoen koko kannalle kohdistuvat hyvityk-

set ovat tämän yksittäisen työnantajan saaman ’kohdistetun hyvityk-

sen’ verran pienemmät. Pitemmälle menevänä tämä voi merkitä va-

kuutusyhtiön vakavaraisuuden vaarantumista. 

Ongelmallinen tilanne on sikäli, että vakuutuksenottajalla on vain 

hyötymisen mahdollisuus ilman mitään negatiivista riskiä. Jos sijoitus 

osoittautuu hyväksi, niin työnantaja saa etua (toki myös vakuutusyh-

tiö, sopimuksen ehdoista riippuen, pääsee osalliseksi hyödystä - jos ei 

muuten, niin ainakin sikäli, että sijoituksen arvo säilyy). Jos sijoitus 

sen sijaan osoittautuu huonoksi, niin vakuutuksenottajan riski onkin 

kokonaan siirtynyt vakuutusyhtiölle (myös tässä voi olla eroja riippu-

en siitä, mitä ehtoja sopimukseen on kirjattu). Erityisen ongelmalli-

seksi tilanne voi muuttua silloin, kun muutenkin heikosti menestyvä 

vakuutusyhtiö ryhtyy ’viimeisenä oljenkortena’ hankkimaan asiakkai-

ta epäterveiden sijoitusten kautta. 

Sijoitustoimintaa kuvaavassa luvussa on esitetty tiedot siitä, miten 

eläkevarojen suora sijoittaminen asiakasyrityksille on vähentynyt ku-

luneen vuosikymmenen aikana. Vähentymistä on tapahtunut nimen-

omaan sikäli, että suora asiakkaiden lainoittaminen on vähentynyt. 

Lainoista on edellä jo todettu, että niiden osalta vakuutusyhtiölle ei 

syntynyt kovinkaan suurta riskiä. Suurempaa riskillisyyttä piilee sen 

sijaan nimenomaan kiinteistösijoituksissa, joiden osuus sijoituskan-

nasta on pysynyt suhteellisen vakaana. Asiakassidonnaista sijoittamis-

ta sisältyy jonkin verran myös osakesijoituksiin. 

Mitä sitten asialle voitaisiin tehdä? Nykyisin yhä enemmän eläkeva-

kuutusyhtiöt korostavat sitä, että sijoituksia tehdään nimenomaan si-

joitustoiminnan ehdoilla. Myös valvova viranomainen pyrkii valvo-

maan, että sijoitustoiminnassa ei syyllistytä asiattomuuksiin. Lisäksi 

eläkevarojen sijoittamista koskevat katemääräykset rajoittavat jonkin 

verran liiallista yhden asiakkaan toimintaan sijoittamista. 

Pidemmälle mennen suoraviivaista olisi ajatella, että vakuutuksenot-

tajalla tulisi olla suurempi vastuu myös negatiivisen riskin toteutumi-

sesta. Periaatteessa voitaisiin ajatella, että vakuutuksenottajaan liitty-
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viä sijoituksia käsiteltäisiin tavalla, joka riskin toteutuessa johtaisi 

kustannuksiin vakuutuksenottajan kannalta. Tällaisen valvominen oli-

si kuitenkin käytännössä mahdotonta, sillä asetettiinpa säännöt millä 

tavalla tahansa, nykyaikaisilta rahoitusmarkkinoilta löytyisi instru-

mentteja, joilla saadaan vältettyä vakuutuksenottajalle potentiaalisesti 

aiheutuva haitta. 

Käytännössä jouduttaisiin siis siihen, että eläkevastuut ja niitä kattavat 

rahastot olisi eroteltava tarkasti toisistaan. Tämä merkitsisi kuitenkin, 

että työeläkejärjestelmän peruspiirteisiin kuuluva yhteisvastuullisuus 

eläkekustannuksista jouduttaisiin hylkäämään: kukin työnantaja olisi 

yksilöllisesti vastuussa oman henkilöstönsä eläketurvasta pitäen sisäl-

lään nimenomaan vastuun sijoitustoiminnan tuottojen riittävyydestä.  

Käydyssä keskustelussa on ilmennyt, että monet olisivat valmiita luo-

pumaan yhteisvastuullisuudesta tai jopa näkevät yhteisvastuullisuu-

dessa keskeisen markkinoiden ja kilpailun toimivuutta vaarantavan 

seikan. Ei liene edes mahdollista väittää, että äärimmilleen viedyssä 

kilpailullisuudessa voitaisiin tällaista yhteisvastuullisuutta puolustaa. 

Edelleen kehiteltynä ajatus merkitsee myös sitä, että eläketurvan pa-

kollisuudesta tulisi luopua ja kunkin alan ja työnantajan rooliksi tulisi 

järjestää eläketurva yksilöllisesti oman alansa kilpailutilanteen mu-

kaan. 

Asialla on kuitenkin myös toinen puolensa. Työeläkevakuutus on 

olennaisilta osiltaan sosiaalivakuutusta, jonka tarkoituksena on turva-

ta kohtuullisesti kulutustason säilyminen eläkeaikana. Suomalaisessa 

työeläkejärjestelmässä tämä on lähtökohtana ja tässä mallissa yhteis-

vastuullisuus tiettyyn määrään asti on perusteltua. Sosiaaliturvassa ai-

nakin johonkin turvan tasoon asti yhteisvastuullisuus on yleisesti hy-

väksyttävää. Keskustelussa yhteisvastuusta varsinainen erimielisyys 

ehkä kohdistuukin siihen, minkä tasoinen eläketurva tulee järjestää 

sosiaalivakuutuksella. Tämän ylittävä turva olisi sitten vapaan kilpai-

lun aluetta. Kysymys eläketurvan tasosta menee kuitenkin selkeästi 

tämän kilpailuselvityksen tarkastelemien asioiden ulkopuolelle ja sii-

hen ei enempää paneuduta. 

Työeläkejärjestelmän sosiaalivakuutusluonne otetaan tässä tarkaste-

lussa peruslähtökohdaksi. Tämä lähtökohta huomioon ottaen yhteis-

vastuullisuudesta luopuminen on mahdottomuus. Edellä kuvatut on-

gelmat on kuitenkin tunnustettava. Niiden laajuutta usein liioitellaan 

ja niiden katsotaan virheellisesti romuttavan ajatukset työeläketurvan 

tehokkaasta hoidosta. Nykytilanteen kehittämiseksi olisi parempi vä-

hentää ongelmien seurauksia ainakin: 

- lisäämällä järjestelmän läpinäkyvyyttä tarkoittaen tällä lähinnä pa-

rempaa ja ajantasaisempaa informaatiota asiakkaille 

- korostamalla alan sisäistä eettistä tasoa sijoitustoiminnassa, jotta 

epäterveen sijoittamisen mahdollisuudet vähentyisivät (eläkeyhti-
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ön aktuaarille voitaisiin ehkä kehittää voimakkaampaa roolia tä-

män valvomiseksi) 

- asiakkaiden siirtymisen helpottaminen ja hyvitysmekanismin ke-

hittäminen vähentää eläkeyhtiöiden mahdollisuuksia ’kohdistet-

tuihin hyvityksiin’ sijoitusten kautta 

- asiakkaille kohdistetun rahoituksen roolia voidaan ehkä miettiä 

suhteessa hyvitysten jakoon samaan tyyliin kuin mitä noudatettiin 

aikaisemmin takaisinlainauksen suhteen (on tosin todettava, että 

tämän tyyliset säännökset lienevät nykyaikana liian helposti kier-

rettävissä). 

Kilpailun lisäämisessä keskeinen tavoite on, että sijoitusten tuotot 

saataisiin paremmiksi ja näin tulevaisuuden eläkekustannusten nousua 

saataisiin hillittyä. Edellä on jo todettu, että työeläkejärjestelmän si-

joittamisessa potentiaalisena ongelmana on sijoitustoiminnan kytkey-

tyminen vakuutusten myyntiin. Tärkeä seurattava seikka järjestelmäs-

sä on se, tapahtuuko sijoittaminen tässä asetelmassa todella parasta 

tuottoa tavoittelemalla vai aiheuttaako mainittu kytkös tuottojen heik-

kenemistä. Mikäli 1990-luvulla muuttuneessa sijoitusympäristössä 

havaitaan, että tuotot eivät ole riittävät, monet seikat joutuvat uuteen 

pohdintaan. Tällöin voidaan muun muassa harkita selkeää eroa vakuu-

tusten hoidon ja sijoitustoiminnan välillä, jos mainitun kytkennän 

mahdollisesti havaituista haitoista ei muuten päästä eroon. Tällaisessa 

tilanteessa myös muualla tässä raportissa mainittu kysymys työeläke-

järjestelmän yhteisistä tietojärjestelmistä voi joutua aivan uuteen va-

loon. 

6.2 Vakuutetun asemasta  

Toinen keskeisesti keskustelussa esiintynyt näkökohta on, että vakuu-

tuksenottajalla pitäisi olla enemmän osuutta eläketurvan järjestämi-

sessä. Keskustelusta voitaneen erottaa kaksi erillistä peruslinjausta. 

Toisaalta katsotaan, että työntekijöiden tultua vuodesta 1993 lähtien 

suoranaisestikin eläketurvan rahoittajiksi työntekijäin eläkemaksun 

kautta näillä tulisi olla enemmän sanavaltaa eläketurvan järjestämises-

sä myös muuten kuin kollektiivisesti työmarkkinaneuvottelujen kaut-

ta. Toisaalta taas on esitetty näkemyksiä, että Suomessakin eläketur-

vaa tulisi kehitellä niin sanottujen yksilöllisten eläketilien suuntaan. 

Työntekijäin eläkemaksu on sama kaikille työntekijöille ja se on tällä 

hetkellä 4,7 prosenttia palkasta. Työnantaja vähentää maksun työnte-

kijälle maksettavasta palkasta ja tilittää sen osana koko vakuutusmak-

sua eläkelaitokselle. Eläkelaitoksessa seurataan työntekijäin eläke-

maksusta karttuneiden varojen määrää likimääräisellä tasolla ja työn-

antajalla ei ole oikeutta lainata näitä varoja takaisinlainauksen kautta. 

Työntekijäin eläkemaksu määrätään vuosittain tarkastelemalla keski-

määräisen TEL-vakuutusmaksun kehitystä. Puolet muutoksesta muut-
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taa työntekijäin eläkemaksua, toisin sanoen työntekijäin eläkemaksu-

prosentti kasvaa puolella maksuprosentin noususta ja vastaavasti las-

kee puolella maksuprosentin laskusta. 

6.2.1 Työntekijän oikeus vakuutusmaksuja alentaviin hyvityksiin 

Keskustelussa on esitetty, että nykyisellään työntekijä ei pääse osalli-

seksi vakuutusmaksuja alentavista hyvityksistä. Väite on kuitenkin 

vain puoliksi tosi. Edellä kuvatussa keskimääräisessä TEL-vakuutus-

maksutasossa on nimittäin mukana hyvitysten vaikutus, tosin koko 

alan keskimääräisen tason mukaisena. Käytännössä asia merkitsee si-

tä, että myös puolet keskimääräisestä hyvityksestä tulee vakuutetuille 

työntekijäin eläkemaksun määräytymisen kautta. 

Puutteelliseksi hyvityksen vaikutus vakuutetun kannalta voidaan kat-

soa sikäli, että se ei liity suoranaisesti sen eläkelaitoksen onnistumi-

seen, jossa tämä on vakuutettuna. Mainittu hyvitystason huomioon ot-

taminen lisäksi heijastuu työntekijän eläkemaksuun paitsi TEL-järjes-

telmässä myös muussa lakisääteisessä eläkevakuutuksessa (esimer-

kiksi valtion virkamiehen eläkemaksua alentaa TEL-järjestelmän kes-

kimääräinen hyvitys). Tilanteen selkeyttämiseksi on esitetty, että hyvi-

tyksen vaikutus työntekijäin eläkemaksuun tulisi laskea eläkelaitos-

kohtaisesti. 

Tavallaan vaikuttaisi luontevalta, että tällainen eläkelaitoskohtainen 

hyvitys toteutettaisiin. Asiaan liittyy kuitenkin muutakin harkittavaa. 

Nykyisellään eläkelaitoksen valinta on puhtaasti työnantajan valinta. 

Voidaan kysyä, olisiko loogista, että ilman valintaoikeutta voisi kui-

tenkin syntyä oikeus hyvityksiin valitusta eläkelaitoksesta. Eläkelai-

toksen valinnan tekijän miettiminen menee sellaisenaan jo suhteelli-

sen kauas tämän kilpailuselvityksen toimeksiannosta. Voitaneen kui-

tenkin pohtia, millä logiikalla voitaisiin luoda valintamenettely, jossa 

työnantaja yhdessä työntekijöidensä kanssa päätyisi yhteiseen eläke-

laitoksen valintaan. Ilmeisesti siis eläkelaitoskohtainen hyvitysmenet-

tely olisi vaikeasti luotavissa ilman, että siirryttäisiin samalla jonkin-

laiseen yksilöllisten eläketilien malliin. 

Nykyiseen työntekijän eläkemaksuun liittyy myös yksityiskohta, joka 

saattaa edellyttää menettelytapojen tarkistamista. Maksu määritellään 

arvioidun seuraavan vuoden keskimääräisen TEL-vakuutusmaksun 

mukaan. Jälkikäteen tehdyssä seurannassa on todettu, että toteutunut 

TEL-vakuutusmaksutaso on ollut ennakoitua alhaisempi. Tässä mie-

lessä oikeilla tiedoilla laskettu maksu olisi siten ollut määrättyä tasoa 

alhaisempi. Periaatteessa olisi hyvinkin mahdollista ottaa tällaiset jäl-

kikäteiset korjaukset huomioon maksua määriteltäessä. Tältä osin on 

syytä todeta, että korjaus voi olla tulevaisuudessa sekä maksua alenta-

va että sitä nostava. 
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6.2.2 Vakuutettujen yksilölliset eläketilit 

Toinen esitetty näkökanta on se, johon eläkelaitoskohtaisen hyvityk-

sen tarkastelun yhteydessä päädyttiin. On nimittäin esitetty, että eläke-

järjestelmää pitäisi kehittää yksilöllisten eläketilien suuntaan. Tämä-

kin kehitysvaihtoehto menee ulkopuolelle tämänhetkisen selvitysteh-

tävän, jossa on tarkasteltavana kilpailullisuuden lisääminen nykyisen 

etuusrakennelman säilyessä. Tästä syystä huomattavasti pitemmän kä-

sittelyn ansaitseva aihepiiri kuitataan nyt sangen lyhyesti. 

Yksilöllisillä eläketileillä tarkoitetaan yleensä ratkaisua, jossa työ-

aikana työnantaja tai työntekijä maksaa työntekijän eläkettä varten la-

kisääteisen tai sopimukseen perustuvan eläkemaksun. Maksu tallete-

taan työntekijän henkilökohtaiselle tilille ja työntekijä päättää siitä, 

miten tilille kertyneet varat sijoitetaan. Tilin saldo kehittyy sen mu-

kaan, miten paljon sinne tulee eläkemaksuja ja miten hyvin sijoitukset 

tuottavat. Eläkkeelle siirtymisen yhteydessä varat ovat sovituin ehdoin 

työntekijän käytettävissä ja pääsääntöisesti niillä silloin ostetaan elin-

korko (heti alkava eläke).  

Luontevimmin eläketilimalli on miellettävissä vanhuuseläkkeen osal-

ta, joka on huomattavalta osin puhdasta säästämistä. Sikäli kuin elä-

keturvaan kuuluu myös niin sanottuja riskietuuksia, nämä järjestetään 

usein niin, että eläketilistä vähennetään vuosittain määrä, joka tarvi-

taan tällaisen riskiturvan vakuuttamiseen. Tällainen malli tarvitaan, 

koska eläketilimallissa ei esimerkiksi työkyvyttömyyden alkaessa vii-

den vuoden kuluttua työsuhteen alusta ole kertynyt alkuunkaan tar-

peeksi varoja koko eläkeaikaa varten. 

Eläketilimalleja on esitetty nykyisen työeläkejärjestelmän tilalle muun 

muassa seuraavista syistä: 

- eläketilimallissa toteutuu paremmin maksun ja etuuden vastaa-

vuus ja sikäli malli parantaa työnteon insentiivejä ja vähentää var-

haista eläkkeelle siirtymistä 

- eläketilimallissa sijoittaminen toimii tehokkaammin, koska varoil-

la on selkeä omistaja 

- eläketilimalliin siirtyminen alentaa veroastetta, koska tilille mak-

settua määrää ei koeta veroksi vaan säästämiseksi 

- eläketilimalli on paremmin suojassa poliittiselta manipuloinnilta 

eli siltä, että etuja leikataan heikossa kansantaloudellisessa tilan-

teessa 

- eläketilimallissa kansantalouteen tai yritystalouteen ei piiloteta tu-

levaisuuden riskejä kun eläkkeet on kokonaan rahastoitu ja niiden 

riittävyys on yksilöiden vastuulla. 

Eläketilimallin tueksi esitetyt seikat ovat siis tärkeitä asioita. Kuiten-

kin voidaan todeta, että ne puhuvat eläketilimallin puolesta vain kun 

verrataan todellista työeläkejärjestelmää ja eläketilimallin ideaalista 
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kuvaa. Tarkemmalla harkinnalla nimittäin havaitaan, että todelliseen 

työeläkejärjestelmään voidaan haluttaessa tehdä muutoksia, joilla 

mainitut edut saavutetaan. Toisaalta henkilökohtaisten eläketilien to-

teutukseen reaalimaailmassa pesiytyy helposti samanlaisia ongelmia, 

joita nykyisessä työeläkejärjestelmässä väitetään olevan. 

Keskeinen rajanveto nykymuotoisen järjestelmän ja eläketilimallin 

välillä liittyy siihen, miten halutaan järjestää eläkejärjestelmän riskin-

kanto. Eläketilimallissa riski siirretään yksilölliselle tasolle kun taas 

nykyisessä työeläkejärjestelmässä riski niin sijoitustoiminnasta kuin 

myös eläkkeen riittävyydestä (elinajan pituus, työkyvyttömyys jne.) 

on kollektiivisesti koko eläkejärjestelmän yhteisellä vastuulla. Lisäyk-

senä on ehkä syytä todeta, että useissa ulkomailla toteutetuissa eläke-

tilimalleissa on yksilön riskiä eri osiltaan rajoitettu: tämän rajoittami-

sen ongelma on kuitenkin siinä, että eläketilien väitetyt hyvät puolet 

tahtovat hukkua tällaisessa suojauksessa. Eräs huomionarvoisa seikka 

eläketilimalleissa on, että tutkimusten mukaan niissä sangen huomat-

tava osa eläkevaroista kuluu hoitopalkkioihin. 

6.3 Lainsäädännön yksinkertaistaminen 

Oma roolinsa vakuutuksenottajien ja vakuutettujen kannalta on sillä, 

että järjestelmän pitäisi olla ymmärrettävä ja läpinäkyvä. Työeläkejär-

jestelmän alkuvaiheessa järjestelmää koskevat säädökset olivatkin tä-

tä. Järjestelmän monimutkaistumiseen ovat vaikuttaneet muun muassa 

seuraavat tekijät: 

- järjestelmää on haluttu parantaa muun muassa etuuksien kannalta 

edunsaajien väliinputoamisen ehkäisemiseksi ja vakuutusten hoi-

don kannalta kaikkien vakuutuksenottajien tasa-arvoisen kohtelun 

varmistamiseksi 

- järjestelmän peruspiirteisiin kuuluu, että mahdolliset etuuksien 

korjaukset myöhemmin tietoon tulleiden seikkojen johdosta (esi-

merkiksi menneisiin vuosiin lisätään tietoon tulleita työsuhteita tai 

palkkoja aiemmilta vuosilta korjataan) tehdään kulloinkin voimas-

sa olleiden sääntöjen mukaisesti: tästä seuraa, että järjestelmää si-

nänsä yksinkertaistavatkin muutokset itse asiassa monimutkaista-

vat tilannetta, koska on hallittava sekä uusi että aikaisempi lasken-

tatapa. 

Järjestelmän jatkuva monimutkaistuminen on merkinnyt, että sinänsä 

vakuutuksenottajien ja vakuutettujen turva on kasvanut mutta näiden 

mahdollisuudet ymmärtää järjestelmän toimivuutta ovat vähentyneet. 

Käytännössä tämä on kyseenalaista kehitystä ja johtaa lisäksi järjes-

telmän hoidossa kohoaviin kustannuksiin.  

Oma osuutensa järjestelmän monimutkaisuudessa on sen hajautumi-

nen aikanaan perustelluista syistä eri lakien alaiseksi toiminnaksi. 

Alussa oli luontevaa hoitaa eri lakien perusteella pitkäaikaisemmat 
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työsuhteet ja lyhyet työsuhteet. Nykyisin jakautuminen toisaalta 

TEL:n alaiseen ja toisaalta LEL:n alaiseen vakuuttamiseen tapahtuu 

enemmänkin toimialan kuin työsuhteen luonteen perusteella. Toisaal-

ta aikanaan yrittäjätoiminnan ja palkkatyön välinen raja oli suhteelli-

sen selvä. Työelämän ja kansantalouden muutosten seurauksena ra-

janveto kummallakin alueella on muodostunut sangen epäselväksi. 

Lisäksi rajanvedon tulkintakysymykset johtavat laajoihin selvitystöi-

hin, joiden lopputuloksen vaikutukset todellisen eläketurvan kannalta 

ovat pienehköt 

Ihanteellinen eläkejärjestelmä toteuttaa oikeudenmukaisuutta mutta 

on kuitenkin vakuutuksenottajille ja vakuutetuille ymmärrettävä. Jär-

jestelmän piirissä on jatkuvasti pidetty tärkeänä pyrkimystä yksinker-

taistamiseen. Käytännössä hedelmät näistä ponnisteluista ovat ehkä 

parhaimmillaankin vain vähentäneet järjestelmän edelleen monimut-

kaistumista varsinaisen yksinkertaistamisen sijasta. Eläkejärjestelmäs-

sä tulisikin vakavasti pohtia mahdollisuutta yksinkertaistaa sitä va-

kuutuksenottajan ja vakuutetun kannalta pyrkimällä eri eläkelakien 

yhdistämiseen ja tekemällä järjestelmää muutenkin havainnollisem-

maksi esimerkiksi rajoittamalla aikaa, jonka kuluessa takautuvissa 

työsuhdetietojen korjauksissa sovelletaan aiemmin voimassa olleita 

säännöksiä. Eräs merkittävä yksinkertaistaminen saattaisi pohjautua 

siihen, että eläkkeen karttuminen yhtenäistettäisiin siirtymällä elinai-

kaiseen palkkakäsitteeseen. Lisäksi järjestelmässä tulisi varoa tilantei-

ta, joissa uudistuksiin liitetään pitkiä siirtymäaikoja tai suojasäännök-

siä niiden johtaessa kokonaisuuden kannalta vain monimutkaisuuden 

lisääntymiseen.  

7. Eläkelaitosten asiakasyhteyksien hoito ja markkinointitoimenpiteet 

7.1 Vahinkovakuutusyhtiöt 

Jo alkuvaiheessa työeläkejärjestelmässä omaksuttiin toimintatapa, 

jossa työeläkevakuutusyhtiöt käyttävät päällekkäisyyksien estämiseksi 

ja kustannustehokkuuden saavuttamiseksi vahinkovakuutusyhtiöiden 

alueellista organisaatiota ja markkinointiverkkoa. Tämän periaatteen 

mukaan ovat kaikki työeläkevakuutusyhtiöt tähän päivään saakka 

toimineet. 

Markkinoinnin osalta työeläkeyhtiöt antavat myynnin tukipalveluita 

kenttäorganisaatiolle muun muassa koulutuksen, esitteiden, tarjous-

laskelmien ja markkinointitoimenpiteiden suunnittelun muodossa. 

Vahinkovakuutusyhtiössä tai sen omistuksessa on alueellisen palvelu- 

ja myyntiverkoston käsittävät organisaatiot. Näiden tehtävänä on kar-

toittaa markkinoita ja ottaa myyntikontaktit sekä vahinkovakuutuksen, 

lakisääteisen tapaturmavakuutuksen että TEL- ja YEL-vakuutusten 

osalta. Myynnin tavoitteiden asettaminen ja niiden seuranta tapahtuu 

tietenkin yhteistoiminnassa työeläkeyhtiöiden kanssa. 
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Olemassa olevan kannan hoito asiakaskontaktien ja alueellisen palve-

lun osalta hoidetaan pääosin kenttäorganisaation kautta. Vakuutusten 

ja eläkkeiden hoitoon liittyvä ilmoitusliikenne, vakuutusmaksujen 

laskenta yms. juoksevien asioiden hoito tapahtuu suoraan asiakkaan ja 

työeläkeyhtiön asiakaspalvelun kesken. Kannan hoidon sisältö ja ta-

voitteet asetetaan yhdessä työeläkeyhtiön kanssa. Suurten asiakkaiden 

kannanhoidossa tarvitaan vakuutusyhtiöryhmän yhteistoimintaa, mut-

ta työeläkeyhtiöt ovat tällöin myös itse suuremmassa roolissa asiak-

kaiden laajojen palvelutarpeiden vuoksi (mm. TEL:n suurtyönantajien 

vakuutusmaksutekniikan sekä suurkonsernien laajojen ja monimut-

kaisten vakuutusjärjestelyjen vuoksi). Markkinointitoimissa vakuutus-

ryhmittymän yhteistoiminnalla on suurasiakassektorilla tärkeä rooli. 

Työeläkejärjestelmän toimintaa tukevista lähtökohdista eli kustannus-

tehokkuuden ja kokonaispalvelun tavoitteista huolimatta on valitusta 

toimintamallista seurannut haittapuoliakin, joista merkittävimpänä on 

työeläkeyhtiöiden riippuvuus vahinkovakuutusyhtiöistä yhteisestä ja-

kelutiestä johtuen. Periaatteessa työeläkeyhtiö voisi valita sellaisen 

toimintastrategian, että se rakentaa oman alueellisen organisaation.  

Tällainen ratkaisu olisi uuden työeläkevakuutusyhtiöitä koskevan lain 

hengen mukaista, koska siinä korostetaan TEL-toiminnan erillään pi-

toa muusta vakuutustoiminnasta. Sijoitustoiminnan osalta työeläkeyh-

tiöt ovatkin joutuneet uuden lain seurauksena rakentamaan omat or-

ganisaationsa. Tällainen itsenäinen toimintamalli myös alueellisen or-

ganisaation osalta nykyisessä kilpailutilanteessa muita vakuutuskon-

serneja vastaan olisi tuskin kuitenkaan kilpailukykyinen, vaan omasta 

jakeluverkosta huolimatta jouduttaisiin hakemaan yhteistoiminta-

kumppanit sekä vahinko- että henkivakuutuksen puolella. Tämä on 

seurausta paitsi kilpailutilanteesta myös siitä, että monet asiakkaat 

ovat tottuneet kokonaispalvelun konseptiin. 

Kilpailumielessä työeläkeyhtiöiden keinot rajoittuvat asiakashyvityk-

siin ja asiakasrahoitukseen, koska tuotteen hinta ja sisältö on laissa 

määritelty yhdenmukaiseksi kaikille. Sen sijaan vahinko- ja henkiva-

kuutusyhtiöitä tällainen sääntely ei koske, päin vastoin EU-

lainsäädäntö kieltää hintakilpailun estämisen laskuperustevahvistuk-

sen tai muiden vastaavien keinojen avulla. Nykyistä kilpailutilannetta 

kohtaan on esitetty kritiikkiä erityisesti siitä syystä, että eri vakuutus-

tuotteista muodostetaan myyntitilanteessa kokonaispaketteja ja näiden 

seurauksena aika ajoin muun muassa vahinkovakuutusten hinnan aset-

taminen on mennyt epäterveelle tasolle. Kilpailua ja asiakkaan valin-

nan vapautta voitaisiin varmistaa estämällä eri vakuutustarjousten 

kytkeminen toisiinsa. 

Meklaritoiminnan volyymien lisääntymisen myötä on ollut havaitta-

vissa markkinoiden tehokkuuden lisääntymistä siinä mielessä, että eri 

vakuutustuotteita on pyritty hakemaan sieltä, missä kukin tuote on te-
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hokkaimmin onnistuttu tuottamaan. Tämän alkuperäisen meklaritoi-

minnan lähtökohdan rinnalle on ilmeisesti kuitenkin jossain määrin 

tullut myös kokonaisratkaisuja sisältävät mallit. Myös Internet on 

osaltaan parantanut ja tullee jatkossakin parantamaan työeläkeyhtiöi-

den mahdollisuuksia itsenäiseen asiakaspalvelun hoitamiseen. 

Eräänä keinona edellä mainittujen vakuutuskonsernimallin haittapuo-

lien estämiseen voi olla työeläkeyhtiöiden vahvempi rooli jakelutien 

hallinnassa tai kokonaan oman jakeluverkon muodostaminen. Tule-

vaisuudessa vakuutusalan globalisoituessa syntyy todennäköisesti en-

tistä suurempia kansainvälisiä vakuutusryhmittymiä, jolloin kysymyk-

seksi nousee, miten vahvaksi suomalaisen TEL-vakuutuksen rooli täl-

laisessa kokonaisuudessa muodostuu. Toisena tulevaisuudennäkymä-

nä voidaan todeta, että finanssitavaratalojen syntymisen myötä on 

olemassa riski, että vakuutuskonserneista havaitut lieveilmiöt laajen-

tuvat vakuutustuotteista myös rahoituspalveluihin. Myös valvonnalle 

tulee tällaisessa ympäristössä entistä suurempia haasteita. 

Työeläkejärjestelmän tehokkaan toiminnan kannalta alkuperäistä kon-

septia voidaan edelleenkin perustella. Kilpailuolosuhteita kehitettäes-

sä pitää kuitenkin pyrkiä ehkäisemään ja välttämään sellaisia muutok-

sia, jotka antaisivat kimmokkeita epäterveiden piirteiden lisääntymi-

selle. Työeläkeyhtiöt joutuvat jatkossa entistä enemmän kiinnittämään 

huomiota vakuutusmarkkinoiden globalisaation heijastusvaikutuksiin 

erityisesti palveluverkon toiminnan varmistamiseksi. Tällöin joudu-

taan myös asettamaan rinnakkain kustannukset sekä saavutettavat 

hyödyt siitä näkökulmasta, että kysymyksessä on työeläketurvan ja 

eläkevarojen hoitaminen. 

7.2 Vakuutuksenvälittäjät  

7.2.1 Vakuutuksenvälittäjän ja vakuutusyhtiön välinen suhde 

Vakuutusmeklaritoimintaa koskevat yleiset määräykset sisältyvät la-

kiin vakuutuksenvälittäjistä (19.2.1993/251). Vakuutusyhtiön edusta-

jasta, asiamiehestä poiketen, vakuutusmeklari on itsenäinen ja riip-

pumaton taho, joka välittää vakuutuksia useisiin eri vakuutusyhtiöihin 

asiakkaansa etua tavoitellen. Meklarina voi Suomessa toimia vain yri-

tys tai henkilö, jonka Vakuutusvalvontavirasto on hyväksynyt merkit-

täväksi viraston vakuutuksenvälittäjärekisteriin. Viraston tehtävänä on 

valvoa, että meklarit toimivat lain, STM:n ja viraston itsensä antami-

en määräysten ja ohjeiden mukaisesti sekä noudattavat hyvää vakuu-

tusmeklaritapaa. Meklari ei voi olla vakuutusyhtiöön työ-, asiamies- 

tai muussa taloudellisessa riippuvuussuhteessa.  

Meklarin toiminta ja sen laajuus suhteessa vakuutusyhtiöön perustuu 

asiakkaan kanssa tehtyyn kirjalliseen toimeksiantosopimukseen, johon 

on myös sisällytettävä maininta meklarille maksettavan palkkion mää-

räytymisperusteista. Meklari on sidottu toimeksiannon sisältöön. Kil-
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pailunäkökulmasta katsottuna asiakkaan ratkaisulla - käyttääkö mek-

laria vai ei - on olennainen vaikutus siihen millaiseksi työeläkeyhtiön 

toiminta kilpailutilanteessa muodostuu. Vakuutusyhtiö ei voi yhtä ak-

tiivisesti kuin vahinkoyhtiön palveluorganisaation kautta toimittaessa 

vaikuttaa asiakassuhteen syntymiseen, vaan on riippuvainen meklarin 

toiminnasta. Vakuutusyhtiöllä (työeläkelaitoksella) ei ole varsinaista 

ohjausvoimaa yksittäiseen meklariin nähden, jonka kanssa voidaan 

pyrkiä sopimaan vain yleisistä menettelytavoista asiakkaan toimek-

siannon toteuttamisessa. Vakuutusalan ja meklarien edustajien kesken 

on pyritty löytämään yleisesti hyväksyttävät toimintaperiaatteet. 

Toimeksiantosopimuksessa meklarin tehtävät voidaan määritellä kä-

sittämään kaikki asiakkaan vakuutusasiat tai vain osan niistä (esimer-

kiksi henkilövakuutusturvan järjestäminen). Toimeksiannon ajallinen 

kesto voi vaihdella kertaluontoisista yksittäisen vakuutuksen voi-

maansaattamiseen liittyvistä toimenpiteistä jatkuvaan vakuutusturvan 

hoitoon ja ylläpitoon. Lakisääteisessä työeläkevakuutuksessa meklarin 

tehtäviin voivat kuulua asiakassuhteen hoito (esimerkiksi hyvitysten 

määräytymisperusteiden selvittäminen) ja vakuutuksenottajan ja va-

kuutetun neuvontapalvelut ja esimerkiksi työsuhdeilmoitustietojen vä-

littäminen konekielisessä muodossa. Varsinaisten eläkeasioiden hoi-

toon meklarit eivät yleensä osallistu. 

7.2.2 Vakuutuksenvälittäjän palkkio 

Lain mukaan vakuutuksenantaja voi lakisääteisessä työeläkevakuu-

tuksessa maksaa palkkiota vakuutusmeklarille viranomaisen (sosiaali- 

ja terveysministeriön) vakuutuksenantajan hakemuksesta vahvistami-

en palkkioperusteiden mukaisesti. Menettelyyn liittyy se näkökohta, 

että lakisääteisten vakuutusten hoitopalkkiot eivät saa tarpeettomasti 

lisätä vakuutuksen hoitokustannuksia, jotka on lakisääteisessä eläke-

vakuutuksessa katettava maksuun sisältyvällä hoitokustannusosalla. 

Laki antaa myös viranomaiselle mahdollisuuden määrätä lakisääteis-

ten vakuutusten palkkioperusteet, vaikka yhtiöt eivät itse palkkiope-

rusteita hakisikaan. Näin voitaisiin menetellä esimerkiksi kilpailuolo-

jen niin vaatiessa. Meklarin on ilmoitettava asiakkaalle maksaako va-

kuutuksenantaja meklaripalkkion ja erikseen pyydettäessä annettava 

tieto palkkion määrästä, millä on oma merkityksensä kilpailun lä-

pinäkyvyyden kannalta. Myös sosiaali- ja terveysministeriö on palk-

kioperusteiden ehtona edellyttänyt, että vakuutuksenottajalle lähetet-

tävän maksulipun yhteydessä on esitettävä meklarille maksettavan 

hoitopalkkion määrä. 

Työeläkeyhtiöiden hakemuksesta on vahvistettu yhtiökohtaisia mekla-

ripalkkioperusteita, jotka sallivat palkkioiden maksamisen TEL- ja 

YEL-vakuutusten välittämiseen liittyvinä myyntipalkkioina ja vakuu-

tussuhteen hoitoon liittyvänä hoitopalkkiona. Palkkioperusteet määrit-

televät enimmäispalkkion, jonka rajoissa palkkion maksaminen on 
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mahdollista. Yhtiöt eivät voi harjoittaa yhteistyötä yhtenäisten palkki-

oiden määrittämiseksi (ks. edellä kohta 4.1.3). Menettely mahdollistaa 

sen, että eri yhtiöiden palkkiorajat voivat poiketa toisistaan.  

Työeläkeyhtiöiden toimiluvat, yhtä yhtiötä lukuun ottamatta, kieltävät 

palkkion maksamisen eläkelaitossiirroista (alun perin koskenut asia-

miehille maksettavaa palkkiota). Edellä mainitut työeläkeyhtiöt ovat-

kin hakeneet valtioneuvostolta muutosta toimilupiinsa, jonka perus-

teella siirtopalkkion maksaminen olisi mahdollista. Mikäli rajoitus 

poistetaan, heijastuu se todennäköisesti myös meklaripalkkioperustei-

siin, koska vakuutuksenvälittäjät ovat edellyttäneet, että työeläkeyhti-

öiden meklaripalkkioiden tulee tasoltaan vastata sitä mitä vahinkoyh-

tiön jakelukanavaan sovelletaan. Mikäli asiakas ja meklari sopivat eri-

tyispalveluista, on lähtökohtaisesti  kysymyksessä tehtävä, jonka suo-

rittamisesta vastaa meklari ja palkkion maksaa asiakas.  

7.2.3 Vakuutuksenvälittäjien nykyinen asema markkinoilla 

Meklarit ovat 1990-luvulla vakiinnuttaneet asemansa Suomen vakuu-

tusmarkkinoilla. Verrattuna esimerkiksi Ruotsiin toiminnan kasvu-

vauhti ei ole ollut ainakaan alkuvaiheessa yhtä nopeaa. Osittain tätä 

on selitetty Suomen vakuutusmarkkinoiden rakenteella, jota leimaa 

lakisääteisen eläkejärjestelmän merkittävä osuus ja muun muassa va-

kuutusyhtiöiden rooli asiakasyritysten rahoittajana. Meklariyhtiöt ovat 

alun perin olleet pääosin kotimaisia yrityksiä, mutta kansainvälisten 

meklariryhmittymien etabloituminen markkinoille, joko yhteistyöso-

pimusten tai suorien omistusjärjestelyjen kautta, on muuttanut mekla-

rikuntaa kansainvälisemmäksi. Erikoistuminen yksinomaan henkilö-

vakuutuksiin on ollut rajatumpaa ja toiminta on ensivaiheessa volyy-

miä haettaessa ollut vahinkovakuutuksiin ja suurimpaan yrityskokoon 

painottuvaa. Henkilövakuuttamisen voimakas kasvu ja meklareiden 

keskinäisen kilpailun lisääntyminen on muuttamassa tilannetta siten, 

että myös pk-sektorin asiakkaiden ja henkivakuutuksen osuus mekla-

rikannassa on lisääntymässä. EU:n alueella meklareilla on merkittävä 

rooli yli rajojen tapahtuvan vakuutuspalvelujen tarjonnan toteuttajina. 

Ulkomaiset  vahinko- ja henkivakuutusyhtiöt käyttävät meklareita ja-

kelutienä Suomessa. Kaikki suurimmat suomalaiset vakuutusyhtiö-

ryhmät ovat alun seurantavaiheen jälkeen sopeuttaneet toimintansa si-

ten, että voivat käyttää meklareita jakelutienä. Palvelumallit ovat tältä 

osin hyvin samantyyppisiä. Vakuutusyhtiöryhmät ovat muodossa tai 

toisessa keskittänyt meklareiden hoidon ryhmän sisällä erityiseen 

meklaripisteeseen.   

Vakuutusvalvontaviraston ylläpitämään vakuutuksenvälittäjärekiste-

riin on merkitty 38 yritystä ja 148 henkilöä (tilanne joulukuussa 

1999). Vakuutusmeklareiden välittämien vakuutusten osuus Suomen 

kokonaisvakuutusmaksutulosta on lähes kolminkertaistunut vuosien 

1996-98 aikana. Kasvun ennustetaan jatkuvan voimakkaana. Vuonna 
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1998 vakuutusmeklareiden osuus lakisääteisen eläkevakuutuksen 

maksutulosta oli 6,79 prosenttia (vuonna 1997 3,69 prosenttia), mikä 

muodostaa 68 prosenttia kaikkien välitettyjen vakuutuslajien maksu-

tulosta. Ulkomaisten yhtiöiden osuus kaikista välitetyistä vakuutus-

maksuista (ilman lakisääteisiä vakuutuksia) on selvästi kasvanut (57 

prosenttia vuonna 1998), mikä koostuu pääasiassa vapaaehtoisesta 

henkivakuutuksesta.  

7.2.4 Vakuutuksenvälittäjät työeläkejärjestelmässä 

Meklarit ovat vaihtoehtoinen jakelu- ja palvelukanava työeläkeyhtiöil-

le. Tämä ilmenee muun muassa siten, että asiakkaan annettua valtakir-

jansa meklarille asiakkaan hoito siirtyy pois vahinkoyhtiön palvelu-

verkostolta ja se keskitetään meklareista vastaavan yksikön hoitoon 

vahinkoyhtiössä. Suurimmilla eläkeyhtiöillä on myös omat meklariyh-

teyksiä hoitavat yksiköt. Yksikön tehtävänä on varmistaa meklarin 

kautta hoidetun vakuutuskannan palvelun toteutuminen ja koordinoi-

da näihin vakuutuksiin liittyviä erityiskysymyksiä. Koska asiakas rat-

kaisee käyttääkö meklaria, on työeläkeyhtiön oltava kilpailukykyinen 

sekä toimittaessa vakuutusyhtiöryhmän oman jakelukanavan että 

meklarijakelutien kautta. Tämä asettaa vaatimuksia toiminnan organi-

soinnille ja sille, että yhtiö voi toimia kilpailuneutraalisti kummankin 

jakelutien kanssa ilman niin sanottua sisäistä kilpailua. Tilanne on pa-

kottanut työeläkeyhtiöt arvioimaan käytössä olevien jakelukanavien 

toimivuutta itsenäisesti työeläkejärjestelmän omista lähtökohdista. 

Myös vakuutusalan rakennejärjestelyiden mahdolliset vaikutukset va-

hinkovakuutusyhtiöiden jakelukanaviin on tässä yhteydessä otettava 

huomioon.    

Meklarin toimintaan kuuluu olennaisena osana vakuutusmarkkinoilla 

olevien tuotteiden tuntemus, jotta meklari voi asiakkaan etua silmällä 

pitäen vertailla markkinoilla olevia vakuutusratkaisuja ja valita niistä 

asiakkaalle parhaiten soveltuva. Meklarin on tunnettava eri eläkelai-

tosmuotojen erot ja arvioitava niitä vaihtoehtoina objektiivisesti. Tä-

mä edellyttää, että lakisääteisissä vakuutuksissa meklareilla on saata-

vissa riittävän selkeää ja vertailukelpoista informaatiota eläkelaitos-

vaihtoehdoista ja eläkelaitosten toiminnasta ja taloudellisesta tilasta.  

Meklareilla on tärkeä rooli vakuutusalan kilpailun terävöittämisessä, 

koska vakuutusyhtiöiden on kyettävä osoittamaan kilpailukykyisyy-

tensä alaa asiakasta paremmin tuntevalle asiantuntijalle. Lakisääteisis-

sä vakuutuksissa tämä merkitys on rajoitetumpi, mutta selkeästi mek-

lareilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millä edellytyksillä asiakas 

valitsee eläkelaitosmuodon, mistä työeläkeyhtiöstä asiakas ottaa va-

kuutuksen ja millaisia henkilövakuutusratkaisuja asiakas rakentaa 

henkilöstölleen. Tätä kautta meklarit ovat omalta osaltaan muuttamas-

sa eläkelaitosten välistä kilpailuasetelmaa. 
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7.3 Muu verkosto 

Muina mahdollisina ja osittain jo olemassa olevina verkostoina voi-

daan mainita henkivakuutusyhtiöt, pankit ja posti sekä jatkossa myös 

Internet-yhteydet. Aivan viimeaikoina  on tapahtunut uudelleen ryh-

mittelyä, jossa samaan ryhmittymään kuuluu eläkeyhtiön rinnalla va-

hinkoyhtiö, henkivakuutusyhtiö ja pankki. Rakenteena tämä on erään-

lainen finanssitavaratalo, jota mallina aiemmin pidettiin mahdottoma-

na sekä vallankäytön että riskien keskittymisen johdosta. Pankki- ja 

vakuutusalalla on kuitenkin jatkuvasti tapahtunut yhtiöiden koon suu-

renemista, joka heijastuu kaikkiin alalla toimiviin yhteisöihin tavalla 

tai toisella. Kun mukaan liittyy vielä tarpeita varmistaa riittävän ko-

koisten kotimaisten toimijoiden elinkelpoisuus, seurauksena on ollut 

finanssitavaratalojen hyväksyttävyyden yleistyminen. 

Edellä sanottu kehitys mahdollistaa jakeluverkostojen järkeistämisen 

ja päällekkäisten toimintojen poistamisen. Toisaalta joudutaan ilmei-

sesti aiempaa tarkemmin valvomaan sitä, ettei toimintojen rationali-

sointi johda erilaisten varallisuuserien toisiinsa sekaantumiseen. 

Eläkevakuutusyhtiöiden läheisempi kosketus henkivakuutusyhtiöihin 

tullee jatkossa entistä merkityksellisemmäksi, koska eläketurvaan jat-

kossakin tulee sisältymään myös vapaamuotoisia lisiä, joita ei EU:n 

sääntelystä johtuen voida hoitaa lakisääteistä työeläketurvaa hoitavis-

sa yhtiöissä. Yhteistyö parhaimmillaan mahdollistanee järkevien elä-

keturvakokonaisuuksien luomista. Lakisääteinen eläketurvahan saat-

taa jäädä vajaaksi jo pelkästään sellaisesta syystä, että asianomainen 

ei ehdi työuransa aikana ansaita 60 prosentin tasoa, jos hän esimerkik-

si opiskelun takia on tullut työelämään tavallista myöhemmin. 

Pankkien kautta eläkevakuutusyhtiöt saavat lähinnä lisää verkostoa ja 

potentiaalisia asiakaskontakteja. Uusissa muodostumassa olevissa fi-

nanssiryhmittymissä on eräänä keskeisenä tekijänä korostettu asiakas-

kontaktien laajenemista ja sitä kautta saatavia kasvumahdollisuuksia. 

Tästä näkökulmasta uusilla ratkaisuilla on hyvin merkittävä kilpailul-

linen tausta. Ne tulevat mitä ilmeisimmin aiheuttamaan uudelleen 

muotoutumista asiakasryhmittelyissä ja luultavasti myös siirroissa 

eläkeyhtiöstä toiseen. 

Henkivakuutusyhtiöiden ja pankkien tuleminen kiinteämmin mukaan 

eläkeyhtiöiden lähipiiriin vaikuttanee sen, että vahinkovakuutusyhti-

öiden rooli ei enää ole niin hallitseva myynnissä ja markkinoinnissa 

kuin menneisyydessä. Asetelmat ovat muuntumassa ja ainakin osittain 

niihin myös kilpailun kannalta saattaa sisältyä positiivisia piirteitä. 

Asetelmat lähtevät kilpailun pohjalta, jossa minkään osapuolen intres-

sissä ei pitäisi olla huonosti tuottavien sijoitusten tekeminen. Asiak-

kuuksia tuskin voidaan ostaa tuottojen kustannuksella. Aiemmin, jol-
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loin rahoituksen saaminen vakuutusyhtiöistä oli erinomaisen tärkeää 

yrityksille, saattoi tällaisiakin piirteitä olla mukana. 

Vähitellen verkottumiseen vaikuttavat myös uudet tekniset ratkaisut, 

joista etualalla on Internet. Sen kehittymisen myötä mahdollistuvat 

monipuoliset ja nopeat yhteysmahdollisuudet asiakkaisiin. Nyt ollaan 

vielä kehitysvaiheessa, mutta edistyminen näyttää olevan odotettuakin 

nopeampaa. 

Edellä sanottu osoittaa, että kilpailussa myös eläkevakuutusyhtiöt tar-

vitsevat kattavaa ja monipuolista verkostoa. Koska oman verkoston 

luominen paikallistasolle olisi suuri ja riskinalainen investointi, rat-

kaisua haetaan yhteystahojen monipuolistamisella. Osaltaan tämä 

asettaa kasvavia vaatimuksia myös pienemmille eläkeyhtiöille ja –

laitoksille. Niillä ei ole mahdollisuutta yhtä näyttäviin ratkaisuihin, 

jolloin niiden täytyy löytää muunlaisia heidän toimintaansa soveltuvia 

ratkaisuja. Tosiasiassa niitä lienee aika harvoja. Tämä puolestaan 

saattaa vaikuttaa eläkelaitosten vähenemiseen, joka hajautuksen kan-

nalta ei ole positiivista. 

7.4 Yhteenveto  

Yhteydenpito asiakaskuntaan vaatii toimivan verkoston. Eläkelaitok-

sista eläkevakuutusyhtiöille tämä on tärkeintä, koska niiden asiakas-

kunta on eri puolilla maata. Tähän saakka luontevimman verkoston 

ovat muodostaneet lähipiiriin kuuluvat vahinkovakuutusyhtiöt. Yhtei-

nen verkosto on ollut käytännöllinen myös siksi, että useat yritykset 

haluavat keskittää vakuutuksensa samaan yhtiöryhmään, jolloin ne 

hoidollisesti ovat vaivattomampia. Suuremmat yritykset saattavat ja-

kaa vakuutuksensa useampaan eläkeyhtiöön. Varsinkin aiemmin tällä 

haluttiin maksimoida lainansaantimahdollisuuksia, jolloin erityisesti 

eläkeyhtiöt olivat merkityksellisiä. 

Yhteistyötä eläkeyhtiöiden ja muiden vakuutusyhtiöiden kesken on 

pidetty järkevänä, koska oman yhteysverkoston luominen on mitä il-

meisimmin kustannuksiltaan kallis. 

Viime aikoina tilanne on muuttunut, mikä aiheutuu vakuutusyhtiö-

ryhmittymien muutoksista ja odotettavissa olevasta ulkomaisten va-

kuutusyhtiöiden lisääntyvästä mukaantulosta markkinoille. Samoin 

pankkien osuus vakuutusyhteistyössä on lisääntynyt voimakkaasti. 

Tärkeintä eläkevakuutusyhtiöiden kannalta on, että ne voivat muuttu-

vissa oloissa säilyttää itsenäisyytensä. Kovin keskeinen asema finans-

sitavaratalon luonteisissa ratkaisuissa ei välttämättä ole työeläkejärjes-

telmän kannalta edullista. Sosiaalivakuutuksen intressit eivät usein-

kaan ole yhteneväisiä näiden muiden osapuolten kanssa. Samoin tiivis 

yhteistyö saattaa aiheuttaa epäilyjä suhteessa työeläkejärjestelmän py-

symiseen EU:n henkivakuutusdirektiivin ulkopuolella. 
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Mikäli tällaisia vaaroja alkaa realisoitua, tulee tarpeelliseksi harkita 

uudelleen eläkeyhtiöiden asema tässä suhteessa. Vaihtoehtona voisi 

olla oman verkoston rakentaminen omilla ehdoilla. Se maksaa, mutta 

eläkeyhtiöiden edustamat intressit huomioon ottaen kysymyksessä 

ovat kuitenkin marginaaliset kustannukset. Kustannuksiin vedottiin 

myös silloin, kun eläkeyhtiöt velvoitettiin rakentamaan omat sijoitus-

organisaatiot. Järjestely on ollut onnistunut ja toimii hyvin. Tosin yh-

teistyöverkoston rakentaminen on mittasuhteiltaan paljon suurempi 

asia ja voi aiheuttaa toimivuudessa enemmän ongelmia. Toisessa vaa-

kakupissa ovat kuitenkin vielä merkittävämmät intressit. 

8. Hajautettu eläkelaitosjärjestelmä – markkinoiden keskittyminen 

8.1 Uuden eläkelaitoksen mahdollisuudet kilpailussa 

Keskeinen piirre kilpailun toteutumisessa on, että alalle tulon esteet 

eivät saa olla liian suuret. Työeläkejärjestelmän osalta on myös kan-

nettu huolta siitä, että järjestelmässä on tapahtunut keskittymistä. EU-

liittymissopimuksessa on sitouduttu siihen, että ulkomailta käsin pi-

täisi olla mahdollista perustaa työeläkeyhtiöitä hoitamaan TEL- ja 

YEL-turvaa  samoin ehdoin kuin Suomesta: tämä sopimuksen kohta 

jää kuitenkin tyhjäksi ellei käytännössä ole todella mahdollisuutta pe-

rustaa uutta eläkelaitosta. 

8.1.1 Uuden eläkelaitoksen vakavaraisuustilanne 

Keskeinen kysymys uuden eläkelaitoksen perustamisessa muodostuu 

vakavaraisuusvaatimusten täyttämisestä. Kysymys on käytännössä täl-

tä osin sama kaikkien eläkelaitostyyppien osalta. 

Ongelmallisin tilanne lienee silloin, jos halutaan perustaa työeläkelai-

tos aivan ’tyhjästä’, toisin sanoen niin, että sinne ei perustamisen yh-

teydessä siirry jostakin vakuutuskantaa. Perustamisen yhteydessä jo-

kin rahoittajataho joutuisi sitomaan laitokseen pitkäaikaisesti pää-

omaa, jolle ei voitaisi saada sanottavaa tuottoa. Sinänsä jatkossa kaa-

vaillut menettelyt olisivat periaatteessa käytettävissä tässäkin tapauk-

sessa. Tyhjästä aloittavan laitoksen vastuuvelan nopea suhteellinen 

kasvu tekisi menettelyt kuitenkin suhteellisen tehottomiksi. 

Tarkastellaan tarkemmin tilannetta, jossa uusi eläkelaitos perustetaan 

kannansiirrolla jostakin jo toimivasta eläkelaitoksesta. Tämä mahdol-

lisuus edellyttäisi lakimuutoksia siltä osin, että vakuutusyhtiöstä pitäi-

si voida siirtää kantaa eläkekassaan tai –säätiöön ja vakuutuskassasta 

pitäisi voida siirtää kantaa eläkesäätiöön. Käytännössä tilannetta var-

ten pitää määritellä: 

- millaista päätösmenettelyä noudatetaan kannansiirron käynnistä-

miseksi? 

- millainen eläkevastuu voi siirtyä? 

- miten turvataan aloittavan eläkelaitoksen vakavaraisuus?  
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Nykyisin kannansiirrot vaativat päätöstä sekä luovuttavan että vas-

taanottavan laitoksen hallintoelimissä. Kannansiirron käynnistäminen 

ei voine toimia puhtaasti tällä menettelyllä, sillä ilmeisesti vain har-

vassa tilanteessa luovuttava laitos suostuisi kannansiirtoon jos se voisi 

sen estääkin. Käytännössä asian pitäisi siis tapahtua suhteellisen sel-

västi vastaanottajan tahtoon pohjautuen.  

Vastaanottajan tahtoon perustuva menettely johtaa ajattelemaan, että 

tilanne ei ole symmetrinen esimerkiksi säätiön purkuun verrattaessa. 

Säätiönpurkuun normaalisti liittyvä kilpailuasetelma puuttuu. Näin ol-

len saavana osapuolena olevan tahtoon perustuva kannansiirto ei voi 

sisällöltään olla yhteneväinen kilpailun kautta tapahtuvan kannansiir-

ron kanssa. 

Millainen vastuuvelka voisi siirtyä? Aiemmin on jo pohdiskeltu sitä, 

mikä on työnantajan oikeus vastuuvelan katteena oleviin rahastoihin 

yleisestikin ja erityisesti mikä on työnantajan oikeus eläkeläisten tai 

entisten työntekijöiden rahastoihin. Luontevalta lähtökohdalta vaikut-

taa, että nyt tarkastellussa kannansiirrossa voisi siirtyä vain jatkuvien 

työsuhteiden eläkevastuuta ja niiden katteena olevaa varallisuutta. 

Asian määrittelyn suhteen on olennaista ottaa huomioon myös se, mi-

hin päädytään hyvityksiä koskevassa keskustelussa. Mainitulla lähtö-

kohdalla päästäisiin selkeästi siihen, että uuden eläkelaitoksen perus-

tamiseen välttämättä tarvittava vastuu voitaisiin siirtää, mutta siirto 

rajoittuisi vain siihen määrään, joka mahdollistaa liikkeelle lähtemi-

sen. 

Seuraava kysymys on, miten järjestetään tällä tavalla aloittavan eläke-

laitoksen vakavaraisuustilanne. Suhteellisen kunnollinen vakavarai-

suus aloittavalle laitokselle saataisiin siirtämällä vakavaraisuutta esi-

merkiksi työeläkejärjestelmän keskimääräisen tavoitevyöhykkeen ala-

rajan osoittama määrä. Kun säätiöön siirtyvän vakavaraisuuden varal-

lisuusarvoista sisältöä voidaan helposti muuntaa, mahdollistuu tilan-

ne, joka siirtää vakuutuskannan vakavaraisuutta yksittäisen yrityksen 

käyttöön. Tällaisen mahdollisuuden jättäminen sääntöihin ei ole pe-

rusteltavissa. Muutoinkin tulee lähteä siitä, että tällainen kannansiirto 

edellyttää tiettyä pysyvyyttä ja valvontaviraston suostumusta. Vaihta-

minen ei voi tulla kysymykseen vuosittain, koska se ei olisi työeläke-

järjestelmän eikä terveen kilpailun kannalta tavoiteltavaa. Tämän 

vuoksi tällaiselta ratkaisulta tulisi vaatia tiettyä pysyvyyttä eli jolleivät 

purkuun pakottavat säännökset muuhun velvoita, järjestelmässä olisi 

pysyttävä vähintään viisi vuotta. 

Vuosina 1997-1999 olemassa olevat työeläkelaitokset saivat ylimää-

räistä korkotuottoa vakavaraisuutensa vahvistamiseen. Tässä tilan-

teessa käytännössä yhteisvastuujärjestelmän kautta turvattiin vakava-

raisuustilannetta. Tämän seurauksena voi hyvinkin olla perusteltua 

käyttää yhteisvastuujärjestelmää tukemaan myös aloittavan eläkelai-
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toksen vakavaraisuustilanteen järjestämiseen. Aloittavan laitoksen 

osalta kuitenkin korkosiirto sellaisenaan olisi puutteellinen ratkaisu, 

sillä ilmeisesti vastuuvelka kasvaisi suhteellisen nopeasti ja alku-

vuosien korkosiirto jäisi jälkeen vastuun kehityksestä. 

Mahdollinen ratkaisu olisi siis sellainen, että aloittava eläkelaitos voi-

si käyttää yhteisvastuujärjestelmän takausta toimintapääomansa tuke-

na alkuvaiheissaan. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että aloittavan lai-

toksen taseen vastaavaa-puolella olisi eläkevastuuta kattamassa vas-

tuuvajaus, joka pienenisi asteittain. Tällaisen järjestelyn kautta tapah-

tuvaa toimintapääoman tukemista olisi selvästi aitoa vakavaraisuutta 

vaikeampaa käyttää epäterveesti yksityisiin etuihin. 

8.1.2 Hoitojärjestelmien luominen 

Työeläkejärjestelmän monimutkaistumista on aiemmin tarkasteltu 

kohdassa 6.3. Monimutkaistuminen vaikuttaa paitsi vakuutuksenotta-

jan ja vakuutetun asemaan myös siihen, millaisia hoitojärjestelmiä 

työeläkelaitokset tarvitsevat käytännön toiminnassaan. Monimutkais-

tuminen on ongelma kaikille laitoksille, mutta erityisen suureksi on-

gelma muodostuu toimintaansa aloittavalle laitokselle. Seuraavassa 

otetaan aloittavan laitoksen näkökulma mutta esiin tulevat seikat kos-

kevat myös jo olemassa olevia eläkelaitoksia.  

Käytettäviä tietojärjestelmiä on tarkasteltu yksityiskohtaisesti liittees-

sä 10. Järjestelmien luomisen monimutkaisuus on johtanut siihen, että 

järjestelmässä harjoitetaan varsin laajaa yhteistoimintaa tietojenkäsit-

telyssä. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että olemassa olevien laitoksen 

edun mukaista olisi ottaa uusi aloittava työeläkelaitos yhteistyöhön 

mukaan, sillä tämähän alentaisi aikaisemmin yhteistyöhön osallistu-

neiden osuutta kustannuksista. Tällä hetkellä myös eläkesäätiöiden ja 

–kassojen hoitopalveluja on tarjolla useammilta tahoilta, joten palve-

luja lienee saatavissa kilpailukykyisillä kustannuksilla. 

Tilanne on kuitenkin sellainen, että nykyiset työeläkelaitokset voisivat 

käytännössä torjua epämiellyttäväksi katsomansa kilpailijan epäämäl-

lä tältä mahdollisuuden tulla mukaan yhteistyöhön. Ilman yhteistyötä 

uuden laitoksen mahdollisuudet hoitojärjestelmän rakentamiseen oli-

sivat kyseenalaiset ja rakentamisen onnistuessakin se tulisi erittäin 

kalliiksi. 

Toisaalta liitemuistiossa todetaan, että ainakin periaatteen tasolla kus-

tannushyödyt olisivat mahdollisia, mikäli työeläkejärjestelmän pe-

rushoitojärjestelmissä harjoitettaisiin pitemmälle menevää yhteistyötä. 

Tulevaisuudessa on syytä selvittää tällaisen toiminnan mahdollisuuk-

sia tarkemmin. Joka tapauksessa on huolehdittava, että mahdollisesti 

yhteistyöhön halukkaalla uudella laitoksella olisi mahdollisuus päästä 

mukaan johonkin yhteistyöjärjestelyyn. Viimeksi mainittu toteutunee 

ainakin niin kauan kuin alalla säilyy nykyinen kilpailu palvelun tar-
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jonnassa sekä yleisellä tasolla että erityisesti säätiöiden ja kassojen 

palvelutoiminnossa. 

8.2 Pienten ja keskisuurten eläkelaitosten asema kilpailussa 

Seuraavassa käsitellään työeläkeyhtiöiden tilannetta. Eläkesäätiöiden 

ja -kassojen asemaan liittyviä kysymyksiä on käsitelty edellä lähinnä 

jaksossa 4.3. 

8.2.1 Työeläkevakuutuksen nykyiset markkinaosuudet 

Maksutulolla mitattuna työeläkevakuutusyhtiöiden markkinaosuudet 

vuonna 1998 jakautuivat seuraavasti (kokonaismaksutulo 29,1 mrd. 

mk): 

 Varma-Sampo 40,6 % * 

 Ilmarinen 32,3 % 

 Eläke-Tapiola 13,7 % 

 Eläke-Fennia   9,3 % * 

 Eläke-Verdandi   3,8 % 

 Pensions-Alandia   0,3 % 

* perustuu pro forma –tietoihin (pro forma –tiedoilla tarkoitetaan, että 

rakennejärjestelyiden tuloksena 1.7.1998 aloittaneiden Varma-

Sammon ja Eläke-Fennian osuudet on laskettu ikään kuin yhtiöt olisi-

vat olleet nykyisessä muodossa toiminnassa jo koko vuoden 1998). 

TEL- ja YEL-vakuutuksen markkinaosuudet vuonna 1998 ovat eläke-

kassat ja –säätiöt mukaan lukien seuraavat: 

 Varma-Sampo 34,2 % 

 Ilmarinen 27,3 % 

 Eläke-Tapiola 11,6 % 

 Eläke-Fennia   7,9 % 

 Eläke-Verdandi   3,2 % 

 Pensions-Alandia   0,2 % 

 Eläkekassa ja –säätiöt 15,6 % 

Markkinaosuustarkastelussa voidaan havaita, että kahdella suurim-

malla eläkeyhtiöllä on yli 70 prosenttia markkinoista. Neljä pienintä 

yhtiötä eivät yhteenlasketulla markkinaosuudella yllä edes toiseksi 

suurimman yhtiön tasolle. Jos tilannetta verrataan vahinko- tai henki-

vakuutusmarkkinoihin, jossa kilpailijoita on lukumääräisesti enem-

män ja kahden suurimman yhtiön yhteenlaskettu markkinaosuus jää 

alle 60 prosentin (vuoden 1998 markkinaosuuksien mukaan tarkastel-

tuna), voidaan suurimpien työeläkeyhtiöiden markkinaosuutta pitää 

osoituksena TEL-järjestelmän voimakkaasta keskittymisestä. Tähän 

saakka työeläkeyhtiöiden markkinaosuudet ovat melko pitkälle vas-

tanneet pääasiallisena palvelu- ja jakelukanavana toimineen vahinko-

vakuutusyhtiön markkinaosuutta. 
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Hajautetun työeläkejärjestelmän toimivuus edellyttää, että markkinoil-

la on riittävästi toimintakelpoisia eläkelaitoksia. Nykyisten markki-

noiden keskittyminen on seurausta alan rakennejärjestelyistä eikä kil-

pailun kautta saavutetusta markkinaosuuden lisäyksestä. Alalle onkin 

tyypillistä, että merkittävä markkinaosuuden lisäys saavutetaan vain 

alan rakennetta muokkaavin järjestelyin. Normaalitilanteessa markki-

naosuudet pysyvät jokseenkin sillä tasolla, jolle ne ovat järjestelyjen 

seurauksena asettuneet. Toisaalta, jos lähdetään vallitsevan markkina-

tilanteen säilyttämisestä, ei ole odotettavissa, että kilpailu olennaisesti 

tehostuisi ja vaarana kaikesta huolimatta on, että markkinat keskitty-

vät entisestään. 

8.2.2 Pienten ja keskisuurten yhtiöiden rooli työeläkevakuutuksessa 

Normaalissa markkinakilpailussa pienillä yrityksillä on valittavanaan 

erilaisia keinoja kilpailussa selviytymiseksi. Erikoistuminen ja asia-

kassegmentin huolellinen valinta ovat eräitä keinoja. Esimerkiksi va-

paan kilpailun piirissä olevat pienet kotimaiset vahinkovakuutusyhtiöt 

ovat pyrkineet säilyttämään asemansa markkinoilla hyvällä riskinva-

linnalla, panostamalla vahingontorjuntaan ja pyrkimällä näin alhai-

seen vahinkosuhteeseen. Erikoistumisen kautta saavutettavat edut 

ovat pienille yhtiöille aito kannustin kilpailussa. Sosiaalivakuutuksen 

luonteesta seuraa ettei asiakasvalintaa tai pitkälle vietyä erikoistumis-

ta voida lähteä toteuttamaan vastaavalla tavalla pienten ja keskisuur-

ten työeläkeyhtiöiden kilpailuaseman turvaamiseksi. On tietysti mah-

dollista, että eläkeyhtiöt voivat sääntelyn asettamissa rajoissa erilaisil-

la palvelukonsepteilla, palvelua eri tavoin kohdentamalla ja lisäarvo-

palveluita kehittämällä erottua markkinoilla. Nämä kuitenkin vaikut-

tavat lähinnä yrityskuvaan ja pienille yhtiöille tämä on kustannusky-

symys.  

8.2.3 Pienten ja keskisuurten yhtiöiden toimintamahdollisuuksien parantamismahdollisuuksia 

Lähtökohtana on, että vain poikkeuksellisilla sääntelyyn liittyvillä jär-

jestelyillä voidaan pyrkiä vaikuttamaan pienten ja keskisuurten eläke-

laitosten kilpailuasemaan. Hyvin nopeasti voi kuitenkin tulla vastaan 

se, että kilpailun turvaamisen edellyttämät muutokset ovat ristiriidassa 

työeläkejärjestelmän muiden tavoitteiden kanssa. Lisäksi nousee vää-

jäämättä esille kysymys siitä, katsotaanko esimerkiksi kilpailuaseman 

turvaamisen loukkaavan kilpailuneutraliteettia. Yksittäisiä eläkelai-

toksia ei voida avoimesti tukea esimerkiksi laskuperusteisiin tehtävil-

lä muutoksilla. Pitäisi siis varmistaa, että työeläkelaitoksilla olisi lain-

säädännön ja niiden perusteella annettujen määräysten ja perusteiden 

valossa mahdollisimman pitkälle samanlaiset kilpailun edellytykset.  

Työeläkeyhtiöiden toimilupien eroavaisuudet ovat esimerkki tilan-

teesta, jossa kilpailun edellytykset eivät ole samanlaiset. Tällä hetkel-

lä, yhtä työeläkeyhtiötä lukuun ottamatta, kaikkien työeläkeyhtiöiden 
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toimiluvissa on asetettu kaksi ehtoa. Ehdot koskevat TEL-maksun 

niin sanottua pientyönantajatekniikan soveltamista sekä palkkioiden 

maksamista. Palkkion maksamista koskeva ehto rajoittaa vakuutusten 

hankintapalkkioiden maksamisen vähimpään mahdolliseen määrään ja 

siten, että niitä suoritetaan vain eläkevakuutukseen koulutetuille kent-

tämiehille. Palkkiota ei myöskään saa suorittaa toisesta vakuutusyhti-

östä siirtyvästä vakuutuksesta. Ehtoja on pidetty vanhentuneina ja 

epätarkkoina, minkä vuoksi työeläkeyhtiöt ovat jo hakeneet valtio-

neuvostolta toimilupansa muuttamista siten, että mainitut ehdot pois-

tettaisiin. Perusteluna on esitetty, että siirtopalkkioiden maksamisen 

salliminen yhdelle yhtiölle antaa sille kilpailuedun niihin yhtiöihin 

nähden, joiden toimiluvat tämän kieltävät. 

8.2.4 TEL-vakuutuksen hoitokustannusosa pienten ja keskisuurten yhtiöiden kannalta 

Työeläkeyhtiöiden kokoero johtaa hoitokustannusosan määrittelyn 

kautta siihen, että yhtiöillä on erilaiset mahdollisuudet lisätä ja koh-

dentaa resursseja kilpailutilanteessa. Tämä pätee erityisesti suurem-

piin yhtiöihin ja yhtiöihin, joilla on suhteellisesti paljon suuria vakuu-

tuksia. Työeläkeyhtiöille annetun yhteiskunnallisesti merkittävän teh-

tävän hoitaminen edellyttää tiettyjen peruspalvelujen tason ylläpitä-

mistä. Vakuutustoiminnasta ja sen edellyttämien tietojärjestelmien ra-

kentamisesta ja ylläpitämisestä syntyvät kiinteät perustoiminnan kulut 

ovat korkeita, jolloin nykyinen vakuutuksen palkkasummaan perustu-

va hoitokustannusosa asettaa rajoituksia yhtiöiden kilpailukyvylle. 

Epäedullisen kulurakenteen omaavien yhtiöiden on jaettava niukem-

mat resurssinsa kustannustehokkaasti kyetäkseen vastaamaan kilpai-

luun. Onkin esitetty, että hoitokustannusosan määrittämisessä tulisi 

ottaa nykyistä enemmän huomioon vakuutuskannan rakenne niin, että 

hoitokustannusosa paremmin vastaisi yksittäisten yhtiöiden kulura-

kennetta. On myös epäilty, että täysin vapaaseen hoitokustannustarif-

fiin on mahdotonta mennä, sillä tämä saattaisi vaarantaa erityisesti 

pienten ja keskisuurten yhtiöiden mahdollisuuksia antaa lakisääteisen 

järjestelmän edellyttämät vähimmäispalvelut tasapuolisesti kaikille 

vakuutuksenottajille ja vakuutetuille.  

8.2.5 Sijoitustoiminta ja hyvitykset 

Konkreettisesti kilpailua käydään eläkeyhtiöiden hyvityksillä. Kilpai-

lussa menestyäkseen pienten yhtiöiden olisi löydettävä sijoitustoimin-

nassaan kilpailijoitaan parempia ratkaisuja päästäkseen parempiin 

tuottoihin. Kilpailun kannalta on tärkeää, että pienillä eläkeyhtiöillä 

on riittävät sijoitustoiminnan henkilöresurssit. Yhtiöiden on kyettävä 

rekrytoimaan ammattitaitoisia sijoitusalan asiantuntijoita ja heidät on 

kyettävä myös pitämään toiminnan jatkuvuutta ajatellen. Tässä mie-

lessä pienet yhtiöt käyvät kilpailua myös henkilöresursseista. Henkilö-

resurssien mitoittamiseksi pienemmät yhtiöt joutuvat tarkkaan punnit-
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semaan, mitä sijoitustoiminnan palveluja ulkoistetaan lain sallimissa 

rajoissa työeläkeyhtiön sijoitustoiminnan itsenäisyyttä vaarantamatta.  

Työeläkelainsäädännön monimutkaisuus ja jatkuva uudistaminen li-

säävät työeläkeyhtiöiden velvoitteita. Lainsäädäntöä valmisteltaessa 

tulisi ottaa huomioon, että pienet ja keskisuuret eläkeyhtiöt selviytyvät 

kohtuullisin kustannuksin velvoitteista. Mainittakoon, että lainsää-

dännössä poikkeusjärjestelyihinkin on jouduttu menemään pienten 

eläkeyhtiöiden aseman turvaamiseksi. Työeläkevakuutusyhtiöistä an-

nettuun lakiin on otettu sijoitustoiminnan järjestämistä koskeva siir-

tymäsäännös, jonka perusteella on myönnetty poikkeus lain 27 §:n 

mukaisesta velvollisuudesta riittävällä omalla henkilöstöllä turvata si-

joitustoiminnan itsenäisyys.  

8.2.6 Jakelu- ja palvelukanavat 

Työeläkeyhtiöiden kilpailussa jakelu- ja palvelukanavilla on keskei-

nen rooli. Eläkeyhtiöiden mahdollisuudet vaikuttaa kanavien toimin-

taan ovat tähän saakka olleet rajalliset, mikä voi jäykistää eläkeyhtiöi-

den kilpailua. Määräysvaltaa käyttävät jakelutien omistavat tahot. 

Käytännössä työeläkeyhtiöt ovat hyvin pitkälle sidottuja yhteen pää-

asialliseen vahinkovakuutusyhtiön ylläpitämään palvelukanavaan ol-

koonkin, että järjestelyn tarkoituksena on alun perin ollut päällekkäi-

syyksien poistaminen ja kustannustehokkuuden saavuttaminen. Tämä 

rajoittaa yhteistyötä muun muassa ulkomaisten vahinkovakuutusyhti-

öiden kanssa. Meklarit ovat tosin muuttaneet tilannetta jonkin verran.  

Yritysvakuutusmarkkinoilla myydään koko ryhmittymän "vakuutus-

pakettia". Kilpailutilanteessa tämä voi johtaa siihen, että työeläkeyhti-

öiden väliset kilpailuelementit ja -tavoitteet jäävät taka-alalle. Erityi-

sesti pienten eläkeyhtiöiden kannalta olisi varmistettava mahdollisuus 

vaihtoehtoisiin jakelukanaviin. Tämä saattaisi lisätä kilpailutilanteita 

ja avaisi uusia mahdollisuuksia käydä kilpailua. Vaihtoehtoisten pal-

velukanavien etsiminen on perusteltua myös siitä syystä, että vakuu-

tusalan rakennejärjestelyjen yhteydessä pienten eläkeyhtiöiden mah-

dollisuudet sitoa pääomia omien palvelukanavien rakentamiseen ovat 

suurempiin yhtiöihin nähden heikommat. 

8.2.7 Pienten ja keskisuurten yhtiöiden rooli järjestelmän kehittämisessä 

Työeläkeyhtiöt ovat mukana työeläkejärjestelmän kehitystyössä. Täs-

sä työssä pienillä ja keskisuurilla eläkeyhtiöillä (eläkelaitoksilla) on 

mahdollisuus olla mukana omien resurssiensa asettamissa rajoissa. 

Tässä suhteessa niillä on ollut ainakin mahdollisuus osallistua päätök-

sentekoon ja vaikuttaa tehtäviin ratkaisuihin. Ongelmaksi muodostuu 

jossain määrin järjestelmän joustavuuden puute, joka on seurausta 

alan keskittymisestä. Suurten yhtiöiden harjoittama politiikka vaikut-

taa järjestelmän suuntaan pieniä enemmän. Kilpailun turvaamiseksi 

olisi varmistettava, että sellaiset pienten yhtiöiden esittämät muutok-
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set tai näkökohdat, jotka olennaisella tavalla vaikuttavat kilpailutilan-

teeseen, otettaisiin normien valmistelussa huolellisesti käsiteltäväksi. 

Yhtiöiden mahdollisuutta tehdä esityksiä alan kilpailua seuraavalle 

valvontaviranomaiselle tulisi kenties parantaa. 

8.3 Diffuusiolainsäädäntö 

Työeläkevakuutusmarkkinoiden keskittymisen estämiseksi on esitetty, 

että ylivoimaisen markkinaosuuden omaava yhtiö pitäisi voida jakaa. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että etukäteiskontrollin rinnalle olisi luo-

tava jälkikäteen vaikuttavat pakollisen diffuusion sisältävät säännök-

set. Perusteluna säännösten käyttöönottamiselle on kilpailunäkökohti-

en lisäksi esitetty, että menettely mahdollistaisi liian suuren riskikes-

kittymän purkamisen. Tähän on koottu eräitä kysymykseen liittyviä 

yhtiöoikeudellisia näkökohtia ja menettelyn esille nostamia avoimia 

kysymyksiä.  

8.3.1 Yhtiöoikeudelliset näkökohdat 

Osakeyhtiölakiin (734/1978) lisättiin vuonna 1997 diffuusiota eli ja-

kautumista koskevat säännökset. Jakautumisella tarkoitetaan osakeyh-

tiölain 14 a luvun mukaan tilannetta, jossa  osakeyhtiön (jakautuva 

yhtiö) varat ja velat osittain tai kokonaan siirtyvät selvitysmenettelyttä 

yhdelle tai useammalle perustettavalle osakeyhtiölle (vastaanottava 

yhtiö). Jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat vastikkeena vas-

taanottavan yhtiön osakkeet. Vastike saa olla myös rahaa, muuta 

omaisuutta ja sitoumuksia. Mikäli jakautuvan yhtiön kaikki varat ja 

velat siirtyvät, jakautuva yhtiö purkautuu. Mikäli vain osa varoista ja 

veloista siirtyy, ei jakautuva yhtiö purkaudu, vaan säilyy itsenäisenä 

oikeushenkilönä.  

Lähtökohtana on, että voimassa oleva lainsäädäntö sallii työeläkeva-

kuutusyhtiön vapaaehtoisen jakautumisen määrätyin edellytyksin. 

Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997, TVYL) mukaan 

jakautumiseen sovelletaan vakuutusyhtiölain (1062/1979; VYL 16 b 

luku) säännöksiä, jotka noudattavat osakeyhtiölain periaatteita. Täl-

löin jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat vastikkeena vastaan-

ottavan yhtiön osakkeita samassa suhteessa kuin jakautuvassa yhtiös-

sä. Osakeyhtiön jakautumisessa varat ja velat siirretään toiselle osake-

yhtiölle kirjanpitoarvoista. On huomattava, että VYL:n jakautumista 

koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin ainoastaan osakeyhtiömuo-

toisen työeläkevakuutusyhtiön jakautumisessa.  

Nykyiset jakautumista koskevat säännökset johtavat siihen, että jakau-

tuvan ja vastaanottavan yhtiön liiketoiminnot taikka vastaanottavien 

yhtiöiden liiketoiminnot kuuluvat jakautumisen jälkeenkin samaan ta-

loudelliseen kokonaisuuteen. Tästä seuraa, että osakkaiden osake-

omistusta on vielä järjesteltävä (osakekauppa), jotta päästäisiin omis-

tuksen erillisyyden tavoitteeseen. Välittömästi jakautumisen jälkeen 
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tehtyyn osakekauppaan saattaa liittyä eräitä verotuksellisia ongelmia. 

Vasta näin päädyttäisiin pakollisen diffuusiomenettelyn tavoitteeseen 

eli olemassa olevan vakuutusosakeyhtiön pilkkomiseen vähintään 

kahteen markkinaosuudeltaan pienempään itsenäisesti omistettuun yh-

tiöön.  

Osakeyhtiöiden jakautumista koskevia säännöksiä ei siis voida sovel-

taa keskinäiseen vakuutusyhtiöön, mikä on selvä puute nykyisten kes-

kinäisten yhtiöiden kannalta. Nykyisistä työeläkevakuutusyhtiöistä 

neljä suurinta ovat muodoltaan keskinäisiä yhtiöitä. VYL:n jakautu-

missäännöksiä säädettäessä todettiin (HE 18/1997), että vakuutuskan-

nan luovutuksilla ja uusien yhtiöiden perustamisilla voitaisiin yleensä 

toteuttaa samankaltaisia järjestelyjä kuin jakautumisella. Lisäksi to-

dettiin, että säännöksiä olisi jatkossa tarkistettava mikäli käytännössä 

havaitaan, että jakautumissäännösten soveltamiselle olisi keskinäises-

säkin vakuutusyhtiössä tarvetta.  

8.3.2 Näkökohtia ”pakollisen diffuusiomenettelyn” toteuttamisesta 

Nykyiset työeläkeyhtiöt ovat syntyneet vakuutusalaa valvovan viran-

omaisen suostumuksella. Jos ajateltaisiin, että olemassa oleva yhtiö 

voitaisiin lakiin perustuen pilkkoa, se merkitsisi takautuvaa puuttu-

mista yhtiön toimintaan, jonka viranomainen on alun perin hyväksy-

nyt muodostettavaksi.  Merkittävä markkina-asema voidaan jatkossa-

kin saavuttaa pääsääntöisesti vain yhtiöjärjestelyjen kautta eikä mark-

kinointi- ja myyntitoimenpitein (uusmyynti ja vakuutusten siirrot). 

Yritysjärjestelyihin sovelletaan joka tapauksessa yrityskauppavalvon-

taa koskevia kilpailusäännöksiä kuten edellä 3. kohdassa on selostet-

tu.  

Kysymys olisi sellaisesta lainsäädännöstä, joka saattaa edellyttää pe-

rustuslain säätämisjärjestystä, mikäli sen katsotaan puuttuvan omis-

tuksen suojaan. Tämä koskee ainakin osakkeen- ja takuupääoman 

omistajien asemaa. 

Miten määritellään diffuusion peruste? Perusteiden on oltava yksise-

litteisiä ja lakiin kirjattuja. Kriteerit liittyvät keskeisesti määräävän 

markkina-aseman käsitteeseen. Kriteerien määrittämisessä voisi tu-

keutua yrityskauppavalvontaa koskeviin kilpailunrajoituslain periaat-

teisiin (KRL 11 d §) siitä milloin määräävän markkina-aseman katso-

taan tehokkaasti estävän kilpailua. Määräävä markkina-asema on 

määritelty KRL 3 §:n 2 momentissa, jossa todetaan, että määräävä 

markkina-asema katsotaan olevan elinkeinonharjoittajalla tai elinkei-

nonharjoittajien yhteenliittymällä, jolla koko maassa tai tietyllä alu-

eella on yksinoikeus tai muu sellainen määräävä asema tietyillä hyö-

dykemarkkinoilla, että se merkittävästi ohjaa hyödykkeen hintatasoa 

tai toimitusehtoja taikka vastaavalla muulla tavalla vaikuttaa kilpailu-

olosuhteisiin tietyllä tuotanto- tai jakeluportaalla. Säännöksen sovel-
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tamisessa työeläkejärjestelmään on otettava huomioon lakisääteisyy-

destä johtuvat erityispiirteet kuten se, että tuotteen hinta ja sisältö on 

ennalta määrätty. Lisäksi on huomattava, että määräävän markkina-

aseman syntyminen ei sinänsä ole kiellettyä. Kiellettyä sen sijaan on 

määräävän markkina-aseman väärinkäyttö (KRL 7 §). Työeläkeva-

kuutusyhtiölain omistajakontrollia koskevassa säännöksessä (7 §:n 4 

momentti) on maininta työeläkevakuutustoiminnan terveen kehityk-

sen vaarantamisesta. Tämä vastaa vakuutusyhtiölain 3 luvun 4 §:n 

säännöstä (aikaisemmin 3 luvun 2 a §). Säännöksen sisältöä on aikai-

semmin perusteltu (HE 303/1990) toteamalla, että vahingollinen vai-

kutus saattaa olla kysymyksessä, jos vakuutusyhtiölle tai vakuutusyh-

tiöryhmälle tosiasiallisesti syntyy määräävä markkina-asema.  

Mikä on menettely, joka johtaa pakolliseen diffuusioon ja mikä taho 

ja kenen aloitteesta tekee päätöksen diffuusiomenettelyn kohdistami-

sesta vakuutusyhtiöön (vakuutusvalvontaviraston ja kilpailuviraston 

yhteistoiminta)? Viranomainen voisi asettaa yhtiölle määräajan, jonka 

kuluessa yhtiön on ryhdyttävä toimenpiteisiin vakuutuskannan osan 

luovuttamiseksi vapaaehtoiselta pohjalta. Tätä kehotusta tai määräystä 

olisi mahdollista tehostaa esim. uhkasakolla tai kehotuksen vastaisen 

menettelyn sanktioinnilla (vrt. kilpailuviranomaisten asettama uhka-

sakko). 

Menettelyn tehokkuus edellyttäisi muutoksenhakuoikeuden rajoitta-

mista siten, että viranomaisen päätöksestä ei olisi mahdollista valittaa 

tarkoituksenmukaisuusperiaatteella. 

Miten jaettava vakuutuskanta määritellään? Vakuutettujen ja vakuu-

tuksenottajien asema ei jakautumisen seurauksena saa heikentyä.  

Miten varmistetaan diffuusion perusteella syntyvien yhtiöiden elin-

kelpoisuus ja toimintaedellytykset (toimintapääoma, toiminnalliset 

yhteydet esim. palvelukanavat)? Vakuutuksenottajien oikeutta vapaas-

ti valita eläkelaitos ei saa vaarantaa. Mikäli merkittävä osuus vakuu-

tuksenottajista valitsisi jonkin toisen eläkelaitoksen, voisivat diffuusi-

on kautta syntyneen yhtiön (yhtiöiden) toimintaedellytykset heikentyä. 

Pakollinen diffuusiomenettely olisi jälkikäteisvalvontaa, jolla puutut-

taisiin merkittävällä tavalla olemassa olevien työeläkeyhtiöiden mark-

kinatilanteeseen ja toimintaan. Kilpailuoikeuden markkinoiden keskit-

tymistä ehkäisevät säännökset lähtevät etukäteisvalvonnan ajatukses-

ta. 

Mikäli pakollisen diffuusiomenettelyn luomista pidettäisiin kilpailun 

kannalta tarkoituksenmukaisena ratkaisuna, tulisi yhtiöoikeudellisia 

seikkoja vielä selvittää laajemmin myös kansainvälisellä tasolla. Sa-

massa olisi selvitettävä, onko diffuusiolainsäädäntöä kilpailun tur-

vaamiseksi voimassa ja mitkä ovat tästä saadut käytännön kokemuk-

set. Selvitykseen liittyy myös edellä mainittujen ja muiden mahdolli-
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sesti esiin nousevien yhtiö- ja vero-oikeudellisten kysymysten tar-

kempi analysointi. 

Voimassa olevilla yrityskauppavalvontasäännöksillä pyritään edellä 

kuvatuin tavoin siihen lopputulokseen, johon pakollinen diffuusio 

tähtäisi jälkikäteisenä menettelynä. Pakollisen diffuusiomenettelyn 

käyttöönottaminen asettaisi yrityskauppavalvontasäännökset erikoi-

seen asemaan. Diffuusiomenettelyyn turvautuminen merkitsisi, että 

yrityskauppavalvontasäännösten etukäteiskontrolli ei kaikilta osin ole 

toiminut.   

Edellä sanottu perustuu sille olettamukselle, että huomattavan (mää-

räävän) markkina-aseman saavuttaminen perustuisi jatkossakin pää-

sääntöisesti työeläkeyhtiöiden rakennejärjestelyihin. Tällöin tulisi 

käyttää etukäteisvalvonnan keinoja ja varmistaa, että ne toimivat 

asianmukaisesti markkinoiden edelleen keskittymistä ehkäisten.  

Pakolliseen diffuusiolainsäädäntöön liittyy edellä selostetun mukai-

sesti paljon tekijöitä, jotka eivät liity kilpailuun sellaisenaan. Tämän 

vuoksi kysymys pakollisesta diffuusiolainsäädännöstä olisi selvitettä-

vä erikseen muussa yhteydessä esimerkiksi harkittaessa riskikeskitty-

mien muodostumista. 

8.4 Muut aiheeseen vaikuttavat tekijät 

Kuten eri yhteyksissä aiemmin on jo tullut esille, työeläkejärjestel-

mässä on useita asioita, joita koskevat yhteiset säännöt. Tällaisia ovat 

muun muassa eläkkeen perustana olevat työsuhdetiedot ja itse eläk-

keiden laskeminen ja määrääminen. Eläkelaitosten työ on suurimmal-

ta osin siten erilaisen tiedon käsittelyä.  

Nykyaikaiset tiedon käsittelyn kustannukset ovat palkkakustannusten 

jälkeen suurin yksittäinen erä budjeteissa. Vuosittain tulee voimaan 

erilainen määrä lainmuutoksia, joiden toimeenpanossa tarvitaan uusia 

tietojenkäsittelyjärjestelmien kehittämistä. Tiedon käsittelyn kustan-

nuksista huomattava osa on palkkakustannuksia. 

Yleensä näihin asioihin ei liity mitään liikesalaisuuksiin rinnastettavia 

tekijöitä, joten kysymyksessä on vain käyttökelpoisimman ratkaisun 

löytymisestä. Tällä alueella eläkelaitokset voisivatkin tehdä nykyistä 

kattavammin yhteistyötä, jolloin kokonaiskustannuksia säästyisi ja yh-

tenäisestä lähteestä tulevat tiedot olisivat kaikkien käytettävissä. Tä-

mä vaatisi nykyisten yhteisten rekisterien ja menetelmien täydentä-

mistä, jolloin ne olisivat käyttökelpoisempia muun muassa asiakas-

palvelun tarpeisiin. Yksittäisen eläkelaitoksen hoitokustannukset il-

meisesti alenisivat ja tämä ainakin sivuaisi yhtä kilpailutekijää eli 

toiminnan tehokkuutta. 
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Koska tietohallintojärjestelmät nykyisellään ovat varsin paljon eriyty-

neet, sanotun tavoitteen saavuttaminen vaatisi aluksi investointeja, 

mutta pidemmälle mentäessä mitä ilmeisimmin alkaisi syntyä myös 

säästöjä. Tästä syystä aihepiiriin kannattaisi uhrata suunnittelua, kos-

ka tavoitetta eri osapuolten kannalta voidaan pitää rationaalisena. 

9. Lisäeläkkeiden rooli kilpailussa 

Peruseläketurvaa täydentävät lisäeläkejärjestelmät liittyvät TEL:n kil-

pailuselvitykseen kolmesta syystä: a) eläkesäätiöillä ja -kassoilla on 

mahdollisuus harjoittaa sekä TEL 11 §:n mukaista että vapaaehtoista 

lisäeläkevakuutusta, b) työeläkevakuutusyhtiöt voivat harjoittaa TEL 

11 §:n mukaista lisäeläkevakuutusta ja c) työeläkevakuutusyhtiöt toi-

mivat yhteistyössä vakuutusyhtiöryhmissä, joihin kuuluu lisäeläketur-

vaa vakuuttavia henkivakuutusyhtiöitä. 

Selvitystyön toimeksiantoon ei varsinaisesti kuulu TEL:iä täydentävi-

en lisäeläkejärjestelmien käsittely, mutta kokonaiskuvan kannalta ja 

siitä syystä, että eräät lausunnonantajat ovat asiaan kiinnittäneet huo-

miota, seuraavassa luodaan katsaus lisäeläketurvaan ja sen kilpailu-

asetelmiin. Myös on syytä huomata, että eurooppalaisessa keskuste-

lussa rahastoivien lisäeläkejärjestelyjen roolia pyritään kasvattamaan. 

Tähän tähtää muun muassa EU:ssa tapahtuva niin sanotun rahastodi-

rektiivin kehitys. 

9.1 Lisäeläkkeet, niiden nykytila ja tulevaisuus 

Lakisääteistä eläketurvaa täydentävät lisäeläkkeet jaotellaan yleisesti 

niin sanottuihin toiseen ja kolmanteen  pilariin kuten kansainvälisestä 

katsauksesta kävi ilmi: ensimmäiseen pilariin kuuluu pakollinen kol-

lektiivinen peruseläketurva, toiseen pilariin työnantajan vapaaehtoiset 

kollektiiviset lisäeläkejärjestelmät ja kolmanteen pilariin henkilökoh-

taiset vapaaehtoiset lisäeläkkeet.  

Sovellettuna kotimaiseen eläkejärjestelmäämme on jaottelu seuraava: 

ensimmäiseen pilariin kuuluvat kansaneläke ja lakisääteiset työeläk-

keet, toiseen pilariin A-eläkesäätiöissä tai eläkekassoissa tai henkiva-

kuutusyhtiössä järjestetty ryhmälisäeläkevakuutus (sekä rekisteröity 

lisäeläketurva eli TEL:n 11 §:n mukainen vakuutus, joka on säädök-

sellisesti ensimmäisen ja toisen pilarin rajamailla mutta sisällöllisesti 

kuitenkin selkeästi toista pilaria) ja kolmanteen pilariin henkivakuu-

tusyhtiöiden yksilölliset eläkevakuutukset. 

Lisäeläkejärjestelmiemme kehitys on erityisesti 1990-luvulla ollut 

kansainvälisesti katsottuna poikkeuksellinen siinä mielessä, että toi-

sen pilarin mukainen eläketurva on vähentynyt. Voimakkainta tämä 

on ollut säätiöissä ja kassoissa. Tämä on ensisijaisesti johtunut siitä, 

että lakisääteinen työeläkejärjestelmä antaa riittäväksi koetun eläketa-

son yhä laajemmalle työntekijöiden joukolle. 
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9.1.1 Lisäeläketurvan tarve on vähentynyt  

Työeläkejärjestelmän voimaansaattamisvaiheen edetessä yhä useam-

mille henkilöille muodostuu lakisääteinen peruseläke niin suureksi, 

ettei tarvetta lisäeläkkeeseen enää merkittävästi ole (normaalisti lisä-

eläkejärjestelyissä kokonaiseläkkeen tavoitetaso on 60 %). Osittain 

tästä syystä ja osittain muista työmarkkinoilla tapahtuneista muutok-

sista johtuen lähes kaikki lisäeläkejärjestelyt on suljettu eli toisin sa-

noen uusia työntekijöitä ei enää pääse lisäetujen piiriin. Tästä on seu-

rauksena, että vähitellen nykyiset ryhmälisäeläkejärjestelmien eläke-

vastuut supistuvat olemattomiin. 

9.1.2 Eläkelaitoksia koskeva lainsäädäntö ja toimintaympäristö on muuttunut olennaisesti 

Eläkesäätiöitä koskevaan lainsäädäntöön on tehty 1990-luvulla perus-

tavaa laatua olevia muutoksia. Samoin eläkekassoja koskevaa lain-

säädäntöä on uudistettu, joskin merkitykseltään vähäisemmässä mää-

rin. Eräänä keskeisimpänä muutoksena aikaisempaan nähden on lisä-

eläkesäätiöiden asteittain vuoteen 2010 mennessä voimaan tuleva elä-

kevastuun kattamisvelvoite ja vastuuvajausmahdollisuuden poistumi-

nen yleisestä tilinpäätöskäytännöstä vuonna 2000. 

Myös muilta merkittäviltä osin lainsäädäntöä ja alemman asteisia 

normeja on yhdenmukaistettu eri vakuutuslaitosten välillä, josta on 

seurannut eläkesäätiöille huomattavia lisävelvoitteita ja säätiön ylläpi-

to on muuttunut aiempaa vaikeammaksi ja raskaammaksi. Katesään-

nökset ovat tästä yksi esimerkki. Erityisesti tämä on vaikuttanut pie-

niin eläkesäätiöihin, kun koosta riippumatta samat, alunperin vakuu-

tusyhtiölaista johdetut säädökset, on ulotettu koskemaan kaikkia va-

kuutuslaitoksia. Käytettävissä olevat resurssit eivät niillä kuitenkaan 

ole samanlaiset. 

Ensisijaisesti muutoksissa kysymys on siitä, että työntekijöiden turvaa 

on haluttu parantaa. Tämä on tärkeä asia erityisesti sikäli, että vapaa-

ehtoisissa järjestelyissä työntekijän asemaa ei ole lakisääteisen työelä-

kejärjestelmän tapaan turvattu minkäänlaisella yhteistakuujärjestel-

mällä. Voidaankin kuitenkin perustellusti kysyä, onko eläkesäätiötoi-

minnan ja eläkekassatoiminnan luonne ja erityispiirteet onnistuttu säi-

lyttämään tai niitä edelleen kehittämään riittävässä määrin niin, että 

oma paikka kiristyvässä kilpailutilanteessa olisi varmistettu.  

Selvää on, ettei vanhoihin aikoihin enää ole paluuta. Esimerkiksi elä-

kesäätiötoiminnalle aiemmin luonteenomainen vastuuvajaus ei enää 

voi saavuttaa samaa asemaa, koska nykyiset vaatimukset yritysten ti-

linpäätöksille edellyttävät läpinäkyvyyttä ja oikean kuvan antamista 

työnantajan taloudellisista vastuista, mukaan lukien eläkevastuut. 

Tulevaisuudessa taloudellisen ympäristön muutokset ja niiden heijas-

tusvaikutukset työmarkkinoihin voivat muuttaa nykyistä lisäeläke-
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markkinoiden kehitystrendiä siten, että paitsi yksilöllisen, myös kol-

lektiivisen lisäeläketurvan tarve ja suosio lisääntyy. Tällaisia tavoittei-

ta on nähtävissä EU:n viimeaikaisista lainsäädäntöhankkeista, joista 

tärkeimpänä ja ajankohtaisimpana on II pilarin lisäeläkkeitä koskevan 

eläkerahastodirektiivin valmistelu. 

Koko ajan voimistuvalla globalisaatiolla voi olla kahdenlaisia vaiku-

tuksia: toisaalta kiristyvä kilpailu voi johtaa tiukentuvaan kustannus-

tietoisuuteen yritysten sisällä, toisaalta voi käydä myös niin, että tiu-

kentuvassa kilpailussa tuloksellista liiketoimintaa tavoiteltaessa myös 

kilpailu hyvistä työntekijöistä lisääntyy, jolloin henkilöstön palkitse-

misjärjestelmien rooli korostuu. Viimeksi mainittua johtopäätöstä tu-

kee myös demograafinen kehitys, kun suurten ikäluokkien siirtyessä 

runsaasti eläkkeelle uutta henkilöstöä joudutaan hankkimaan eläk-

keelle siirtyvien tilalle. 

9.2 Eri lisäeläkelaitokset ja niiden kilpailuolosuhteet 

Lähtökohta ja tavoitteet lisäeläkevakuutustoiminnalle voidaan asettaa 

pitkälti vastaavasti kuin työeläkejärjestelmässäkin: lisäeläketurva tuli-

si voida järjestää työnantajien ja työntekijöiden tarpeita vastaavalla ja 

taloudellisesti tehokkaalla tavalla, jolloin erilaisia valintamahdolli-

suuksia tulisi olla tarjolla palvelua ja kilpailua turvaamassa. Erityistä 

painoa on annettava edellä jo mainitulle seikalle, että heikomman 

neuvotteluosapuolen eli työntekijän asema on turvattava ilman yhteis-

takuuta toimivissa lisäeläkejärjestelyissä. 

Eri lisäeläketurvan järjestämismuotojen erot esimerkiksi toimintapii-

rin rajauksen ja hallinnon osalta ovat samoja, joita on jo käsitelty työ-

eläkejärjestelmän yhteydessä. Muitakin eroja henkivakuutusyhtiöiden 

ja lisäeläkesäätiöiden ja -kassojen välillä kuitenkin on, joista voidaan 

mainita mm. 

a) henkivakuutusyhtiöiden valvonnan painottuminen EU:n henki-

vakuutusdirektiivien myötä etukäteisvalvonnasta jälkikäteisval-

vontaan 

b) erot eläketurvan sisällössä, joista eräänä merkittävänä on sijoi-

tussidonnaisen vaihtoehdon puuttuminen eläkesäätiöistä ja elä-

kekassoista 

c)  työntekijän omien maksuosuuksien mahdollisuuden puuttumi-

nen eläkesäätiöissä. 

Nykyiseen lisäeläkesäätiöiden ja henkivakuutusyhtiöiden kilpailuti-

lanteeseen on eräissä lausunnoissa kiinnitetty huomiota ja epäilty siinä 

olevan epäkohtia. Esimerkiksi lisäeläkesäätiöiden purkamisten tärke-

äksi syyksi on joissakin lausunnoissa nähty henkivakuutusyhtiöiden 

paremmat kilpailumahdollisuudet sekä jopa kyseenalaiset kilpailukei-

not. 
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Edellä mainitut lainsäädännölliset erot näkyvät konkreettisesti muun 

muassa eläkevastuun laskennassa. EU-lainsäädäntö ei enää salli val-

vontaviranomaisten vaatia henkivakuutusyhtiöiltä vakuutusmaksun ja 

vastuuvelan laskuperusteiden etukäteisvahvistusta. Vakuutusmaksun 

määrittelevät perusteet eivät ole myöskään julkisia. Eläkesäätiöille 

valvontaviranomainen antaa eläkevastuun laskentaperusteet. Myös 

eläkekassoilta vaaditaan perusteiden ennakkovahvistus ja ne ovat jul-

kisia. Nämä lainsäädännön erot ovat osaltaan lisänneet ryhmälisäelä-

kevakuutuksessa sovellettujen laskuperusteiden eroja. Toisin sanoen 

samasta eläketurvasta voi eri paikassa hinta olla määritelty eri tavoin, 

joka lienee EU-lainsäädännössä ollut pyrkimyksenäkin. 

Vastuuvelan ja eläkevastuun laskennan lähtökohtana on kuitenkin se-

kä vakuutusyhtiö-, eläkesäätiö- että vakuutuskassalaissa turvaavuus-

periaate, toisin sanoen vastuuvelka (eläkevastuu) tulee arvioida tur-

vaavasti. Laskuperusteiden turvaavuusmarginaalien asianmukaisuu-

den arviointi kuuluu aktuaarille ja viime kädessä vakuutusvalvontavi-

ranomaisille. Erot laskuperusteissa ovat nykyisessä EU- ympäristössä 

siis väistämättömiä ja kaikilta osin yhdenmukaisuus ei ole edes tavoi-

teltavaa. Esimerkiksi sellainen vaatimus, että vakuutusmatemaatikko 

laatisi omat laskuperusteet erikseen kaikille pienille lisäeläkesäätiöille 

olisi paitsi kohtuuttoman työläs, myös erittäin vaikeasti toteutettavissa 

muun muassa havaintoaineiston pienuudesta johtuen.  

Johtopäätöksenä edellä olevasta voidaan todeta, että kilpailun vapau-

tuminen EU:n myötä on voinut aiheuttaa lisäeläkesäätiöiden ja -

kassojen kannalta kilpailuaseman heikentymistä. Ryhmälisäeläkkei-

den suosion alenemisen merkittävimpänä taustasyynä lienee kuitenkin 

se, ettei nykymuotoinen lisäeläkesäätiöiden ja -kassojen toiminta enää 

vastaa kaikilta osiltaan tämän päivän tarpeita ja tulevaisuuden haastei-

ta. Näin ollen kehitystyötä tulisi suunnata lainsäädännön uudistami-

seen siten, että eri eläkelaitoksille annettaisiin yhtäläiset mahdollisuu-

det harjoittaa eri tyyppistä lisäeläkevakuutustoimintaa kunkin yrityk-

sen tarpeita vastaten. Edellä tuotiin esiin eräitä epäkohtia ja puutteita, 

joita nykyisessä eläkesäätiöitä ja vakuutuskassoja koskevassa lainsää-

dännössä voidaan kilpailun tasapuolisuuden näkökulmasta osoittaa. 

Neutraliteetin kannalta muutamia selkeitä eroja on säädöksissä myös 

eläkesäätiöiden eduksi: lisäeläkesäätiöiltä ja -kassoilta ei edellytetä 

toimintapääomaa eikä TEL-toimintaa ole tarvinnut eriyttää muusta 

toiminnasta. 

9.3 TEL:n 11 §:n mukainen lisäeläkevakuutus 

Lailla ja alemmanasteisilla normeilla tarkkaan säännellyn TEL:n 11 

§:n mukaisen lisäeläkevakuutuksen katsottiin EU-liittymisneuvotte-

luissa kuuluvan samaan asemaan lakisääteisen työeläkevakuutukseen 

kanssa. Tämän vuoksi TEL:n lisäetuja ei tarvinnut eriyttää työeläke-

vakuutusyhtiöistä henkivakuutusyhtiöihin vapaamuotoisen lisäeläke-



  

  127 

  

                 

vakuutuksen tapaan. Myös TEL-eläkesäätiöiden ja –kassojen yhtey-

dessä on mahdollista järjestää TEL:n lisäetuja 

TEL:n lisäetujen viimeaikainen kehitys on ollut pitkälti samanlaista 

kuin edellä kuvattu vapaamuotoisen ryhmälisäeläkevakuutuksen kehi-

tys. Lisäeläkejärjestelyt ovat yleensä suljettuja eikä uusia vakuutuksia 

ole viime vuosina juurikaan otettu. Myös muita syitä TEL:n lisäetujen 

suosion hiipumiseen on olemassa esimerkiksi vakuutusmaksuperus-

teisiin ja eläketurvan sisällön tiukaksi koettuun sääntelyyn liittyen. 

Parasta aikaa on valmisteilla TEL:n rekisteröityä lisäeläkevakuutusta 

koskeva hallituksen esitys, jossa tullaan ehdottamaan näiden vakuu-

tusten sulkemista niin, ettei uusia vakuutettuja enää pääsisi rekiste-

röidyn lisäturvan piiriin. Myöskään uusia vakuutuksia ei vuodesta 

2001 alkaen enää voitaisi myöntää. Lisäksi vakuutusmaksut nousivat 

huomattavasti vuoden 2000 alusta lukien, mikä lisännee edelleen va-

kuutusten päättämistä. 

9.4 Lisäeläkkeet työeläkejärjestelmän kilpailun kannalta 

9.4.1 Työeläkevakuutusyhtiöt ja vakuutusyhtiöryhmät 

Suoranaisesti työeläkevakuutusyhtiöitä koskee lisäeläkkeistä vain 

TEL:n 11 §:n mukainen lisäeläkevakuutus. Sen merkitys kilpailun 

kannalta on nykyisellään vähäinen ja käytännössä poistuu, mikäli 

edellä mainitut kaavailut koko vakuutuslajin sulkemisesta toteutuvat. 

Ainakin teoriassa vakuutusyhtiöryhmän henkivakuutusyhtiön kanssa 

yhteistyössä toimiva työeläkevakuutusyhtiö voisi saada sellaista hyö-

tyä, jota ilman tällaista yhteyttä toimiva eläkelaitos ei voi saada. Sa-

moin tässä tilanteessa henkivakuutusyhtiö voi saada hyötyä asiasta. 

Käytännössä valvovan viranomaisen pitäisi pystyä estämään tällaisen 

mahdollisuus.  

Koska TEL-vakuutustuote on sisältönsä ja hintansa suhteen tarkoin 

säännelty, voisi tällainen kilpailuetu koskea lähinnä henkivakuutusyh-

tiön tarjoamia tuotteita ja niihin liittyviä asiakasetuja tai muita järjes-

telyjä. Vakuutusyhtiöryhmittymien ja laajemmin finanssitavaratalo-

jenkin eräänä tärkeimpänä päämääränä on asiakkaan kokonaispalve-

lun tarjoaminen saman katon alta. Tämä tavoite on asiakkaan kannalta 

hyvä sikäli kun siihen ei liity epäterveitä piirteitä, esimerkiksi tosiasi-

allisten valintamahdollisuuksien olennaista rajoittamista. Tuotteiden 

markkinoinnissa on yleinen periaate, että kanta-asiakkuuden tai kes-

kittämisen suosiminen nähdään sekä yrityksen että asiakkaan etujen 

mukaiseksi.  

Rajan vetäminen siihen, milloin tällaisessa kehityksessä ollaan menty 

epäterveelle puolelle, on hankalaa. Ennen kaikkea kysymys lienee sii-

tä, että tuoteinformaatio ja vertailtavuus tulisi varmistaa. Samoin  ko-
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konaisvakuutusturva pitäisi voida haluttaessa ilman kohtuuttomia 

vaikeuksia koota useista eri yhtiöistä tai eläkelaitoksista. EU:n liitty-

missopimuksen sekä työeläkevakuutusyhtiölain asettamat velvoitteet 

TEL- ja muun vakuutustoiminnan erillään pitämiseksi luovat osaltaan 

painetta epäterveiden kytkösten välttämiseen. Vakuutusmarkkinoiden 

tehokkuuden lisäämistä voivat omalta osaltaan edistää vakuutusval-

vonta, vakuutusmeklarit, kuluttajansuojaorganisaatiot, kilpailuvirasto 

jne. 

9.4.2 TEL- ja lisäeläketurvaa hoitavat (AB) eläkelaitokset 

Eläkesäätiöiden ja eläkekassojen ominaispiirteenä on, että samassa 

eläkelaitoksessa voidaan järjestää sekä TEL:n mukainen eläke että 

vapaamuotoinen lisäeläketurva. Nämä toiminnot on järjestettävä eri 

osastoissa (B ja A-osastot), joiden velat ja varat on pidettävä erillään. 

Nykyisessä tilanteessa hyvinä puolina työnantajan kannalta ovat muun 

muassa saavutettavat volyymi- ja synergiaedut esimerkiksi sijoitus-

toiminnassa, resurssitarpeessa ja hallinnoinnissa. Samoin nykyiset 

säännökset mahdollistavat rahaliikenteen osastojen välillä eli niin sa-

notun sisäisen siirron osastolta toiselle. Tämä on hyödyllistä erityises-

ti, kun muistetaan aiemmin mainittu lisäeläketurvan kattamisvelvoite 

ja vastuiden aleneva kehitys. Tässä tilanteessa A-osaston sijoitus-

omaisuuden tuottotaso voi ylittää eläkekuluihin tarvittavan määrän, 

mutta näitä tuottoja voidaan käyttää TEL:n kasvavien vastuiden kat-

tamiseen. Osastojako ei myöskään estä omaisuuden siirtämistä osas-

tolta toiselle, joten tällä tavoin voidaan helpottaa muun muassa TEL:n 

toimintapääomasäännöksien hallintaa. Todettakoon vielä, että myös 

TEL-osastosta voidaan siirtää varoja A-osastoon ja tämä on mahdol-

lista jo toimintapääoman ollessa tavoitevyöhykkeellä, kun taas pelkäs-

tään B-toimintaa harjoittavissa säätiöissä ja kassoissa ylikatteen pa-

lautus työnantajalle edellyttää tavoitevyöhykkeen ylärajan ylitystä. 

Rajanveto hyväksyttävän ja haitallisen toiminnan välillä on tälläkin 

alueella vaikea. Toimintamahdollisuuksien joustavuus on sinänsä hy-

vä asia. Edellä mainittu toimintapääomasäännösten hallinta omaisuu-

den siirroilla ei välttämättä ole haitallista mutta voi erityistapauksissa 

johtaa vaatimusten manipulointiin. Synergiaeduissa sijoitustoiminnan 

osalta tulevat vastaan muualla työeläkejärjestelmässä toteutetut lin-

janvedot. Aiemmin mainitun lakimuutoksen seurauksena työeläkeva-

rojen sijoittaminen on vakuutusyhtiöissä haluttu tehdä mahdollisim-

man itsenäiseksi muusta sijoitustoiminnasta. 

Nykytilanteessa huonona piirteenä kilpailun kannalta voidaan nähdä 

eläkesäätiöiden ja eläkekassojen erilainen asema TEL-yhtiöihin ver-

rattuna. Myös EU:n lisäeläkkeitä koskevan kehittämisen vaikutukset 

voivat osoittautua nykyisessä järjestelmässä ongelmallisiksi erityisesti 

B-osastojen valvonnan ja TEL-yhteisvastuun kannalta. Tärkeä piirre 
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kehitystyössä on, että eläkerahastoissa tulisi toteuttaa jäsenyys valtion 

rajojen yli. Eläkerahaston valvovana viranomaisena olisi tässä tilan-

teessa yhden valtion eli rahaston kotivaltion valvova viranomainen.  

Tässä suhteessa kehitteillä oleva direktiivi saattaa pitää sisällään juuri 

saman ongelman, joka kohdistui työeläkeyhtiöihin tarkasteltaessa 

henkivakuutusdirektiivien soveltamista niihin: jos muun maan viran-

omaisen valvonnassa oleva rahasto voisi järjestää eläketurvaa mukaan 

lukien lakisääteistä turvaa suomalaisille työntekijöille, tätä rahastoa ei 

voitaisi velvoittaa osallistumaan suomalaisen työeläkejärjestelmän pe-

rusrakenneosiin kuuluvaan tasausjärjestelmään. Toisaalta, jos suoma-

laisessa valvonnassa oleva säätiö tai kassa voisi järjestää sekä vapaa-

ehtoista että lakisääteistä turvaa, voisi olla vaikea estää näiden mo-

lempien toimintojen harjoittamista ulkomaiselta rahastolta. 

Muut kehitteillä olevan rahastodirektiivin piirteet sen sijaan eivät ai-

heuta huolta työeläkejärjestelmän kannalta. EU:ssa komission ajama 

sijoitustoiminnan vapauksien lisääminen ja niin sanottu huolellisen 

miehen valvontaperiaatteen soveltaminen voivat olla eräs tapa järjes-

tää eläkerahastoille hyvä toimintaympäristö.  

9.4.3 Eläkerahastotoiminnan kehittäminen 

Lisäeläkepuolella kilpailun kehittäminen edellyttäisi monimuotoisuu-

den lisäämistä tuotteisiin ja joustavuuden lisäämistä säädöspuolella. 

Tämä saattaa lähivuosina joka tapauksessa olla väistämätöntä EU:n li-

säeläkerahastodirektiivin mahdollisesti toteutuessa. EU-alueen lisä-

eläkemarkkinoilla trendeinä ovat tällä hetkellä palveluiden vapaan tar-

jonnan esteiden poistaminen ja kilpailun lisääminen. Lisäksi sijoitus-

toiminnan riskien hallinnassa pyritään siirtymään laadullisiin kritee-

reihin määrällisten sijasta (prudent man rule). 

Eräänä tapana lähestyä edellä mainittua ongelmapiiriä voisi olla laa-

jempi selvitystyö siitä, millä tavoin voitaisiin lainsäädännöllä antaa 

parhaat puitteet lisäeläkerahastotoiminnan kehittymiselle. Tärkeä ky-

symys lisäeläkkeiden kannalta on se, miten niitä kohdellaan verotuk-

sellisesti. Lisäeläkkeiden roolin huomattava lisääminen edellyttäisikin 

verokohtelun selvää keventämistä. 

10. Selvitysmiesten suositukset 

Edellä on monipuolisesti selvitetty työeläkejärjestelmän nykytilantee-

seen liittyviä kilpailuolosuhteita ja tekijöitä sekä ylipäätään kilpailun 

tarvetta ja mahdollisuuksia työeläkejärjestelmässä. Kysymykseen sii-

tä, voidaanko lakisääteiseen työeläkejärjestelmään ylipäätään soveltaa 

kilpailua, vastaus on myönteinen. Kilpailulla on tosin rajoituksia, joita 

niitäkin on edellä kosketeltu laajasti. Pelkistetysti voidaan sanoa, että 

kilpailua voidaan soveltaa parempien sijoitustuottojen aikaansaami-

seksi ja eläkelaitosten käytännön toiminnan tehostamiseksi. Nämä 
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näyttävät olevan myös muiden maiden järjestelmissä keskeisiä kilpai-

lun tavoitteita. Selvitystä muista maista on tosin niukahkosti, koska 

kilpailunäkökulmaa ei yleensä ole kovin paljon selvitetty. Kohdassa 

5.6.5.3 mainitussa raportissa myös korostetaan kilpailun merkitystä 

ulkomaisessa keskustelussa. 

Kilpailun saamiseksi aidoksi tarvitaan kilpailukeinojen ja erilaisten 

reunaehtojen määrittelyä ja kehittämistä. Tämän vuoksi selvitystyössä 

on tuotu yksityiskohtaisesti esille eläkejärjestelmään sisältyviä sään-

nöksiä ja määräyksiä, jotka useimmat asettavat kilpailulle rajoitteita. 

Kilpailun sovittaminen tähän kenttään vaatii, että reunaehdot tunniste-

taan, koska esim. raja sellaiseen kilpailuun, jonka katsottaisiin rikko-

van työeläkejärjestelmän EU:n henkivakuutusdirektiivin ulkopuolelle 

jättämisen perusteita, on varsin epämääräinen ja häilyvä. Tämän 

vuoksi kilpailun on selkeästi lähdettävä  työeläkejärjestelmän perus-

teista eli tarve kilpailulle on tultava järjestelmästä itsestään. 

Olennainen syy työeläkevakuutuksen sulkemiselle henkivakuutusdi-

rektiivien soveltamisalan ulkopuolelle on se, että järjestelmässä sovel-

letaan huomattavan pitkälle jakojärjestelmää. Kaikkien järjestelmän 

piiriin kuuluvien tasavertainen osallistuminen jakojärjestelmäosuuden 

rahoitukseen olisi mahdotonta toteuttaa henkivakuutusdirektiivien 

sääntöjä noudattaen. Kilpailun vapauttaminen ei saa johtaa tilantee-

seen, jossa liittymissopimus tulisi tältä osin uuteen harkintaan ja hen-

kivakuutusdirektiivejä ryhdyttäisiin soveltamaan, sillä tällöin työelä-

kejärjestelmän toiminnan perusedellytykset romuttuisivat.  

Työeläkejärjestelmä tarvitsee hyviä sijoitustuottoja kasvaviin eläke-

kustannuksiin. Jos kilpailulla saadaan aikaan kohoavia sijoitustuotto-

ja, kilpailua voidaan pitää eläkejärjestelmää tukevana. 

Toiminnan tehokkuus on työeläkejärjestelmän piirissä oleville tärke-

ää, koska tehokas toiminta yleensä myös säästää kustannuksia. 

Kilpailun syntyminen edellyttää, että mukana on useita toimijoita. 

Työeläkejärjestelmä on rakennettu siten, että sen toimeenpanosta vas-

taavat useat eri laitokset, jotka myös toimintarakenteeltaan voivat 

poiketa toisistaan. Näitä ovat eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt ja –

kassat sekä muutamat lailla perustetut eläkelaitokset. Hajautuksen riit-

tävä säilyminen on  jatkossakin tärkeää, koska liiallinen keskittymi-

nen näivettää kilpailua ja samanaikaisesti riskikeskittymät kasvavat. 

Tätä korostaa vielä se, että eläkesijoituksista kasvava määrä on aiem-

paa selvästi riskipitoisempaa.  

Kilpailtaessa on tärkeää että näin säännellyssä toiminnassa saman-

tyyppiset eläkelaitokset lähtevät samanlaisista lähtökohdista. Niinpä 

eläkevakuutusyhtiöillä ulkoisten puitteiden tulee olla yhteneväisiä. 

Tällainen keskeinen puite on toimiluvan sisältö, jossa ei tulisi olla 

kilpailuun vaikuttavia eroja. Nyt tilanne ei ole yhteneväinen, joten mi-
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tä pikemmin tulisi ryhtyä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. So-

siaali- ja terveysministeriössä on vireillä aihetta koskevat hakemukset. 

Kilpailuympäristön muodostaa työeläkejärjestelmä lainsäädäntöineen 

ja määräyksineen, laitoksineen  ja sidoksineen. Kuten tämäkin selvitys 

osoittaa, työeläkejärjestelmän säädöksistä on aikojen kuluessa muo-

dostunut sekava kokonaisuus ja tätä kokonaisuutta on vaikea hallita. 

Vaikka  toiminta teknisesti on moitteetonta, sitä ohjaavista säädöksis-

tä niihin perehtymättömän on erittäin vaikea saada selkoa. Lakeja on 

useita ja niitä täydentävät asetukset ja eri asteiset sosiaali- ja terveys-

ministeriön, nyttemmin myös vakuutusvalvontaviraston ohjeet ja 

määräykset.  

Niinpä myös kilpailullisesta näkökulmasta olisi perusteltua, että mitä 

pikimmin ryhdyttäisiin toimenpiteisiin lainsäädännön selkiinnyttämi-

seksi ja tarpeettomien määräysten poistamiseksi. Työeläkelakien mää-

rää olisi mahdollisuus vähentää ilman, että se merkitsisi kenenkään 

jäämistä eläketurvan ulkopuolelle. Selkiinnyttäminen mahdollistuisi 

myös sitä kautta, että eläketurvan määräytymisperusteita yhtenäistet-

täisiin vastaamaan nykyistä paremmin vakuutusperiaatetta ja erityis-

laitosten toiminta ja eläkelaitosten toimintasäännöt sopeutettaisiin yh-

den lain piiriin. Tällainen selkiinnyttäminen on  tietenkin ensisijaisen 

tärkeää vakuutettujen ja eläkkeen saajien kannalta, mutta myös kilpai-

luympäristö selkiintyisi olennaisesti tällaisten muutosten vanavedessä. 

Sosiaali- ja terveysministeriön ja vakuutusvalvontaviraston määräyk-

sillä ja perusteilla on keskeinen asema työeläkejärjestelmän rahallises-

ti tärkeiden asioiden määrittämisessä. Rahastojen, laskuperustekoron, 

vakuutusmaksun, vakavaraisuuden jne. yksityiskohdat löytyvät perus-

teista ja vasta niiden kautta saadaan sisältö laissa pääpiirteittäin lausu-

tuille periaatteille. Perusteet on pitkälle laadittu matemaattisten kaa-

vojen muotoon ja niiden tarkempi tulkinta jää käytännössä eläkelai-

toksen aktuaarin tehtäväksi. Koska yleisesti ottaen koko eläkelaitok-

sen rahoituksen sisältö tulee perusteista, jatkossa on kiinnitettävä li-

sääntyvää huomiota niiden sisällön ymmärrettävyyteen. 

Eläkelaitosten hallinnassa on satoihin miljardeihin kohoava varalli-

suus. Sen kartuttamiseen, turvaavuuteen, riskeihin ja määräytymiseen 

liittyvien keskeisten perusteiden tulisi olla selkeitä ja sellaisia, että 

kaikki kilpailuun osallistuvat päättäjät ja toteuttajat ymmärtäisivät ne 

yksityiskohtiaan myöten. Tämän johdosta näitä asioita hoitavien päät-

täjien ja toimeenpanevan henkilöstön asiantuntemuksen vaatimus 

yhäti kasvaa. 

Selvitysmiesten väliraportista annetuissa lausunnoissa on viitattu sii-

hen, että työeläkejärjestelmään tulisi tehdä pidemmälle meneviä ra-

kenteellisia muutoksia. Vaatimusten yleisenä lähtökohtana on, että 

eläkejärjestelmään tulisi sisällyttää yksityisen eläkesäästämisen piir-
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teitä esim. perustamalla järjestelmän sisään vakuutetuille mahdolli-

suus säästää lisää eläketurvaa ns. eläketilien avulla. Esittäjät pitävät 

tällaista kehitystä myös kilpailullisesta näkökulmasta perusteltuna, 

koska se lisäisi kilpailun aitoutta 

Tässä selvityksessä on pitäydytty nykyisensisältöisessä työeläkejärjes-

telmässä ja pyritty löytämään siitä kilpailuelementit. Työeläkejärjes-

telmän kokonaisuudistus tai olennaiset rakennemuutokset eivät ole 

tehtävissä ja perusteltavissa  pelkästään kilpailunäkökohdista, vaan ne 

vaativat laajempaa pohjaa. Näin ollen tässä selvityksessä ei ole otettu 

tätä näkökulmaa lähempään tarkasteluun. Tästä huolimatta on todet-

tava, että asia on tärkeä ja vaatisi perusteellista paneutumista ensi ti-

lassa 

Seuraavassa on esitetty selvitysmiesten kannanottoja edellä sanottujen 

lisäksi eräisiin keskeisiin kilpailuun liittyviin tekijöihin suositusten 

muodossa. Koska ainakin vakuutusteknisiin perusteisiin liittyvät suo-

situkset ovat sellaisia, että ne vaativat vielä tarkempaa erillistä selvit-

tämistä, niitä voidaan pitää lähinnä suuntaa osoittavina. Käytäntöön 

sovellettavat ratkaisut vaativat lisää pohdintaa ja toimivuuden testaa-

mista, mitä käytettävissä olleen ajan puitteissa ei ole voitu tehdä. Osit-

tainen tarkastelu erilaisten selvitystyössä esille tulleiden vaihtoehtojen 

vaikutuksista on esitetty liitteenä 11 olevassa taulukossa. 

10.1 Laskuperustekorko, hyvitykset ja eläkevakuutusyhtiön vaihto 

Selvityksessä on edellä kohdissa 5.4. ja 5.5. perusteellisesti käsitelty 

laskuperustekorkoa ja hyvityksiä. Laskuperustekorko on eläkelaitok-

sen sijoituksille ennakolta asetettu hallinnollinen korkovaatimus. Tä-

hän korkomäärään saakka sijoitustuotot ohjautuvat tulevien eläkkei-

den rahoitukseen. Myös rajan ylittävät tuotot ovat valtaosaltaan tur-

vaamassa eläkkeiden rahoitusta ja niitä voidaan käyttää vakavaraisuu-

den lisäämiseen. Lisäksi niitä voidaan käyttää hyvitysten antamiseen 

vakuutuksenottajille, mikä merkitsee vuotuisen vakuutusmaksutason 

alenemista. Työeläkevakuutusyhtiön omistajille (osake- tai takuupää-

oman omistajat) kuuluu oikeus vain sijoitettuun pääomaan ja sille an-

nettavaan kohtuulliseen tuottoon. 

Laskuperustekoron määräytymismekanismi perustuu nykyisellään tul-

kintaan, että korko on määriteltävä etukäteisesti. Teoreettisesti meka-

nismi on hyvin perusteltu. Käytännössä se kuitenkin johtaa pitkällisiin 

keskusteluihin koron oikeasta tasosta. Mikäli pidemmälle meneviin 

muutoksiin ei haluta mennä, olisi joka tapauksessa tutkittava tarkasti 

myös mahdollisuutta kiinnittää laskuperustekorko reaalikorkoon pi-

demmäksi ajaksi vuosittaisen tempoilun vähentämiseksi. 

Sijoittamisen päämääränä tulee olla paras mahdollinen tuotto ja sen 

ohjautuminen eläkkeiden kustannusten alentumiseen pitkällä täh-

täimellä. Nykyinen etukäteinen laskuperustekorko on ajateltu tuke-
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maan tätä tavoitetta. Tämä mekanismi ei kuitenkaan välttämättä toteu-

ta tavoitetta parhaalla mahdollisella tavalla. Kilpailun ja tuottojen li-

säämisen kannalta olisi parempi, että laskuperustekorko määritettäi-

siin jälkikäteisenä, jolloin sen tehtävänä olisi paremminkin kiinnittää 

mahdollisimman suuri osa saadusta hyvästä tuotosta eläkkeiden pit-

kän aikavälin rahoitusta tukemaan kuin sinänsä säätää etukäteen tuot-

tovaatimusta korkeimmalle mahdolliselle tasolle. 

Selvityksessä on tarkasteltu mahdollisuutta siirtyä vuosittain jälkikä-

teiseen laskuperustekoron määritykseen, joka mahdollistaisi mm. 

tuottojen ohjautumisen mahdollisimman hyvin tuleviin eläkevastui-

siin. Ehdottomana alarajana pidettäisiin lain mukaan rahastoille hyvi-

tettävää 3 %:n tuottoa. Mikäli siihen ei päästä, kyseinen yhtiö joutuisi 

purkamaan vakavaraisuuttaan rajan saavuttamiseksi. Tällainen malli 

on ollut jo vuonna 1998 laskuperustekorkoryhmän muistiossa, mutta 

silloin siihen ei ole otettu kantaa. Malli mahdollistaisi myös laskupe-

rustekoron määrittämisen erilaiseksi eri eläkelaitoksille, mikä kilpai-

lun kannalta ei välttämättä ole huono asia. 

Miksi eläkelaitokset pyrkisivät parempiin tuottoihin, jos ehdoton ala-

raja olisi niinkin vaatimaton kuin edellä on sanottu? Jos eläkeyhtiön 

sijoitustuotot jäisivät alle kaikkien eläkelaitosten jälkikäteen määrite-

tyn tuottojen keskiarvon, seurauksena olisi yhtiön asiakkaan halu siir-

tyä yhtiöön, joka tuottaa paremmat tuotot ja kykenee maksamaan pa-

remmat hyvitykset. Jos lisäksi eläkeyhtiön vaihtamista helpotetaan 

jäljempänä sanotuilla tavoilla, yhtiö ottaa todella suuren riskin pitäy-

tymällä muita huonompiin tuottoihin. 

Hyvityksiä pidetään nykyisellään merkittävimpänä kilpailukeinona 

työeläkejärjestelmässä. Niiden jakamisessa takaisinlainaamattomalla 

rahastolla on huomattavan suuri paino. Tässä kohdin on vedottu va-

kuutuslainsäädännössä sovellettavaan kohtuusperiaatteeseen. Edellä 

on osoitettu, ettei kohtuusperiaatteen soveltaminen työeläkejärjestel-

mässä välttämättä ole samoin perusteltavissa kuin esim. henkivakuu-

tuksessa. 

Hyvitysmenettely on johtanut myös vaatimukseen, että vakuutuk-

senottajan vaihtaessa eläkevakuuttajaa kertyneen rahaston pitäisi 

vaihdon mukana siirtyä uuteen yhtiöön. Toisaalta voidaan todeta, että 

vaikka rahastot kertyvät vakuutuskohtaisesti, niitä ei kuitenkaan voida 

verrata yksityisiin eläketileihin, joihin asianomaiselle syntyy subjek-

tiivisia oikeuksia esim. niiden sijoittamisen suhteen. Eläkelaitos tekee 

sijoitukset vakuutuksenottajaa kuulematta, mutta tietenkin pyrkien 

parhaisiin mahdollisiin tuottoihin. Lisäksi ajanoloon rahastojen pitä-

minen ”korvamerkittyinä” siten, että ne liitetään oikeaan yritykseen, ei 

ole aivan yksinkertaista yrityskauppojen, fuusioiden ja muun kehityk-

sen seurauksena. 
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Edellä on käsitelty kolmea vaihtoehtoa eläkeyhtiön vaihdoksen yhtey-

dessä: 

- Rahastot siirtyvät mukana uuteen yhtiöön 

- Entinen yhtiö maksaa siirtymävaiheessa jonkin aikaa edelleen 

hyvityksiä 

- Hyvitysten maksaminen maksettujen vakuutusmaksujen perus-

teella. 

Selvitysmiehet esittävät, että välittömästi ryhdyttäisiin tarkemmin tut-

kimaan laskuperustekoron  määräämistä jälkikäteen selvityksessä esi-

tettyjen perusteiden mukaisesti. Hyvitysten perusteena tulisi siirtyä 

rahastoista menettelyyn, jossa hyvitysten saaminen eläkeyhtiön vaih-

doksen yhteydessä perustuisi uudessa yhtiössä kolmen vuoden aikana 

maksettujen kokonaisvakuutusmaksujen perusteella määräytyvään 

menettelyyn eikä kertyneisiin rahastoihin. Tällöin vakuutuksenottaja 

pääsisi asteittain kolmessa vuodessa täysiin hyvityksiin. Paitsi muuta, 

tämän voidaan olettaa ohjaavan yhtiöitä hyvien tuottojen hankkimi-

seen uusien asiakkaiden saamiseksi. Lisäksi se selkeästi yksinkertais-

taisi nykyistä menettelyä. 

Siirron tulee olla mahdollinen muulloinkin kuin kalenterivuoden alus-

sa. Selvitysmiehet esittävät, että siirto voisi kalenterivuosittain tapah-

tua kunkin kalenterivuosineljänneksen  1. päivänä noudattaen kuiten-

kin vähintään kolmen kuukauden pituista irtisanomisaikaa. 

Hyvitysten enimmäismäärät on suhteutettu kunkin yhtiön vakavarai-

suuteen siten kuin edellä kohdassa 5.5.5.3. todetaan. Tässä yhteydessä 

tulisi kuitenkin vielä tarkemmin tutkia, voisiko hyvitysten jakomah-

dollisuus olla vieläkin suurempi lähellä tavoitevyöhykkeen ylärajaa. 

Hyvitykset työntekijäin vakuutusmaksuun määritettäisiin edelleen ny-

kyiseen tapaan keskimääräisellä tasolla ja se johdetaan keskimääräi-

sestä TEL-vakuutusmaksuprosentista. Hyvitysten vaikutus  heijastuu 

tätä kautta  nousuna tai laskuna työntekijöiden maksamaan vakuutus-

maksuun. Työntekijän eläkemaksun määräytymisessä on kehittämisen 

varaa alueella, joka ei niinkään liity kilpailuun mutta joka on syytä to-

deta. Maksu määrätään arvion pohjalta etukäteen ja on ilmennyt, että 

toteutunut maksu on ollutkin jonkin verran arvioitua keskimääräistä 

TEL-vakuutusmaksua alempi. Olisi syytä harkita sitä, että maksun 

määräytymisessä otettaisiin huomioon myös edellisen vuoden toteu-

tuneen maksutason ero arvioidusta tasosta. 

10.2 Vakavaraisuussäännökset 

Toimintapääomasäännökset ovat olleet käytössä lyhyen ajan ja osit-

tain ne on saatu valmiiksi vasta vuoden 1999 lopulla. Näin ollen nii-

den käytöstä ei vielä ole laajempaa kokemusta. Tärkeää on  kuitenkin 

todeta, että toimintapääomasäännöksien mukaisia vakavaraisuusvaa-

timuksia ei tule omaisuusjakautumaa keinotekoisesti muuttelemalla 
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voida manipuloida vastuunsiirtojen yhteydessä kuten edellä kohdassa 

5.6.3. on todettu. Toisekseen on tärkeää, että toimintapääoman riski-

puskuritavoitetta käytetään täysimittaisesti hyväksi parempien sijoi-

tustuottojen aikaansaamiseksi. Tässä suhteessa nimike tavoitevyöhyk-

keen alaraja saattaa eläkevakuutusyhtiöiden osalta ohjata epätarkoi-

tuksenmukaiseen käyttäytymiseen, jos päätavoitteeksi kaikissa tilan-

teissa tulee sijainti tavoitevyöhykkeellä. Alarajaa tarvitaan valvonnal-

lisessa mielessä, mutta se ei saisi estää järkevää sijoitustoimintaa ja 

tuottojen tavoittelua, vaikka kaiken aikaa ei oltaisikaan tavoite-

vyöhykkeellä. Varsinainen riskirajahan yhtiöille tulee vasta lähestyttä-

essä vakavaraisuusrajaa. Lisäksi voidaan todeta, että edellä esitetty 

laskuperustekoron määräytymismekanismin muuttaminen tulee joh-

tamaan vakavaraisuusvaatimusten alentumiseen jossain määrin. 

10.3 Uusi eläkelaitos kilpailussa 

Lähtökohtana tulee olla, että myös uudella eläkelaitoksella on mah-

dollisuus säännösten määräämissä puitteissa liikkeellelähtöön. To-

dennäköisimmin tällainen tapahtuu siten, että jostain toisesta eläkelai-

toksesta siirretään vakuutuskantaa uuteen perustettavaan eläkelaitok-

seen. Tätä silmällä pitäen lakeihin tulisi sisällyttää määräykset, jolla 

mahdollistetaan vakuutuksen ottajan kannan siirtäminen tietyin eh-

doin eläkelaitoksesta uuteen perustettavaan eläkelaitokseen. 

Kysymyksessä on uuden eläkelaitoksen perustaminen, ei pelkästään 

siirtyminen eläkelaitoksesta toiseen, jolloin myös muotomääräysten 

tulee olla tällaiseen menettelyyn sopivat. Toimenpiteeseen tarvittaisiin 

vakuutusvalvontaviraston lupa, jolloin tulisi mm. tarkistettua, että ky-

symyksessä on elinkelpoinen kanta ja toiminta muutoinkin perustuu 

vakaalle pohjalle. Tässä yhteydessä on erotettava toisistaan eläkelai-

toksen perustaminen tai purkaminen kokonaan tai osittain ja toisaalta 

eläkelaitoksen vaihtaminen. Perustamiseen ja purkamiseen voivat liit-

tyä kannansiirrot, vaihtamiseen irtisanominen ja aloittaminen toisessa 

eläkelaitoksessa. Eläkelaitoksen vaihtamista on erikseen ehdotettu 

helpotettavaksi kohdassa 10.1 muuttamalla hyvitysmekanismia. 

Kannansiirto sisältäisi voimassa olevien työsuhteiden vanhuuseläke-

vastuut. Toimintapääomaa siirrettäisiin luovuttavan eläkelaitoksen 

vakavaraisuusrajaan saakka. Lisäksi uudella laitoksella tulisi olla 

mahdollisuus alussa kolmen vuoden ajan kerätä lisää toimintapää-

omaa samaan tapaan kuin eläkelaitoksilla oli vv. 1997-99 oikeus siir-

tää korkoeroa toimintapääomiin. Teknisesti asia voitaisiin hoitaa sal-

limalla uudelle eläkelaitokselle vuosittain aleneva vastuuvajaus, joka 

olisi koko työeläkejärjestelmän yhteisellä vastuulla. 

Uuden eläkesäätiön osalta on esitetty, että järjestelyn tulisi olla sym-

metrinen eläkesäätiön purkamisen kanssa, jolloin kaikki vastuut ja 

toimintapääomat siirtyvät vastaanottavaan laitokseen. On kuitenkin 
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otettava huomioon, että säätiötä purettaessa vakuutuksenottajalla on 

mahdollisuus kilpailuttaa eri eläkelaitoksia. Toiseen suuntaan kilpai-

luttaminen ei ole mahdollista, vaan siirto perustuisi pitkälle yksipuoli-

seen tahdonilmaisuun. 

Tällaiselta operaatiolta, jossa kantaa siirretään uuteen säätiöön, tulisi 

edellyttää tiettyä jatkuvuutta. Vaatimuksena tulisi olla, että uusi järjes-

tely on voimassa vähintään 5 vuotta, jollei pakottavat säännöt vaadi 

purkamista aiemmin. 

Katteena siirrettäisiin vakuutuksenottajan mahdolliset takaisinlainat ja 

muut työnantajasidonnaiset sijoitukset. Muilta osin tulisi neuvottele-

malla päästä ratkaisuun. Jollei sopimusta saada aikaan, luovuttaja voi-

si suorittaa katteen käteisvaroilla. 

10.4 Kilpailun rajoittaminen 

Sosiaali- ja terveysministeriöllä ja vakuutusvalvontavirastolla tulee 

toimirajojensa puitteissa olla riittävät mahdollisuudet kannansiirtojen 

yhteydessä varmistaa, ettei mikään eläkelaitos tällä tavoin saa mää-

räävää markkina-asemaa. Muutoinkin näissä yhteyksissä tulee voida 

tarkistaa, että muodostuva toiminta täyttää terveen kilpailun vaati-

mukset ja että työeläkejärjestelmän eläkelaitoskenttä pysyy riittävän 

hajautettuna. 

Kysymys muodostuu mutkikkaammaksi, jos esim. ns. pakollisella dif-

fuusiolainsäädännöllä pyrittäisiin vaikuttamaan laillisesti syntyneen 

eläkelaitoksen pilkkomiseen sen koon perusteella. Jos kasvu lähtöti-

lanteeseen nähden tapahtuu kilpailun kautta tilanteeseen voidaan 

puuttua vain silloin, jos hallitsevaksi muodostunutta kilpailuasemaa 

käytetään väärin. Tilanteen arviointi jää lähinnä vakuutusvalvontavi-

raston ja kilpailuviranomaisten yhdessä ratkaistavaksi. Jos Vakuutus-

valvontavirasto tarvitsee lisävahvistusta määräävän markkina-aseman 

valvonnassa, niin panostusta tulee lisätä. Nykyinen kilpailusäännöstö 

on varsin kattava normaaleihin kilpailuolosuhteisiin nähden ja valvo-

jalle mahdollisuuksia antava, jos valtuuksia halutaan käyttää. 

Pakollisen diffuusiolainsäädännön ongelmiin tulisi palata erikseen 

muussa yhteydessä, koska siihen liittyy muita merkittäviä tekijöitä 

kuin pelkästään kilpailukysymys. 

10.5 Informaatio eläkelaitosten toiminnasta 

Kilpailun kannalta on ensi sijaisen tärkeää, että saatavilla on riittävästi 

informaatiota eläkelaitosten sijoitus- ja muusta toiminnasta. Tämä an-

taa vakuutuksenottajalle mahdollisuuden vertailla eri eläkevakuutus-

yhtiöitä keskenään ja myös muita eläketurvan hoitamismuotoja. Tällä 

hetkellä eläkevakuutusyhtiöt laativat vuosikertomuksiinsa yhteisen 

kaavan mukaisen selvityksen keskeisistä tunnusluvuista, joita ovat 
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vakavaraisuus, sijoitustoiminnan tulos, sijoitustuotot kirjanpitoarvoil-

le ja käyville arvoille, hoitokustannustulos, asiakashyvitykset, maksu-

tulo, liikevaihto ja käyvin arvoin laskettu  taseen loppusumma sekä ti-

livuodelle arvioitu palkkasumma (liitteessä 4 on esitetty nykyisten 

tunnuslukujen ohjeistus). 

Tällainen selvitys lisää selvästi eläkeyhtiön läpinäkyvyyttä. Selvitys 

tulisi saada sijoitustoiminnasta ja vakavaraisuudesta useammin kuin 

kerran vuodessa Se pitäisi saada laitoskohtaisesti myös muun tyyppi-

sistä eläkelaitoksista eli eläkesäätiöistä ja –kassoista sekä lailla perus-

tetuista laitoksista. Kilpailua ajatellen tarve on yhtäläinen kaikkien 

osalta. Lailla perustetut eläkelaitokset eivät tosin ole suoraan saman-

laisessa kilpailussa muiden kanssa, mutta niidenkin toiminnan hyväk-

syttävyys on kilpailuasetelmassa muihin eläkelaitoksiin nähden. Va-

kuutusvalvontaviraston määräyksellä tällainen toiminta olisi tehtävä 

kunkin eläkelaitoksen velvoitteeksi. Selvitysten tulisi olla yleisesti 

saatavilla. Tämän lisäksi on edelleen suositeltavaa, että eläkelaitosten 

yhteiselimet julkaisevat myös yhdisteltyä ja koottua tietoa eläkejärjes-

telmästä keskeisten tunnuslukujen osalta. 

Edellä selostetulla informaatiolla saataisiin toiminnasta myös muuta 

kuin sijoitustoimintaan liittyvää toiminnan tehokkuutta koskevaa ver-

tailutietoa. Lisäinformaationa tulisi olla myös mm. hakemusten läpi-

menoaikoja, ratkaisutoiminnan oikeellisuutta ym. tietoja, joilla on 

merkitystä nimenomaan vakuutetuille ja eläkkeenhakijoille. Eri laitos-

ten toimintojen vertailua tulisi olla myös esillä. 

Kohdassa 3.4 on viitattu RATA:n sijoitusrahastoille antamaan määrä-

ykseen, joka rajoittaa niiden mahdollisuutta luvata tulevaisuudessa 

varmoja hyviä tuottoja. Samanlainen ohjeistus voisi olla paikallaan 

myös vakuutusalalla mukaan lukien työeläkelaitokset. 

10.6 Sijoitustoiminnan ulkopuolinen seuranta 

Eläkejärjestelmän sijoitustoiminta on kansallisesti kooltaan markki-

noiden suurimpia ja sitä tehdään pitkällä aikajaksolla. Kysymys on 

lopulta työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja sen rahoittamises-

ta. Tällöin on erittäin perusteltua, että tehtyjä sijoituksia seuraavat 

myös muut kuin eläkejärjestelmän omat päättäjät ja asiantuntijat ja et-

tä nämä seurantatilastot saatetaan julkisuuteen. Tämä on sekä yleisen 

tietämyksen että kilpailun kannalta keskeinen sijoitustoimintaan luot-

tamusta lisäävä tekijä. Tällä voidaan olettaa olevan lisäksi vaikutusta 

siihen, että eläkelaitosten mahdollisuudet tehdä asiakashankinnan ni-

missä tuotoiltaan huonoja sijoituksia vähenisivät olennaisesti. 

Mm. HEX Oy tekee sijoitusrahastoista jatkuvaa julkaistavaa seuran-

taa, josta niihin sijoittavat saavat puolueetonta informaatiota ko. ra-

haston tilanteesta. Vastaavanlaista seurantaa ja analyysiä se voisi teh-

dä työeläkelaitosten arvopaperisijoituksista, jolloin vakuutuksenotta-
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jilla ja vakuutetuilla olisi ulkopuolista seurantatietoa eläkesijoitusten 

menestyksestä. Seurannassa on toki muistettava, että sijoitusrahastot 

tyypillisesti sijoittavat asiakkaidensa kantaessa riskin kun taas eläke-

laitokset kantavat itse sijoitustensa riskin. Seurannan muodoista on 

liitteessä 12  esimerkkimateriaalia. Samalla tulisi seurattua myös ul-

komaisia arvopaperisijoituksia, jotka muutoin saattavat jäädä aika 

etäisiksi, kun niitä koskevia tietoja on aika niukalti kotimaisessa me-

diassa. 

HEX ei ole erikoistunut kiinteistösijoituksiin, joten sen seurantaan 

tarvittaisiin joku muu taho, esimerkiksi Kiinteistötalouden instituutti 

(KTI) , joka laatii kiinteistöjä koskevia analyysejä (liite 13). Vastaa-

vanlaisia muitakin tahoja löytynee tarvittaessa. 

Seurantatilastot julkaistaisiin säännöllisesti, jolloin niillä olisi ylei-

sempää käyttöä ja merkitystä. 

10.7 Muut tekijät sijoitustoiminnassa 

Sijoitustoimintaa tulee arvioida myös sisäisesti kilpailunäkökohdista 

lähtien. Erityisesti tämä on eläkelaitoksen hallituksen tehtävä muu-

toinkin kuin sijoitussuunnitelman laadinnan yhteydessä. Tärkeitä ja 

seurattavia asioita ovat muun muassa turvaavuus, hajautus, tehokkuus 

ja kannattavuus. Käytännössä nämä asiat jäävät sijoitushenkilöstön to-

teutettaviksi, mutta hallituksen tulee saada riittävän yksityiskohtaiset 

raportit toteutuksesta. Tällainen riskien seuranta ja hallinta tulee olla 

osa jatkuvaa prosessia, jota myös valvontaviranomaisten määräykset 

edellyttävät. 

Niinikään aktuaarin tehtäviin tulee kuulua valvoa sijoitustoiminnan 

suuntaamista erityisesti siltä osin, ettei vastuuvelan sijoituksille aset-

tamien vaatimuksien vastaisia tai muutoin epäterveitä sijoituksia teh-

dä. 

Keskeistä huomiota tulee kiinnittää myös sijoitushenkilöstön ammat-

titaitoon, koska se on tärkeää sekä kilpailun että riskien hallinnan 

kannalta. Hyvistä sijoitusresursseista kilpaillaan jatkuvasti markki-

noilla, joten tältä osin palkitsemiseen joudutaan kiinnittämään erityis-

tä huomiota. 

Tällä hetkellä näyttäisi, että eläkejärjestelmässä sinänsä on laajat 

mahdollisuudet riskisijoitusten tekemiseen mm. hyvälle tasolle kasva-

tettujen riskipuskureiden johdosta. Kovin helposti ei törmätä rajoituk-

siin, jotka olisi kirjattu sijoituksia koskeviin säädöksiin. 

Kysymys on enemmänkin siitä, miten suhtaudutaan riskin ottamiseen 

kerättyjen riskipuskureiden puitteissa. Hyvin sijoitustoiminnassaan 

menestyvä eläkelaitos pystyy kasvattamaan toimintapääomaansa eli 

riskipuskureitaan. Eläkelaitosten riskipuskurit eivät kuitenkaan ole it-
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sessään tärkeä asia ja ne  ovat perusteltuja vain kun ne ovat tehok-

kaassa käytössä parempien tuottojen aikaansaamiseksi. Pääasiallinen 

tavoite ei voi olla esiintyminen vuodesta toiseen vakavaraisimpana 

yhtiönä, vaan tuottojen kasvattaminen hyvin suunnitellun sijoitustoi-

minnan avulla, joka on järkevässä suhteessa vakavaraisuuteen. 

Työeläkelainsäädännössä on eräissä kohdin määräyksiä, joissa edelly-

tetään, että sijoitukset tulisi kohdistaa jonkin alan tuotannollisiin tar-

koituksiin. Tämä on peräisin ajalta, jolloin eläkelaitosten sijoitustoi-

minta oli lähes pelkästään lainanantoa yrityksiin. Tilanne on tältä osin 

muuttunut kokonaan. Tuolloin oli kysymys rahan niukkuudesta, nyt 

rahan hinnasta. Tämän vuoksi vastaavia sijoituksia ohjaavia määräyk-

siä ei enää olisi syytä sisällyttää lainsäädäntöön. Ratkaisevassa ase-

massa tällä hetkellä on eläkelaitoksen hallituksen velvoitteena oleva 

vuosittain laadittava sijoitussuunnitelma, jossa ratkaistaan, mihin si-

joitukset halutaan suunnata 

10.8 Eläkelaitosten verkostot 

Eläkelaitokset tarvitsevat myyntiä ja osittain myös kannanhoitoa var-

ten maan kattavan verkoston. Aiemmin eläkevakuutusyhtiöillä ver-

kostona oli lähes poikkeuksetta vahinkovakuutusyhtiöiden kenttäor-

ganisaatio. Viimeisimpinä ratkaisuina mukaan ovat tulleet myös hen-

kivakuutusyhtiöt, meklarit ja pankit. Teknisellä puolella on kehitteillä 

myös Internet-pohjaisia ratkaisuja. Tämä merkitsee sitä, että todelli-

suudessa meillekin on muodostunut laajoja finanssitavarataloja tai ai-

nakin niitä vahvasti muistuttavia yhteistyöryhmittymiä, joita aiemmin 

pidettiin liian suurina riskikeskittyminä paitsi sijoitusmielessä myös 

eri tyyppisten liiketoimintojen sekaantumisena keskenään vahingolli-

sella tavalla.  

Verkoston osalta yhteistoimintaa eri tahojen kanssa voidaan pitää pe-

riaatteessa mielekkäänä, koska niitä tarvitaan välttämättä ja oman 

verkoston luominen on kallis investointi. Näin ollen verkoston pää-

muotona tullee edelleenkin olemaan yhteistoiminta ulkopuolisten 

toimijoiden kanssa, joiden piiri on vielä laajentunut edellä sanotulla 

tavalla. Erityisen tärkeäksi tuleekin, että tässä yhteydessä eläkelaitos-

ten itsenäisyys turvataan. Vaarana on, että eläkelaitoksia alettaisiin pi-

tää erilaisten finanssioperaatioiden  yhtenä osapuolena, joka saattaisi 

pahimmassa tapauksessa avata keskustelun eläkejärjestelmän EU-

rajoitteista.  Mikäli tarpeelliseksi osoittautuu, tulee olla valmiutta 

myös oman verkoston luomiseen tai vahvistamiseen lähinnä siinä ti-

lanteessa, että eläkelaitoksen itsenäisyys sitä vaatii. 

Verkostojen kannalta tulee myös muistaa, että pankki- ja vakuutus-

alan rakenteet ovat voimakkaassa murrostilanteessa. Tilannetta tulee 

seurata ja tarvittaessa on ryhdyttävä eläkejärjestelmän perustehtävän 

turvaamisen edellyttämiin toimenpiteisiin. 
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10.9 Tekninen yhteistyö 

Kilpailu kattaa vain osan eläkelaitosten toiminnasta. Siinä jokainen 

pyrkii löytämään omat toimintatapansa ja kehittämään niitä kilpaili-

joita tehokkaammiksi. Niillä toiminnan alueilla, joihin ei liity kilpai-

lua, saattaisi olla järkevää tehostaa eläkelaitosten välistä yhteistoimin-

taa, jolla olisi eläkejärjestelmän kokonaiskustannuksia alentava vaiku-

tus. Tämä koskee ennen kaikkea tietohallintoa, jonka merkitys ja kus-

tannukset ovat voimakkaasti kasvamassa.  

Tärkeää tällainen yhteistoiminta voi olla erityisesti pienten aloittavien 

eläkelaitosten näkökulmasta. Niiden asema kilpailussa tullee jatkossa 

olemaan entistä tiukempaa, koska isojen, kaikilla palveluilla varustet-

tujen ryhmittymien mahdollisuudet ovat erittäin  vahvat pienempiin 

verrattuna. Siksi tulisikin tutkia kaikki mahdollisuudet palvelujen jär-

kevään ulkoistamiseen  ja yhteistyöhön. 

10.10 TEL:n yhteiset perusteet ja vakuutusmaksun osana perittävä hoitokustannusosa 

TEL-maksun hoitokustannusosan kaavamaista ja kaikille työeläkeyh-

tiöille yhtäläistä määräytymistapaa voidaan hyvin kritisoida, jos sitä 

verrataan vapaasti kilpailtujen markkinoiden toimintatapoihin. TEL-

järjestelmän sosiaalivakuutusluonne asettaa kuitenkin tällekin kilpai-

lun osa-alueelle reunaehtoja. Kilpailun yhtenä tavoitteena on palvelun 

laadun ja toiminnan tehokkuuden lisääminen. Palvelun laatu on tärke-

ää turvata myös pienille vakuutuksenottajille, vaikka kustannukset 

niistä ovat suhteellisesti korkeammat. Sama koskee myös vakuutettuja 

ja eläkkeensaajia. Tästä syystä täydelliseen kustannusvastaavuuteen ei 

ole perusteltua eikä mahdollista mennä. 

Työeläkeyhtiön toiminnassa kiinteät kulut ovat suhteellisen korkeat ja 

siksi suurilla yhtiöillä on volyymietu puolellaan. Pieni yhtiö on riip-

puvaisempi vakuutuskannan rakenteesta, joten riittävä kustannusvas-

taavuus myös vakuutusten koon suhteen on välttämätöntä. Työeläke-

vakuutusala on jo nyt hyvin keskittynyttä ja vapaan yhtiökohtaisen 

hinnoittelun käyttöönotto saattaisi heikentää pienten työeläkeyhtiöi-

den toimintaedellytyksiä oleellisesti.  

Kustannusten tarkka kohdentaminen on vakuutustuotteen hinnoitte-

lussa varsin vaikeaa, mutta kuten kohdassa 5.7 on kuvattu, nykyisissä 

hoitokustannusperusteissa on selvästi kehittämistarvetta. Todettakoon, 

että kokonaisuuden kannalta hoitokustannusosa ei kuitenkaan ole ko-

vin merkittävä kilpailutekijä. 

Selvitysmiehet katsovat, että yhtiökohtaiseen vapaaseen hoitokustan-

nusperusteeseen TEL-vakuutuksessa ei ole syytä mennä. Sen sijaan 

nykyisiä perusteita tulisi kehittää siten, että tariffin rakenne muutettai-

siin paremmin vastaamaan vakuutusten aiheuttamia kustannuksia me-

nemättä kuitenkaan täydelliseen kustannusvastaavuuteen pienten va-
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kuutusten kohdalla. YEL-vakuutusliikkeen luonteesta johtuen YEL-

maksun hoitokustannusosien tulisi myös keskimäärin kattaa ko. va-

kuutuslajin kustannukset, jolloin tehokkaat yhtiöt saisivat hoitokus-

tannusylijäämää ja tehottomammille syntyisi hoitokustannusalijää-

mää. 

Toiminnan tehokkuuteen vakuutusmaksun hoitokustannusosan las-

kentakaavalla ei ole suoraa yhteyttä vaan tehokkuudesta saadaan ny-

kyisinkin kohtuullisen hyvä kuva yhtiöiden tilinpäätösinformaatiosta. 

Tilinpäätöksen läpinäkyvyyttä voitaisiin kuitenkin parantaa tehokkuu-

den arvioinnin selkeyttämiseksi. 

TEL-vakuutusmaksun perusteet vahvistetaan sosiaali- ja terveysmi-

nisteriössä yhtäläisiksi kaikille työeläkeyhtiöille. TEL-vakuutuksen 

pakollisuus edellyttää, että vakuutuksenottajia on kohdeltava yhden-

mukaisesti vakuutusyhtiöstä riippumatta. Tämä tarkoittaa käytännössä 

sitä, että vakuutusmaksun vakuutusteknisten osien eli vanhuus-, työ-

kyvyttömyys- ja työttömyysosien tulee määräytyä yhteisen perusteen 

mukaisesti. Yhteisten kustannusten jakoa varten oleva tasausjärjes-

telmä puolestaan edellyttää, että tasausta varten tarvittavien suureiden 

ja vastuuvelan laskentatapa on yhtenäinen kaikille työeläkelaitoksille. 

Selvitysmiehet katsovat, että edellä mainituilta osin laskuperusteiden 

tulee jatkossakin olla työeläkejärjestelmässä yhtäläiset. 

10.11 Takaisinlainauksen asema 

Keskeinen elementti työeläkejärjestelmässä on ollut takaisinlainauk-

sen suuri osuus sijoitustoiminnassa. Takaisinlainaus on ollut perustel-

tua oloissa, joissa kansantaloudessamme on vallinnut niukkuutta pää-

omasta. Takaisinlainauksella on edistetty kansantalouden toimintaky-

kyä, joka on ehdoton edellytys työeläkejärjestelmän pitkän aikavälin 

toiminnalle. Takaisinlainauksen ajoittain markkinaehtoista korkoa 

alempi korko ei ole vääristänyt tilannetta, sillä viime kädessä kustan-

nusten maksajana on kuitenkin ollut elinkeinoelämä joko vakuutus-

maksun tai takaisinlainauksen koron kautta. 

Kuluneella vuosikymmenellä takaisinlainauksen rooli on vähentynyt 

voimakkaasti eikä näköpiirissä ole tilannetta, jossa sille aiempaa tar-

vetta syntyisi. Olisi perusteltua harkita takaisinlainauksesta luopumis-

ta erillisenä rahoitusmuotona edellyttäen, että eläkelaitokset ovat val-

miit tästä huolimatta huolehtimaan asiakkaidensa markkinaehtoisesta 

rahoituksesta siihen määrään asti, jota takaisinlainauksessa on sovel-

lettu.  

Mikäli hyvitysten jakamista muutetaan tässä raportissa esitetyllä ta-

valla, poistunee mahdollisuus määritellä takaisinlainauksessa sovellet-

tava korkotaso laskuperusteissa. Käytännössä tässä tilanteessa tulee 

kilpailusäännösten kannalta mahdottomaksi noudattaa yhteistä korkoa 

takaisinlainauksessa. 
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10.12 Lisäeläkkeiden rooli 

Lakisääteistä työeläketurvaa täydentävien lisäeläkeratkaisujen tarkas-

telu ei sinänsä kuulu selvitystehtävän aiheisiin. Sillä on kuitenkin sel-

vät yhtymäkohdat tarkasteltuihin asioihin ja toisaalta eräät lausun-

nonantajat kiinnittivät asiaan huomiota. 

Lisäeläketurvan rooli suomalaisessa eläkejärjestelmässä on vähenty-

nyt ennen kaikkea sen takia, että lakisääteisen työeläkejärjestelmän 

voimaantulovaiheen ollessa käytännössä jo ohitse se takaa kaikille 

työntekijöille useimmiten riittäväksi katsotun turvan. Eurooppalaises-

sa keskustelussa on kuitenkin voimakkaasti esillä, että lisäeläkeratkai-

suilla tulisi olla paremmat toimintamahdollisuudet. 

Työeläkevakuutusyhtiöiden kannalta tilanne on kehittymässä siihen, 

että ne eivät enää tarjoa lisäeläkejärjestelyjä, jotka jäävät siis henkiva-

kuutusyhtiöiden tehtäväksi. Tätä on pidettävä terveenä kehityksenä. 

Eläkesäätiöiden ja –kassojen kautta työnantaja voi edelleen toteuttaa 

myös lisäeläkeratkaisuja. Säännöksiä tulisi tällä alueella kehittää, jotta 

eurooppalaisen kehityksen mukaisesti toimintamahdollisuudet paran-

tuisivat. Kehitystyössä tulee ottaa huomioon, että lakisääteisen työelä-

kejärjestelmän toiminta ei saa tässä yhteydessä vaarantua. Erityiseksi 

vaaraksi koetaan, että EU:n rahastodirektiivin kehittyminen voi vaa-

rantaa järjestelmän keskeisenä elementtinä toimivan tasausjärjestel-

män asianmukaisen toiminnan. Äärimmäisenä toimenpiteenä tällä 

alueella voidaan joutua jopa siihen, että säätiöiden ja kassojen suotui-

san kehityksen turvaamiseksi näiden mahdollisuus järjestää sekä laki-

sääteistä että vapaaehtoista eläketurvaa samassa eläkelaitoksessa jou-

dutaan poistamaan. 

Säätiö- ja kassatoiminnan kehityksen edellytyksenä on, että niille on 

tarjolla hyviä hoitopalveluja. Vapaasti kilpailevilla asiaan erikoistu-

neilla palvelutaloilla ja myös rajoitetumpaa toimintaa harjoittavilla 

työeläkeyhtiöillä on resursseja tällaisen palvelun tarjoamiseen lakisää-

teisen vakuuttamisen lisäksi myös vapaaehtoisessa vakuuttamisessa. 

Eri toimijoiden toimintaedellytykset ja tasavertaiset kilpailulliset 

mahdollisuudet tällaisten palveluiden tarjoamiseen tulee turvata, jotta 

toimijoita olisi riittävästi ja kilpailu näiden kesken pitäisi palvelun ta-

son hyvänä ja kustannuksiltaan edullisena.  
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Liite 1: Lausunnot väliraportista 

Liite 1.1 Lausuntopyyntö 

 

 

 

LAUSUNTOPYYNTÖ 

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettamina selvitysmiehinä olemme 

selvittäneet työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteita ja laatineet toi-

meksiannon mukaisesti asiasta väliraportin. Väliraportissa olemme 

selvittäneet keskeisiä kilpailunesteitä ja kartoittaneet näihin esteisiin 

liittyviä näkökohtia. Väliraportissa ei vielä ole lyöty lukkoon kilpai-

luselvitysmiesten kantaa mistään selvityksen alle kuuluvasta asiasta. 

Pyydämme teiltä lausuntoanne oheisena olevasta väliraportista 

31.8.1999 mennessä. Erityisesti toivomme kannanottoanne seuraaviin 

kysymyksiin: 

- Nimetkää kolme mielestänne keskeisintä työeläkejärjestelmän 

kilpailua rajoittavaa tekijää ja lausukaa mielipiteenne siitä, si-

sältyvätkö ne väliraporttiin ja onko niitä asiallisesti käsitelty sii-

nä? 

- Jos muutoksia mainitsemiinne kohtiin pidetään tarpeellisena, 

mikä olisi suotava muutoksen toteuttamistapa ja ajankohta? 

- Sisältääkö työeläkejärjestelmän sosiaalivakuutusluonne joitakin 

erityisiä rajoitteita kilpailun toteuttamiselle? 

- Näettekö kansainvälisessä kehityksessä ja erityisesti EU:n sisä-

markkinoiden toteutumisessa tekijöitä, jotka erityisesti asettavat 

paineita kilpailun lisäämiselle tai sen rajoittamiselle? 

 

Helsingissä 1. päivänä kesäkuuta 1999 

Kunnioittavasti 

 

Lauri Koivusalo Markku Wallin 
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  Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry 
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Liite 1.2: Yhteenveto väliraportista annetuista lausunnoista 

1.2.1 Ministeriöt ja virastot 

1.2.1.1 Kauppa- ja teollisuusministeriö 

Keskeiset kilpailua rajoittavat tekijät: 

1) Rahasto jää asiakkaan siirtyessä 

- Vakuutuksenottajilla oltava mahdollisuus vaihtaa kustannuste-

hokkaasti laitostyypistä toiseen 

- Todellista kilpailua ei synny ellei eläkevastuut ja niiden kate 

toimintapääomineen siirry mukana 

- Selvitettävä edellytykset clearing -systeemin perustamiseen 

(kerran vuodessa), nettovarallisuus siirtyisi 

2) Työntekijöiden kannustimet puuttuvat 

- Ei käsitelty lainkaan. Vakuutetuilta puuttuu kannustimet pysy-

tellä työelämässä eläkeikään saakka. Johtuu osittain siitä että 

maksujen ja etuuden välinen yhteys jäänyt hämäräksi 

- Kannustimena voisi olla selvästi yksilöllisempi ja palkitsevampi 

eläke. Yksilölliset eläketilit osana nykyjärjestelmää, Ruotsista 

poiketen perustuisivat työnantajakohtaiseen eikä yksilökohtai-

seen järjestelmään 

- Erilaisten kannustavien järjestelmien selvittämiseksi tulisikin 

asettaa työryhmä 

Muita näkökohtia: 

- Vapaaehtoisten lisäeläkejärjestelmien tulisi liittyä kiinteästi pa-

kolliseen eläkejärjestelmään. Kiinnitettävä huomiota, että voi-

daan tarjota kilpailullisesti neutraaleissa olosuhteissa. 

- Sosiaalivakuutusluonteen asettamia rajoitteita voidaan vähentää, 

kun eriytetään selvästi ei-kilpailulliset ja kilpailulliset osat. Oi-

kein harkitulla sääntelyn purkamisella (yhtenäistämällä yksityi-

sen sektorin eläkelakeja ja kehittämällä sijoitustoiminnan sään-

telyä) voidaan kilpailua parantaa 

1.2.1.2 Sosiaali- ja terveysministeriö 

Aluksi toistetaan toimeksiannon sisältö. Kilpailua tarkasteltaessa 

muistettava järjestelmän keskeiset tekijät. Lakisääteisen sosiaaliturvan 

luonteeseen kuuluu, että sen toiminta on hyvin säädeltyä. Hajautetun 

järjestelmän toimivuus tulee varmistaa kattavalla lainsäädännöllä. 

Toisaalta tehokkuutta ja taloudellisuutta edistämään tarvitaan säännel-

tyjen osien lisäksi kilpailutekijöitä.  

Väliraportin sisällöstä: 

- Rahastojen siirtämisen ja uuden eläkelaitoksen perustamisen li-

säksi voisi vielä selvittää vaihtoehtoa, jossa uuden säätiön tai 
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kassan perustaminen tapahtuisi rahaston siirtona entisestä eläke-

laitoksesta, jolloin siirtyvää vastuuvelkaa vastaava TPO siirtyisi 

osana vakuutuskantaa. 

- Yhteenveto ja analyysi eri eläkelaitosten palvelun, sijoitustuot-

tojen, hoitokustannusten, maksualennusten ja asiakasrahoituk-

sen tasosta ja onnistumisesta antaisi kokonaiskuvan tämän het-

kisestä kilpailuolosuhteista järjestelmässä 

- Perusteltua tutkia miten ehdotettavat muutokset vaikuttaisivat 

eri kokoisiin eläkelaitoksiin. 

- Yhdenmukaisista perusteista luopumisen osalta todetaan: Kil-

pailu kohdistuu ensisijaisesti suuriin vakuutuksiin. Kilpailuti-

lanteessa eläkeyhtiö pyrkisi asettamaan hoitokustannuksen 

mahdollisimman alas, todelliset kustannukset tulisivat muiden 

vakuutuksenottajien kustannettaviksi. Vakuutuksenottajien ta-

sapuolinen kohtelu ei varmistettavissa yhtiöiden kesken eikä yh-

tiöiden sisällä. 

- Eläketurvan hoitotehtävien yhteispalvelujärjestelmät saattaisivat 

muodostaa pienten laitosten kilpailukykyä parantavan ratkaisun. 

Ehdotukset (mitä tehtäviä voidaan delegoida ulkopuolisille pal-

veluyrityksille) vaativat lisäselvitystä. 

- Laitoksen valinta edellyttää, että vakuutuksenottajalla saatavilla 

eri eläkejärjestelyvaihtoehtoja koskevaa informaatiota. 

- Todetaan ettei syytä vielä tässä vaiheessa kommentoida välira-

portin eri näkökohtia ja perusteluja jottei suunnattaisi jatkotyös-

kentelyä tiettyihin asioihin. 

1.2.1.3 Valtiovarainministeriö 

Pitää selvitystehtävää erittäin merkittävänä ja tarpeellisena. Viitataan 

maailmanlaajuisesti käynnissä oleviin eläkejärjestelmien uudelleenar-

vioimisprosesseihin. Väliraportti antaa hyvän pohjan loppuraportin 

suositusten laatimiselle ja muutosvaihtoehtojen arvioinnille.  

Kilpailun lisäämisellä voidaan pyrkiä: 

- Sijoitustuottojen lisäämiseen  

- Kustannustehokkuuteen hallinnossa 

Käsitellään defined-benefit ja defined-contribution -järjestelmien väli-

siä eroja. Suomessa kilpaillaan viime kädessä "lopullisilla" työeläke-

maksuilla. 

Lausunnossa käydään läpi kaikki toimeksiannossa määritellyt eritys-

kysymykset yhtä lukuun ottamatta (väliraportin kohdat 5.1.1 - 5.1.9 

pl. Kohta 5.1.4): 

1) Missä määrin voidaan soveltaa kilpailua ja EU:n asettamat velvoit-

teet 
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- Jättäytyminen vakuutusdirektiivien ulkopuolelle korostaa tarvet-

ta huolehtia kansallisen lainsäädännön avulla neutraalien kilpai-

luolosuhteiden ylläpitämisestä eri laitosten välillä 

- Työnantajilla / vakuutuksenottajilla oltava mahdollisuus valita 

laitostyypin välillä ja mahdollisuus vaihtaa laitosta kohtuullisin 

kustannuksin. 

- Tärkeää, että samankaltaista vakuutustoimintaa koskevat sään-

nökset ovat mahdollisimman kilpailuneutraalit. Huomattava, et-

tä säätiöt ja kassat eivät kilpaile keskenään, koska ovat työnan-

taja- yrityskohtaisia ratkaisuja. 

- Jätetty mainitsematta TEL-L, jolla ei kuitenkaan merkittävää 

roolia yhtiöiden välisessä kilpailussa. Asema henkivakuutusdi-

rektiiveihin nähden epäselvä, periaatteessa ei sovelleta. TEL-

tasauksen kautta saadaan kilpailuetua, mikä antaa kilpailuedun 

henkivakuutusyhtiön tuotteeseen nähden. Eläkelaitosten luovut-

tava TEL-L:n markkinoinnista. 

- Lisäeläkerahastodirektiivin toteutuessa joudutaan puuttumaan 

säätiöiden ja kassojen asemaan. Väliraportin liitteessä esitetystä 

eriyttämismahdollisuudesta esitetään huomiona, että eriyttämi-

sellä (yhtiöiden kohdalla) estetään vapaaehtoisen ja pakollisen 

eläkevakuutuksen välinen kilpailua vääristävä  kytkykauppa ja 

ristisubventiot, mikä ei säätiöiden ja kassojen kohdalla ilmeises-

ti olisi tilanne, koska ovat työnantajakohtaisia ratkaisuja, eikä 

kysymyksessä ole palvelujen tarjoaminen muille vakuutetuille 

eikä ratkaisua tarjota muille työnantajille. Riittänee, että sääti-

öissä ja kassoissa pakollinen ja vapaaehtoinen turva ovat erilli-

sissä osastoissa, kuten jo nyt on. Direktiiviluonnoksen tarkoitus 

ei suinkaan ole estää eläkerahastoja ottamasta käyttöön lisäelä-

kejärjestelmiä, vaan edistää niiden käyttöä. 

2) Miten siirtoja koskevia säännöksiä kehitettävä? 

- Rahastosiirron osalta jää epäselväksi mikä omaisuus jouduttai-

siin siirtämään rahana. Mitään säädöksiin perustuvaa pakkoa ei 

ole. Vuoden 1998 lopussa 9 % sijoitusvarallisuudesta likvideis-

sä markkinarahasijoituksissa. Vastuuvelan katteena olevat varat 

voitaisiin siirtää omaisuuslajeittain (suhteellisina osuuksina si-

joitussalkusta) käypään hintaan. Myös siirrettäviin omaisuusla-

jeihin liittyvä  toimintapääoman (TPO) tulisi siirtyä, jolloin luo-

vuttavan yhtiön TPO-vaatimukset pienenevät. 

- Pystyttävä identifioimaan kuinka todellisia ja vakavia eläkekan-

tojen siirtoihin liittyvät ongelmat ovat (viittaus väliraportin si-

vun 17 ongelmien listaan). Siirtojen synnyttämää työtä vähen-

täisi kerran vuodessa tapahtuva "clearaus" yhtiöiden välillä, jol-

loin vain nettovarallisuus siirtyisi yhtiöiden välillä. Vakuutuk-

senottajan tulisi kattaa siirrosta aiheutuvat kustannukset.  

3) Miten uusi eläkelaitos voi kerryttää TPO:nsa riittävälle tasolle? 
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- TPO kuuluu vakuutuskantaan eikä ole eläkelaitoksen omaa pää-

omaa. Toiminnassa olevat eläkelaitokset saaneet "ilmaiseksi" 

vakavaraisuuspuskurin, kun tuottoja kanavoitu ilman veroseu-

raamuksia TPO:ksi. Sijoitustoiminta muistuttaakin sijoitusra-

hastojen toimintaa. 

- Koska TPO muodostuu pääosin vakuutettujen varallisuudesta, 

on selvää, että sen tulee siirtyä työnantajan mukana. Muuten va-

kuutetut menettäisivät osan heille kuuluvasta varallisuudesta ja 

luovuttavan laitoksen vakuutetut saisivat heille kuulumatonta 

hyötyä. Luovuttavalle laitokselle syntyisi ylimääräinen TPO-

reservi, jonka turvin voisi sijoittaa tuottavammin ja vastaanotta-

va joutuisi hoitamaan lisääntyviä vastuita ilman TPO:n lisäyk-

siä. 

- Laitosten välisissä siirroissa siirtyvän TPO:n määrä laskettava 

siirtyvän omaisuusjakauman perusteella. 

- Kun vastuuvelan katteena oleva varallisuus toimintapääomineen 

siirtyy vastaanottavaan laitokseen ei TPO:n riittävyys muodostu 

ongelmaksi uudelle laitokselle. Uuden laitoksen vakavaraisuus-

vaatimuksia ei tarvitse helpottaa. 

- Rahastojen siirrettävyys tärkein yksittäinen kysymys, jonka sel-

vitysmiesten tulee ratkaista 

- Ehdotettu takausjärjestely myös järkevä keino 

- Asiaton hyötyminen yhteisvastuujärjestelmän kustannuksella ei 

kovinkaan helppoa tiukennetun valvonnan ja early warning -

järjestelmän ansiosta. Säätiö- ja kassavaihtoehdossa yritykset 

konkurssiin asti vastuussa. Vaikka eläkelaitos joutuisikin selvi-

tystilaan, eivät todelliset tappiot muodostu merkittäviksi ja 

maksumiehinä työnantajat ja työntekijät 

- Nimenomaan yhteisvastuujärjestelmä yhdessä tehokkaan val-

vonnan kanssa tekee mahdolliseksi kilpailun lisäämisen ilman, 

että vakuutetun edut ovat vaarassa. Hajautettu järjestelmä ha-

jauttaa riskiä. 

4) Voidaanko laskuperustekoron ylittävän tuoton käyttöön liittyviä 

säännöksiä kehittää? 

- Selvitysmiesten esille nostamat kysymykset - eläkerahastojen 

roolin pohtiminen uudelleen, vakuutettujen mahdollisuus hyötyä 

sijoitustoiminnan onnistumisesta - tärkeitä ja selvittäminen tar-

peellista 

- Kilpailua lisäisi selkeästi, jos osa eläketurvasta muutettaisiin 

maksuperusteiseksi, jolloin laitokset voisivat kilpailla itse elä-

ketuotteella eikä pelkästään alennuksilla. Vaikuttaisi myöntei-

sesti kannustimiin tehdä työtä 

- Uusia kilpailuolosuhteita hahmoteltaessa voisi rahastojen siir-

rettävyyden lisäksi toisena keskeisenä periaatteena olla laskupe-

rustekoron määräytyminen toteutuneen tuoton perusteella (eri-

lainen eri laitoksille) 
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5) Voidaanko laskuperusteita kehittämällä edistää kilpailua (yhden-

mukaisista perusteista luopuminen) 

- TEL-järjestelmää syytä yksinkertaistaa ja sääntelyä vähentää 

- Tarpeellisen informaation määrää lisättävä 

- Eläkesäätiöperusteen kaltainen malli saattaisi olla hyvä tavoite 

6) Onko informaatio riittävä? 

- Edelleen puuttuu julkinen vertaileva tieto siitä kuinka eri laitos-

tyypit onnistuneet sijoitustoiminnassaan. Tärkeää, jotta vakuute-

tut voisivat tehdä valintoja. 

- Säätiöiden ja kassojen hallinnossa oleva työntekijöiden edustus 

takaa sen että vakuutetut tietävät eläkelaitoksen tilanteesta 

enemmän kuin yhtiöissä vakuutetut 

7) Miten turvata pienten ja keskisuurten laitosten asema? 

- Erilaistumismahdollisuudet tulee turvata 

- Eläkelainsäädäntöä yksinkertaistettava, mutta rekistereistä tulee 

aina saada tiedot työhistoriasta. 

- Keskusrekisteri periaatteessa järkevä, mutta ei voine tapahtua 

nopeasti 

- Olisi ollut paikallaan, että selvitysmiehet olisivat vetäneet yh-

teen ajatuksensa mitä asialle voidaan tehdä 

- Alan keskittymisen ja laitosrakenteen yksipuolistumisen lisäksi 

eläketuotteet yksipuolistuneet. Kaikki lisäeläkesäätiöt ja -kassat 

suljettuja rahastoja eikä työnantajilla käytössään toimivia väli-

neitä työntekijöiden eläketurvan parantamiseksi. Kehitys päin-

vastainen kuin muissa OECD-maissa. Tämä negatiivinen kehi-

tys voidaan pysäyttää sallimalla vastuiden, niiden katteena ole-

vien varojen ja TPO:n siirto sekä yhtiöstä toiseen että laitokses-

ta toiseen.  

- Harkittava esitettyä takausjärjestelmän käyttöönottoa  

- Tarpeellista kehittää lainsäädännöllinen kehikko eläkesäätiökas-

samallia varten. 

8) Sisältyykö säännöksiin muita kilpailua rajoittavia tekijöitä? 

- Etukäteen määritellystä laskuperustekorosta luopumisen lisäksi 

harkittava sitä, että eläkevastuiden katteena olevan varallisuu-

den koostumuksen annettaisiin riippua vastuiden luonteesta (mi-

tä pitempiaikaisia vastuita sitä riskipitoisempia sijoituskohteita 

ilman vakavaraisuusvaatimusten oleellista kasvua). TPO:n kas-

vattamisvaatimus voitaisiin vähentää ja samalla saavuttaa pa-

rempia tuottoasteita. 

- Yksityisen sektorin työntekijöille riittäisi yksi työeläkelaki. Tar-

peellista selvittää miten kaikki pakollista eläkevakuutusta hoita-

vat laitokset voitaisiin saattaa yhtenäisten kilpailun mahdollis-

tavan säännösten piiriin. 
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- Kilpailu hallintokulujen pienuudella edellyttää nykyistä parem-

pien mittareiden luomista. Jos rahastosiirrot tehdään mahdolli-

siksi, tulisi hallintokuluista merkittävämpi kilpailutekijä 

1.2.1.4 Kilpailuvirasto 

Yleisesti todetaan, että väliraportissa tuotu esille keskeiset kilpailua 

rajoittavat tekijät. Esitetään, että mahdollisimman nopeasti tehtäisiin 

konkreettisia esityksiä kilpailun lisäämiseksi. Virasto soveltaa toimin-

taan kilpailunrajoituslakia ottaen huomioon sääntelystä johtuvat eri-

tyispiirteet (siten esim. yrityskauppavalvontaa koskevat säännökset 

voivat tulla sovellettaviksi). Vastaukset lausuntopyynnön neljään koh-

taan viitaten: 

1) Keskeiset kilpailua rajoittavat tekijät 

- rahaston jääminen vanhaan eläkelaitokseen ja oikeus lainata ra-

hastoista ei siirry, tältä osin viittaa STM:lle 27.2.1997 teke-

määnsä aloitteeseen takaisinlainausjärjestelmää koskevien mää-

räysten kilpailua rajoittavien vaikutusten poistamiseksi 

- Uusien eläkelaitosten alalle tuloa helpotettava 

 

2) Muutoksen toteuttamistapa ja ajankohta 

- kertynyt rahasto voitava siirtää eläkeyhtiötä vaihdettaessa 

- uuden laitoksen vakavaraisuusvaatimuksia muutettava ja työ-

eläkelainsäädäntöä yksinkertaistettava 

- muutokset toteutettava mahdollisimman pikaisesti 

3) Sosiaalivakuutusluonteen sisältämät rajoitteet 

- sääntelystä, joka on jopa lisääntynyt,  johtuva rajoittuminen ei 

estä väliraportissa tarkasteltujen toimenpiteiden toteuttamista  

- kilpailu on ensisijainen toimintaa ohjaava tekijä ja sääntelyä 

vain sen verran kuin järjestelmän toimivuus välttämättä edellyt-

tää, valvova viranomainen puuttuu järjestelmän periaatteiden 

vastaisesti toimivan laitoksen toimintaan 

4) Kansainvälinen kehitys ja EU 

- järjestelmän jääminen henkivakuutusdirektiivien ulkopuolelle 

edellyttää, että alan kilpailua lisätään vapaaehtoisin kansallisin 

toimenpitein, mikä on parempi vaihtoehto kuin se, että kilpailun 

lisääminen tulee ajankohtaiseksi EU:n kautta 

1.2.1.5 Vakuutusvalvontavirasto 

Kilpailun rajoitteita poistettava, jos tukee työeläkevarojen tuottavuutta 

ja hajautetun järjestelmän toimintaa. Ennenaikaista ottaa kantaa eri 

ratkaisuvaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuuteen. 

Keskeisimmistä kilpailua rajoittavista tekijöistä todetaan: 



  

  154 

  

                 

- Työnantajan ei yleensä mahdollista siirtää eläkejärjestelyä ai-

dosti vastuuvelan, niitä vastaavien varojen ja toimintapääoman 

muodostamana kokonaisuutena eläkelaitoksesta toiseen. Siirto-

mahdollisuus ei yhdenmukainen eri laitosmuotojen välillä 

- Siirtyvälle vakuutuksenottajalle syntyy menetyksiä, koska me-

nettää oikeuden voitonjakoon vanhan rahasto-osuuden osalta ei-

kä takaisinlainaus jatku 

- Uuden eläkelaitoksen perustaminen ongelmallista, koska tehtä-

vä varoihin nähden suhteessa suurempia siirtoja toimintapää-

omaansa kuin kilpailijat pitääkseen TPO-tason kilpailijoiden ta-

solla, mistä seuraa korkeampi vakuutusmaksu. Jos ei kartuta 

TPO riittävästi, ei voi käyttää riskipitoisia sijoitusinstrumentteja 

samassa laajuudessa. 

- Vakuutuksenottajalla oltava mahdollisuus siirtää rahasto-

osuutensa toiseen eläkelaitokseen. Tähän liittyen luetellaan lisä-

kustannuksia aiheuttavia työvaiheita, teknisiä ongelmia ja hei-

jastusvaikutuksia, sekä taloudellisen spekuloinnin mahdollisuu-

det, jotka perusteellisesti selvitettävä ennen päätöksen tekemistä 

- Ehdottaa jatkoselvittelyn pohjaksi mallia kahdella vaihtoehtoi-

sella periaatteella: 

a) vakuutus siirtyy kuten nykyisin ilman, että vastuuvelka, 

varat ja TPO siirtyy 

b) edellä olevat siirtyvät:  

- siirtyvä TPO mitoitetaan niin, että se on samassa suh-

teessa siirtyvään vastuuvelkaan kuin on ko. eläkelaitok-

sen TPO:n suhde laitoksen koko vastuuvelkaan (yksin-

omaan tämän perusteella määräytyy uudelle toimintansa 

aloittavalle laitokselle siirtyvä TPO) 

- myös vastaanottavan laitoksen saama TPO mitoitetaan 

saman periaatteen mukaisesti, jolloin siirtyvän TPO:n 

vajetta vastaava osuus voidaan periä vakuutuksenotta-

jalta ja ylite vastaavasti voidaan palauttaa vakuutuk-

senottajalle hyvityksenä. Vaikutus jaettava useamman 

vuoden ajalle 

- edellä b-vaihtoehdon mukaan vakuutuksenottajalla 

mahdollisuus valita laitos sen mukaan millaista sijoi-

tusstrategiaa se harjoittaa ja millainen sen vakavarai-

suus suhteessa harjoitettuun sijoituspolitiikkaan on. 

Mallin toimivuus edellyttää, että laitokset kertovat riit-

tävän selkeästi sijoitustoimintansa tavoitteista 

- lisäksi b-vaihtoehto edellyttää lisäehdon asettamista, 

esim. kannanluovutus saman eläkejärjestelyn kohdalla 

vain kerran viidessä vuodessa. Lisäksi säätiöön tai kas-

saan siirrettäessä viraston voitava ottaa huomioon vas-

taanottavan vastuunkantokyky suhteessa siirtyvään vas-

tuuvelkaan 

- mikäli b-vaihtoehto ei soveltuisi yleisesti, olisi sitä harkittava 

ainakin eläkesäätiöön tai kassaan siirryttäessä 
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- riippumatta mihin b-vaihtoehdon osalta päädytään, tulisi harkita 

a-vaihtoehdossa, että oikeus voitonjaon kertymiseen ja takaisin-

lainaukseen vanhasta yhtiöstä säilyisi tietyn ajan (5 vuotta)  

Laskuperustekorko vahvistettava etukäteen ja mahdollisimman korke-

alle tasolle. On selvitettävä onko tämän synnyttämä epäilys sijoitus-

toiminnan yhdenmukaistumisesta perusteltu ja mitä ongelmia tästä ai-

heutuisi. Jos edellä oleva b-vaihtoehto toteutuisi, se saattaisi edellyt-

tää laskuperustekoron merkityksen heikentämistä sijoitustoimintaa 

ohjaavana tekijänä. 

Muita näkökohtia: 

- sosiaalivakuutusluonne edellyttää että asiakas saa kokonaisval-

taisen ja luotettavan palvelun ja ettei järjestelmän selkeys va-

kuutetun näkökulmasta heikkene 

- samanaikaisesti EU:n rahastodirektiivihankkeen kanssa saattaisi 

olla perusteltua käynnistää hanke eläkesäätiö- ja vakuutuskassa-

lakien yhdistämiseksi eläkerahastolaiksi 

1.2.1.6 Suomen pankki 

Kilpailunäkökulman esiintuominen jäänyt luonnollisista syistä (osa 

lakisääteistä sosiaaliturvaa) vähäiseksi. Tämän selvittäminen järjes-

telmän toimivuuden ja tehokkuuden kannalta erinomainen asia. Käy-

tävä laaja keskustelu miten kilpailullisuuden lisääminen soveltuu so-

siaalivakuutusluonteiseen järjestelmään. Lisäämisen mahdollisuudet 

varsin rajoitetut eikä kilpailua rajoittavien tekijöiden poistaminen 

välttämättä luo riittäviä puitteita kilpailullisuudelle. Kolme keskeisin-

tä rajoittavaa tekijää: 

1) Järjestelmän monimutkaisuus ja läpinäkyvyyden puute 

- Alun perin johdonmukaisesta laista tullut vaikeaselkoinen ja lä-

pinäkyvyyttä hämärtävä, joka selkeä este kilpailullisuuden ke-

hittämiselle 

- Harkittava työeläkelainsäädännön kokonaisuudistusta, samalla 

harkittava tarvitaanko nykyinen määrä erityislakien pohjalta 

toimivia eläkelaitoksia 

- Kyettävä kertomaan selkeästi kenelle rahastoidut eläkevarat ju-

ridisesti kuuluvat periaatteellisista ongelmista huolimatta, sisäl-

tää myös TEL-yhtiöiden hallinnon tarkoituksenmukaisen järjes-

tämisen vaatimuksen. Verrataan muodollisten omistajien ase-

maa sijoitusrahastojen hallinnointiin 

- Sijoitustietojen julkaiseminen neljännesvuosittain lisäisi lä-

pinäkyvyyttä ja vakuutettujen mahdollisuuksia arvioida toimin-

taa 

2) Alalle pääsyn vaikeus ja työeläkeyhtiöstä toiseen siirtymisen vai-

keus 

- TPO:n kerryttäminen vaikeaa uudelle yhtiölle 
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- Eläkeyhtiön vaihtamisen helpottamiseksi eläkevastuun katteena 

olevien varojen ja TPO:n siirto tulisi olla mahdollista  

- Kannattaa sitä, että kysymyksiä selvitetään vielä lisää 

3) Yhteisvastuun sovittaminen aiempaa kilpailullisempiin olosuhtei-

siin 

- järjestelmän kilpailullisuutta lisättäessä tulisi käydä perusteelli-

nen keskustelu miten yhteisvastuu ja kilpailu olisivat yhteen so-

vitettavissa (moraalikato-ongelman lisääntyminen) 

Kansainvälistyminen ja sisämarkkinoiden toteutuminen: 

- luo paineita kilpailun lisäämiselle työeläkejärjestelmässä, yh-

teisvaluutan osalta sijoitustoiminnan pelisääntöjä jo muutettu 

- vaikka pelisäännöt kaikille samat voi olla, että alalle tulon vai-

keus koetaan vakavaksi esteeksi kilpailulle 

- rahoituspalvelusektorin kansainvälistyminen voi heijastua työ-

eläkejärjestelmään, mihin liittyviä valvonta- ja kilpailunäkökoh-

tia tulisi pohtia selvitysmiesten jatkotyöskentelyssä 

1.2.1.7 Eläketurvakeskus 

Lausunto on ETK:n toimiston näkemys. 

1) Sosiaalivakuutusluonteen asettamat rajoitukset kilpailulle 

- Työeläkevakuutuksessa sosiaalivakuutusluonne on entisestään 

vahvistanut sääntelyä, kun muun vakuutustoiminnan alueella ra-

joituksista on luovuttu 

- Kilpailun tulisi ohjata perustehtävien (vakuutusten hoito ja 

eläkkeiden maksaminen) tehokkaaseen ja asiakkaita palvelevaan 

hoitamiseen. Keskittyminen voi vaarantaa tämän tavoitteen 

- Perustehtävän tehokas hoitaminen edellyttäisi päällekkäisten 

toimintojen perkaamista ja keskittämistä selvitysmiesten esittä-

mällä tavalla. Eläkelaitoksille jäisi kilpailullinen eläketurvan ja 

sijoitustoiminnan hoitaminen. 

- Nykyiset kilpailun kannustimet ovat riittämättömiä, sillä kilpai-

lua käydään vakuutuksenottajien lyhytjänteisten tavoitteiden 

ehdoilla. Kilpailua tulisi ohjata siten, että vakuutettujen palvelu 

lisääntyisi  

- Hyvityksistä käytävää kilpailua tulisi rajoittaa (vältettävä lyhyt-

jänteistä kilpailunäkökulmaa korostavia seikkoja), koska hyvi-

tykset hämärtävät käsitystä että maksut ja sijoitustuotot on käy-

tettävä sosiaalivakuutuksen rahoitukseen 

2) Keskeiset kilpailua rajoittavat tekijät  

a) Uuden laitoksen toimintapääomavaatimukset 

- Tärkeä turvata, jotta markkinoilta poistuvien laitosten tilalle 

saadaan uusia 
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- Edellyttää lievempien sääntöjen yhteisvastuun toteutumisen ris-

kiin liittyvien kysymysten selvittämistä ja myös sen selvittämis-

tä miten riskin tuottoa voidaan arvioida    

- Tulisi saada kerralla kuntoon, myöhempi kiristäminen voidaan 

tulkita kilpailunrajoitukseksi 

b) Säätiöillä ei diffuusiomahdollisuutta 

- Vastuunsiirron välttäminen edellyttää niiden ongelmien selvit-

tämistä, jotka liittyvät siihen, että eläkevastuut jäisivät säätiöön 

(työsuhteen tekninen katkaisu)  

- Diffuusion tulisi olla mahdollinen, kytkettäisiin eläkerahastodi-

rektiivin aiheuttamiin muutoksiin 

- Säätiövaihtoehdon käyttöön liittyvät muut kysymykset tulee 

selvittää tarkemmin 

c) Rahastojen siirtymättömyys 

- Kaikkiin markkinoihin kuuluu, että asiakassuhteen muutoksista 

aiheutuu kustannuksia. Missä määrin nykyisiä kustannuksia 

voidaan pitää kohtuullisina? 

- Vastuiden siirtäminen ei palvele perustehtävää (kulut ja riskit) 

- Suositetaan jatkamaan päättyneen vakuutuksen hyvitysoikeutta 

ja oikeutta rahastolainaukseen, jolloin kustannukset työnantajal-

le alenevat eikä lisää järjestelmän kustannuksia. Toimintamallit 

selvitettävä. 

3) Kansainvälisen kehityksen ja EU:n sisämarkkinoiden asettamat 

vaatimukset 

- Toimet jotka vaarantavat työeläkejärjestelmän aseman eivät toi-

vottavia 

- Säätiöiden ja kassojen kilpailuasema tulee kartoittaa eläkerahas-

todirektiivin pohjalta. Säätiövaihtoehdon kilpailukyvyllä on 

merkitystä kansainvälistyvien suuryritysten toiminnassa. 

1.2.2 Edunvalvonta 

1.2.2.1 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 

Lausunto lähetetty tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriöön, valtiova-

rainministeriöön ja vakuutusvalvontavirastoon. Lopussa todetaan, että 

ESY on pettynyt väliraporttiin, koska ei selvitetty miten voidaan pois-

taa vakuutuksenottajille asetettuja esteitä vapaasti valita haluamansa 

eläkelaitostyyppi tai eläkelaitos. Raportissa keskitytään yhtiöiden ny-

kyisen tilan säilyttämiseen. Syytä harkita selvitystehtävien suorittajien 

täydentämistä ulkopuolisilla jäsenillä tasapainoisen loppuraportin ai-

kaansaamiseksi 

Todetaan, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan, joka on tärkeä osa sosi-

aaliturvaamme,  kilpailuolosuhteiden selvittäminen on jostain syystä 

lähes kokonaan jäänyt pois toimeksiannosta 
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1) Hajautetun hoitojärjestelmän tarkoitus 

- Laadukkaiden palvelujen tuottaminen kohtuulliseen hintaan 

edellyttää tehokkuutta, jota kilpailu edistää. Ei synny, jos järjes-

telmä estää tyytymätöntä työnantajaa vaihtamasta toiseen eläke-

laitokseen tai laitosmuotoon. Säätiöissä ja kassoissa vakuutuk-

senottajat ja vakuutetut mukana kehittämässä palveluja 

2) Markkinoille tulon esteet 

- Lähes mahdoton perustaa uutta eläkelaitosta. Vanhoilla siirty-

mäaika 1997-99. Vanhojen eläkevastuiden ja varojen jäädessä 

vakuutusyhtiöön uuden eläkesäätiön tase aloitettava nollasta. 

Eläkelaitosmuodon vaihto voi aiheuttaa menetyksiä. Kasvavat 

työnantajat  eivät voi käyttää säätiötä, koska minimikoko rajoi-

tettu lailla. Vastuiden ja varojen siirto eläkelaitostyyppien välil-

lä epäsymmetrinen. 

3) Ehdotus kilpailua rajoittavien esteiden poistamiseksi 

Vakuutuksenottajan voitava siirtyä laitosmuodosta toiseen samojen 

periaatteiden mukaisesti, mitä nykylainsäädäntö ei salli 

a) siirtyminen säätiöstä yhtiöön 

- todetaan miten ESL määrittelee asian ja todetaan, että välirapor-

tissa ei TPO:n luovuttamista yhtiölle ole paljoksuttu 

b) siirtyminen yhtiöstä säätiöön 

- työnantajan pitäisi voida vapaasti siirtyä, jolloin perustettavaan 

säätiöön voitaisiin siirtää työnantajan vastuuvelkaa vastaava 

osuus yhtiön varoista ja vastuuvelkaa vastaava osuus TPO:sta, 

joka vastaa yhtiön vakavaraisuusrajan kaksinkertaista määrää. 

- Väliraportin sivulla 17 rahastosiirtoa vastaan esitetyt argumentit 

eivät ole vakuuttavia. Mikään niistä ei yleisesti ja kaikissa tapa-

uksissa pidä paikkaansa. Pidetään virheenä väitettä, että omai-

suuden realisointi huonossa markkinatilanteessa johtaa tappioi-

hin. Realisoinnista riippumatta omaisuuden kirjanpitoarvo ei saa 

ylittää käypää arvoa. Jos kirjanpitoarvo ylittää käyvän arvon, on 

arvonalennus kirjattava kuluksi realisoinnista riippumatta. Sää-

tiöt ovat vuosikausia luovuttaneet vakuutustoimintaa yhtiöille 

ilman, että esitettyä haittapuolta olisi havaittu. Argumentit näin 

ollen pelkkiä verukkeita sille ettei yhtiöiden tarvitsisi luovuttaa 

varoja ja vastuita säätiöille tai kassoille. Vakuutuksenottaja kär-

sii taloudellista vahinkoa nykyisestä kilpailun rajoittamisesta. 

c) siirtyminen yhtiöistä toiseen 

- tärkeää ettei vakuutuksenottajille tapahdu edunmenetyksiä, tär-

keimpinä takaisinlainaus ja hyvitykset 

- ratkaisuna edellä esitetyn (rahaston siirto) mallin soveltaminen. 

Myös muut vaihtoehdot mahdollisia, jos symmetrisiä. 
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4) Virheellisten ja puutteellisten tietojen oikaiseminen 

- Väliraportin sivulla 16 esitetyt; vakuutustoiminnan luovuttami-

sesta säädetään ESL 10,11 ja 13 luvuissa. Täsmennetään koh-

dassa 5.1 - 5.3 mainittuja tilanteita: 

a) yhden työnantajan säätiön vakuutustoiminnan luovuttaminen 

- todetaan ESL 78 §:n sisältö. Työnantajan siirtäessä toimintansa 

(tai sen osan) toiselle työnantajalle, ei vakuutustoimintaa ole 

pakko siirtää vakuutusyhtiölle, vaan eläkevastuut, niiden kate ja 

TPO voidaan siirtää uuden työnantajan jo olemassa olevalle tai 

perustamalle säätiölle tai kassalle, edellyttäen, että vakuutettu-

jen vähimmäislukumäärä täyttyy.  

b) yhteiseläkesäätiön vakuutustoiminnan luovuttaminen 

- yhteiseläkesäätiötä ei tarvitse purkaa ennen kuin kaikki työnan-

tajat ovat lopettaneet toimintansa. 

- Työnantajan erottava säätiöstä omistussuhteiden muuttuessa, 

jolloin vastuut ja varat sekä TPO siirrettävissä a-kohdan mukai-

sesti säätiölle tai kassalle 

c) säätiön jakautuminen 

- asiaa valmistellaan STM:n äskettäin asettamassa työryhmässä 

1) Eläkesäätiön perustaminen 

- Hoitokulujen raskaus ei ongelma, koska palvelut voidaan hank-

kia palveluyhtiöltä. Säätiöt hoitokuluiltaan yhtiöitä edullisempi 

vaihtoehto. Sen sijaan uuden yhtiön hoito voi olla raskasta, jos 

ei käytettävissä hoitopalveluja tarjoavia yhteistyökumppaneita. 

- Uusi eläkelaitos vanhoja heikommassa asemassa (saivat TPO:n 

järjestelmästä korkoerona). Olisi perusteltua maksaa myös uu-

delle  laitokselle TPO esim. tasausjärjestelmästä samassa suh-

teessa kuin vanhat eläkelaitokset ovat saaneet. Laitoksen lopet-

taessa pääoma palautettaisiin tasausjärjestelmään. Esittää neljän 

vuoden siirtymäaikaa TPO-vaatimuksen täyttämiselle (vastaa 

säätiön kannatusmaksuvakuutta koskevaa siirtymäaikaa). 

- Ei voida asettaa ehtoa, että saatava perustamiselle viranomaisen 

toimilupa, koska vaihtoehto työnantajalle eläkejärjestelyn hoi-

tamiseksi. Asia käsitelty perusteellisesti ESL:n valmisteluvai-

heessa. Säännöille ja niiden muutoksille on saatava viranomai-

sen vahvistus. 

2) Yhtiöissä hoidettu rekisteröity TEL-L ja AB-säätiön tilanne 

- EU-jäsenyysneuvotteluissa asetettua vapaaehtoisen lisäeläketur-

van eriyttämisvaatimusta ei ole kaikilta osin noudatettu, koska 

yhtiöt hoitavat edelleen TEL-L kantaa. Ei ole mitään epäsel-

vyyttä siitä etteikö tämä olisi vapaaehtoista lisäeläketurvaa. 

Hämmästyttävää ettei tätä ole otettu väliraportissa lainkaan esil-

le. 
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- EU-jäsenyysneuvotteluissa ei edellytetty eriyttämistä AB-

eläkesäätiöissä. Säätiöissä A- ja B-osastojen varat ovat erillään 

toisistaan eikä säätiö harjoita kaupallista vakuutusten hankintaa. 

Yhtiöiden eriyttämistä koskevaa kilpailunäkökohtaa ei voida 

soveltaa säätiöihin. Ei esitetty muitakaan perusteluja sille miksi 

lakisääteistä ja vapaaehtoista eläketurvaa ei voitaisi hoitaa sa-

massa säätiössä. Myöskään STM ei tätä ESL:n valmistelun yh-

teydessä tai myöhemmin ole edellyttänyt. Väliraportin kannan-

otot eriyttämisestä vastaavat pelkästään eräiden eläkelaitosten 

näkemyksiä. 

- TEL-yhtiöiden ja henkivakuutusyhtiöiden välinen yhteistyö tar-

jouskilpailussa saattaa olla ongelma. 

3) Eläkelaitosten laskuperusteet 

- Perusteltua, että kaikkien laitostyyppien edustajat mukana val-

mistelussa. Ei asianmukaista, että yhtiöt valmistelevat määräyk-

siä kilpailijoilleen. 

- Laskuperustehakemus kaikkien laitosten yhteinen 

4) Työeläkelaitosten antama informaatio  

- Säätiöiden osalta ei tarvetta laajemman informaation antamiseen 

kilpailun näkökulmasta, koska voi liittyä vain samaan omistus-

piiriin kuuluvat yritykset.  

- Työnantajilla ja työntekijöillä lain mukaan oleva edustus säätiön 

hallinnossa takaa paremman informaation kuin mitä minkään 

vakuutusyhtiön informaatio voisi tarjota 

Kannanotot lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin 

a) kolme keskeisintä kilpailua rajoittavaa tekijää: 

- siirtyminen laitosvaihtoehdosta toiseen 

- uuden laitoksen kattamis- ja TPO-vaatimukset 

- kohtuuttoman korkea laskuperustekorko uusille laitoksille 

b) toteuttamistapa ja -ajankohta 

- viittaa edellä esitettyyn, muutokset voimaan välittömästi  

c) sosiaalivakuutusluonteen asettamat rajoitukset 

- varojen sijoittamiselle asetetut rajoitukset samanlaisia laitostyy-

peille, ei huomauttamista (edellyttäen että STM:n vakavarai-

suustyöryhmän esitykset johtavat yhteneväisiin säännöksiin ja 

määräyksiin) 

- sosiaalivakuutusluonne ei edellytä muita rajoitteita 

d) Kansainvälinen kehitys 

- Suuntaus kilpailun rajoitteiden poistamiseksi asettaa paineita 

TEL-eläkejärjestelmän hoidon kilpailun lisäämiselle 
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1.2.2.2 Suomen Vakuutusmeklariliitto ry 

- Keskeisiä muutoksia kilpailuolosuhteiden kehittämiseksi on 

luoda edellytykset vakuutuksenottajille käyttää apunaan riippu-

mattomia asiantuntijoita (eläkeasioiden hoito ja työeläkeyhtiön 

valinta) 

- Tärkeää, että sääntelyllä ei rajoiteta meklareiden mahdollisuutta 

harjoittaa elinkeinoaan lakisääteisen eläkevakuutuksen osalta 

- Työeläkeyhtiöiden hakemukset meklaripalkkioiden maksami-

seksi osana vakuutusmaksua kuormittavaa hoitokuluosuutta tu-

lee hyväksyä samalle tasolle jota eläkeyhtiön ja vahinkoyhtiön 

välillä sovelletaan, jotta ulkomaisten yhtiöiden asiakkaiden työ-

eläkevakuutuksen hoito saadaan sille tasolle jonka asiakkaat 

saavat vahinkoyhtiön kentän kautta 

1.2.2.3 Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto 

 Oman lausuntonsa lisäksi viittaa jäsenyhtiöidensä antamiin lausuntoi-

hin. 

1) Keskeisimmät kilpailua rajoittavat tekijät 

- Muutoksia harkittaessa varottava ettei aiheuteta uusia kilpailuon-

gelmia tai vaaranneta perustehtävän toteuttamista. 

a) alalle tulon vaikeus 

- yhteisvastuujärjestelmän hyväksikäyttämisen riski esteenä sille, 

että uusien yhtiöiden vakavaraisuusvaatimuksia voitaisiin laskea 

alle alalla jo toimivien vaatimuksia 

- yhtiöiden määrän kasvattamiseksi syytä tarkemmin selvittää miten 

lailla perustetut erityiseläkelaitokset voidaan saattaa TEL-laitosten 

kanssa samaan asemaan 

b) oikeus hyvityksiin ja takaisinlainaukseen eivät siirry eläkelaitossiir-

ron yhteydessä 

- vaikea löytää käytännössä toimivaa mallia 

- syytä selvittää nykyisen irtisanomismenettelyn kehittämistä jous-

tavammaksi, koska menettelyyn saattaa liittyä epätoivottavia lie-

veilmiöitä. 

2) Työeläkejärjestelmän sosiaalivakuutusluonteen asettamat rajoituk-

set 

- Sosiaalivakuutusluonteen asettamat kriteerit rajoittavat myös tule-

vaisuudessa kilpailukeinoja. 

3) Kansainvälisen kehityksen ja EU:n sisämarkkinoiden vaikutus 

- Ei nähdä tekijöitä, jotka erityisesti lisäisivät tai rajoittaisivat kil-

pailua 

- Todetaan vuoden 2000 WTO -neuvottelut (työeläkejärjestelmä  

jäänee ulkopuolelle) 



  

  162 

  

                 

- Säätiöt ja kassat saattavat joutua eriyttämään lakisääteisen ja va-

paaehtoisen toimintansa 

1.2.2.4 Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 

Työeläkevakuutus on tärkein osa työntekijän lakisääteistä sosiaalitur-

vaa Suomessa. Työeläkejärjestelmän lakisääteisen perustehtävän - ny-

kyisten ja tulevien eläkkeiden maksamisen - on annettava määrittää 

rajat kilpailulle ja sen lisäämiselle työeläkejärjestelmässä.  

- Lakisääteiseen työeläkevakuutukseen voitaneen soveltaa kilpailua 

siltä osin kuin on kysymys näillä markkinoilla markkinaehtoisesti 

toimivista. Huolehdittava siitä, että työeläkejärjestelmä myös tule-

vaisuudessa jää yhteisölainsäädännön soveltamisalan ulkopuolel-

le. Vuoden 1999 lopulla mahdollista arvioida missä määrin kilpai-

lu, varsinkin hintakilpailu, vaikuttaa tapaturmavakuutusjärjestel-

män perustehtävään 

- Työeläkevakuutuksen kehittämisen kannalta siirrot ovat tarkoituk-

senmukaisia tapauksissa, joissa ne perustuvat asiakkaan omaan 

käsitykseen siirron tarpeellisuudesta. Siirtoja koskevaa säännöstöä 

kehitettävä siten, että  sen avulla saadaan tehostettua sijoitustoi-

minnan tuottavuutta tai asiakaspalvelutasoa taikka lisätään kus-

tannustehokkuutta. Otettava huomioon työeläkevakuutuksen sijoi-

tustoiminnalle luonteenomainen pitkäaikaisuus. Tapaturmavakuu-

tusjärjestelmän kokemusten perusteella asiakkaan vakuutusyhtiös-

sä pysyvyyden perusteella annettu alennus on järjestelmän terveen 

kehityksen kannalta tarkoituksenmukainen ja alennusperusteiden 

kannalta johdonmukainen. 

- Saattaisi olla tarkoituksenmukaista luoda toimintansa aloittavalle 

erityinen vakavaraisuuteen liittyvä, määräaikainen siirtymäjärjes-

tely. Kilpailun lisääminen ei saa kasvattaa yhteisvastuun toteutu-

misen riskiä. 

- Työeläkejärjestelmän luonne, laajuus, eläkerahastojen riittävyyden 

turvaaminen ja eläkelaitosrakenne eivät puolla yhdenmukaisista 

laskuperusteista luopumista miltään osin. 

- Kilpailutekijöinä tulisi edelleen olla sijoitustoiminnan tuottavuus, 

laitoksen kustannustehokkuus ja asiakaspalvelutaso. 

1.2.2.5 Työeläkelaitosten Liitto TELA 

 Lausuntonaan viittaa jäsenyhteisöjensä antamiin lausuntoihin. 

1.2.2.6 Vakuutuskassojen Yhdistys 

Teksti painottuu työeläkeyhtiöiden toimintaan. Toivottavaa, että lop-

puraportissa eläkekassojen toiminnan erityispiirteet tuotaisiin parem-

min esille. 

Eläkekassojen kilpailutilanteesta todetaan: 
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- Erityispiirteenä yhtiöihin verrattuna rajoitettu toimintapiiri, mikä 

rajoittaa kilpailumahdollisuuksia merkittävästi. 

- Perinteisesti katsottu etteivät kassat toimi varsinaisessa kilpailuti-

lanteessa. Eivät harjoita vakuutusliikettä (VakuutuskassaL 1 §). 

Johtanut valvontaviranomaisen tulkintaan, että mm mainonta ei 

luvallista kassoille. 

- Käytännössä kilpailutilanne olemassa eräiden toimialakassojen ja 

työeläkeyhtiöiden välillä 

- Valintatilanteessa korostuu annettavan informaation oikeellisuus. 

Katsovat, että eräiden yhtiöiden antama informaatio kassan tur-

vaavuudesta virheellistä, mikä ei ole hyvän kilpailutavan mukais-

ta. 

- Yhden työnantajan tai konsernin piirissä toimiva kassa on vaihto-

ehtoinen vakuuttamistapa 

- Rajoitetusta toimintapiiristä seuraa ettei ole tarvinnut tuottaa toi-

minnastaan yhtiöitä vastaavaa informaatiota. Eivät vastusta lisäin-

formaation antamista, valmiudet olemassa. Luotava yhteisesti hy-

väksytyt toimintaperiaatteet 

Kilpailuneutraliteetista: 

- Ymmärtävät tarkoittavan yhtäläisten kilpailuedellytysten luomista 

erityyppisille laitoksille. Se ei tarkoita kassojen toimintapiirisään-

telyn lieventämistä, jotta kassat voisivat kilpailla vapaammin yhti-

öiden kanssa. 

- Sisältää mahdollisuuden uuden laitoksen ml. kassa perustamiseen. 

Uusia kassoja ei 1970-luvun jälkeen perustettu. Kassa säilytettävä 

vaihtoehtona, uusien kassojen perustamismahdollisuuksia paran-

nettava. 

Kilpailun kehittämisestä: 

- Uusien kassojen perustamismahdollisuuksia lisättävä (kate-, TPO-

, vastuunsiirtosääntely ei saa olla liian tiukka) 

- Vakavaraisuussääntely eri eläkelaitoksille mahdollisimman yh-

denmukaista 

- Laskuperustevalmistelussa kassojen edustus mukana heti alusta 

1.2.3 Työeläkevakuutusyhtiöt 

1.2.3.1 Eläkevakuutusosakeyhtiö Verdandi 

1) Yleistä kilpailusta 

- Raportista vaikea löytää selkeää vastausta kilpailun perimmäisestä 

motiivista. Hyöty kanavoituu muille tahoille kuin kilpailijalle it-

selleen. 

- Myös vakuutusmaksuilla on laskuperusteiden mukaan yhtä suuri 

merkitys ylijäämän jaossa kuin rahastoilla (täsmennetään välira-

portin sivun 16 tekstiä) 
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- Kilpailukäsitteen selkeämpi määrittely järjestelmän yhteydessä 

saattaisi helpottaa ratkaisujen löytämistä muihin kysymyksiin 

2) Eläkelaitossiirroista 

- Asiakassuhteen ajalliseen pituuteen perustuvat edut oikeutettuja 

- Rahastojen siirtoon suhtaudutaan kielteisesti, koska aiheuttaisi li-

säkustannuksia ja korottaisi vakavaraisuus- ja likviditeettivaati-

muksia. Viime mainittu vaikeuttaisi osaltaan uusien kilpailijoiden 

pääsyä markkinoille ja toimisi välillisesti kilpailua rajoittavasti 

3) Pienten yhtiöiden erityisongelmista 

- Asiakaskanta poikkeaa suurten yhtiöiden kannoista (myös asiak-

kaat pienempiä), mistä aiheutuu suhteellisesti enemmän työtä ja 

kustannuksia 

- Kilpailumahdollisuudet rajallisemmat. Kiinteistöjen ylihinnoittelu 

kilpailukeinona tuomittava 

- Itsenäisten yhtiöiden kilpailuasetelmaan kiinnitettävä huomiota. 

Konserneissa ei-sallitut pakettiratkaisut mahdollisia (kilpaillaan 

vahinkovakuutusmaksuilla) 

4) Kilpailun päämääristä 

- Kilpailu ei sinänsä voi olla päämäärä, koska pääasiallisena toimin-

ta-ajatuksena sosiaaliturvan osan hoitaminen. Tavoitteena hyvä 

tuotto vakuutetuille ja vakuutuksenottajille sekä luotettava, nopea 

ja joustava palvelu edullisesti. 

- Kilpailun edistäminen ei saa hämärtää eläkelaitosten perimmäistä 

olemassaolon syytä 

5) Selvitysmiesten kysymykset 

- Lähtökohtana yhteiset laskuperusteet ja yhteisvastuu sekä edellä 

mainitut seikat 

a-b) kolmen kilpailua rajoittavan tekijän esille nostaminen vaikeaa 

a) Sosiaalivakuutusluonteesta johtuen kilpailun rajaehdot julkisen val-

lan asettamat, työmarkkinajärjestöt mukana päätöksenteossa 

b) EU:n sisämarkkinoiden kehitys ei aiheuta paineita kilpailun lisää-

miselle tai rajoittamiselle. Tilanne olisi toinen jos järjestelmän katsot-

taisiin kuuluvan henkivakuutusdirektiivien piiriin. Vaikea nähdä, että 

työeläkevakuutukset joutuisivat voimakkaan ulkomaisen kilpailun 

kohteeksi (pienet markkinat, omat ominaispiirteet, kieli)  

1.2.3.2 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia 

Yhtyy Eläke-Verdandin lausunnossaan esittämiin ajatuksiin. Korostaa 

pienten eläkeyhtiöiden erityisiä ongelmia verrattuna suurimpiin yhti-

öihin. Kiinnittää huomiota siihen, että eläkevakuutusyhtiöiden mah-

dollisuudet toteuttaa määräyksiä vaihtelevat. Viittaa työeläkevakuu-
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tusyhtiölain sijoitustoiminnan järjestämiselle asettamiin vaatimuksiin. 

Lain tarkoituksena ei ollut vaarantaa pienempien yhtiöiden toiminta-

edellytyksiä rasittamalla niitä tarpeettomilla kustannuksilla, minkä 

vuoksi STM:lle annettiin mahdollisuus myöntää poikkeus tästä vaa-

timuksesta. Pensions-Alandiaa koskee mainittu poikkeus.    

Kilpailuun sosiaalivakuutuksessa voi liittyä yhtiöiden tuottamien etu-

jen lisäksi se, että kilpailijoita poistuu ja seurauksena voi olla mono-

poli.  

1.2.3.3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 

Lausunnon liitteenä muistio 26.1.1999 "Näkökohtia eläkelaitosten 

kilpailusta". Itse lausunnossa todetaan seuraavaa: 

- Tärkeä tarkastella kysymyksiä, myös soveltumattomia vaihtoehto-

ja, eri näkökulmista.  

- Kilpailun näkökulmasta keskeistä työeläkkeiden rahoituksen tur-

vaaminen pitkällä tähtäimellä ja konkurssiyhteisvastuuseen jou-

tumisen riskin minimointi. Huolehdittava vakuutuksenottajien ta-

sapuolisesta kohtelusta. TEL-vakuutustoiminnan pitäminen va-

kuutusdirektiivien ulkopuolella ei saa vaarantua (edellyttää laki-

sääteisen ja vapaaehtoisen toiminnan eriyttämistä säätiöissä ja 

kassoissa).  

- Eri eläkelaitosmuodoista tulisi luoda todellisia vaihtoehtoja niiden 

erityispiirteitä korostamalla (näiden käsittely jäänyt vähemmälle 

huomiolle). Säännösten oltava samanlaisia siltä osin kuin erityis-

piirteistä ei muuta johdu. 

- Vakuutusyhtiön perustamisen edellyttämät huomattava pääoman-

tarve perusteltua, koska omistajien vastuu rajoittuu osake- tai ta-

kuupääomaan. Säätiöissä ja kassoissa pääoman tarve pienempi, 

koska työnantajat tai osakkaat ovat yhteisvastuussa kuluista. Elä-

kesäätiön ja -kassan jakautumismahdollisuuden lisäämisestä saat-

taisi olla etuja (yritysjärjestelyt).  

- Uuden eläkelaitoksen vakavaraisuusvaatimusten alentamiseen 

suhtaudutaan varauksellisesti, koska merkitsee konkurssiyhteis-

vastuun riskin kasvua. Asianmukaiset vakavaraisuusvaatimukset 

estävät spekulatiivisen markkinaosuuden kasvattamisen vakava-

raisuuden kustannuksella. Riski minimoitava ja riittävä omistaja-

vastuu kannettava. Vakavaraisuusvaatimuksia ja laskuperustekor-

koa koskevaa selvitystyötä jatkettava samalla kun odotetaan ko-

kemuksia nykymekanismista. 

- Hyvitykset merkittävin kilpailutekijä, siirtoon päättyneen vakuu-

tuksen rahastot merkittävin kilpailun este. Rahastoja ei tule siirtää 

eläkelaitossiirron yhteydessä (syyt mainitaan liitteenä olevassa 

muistiossa; tekniseltä kannalta liittyy ylimääräistä selvittelytyötä 

ja hallintokuluja). Parempi vaihtoehto antaa päättyneille vakuu-

tuksille hyvityksiä jonkin aikaa vakuutuksen päättymisen jälkeen. 
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Hyvitysten määräytyminen kehitettävissä kohtuuperiaatteesta luo-

pumatta. Selvittelyn alla laskuperustejaoksessa. 

- Takaisinlainaus voisi säilyä jonkin aikaa vakuutuksen päättymisen 

jälkeen sopivin rajoituksin 

- Julkisen informaation lisääminen parantaa läpinäkyvyyttä. Myös 

kassojen ja säätiöiden tulisi julkaista tilinpäätös-, vakavaraisuus- 

ym. tietoa. 

1.2.3.4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola 

Keskeisimmät kilpailua rajoittavat tekijät: 

1) eläkelaitoksen koon merkityksen tasapainottaminen 

- laskuperustekoron määräämisessä päästävä tilanteesta, jossa suu-

rimmat yhtiöt käyttävät hyväkseen suuruusetuansa ja parempia 

neuvotteluyhteyksiään 

- laskuperusteissa ja muussa sääntelyssä STM:n ja vakuutusalan ul-

kopuolisen asiantuntemuksen osuutta lisättävä 

- yhtiöiden talouteen liittyvät asiat keskitettävä STM:lle, eläketurva 

ETK:lle 

- säätiöiden ja kassojen vakavaraisuusnormisto yhdenmukaistettava 

yhtiöiden kanssa, purkamisriskiä ajatellen vakavaraisuusrajalle 

asetettava minimi (esim. 4 % vastuuvelasta), myös tasoitusvastuu 

muodostettava, tilinpäätösten julkisuus yhtiöiden tasolle 

2) sijoitustoiminnan sekä asiakashankinnan ja -pysyvyyden kytkeyty-

minen 

- vääristää sijoituspäätösten perusteluja ja johtaa asiakkaiden epäta-

sapuoliseen kohteluun 

- STM:n tulisi selvittää kytkentöjä 

3) Yrityskohtaiset rahastot 

- Yrityskohtaisten rahastojen seuraaminen vaikeaa jatkuvien asia-

kaskannan yritysjärjestelyiden seurauksena, harkittava voidaanko: 

a)  alennusten jakoperusteena käyttää 4 vuoden vakuutus-

maksujen summaa (vain saadut maksut), suosisi "kanta-

asiakkaita" 

b)  takaisinlainaus poistaa kokonaan tai sen maksimimäärä 

rajoittaa esim. kahden vuoden vakuutusmaksujen mää-

rään vakuutuksen voimassaolon pituudesta riippumatta 

Muutosten toteuttamistapa ja ajankohta olisi järjestettävä asettamalla 

puolueeton korkean tason neuvottelukunta, sisältäen kansainvälisen 

tason asiantuntijoita, pohtimaan asioita perusteellisesti. STM koolle-

kutsuja ja vetäjä. 

Sosiaalivakuutusluonteen asettamat rajoitukset: 

- vakuutettujen, eläkkeenhakijoiden, eläkkeensaajien ja vakuutuk-

senottajien kohtelu oltava tasapuolista 
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- vakavaraisuusnormisto ei saa sisältää Moral Hazard -piirteitä 

Kansainvälisen kehityksen ja EU:n sisämarkkinoiden vaikutus 

-  keskeisin ongelma uuden yhtiön perustamisen vaikeus (uudella 

yhtiöllä omistajapanostus ilman riittävää tuottoa, vanhalla yhtiöllä 

järjestelmäpanostus), tulee mahdollisesti esille EU:n toimesta 

- työeläkeyhtiöiden yhteinen valmistelutyö (laskuperusteet ym.) 

saattaa olla EU:n kilpailulainsäädännön vastaista 

- meklaritoiminnan lisääntyminen merkinnee kilpailumuotojen 

muuttumista 

1.2.3.5 Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo 

Kilpailua rajoittavista tekijöistä merkittäviä ovat laitossiirtoon liitty-

vät säännökset ja tuotteen lakisääteisyys. Näistä edellä mainittua tulee 

vielä selvittää. Sääntelyn vapauttaminen joiltakin osin mahdollistaisi 

kilpailun tuotteisiin liittyvillä lisäarvopalveluilla. Laskuperustekor-

komekanismin muuttaminen lisäisi kilpailua ja sitä kautta tuottoa.    

1.2.3.6 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 

1) Keskeisimmät kilpailua rajoittavat tekijät 

- Väliraportissa rajoitutaan listaamaan rajoitteina järjestelmän tek-

nisiin yksityiskohtiin liittyviä kysymyksiä. Listalta puuttuu kaksi 

keskeisintä tekijää, jotka olisi tullut mainita kohdassa 2.3 ja niiden 

analyysia olisi ollut syytä syventää: 

a) työeläkejärjestelmän lakisääteinen sosiaalivakuutusluonne 

- sosiaalivakuutusluonteen tavanomaista kilpailua karsiva vaikutus 

ei ole ongelma vaan keskeinen reunaehto joka hyväksyttävä 

- etuuksien rahoitukseen liittyvien maksun osien tai kannatusmak-

sujen tulee määräytyä samalla tavoin laitoksesta riippumatta. Olisi 

outoa, jos joku laitos saisi hyötyä systemaattisesti toisten kustan-

nuksella. Erot eivät saisi olla sellaisia, että olisi edullisempaa va-

kuuttaa jossakin yhtiössä tai laitostyypissä. TEL 3 a §:n rajoitus 

paikallaan eikä sääntelyä tule tältä osin purkaa. 

- Työeläkkeiden korkeatasoinen hallinnointi ja palvelu ovat järjes-

telmän uskottavuuden ja luottamuksen kannalta tärkeä tekijä. Hoi-

tokustannusosan vapauttaminen johtaisi hintakilpailuun palvelun 

laadun kustannuksella, jolloin palvelun laatu romahtaisi ja alettai-

siin syödä eläkkeiden rahoitukseen tarkoitettuja tuottoja. Kyky 

selvitä eläkkeiden rahoituksesta heikkenisi pitkällä tähtäyksellä. 

- Hoitokustannusosan vapauttaminen heikentäisi niiden yhtiöiden 

suhteellista asemaa, joiden kannassa suhteellisesti ottaen enem-

män pieniä vakuutuksenottajia. Korostaisi entisestään vakuutusten 

hoidon keskittymistä kahteen suureen yhtiöön kilpailua rajoittava-

na tekijänä. 
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- Hoitokustannusosan vapauttamisesta syntyvä hyöty jää vähäiseksi 

suhteessa haittaan joka syntyy palvelutason rapautuessa hintakil-

pailun varjolla ja pienten yhtiöiden kilpailukyvyn heikentyessä. 

b) työeläkkeiden hoidon liiallinen keskittyminen 

- johtanut tilanteeseen, jossa pienetkin muutokset saattavat tehdä 

pienten yhtiöiden kilpailutilanteen suuriin yhtiöihin nähden toivot-

tomaksi. 

- Edellistä kuvaamaan annettu esimerkki: Keskisuuren eläkeyhtiön 

hoitokustannusosa on noin 0,1 % suurimman yhtiön sijoituskan-

nasta. Mikäli hoitokustannusosa vapautettaisiin kilpailulle, voisi 

suurin yhtiö tehdä tarjouksen koko keskisuuren yhtiön vakuutus-

kannalle ilmaisesta hoitokustannusosasta ja rahoittaa sen sijoitus-

toiminnan tuotoista, jolloin suuren yhtiön sijoitustoiminnan tuotot 

pienenisivät alle 0,1 %-yksikköä. Kilpailuun vastaaminen tarjoa-

malla ilmainen hoito kannalleen merkitsisi keskisuurelle yhtiölle 

noin 15 mrd markan sijoituskannalle 0,5 %-yksikön subventiota 

sijoitustoiminnan tuotoista, mikä on lähellä sitä summaa, jonka 

keskisuuri yhtiö siirtää kaiken kaikkiaan sijoitustoiminnan ylijää-

mästä asiakashyvityksiin. 

- Keskittyminen kahteen ylivoimaisen suureen yhtiöön mahdollistaa 

vain kilpailun palvelulla ja sijoitustoiminnan tehokkuudella ja ra-

joitetusti laskuperustekorkovaatimuksen puitteissa asiakasrahoi-

tusratkaisuilla 

- Keskittymisen aiheuttaman ongelman lievittämiseksi tai pahene-

misen estämiseksi olisi tutkittava: 

- Diffuusiolainsäädännön luominen 

- Tehdä mahdolliseksi kannanosan siirrot yhtiöstä toiseen tai 

perustettavaan säätiöön / kassaan / yhtiöön vähemmistöpää-

töksellä (esim. 10 %). Nyt edellytetään kahden kolmasosan 

enemmistöpäätöstä. 

- Tehdään mahdolliseksi uuden säätiön / kassan perustaminen 

niin ettei yhtiöön jäävään rahastoon liittyviä oikeuksia mene-

tetä. Esimerkiksi siirtämällä vanhat vastuut katteineen tai siir-

tämällä vain vastuiden katteena olevat varat "ikuisen takaisin-

lainauksen" muodossa. Oleellista kuinka määritellään vastui-

den mukana siirtyvän TPO:n määrä. Lisäksi varmistettava, et-

tä työnantajan säätiötä purkaessaan siirrettävä ensin säätiöön 

riittävä määrä TPO:aa. Syytä tarkastella kenellä päätösvalta 

vastuiden katteena olevista varoista. 

- Parannetaan muutenkin kassojen / säätiöiden toimintaedelly-

tyksiä  

Muita kilpailua rajoittavia tekijöitä ja ajatuksia niiden poistamiseksi: 

1) vanhaan eläkelaitokseen jääneeseen rahastoon liittyvien oikeuksien 

menetys 
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- ratkaistava uudelleen koko eläkeyhtiön voitonjakoon liittyvä 

problematiikka 

- takaisinlainauksen merkitys muuttunut, konvertoiminen sijoi-

tuslainoiksi mahdollistaa sen, että pääsee täysipainoisesti 

osalliseksi hyvityksiin.  

- Työeläkeyhtiön velat ylittävistä varoista kuuluu omistajille 

osakkeita tai takuuosuuksia vastaava osuus yhtiön omaan 

pääomaan tehdyistä sijoituksista ja niille lasketusta kohtuulli-

sesta tuotosta. Muu osa kuuluu vakuutuksenottajille osana 

vakuutuskantaa. Vakuutuksenottajilla ei lakiin perustuvia oi-

keuksia vastuuvelkaan, oikeus sen ylittäviin varoihin vain 

kollektiivinen oikeus osana vakuutuskantaa. Näin vakuutus-

maksut synnyttävät vain oikeuden osallisuuteen voitonjaosta. 

Kumuloituneiden eläkevastuiden huomioiminen voitonjaossa 

ei lain mukaan välttämätöntä ja vakuutuksenottajien oikeus 

voitonjakoon voi toteutua maksettujen maksujen pohjalta. 

- Kuvattu tapa, jolla vakuutuksen siirrosta aiheutuva tekniikas-

ta johtuva maksettujen hyvitysten pieneneminen voidaan riit-

tävästi eliminoida. 

2) alalle tulon korkea kynnys 

- helpotetaan uuden säätiön perustamista tai kannan osan siir-

toa yhtiöstä toiseen tai perustettavaan säätiöön 

Vakavaraisuusvaatimusten merkityksestä todetaan: 

- Vakavaraisuusvaatimuksiin liittyvät erot eivät liene merkittä-

vä kilpailua rajoittava tekijä, kun vakavaraisuusvaatimuksia 

käsitelleen työryhmän tulokset saatettu voimaan.  

- vaikutus sijoitussalkkujen sisällön yhtenäistymiseen ei ole 

vakuuttavasti perusteltu ja olisi voinut jäädä pois koko väli-

raportista. Antaa väärän kuvan vakavaraisuusvaatimusten 

roolista kilpailutekijänä. 

- Eivät rajoita yhtiöiden mahdollisuuksia sijoittaa terveesti ris-

kiä ottaen erilaisiin instrumentteihin. Tämä yhdistettynä vari-

aatiomahdollisuuksiin eri suojaamisstrategioiden suhteen 

eriyttää sijoitustoiminnan tuloksia kilpailun kannalta riittä-

västi. 

- sijoitusomaisuusjakautumien näennäinen yhteneväistyminen 

ei huono asia, koska osoittaa, että yhtiöt hakevat aidosti pa-

rasta tuottoa riskinkantokykyynsä nähden.  

Kansainvälisen kehityksen asettamat paineet kilpailun lisäämiselle tai 

rajoittamiselle 

- EU:n vaikutuksesta tulee esille sekä kilpailun lisäämistä että 

nykyisellä tasolla säilyttämistä puoltavia tekijöitä. Työeläke-

järjestelmän perustehtävien hoitamisen kannalta välttämätön-

tä, että yhtiöt säilyvät henkivakuutusdirektiivien soveltamisen 

ulkopuolella 
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- Esteitä poistettaessa vältettävä, että EU-neuvottelutulos tulisi 

uudelleen arvioitavaksi. Kilpailun merkittävä lisääminen an-

taisi perusteita sille, että yhtiöiden katsottaisiin kuuluvan di-

rektiivien alaisuuteen.  

- Järjestelmä kuuluu EY-kilpailusääntöjen alaisuuteen. Tämän 

kysymyksen käsittely EU:ssa voi myös viedä järjestelmää lä-

hemmäksi direktiivien alaisuuteen. Muutokset (mm. alalle tu-

lon esteiden purkamiset) toteutettava neutraalilla tavalla 

- Kehitettävä järjestelmää niin että perusteita edellä mainittujen 

prosessien käynnistämiseksi ei olisi. Lähtökohtana kilpailun 

lisääminen kansalliselta pohjalta (kilpailuviraston kannan-

otot). Kilpailua lisätään siltä osin kuin sääntely ei sulje pois 

hintakilpailun mahdollisuutta. Sääntelyn motiivina vain va-

kuutettujen ja vakuutuksenottajien etujen turvaaminen. Yh-

teistyöstä, joka ei palvele näiden etujen turvaamista luovutta-

va (esim. hankintapalkkioiden vapaan hinnoittelun mahdollis-

taminen) 

- Todennäköistä, että lisäeläkerahastodirektiivi johtaa siihen, 

että säätiöiden ja kassojen on eriytettävä lisäeläketurva. Syytä 

parantaa säätiöiden ja kassojen kilpailuedellytyksiä, jota lu-

kumäärän väheneminen ei lisäisi alan keskittymistä. 

1.2.4 Työmarkkina- ja etujärjestöt  

1.2.4.1 Akava ry 

Aluksi todetaan, että kilpailun olisi hyödytettävä myös vakuutettua 

joko maksutason kautta lyhyellä tähtäyksellä tai turvan tason kautta 

pidemmällä aikavälillä. 

1) Keskeiset kilpailua rajoittavat tekijät 

- Kilpaillun alueen ja monopolilaitosten väliset rajat vaativat 

jatkossa lisää pohdintaa, jolloin voitaisiin käsitellä julkisyh-

teisöjen työeläkkeiden hallinnoinnin hoitoa. 

- Yksityisen sektorin työeläkeyhtiöiden kilpailussa pääosin ky-

se vakuutuskonsernien välisestä kilpailusta, jonka tarkoituk-

sena lähinnä edistää vapaaehtoisten vakuutusten markkinoin-

tia. Tämä haitallista perustehtävän hoitamisen kannalta 

- Kannansiirto yhtiön ja säätiön välillä säädelty epäsymmetri-

sesti 

- Uuden työeläkelaitoksen perustamisen vaikeus vakavarai-

suusvaatimusten johdosta 

2) Muutosten toteuttamistapa ja ajankohta 

- Nopeisiin muutoksiin ei tarvetta 

- Kilpailun lisääminen ei saa johtaa suurempaan keskittymi-

seen. Lisääntyvällä  kannansiirtoliikkeellä ei juurikaan posi-

tiivista vaikutusta 
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3) Sosiaalivakuutusluonteen merkitys 

- Sosiaalivakuutuksen hoito ei sinällään sisällä kilpailuele-

menttiä 

- Lakisääteisen työeläketurvan toteuttajina voisivat olla muut 

laitokset kuin mitkä nyt turvaa hoitavat 

- Kilpailun lisääminen hyväksyttävissä jos parantaa laitosten 

mahdollisuutta hoitaa perustehtäväänsä. Tulee parantaa jär-

jestelmän kantokykyä 

- Vakuutetun kannalta ei ole oikein, että maksupalautukset oh-

jautuvat vain työnantajalle. Lisää rahoitustarvetta myöhem-

min ja nostaa entisestään vakuutetun oman maksuosuuden 

osuutta kokonaismaksusta 

4) Kansainvälinen vaikutus 

- Suomalaisen työeläketurvan järjestämistapa hyväksytty EU:n 

liittymissopimuksessa 

- Kilpailun lisääminen siirtää järjestelmää henkivakuutusdirek-

tiivien soveltamisalan suuntaan  

1.2.4.2 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 

Aluksi toistetaan aikaisemmin esitetty näkemys, että selvitystyössä 

valmisteltava esitys toimenpiteiksi, joilla TEL-vakuutuksen hoidon 

liiallinen keskittyminen voidaan ehkäistä tarvittaessa lainsäädännölli-

sin toimin (diffuusio). Keskeisenä tehtävänä on valmistella uudis-

tusehdotuksia, jotka poistavat vakuutusten siirtoon liittyvät kilpailun 

esteet. Väliraportissa nykytilan kuvauksen lisäksi koottu lähinnä eri 

intressitahojen näkökohtia. Linjaukset ja esitykset epäkohtien korjaa-

miseksi puuttuvat. Ennen konkreettisten esitysten viimeistelyä varat-

tava mm. palkansaajajärjestöille mahdollisuus arvioiden esittämiseen. 

1) Työeläke osa sosiaalivakuutusta 

- Pitää ehdottoman tärkeänä, että jatkossakin säilyy 

- Oheisvakuutustuotteilla kilpailu kielletty EU:n liittymissopi-

muksen pohjalta 

- Selvitysmiesten loppuaikana keskityttävä siihen missä määrin 

ja millä keinoilla eläkelaitokset voivat aidosti kilpailla ja mitä 

mahdollisuuksia on parantaa työeläkevakuutusten hajautusta, 

laitosten monimuotoisuutta ja työeläkevakuutuksen perusteh-

tävän tehokkaampaa hoitamista tukevia kilpailuedellytyksiä 

- Perusteltua tutkia keskusrekisterin luomista ja päällekkäisten 

toimintojen karsimista 

2) Nykyisen kilpailuasetelman epäkohdat 

- Laitosten kokorakenne on vino, säätiöiden lukumäärä vähen-

tynyt radikaalisti 

- Liiallinen keskittyminen suurin kilpailua lamaannuttava teki-

jä ja toimii vastoin pyrkimystä sijoitusriskien hajauttamiseen. 
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Keskittymistä pönkittävät nykyiset säätiöiden ja kassojen kil-

pailuasemaa suhteessa suuriin yhtiöihin vaikeuttavat sään-

nökset 

- Siirtoja yhtiöstä toiseen ja yhtiöstä säätiöön tai kassaan ehkäi-

see se ettei vastuut, rahastot ja TPO siirry. Siirtoja säätiöistä 

ja kassoista kannustetaan sillä, että vastuut ja niiden kate siir-

tyvät 

- eli keskittyminen ja epäsymmetriset siirtosäännökset eivät 

tarpeeksi kannusta palvelulla kilpailemiseen. 

- Vakuutusryhmän tarjoamien vakuutuspakettien kautta synty-

vät maksualennukset voivat olla suurempia kuin TEL-

maksupalautukset. Vahvistavat TEL-yhtiöiden asemaa kilpai-

lussa. Käytäntö kyseenalainen EU-ratkaisun valossa. 

3) TEL-laitosten välisen kilpailuasetelman turvaaminen ja parantami-

nen 

- Keskittymiskehitykseen voitava puuttua tarvittaessa jopa 

lainsäädännöllisin keinoin. Selvitysmiesten olisi tullut jo teh-

dä ehdotuksia, miten diffuusiolainsäädäntöä pitäisi kehittää 

(väliraportissa selvittämiseen viitattu mutta vain suuria sääti-

öitä koskevana) 

- Pitää välttämättömänä, että esitys rahastojen ja TPO:ien siir-

rosta TEL-laitoksen vaihtamisen yhteydessä kartoitetaan nyt 

tehtyä huolellisemmin ja perusteellisemmin selvitystehtävän 

määräajan kuluessa. Kiinnittää huomiota seuraaviin näkö-

kulmiin: 

- Jos siirrot mahdollistettaisiin symmetrisesti, madallet-

taisiin samalla uuden laitoksen perustamiskynnystä 

(ehkäisisi liiallista keskittymistä, toimisi diffuusion 

tapaan ja kannustaisi parantamaan palvelua) 

- Siirroista aiheutuvaa lisätyötä voitaisiin minimoida 

selvittämällä vastuuvelkojen ja katteena olevien varal-

lisuuserien siirrot laitosten välillä kerran vuodessa 

- Selvitettävä käytännön toteuttamisvaihtoehdot ja seurannais-

vaikutukset sille että palkansaajat osallistuisivat laitoksen va-

lintaan ja saisivat välitöntä hyötyä sijoitustoiminnan tuotoista. 

Selvitettävä miten vakuutettujen palvelua voitaisiin parantaa. 

- Kaikkien TEL- ja YEL-vakuutuksia hoitavien laitosten tieto-

jen antoa on syytä edelleen parantaa. Informaation avoimuus, 

julkisuus ja vertailtavuus tärkeä keino kilpailun edistämises-

sä. Kaikkien laitosten julkistettava myös vakuutuksen hoitoa 

mittaavat tunnusluvut (harkinnanvaraisten eläkkeiden ratkai-

sutilastot, eläkeratkaisuihin käytetyt keskimääräiset ajat ja 

päätösten keskimääräiset kustannukset) 

- Vakuutuskonserneista irrallaan olevien lailla perustettujen 

eläkelaitosten kuten myös julkisen sektorin eläkelaitosten 

toiminta on syytä huolellisesti arvioida ja verrata tunnusluku-

ja hajautetun TEL-järjestelmän vastaaviin lukuihin. Raportis-
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ta ei löydy selkeää tietoa siitä, että kysymys vakuutusdirektii-

vien soveltamisesta ei koske erityislailla perustettuja eikä jul-

kisen sektorin eläkelaitoksia. 

4) Kilpailu ja EU 

- Tärkeätä huolellisesti punnita kilpailun lisäämiseen tähtääviä 

muutosehdotuksia myös EU:n kilpailunäkökulmasta. 

- Korostetaan, että järjestelmän tulee säilyä henkivakuutusdi-

rektiivien soveltamisen ulkopuolella EU:n liittymissopimuk-

sen mukaisesti 

1.2.4.3 Suomen Yrittäjät  

- Pk-sektorin kannalta tärkeää, että rahastot toimivat tehok-

kaasti ja kilpailu toteutuu aitona.  

- Kilpailu voi tapahtua lähinnä asiakaspalvelussa, asiakasrahoi-

tuksessa ja asiakashyvityksessä 

- Alan voimakkaasta keskittymisestä (oligopolistinen) aiheutuu 

markkinatehottomuutta ja korkeampia hintoja.  

- Kilpailun parantamiseksi kiinnitettävä huomiota: 

1. Markkinoille pääsyn varmistaminen 

- kilpailukykyisten toimintapääomien kerääminen uusille yrit-

täjille vaikeata 

- raportissa esitetyt asteittain voimaan tulevat vakavaraisuus-

vaatimukset perusteltuja, muotoiltava niin, että mahdollista-

vat alalle pääsyn tulevaisuudessa 

- säännöserot työeläkelaitosten, eläkekassojen ja -säätiöiden 

välillä muutettava tasapuolisiksi ja mahdollisimman pitkälle 

samoiksi toiminnan muodosta ja luonteesta riippumatta 

2. Laskuperustekoron negatiivisen vaikutuksen vähentäminen 

- Suuri merkitys koska alan tuloksesta kolme neljäsosaa tulee 

sijoitustoiminnasta ja loput riskiliikkeistä ja hoitokustannuk-

sista 

- Kilpailu asiakashyvityksistä asettaa kilpailijat samanlaista-

maan rahastonsa rakenteen 

- Sijoitusten aikahorisontin kannalta negatiivinen vaikutus, 

koska joudutaan ottamaan  huomioon laskuperustekoron 

tuoma nopeiden tuottojen vaatimus eikä eläkevastuiden ajoit-

tumiseen rakennettua aikajännettä, jolloin yhtenäinen lasku-

perustekorko johtaisi huonompaan tuottoon kuin vapaampi 

kilpailutilanne 

- Kannatetaan ehdotusta laskuperustekoron määräytymistä to-

teutuneen tuoton perusteella niin, että erilainen eri eläkelai-

toksille 

- Edelliseen liittyen otettava esille se, että vakuutettujen henki-

löiden intressi toteutuisi paremmin etuusperusteisen sijaan 
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rahoitusperusteisessa järjestelmässä, olisiko kehitettävä tähän 

suuntaan? 

3. Siirtyminen eläkelaitoksesta toiseen 

- vakuutuksenottajalla oltava mahdollisuus siirtyä laitoksesta 

toiseen ilman olennaisia vaikeuksia 

- vakuutuksenottajien vapautta siirtyä laitoksesta toiseen rahas-

tot mukanaan pidetään ehdottomana 

- rahastosiirron haittana esitettyä likvidisyysväitettä on vaikea 

ymmärtää, nykyinen markkinarahapainotteinen sijoituskanta 

olisi mahdollistanut (1998) n. 10 %:n suuruisen kannan siir-

ron rahoittamisen eikä siirroista aiheutuvat hallintokulut voi 

myöskään olla merkittävä syy rajoitukseen 

4. Vertailtavuuden parantaminen 

- yhtyy näkemykseen, että markkinainformaation luotettavuus 

ja riittävyys on olennainen ehto kilpailun toteutumiselle 

- viitataan SY:n syksyllä 1997 tekemään vakuutusselvitykseen 

ja todetaan, ettei myöskään työeläkejärjestelmän tuottama in-

formaatio ole riittävän selkeätä vertailtavuuden toteutumisek-

si 

- esitetään, että vakuutuksenottajille annettava yhdenmukaisin 

perustein vertailtavissa oleva laitoskohtainen tieto siitä mistä 

komponenteista maksuhyvitys muodostuu, sijoitustoiminnan 

tulos komponenteittain sekä hoitokustannusten ja riskiliik-

keen tulos (myös vakuutettua kohti laskettuina kuluina) 

- vakuutustarkastuselimen tehtäväksi tulisi asettaa vertailevan 

markkinainformaation tuottaminen siten, että vakuutuksenot-

taja saa vuosittain vertailun vakuutusyhtiöiden tuloksellisuu-

desta ja tehokkuudesta. Näin parannetaan erityisesti pk-sekto-

rin mahdollisuutta vertailun tekemiseen  

5. Eläkelakien karsiminen 

- yksityiselle sektorille riittää yksi koko alan kattava eläkelaki 

ja avoin kilpailu ulotettava erityislain perusteella toimivien 

laitosten piirissä oleviin vakuutuksenottajiin 

6. Vakuutustoiminnan ja sijoitustoiminnan kytkyn estäminen 

- kilpailun varmistamiseksi syytä selvittää lainsäädännöllisiä ja 

menettelyllisiä toimia rahoitus- ja vakuutuspäätösten toisiinsa 

kytkemisen estämiseksi 

7. Perushoidon ja kilpailullisen osan eriyttäminen 

- perushoidon keskittäminen alan yhteiseen keskusrekisteriin 

voitaisiin tehdä kilpailuttamalla aika ajoin maassa olevia toi-

mijoita, jolloin saataisiin kustannukset alas ja poistettaisiin 

markkinoille pääsyn este 
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- tulisi valmistella pidemmälle saavutettavien hyötyjen selkeyt-

tämiseksi 

8. Järjestelmän sääntelyn riippumattomuus  

- Ei ole perusteltua, että ala on itse mukana valmistelussa, joka 

vaikuttaa alalla toimivien yhtiöiden kilpailuasemaan ja kilpai-

luolosuhteisiin (jäänne säännöstelyn aikakaudelta, epäilyt 

valmistelun riippumattomuudesta ja tasapuolisuudesta) 

- Ministeriön ja rahoitusalan yleisen asiantuntemuksen osuu-

den tulee olla selvästi keskeisempi  

1.2.4.4 Teollisuuden ja työnantajain keskusliitto ja Palvelutyönantajat (yhteinen lausunto) 

Hajautettu hoitojärjestelmä edellyttää, että markkinoilla on riittävästi 

keskenään kilpailevia eläkelaitoksia. Uusien kilpailukykyisten laitos-

ten perustaminen tulee olla mahdollista. Vain työnantajalla vakuutuk-

senottajana tulee olla oikeus eläkelaitoksen valintaan. 

Merkittävimmät kilpailua rajoittavat tekijät: 

a) Markkinoille tulon esteet 

- Nykyiset vakavaraisuusvaatimukset yhdessä laskuperusteko-

ron määräytymisen kanssa selkeä este uuden laitoksen perus-

tamiselle 

- Perustettavaan uuteen kassaan tai säätiöön tulisi voida siirtää 

vakuutusyhtiöstä vakuutuksen vastuut ja sen katteena oleva 

omaisuus sekä osuus TPO:sta (kuten siirrettäessä vakuutus 

säätiöstä tai kassasta vakuutusyhtiöön) 

- Kehitettävä eri eläkelaitosmuodoille yhdenmukaiset vakava-

raisuussäännökset ja uusille asteittain voimaan riittävän pit-

källä siirtymäajalla 

- Kilpailua voitaisiin jossain määrin lisätä lainsäädäntöä ja jär-

jestelmää yksinkertaistamalla 

- Erityiseläkelaitosten asemasta johtuva markkinoiden jaon 

tarkoituksenmukaisuus ja tarpeellisuus selvitettävä perusteel-

lisesti 

b) Siirtyminen eläkelaitoksesta toiseen 

- Ei saa seurata olennaisia taloudellisia menetyksiä 

- Rahastojen siirron negatiivisia vaikutuksia raportissa liioitel-

tu. Näitä voidaan vähentää ajallisia ja määrällisiä rajoitteita 

rahastosiirrolle asettamalla. Rahastojen siirron merkitys ko-

rostuu kassoja tai säätiöitä perustettaessa 

c) Laskuperustekoron määräytyminen ja sijoitustoiminnan tuottojen 

käyttö 

- Laskuperustekorkoa ei pidä määritellä korkeimmalle saata-

vissa olevalle tasolle ja sitä olisi kehitettävä niin että otetaan 
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paremmin huomioon uusille sijoituksille saatavissa oleva 

tuotto 

- Vakuutuksenottajien tulisi saada maksuhyvityksinä hyöty tai-

tavasta sijoitustoiminnasta 

- Maksutasoa tulisi tarkastella lyhyellä aikavälillä huomioimal-

la sen vaikutuksia työllisyyteen ja sitä kautta kansantalouden 

suurempaan kantokykyyn tulevaisuudessa 

- Vakavaraisuuden määrittelyssä ja sijoitustoiminnan rajoituk-

sissa eläkelaitosten tulisi olla samalla viivalla muiden sijoitta-

jien kanssa  

1.2.4.5 Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry 

Yksityisten yritysten hoitoon annettu lakisääteisen sosiaaliturvan toi-

meenpano edellyttää näiden yritysten toiminnan tarkkaa säädöstämistä 

ja valvontaa,  joilla voidaan saadaan eläkejärjestelmälle enemmän 

hyötyjä kuin vapauttamalla eläkeyhtiöt kilpailemaan vakuutusmarkki-

noilla. 

Kiinnitetään huomiota erityisesti: 

- Työeläkejärjestelmän keskeisimpänä asiana turvaavuuden 

varmistaminen. Kilpailu ei saa vaarantaa nykyisen työeläk-

keen tavoitetason toteuttamismahdollisuutta. Työeläkkeen ta-

so tai sen saatavuus ei saa riippua miltään osin hoitavasta lai-

toksesta tai yhtiöstä. 

- Ongelmana eläkeyhtiöiden tiivis ja jopa yhtiöoikeudellinen 

yhteys vahinkovakuutusyhtiöihin. Erittäin riippuvaisia vahin-

koyhtiöistä, merkityksellistä jopa koko eläkeyhtiön olemassa 

ololle. Kilpailu nykyisen lainsäädännön ja menettelytapojen 

vallitessa onkin kilpailua vahinkovakuutusasiakkaista. Kes-

keistä olisikin eläkevakuutuksen eriyttämisen tosiasiallinen 

toteuttaminen lainsäädännön ja valvonnan keinoin. 

- Kilpailuolosuhteet tervehtyisivät, jos vakuutetuille annettai-

siin eläkeyhtiön valintaoikeus. Eriyttäisi muista kilpailun 

alaisista yritysvakuutuksista. 

- Keskeisimpänä ongelmana kilpailuolosuhteille liian pitkälle 

toteutunut keskittyminen. Tulisi tukea hajautusta lisääviä te-

kijöitä. Nykyiset keinot johtaisivat lisääntyvään keskittymi-

seen. Kaksi ylivoimaisen suurta yhtiötä, joiden mahdollisuu-

det täysin eri luokkaa pieniin nähden. Johtaa järjestelmän ja 

jopa lainsäätäjän riippuvaiseksi näiden toiminnasta. Pidetään 

välttämättöminä ja kiireellisinä toimenpiteitä, joilla estetään 

suurten eläkeyritysten suhteellinen kasvu. Hajautus tarvittaes-

sa kannansiirroin. 

- Rahastot, jotka ovat myöhennettyä palkkaa, katsottava vakuu-

tettujen omaisuudeksi eikä työnantajalla tulisi olla erityistä 

oikeutta varoihin. Hyvitysjärjestelmän tulisi perustua ainoas-

taan laskuperustekoron ylittäviin tuottoihin eikä vakuutukses-
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ta kertyviin rahastoihin. Hyvitysjärjestelmä uudistettava niin, 

että vakuutettujen maksuosuuteen kohdistuu sama vaikutus 

kuin työnantajalle. 

Uudet vakavaraisuusmääräykset osoittautuneet turvaavuuden kannalta 

hyväksi mekanismiksi. Sijoitustoiminnan tuotot käytettävä eläkkeiden 

maksamiseen ja kanavoidaan eläkevastuisiin. Laskuperustekorkojär-

jestelmä säilytettävä, jotta turvataan tuottojen riittävän korkea taso.  
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Liite 2: Työeläkejärjestelmän perustietoja 

Liite 2.1: Sanastoa 

A-osasto = eläkesäätiön tai eläkekassan varoiltaan ja veloiltaan erillinen osasto, jossa hoidetaan 

vapaamuotoista lisäeläketurvaa 

Arvostusero = omaisuuden käyvän arvon ja kirjanpitoarvon ero 

Arvostuserojen muutokset ovat osa sijoitustoiminnan tulosta, vaikka ne eivät suoraan näy tulos-

laskelmassa. 

Asiakashyvitys = ositetusta lisävakuutusvastuusta vakuutusmaksujen alennuksena vakuutuk-

senottajille jaettava hyvitys. 

B-osasto = eläkesäätiön tai eläkekassan varoiltaan ja veloiltaan erillinen osasto, jossa hoidetaan 

TEL:n mukaista peruseläketurvaa. 

Eläketili, yksilöllinen eläketili = yksilöllisen eläkevakuutuksen eräs sovellus, joka on mahdollista 

toteuttaa myös lakisääteisessä eläkejärjestelmässä. Yleensä tällöin tarkoitetaan lisäksi ns. sijoi-

tussidonnaista vakuutusta, jolloin kunkin yksilön sijoituspäätökset vaikuttavat suoraan tämän 

yksilön eläketurvaan 

EMU-puskuri: katso vakuutusmaksu 

Hoitokustannusosa = vakuutusmaksuun sisältyvä osa, joka on tarkoitettu TEL-yhtiön kokonais-

liikekulujen kattamiseen. Se määräytyy laskukaavasta, joka ottaa huomioon vakuutuksen koon ja 

eläkkeiden lukumäärän. 

Hoitokustannustulos = vakuutusmaksun hoitokustannusosan ja yhtiön liikekulujen erotus. 

Hyvitystaso = asiakashyvitysten keskimääräinen taso TEL-järjestelmässä. 

Kirjavaraus, yhtiöeläke, eläkesitoumus = työnantajan eläkesitoumus, joka toteutetaan varaamalla 

eläkekustannuksia varten varat suoraan työnantajan taseeseen. 

Kohtuullisuusperiaate, kohtuusperiaate = vakuutusyhtiölain periaate, jonka mukaan turvaavuus-

periaatteen vakuutusyhtiölle aiheuttama rakenteellinen ylijäämäisyys tulee jakaa kohtuullisuutta 

noudattaen vakuutuksenottajille. Tällaisia lisäetuja annettaessa on kohtuullisessa määrin otettava 

huomioon sekä näille vakuutuksille annettavien lisäetujen kokonaismäärän että  niiden jakautu-

misen osalta näiden vakuutusten tuottaman ylijäämän määrä ja muodostumistapa sekä vakuutus-

yhtiön vakavaraisuuden ylläpito. 

Jakojärjestelmä = eläkejärjestelmä, jossa vuosittainen eläkemeno rahoitetaan kyseisen vuoden 

vakuutusmaksuilla. Rahastoivassa järjestelmässä eläke-etuudet rahoitetaan niiden muodostumis-

hetkellä. Osittain rahastoiva järjestelmä, kuten TEL, on näiden välimuoto. 

Laskuperustekorko = TEL-eläkelaitosten sijoitusten tuottovaatimus, jonka STM vahvistaa TEL-

yhtiöiden hakemuksesta. Korko on nykyisin 5,25 %. Laskuperustekoron ja rahastokoron erotus 
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käytetään vuosina 1997-1999 toimintapääomien kartuttamiseen ja sen jälkeen vanhuuseläkera-

hastojen kartuttamiseen. 

Lisäeläke, lisäetu = TEL:n mukaista eläkettä täydentävä lisäeläke, joka voi olla kollektiivinen 

ryhmäeläke tai yksilöllinen eläke. Lisäeläke voidaan järjestää myös TEL:n 11§:n mukaisena lisä-

eläkkeenä. Lisäeläke voi olla etuusperusteinen (defined benefit) eli sovittuun eläketasoon tähtää-

vä tai maksuperusteinen (defined contribution) eli kertyneiden maksujen määrästä ja sijoitus-

tuotoista riippuva. Maksuperusteinen lisäeläke voi myös olla sijoitussidonnainen (unit linked) eli 

vakuutuksenottajan tai vakuutetun valitsemien sijoitusten arvojen kehityksestä riippuva. 

Lisävakuutusvastuu, ositettu = ylijäämistä kerätty vastuuvelan osa, joka jaetaan vakuutuksenotta-

jille asiakashyvityksinä 2 vuoden jaksotusperiaatteella 

Lisävakuutusvastuu, osittamaton = toimintapääomaan kuuluva erä, jota voidaan käyttää sijoitus-

tappioiden peittämiseen ja jolla näin tasoitetaan sijoitusten arvojen heilahtelua. 

Omavastuutekniikka: katso vakuutusmaksu 

Pro forma = pro forma -tilinpäätöstiedot lasketaan kesken vuotta tapahtuneen yhtiörakenteen 

muutoksen jälkeen ikään kuin yhtiöt olisivat olleet uudessa muodossaan toiminnassa koko vuo-

den. 

Prospektiivinen vastuunlaskenta = vastuuvelan (eteenpäin katsova) määrittämistapa, joka perus-

tuu eläkelaitoksen tulevien velvoitteiden vakuutusmatemaattiseen määrittämiseen. Määrittämi-

sessä nojaudutaan oletettuun korkotuottoon ja kuolevuutta, työkyvyttömyyttä sekä muita vastaa-

via tekijöitä koskeviin oletuksiin. 

Rahasto = termi, jolla eläkejärjestelmistä puhuttaessa tarkoitetaan yleensä eläkevastuun katteena 

olevaa omaisuutta. 

Rahastoitu eläke = eläkkeen osa, joka on kunkin yksittäisen eläkelaitoksen vastuulla. Tätä kos-

kevat säädökset ovat TEL 12 §:ssä. 

Rahastokorko = vastuuvelan laskennassa käytetty diskonttauskorko, joka on 1.1.1997 lukien 3 %. 

Retrospektiivinen vastuunlaskenta = vastuuvelan (taaksepäin katsova) määrittämistapa, jossa 

vastuuvelan muutos määritellään eläkelaitoksen tuottojen ja kulujen erotuksena ilman suoraa 

kytkentää eläkelaitoksen tuleviin velvoitteisiin. 

Riskiliikkeen tulos = tasoitusvastuuseen siirtyvä erä, joka on perittyjen rahastoitujen vakuutus-

maksujen ja vastaavista eläketapahtumista aiheutuneiden kulujen erotus (ts. oletetun ja toteutu-

neen eläkemenon erotus). Riskiliikkeen komponentteja ovat kuolleisuus-, työkyvyttömyys-, työt-

tömyys- ja maksutappioriskit. Näihin vaikuttaa yhtiön vakuutuskannan rakenne. 

Sijoituslainaus = työeläkelaitosten muu lainaus kuin takaisinlainaus. Sijoituslainauksen ehdot 

ovat takaisinlainausta vapaammin määriteltävissä. 

Sijoitustoiminnan tulos / ylijäämä = sijoitustoiminnan kirjanpidollisten tuottojen ja arvostusero-

jen muutoksen yhteismäärän ja vastuuvelalta edellytettävän laskuperustekorkotuoton erotus. 
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Suurtyönantajatekniikka: katso vakutusmaksu 

Takaisinlainaus = vakuutuksenottajan automaattinen oikeus voida lainata käyttöönsä kaikki va-

kuutuksen perusteella rahastoituneet varat joko lainaamalla jo karttuneita rahastoja (rahastolaina-

us) tai maksamalla vuosittain erääntyvistä vakuutusmaksuista osan velkakirjalla (maksun ta-

kaisinlainaus). Vanhoilla takaisinlainoilla tarkoitetaan ennen 11.4.1997 myönnettyjä takaisinlai-

noja, jotka on sidottu laskuperustekorkoon. Tämän jälkeen myönnetyt ns. uudet takaisinlainat 

ovat enintään 10 vuoden mittaisia ja sidottuja markkinoilla noteerattavaan TEL-viitekorkoon. 

Takaisinosto-oikeus = vakuutussopimuksessa määritelty vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa 

vakuutuksensa ja saada samalla laskuperusteissa määritelty osa maksetuista vakuutusmaksuista 

takaisin itselleen. Tyyppillinen yksilöllistä vakuutussäästämistä sisältävissä henki- ja eläkeva-

kuutuksissa. 

Tasauseläke = eläkkeen osa, joka on TEL-LEL-TaEL-MEL-laitosten yhteisellä vastuulla.  Ta-

sauseläke on kokonaiseläkkeen ja rahastoidun eläkkeen erotus. 

Tasausjärjestelmä = TEL-LEL-TaEL-MEL-eläkelaitosten muodostama pooli, jossa tasauseläk-

keet rahoitetaan jakojärjestelmää soveltaen. Kustannusten vuosittaisen selvittelyn hoitaa Eläke-

turvakeskus. 

Tasausmaksu, maksun tasausosa, tasausmaksutulo = TEL-maksun osa, jolla rahoitetaan ta-

sauseläkkeistä aiheutuvat kustannukset. 

Tasausvastuu/-rahasto = tasausjärjestelmään liittyvä puskurirahasto, joka lasketaan eläkelaitos-

kohtaisesti. 

Tasoitusvastuu = riskiliikkeen tuloksista kerätty yhtiökohtainen puskuri, jolla varaudutaan riski-

liikkeen heilahteluihin.  

Toimintapääoma = yhtiön käypiin arvoihin arvostettujen varojen ja velkojen erotus. Se koostuu 

lähinnä omasta pääomasta, varauksista, arvostuseroista ja osittamattomasta lisävakuutusvastuus-

ta. 

Toimintapääoman tavoitevyöhyke = vyöhyke, jolla oltaessa sijoitustoiminnan riskeihin on varau-

duttu useamman (yli kolmen) vuoden epäedullisen kehityksen varalta. Tällöin yhtiön toiminta ja 

hyvitystenjako on varsin vapaata. Rajoitetun toiminnan vyöhykkeellä asiakashyvityksiä rajoite-

taan. Kriisivyöhykkeellä hyvitykset ovat kokonaan kiellettyjä ja yhtiön on tehtävä valvovalle 

viranomaiselle talouden tervehdyttämissuunnitelma. 

Turvaavuusperiaate = vakuutusyhtiölain periaate, jonka mukaan vakuutusmaksut ja vastuuvelka 

on määriteltävä niin, että vakuutettujen edut tulevat turvatuksi. 

Vakavaraisuus = yhtiön taloudellinen asema, jota yleisesti mitataan toimintapääomalla. 

Vakavaraisuusraja = yhtiön sijoituskannan rakenteen ja vastuuvelan määrän perusteella laskettu 

toimintapääoman raja, joka on mitoitettu riittämään vuoden sijoitustappioihin. Laskennassa 

omaisuus jaetaan 7 ryhmään riskipitoisuuden perusteella ja kunkin ryhmän osuus sijoituksista 

kerrotaan asetuksessa annetulla kertoimella. 
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Vakavaraisuusvaatimukset eli toimintapääomavaatimukset = toimintapääomaan liittyvät erilaiset 

rajat ja niiden alittamisesta seuraavat sanktiot 

Vakuutusmaksu, TEL-maksu = yksityisen sektorin työnantajilta ja työntekijöiltä perittävä, vuo-

sittain vahvistettava vakuutusmaksu, jolla katetaan TEL-järjestelmän kustannukset. Vakuutus-

maksun vanhuuseläkeosalla ostetaan vuosittain kertamaksuinen vanhuuseläke, jonka määrä on 

0,5 % vakuutetun palkasta (ikävälillä 23-54). Rahastoituihin vanhuuseläkkeisiin kuuluu lisäksi 

rahastojen täydennyksen kautta muodostunut osa. Työkyvyttömyysosalla katetaan uusista tk-

eläkkeistä aiheutuneet kustannukset. Työttömyysosalla katetaan 50 % uusien työttömyyseläkkei-

den kustannuksista. TEL-maksun muut pienemmät osat koostuvat maksutappio-, hoitokustannus- 

ja ETK:n kustannusosista. Lisäksi maksuun kuuluu tasausosa (johon v. 1999 sisältyy ns. EMU-

puskuria) ja tällä hetkellä myös tilapäisiä maksun osia. Tilapäiset vakuutusmaksun osat vuonna 

1999: ETK:n luottovakuutuksen kustannuksiin perityn maksun palautus -0,1 % palkoista, vas-

tuuvajauksen kuoletus 0,4 % ja Eläke-Kansan kustannusosa 0,2 %. Suurtyönantajien (työnteki-

jöitä vähintään 50) vakuutusmaksu on iästä ja sukupuolesta riippuva ja sisältää ns. omavastuu-

osan: työkyvyttömyyseläkkeiden omavastuu muuttuu täysimääräiseksi välillä 50-1000 ja työttö-

myyseläkkeiden välillä 50-300. Pientyönantajien (alle 50 työntekijää) vakuutusmaksu on kaikille 

työnantajille samansuuruinen. 

Vuoden 2000 alusta voimaan tulevissa työeläkelakien muutoksissa on edellä mainittua työnanta-

jan omavastuuta työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkekustannuksista muutettu. Jatkossa sekä työ-

kyvyttömyys- että työttömyyseläkkeiden omavastuuta koskevat samanlaiset säännökset, joissa 

täysi omavastuu on 80 % eläkekustannuksesta ja omavastuuaste muuttuu nollasta täyteen mää-

räänsä työntekijöiden lukumäärän muuttuessa 50:stä 800:aan. 

Vakiomaksutekniikka: katso vakuutusmaksu 

Vakuutustekninen vastuuvelka = lain ja STM:n vahvistamien laskuperusteiden mukaisesti lasket-

tu suure (vakuutusmaksuvastuun ja korvausvastuun yhteismäärä), joka kuvaa vakuutusyhtiön 

vakuutussopimuksista aiheutuvia velvoitteita. Vakuutusmaksuvastuu on tulevaisuudessa odotet-

tavissa olevista eläketapahtumista aiheutuvien menojen laskennallinen pääoma-arvo vähennetty-

nä odotettavissa olevien tuottojen pääoma-arvolla. (Koskee TEL:ssä vanhuuseläkkeiden rahastoi-

tuja osia). Korvausvastuu on jo sattuneista eläketapauksista tulevaisuudessa maksettavaksi tule-

vien menojen tilinpäätökseen kirjattu arvio. (Koskee TEL:ssä alkaneita vanhuus-, työkyvyttö-

myys ja työttömyyseläkkeitä.) Vakuutusmaksuvastuu sisältää ositetun ja osittamattoman lisäva-

kuutusvastuun ja korvausvastuu tasausvastuun ja tasoitusvastuun. 

Varmuuslisä = turvaavuusperiaatteesta aiheutuva vakuutusmaksujen ja vastuuvelan laskentaan 

sisällytettävä turvaavuusmarginaali. 

Vastuunvalinta = vakuutusyhtiön asiakasvalinta riskin perusteella. 

Vastuuvajaus = eläkesäätiötoiminnalle aiemmin hyvin luonteenomainen piirre, jossa lainsäädän-

tö mahdollisti eläkevastuun kattamatta jättämisen eli työnantajan maksujen lykkäämisen tulevai-

suuteen. Nykyisin vastuuvajausmahdollisuus on asteittain poistumassa ja vastuuvajaukselle täy-

tyy asettaa vakuudet. 

Vastuuvelan tuotto/korkovaatimus: katso laskuperustekorko 
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Vastuuvelkaa kattava omaisuus: tälle vakuutusyhtiön ns. katekelpoiselle omaisuudelle on asetet-

tu omaisuuserien laatua ja määrää koskevat säännökset, joilla pyritään rajoittamaan sijoitustoi-

minnan riskejä. 

Yhteisesti kustannettavat eläkkeet: katso tasauseläkeet 

Ylikate =  varat, jotka ylittävät lisäeläkesäätiön eläkevastuun. Yleensä ylikate muodostuu omai-

suuden käypien arvojen nousun tai alenevan eläkevastuun seurauksena. Ylikatteen palautusme-

kanismilla tarkoitetaan työnantajan oikeutta tietyin edellytyksin saada palautetuksi säätiön eläke-

vastuun ylittäviä varoja. 
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Liite 2.2: Työeläkejärjestelmän taloudellisia tietoja 

Kalvosarjan rakenne

TEL-yhtiö TEL-säätiö

TEL

Yksityinen sektori

Suomen eläkejärjestelmä

 



  

  184 

  

                 

SUOMEN TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄ

Yksityisen sektorin
työeläkkeet

Julkisen sektorin
työeläkkeet

         Sosiaali- ja terveys-
        ministeriö

Sisäminis-
teriö

 Valtiova-
 rainminis-
 teriö

Kirkollis-
kok., edus-
kunta

Kuntien
eläke-
vakuutus 
50 mrd

Valtio- 
konttori
17 mrd

Muut
1 mrd

6 TEL-vakuutusyhtiötä
170 mrd *)

 40 Eläkesäätiötä
 20 mrd

8 Eläkekassaa
8 mrd

 4 Erityiseläkelaitosta
 21 mrd *) luvut hetkellä 31.12.98
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VAKUUTUSMAKSU
(1998)

TYÖELÄKE-
LAITOKSET (yks.sekt.)

Työntek.
4,7 %
palkasta

Työnantaja
16,8 %
palkasta (TEL)

Maksu-
tulo
34 mrd

• Työeläke-
•    vakuutus
•    yhtiöt

• TEL-säätiöt

• TEL-kassat

• Muut

 Eläkkeet
30 mrd

Rahastot
n. 30 %

Ylijäämä eläkelaitoksen
vakavaraisuuteen tai
asiakashyvityksiin

Tuotto-
vaatimus
5,5 % vuonna 1998

RAHASTOJEN TUOTTO

5,5 %
tuotto
yli 5,5 %
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TEL-MAKSUN RAKENNE VUONNA 2000

Vanhuuseläkeosa   2,8 % palkasta
Työkyvyttömyysosa   2,0
Työttömyysosa   1,2
Tasausosa 14,6
Muut osat   1,0
Asiakashyvitykset           -0,6
Tilapäiset osat   0,5
Yhteensä 21,5 % palkasta
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TASAUSJÄRJESTELMÄN RAHAVIRRAT (1998, mrd)

PALKKASUMMA 164,4

MAKSUTULO 34,3

Varsinainen
vastuuvelka
VVIU=182

Tasaus-
vastuu
VT=8,3

Osittamaton
lisävakuutus-
vastuu yli 4,3

ELÄKEMENO 30,2

21,6 11,5Tasauk-
seen

Rahas-
toihin

1,2

22,9 7,3

KOROT

2,5 %

3,0 %
Tasaus-
eläkkeet

Rahas-
toidut el. 5,5 %

*)vuosina 97-99

*)

Järjestelmän
hoitokulut
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TEL-MAKSUN TARIFFIOSA 2000
miehet, STA 50 - 300
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TEL-MAKSUN TARIFFIOSA 2000
naiset, STA 50 - 300
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TEL-YHTIÖIDEN TULOKSEN

MUODOSTUMINEN 1998 (Mmk)

0

2 0 0 0

4 0 0 0

6 0 0 0

8 0 0 0

1 0 0 0 0

1 2 0 0 0

1 4 0 0 0

S i j o i t u s t o i m i n t a

1 0 2 9 2 ,  j o s t a

a )  k i r j a n p i d o l l i n e n

5 5 7 3

b )  a r vo s t u s e r o j e n

m u u t o s  5 3 5 6

H o i t o k u s t a n n u s

1 5 5

R i s k i l i i k e  1 6 4 8

Y h t e e n s ä  1 2 7 3 2
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TEL-YHTIÖIDEN SIJOITUSTEN

JAKAUMA 1992-1999 III/IV (TELA)
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TEL-YHTIÖIDEN SIJOITUSTEN

JAKAUMA 1992-1999 III/IV (TELA)
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TEL-laitosten vakavaraisuusvaatimukset 

rajat riippuvat sijoitusjakautumasta => vaihtelevat laitoksittain 

vakavaraisuusraja on mitoitettu vuoden, tavoitevyöhykkeen alaraja kolmen vuoden tarpeisiin 

__________________________________ Yläraja, 20-28 % vastuuvelasta  

(= 4 x vakavaraisuusraja) 

Tavoitevyöhyke 

__________________________________ Alaraja, 10-14 % vastuuvelasta 

(= 2 x vakavaraisuusraja) 

Rajoitetun toiminnan vyöhyke 

__________________________________ Vakavaraisuusraja, 5 – 7 % vastuuvelasta 

Kriisivyöhyke 

__________________________________ Kriisivyöhykkeen alaraja, 

3 – 5 % vastuuvelasta, 

kaksi kolmasosaa vakavaraisuusrajasta,  

kuitenkin vähintään kaksi prosenttia 

Luvut vuodelta 1998
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Työeläkeyhtiöiden keskimääräinen vakavaraisuus 1996-1998
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TEL-VAKUUTUSTEN SIIRTOLIIKENNE VUOSINA
1982-1999
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TEL-VAKUUTUSTEN SIIRTOLIIKENNE VUOSINA
1982-1999

S iirtyvie n  työ su h te id e n  lu ku m ä ä rä t vu o sin a  1982-1999
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TEL-eläkesäätiön erityspiirteitä

työnantajaan tai konserniin rajoitettu toimintapiiri =>
toiminta ei liikemäistä normaalissa mielessä
vuosittainen vakuutusmaksu=eläketurvasta
aiheutuvat kustannukset - sijoitustoiminnan tuotot
päätöksenteko hallituksessa (varojen hallinnointi,
ylijäämän käyttö, eläkepäätökset jne.)
TPO-säännösten erityispiirteitä: poikkeavat TPO-erät,
vakavaraisuusrajan kaava tarkempi, perustevahvistus
joustavampi, siirtymäajat
vastuunsiirrossa TPO:ta siirtyvän omaisuuden
edellyttämän tavoitevyöhykkeen alarajan verran
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Liite 3: Tilannekatsaus ulkomaista 

3.1 Eläkelaitosten ja eläkevarojen sijoittajien kilpailu eräissä maissa 

Tässä selvityksessä tarkastellaan eläkelaitosten ja eläkejärjestelmissä 

toimivien eläkevarojen sijoittajien keskinäistä kilpailua neljässä Eu-

roopan maassa. Tutkitut maat ovat Britannia, Norja, Ranska ja 

Ruotsi. Näissä maissa yksityiset eläkelaitokset ja eläkevarojen sijoi-

tusyhtiöt hoitavat oleellisen osan eläketurvaa.
1
  

3.2 Selvitystä varten tehdyt kyselyt 

 Selvitykseen valittujen maiden vakuutustarkastuksesta vastaaville vi-

ranomaisille lähettiin kysely, jolla pyrittiin löytämään kilpailuun 

mahdollisesti liittyviä ongelmia.   

Maakohtaisissa kyselyissä aiheet olivat seuraavat: Eläkelaitoksen tai 

sijoitusten hoitajan vaihtamista koskevat määräykset, kilpailun ole-

massaolo ja kilpailukeinot, epäterveiden kilpailukeinojen käyttö, kil-

pailun vaikutus sijoituskohteiden valintaan, kilpailun valvonta sekä 

kilpailun yleiset edut ja haitat.   

Samat kysymykset sisältävät kyselyt lähettiin myös muutamille kan-

sainvälisille järjestöille. Osa järjestöistä sai kyselyn siirtona toiselta 

järjestöltä. Järjestöt ovat: European Federation for Retirement Provi-

sion EFRP, International Social Security Association ISSA, Interna-

tional Labour office ILO, World Bank, Fund Managers´ Association 

FMA ja National Association of Pension Funds Limited NAPF. Laa-

jemmin kyselyyn katsoi voivansa vastata vain NAPF. Sen vastaus tuki 

Britannian rahoitustarkastuksen vastausta.  

3.3 Eläketurvan pilarijako     

Kansainvälisessä eläkealan kirjallisuudessa eläketurva jaetaan kol-

meen pilariin. Ensimmäinen pilari on yleensä valtion hoidossa. Tässä 

pilarissa eläketurvan muodostaa kansaneläke tai muu peruseläke ja 

useissa maissa myös perusturvaa täydentävä ansioeläke tai pelkästään 

yleinen ansioeläke. Eläkkeet rahoitetaan jakojärjestelmillä, joskin an-

sioeläkkeessä voidaan käyttää myös tietynasteista rahastointia. En-

                                                 
1
 Selvitykseen päätettiin ottaa vain maita, jotka ovat vertailukelpoisia Suomen kans-

sa. Näin ollen ulkopuolelle jätettiin esimerkiksi Chile, jonka henkilökohtaisiin elä-

ketileihin perustuva eläkejärjestelmä on ollut mallina useille kehittyville maille ja 

Itä-Euroopan entisille sosialistisille maille niiden eläkejärjestelmäuudistuksissa. 

Chilessä eläketilejä hoitavat yksityiset sijoitusrahastot. Ne kilpailevat rajusti keske-

nään vakuutettujen vakuutusmaksuista.   
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simmäisen pilarin eläkejärjestelmät kattavat koko väestön tai vain va-

kuutusmaksuja maksavat palkansaajat ja yrittäjät. 

Toisen pilarin mukaiset eläkejärjestelmät ovat ryhmäpohjaisia ja työ-

suhteeseen perustuvia. Järjestelmät voivat olla yritys-, ammatti- tai te-

ollisuusalakohtaisia. Niillä täydennetään ensimmäisen pilarin eläke-

turvaa. Ensimmäisestä pilarista poiketen eläkejärjestelmät voivat olla 

perustamisensa osalta pakollisia tai vapaaehtoisia. Perustettuun järjes-

telmään palkansaajien on yleensä pakko kuulua. Toisen pilarin eläk-

keet rahoitetaan jakojärjestelmillä tai rahastoimalla. Hallinto on 

useimmiten yksityisillä eläkelaitoksilla. 

Kolmannen pilarin eläketurva on yleensä yksilökohtainen, mutta sen 

rahoitukseen voi myös työnantaja osallistua. Tähän pilariin kuuluu 

mikä tahansa henkilökohtainen eläkesäätäminen, oli se eläke- tai hen-

kivakuutusta, pankkisäästämistä tai muuta. Kyse on vapaaehtoisesta 

eläketurvan kartuttamisesta, joka vakuutustoiminnan kyseessä ollen 

perustuu vakuutusmaksujen rahastointiin.  

Tätä selvitystä varten tutkitut maat muistuttavat toisiaan siinä suhtees-

sa, että eläkelaitosten ja eläkevarojen sijoituksista vastaavien välistä 

kilpailua on eläketurvan toisessa pilarissa. Suomi ja Ruotsi ovat tässä 

poikkeuksia. Suomessa eläkelaitosten välistä kilpailua on työeläkeva-

kuutuksessa, joka kansaneläkkeen kanssa  kuuluu eläketurvan ensim-

mäiseen pilariin. Ruotsissa kilpailua toistaiseksi on vain toisessa pila-

rissa, mutta vuonna 1999 aloitetun eläketurvauudistuksen myötä tule-

vaisuudessa kilpailua tulee olemaan myös ensimmäisessä pilarissa.  

Seuraavassa selvitetään kilpailutilannetta maittain. Kustakin maasta 

kuvataan eläketurvan rakenne ja  kyselyn pääasialliset tulokset. 

3.4 Britannia   

Britannian pakollinen eläketurva muodostuu palkansaajat ja yrittäjät 

kattavasta tasasuuruisesta peruseläkkeestä sekä palkansaajat kattavas-

ta ansioperusteisesta lisäeläkkeestä. Eläkkeiden rahoitus perustuu ja-

kojärjestelmään. Peruseläke on ensimmäisen ja lisäeläke toisen pilarin 

eläketurvaa. 

Yksityisen ja julkisen sektorin työnantajakohtaiset lisäeläkejärjestel-

mät voivat korvata valtion lisäeläkkeen. Yksityisellä sektorilla lisä-

eläkkeiden piirissä on noin puolet miespuolisista ja neljäsosa naispuo-

lisista palkansaajista. Yli 80% järjestelmistä on yleisen lisäeläkkeen 

korvaavia. Työnantajakohtaiset lisäeläkejärjestelmät ovat joko elä-

kesäätiön tyyppisiä tai vakuutusyhtiöissä vakuutettuja. Eläkesäätiöt 

tekevät itse sijoituspäätöksensä tai sijoitukset annetaan vakuutusyhti-

ön, pankin tai jonkin muun sijoitusyhtiön tehtäväksi. Yleensä pie-

nemmät eläkejärjestelmät käyttävät hallinnossa ja sijoituksissaan va-

kuutusyhtiöitä, kun taas suuremmat eläkejärjestelmät pyrkivät hoita-



  

  200 

  

                 

maan asiat itse käyttäen apunaan erilaisia sijoitusammattilaisia ja var-

sin usein myös vakuuttavat tietyt etuudet vakuutusyhtiössä. Työnanta-

jakohtainen lisäeläkejärjestelmä voi olla etuus- tai maksuperusteinen. 

Etuusperusteiset ovat edelleen enemmistönä. Maksuperusteinenkin li-

säeläke voi korvata valtion lisäeläkkeen. 

Palkansaajat voivat järjestää itse oman lisäeläketurvansa eläkejärjeste-

lyllä, jota kutsutaan henkilökohtaiseksi eläkkeeksi. Tämä eläke voi 

korvata valtion yleisen lisäeläkkeen tai työnantajakohtaisen lisäeläk-

keen tai olla pelkästään vapaaehtoista lisäturvaa antava. Henkilökoh-

tainen eläke voi olla vain maksuperusteinen. Henkilökohtainen eläke 

otetaan henkivakuutusyhtiöstä, pankista, asuntorahoitusosuuskunnasta 

tai sijoitusyhtiöstä. Eläkkeelle jäätäessä kertyneillä eläkevaroilla on 

ostettava eläke henkivakuutusyhtiöstä. Henkilökohtaiset eläkkeet otet-

tiin käyttöön vuonna 1988. Järjestelmä on osoittautunut hyvin suosi-

tuksi. Henkilökohtainen eläke on noin kuudella miljoonalla palkan-

saajalla (25% kaikista). Alun perin laskettiin eläkkeen ottavan vain 

noin 0,5 miljoonaa henkilöä.  

Alkuaikoina kilpailu henkilökohtaisten eläkkeiden markkinoista aihe-

utti suuria ongelmia. Tarmokkaiden myyntimiesten ansiosta henkilö-

kohtaisen eläkkeen ostivat sellaisetkin, joilla oli jo hyvä tai parempi 

eläketurva työnantajan järjestelmässä. Myyntimiesten tiedontaso ja 

koulutus on tutkimusten mukaan useassa tapauksessa ollut puutteellis-

ta. 

Huonosti neuvotut asiakkaat saivat 1990-luvun puolivälissä runsaasti 

julkisuutta tiedotusvälineissä, jonka seurauksena valtion rahoitustar-

kastus ryhtyi tutkimaan väärinmyyntiä. Väärinmyynti osoittautui laa-

jaksi ja summat siinä määrin suuriksi, että ne ovat vaikuttaneet sato-

jen tuhansien ihmisten eläketuloihin. Kompensaatiokustannusten on 

arvioitu nousevan 10 miljardiin puntaan. Rahoitustarkastus velvoitti 

ne vakuutuksenantajat, jotka olivat myyneet vakuutuksia myyntimies-

ten tai sidosagenttiensa kautta, tekemään selvityksen asiakkaistaan. 

Lopulliset tulokset eivät ole vielä käytettävissä.  

Henkilökohtaisissa eläkkeissä kilpailu on edelleen kovaa. Vakuutus-

yhtiöissä kilpailu ei niinkään kohdistu asiakkaisiin kuin myyntikana-

viin. Silti periaatteessa kaikki kilpailevat samoilla perusteilla tuoton, 

palvelun laadun ja jakelukanavien osalta. Kilpailua on vakuutusyhti-

öiden kesken ja toisaalta muiden sijoitusten hoitajien kesken. Kilpailu 

on samankaltaista kuin muissakin säästämis- ja sijoitustuotteissa. 

Työnantajakohtaisten lisäeläkejärjestelmien osalta kilpailutilanne on 

samanlainen.  

Britanniassa vakuutuksenottaja voi vaihtaa eläkesijoitustensa hoitajaa 

suhteellisen nopeasti, jos hän pitää saamaansa palvelua huonona tai 

kilpailukyvyttömänä. Siitä, miten usein vaihto on mahdollinen, ei ole 
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erityisiä säännöksiä. Usein tapahtuvat vaihdot eivät ole toivottavia ja 

asiakkaalle ne ovat kalliita. Vaihdosta aiheutuvat kustannukset ovat 

ennen muuta konsulttipalkkioita. Siirtokustannuksia voi myös aiheu-

tua, jos sijoitussalkkua uuden sijoitusten hoitajan neuvosta muutetaan 

merkittävästi. Kun vakuutusta hoidetaan vakuutusyhtiössä, aiheutuvat 

pääasialliset kustannukset paitsi siirtokustannuksesta, joiden suuruus 

vaihtelee huomattavasti yhtiöstä toiseen, myös uuden vakuutuksen 

aloituskustannuksesta.  

Vaihdettaessa sijoitussalkun sisältöä toiseen ovat kustannukset lähin-

nä hallinnollisia, jos asiakkaan varat ovat yhdessä ainoassa rahastossa 

(segregated fund). Tilanne on toinen, jos varat ovat useiden eri asiak-

kaiden yhteisrahastossa (pooled fund). Jos sijoitussalkku vain siirre-

tään uudelle sijoituksesta vastaavalle, ei siitä pitäisi aiheutua auto-

maattisia siirtokustannuksia. Uuden sijoitusten hoitajan palkkiot voi-

vat tietysti olla erisuuruisia kuin entisellä.  

Aloitteen sijoitusten hoitajan vaihdosta tekevät eläkejärjestelyn niin 

kutsutut uskotut miehet (trustees), jollaiset tulee olla sekä eläkesääti-

össä että vakuutussopimuksen mukaisessa vakuutuksessa. Uskotut 

miehet käyttävät apunaan sijoitusasiantuntijoita. Uskotut miehet vas-

taavat siitä, että eläkejärjestelmän hallinto on asianmukaista, eläkeva-

rat ovat turvassa ja erillään työnantajan varoista, varat on sijoitettu 

asianmukaisesti, työnantaja maksaa vakuutusmaksunsa ja eläkejärjes-

telmän rahastointi on riittävää. 

Britannian yksityisten eläkerahastojen kansallinen liitto, NAPF, totesi 

vastauksessaan tärkeimmäksi syyksi sijoitusten hoitajan vaihtoon asi-

akkaan tyytymättömyyden sijoitusten tuottoon. Sijoitusten hoitaja 

yleensä valitaan tarkan valintaprosessin perusteella sijoituskonsulttien 

suosittelemista henkilöistä. Sijoitusten hoitajat ovat esittäneet kritiik-

kiä sijoituskonsulttien suosituslistoista. On valitettu, että pienempien 

spesialistien pääsy listoille on vaikeaa. NAPF on kuitenkin sitä mieltä, 

ettei tästä ole selvää näyttöä. On myös kritisoitu sitä, että sijoitusten 

hoitajat eivät kovan keskinäisen kilpailun vuoksi tee toisistaan poik-

keavia sijoitusratkaisuja. Tästä johtuen eläkejärjestelmien uskottujen 

miesten valintamahdollisuudet kapenevat ja samalla kapenevat sijoi-

tusten hoitajien mahdollisuudet osoittaa paremmuuttaan alalla. Tässä 

näyttää olevan sama tilanne kuin on todettu Chilessä, jossa kilpailusta 

huolimatta tai sen vuoksi, eläkejärjestelmien sijoitussalkut ovat hyvin 

samanlaisia. 

Rahoitustarkastuksen mielestä sijoitusten tuotto on tärkein kilpailu-

keino edellyttäen, että palvelun laatu muutoin täyttää hyväksyttävän 

tason. Rahoitustarkastus ei kyselyssä suoranaisesti vastannut kysy-

mykseen epäterveiden kilpailukeinojen käytöstä. NAPF ei puolestaan 

ole havainnut käytettävän epäterveitä kilpailukeinoja, vaikka sijoitus-

ten hoitajien kesken on järjestön mielestä rajua kilpailua. Kilpailua 
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vakuutusyhtiöiden ja sijoitusyhtiöiden samoin kuin erilaisten rahastoi-

tujen lisäeläketuotteiden välillä katsottiin oleelliseksi osaksi tervettä 

markkinatilannetta. Kilpailu lisää kuluttajien valintamahdollisuuksia 

ja edesauttaa kustannusten ja maksujen kurissapitämistä. Tehokkaan 

kilpailun ylläpitäminen edellyttää puolestaan selkeää sääntelyjärjes-

telmää ja hyvää tiedonkulkua kuluttajille. 

Rahoitustarkastus totesi sijoitustoiminnan ja kilpailun välisestä yhtey-

destä, että eläkejärjestelmän tarpeet määräävät sijoitussalkun koostu-

muksen. Esimerkiksi ”iäkkäämmän” eläkejärjestelmän (jossa on pal-

jon maksussa olevia eläkkeitä) sijoitussalkussa on luultavasti enem-

män kiinteäkorkoisia arvopapereita kuin nuoremmassa eläkejärjestel-

mässä. Yksittäiset sijoituspäätökset tehdään ammattimaisesti järjes-

telmän sijoitusperiaatteiden puitteissa. Työnantajakohtaisen lisäeläke-

järjestelmän uskotut miehet vertaavat omien sijoitusten hoitajansa si-

joitustuloksia siihen, mihin markkinoilla ja muissa samanlaisissa elä-

kejärjestelmissä yleensä päästään. Tämä lisää painetta sijoitusammat-

tilaisia kohtaan hyvän tuoton saavuttamiseksi, vaikka kilpailu sijoitus-

ten hoitajien kesken ei olekaan ensisijainen tekijä yksittäisissä sijoi-

tuspäätöksissä. 

Kilpailun valvonnasta rahoitustarkastus totesi, että Britannian valvon-

tasäännöstö pyrkii rohkaisemaan tasokasta toimintaa eri toimijoiden 

kesken toimijan luonteesta riippumatta. Alan säännökset ja määräyk-

set, koskivat ne sitten toimintatapaa tai vakavaraisuutta, on tarkoitettu 

turvaamaan kuluttajan etuja, eikä edistämään tai rajoittamaan kilpai-

lua sellaisenaan. Rahoitustarkastuksen mielestä kilpailu toimii lain-

säädännössä määrätyn sääntelyn puitteissa. Rahoitustarkastus ei vas-

tauksessaan kyselyyn maininnut henkilökohtaisten eläkkeiden mark-

kinoinnissa esiintyneitä ongelmia, joista edellä oli puhe.  

Kilpailun eduksi katsotaan se, että vakuutusyhtiöt ja sijoitusten hoita-

jat pyrkivät rahoitustarkastuksen mielestä olemaan innovatiivisempia. 

Markkinaosuuksien säilyttäminen edesauttaa yhtiöiden perimien mak-

sujen pysymistä kohtuullisina. Lisäksi kilpailu mahdollistaa optimaa-

lisen sijoitustuoton eläkejärjestelmän uskottujen miesten asettamien 

sijoitusperiaatteiden mukaisesti. NAPF puolestaan uskoo kilpailun pa-

rantavan sijoitusten tuottoa. Tuotto on ollut Britanniassa perinteisesti 

hyvä, mikä johtuu sijoitusten osakepainotteisuudesta ja sijoitusten 

hoitajien yleisestä pyrkimyksestä aikaansaada hyviä tuloksia asiak-

kailleen.   

Kilpailusta ei Britannian rahoitustarkastuksen mielestä pitäisi tulla 

mitään haittoja, jos valvonta toimii ja kuluttajilla on riittävästi tietoa 

eläkejärjestelmästään.   
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3.5 Norja  

Norjan eläketurvan ensimmäisenä pilarina toimii lakisääteinen eläke-

turva, jonka osia ovat tasasuuruinen  peruseläke ja ansioperusteinen 

lisäeläke. Peruseläke kattaa koko väestön, yleinen lisäeläke ne palkan-

saajat ja yrittäjät, joiden vuositulo ylittää perusmäärän (46 950 Nkr 

vuodessa toukokuusta 1999 lähtien). 

Vapaaehtoinen lisäturva muodostaa eläketurvan toisen pilarin. Lisä-

eläke järjestetään ryhmävakuutuksella henkivakuutusyhtiössä tai 

työnantajayrityksen omalla eläkekassalla. Lisäeläketurvassa lasketaan 

olevan noin puolet palkansaajakunnasta.  

Norjassa vakuutuksenantajien välistä kilpailua on vain toisen pilarin 

eläkejärjestelmissä 

Kilpailu vakuutusyhtiöiden, eläkekassojen ja pankkien hoitamien elä-

kerahastojen kesken on kovaa. Ulkomainen kilpailu on myös lisään-

tynyt, mutta on edelleen melko vähäistä. Kilpailu vakuutusyhtiöiden 

ja eläkekassojen välillä koskee eniten suurempia eläkejärjestelyjä. 

Pienempien vakuutusten osalta kilpailua on enemmänkin vakuutusyh-

tiöiden kesken. Vakuutusmeklareiden tulo markkinoille viime vuosina 

on ollut omiaan koventamaan kilpailua.  

Kilpailutilannetta vakuutusyhtiöiden ja eläkekassojen välillä lieventää 

nykyisin se, että monet vakuutusyhtiöt tarjoavat erilaisia palveluksia 

eläkekassojen perustamisessa ja käytännön hallinnossa. 

Norjassa vakuutuksenottajalla on oikeus siirtää vakuutuksensa vakuu-

tusyhtiöstä eläkekassaan, eläkekassasta vakuutusyhtiöön tai yhdestä 

vakuutusyhtiöstä toiseen. Vaihtojen määrälle ei ole asetettu rajaa, 

mutta useat vaihdot ovat harvinaisia. Kokonaisuutena katsoen vuosit-

tain siirretään 2-3 prosenttia eläkevaroista vakuutuksenantajalta toi-

selle.  

Vakuutuksenottaja (työnantaja) tekee päätöksen siirtoon ryhtymisestä. 

Ennen siirtoa vakuutettuja konsultoidaan. Vapaakirjat voidaan siirtää 

ainoastaan asianomaisten suostumuksella. Vanhuus- ja perhe-eläk-

keensaajat voidaan jättää entiseen vakuutukseen, vaikka aktiivit ja 

työkyvyttömyyseläkkeen saajat siirretäänkin uuteen vakuutukseen. 

Vakuutuksenottaja vastaa siirrosta aiheutuvista kustannuksista. Ylära-

ja on  kuitenkin 5 000 Nkr.  

Kilpailukeinoja ovat sekä sijoitusten tuotto että palvelun laatu. Kus-

tannustaso yleensä on samoin tärkeä kilpailutekijä. Tässä suhteessa 

vakuutusyhtiöiden ja eläkekassojen välillä sekä vakuutusyhtiöiden 

kesken on  suuria eroja. Rahoitustarkastus ei ole havainnut epätervei-
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den kilpailukeinojen käyttöä vakuutusyhtiöiden ja eläkekassojen väli-

sessä kilpailussa. 

Kilpailun vaikutuksesta vakuutusyhtiöt sijoittavat nykyisin aikaisem-

paa enemmän obligaatioita riskialttiimpiin arvopapereihin, erityisesti 

osakkeisiin. Kasvavassa määrin myös sijoitetaan kansainvälisille osa-

kemarkkinoille. Tavanomainen antolainaus vakuutusyhtiöistä on vii-

me vuosina vähentynyt. 

Norjassa kilpailuvirasto ja rahoitustarkastus yhdessä valvovat vakuu-

tusyhtiöiden ja eläkekassojen kilpailua. Suuressa määrin valvonta pe-

rustuu asiakkailta tuleviin tiedusteluihin. Lisäksi molemmat virastot 

tekevät säännöllisin väliajoin yleistarkastuksia elinkeinon piirissä. 

Rahoitustarkastuksen kokemukset vakuutusyhtiöiden ja eläkekassojen 

kilpailusta ovat pääosin myönteiset.  Kilpailu edesauttaa erityisesti 

vakuutusyhtiöitä parantamaan asiakkaiden palvelua. Toisaalta terävöi-

tynyt kilpailu voi saada yhtiöt ottamaan liian suuria riskejä, mikä voi 

uhata niiden vakavaraisuutta. Rahoitustarkastuksella on myös syytä 

uskoa, että vakuutuksenantajan vaihtaminen voi kasvattaa yhtiöiden 

kustannuksia. 

3.6 Ranska  

Ranskassa on yksityisen sektorin palkansaajat kattava lakisääteinen 

eläkejärjestelmä, joka rahoitetaan jakojärjestelmällä. Tämä järjestelmä 

kuuluu eläketurvan ensimmäiseen pilariin. Hallinto on jaettu eläkela-

jin mukaan siten, että vanhuuseläkkeiden ja leskeneläkkeiden hallinto 

kuuluu kansalliselle vanhuuseläkelaitokselle, työkyvyttömyyseläkkei-

den ja perhe-eläkkeiden hallinto kansalliselle sairausvakuutuslaitok-

selle. Maataloustyöntekijöillä, julkisen sektorin palkansaajilla, kai-

vosmiehillä, merimiehillä ja useilla pienemmillä palkansaajaryhmillä 

on omat eläkejärjestelmänsä, jotka myös rahoitetaan jakojärjestelmil-

lä. 

Työmarkkinajärjestöjen tekemiin sopimuksiin perustuvat pakolliset 

lisäeläkejärjestelmät toisen pilarin eläkejärjestelminä kattavat lähes 

kaikki yksityisen sektorin palkansaajat. Aivan hiljattaisena kehitykse-

nä näistä voidaan todeta, että vaikka ne kuuluvat toiseen pilariin, ne 

katsotaan nykyään EU:n sosiaaliturva-asetuksen alaisiksi eläkejärjes-

telyiksi. Tärkeimmät näistä järjestelmistä ovat ARRCO ja AGIRC-

järjestelmät. Eläkkeet rahoitetaan jakojärjestelmillä, mutta siten, että 

eläkekustannuksia tasataan vuositasolla eläketurvan hallinnosta vas-

taavien eläkekassojen kesken. Julkisella sektorilla on oma pakollinen 

lisäeläketurvansa niitä palkansaajia varten, jotka eivät ole valtion vir-

kamiehiä. 

 Johtotehtävissä olevien palkansaajien AGIRC-järjestelmän hallinto-

organisaatioon kuuluu 57 eläkekassaa. Kassat ovat alueellisia (5 kap-
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paletta), teollisuusalakohtaisia (21), työnantajaryhmittäisiä (11) tai 

ammattialakohtaisia (20). Työnantaja voi valita sen kassan, jonka hän 

haluaa hoitavan eläketurvan. Kassat kilpailevat keskenään lähinnä 

palvelussa. Jotkut kassat ovat antaneet käytännön hoitonsa vakuutus-

yhtiöille. AGIRC toimii koordinoivana ja rahavaroja tasaavana laitok-

sena. 

Työntekijöiden ARRCO-järjestelmän hallinto-organisaatioon kuuluu 

45 eläkelaitosta tai eläkelaitosryhmää sekä 93 lisäeläkekassaa. Nämä 

laitokset ovat joko useiden ammattiryhmien yhteisiä (kuten UNIRS) 

tai yhden ammattiryhmän (kuten rakennusala CNRO) ja suuria yhden 

työnantajan tai useita työnantajia käsittäviä. Mukana on myös joukko 

aluekohtaisia kassoja.  

AGIRC- ja ARRCO-järjestelmät noudattavat hajautettua hallintomal-

lia. Työnantajalla on jonkin verran valintamahdollisuutta kassojen 

suhteen, jota kylläkin rajoittaa jo edellä kuvattu niiden rajoittuminen 

ammattiryhmien tai työnantajaryhmien mukaisesti ja myös alueellises-

ti. Työnantaja voi ensimmäistä eläketurvan hoitajaa valitessaan valita 

useampien kassojen välillä. Kun tämä ensimmäinen valinta on tehty, 

työnantaja ei voi enää vaihtaa eläketurvan järjestäjää. Valintaan vai-

kuttavat lähinnä asiakaspalveluun liittyvät tekijät. AGIRC- ja 

ARRCO-järjestelmät ovat käytännössä jakojärjestelmään perustuvia 

ratkaisuja, joissa siis sijoitustoiminnalla ja sen tuotoilla on sangen 

pieni merkitys. AGIRC- ja ARRCO-kassat ovat jossain määrin perus-

taneet vapaaehtoista eläke- ja henkivakuutusturvaa tarjoavia henkiva-

kuutusyhtiöitä, jotka myös jossain määrin vaikuttavat työnantajien va-

lintoihin. 

3.7 Ruotsi 

 Ruotsissa aloitettiin vuonna 1999 ensimmäisen pilarin eläketurvaan 

kuuluvan kansaneläke- ja yleisen lisäeläkejärjestelmän uudistaminen 

vanhuuseläkkeen osalta. Vanhuuseläke muutetaan etuusperusteisesta 

pääosin maksuperusteiseksi eläkkeeksi. Myöhemmässä vaiheessa työ-

kyvyttömyyseläke siirretään sairausvakuutukseen ja perhe-eläke suh-

teutetaan vanhuuseläkkeeseen.  

Uusi vanhuuseläke koostuu maksuperusteisesta eläkkeestä ja perus-

turvan takaavasta etuusperusteisesta takuueläkkeestä. Maksuperus-

teissa eläkkeessä on kaksi osaa; ansaintaeläke ja sijoituseläke. Koko-

naisvakuutusmaksusta, joka on 18,5%, rahastoidaan 2,5%-yksikköä 

sijoituseläkettä varten. 

Vakuutettu voi valita yksityisen sijoitusrahaston, jonka kautta hän ha-

luaa 2,5%:n vakuutusmaksunsa sijoitettavan. Jos vakuutettu ei valitse 

rahastoa, valtion Yleisen eläkerahaston seitsemäs rahastohallinto hoi-

taa sijoittamisen. Kyseisessä rahastohallinnossa tulee toimimaan kaksi 

eri rahastoa. Niistä toinen (Premiesparfonden) on niitä vakuutettuja 
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varten, jotka eivät itse valitse omaa sijoittajaansa, ja toinen (Pre-

mievalsfonden) niitä varten, jotka nimenomaan valitsevat tämän ra-

haston sijoittajakseen.  

Tietoteknisten ongelmien vuoksi ensimmäiset vakuutusmaksut siirre-

tään rahastoihin siirtää vasta vuoden 2000 lopulla. Järjestelmän toi-

minnasta ei näin ollen ole vielä minkäänlaisia kokemuksia. 

Ruotsissa on myös työmarkkinasopimuksiin perustuvia lisäeläkejär-

jestelmiä, jotka kuuluvat eläketurvan toiseen pilariin. Tärkeimmät li-

säeläkejärjestelmät ovat ITP- ja SAF-LO-järjestelmät, joista edellinen 

kattaa yksityisen sektorin toimihenkilöt ja jälkimmäinen työntekijät. 

ITP-järjestelmää hoitaa vakuutusyhtiö SPP. SPP:n monopoli oli tar-

koitus purkaa keväällä 1999, mutta siitä ei tullut mitään kahden am-

mattiliiton vastustuksen vuoksi. Tarkoitus oli  myös siirtyä maksupe-

rusteisiin eläkkeisiin, mutta sekään ei onnistunut. 

Työnantaja voi vanhuuseläkkeen osalta irrottautua SPP:stä ja järjestää 

vanhuuseläketurvan eläkevarauksella kirjanpitonsa yhteydessä tai 

omalla eläkesäätiöllä. Molemmissa tapauksissa työnantajan on turvat-

tava eläkevastuunsa luottovakuutuksella Keskinäinen vakuutusyhtiö 

FPG:ssä ja liityttävä jäseneksi PRI-yhtiöön. PRI rekisteröi eläkeoi-

keudet, laskee yrityksen eläkevastuun ja maksaa eläkkeensaajille hei-

dän eläkkeensä. FPG- ja PRI-yhtiöt ovat SPP:n hoidossa. 

ITP-järjestelmä on edelleen pääosin kilpailun ulkopuolella. Kilpailua 

on  kuitenkin eräissä ITP:n elementeissä. Ne palkansaajat, joiden vuo-

sipalkka ylittää 10-kertaisen yleisen eläkejärjestelmän hintaperusmää-

rän (36 400 Rkr/v), voivat työnantajansa kanssa tekemänsä sopimuk-

sen perusteella irrottautua ITP:stä siltä palkan osalta, joka ylittää 7.5-

kertaisen hintaperusmäärän, ja vakuuttaa kyseisen palkan osan itse ha-

luamassaan vakuutusyhtiössä. Toinen kilpailuelementti on ITP-

vakuutukseen kuuluvassa maksuperusteisessa täydennysvanhuuseläk-

keessä - ITPK. Vakuutusyhtiöt kilpailevat SPP:n kanssa tästä eläk-

keen osasta. 

SAF-LO-järjestelmän vanhuuseläke on vuodesta 1996 lähtien ollut 

maksuperusteinen. Kilpailu tuotiin järjestelmään vuonna 1998. Va-

kuutettu voi itse valita varojensa sijoittajaksi toisenkin vakuutusyhti-

ön kuin järjestelmää aikaisemmin yksinoikeudella hoitaneen Työ-

markkinavakuutukset-eläkeyhtiön (AMF- pension). Vakuutettujen oli 

tehtävä valintansa vuoden 1998 loppuun mennessä. Samalla vakuutet-

tujen oli valittava perinteisen ja sijoitussidonnaisen eläkevakuutuksen 

välillä.  

Työntekijävakuutetuista 60% valitsi itselleen varojen sijoittajan. Ne, 

jotka eivät valintaa tehneet, jäivät automaattisesti AMF-pension-

yhtiön asiakkaiksi vakuutuksenaan perinteinen eläkevakuutus. Loppu-
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tulos valintaprosessissa oli, että AMF:llä on 66% vakuutetuista. Loput 

jakautuvat useiden vakuutusyhtiöiden ja pankkien kesken. Vakuutus-

maksut maksetaan ensin AMF-yhtiöön, joka siirtää ne vakuutetun va-

litsemalle sijoittajalle. Vakuutuslajin valintamahdollisuuden jälkeen 

kahdella kolmasosalla vakuutetuista on perinteinen ja yhdellä kol-

masosalla sijoitussidonnainen eläkevakuutus. 

Ruotsin pakolliseen eläketurvaan on tulossa kilpailua, jota siinä ei täl-

lä hetkellä käytännössä kovin paljon ole. Ruotsin rahoitustarkastus 

vastasi virastolle lähetettyyn kyselyyn nykyisen tilanteen pohjalta. 

Vastaus koskee toisen pilarin pakollista lisäeläketurvaa – ITP- ja 

SAF-LO eläkkeitä. Britannian tavoin kilpailu Ruotsin vakuutusalalla 

toimii, eikä rahoitustarkastus näe kilpailutilanteessa tässä vaiheessa 

suuria ongelmia. Kilpailu vakuutusyhtiöiden kesken on vapaata. Sijoi-

tussidonnaisia eläkevakuutuksia myyvät yhtiöt ovat kasvattaneet 

markkinaosuuttaan suhteessa perinteiseen eläkevakuutukseen. 

Vakuutettu voi vaihtaa ITP-lisäeläkejärjestelmässä vakuutuksenanta-

jaa ilman rajoituksia. SAF-LO-järjestelmässä vaihto on mahdollinen 

kerran vuodessa. Vaihto koskee vain tulevia vakuutusmaksuja. Kerty-

nyt eläkeoikeus jää vapaakirjoiksi entiseen vakuutusyhtiöön. Vakuu-

tettu voi joutua vaihdossa maksamaan uuden vakuutusyhtiön perimät 

vakuutuksen aloituskustannukset. 

Rahoitustarkastuksen mielestä sijoitusten tuotolla on ratkaiseva vaiku-

tus vakuutusyhtiön valintaan. Vakuutusyhtiön palvelun – esimerkiksi 

tiedotuksen - tasolla on myös oma vaikutuksensa. 

Rahoitustarkastus ei ole havainnut vakuutusyhtiöiden käyttäneen epä-

terveitä kilpailukeinoja.  

Rahoitustarkastus ei ole havainnut, että kilpailu olisi aiheuttanut muu-

ta kuin lain sallimaa sijoitustoimintaa. Kilpailusta riippumatta vakuu-

tusyhtiöt yrittävät luonnollisesti maksimoida voittonsa. Se vaikuttaa 

sijoitustoimintaan lainsäädännön sille asettamissa raameissa. Sijoitus-

toiminnan ja kilpailun välistä kytkentää on siinä, että vakuutusyhtiöt 

voivat itse päättää, onko niillä tarvetta tehdä joitain asiakaslähtöisiä 

sijoituksia. 

Valvonta kuuluu rahoitustarkastukselle ja kilpailuvirastolle.  

Rahoitustarkastus pitää vakuuttajien välisen kilpailun etuna lisäänty-

vää vakuutustuotetarjontaa ja alentuneita toimintakustannuksia. Haitta 

voi olla siinä, että hallinto- ja tietojärjestelmiä ei ehditä saamaan toi-

mintakuntoon ennen kuin työmarkkinaosapuolten sopiman uuden va-

kuutustuotteen markkinointi on aloitettava. 
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Liite 4: Työeläkeyhtiöiden tunnuslukujen ohjeistus 
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Liite 5: Kohtuusperiaatteesta työeläkeyhtiön kannalta 

Kohtuusperiaate tuli voimaan Suomen vakuutuslainsäädännössä ensi 

kertaa vuoden 1952 vakuutusyhtiölaissa (450/1952). Periaatetta selos-

tettiin vakuutuslakikomitean mietinnössä (mietintö n:o 6-1952) : 

" Erityisesti sosiaalisessa vakuutustoiminnassa tämän periaatteen 

(vakuutettujen etujen turvaaminen) rinnalla on mainittava toinen tär-

keä periaate, jonka mukaan vakuutuksesta vaaditun vastikkeen tulee 

olla kohtuullisessa suhteessa vakuutuksen antamiin etuihin. Tätä ns. 

kohtuusperiaatetta on erityisesti Ruotsissa tutkittu…  

Kohtuusperiaatteen täsmällistä sisältöä komitea ei ole katsonut mah-

dolliseksi ryhtyä tarkemmin määrittelemään. Käsitys, mikä on koh-

tuullista, voi muuttua olosuhteiden vaihdellessa, ja sille antaa kul-

loinkin sisällön ns. yleinen oikeustajunta. Vakuutusyhtiölakiin ehdo-

tettu kohtuusperiaate kohdistuu vakuutuksen vastikkeeseen ja tätä tie-

tä sen vaikutukset ulottuvat paitsi vakuutusmaksuun myös voitonja-

koon…" 

Periaatteen noudattamisella pyritään siihen, että vakuutusmaksut eivät 

saa olla turvaavuuteen vedoten vakuutettuun riskiin verrattuna liian 

korkeita. Näin periaatteen tarkoituksena on estää vakuutusten ylihin-

noittelu. 

Periaate ilmenee nykyisessä vakuutusyhtiölaissa säännöksestä (VYL 

13:3), jossa säädetään henkivakuutusta koskevien perusteiden koh-

tuullisuudesta. Käsitys on, että kohtuusperiaate Suomessa koskee vain 

henkivakuutusta, mitä rajoitusta on perusteltu teknisillä seikoilla. Pe-

riaatteeseen on kuitenkin vedottu muunkin vakuutuksen kuin henki-

vakuutuksen vakuutusmaksutasoa koskevissa kysymyksissä. VYL:n 

säännös tulee lähinnä sovellettavaksi päätettäessä lisäetujen antami-

sesta sellaisille vakuutuksille, jotka vakuutussopimuksen mukaan 

ovat osallisia tuottamansa ylijäämän jakoon. Lisäetujen kokonaismää-

rässä ja niiden jakautumisessa vakuutusten kesken on kohtuullisessa 

määrin otettava huomioon ko. vakuutusten tuottaman ylijäämän mää-

rä ja se, miten ylijäämä on muodostunut.  

Periaatetta sovelletaan sekä suhteessa vakuutusyhtiön omistajatahoon 

että lisäetujen jakaantumiseen vakuutusten kesken. VYL:iin ei sisälly 

tarkkoja määräyksiä siitä, missä ajassa ja miten suuri osa ylijäämästä 

on palautettava. Tätä on pidetty vakuutuspoliittisesti niin laajana ja 

periaatteellisena asiana, että se tulisi saattaa erillisen selvityksen koh-

teeksi. Aikaisemmin vakuutusyhtiölain muutosta koskevassa hallituk-

sen esityksessä (303/1990) todetaan kohtuusperiaatteen täsmällisen 

tulkinnan puutteesta:  
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"Kohtuusperiaatetta on käytännössä tulkittu siten, että osa palautuk-

sesta voidaan siirtää myöhemmäksi. Se toimii tänä aikana tap-

piomahdollisuuksia varten tarvittavana puskurina. Puutteena on kui-

tenkin se, ettei laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä tai mää-

räyksissä ole selvää ohjetta siitä, miten vakuutusyhtiön liiketoimin-

nasta yhtiöön jäävä osuus ylijäämästä jakautuu vakuutuksenottajien 

ja osakkeenomistajien kesken. Sekä vakuutuksenottajien että yhtiön 

omistajien edun mukaista olisi, että varojen jakautumista koskevat 

säännöt olisivat selkeät ja asianomaisten tiedossa niin yhtiön toimin-

nan aikana kuin yhtiötä mahdollisesti purettaessa. 

Kohtuusperiaatteen täsmällisemmässä määrittelyssä olisi otettava 

huomioon monia muun muassa kotimaiseen ja kansainväliseen tilin-

päätöskäytäntöön, vakuutuksenottajien ja vakuutusyhtiön omistajien 

oikeuksiin sekä verotukseen liittyviä näkökohtia."  

Eläkeyhtiöiden osalta laskuperusteiden kohtuullisuutta koskeva mää-

räys on TEL 12 a §:n 2 momentissa (ks. HE 330/1994). Säännös siir-

rettiin TEL:iin tehtäessä vakuutusyhtiölakiin EU-direktiiveistä johtu-

via muutoksia. EU:n direktiivit eivät sinänsä edellytä kohtuusperiaat-

teen soveltamista, koska on katsottu, että kilpailu pitää huolen koh-

tuullisuudesta. 

Työeläkeyhtiöiden osalta kohtuusperiaatteesta ei ole työeläkelainsää-

dännössä muuta säännöstä kuin edellä mainittu TEL:n säännös. To-

dettakoon, että työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (TVYL) 1 §:n 

2 momentissa mainitaan, että mitä vakuutusyhtiölaissa (1062/1979) 

säädetään henkivakuutuksesta ja henkivakuutusliikettä harjoittavasta 

vakuutusyhtiöstä, koskee myös työeläkevakuutusyhtiötä, jollei tässä 

laissa toisin säädetä. TVYL:n 1 §:n 3 momentin mukaan vakuutusyh-

tiölain 13 lukua, joka käsittelee henkivakuutusta ja sisältää maininnat 

turvaavuus- ja kohtuusperiaatteista, ei kuitenkaan sovelleta työeläke-

vakuutusyhtiöön. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa yhtiöiden 

hakemuksesta vakuutusmaksun ja vastuuvelan laskuperusteet. Jos 

laskuperusteet osoittautuvat alimitoitetuiksi, eläkelaitokset kustanta-

vat syntyneen vajauksen yhteisesti. Tämä ei ole henkivakuutusyhtiöil-

le mahdollista. Eläkeyhtiöiden osalta turvaavuusperiaate edellyttää 

maksujen vahvistamista keskimääräistä tarvetta hiukan korkeammik-

si. Suotuisissa olosuhteissa menettelyn perusteella kertyy ylijäämiä, 

joista kohtuullinen osa on kohtuusperiaatteen perusteella palautettava 

vakuutuksenottajille. 

Käytännössä kohtuusperiaatteen tulkinta on tullut esille vakuutuskan-

nansiirtojen yhteydessä. Vuoden 1992 TUPO-sopimukseen kirjattiin 

kohtuusperiaatteen tulkinta kannanluovutuksissa siten, että vastuuve-

lan ylittävät varat jakautuvat omistajien ja vakuutuksenottajien kesken 

sijoitettujen pääomien suhteessa ottaen kuitenkin huomioon omistuk-

seen liittyvä riski. Lähinnä kannansiirtoihin liittyvästä näkökulmasta 
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kohtuusperiaatetta on käsitelty myös ns. Louekosken selvitysmiesra-

portissa (Muistio työeläkeyhtiöistä. Työeläkevakuutusyhtiölainsää-

dännön kehittämistä koskeva selvitystehtävä, sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön työryhmämuistioita 1996:15), jossa esitettyjen ajatusten 

pohjalta säädettiin laki työeläkevakuutusyhtiöistä.  

TVYL:n varojen omistusta koskevan säännöksen (21 §) sisältönä on, 

että työeläkeyhtiön omistajille (osakkeenomistaja tai takuuosuuden 

omistaja) kuuluu heidän yhtiöön sijoittamansa pääoma ja sille laskettu 

kohtuullinen tuotto. Muilta osin velat ylittävä varallisuus kuuluu va-

kuutuksenottajille osana vakuutuskantaa. Säännöksen mukainen varo-

jen omistusoikeus aktualisoituu yhtiön selvitystilan, purkamisen, va-

kuutuskannan luovuttamisen tai muun varojen jakamista koskevan 

järjestelyn yhteydessä. Lakiin on lisätty kohtuusperiaatteetta selventä-

vä oikeusohje mainitun tilanteen varalle, jota  edellä mainitun vakuu-

tusyhtiölainmuutoksen yhteydessä pidettiin tarpeellisena (ks. edellä 

oleva siteeraus HE 303/1990).  

TVYL 21 §:n perusteluissa on esitetty näkökohtia kohtuusperiaatteen 

soveltamisesta mainituissa tilanteissa toteamalla, että varojen jakau-

tuminen vakuutuksenottajien ja omistajien kesken määräytyy sen pe-

rusteella, missä määrin yhtiön kokonaisvarallisuus on kertynyt näiltä 

tahoilta. Säännös sisältää myös epäsuorasti sen ajatuksen, että yhtiön 

normaalin toiminnan aikana vastuuvelan ylittävät varat ovat yhtiölle 

kuuluvaa varallisuutta, jonka käyttömahdollisuudet määräytyvät lais-

ta. 

 



  

  217 

  

                 

Liite 6: Vakuutustekniset liitteet 

Liite 6.1: Tuntemattomien varauksesta 

6.1.1 Taustaa 

Vakuutustoiminnassa yleistä on, että varsinaisen vakuutustapahtuman 

jälkeen kuluu jonkin verran aikaa ennen kuin tapahtuma tulee vakuut-

tajan tietoon ja tästä kuluu vielä jonkin aikaa, ennen kuin korvauskä-

sittely on viety loppuun. Tilastollisesti tällaisten tapausten lukumäärä 

ja korvausten suuruus on mahdollista selvittää siitä huolimatta, että 

yksilöllisesti tapaukset eivät ole selvillä. Vakuutustoiminnan perus-

periaatteiden mukaan vakuuttajan tulee kirjata vastuu tällaisista ta-

pauksista osana vastuuvelkaansa. Oikean suuruisella tuntemattomien 

varauksella on se merkitys, että sen avulla (tai ehkä oikeammin sen 

katteen avulla) vakuuttaja selviää velvoitteistaan myös tilanteessa, 

jossa vakuutusmaksujen tulo syystä tai toisesta päättyy. Tätä vastuu-

velan osaa kutsutaan nimellä tuntemattomien varaus tai vastuu tunte-

mattomista tapauksista. Käsitteen käytössä on jonkin verran horju-

vuutta ja toisinaan se tarkoittaa todella tuntemattomia tapauksia (eng-

lanninkielinen termi tälle IBNR eli incurred but not reported), toisi-

naan taas käsittelemättömiä tapauksia (IBNS eli incurred but not sett-

led).  

6.1.2 Tuntemattomien varauksen määrääminen 

Työeläkevakuutuksessa tuntemattomien varauksen ensisijainen ai-

heuttaja on se, että edunsaajat saavat ensisijaisesti korvausta sairaus- 

tai työttömyyspäivärahana. Työkyvyttömyyseläkkeissä sairausvakuu-

tuksen ensisijaisuusaika noin 9 kuukautta lukuun ottamatta ilman en-

sisijaisuusaikaa alkavia yksilöllisiä varhaiseläkkeitä ja työttömyys-

eläkkeissä työttömyyspäivärahan ensisijaisuusaika on useita vuosia, 

suurimmillaan noin viisi vuotta. Tarkalleen ottaen tällaiset tapaukset 

voisivat olla suhteellisen tarkasti vakuuttajan tiedossa jo kauan ennen 

eläkkeen myöntämistä. Kuitenkin ne on sovittu käsiteltäväksi tunte-

mattomien varauksen kautta siihen saakka kunnes eläke myönnetään. 

Tuntemattomien varaus toteutetaan niin, että keskimääräistä eläke-

menoa kuvaavaa ns. tariffinmukaista työkyvyttömyys- tai työttö-

myysvakuutusmaksua varataan eläkevastuuseen. Työkyvyttömyys-

eläkkeissä varataan tilinpäätöksessä 70 % tilivuoden maksusta ja 20 

% edellisen vuoden maksusta. Työttömyyseläkkeissä varataan tili-

vuoden ja sitä edeltävän vuoden maksu kokonaan, toisen edeltävän 

vuoden maksusta 70 % ja kolmannen edeltävän vuoden maksusta vie-

lä 20%. 

Vakuutuksenottajiin tuntemattomien varaus vaikuttaa silloin kun näi-

hin sovelletaan omavastuutekniikkaa. Vaikutus kohdistuu siis suur-

työnantajiin eli yli 50 työntekijän yrityksiin. Käytännössä omavas-
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tuisilta työnantajilta on peritty työkyvyttömyys- ja työttömyysmaksua 

niin paljon, että se kattaa paitsi myönnettyjen omien eläketapausten 

omavastuuosuuden myös saman omavastuuosuuden tuntemattomien 

varauksesta. Eläkesäätiöissä ’omavastuu’ tuntemattomien varauksesta 

on aina täysimääräinen. Eläkekassoissa kassan vastuu tuntemattomien 

varauksesta on aina täysi mutta sen jakautuminen asiakkaille vaihtelee 

ilmeisesti kassasta toiseen. 

6.1.3 Tuntemattomien varaus vakuutuksen siirtyessä 

Vakuutuksen siirtyessä vastuu ennen siirtoa päättyneisiin työsuhteisiin 

liittyvistä eläketapauksista jää edelliselle eläkelaitokselle (säätiön pu-

russa asialla ei vaikutusta, sillä tuntemattomien varaus ja vastuu ta-

pauksista siirtyvät välittömästi). Keskimääräisessä tilanteessa edelli-

seen eläkelaitokseen jäävän tuntemattomien varauksen purkautumisen 

pitäisi tarkalleen kattaa nämä ’tuntemattomat’ tapaukset. Jo aikaisem-

min on noudatettu tekniikkaa, jossa tuntemattomien varauksen osoit-

tautuessa riittämättömäksi omavastuisilta asiakkailta on voitu periä 

maksua vielä vakuutuksen päättymisen jälkeen. Mikäli sen sijaan tun-

temattomien varausta on jäänyt yli, tätä ei ole palautettu.  

Menettelyä, jossa tuntemattomien varauksen osoittautuessa riittämät-

tömäksi on peritty lisää mutta ylijäämää ei ole palautettu, on käytetty 

yrityksissä estää asiakkaiden siirtymistä. Asiakkaan on voitu osoittaa 

joutuvan maksamaan ylimääräistä edellyttäen, että tällä on työkyvyttö-

myys- tai työttömyyseläketapauksia keskimääräistä vähemmän. Tätä 

ollaan kuitenkin nyt muuttamassa niin, että lisäperinnän lisäksi myös 

palauttamista harjoitettaisiin: työkyvyttömyyseläkkeissä seuranta-

ajaksi on ajateltu kolmea vuotta ja työttömyyseläkkeissä viittä vuotta. 

Lisäperinnällä ja palauttamisella olisi lisäksi muutaman tuhannen 

markan raja, jota pienempiin määriin ei kiinnitettäisi huomiota. Näin 

siksi, että aivan pientenkin käsittely aiheuttaisi vain turhaa vaivaa. 

6.1.4 Mahdollisia siirtymisiä rajoittavia seikkoja 

- Tuntemattomien varauksen mahdollisen ylitteen palauttami-

nen ehkäisee käytännössä täysin varauksen käytön siirron es-

teenä. Periaatteessa kuitenkin edelleen siirtyminen aiheuttaa 

keskimääräisestä työkyvyttömyys- tai työttömyyskehityksestä 

poikkeavalle asiakkaalle tilapäisen, viimeistään viiden vuo-

den kuluessa tasaantuvan heilahduksen maksuun (tarkoittaen 

sitä, että pitemmällä ajalla asiakas maksaa korkeintaan sen, 

mitä maksaisi ilman vakuutuksen siirtoa). Periaatteessa tätä 

voisi haluttaessa korjata siirtymällä keskimääräisestä tunte-

mattomien varauksen määräytymisestä asiakkaan todellista 

kehitystä paremmin vastaavaan (esimerkiksi jonkin ajan men-

neiden maksujen perusteella määriteltyyn) tuntemattomien 

varaukseen. Tämä seikka lienee kuitenkin kilpailullisesti tai 

siirtojen helppouden kannalta erittäin pieni yksityiskohta. 
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Liite 6.2 Hyvitysten nykyinen muodostuminen työeläkevakuutusyhtiössä  

Hyvityksiä koskevat säännökset ovat kaikilla yhtiöillä hyvin saman-

laiset, sillä ne luetaan TEL 3 a §:n piiriin eli asioihin, joihin ’ei ilman 

erityistä syytä saa hyväksyä eroja, jotka ovat omiaan vaikeuttamaan 

eläkelaitosten tämän lain mukaisten yhteisten asioiden hoitamista’. 

Eroa voi käytännössä olla vain seuraavassa esitettävässä osituskertoi-

messa silloin, kun ollaan vakavaraisuusrajan yläpuolella mutta tavoi-

tevyöhykkeen ylärajan alapuolella. 

Periaatteessa pitäisi käsitellä itse asiassa myös riskiliikkeen tuloksen 

palauttamista tilanteessa, jossa ns. tasoitusvastuu muodostuu korkeak-

si. Tämä asia tulee harvoin esiin (koskee tällä hetkellä vain erästä pie-

nehköä yhtiötä) ja siksi se on yksinkertaisuuden vuoksi jätetty käsitte-

lemättä. Lisäksi erityistilanteissa (lähinnä yhtiöjärjestelyissä) voi 

muodostua oma hyvitettävä osuutensa, jota ei tässä yksinkertaisuuden 

vuoksi käsitellä. 

Hyvitykset vaikuttavat myös työntekijöiden eläkemaksuun. Tämä ta-

pahtuu kuitenkin vain keskimääräisellä tasolla: työeläkeyhtiöiden 

keskimäärin hyvittämä määrä otetaan huomioon määritettäessä kes-

kimääräinen TEL-vakuutusmaksuprosentti ja työntekijöiden eläke-

maksua määrättäessä puolet keskimääräisen TEL-vakuutusmaksu-

prosentin muutoksesta nostaa tai alentaa työntekijöiden eläkemaksua. 

Yksittäisen työeläkeyhtiön, eläkekassan tai –säätiön hyvittämä määrä 

ei kuitenkaan suoraan vaikuta tietyn yrityksen työntekijöiden maksa-

maan eläkevakuutusmaksuun. 

6.2.1Ylijäämän osittaminen vakavaraisuuden kartuttamisen ja hyvitysten kokonaismäärän kesken 

Perusasetelmassa jaetaan yhtiön ’kirjanpidollista ylijäämää’ ositus-

kertoimella, joka määräytyy yhtiön vakavaraisuusasemasta. Hyvityk-

sinä jaettavan ylijäämän kokonaismäärä on nyt ’kirjanpidollinen yli-

jäämä’ * osituskerroin. Käsitellään näitä erikseen. 

6.2.1.1 Osituskerroin  

Osituskerroin määrittää sen, paljonko ylijäämästä käytetään hyvityk-

siin. Osituskerroin toimii niin, että 

- vakavaraisuusrajalla ja sen alapuolella koko ylijäämä on siirret-

tävä vakavaraisuuden tueksi osittamattomaan lisävakuutusvas-

tuuseen 

- tavoitevyöhykkeen yläpuolella koko ylijäämä tulee käyttää hyvi-

tyksiin eli ositettuun lisävakuutusvastuuseen 

- tavoitevyöhykkeen alarajalla kerroin on ¼, johon arvoon se kas-

vaa lineaarisesti arvostaan nolla vakavaraisuusrajalla 

- tavoitevyöhykkeellä kerroin kasvaa lineaarisesti arvosta ¼ vyö-

hykkeen alarajalla arvoon yksi vyöhykkeen ylärajalla. 
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Laskuperusteiden mukaan kertoimen arvolle voi hakea eri arvon ta-

voitevyöhykkeen alarajalla ja se voi tällöin olla nollan ja arvon ½ vä-

lillä. Jos kertoimeksi on haettu muu luku, niin edelleen kerroin kasvaa 

vakavaraisuusrajalta nollasta lineaarisesti tähän arvoon vakavaraisuu-

den kasvaessa tavoitevyöhykkeen alarajan suuruiseksi. Edelleen ker-

roin kasvaa tästä arvosta lineaarisesti arvoon yksi vakavaraisuuden 

kasvaessa tavoitevyöhykkeen ylärajalle. 

Kertoimen määrittely vakavaraisuusrajan alapuolella ja tavoitevyö-

hykkeen yläpuolella seuraa laista. Määrittely vakavaraisuusrajan ylä-

puolella mutta tavoitevyöhykkeen alapuolella on turvaavuusperiaat-

teen soveltamista. Tavoitevyöhykkeellä taas pyritään soveltamaan 

kohtuusperiaatetta. 

6.2.1.2 Ositettava ylijäämä 

Ositettavaa määrää kutsutaan lainausmerkeissä ’kirjanpidolliseksi yli-

jäämäksi’, sillä varsinaisesti kysymyksessä ei ole yhtiön tilinpäätök-

sen ylijäämä. Itse asiassa on niin, että varsinainen tilinpäätöksen yli-

jäämä on ensimmäinen suure, joka tilinpäätöksestä tunnetaan ja se on 

laskettavissa jo pitkään ennen tilikauden päättymistä. 

Ositettava ’kirjanpidollinen ylijäämä’ muodostuu, kun yhtiön tuotois-

ta (vakuutusmaksut, sijoitustuotot ja muut tuotot) vähennetään yhtiön 

menot, jotka sisältävät korvaukset, varsinainen vastuuvelkasiirto il-

man lisävakuutusvastuun osuutta, kustannukset ja muut menot sekä 

lisäksi mainittu yhtiön tilinpäätöksen mukainen ylijäämä. Tästä ’kir-

janpidollisesta ylijäämästä’ nyt sitten hyvityksiin käytetään edellä esi-

tetyn osituskertoimen osoittama määrä. 

6.2.1.3 Ylijäämän osittamisen muutettu tekniikka 31.12.1999 alkaen 

Hyvitysten määrään on kuitenkin tulossa laskuperustejaoksessa val-

misteltuja muutoksia, jotka muuttavat edellä kuvattua huomattavasti. 

Muutokset tullevat voimaan jo tämän vuoden lopussa ja seuraavassa 

kuvaillaan niitä. Muutoksissa luovutaan siitä, että hyvitysten määrä 

seuraisi edellä esitetyllä tavalla ’kirjanpidollisesta ylijäämästä’.  

Uudessa tekniikassa hyvityksiin siirrettävä vuotuinen enimmäismäärä 

määritellään vakavaraisuusasemasta riippuvana osuutena siitä määräs-

tä, jolla yhtiön todellinen vakavaraisuus ylittää yhtiön vakava-

raisuusrajan. Vakavaraisuusrajalla osuus olisi 0 % tästä määrästä, ta-

voitevyöhykkeen alarajalla 2 % ja tavoitevyöhykkeen ylärajalla 4 %. 

Mainittujen alueiden sisällä osuus kasvaisi lineaarisesti. Yhtiö voi ja-

kaa vähemmän kuin mainitun määrän. Muutoksen seurauksena yhtiön 

kannalta osittamaton lisävakuutusvastuu muodostuu käytännössä sa-

manarvoiseksi arvostuserojen muodossa olevan toimintapääoman 

kanssa, sillä sitä voidaan purkaa hyvitysten maksamiseksi. 
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6.2.2 Hyvitysten osittaminen asiakkaiden kesken osuuksiin osittamattomassa lisävakuutusrahas-

tossa 

Lähtökohtana on siis näytetty tulos, josta yhtiön vakavaraisuuden ja 

yhtiön hakemien laskuperusteiden mukaan tietty määrä on käytettä-

vissä asiakashyvityksiin. Tämä määrä jaetaan (laskennallisesti, joskin 

tiettyyn tarkkuuteen pyrkien) seuraaviin osiin: 

- jatkuvien vakuutusten rahastoille hyvitettävä ylijäämä, joka osite-

taan vakuutuksille rahastojen takaisinlainaamattomien osien suh-

teessa  

- päättyneiden vakuutusten rahastoille hyvitettävä ylijäämä, joka 

jaetaan jatkuville vakuutuksille näiden (ennakko-) vakuutusmak-

sujen suhteessa 

- vakuutusmaksuihin sisältyvästä hoitokustannusosasta vakuutus-

yhtiön liikekulujen jälkeen jäävä ns. hoitokustannusylijäämä, joka 

jaetaan vakuutuksenottajille näiden (ennakko-)vakuutusmaksujen 

suhteessa. 

Osittaminen on jossain määrin laskennallista ja epätarkkaa ja voidaan 

sanoa, että hallitseva osuus hyvityksistä syntyy edellä ensimmäisessä 

ranskalaisessa viivassa kuvattuna takaisinlainaamattomille rahastoille 

annettuna hyvityksenä. 

Täydellisyyden vuoksi olisi vielä sanottava itse asiassa jotakin lisäelä-

kevakuutuksista, joiden merkitys kokonaisuuden kannalta on kuiten-

kin pienehkö. Lisäksi tilanne on muuttumassa (tällä hetkellä itse asi-

assa lisäeläkevakuutukset eivät saa mitään mutta ensi vuoden alusta 

saavat taas). 

6.2.3 Lisävakuutusrahasto-osuuksien jaksotettu suorittaminen asiakkaille 

Hyvityksinä jaettavat määrät ovat vakuutuksittain ositettuna ositetussa 

lisävakuutusvastuussa. Tietyn vuoden vakuutusmaksua alentavana hy-

vityksenä annetaan asiakkaalle nykyisin puolet siitä, mitä tämän osalta 

on ositetussa lisävakuutusvastuussa laskettuna edellisen vuoden lo-

pussa. Mikäli mainittu määrä on alle sata markkaa, sitä ei kuitenkaan 

makseta vaan se jää vielä lisävakuutusvastuuosuuteen hyvitettäväksi 

myöhempinä vuosina. Suurin piirtein sanoen tämä merkitsee, että tie-

tyltä vuodelta asiakkaalle maksetaan karttunut ylijäämäosuus ositetun 

lisävakuutusvastuun kautta kahtena seuraavana vuotena. 

Mikäli vakuutus päättyy ja asiakkaan TEL:n alainen toiminta päättyy, 

ositetussa lisävakuutusrahastossa oleva asiakkaan osuus annetaan ker-

ralla. Samoin hyvitys annetaan aina yhdellä kertaa, jos osuus on alle 

20.000 mk tai alle 1 % päättymisvuoden ansiotietoihin perustuvasta 

vuotta kohti lasketusta palkkasummasta. Muussa tapauksessa osuus 

ositetusta lisävakuutusvastuusta hyvitetään asiakkaalle kahtena päätty-

misen jälkeisenä vuotena (ensimmäisenä vuotena puolet ja toisena 

’loput’). 
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Liite 6.3: Työeläkeyhtiöiden nykyinen hoitokustannusosa 

Yksinkertaisemman kuvan hoitokustannustariffista saa oheisesta ku-

viosta, jossa on esitetty hoitokustannusprosentin riippuvuus vakuu-

tuksenottajan palkkasummasta (vaaka-akseli on valittu logaritmiseksi, 

sillä muuten prosentin kehittymisestä saisi vielä epäselvemmän ku-

van, toisaalta logaritminen asteikko liioittelee kuvion alapäätä, jolla 

kokonaisuuden kannalta marginaalinen merkitys): 

 

Kun vakuutuksen palkkasumma on alle noin 4.700 markkaa, hoito-

kustannusosa on 21,5 % palkoista (eli koko pientyönantajan TEL-

maksun suuruinen), tästä eteenpäin aina noin 150.000 markkaan asti 

se on vakuutuskohtaisen minimimäärän suuruinen eli 1008,72 mark-

kaa. Tästä suuremmalla palkkasummalla hoitokustannusosa alenee 

palkkasumman kasvaessa 0,67 prosentista palkoista laskettuna 0,30 

prosenttiin (alenee 3,1 prosentista vakuutusmaksusta 1,4 prosenttiin). 

6.3.1 Hoitokustannusosa suurtyönantajille 

Hoitokustannusosan määräytyminen suurtyönantajille (työntekijöitä 

50 tai enemmän) on yksinkertaisempi ja siksi se esitetään ensin. Hoi-

tokustannusosa lasketaan vakuutuskohtaisesti ja se on muodoltaan 

tietty perusteissa määritelty prosentti palkoista (jos etuja on parannet-

tu vähimmäisturvaan nähden, tämä vaikuttaa asiaan, mutta tällä ei pe-

ruskuvion kannalta ole sanottavaa merkitystä). Mainittu prosentti, jota 

merkitään symbolilla hv lasketaan kaavasta 

h p p e hv

e e

v

m1 . 
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Kaavassa esiintyvä kerroin h määräytyy perusteissa olevasta taulu-

kosta ja sen suuruus pienenee vakuutettujen palkkojen kasvaessa. Va-

kuutetulla palkkasummalla tarkoitetaan samassa vakuutusyhtiössä va-

kuutettujen samaan konserniin kuuluvien yritysten palkkoja (konser-

nikäsitteen osalta on olemassa muutamia vakuutusyhtiökohtaisia 

poikkeussäännöksiä, joiden mukaan konserneiksi tulkitaan joitakin 

yhteisöjä, jotka eivät ole osakeyhtiölain tarkoittamia konserneja). Hoi-

tokustannusosa lasketaan kuitenkin vakuutuskohtaisesti soveltamalla 

konsernitietojen pohjalta määräytyvää kerrointa h. Kertoimen h suu-

ruus on 0,005620, jos palkkojen määrä on alle 36 miljoonaa ja se pie-

nenee arvoon 0,002485, kun palkkojen määrä on 1,8 miljardia tai 

enemmän. 

Sulkujen sisällä oleva alkuosa kasvattaa hoitokustannusosakerrointa 

keskimääräisesti ajatellen sen verran, mitä eläkkeiden lukumäärän 

kasvu lisää hoitokuluja. Parametri p
e
 on 0,3 ja parametri ev

m  varsinai-

sesti kuvaa eläkkeiden määrän lisääntymistä: 

e vv

m 1 1988 0 06( ) , . 

6.3.2 Hoitokustannusosa pientyönantajille 

Myös pientyönantajille hoitokustannusosa lasketaan vakuutuskohtai-

sesti. Laskentakaavaa monimutkaistaa kuitenkin se, että hoitokustan-

nusosalle on määritelty tietty markkamääräinen vähimmäismäärä mut-

ta tämän jälkeen kuitenkin hoitokustannusosan enimmäismääräksi on 

asetettu pientyönantajien (iästä ja sukupuolesta riippumaton) tasa-

maksuprosentti, joka vuonna 1999 on 21,5 prosenttia palkoista (hyvi-

tysten vaikutus on otettu tässä luvussa huomioon). 

Eräänlainen perusluku hoitokustannusosan määrälle saadaan laske-

malla suurtyönantajien osalta esitetyllä menettelyllä saatava suure. 

Vakuutuskohtainen minimitaso on 54 markkaa vuoden 1962 indeksi-

tasossa (eli 1008,72 markkaa vuoden 1999 indeksitasossa). Hoitokus-

tannusosa ei saa kuitenkaan johtaa määrään, joka ylittää pientyönan-

tajille määritellyn tasamaksuprosentin ja siksi edellä laskettu määrä 

rajataan vuonna 1999 korkeintaan 21,5 prosentiksi palkoista. 

Pientyönantajien osalta pitää vielä ottaa huomioon yhteisesti kustan-

nettavien eläkkeiden maksamiseen perittävän tasausosan määrittely. 

On nimittäin mahdollista, että määritelty hoitokustannusosa johtaisi 

yhdessä muiden maksukomponenttien (vanhuuseläke, työkyvyttö-

myyseläke jne.) kanssa vakuutusmaksuun, joka on yli mainitun 21,5 

prosentin mukaan laskettu määrä vakuutuksenottajan maksamista pal-

koista. Maksun tasausosa määritellään nyt sellaiseksi (ts. pienimmillä 

negatiiviseksi), että kokonaismaksu päätyy juuri tuohon 21,5 prosent-

tiin palkoista. Tämä merkitsee siis, että hoitokustannusosaa ei redu-

soida mutta TEL-järjestelmä joutuu yhteisvastuullisesti tasausjärjes-

telmän kautta maksamaan osan hoitokustannusosasta pienimpien 
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työnantajien osalta. Vähintään periaatteellisesti tasausliikkeen kautta 

tapahtuva pienasiakkaiden hoitokustannusten kompensointi pitäisi ot-

taa huomioon korottamalla pientyönantajien maksuprosenttia mutta 

näin ei nykyisin tehdä. Tasausosan osuus on sinänsä matemaattisesti 

eksaktisti määritelty, mutta sitä on vaikea esittää lyhyesti, sillä sen 

määrä riippuu vakuutettujen ikä- ja sukupuolijakautumasta (eli siitä, 

millaisiksi kunkin vakuutetun osalta lasketut ns. vakuutustekniset 

maksukomponentit muodostuvat). 

6.3.3 Muutamia erityiskysymyksiä asiaan liittyen: hyvitykset, sijoitustoiminnan liikekulut ja työ-

kyvyttömyysriskin hallintaosa 

Hoitokustannustariffi on siis yhtiöstä riippumaton laskuperusteissa 

määritelty tariffi. Yhtiöissä on kuitenkin eroa liikekulujen suhteen ja 

tämä tulee näkyviin eläkeyhtiön ylijäämän jaossa eli hyvityksissä. Tä-

tä kautta asiakkaat saavat osansa eläkeyhtiön hoitokustannusylijää-

mästä (maksun osana peritty hoitokustannusosa vähennettynä yhtiön 

liikekuluilla) siltä osin kuin se jaetaan hyvityksinä. Hyvitykset hoito-

kustannusylijäämästä jaetaan asiakkaille näiden ennakkovakuutus-

maksujen suhteessa. 

Sijoitustoiminnan kulut oletetaan katettavaksi sijoitustoiminnan tuo-

toilla ja muut liikekulut ovat hoitokustannusosalla katettavia kuluja. 

Kun sijoitustoiminnan kulut siirrettiin pois hoitokustannusosalla ka-

tettavista liikekuluista, niin hoitokustannustariffia hieman alennettiin. 

Liikekuluihin vaikuttaa lisäksi osana työkyvyttömyysmaksua perittävä 

ns. työkyvyttömyysriskin hallintaosa. Tämä osa on 1,3 prosenttia 

maksun ns. työkyvyttömyystariffista vuonna 1999 ja sillä voidaan kat-

taa kuntoutustoimintaan tms. liittyviä liikekuluja, jotka siis kirjan-

pidossa siirtyvät osaksi eläkemenoa. Ehkä sanottavaa kilpailullista 

vaikutusta kuntoutustoimintaan liittyvien kulujen tällaisella käsittelyl-

lä ei ole. Yleisen läpinäkyvyyden kannalta saattaisi kuitenkin olla jär-

kevää vähintään työeläkeyhtiön tunnusluvuissa oikaista tilinpäätöksen 

lukuja siirtämällä tähän asiaan liittyvät erät hoitokustannustulokseen. 
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Liite 7: Tilastotietoa eläkeyhtiöiden toiminnasta vuoden 1998 tilinpäätösten pohjalta  

 

ELÄKEVAKUUTUKSEN TUNNUSLUKUJA

VARMA-SAMPO ILMARINEN TAPIOLA ELÄKE-FENNIA VERDANDI

1998 1998 1998 1998 1998

Vakuutetut 403 000 353 668 169 579 111 460

Maksutulo* 11 800 9 349 3 962 2 694 1 108

Eläkkeensaajat 250 000 199 593 84 174 63 637

Eläkemeno* 10 700 7 966 3 003 2 426 545

Vastuuvelka 75 755 57 110 20 071 16 163 3 992

Taseen loppusumma 82 130 68 603 22 126 18 423 4 733

Osuuksina 42 % 35 % 11 % 9 % 2 %

Riskiliikkeen tulos 660 486 249 177 64

Tasoitusvastuu 3 210 2 877 897 882 411

Asiakashyvitykset mk/ 815 1 060 724 1 008 628

jatkuva työsuhde

Siirto asiakashyvityksiin/ 0,57 % 0,79 % 0,59 % 0,83 % 0,62 %

palkkasumma

Markkinaosuus 40,6 % 32,4 % 13,8 % 9,3 % 3,9 %

Tel 42,1 % 32,3 % 13,4 % 9,0 % 3,3 %

Yel 23,7 % 34,4 % 18,8 % 12,8 % 10,3 %

*Varma-Sammolla ja Eläke-Fennialla pro forma -lukuja vuodelta 1998
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Lakisääteisen työeläkevakuutus, markkinaosuuksien kehitys

Ensivakuutuksen maksutulo

Mmk 1994 1995 1996 1997 1998

Ilmarinen 6 507 7 239 8 246 8 399 9 366

Eläke-Fennia 5 345 6 460 7 127 7 285 5 928

Varma-Sampo 3 626 4 689 5 162 5 153 8 480

Eläke-Tapiola 2 423 2 956 3 064 3 370 3 962

Verdandi 598 746 851 958 1 108

Alandia 53 64 69 71 76

Eläke-Kansa 707 700

Yhteensä 19 260 22 853 24 518 25 236 28 920

Muutos

Maksutulon kasvu% v. 94-->98

Ilmarinen 11,2 13,9 1,9 11,5 44

Eläke-Fennia 20,8 10,3 2,2 -18,6 11

Varma-Sampo 29,3 10,1 -0,2 64,6 134

Eläke-Tapiola 22,0 3,7 10,0 17,6 64

Verdandi 24,7 14,2 12,5 15,7 85

Alandia 20,5 7,4 4,1 6,7 44

Yhteensä 18,7 7,3 2,9 14,6 50

muutos

Markkinaosuus% 1994 1995 1996 1997 1998  %-yks.

Vuonna 1998 V-S ja E-F: pro forma arvio

Ilmarinen 33,8 31,7 33,6 33,3 32,4 -0,9

Eläke-Fennia 27,8 28,3 29,1 28,9 9,3 -19,6

Varma-Sampo 18,8 20,5 21,1 20,4 40,6 20,2

Eläke-Tapiola 12,6 12,9 12,5 13,4 13,7 0,3

Verdandi 3,1 3,3 3,5 3,8 3,8 0,0

Alandia 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 -0,0

Eläke-Kansa 3,7 3,1

Yhteensä 100 100 100 100 100 0,1

Maksutulosta vähennetty luottotappiot
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TEL-maksutulon markkinaosuudet 

Ensivakuutuksen 1994 1995 1996 1997 1998

Maksutulo mmk

Ilmarinen 5 888 6 560 7 567 7 692 8 607

Eläke-Fennia 5 154 6 247 6 926 7 034 5 646

Varma-Sampo 3 308 4 303 4 735 4 716 8 008

Eläke-Tapiola 2 162 2 643 2 774 3 031 3 563

Verdandi 460 581 670 752 878

Alandia 44 54 59 60 65

Eläke-Kansa 625 56

Yhteensä 17 642 20 444 22 731 23 285 26 766

Maksutulosta on poistettu jälleenvakuutuksen osuus ja valtion eläkerahaston siirtymämaksu. Muutos

Maksutulon kasvu%   v.94-->98

Ilmarinen 11 15 2 11,9 46

Eläke-Fennia 21 11 2 -19,7 10

Varma-Sampo 30 10 -0 69,8 142

Eläke-Tapiola 22 5 9 17,6 65

Verdandi 26 15 12 16,7 91

Alandia 24 8 2 8,7 48

Yhteensä 16 11 2 14,9 52

Muutos

Markkinaosuus% 1994 1995 1996 1997 1998  %-yks.

Vuonna 1998 V-S ja E-F: pro forma arvio

Ilmarinen 33,4 32,1 33,3 33,0 32,2 -0,9

Eläke-Fennia 29,2 30,6 30,5 30,2 9,0 -21,2

Varma-Sampo 18,7 21,0 20,8 20,3 42,0 21,7

Eläke-Tapiola 12,3 12,9 12,2 13,0 13,3 0,3

Verdandi 2,6 2,8 2,9 3,2 3,3 0,0

Alandia 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,0

Eläke-Kansa 3,5 0,3 0,0

Yhteensä 100 100 100 100 100 0

Markkinaosuuden muutos

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

1995 1996 1997 1998

%
-y

k
s

.

Ilmarinen

Eläke-Fennia

Varma-Sampo

Eläke-Tapiola

Verdandi

Alandia



  

  229 

  

                 

YEL:n mukaisen vakuutuksen markkinaosuudet 

Ensivakuutuksen 1994 1995 1996 1997 1998

Maksutulo mmk

Ilmarinen 688 724 723 758 807

Eläke-Fennia 265 280 276 305 317

Varma-Sampo 412 451 501 525 558

Eläke-Tapiola 351 367 376 424 442

Verdandi 155 179 197 219 242

Alandia 9 10 10 12 12

Eläke-Kansa 75 32

Yhteensä 1 955 2 042 2 083 2 243 2 377

Maksutulon kasvu%   v.94-->98

Ilmarinen 5,2 -0,1 4,9 6,5 17
Eläke-Fennia 5,6 -1,4 10,6 3,7 19
Varma-Sampo 9,3 11,0 4,8 6,3 35
Eläke-Tapiola 4,6 2,5 12,6 4,2 26
Verdandi 15,6 10,1 11,3 10,5 57
Alandia 5,6 5,5 16,2 -2,8 26

Yhteensä 4,4 2,0 7,7 6,0 22

Muutos

Markkinaosuus% 1994 1995 1996 1997 1998  %-yks.

Ilmarinen 35,2 35,4 34,7 33,8 33,9 0,2

Eläke-Fennia 13,6 13,7 13,3 13,6 13,3 -0,3

Varma-Sampo 21,1 22,1 24,0 23,4 23,5 0,1

Eläke-Tapiola 18,0 18,0 18,1 18,9 18,6 -0,3

Verdandi 7,9 8,8 9,4 9,8 10,2 0,4

Alandia 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0

Eläke-Kansa 3,8 1,6 0,0

Yhteensä 100 100 100 100 100 0

Markkinaosuuden muutos
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 Asiakashyvitykset, Mmk 

 nimi 1998 1997 1996 1995 

 Eläke-Fennia 

 Ositettu lisävak.vastuu 1.1. 69 233 167 100 

 Tilivuonna maksetut hyvitykset -22 -57 -33 -33 

 Siirto asiakashyvityksiin 94 100 100 100 

 Ositettu lisävak.vastuu 31.12. 141 277 233 167 

 Eläke-Tapiola 

 Ositettu lisävak.vastuu 1.1. 325 313 258 163 

 Tilivuonna maksetut hyvitykset -105 -91 -59 -70 

 Siirto asiakashyvityksiin 99 103 113 166 

 Ositettu lisävak.vastuu 31.12. 319 325 313 259 

 Ilmarinen 

 Ositettu lisävak.vastuu 1.1. 626 455 215 153 

 Tilivuonna maksetut hyvitykset -175 -94 -60 -46 

 Siirto asiakashyvityksiin 320 265 300 108 

 Ositettu lisävak.vastuu 31.12. 771 626 455 215 

 Varma-Sampo 

 Ositettu lisävak.vastuu 1.1. 531 239 202 161 

 Tilivuonna maksetut hyvitykset -148 -71 -55 -39 

 Siirto asiakashyvityksiin 300 155 92 80 

 Ositettu lisävak.vastuu 31.12. 683 323 239 202 

 Verdandi 

 Ositettu lisävak.vastuu 1.1. 71 65 53 52 

 Tilivuonna maksetut hyvitykset -21 -19 -12 -18 

 Siirto asiakashyvityksiin 24 25 24 19 

 Ositettu lisävak.vastuu 31.12. 73 71 65 53 
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YHTIÖKOHTAISET SIIRTOTULOKSET 

 
       TEL   YEL 

    

vakuutusmaksut 

                (mmk) 

 

Eläke-Tapiola - 95 + 128  +/-  + 191 

       -96 + 245 + 70  + 470 

     - 97 + 231 + 81  + 551 

  - 98 + 142 + 25  + 660 

 

Verdandi    - 95 + 154 + 24  + 345 

     - 96 + 117 + 11  + 240 

     - 97 +   67 -    5  + 260 

  - 98 +   61 + 11  +  54 

 

Ilmarinen  - 95 - 332 +   6  -  556 

   - 96 - 330 +  30  -  628 

    - 97 - 252 +  60  -  581 

  - 98 -   78 +118  -  390 

 

Eläke-Fennia - 95 +   41 + 51  +  87 

(Eläke-Varma)  - 96 + 221 + 10  +132 

  - 97 + 149 -   38  +  68 

  - 98 +  26     +   4  -    62  

 

Varma-Sampo - 95 -     1      -   80  -    51 

(Eläke-Sampo) - 96 - 252       - 117  -  218 

  - 97 - 195       - 100  -  293 

  - 98 - 157       - 160  -  261 

 

 

Lähde : TELA
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TULOSANALYYSI 1998 JA VERTAILU EDELLISEEN VUOTEEN

mmk

1998* 1997 1998 1997 1998 1997 1998* 1997 1998 1997

Ylijäämän lähteet

Riskiliikkeen tulos 660 287 486 463 249 183 177 432 64 85

Sijoitustulos 483 407 1 210 941 197 225 235 472 60 106

Hoitokustannustulos 50 24 70 47 38 35 32 33 0 -2

Ylijäämä yhteensä 1 193 718 1 766 1 451 484 443 444 937 124 189

Arvostuserojen muutos 2 858 340 4 453 1 269 742 87 607 1 115 112 91

Yhteensä 4 051 1 058 6 219 2 720 1 226 530 1 051 2 052 236 280

Tuloksen käyttö

Vakavaraisuuteen

Tasoitusvastuuseen 660 287 486 463 249 183 177 432 60 71

Varauksiin -116 18 10 98 -51 -132 0 -485 5 -19

Osittamattomaan lisäv.vast. 332 253 905 618 183 286 169 880 10 14

Omaan pääomaan 17 4 36 0 4 3 4 10 22 69

Arvostuserojen muutos 2 858 340 4 453 1 269 742 87 607 1 115 112 91

Yhteensä vakavaraisuuteen 3 751 903 5 890 2 448 1 127 427 957 1 952 209 225

Siirto asiakashyvityksiin 300 155 320 265 99 103 94 100 26 41

Ehdotettu voitonjako 0 0 9 7 0 0 0 0 2 1

Yhteensä 4 051 1 058 6 219 2 720 1 226 530 1 051 2 052 236 267

*pro forma

Ylijäämän lähteet yhteensä vuodelta 1997 Verdandilta on vähennetty ylimääräinen vero 13,3

Verdandin siirto asiakashyvityksiin sisältää rinnakkaisvakuutusta v. 1998 2,3 ja vuonna 1997 15,9

VERDANDIVARMA-SAMPO ILMARINEN ELÄKE-FENNIATAPIOLA
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SIJOITUSTEN TUOTTO SISÄLTÄEN ARVOSTUSEROJEN MUUTOKSET

mmk

1998* 1997 1998 1997 1998 1997 1998* 1997 1998 1997

Lainasaamiset 627 332 557 654 191 235 124 616 22 28

Lyhytaikaiset sijoitukset 209 120 99 111 52 50 30 111 7 4

Joukkolainat 3 843 842 3 366 1 714 1 335 666 988 1 655 192 150

Osakkeet 1 314 647 3 973 1 931 180 131 463 1 357 68 117

Kiinteistöt 647 182 222 224 66 56 3 265 65 67

YHTEENSÄ TUOTOT 6 640 2 123 8 218 4 633 1 823 1 138 1 609 4 004 354 365

SIJOITUSTEN TUOTTO KÄYVILLE ARVOILLE

1998* 1997 1998 1997 1998 1997 1998* 1997 1998 1997

Lainasaamiset 5,5 % 5,7 % 5,3 % 5,6 % 5,9 % 5,7 % 6,0 % 5,6 % 5,5 % 5,7 %

Lyhytaikaiset sijoitukset 3,4 % 4,1 % 3,6 % 3,2 % 3,4 % 4,2 % 2,4 % 3,3 % 3,3 % 2,4 %

Joukkolainat 11,1 % 6,3 % 11,6 % 7,4 % 10,7 % 6,4 % 12,1 % 7,5 % 9,9 % 8,3 %

Osakkeet 14,7 % 30,7 % 33,8 % 24,0 % 13,9 % 22,6 % 20,9 % 24,7 % 10,4 % 31,1 %

Kiinteistöt 6,1 % 4,7 % 3,9 % 4,4 % 5,8 % 7,5 % 0,1 % 3,7 % 7,9 % 10,9 %

Yhteensä 9,3 % 7,6 % 13,8 % 9,0 % 9,3 % 6,7 % 10,1 % 8,1 % 8,8 % 10,6 %

ARVOSTUSEROJEN MUUTOS

1998* 1997 1998 1997 1998 1997 1998* 1997 1998 1997

Joukkolainat 1 686 -111 1 127 -53 502 -45 391 138 40 -6

Osakkeet 889 341 3 313 1 269 221 110 259 960 49 62

Kiinteistöt 283 110 13 53 16 21 -43 18 23 35

YHTEENSÄ 2 858 340 4 454 1 269 739 86 607 1 116 112 91

*pro forma

VERDANDIVARMA-SAMPO ILMARINEN TAPIOLA ELÄKE-FENNIA

VERDANDIVARMA-SAMPO ILMARINEN TAPIOLA ELÄKE-FENNIA

VERDANDIVARMA-SAMPO ILMARINEN TAPIOLA ELÄKE-FENNIA
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Sijoitustoiminnan kokonaistulos  % sijoituksista käyvin arvoin
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VAKAVARAISUUS 1998

1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997

Vakavaraisuus

Toimintapääoma

Varaukset 269 384 699 689 153 204 115 149 58 53

Osittamaton lisäv.vastuu 7 695 1 026 3 779 1 780 1 391 823 953 2 057 184 103

Oma pääoma 88 72 173 137 36 33 107 103 107 85

Arvostuserot

Kiinteistöt 787 548 572 559 83 68 169 485 115 91

Osakkeet 1 127 1 091 6 682 3 369 460 239 717 2 062 145 96

Joukkovelkakirjalainat 2 589 593 2 510 1 383 1 203 702 854 1 426 218 178

Muut -223 -13 -26 -29 -1 -10 -8

Toimintapääoma yhteensä 12 554 3 714 14 193 7 904 3 301 2 038 2 914 6 281 815 598

Toimintapääoma/vastuuvelka 18,9 % 13,3 % 27,2 % 16,2 % 18,1 % 12,0 % 19,7 % 13,2 % 21,7 % 17,5 %

tavoitevyöhykkeen alarajasta 135 % 111 % 171 % 116 % 160 % 126 % 143 % 102 % 139 % 129 %

Vakavaraisuusraja 7,0 % 6,0 % 7,9 % 7,0 % 5,6 % 4,7 % 6,9 % 6,4 % 7,9 % 6,8 %

Tavoitevyöhykkeen alaraja 14,1 % 11,9 % 15,9 % 14,0 % 11,3 % 9,5 % 13,8 % 12,9 % 15,7 % 13,6 %

Tavoitevyöhykkeen yläraja 28,1 % 23,8 % 31,8 % 28,0 % 22,5 % 18,9 % 27,8 % 25,8 % 31,4 % 27,3 %

VERDANDIVARMA-SAMPO ILMARINEN TAPIOLA ELÄKE-FENNIA
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Vakavaraisuus prosentteina vastuuvelasta 1997-98
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HOITOKUSTANNUSTULOS

1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997

Hoitokustannusosa 274 191 288 266 134 123 165 221 41 38

Muut tuotot 3 3 10 8 4 3 2 2 1 0

TUOTOT YHTEENSÄ 277 194 298 274 137 126 167 223 42 38

Hoitokustannukset 230 162 214 216 91 85 151 180 43 40

Poistot 11 8 13 10 8 5 5 10

Verot ja muut kulut 0 0 1 1 0 0 0

KULUT YHTEENSÄ 241 170 227 226 100 91 156 190 43 40

Hoitokustannustulos 36 24 71 48 38 35 11 33 0 -2

Kulut/tuotot 87 % 88 % 76 % 82 % 73 % 72 % 93 % 85 % 101 % 105 %

Vuodesta 1998 alkaen sijoitustoiminnan hoitokulut ja poistot vähennetään sijoitustoiminnan tuloksesta

TOIMINTOKOHTAISET LIIKEMENOT JA POISTOT

1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997

Korvaustoiminta 51 29 43 39 15 15 41 50 10 8

Liikekulut 190 125 176 160 84 66 114 118 33 29

Sijoitustoiminta 34 16 27 18 10 9 24 21 11 10

Muut 9 9 1 1

Yhteensä 275 170 254 226 110 91 180 190 53 47

Korvaustoiminnan liikemenot ilman työkyvyn ylläpitoon liittyviä kuluja

V-S:n hoitokustannustulos perustuu viralliseen tuloslaskelmaan (ei sisällä E-V:stä siirtynyttä alkuvuoden tulosta),

pro forma hoitokustannustulos 50 Mmk.

VERDANDIVARMA-SAMPO ILMARINEN TAPIOLA ELÄKE-FENNIA

VERDANDIVARMA-SAMPO ILMARINEN TAPIOLA ELÄKE-FENNIA
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Tulosanalyysi ja sijoitustulos 1994 1995 1996 1997 1998P 1998 

 Varma-Sampo 
 Ylijäämän lähteet 

 -163 977 1 640 1 058 4 051 2 247 

Tuloksen käyttö 

 -163 977 1 640 1 057 4 051 2 247 

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

M
m

k

Sijoitustulos 165 85 254 407 483 -715

Hoitokustannustulos 12 28 25 24 50 36

Riskiliikkeen tulos -47 238 308 287 660 660

Arvostuserojen muutos -293 626 1053 340 2858 2266

Varausten purku

Siirto osittamattomasta

1994 1995 1996 1997 1998P 1998

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

M
m

k

Tasoitusvastuuseen -47 238 308 287 660 660

Varauksiin 83 28 44 18 -116 -116

Osittamattomaan lisäv.vast. 138 253 332 -880

Ehdotettu voitonjako

Siirto asiakashyvityksiin 90 80 92 155 300 300

Arvostuserojen muutos -293 626 1053 340 2858 2266

Omaan pääomaan 4 5 5 4 17 17

1994 1995 1996 1997 1998P 1998
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 Tulosanalyysi ja sijoitustulos 1994 1995 1996 1997    1998P      1998 

 Varma-Sampo 
 Sijoitustoiminnan tulos 

  153 87 254 407               -715 

Arvonmuutokset tuloslaskelmalla 

  56 13 196 279               -767 

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

M
m

k

Nettotuotot 1316 1396 1633 1776 1662

Muut korkoerät 130 93 69 176 184

Vastuuvelalle hyvitettävä korko -1293 -1402 -1448 -1545 -2561

1994 1995 1996 1997 1998P 1998

-1200
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-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

M
m

k

Myyntivoitot 120 169 102 262 342

Palautuneet arvonalennukset 27 19 122 95 10

Arvonkorotukset 0 0 0 0 0

Myyntitappiot 0 0 0 -15 -7

Arvonalennukset, lisäpoistot ja

arvonk.oikaisu

-78 -155 -7 -39 -1065

Vuosipoistot -13 -20 -21 -24 -47

1994 1995 1996 1997 1998P 1998
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Tulosanalyysi ja sijoitustulos 1994 1995 1996 1997 1998P 1998 

 Ilmarinen 
 Ylijäämän lähteet  

 -794 1 439 3 099 2 720  6 219 

Tuloksen käyttö 

 -794 1 439 3 099 2 720  6 219 

 

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

M
m

k

Sijoitustulos 67 181 481 941 1210

Hoitokustannustulos 37 44 49 47 70

Riskiliikkeen tulos -32 387 543 463 486

Arvostuserojen muutos -866 827 2026 1269 4453

Varausten purku

Siirto osittamattomasta

1994 1995 1996 1997 1998P 1998

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

M
m

k

Tasoitusvastuuseen -32 387 543 463 486

Varauksiin 18 108 108 98 10

Osittamattomaan lisäv.vast. 113 618 905

Ehdotettu voitonjako 3 3 3 7 9

Siirto asiakashyvityksiin 78 108 300 265 320

Arvostuserojen muutos -866 827 2026 1269 4453

Omaan pääomaan 5 6 6 0 36

1994 1995 1996 1997 1998P 1998
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Tulosanalyysi ja sijoitustulos 1994 1995 1996 1997 1998P 1998 

Ilmarinen 
 Sijoitustoiminnan tulos 

 67 181 481 941  1 210 

Arvonmuutokset tuloslaskelmalla 

 -70 32 299 656  812 

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

M
m

k

Nettotuotot 2257 2594 2965 3357 3759

Muut korkoerät 152 154 154 174 165

Vastuuvelalle hyvitettävä korko -2342 -2567 -2638 -2590 -2714

1994 1995 1996 1997 1998P 1998

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

M
m

k

Myyntivoitot 209 541 285 705 1435

Palautuneet arvonalennukset 42 36 147 176 98

Arvonkorotukset 0 0 0 0 0

Myyntitappiot -12 -8 -5 -12 -33

Arvonalennukset, lisäpoistot ja

arvonk.oikaisu

-285 -522 -112 -192 -659

Vuosipoistot -24 -15 -16 -21 -29

1994 1995 1996 1997 1998P 1998
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 Tulosanalyysi ja sijoitustulos 1994 1995 1996 1997 1998P
 1998 

 Eläke-Tapiola 
 Ylijäämän lähteet 

  28 834 804 541                   1 226 

Tuloksen käyttö 

      28 834 804 541                 1 226 

 

-200
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Sijoitustulos 82 220 183 225 197

Hoitokustannustulos 31 28 30 35 38

Riskiliikkeen tulos -38 141 191 194 249

Arvostuserojen muutos -47 445 400 87 742

Varausten purku

Siirto osittamattomasta

1994 1995 1996 1997 1998P 1998

-400
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200
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600

800
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1200

1400

M
m

k

Tasoitusvastuuseen -38 206 191 194 249

Varauksiin 46 14 -72 -132 -51

Osittamattomaan lisäv.vast. 169 286 183

Ehdotettu voitonjako

Siirto asiakashyvityksiin 64 166 113 103 99

Arvostuserojen muutos -47 445 400 87 742

Omaan pääomaan 3 3 3 3 4

1994 1995 1996 1997 1998P 1998



  

  244  

  

                 

Tulosanalyysi ja sijoitustulos       1994   1995  1996     1997        1998P 1998 

 Eläke-Tapiola 
 Sijoitustoiminnan tulos 

 82 220 183 225  198 

 Arvonmuutokset tuloslaskelmalla 

 -72 -49 -6 6  -70 

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

M
m

k

Nettotuotot 872 1021 1045 1051 1094

Muut korkoerät 111 77 55 70 52

Vastuuvelalle hyvitettävä korko -901 -878 -917 -896 -948

1994 1995 1996 1997 1998P 1998
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Myyntivoitot 5 5 23 18 28

Palautuneet arvonalennukset 0 4 11 1 11

Arvonkorotukset 0 0 0 0 0

Myyntitappiot -46 -1 -1 0 -71

Arvonalennukset, lisäpoistot ja

arvonk.oikaisu

-31 -57 -39 -13 -38

Vuosipoistot 0 0 0 0 0

1994 1995 1996 1997 1998P 1998
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Tulosanalyysi ja sijoitustulos 1994 1995 1996 1997 1998P 1998 

 Eläke-Fennia 
 Ylijäämän lähteet 
  1 187 2 507 2 052 1051 2 765 

Tuloksen käyttö 
  1 187 2 507 2 052 1 051 2 765 

 

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

M
m

k

Sijoitustulos 188 415 472 235 4774

Hoitokustannustulos 20 22 33 32 11

Riskiliikkeen tulos 354 414 432 177 177

Arvostuserojen muutos 625 1656 1115 607 -2234

Varausten purku 0 37

Siirto osittamattomasta

1994 1995 1996 1997 1998P 1998

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

M
m

k

Tasoitusvastuuseen 354 414 432 177 177

Varauksiin 100 159 -485 0 0

Osittamattomaan lisäv.vast. 169 880 169 4724

Ehdotettu voitonjako

Siirto asiakashyvityksiin 100 100 100 94 94

Arvostuserojen muutos 625 1656 1115 607 -2234

Omaan pääomaan 8 9 10 4 4

1994 1995 1996 1997 1998P 1998
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Tulosanalyysi ja sijoitustulos 1994 1995 1996 1997 1998P 1998 

 Eläke-Fennia 
 Sijoitustoiminnan tulos 
 187 415 472 235 4 774 

Arvonmuutokset tuloslaskelmalla 
 201 380 356 193 4 644 

 

-4000

-3000

-2000

-1000
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2000

3000

4000

5000

6000

7000
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k

Nettotuotot 2601 2890 2905 1010 6409

Muut korkoerät 95 115 72 2 52

Vastuuvelalle hyvitettävä korko -2509 -2590 -2505 -777 -1687

1994 1995 1996 1997 1998P 1998

-1000
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2000

3000

4000

5000

6000

M
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k

Myyntivoitot 470 401 543 365 4825

Palautuneet arvonalennukset 33 160 27 3 25

Arvonkorotukset 0 0 100 0 0

Myyntitappiot -4 -6 -3 -10 -15

Arvonalennukset, lisäpoistot ja

arvonk.oikaisu

-268 -145 -283 -164 -177

Vuosipoistot -30 -30 -28 -1 -14

1994 1995 1996 1997 1998P 1998
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Tulosanalyysi ja sijoitustulos  1994 1995 1996 1997 1998P 1998 

 Verdandi 
 Ylijäämän lähteet 

 12 201 249 266  236 

Tuloksen käyttö 

 12 201 250 268  234 
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Sijoitustulos 31,3 29,2 49,2 106 60,4

Hoitokustannustulos -5,8 -4,2 -3,1 -1,9 -0,2

Riskiliikkeen tulos 40,7 59,2 70,3 85,3 64,1

Arvostuserojen muutos -53,8 116,8 132,9 77 112

Varausten purku

Siirto osittamattomasta
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Tasoitusvastuuseen 29,9 54,9 62,4 71,1 59,9

Varauksiin 6 0,8 -2,3 -19,3 4,9

Osittamattomaan lisäv.vast. 23,8 14 10,2

Ehdotettu voitonjako 0,4 0,4 0,8 0,7 1,8

Siirto asiakashyvityksiin 29,1 27,2 31,2 41 24

Arvostuserojen muutos -53,8 116,8 132,9 91 112

Omaan pääomaan 0,8 0,9 0,8 69,1 21,6

1994 1995 1996 1997 1998P 1998
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Tulosanalyysi ja sijoitustulos       1994    1995  1996      1997      1998P 1998 

 Verdandi 
 Sijoitustoiminnan tulos 

 31 29 49 106  60 

Arvonmuutokset tuloslaskelmalla 

      -8 -15 7 30  13 
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Nettotuotot 167,7 183,6 213,8 268,1 236,7

Muut korkoerät 9,5 9,1 7,7 6,2 7,1

Vastuuvelalle hyvitettävä korko -145,9 -163,5 -172,3 -168,3 -183,4

1994 1995 1996 1997 1998P 1998
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Palautuneet arvonalennukset 0 1 11 2 4

Arvonkorotukset 0 0 0 0 0

Myyntitappiot 0 0 0 0 0

Arvonalennukset, lisäpoistot ja

arvonk.oikaisu

-11 -19 -8 -6 -40

Vuosipoistot -3 -3 -3 -7 -8
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  Ilmarinen 

Sijoitusten kirja-arvot ja arvostuserot,  jakauma
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 Eläke-Tapiola 

Sijoitusten kirja-arvot ja arvostuserot,  jakauma
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 Eläke-Fennia 

Sijoitusten kirja-arvot ja arvostuserot,  jakauma

35

24,6

17,3

7,5

4,7

2,7

2

2,9

8,2

5,7

7,8

7,8

27,7

40,6

43,1

49,0

1,3

2,8

2,8

5,0

5,6 6,8

8,4 10,6

0,6 2,4
4,0

4,2

15,7
13,3 13,7 12,1

1,0 1,0 0,9 1,0

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

1995 1996 1997 1998

Arvostuserot, kiinteistöt

Kiinteistöt (sis.lainat)

Arvostuserot,osakkeet

Osakkeet

Arvostuserot,

korkoinstrumentit

JVK-lainat

Lyhytaik.sijoitukset

Sijoituslainat

Eläkelainat



  

  253  

  

                 

 Verdandi 

Sijoitusten kirja-arvot ja arvostuserot,  jakauma
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Liite 8: Kansainvälistä vertailutietoa eläkevarojen sijoittamisesta 

Lähde: European Fund Managers Guide Volume 1 – The Marketplace, 1999, William M. Mercer 

 

Population

Dependency 

Ratio

Value of 

Pension 

Assets $bn

Pension 

Assets as a 

% of GDP

Domestic 

Equities

Foreign 

Equities

Domestic 

Bonds Foreign Bonds Real Estate Cash/ Other

UK 59,1 24,6 1241 86 55 17 9 6 3 10

Ireland 3,7 16,7 35 43 34 37 13 7 6 4

Belgium 10,2 24,2 26 10 20 28 29 12 5 6

Netherlands 15,7 18,8 558 141 20 17 43 12 6 2

Denmark 5,3 24,2 166 89 23 9 59 2 6 1

Sweden 8,9 26,6 226 90 21 10 60 3 6 0

Switzerland 7,1 24,2 286 105 17 8 29 9 26 11

Portugal 10,0 22,1 12 10 18 6 61 5 2 8

Austria 8,1 22,1 8 4 4 19 54 14 1 8

Norway 4,4 25,0 39 24 11 10 47 19 7 6

Spain 39,4 23,5 26 4 16 5 56 1 1 21

Italy 57,7 25,0 195 19 16 0 35 0 48 1

Germany 82,3 21,7 286 12 10 5 43 2 7 33

Finland 5,2 26,6 41 31 11 2 69 3 7 8

France 58,8 24,6 95 6 10 2 65 3 2 18

Dependency Ratio: Population aged 65+ as a proportion of population aged 15-64

Finland: Domestic bonds includes premium loans and other loans
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Liite 9: Kunnallisen eläketurvan rahoittamisesta 

Jari Sokka, Kuntien eläkevakuutus 

 Kunnallisen eläkejärjestelmän rahoituksen lähtökohtana on koko kun-

tasektorin yhteisvastuu. Käytännössä yhteisvastuuta sovelletaan niin, 

että Kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöt on laissa velvoitettu kat-

tamaan eläkejärjestelmän menot. Maksuosuuden maksamatta jättämi-

nen tai sen määräämisessä tarvittavien tietojen antamatta jättäminen 

johtavat sanktioihin, joita voivat olla viivästyskoron periminen, ulos-

otto ja maksuosuuden korotus. 

9.1 Maksuperiaatteet 

 KVTEL-järjestelmän eläkemaksut vahvistetaan vuosittain Kuntien 

eläkevakuutuksen valtuuskunnassa. Maksut peritään lain mukaan elä-

kelaitoksen menojen kattamiseksi, ei yksilöityjen vastuiden katteeksi. 

Kyseessä ei siten ole aito vakuutusmaksu vaan maksuosuus. Vakuu-

tusperiaatetta kuitenkin sovelletaan niin, että kunkin jäsenyhteisön 

maksu riippuu sen palveluksen perusteella syntyneestä eläkemenosta. 

Vuoden 1999 kokonaismaksu on suuruudeltaan 26,1 prosenttia palk-

kasummasta. 

 Jäsenyhteisöltä perittävä maksuosuus sisältää useita osia. Pääosan 

maksusta muodostaa palkkasummaan verrannollinen osuus (vuonna 

1999 keskimäärin 17,35 prosenttia palkkasummasta); tämän ohella 

osa maksusta suhteutetaan jäsenyhteisön palveluksen perusteella syn-

tyneeseen eläkemenoon (vuonna 1999 tämä osuus vastaa keskimäärin 

3,35 prosenttia palkkasummasta). Näiden lisäksi jäsenyhteisöiltä peri-

tään omavastuuosuuksia työkyvyttömyys-, työttömyys- ja yksilöllisis-

sä varhaiseläkkeistä (arviolta 0,7 prosenttia palkkasummasta). 

 Työntekijän eläkemaksun prosenttiosuus on laissa määritelty saman 

suuruiseksi kuin TEL:n piiriin kuuluvilla työntekijöillä (4,7 prosenttia 

palkasta vuonna 1999). 

9.2 Rahastointi 

 Vuoteen 1988 saakka kunnallinen eläkejärjestelmä sai kantaa jä-

senyhteisöiltään maksuosuuksia ainoastaan sen verran kuin se välit-

tömästi tarvitsi eläke- ja hallintomenojen kattamiseksi. Vuoden 1988 

alusta voimaan tulleella lain muutoksella annettiin Kuntien eläkeva-

kuutukselle mahdollisuus varautua tuleviin eläkemenoihin rahastoi-

malla. 

 Rahastoinnista huolimatta kunnallisen eläkejärjestelmän rahoitusjär-

jestelmänä on edelleen jakojärjestelmä, ts. kunkin vuoden menot pyri-

tään kattamaan saman vuoden tuloista. Rahastoinnilla pyritään ainoas-

taan luomaan väliaikainen puskuri, josta eläkemaksujen kasvua voi-
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daan tasata erityisesti suurten ikäluokkien eläkkeellä oloaikana (vv. 

2010-50). Rahastoon siirrettävä ja myöhemmin sieltä purettava raha-

määrä päätetään kunakin vuonna erikseen. Tämä rahamäärä ei riipu 

teknisesti millään tavoin kyseisenä vuonna syntyvästä uudesta eläke-

vastuusta.  

 KVTEL-järjestelmän rahastointitapa poikkeaa merkittävästi TEL-jär-

jestelmässä sovelletusta osittaisen rahastoinnin periaatteesta. TEL-jär-

jestelmässä osa kunakin vuonna syntyvästä eläkevastuusta rahastoi-

daan työntekijäkohtaisesti ja käytetään vasta kyseisen työntekijän jää-

dessä eläkkeelle. TEL-rahastot siis karttuvat ja purkautuvat jatkuvasti 

tietyn mekanismin mukaan. Sen sijaan KVTEL-järjestelmän tapauk-

sessa rahastojen kartuttaminen ja purkaminen ajoittuvat täysin eri 

ajanjaksoille. 

9.3 Sijoitustoiminta 

 Kunnallisen eläkejärjestelmän rahastoitujen varojen sijoittaminen pe-

rustuu Kuntien eläkevakuutuksen hallituksen hyväksymään pitkän ai-

kavälin sijoitusstrategiaan. Tässä strategiassa määritellään, mitkä ovat 

sijoitustoiminnan keskeiset tavoitteet suhteessa rahaston tulevaan ke-

hitykseen, millaisiin kohteisiin sijoituksia tulisi eri ajankohtina ohjata 

ja miten tarvittavat muutokset sijoitusten jakaumassa toteutetaan. 

 Kuntien eläkevakuutuksen sijoitustoiminnassa pyritään sijoitustuo-

toista saatavan eläkemaksua alentavan vaikutuksen maksimointiin eri-

tyisesti pitkällä aikavälillä. Tämä merkitsee, että sijoitusten tuotolle ei 

ole asetettu ehdotonta vuosittaista tuottovaatimusta, vaan sijoitukset 

voidaan tehdä silmällä pitäen pitkän tähtäimen kokonaistuottoa. Näin 

lisätään merkittävästi laitoksen riskinsietokykyä ja luodaan hyvät 

mahdollisuudet esimerkiksi osakesijoitusten tekemiseen. Hyvän tuo-

ton ohella eläkemaksun tehokas alentaminen luonnollisesti edellyttää, 

että sijoitukset voidaan rahaston purkamisvaiheessa helposti realisoi-

da. 

 Kunnalliseen eläkejärjestelmään ei sisälly työnantajan takaisin-

lainausoikeutta. Tämä on perusteltua, koska eläkevarojen ohjaaminen 

takaisin kuntien käyttöön ei välttämättä loisi uutta maksupohjaa (ve-

rotuloja) vaan ainoastaan laajentaisi julkista taloutta.  

 Pitkän aikavälin sijoitustuoton ja hyvän rahaksi muutettavuuden var-

mistamiseksi sijoitukset pyritään hajauttamaan eri tyyppisiin kohtei-

siin. Tällaisia kohteita ovat velkakirjalainat, joukkovelkakirjalainat, 

rahamarkkinainstrumentit, osakkeet ja kiinteistöt. Näistä erityisesti 

osakkeiden osuutta pyritään nostamaan niiden hyvän pitkän aikavälin 

tuoton vuoksi. Tavoitteena on, että osakkeiden osuus sijoituksista oli-

si vuoteen 2002 mennessä noin puolet. Osake- ja joukkovelkakirjasi-

joituksia pyritään hajauttamaan tehokkaasti myös ulkomaille, sen si-

jaan kiinteistösijoituksissa pitäydytään kotimaisissa kohteissa. 
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9.4 Rahoituksen turvallisuus 

 Kuten edeltä käy ilmi, kunnallisen eläkejärjestelmän rahoitus perus-

tuu koko kuntasektorin lailla säädettyyn yhteisvastuuseen. Eläkkeiden 

maksaminen on siis turvattu edellyttäen, että kuntasektori kykenee 

selviämään velvoitteistaan. Tämän seikan toteutumiseen Kuntien elä-

kevakuutus voi vaikuttaa ainoastaan tehokkaalla rahastoinnilla ja si-

joitustoiminnalla; muilta osin vastuu jää kuntien hyvän taloudenhoi-

don varaan. 
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Liite 10: Työeläkejärjestelmän yhteiset tietojenkäsittelytoiminnot 

Kari Nieminen, Eläketurvakeskus, 26.10.1999 

10.1 Nykytilanne 

Työeläkelaitosten yhteistyötä toteutetaan pääasiassa käyttämällä muu-

tamia palveluyhtiöitä. 

Octel tarjoaa atk-käyttöpalveluita. Sen osakkaina ja samalla asiakkai-

na ovat Varma-Sampo, Eläke-Fennia, Verdandi, Eläketurvakeskus, 

Mela, LEL-Työeläkekassa, Merimieseläkekassa ja osaa eläkesäätiöi-

den ja -kassojen atk-palveluista hoitava Eläkepalvelu. Sen avulla on 

saatavissa etuja ainakin verrattaessa tilanteeseen, jossa kukin osakas 

hoitaisi palvelutarpeensa täysin erillisesti. Yksityisen sektorin eläke-

laitoksista Eläke- Tapiola ja Ilmarinen hoitavat käyttöpalvelunsa eril-

lään kumpikin yhteistyössä oman vakuutusryhmänsä kanssa. Joitakin 

eläkesäätiöitä ja -kassoja hoitava Porasto hoitaa käyttöpalvelunsa itse. 

Tapiola hoitaa myös joidenkin eläkesäätiöiden ja -kassojen atk-

palveluita. 

Eläkesysteemi tarjoaa atk-suunnittelupalveluita Varma-Sammolle, 

Verdandille, EläkeFennialle ja Eläkepalvelulle. Suunnitteluyhteistyön 

seurauksena ne käyttävät varsin paljon yhteisiä tietojärjestelmiä. 

TKP Tieto tarjoaa atk-suunnittelupalveluita Eläketurvakeskukselle, 

Melalle, LEL-Työeläkekassalle ja Merimieseläkekassalle. Tietojärjes-

telmät ovat suurelta osin kuitenkin erillisiä. Ryhmässä olevilla vakuu-

tuslaitoksilla on joitakin yhteisiä sovelluksia. Ehkä merkittävin yhtei-

nen sovellus on työsuhderekisterisovellus, jota Eläketurvakeskuksen 

lisäksi käyttää LEL- Työeläkekassa. 

Ilmarinen, Tapiola ja Porasto ovat kukin järjestäneet erikseen omat 

atk-suunnittelutoimintonsa. 

Työeläkelaitosten tietojenkäsittelyn yhteistyötä koordinoi Tietohallin-

toryhmä, jossa mukana ovat yksityisen sektorin eläkelaitosten lisäksi 

myös Kuntien eläkevakuutus ja Valtiokonttori. Yhteistyön tuloksena 

on esimerkiksi valmistumassa yhteinen eläkkeenlaskentasovellus, jota 

tekevät muut yhteistyökumppanit paitsi julkisen sektorin työeläkelai-

tokset ja Ilmarinen. 

Eräänä yhteistyöelimenä on myös Kelan kanssa oleva Tietojenkäsitte-

lytyöryhmä, jossa on mukana Eläketurvakeskuksen ja muutamien elä-

kelaitosten edustajat. 
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10.2 Eläketurvakeskuksen tietojärjestelmät 

Eläketurvakeskus on uusinut eläkekäsittelyn kannalta merkittävimmät 

tietojärjestelmänsä. Tärkeimmät näistä ovat työsuhderekisteri ja elä-

kekäsittelysovellus. Eläkelaitokset käyttävät niitä eläkeasioita käsitel-

lessään. Kaikkia tietojärjestelmiä eläkelaitokset voivat tehtyjen uu-

distusten jälkeen käyttää ajantasaisesti. Ne voivat olla eläkelaitosten 

näkökulmasta ikään kuin osa niiden omia tietojärjestelmiä. Yhteistä 

eläkkeenlaskentasovellusta voivat käyttää tarvittavien sovitusten jäl-

keen kaikki työeläkelaitokset. Se voi siten haluttaessa korvata elä-

kelaitosten vastaavat omat sovellukset. Eläkerekisterissä on rekisteröi-

tynä varsin kattavasti eläkkeisiin liittyvät tiedot myös julkisen sekto-

rin työeläkkeistä. Työsuhderekisteri sisältää tiedot päättyneistä työ-

suhteista ja lisäksi esimerkiksi tiedot työeläkelisän määrittelyä varten. 

Eläketurvakeskuksen tietojärjestelmien olennainen piirre on se, että 

ne toimivat yhteydenpitojärjestelmänä yksityisen sektorin työeläkejär-

jestelmän ja muiden tietoja luovuttavien ja käyttävien tahojen kanssa. 

Näitä ovat mm Kela, julkisen sektorin eläkelaitokset, ulkomaiset elä-

kelaitokset, Väestörekisterikeskus. tapaturmavakuutusyhtiöt, Koulu-

tus- ja erorahasto, ryhmähenkivakuutuspooli ja lisäksi joukko työelä-

ketietojen käyttöön oikeutettuja muita organisaatioita. 

Koneellinen tietojen vaihto yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän ja 

sitä ympäröivien muiden tahojen kanssa on jatkuvasti lisääntymässä 

tietojärjestelmien kehittyessä ja integroituessa. Vakuutettujen palvelu-

tarpeet kohdistuvat usein kaikkiin työeläketietoihin. Hyvä asiakaspal-

velu edellyttää, että heillä on vaivattomasti saatavissa kaikki eläkeoi-

keuteen vaikuttavat tiedot riippumatta siitä, mistä lähteistä ne on ke-

rätty tai minkä eläkelain mukaan ne ovat muodostuneet. 

10.3 Tulevaisuus 

Nykyisellä tekniikalla olisi mahdollista laajentaa yhteistyötä sekä tie-

tojärjestelmien suunnittelussa, että niiden käytössä. Yhteistyön toteu-

tustapaan ja laajuuteen vaikuttaa varsin olennaisesti myös se, miten 

laajasti tietoja varastoidaan yhteisesti käytettäviin tietovarastoihin. 

Yhteistyön toteuttamisessa on eriteltävissä ainakin kolme tasoa. On 

toimintoja, jotka ovat samanlaisia tai yhteisiä kaikille työeläkelaitok-

sille. Seuraavana tasona on yksityisen sektorin työeläkelaitosten yh-

teistyö ja kolmantena vielä TEL- ja YEL-eläkkeitä hoitavien laitosten 

yhteistyö. 

Perustietovarastona voisi olla Eläketurvakeskuksen työsuhderekisteri 

ja eläkerekisteri, joihin haluttaessa olisi lisättävissä sieltä nyt puuttu-

via vain eläkelaitosten omissa rekistereissä olevia tietoja. Jos niihin 

voitaisiin kerätä tällä tavoin kaikki sekä eläkkeen laskentaan tarvit-

tavat, että ulkopuolisten tahojen yhteistyötarpeiden vaatimat tiedot 
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olisi koko työeläkejärjestelmän kannalta mahdollista kohtuullisella 

työllä kehittää tältä osin selvästi nykyistä kustannustehokkaampi tieto-

järjestelmä. Yrityssalaisuus ja tietosuoja on tällaisessa ratkaisussa 

hoidettavissa. Nykyiset rekisterit sisältävät jo valtaosan tarvittavista 

tiedoista. Puuttuvien tietojen lisääminen ei teknisesti olisi suuri työ. 

Nyt tehtävänä olevaa yhteistä eläkkeenlaskentasovellusta voitaisiin 

kehittää siten, että se soveltuisi suunnitellun käyttötarkoituksensa rin-

nalla myös tehokkaaseen eläkkeiden ennakkolaskentaan. Tätä tarvit-

sevat kaikki työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus. Omat versiot ko. 

sovelluksesta voitaisiin antaa myös vakuutettujen käytettäväksi Inter-

netin välityksellä ja mahdollisesti erillinen versio myös henkivakuu-

tusyhtiöille niiden ennakkolaskentatarpeita varten. 

Työsuhteiden rekisteröinti ja eläkepäätösten tekeminen eläkelasken-

toineen voitaisiin haluttaessa tehdä käyttäen yhteistä sovellusta. TEL-

yhtiöiden vuosi-ilmoitukset ja vuosilaskenta ja ehkä eläkkeiden mak-

satuskin voitaisiin tehdä yhteisillä sovelluksilla. Laitosten sisäisiin 

toimintatapoihin tällaisilla tietojärjestelmämuutoksilla ei olisi kovin 

suurta vaikutusta. Toimihenkilöt vain käyttäisivät eläkekäsittelyn 

osalta yhteistä tietojärjestelmää. Näitä palveluohjelmistoja laitokset 

voisivat käyttää joko omilla käyttöliittymillä tai yhteisesti raken-

nettavilla peruskäyttöliittymillä Muut laitosten hallintoon, sijoitustoi-

mintaan, vakuutuksenottajien palveluun ja markkinointiin liittyvät so-

vellukset olisivat tämäntyyppisen yhteistyön ulkopuolella. Yhteistyötä 

tehtäisiin siten ns. ei kilpaillulla alueella. 

Toimiessaan tämän tyyppinen yhteinen etuuksien käsittelyjärjestelmä 

vähentäisi erityisesti erilaisista lakimuutoksista tai muista muutostar-

peista johtuvia monenkertaisia sovellusten suunnittelu- ja ylläpitokus-

tannuksia. Se toimisi myös hyvänä pohjana kehitettäessä palveluita 

vakuutetuille ja tehtäessä tietojenvaihtoyhteistyötä työeläkejärjestel-

män monien ulkopuolisten tahojen kanssa. Vakuutettujen palvelutar-

peet liittyvät usein koko kertyneeseen työeläketurvaan riippumatta sii-

tä, minkä eläkelain tai työsuhteen perusteella eläkeoikeus on karttu-

nut. 

Useita muitakin yhteistyössä hoidettavia toimintoja on nähtävissä, 

mutta näyttäisi siltä, että varsin olennaisen perustan mahdollisille yh-

teisten tietojärjestelmien teolle antaisi erityisesti työsuhdejärjestelmän 

muokkaaminen yhteiseksi työsuhdetietokannaksi, jota eläkelaitokset 

päivittäisivät ja käyttäisivät ajantasaisesti. Asteittain sen jälkeen voisi 

edetä yhä laajempaan yhteistyöhön. Tekninen perusta yhteisille tieto-

järjestelmille on olemassa, koska perustietojärjestelmät ovat raken-

teeltaan ajantasaisia ja laitosten välinen liikenne hoidetaan yhteisesti 

sovitun sanomastandardin mukaisesti. 
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Laajennettu yhteistyö etuusjärjestelmän suunnittelussa ja perusrekiste-

rien hoidossa toisi merkittäviä kustannussäästöjä koko työeläkejärjes-

telmälle. Lisäksi se muodostaisi hyvän perustan parannettaessa ja yh-

tenäistettäessä vakuutetuille annettavia koko työeläkejärjestelmää 

koskevia palveluita. Käyttöpalveluiden hoitaminen nykyistä laajem-

min yhteistyössä on myös selvittämisen arvoinen. On mahdollista, että 

silläkin alueella on saatavissa taloudellisia etuja nykyistä laajemmasta 

yhteistyöstä. 
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Liite 11: Taulukko esitetyistä vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista 

 Siirron vaikeus Uuden laitoksen pe-

rustamisen vaikeus 

Eläkejärjestelmän 

perustehtävä 

Kilpailu Muu merkitys 

Yhteinen etukäteisesti 

määritelty laskupe-

rustekorko. 

Ei merkitystä. Ei vaikutusta nykyiseen. Eläketurvan osalta taataan, 

että kaikki osallistuvat 

kuluihin samalla tavalla    

Merkitsee kireämpiä va-

kavaraisuusvaatimuksia ja 

pääomien sitoutumista. 

Mahdollisesti rajoittaa 

riskinoton mahdollisuuk-

sia ja vähentää parhaiden 

tuottojen saamisen mah-

dollisuutta. 

Suuri paino etukäteisellä 

kädenväännöllä siitä, mikä 

on laskuperustekoron oikea 

taso. 

Ei vaikutusta nykyiseen. 

Laitoskohtainen (jäl-

kikäteen määritelty) 

laskuperustekorko. 

Ei sanottavaa merkitystä. Helpottaa uuden laitoksen 

mahdollisuutta kartuttaa 

vakavaraisuutta. Alentaa 

selvästi vakavaraisuusvaa-

timuksia. 

Voi siirtää painotusta 

säätelystä (julkisuus-) 

valvontaan ja parantaa 

tuottoja. Varmasti alentaa 

vakavaraisuusvaatimuksia. 

Ongelmallisena voidaan 

pitää, että eläkelaitosten 

aiempi osallistuminen 

tasausjärjestelmään hämä-

rämmäksi. 

Hallinnollinen korko pois-

tuu ja eläkelaitoksille suu-

remmat mahdollisuudet 

kilpailla myös erilaistumalla 

sijoitustoiminnassa. 

Vapauttaa huomattavasti 

nimenomaan sijoitustoimin-

nan reunaehtoja. 
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 Siirron vaikeus Uuden laitoksen pe-

rustamisen vaikeus 

Eläkejärjestelmän 

perustehtävä 

Kilpailu Muu merkitys 

Yhteinen jälkikäteen 

määritelty laskupe-

rustekorko. 

Ei merkitystä. Mahdollisesti jonkinasteinen 

helpotus hieman alempien 

vakavaraisuusvaatimusten 

kautta. 

Selkeästi määritelty kaik-

kien eläkelaitosten saman-

lainen vastuu kokonaise-

läketurvan kuluista säilyy. 

Perustekorko kiinnittää 

mahdollisesti toteutuvat 

hyvät tuotot aiempaa suu-

remmalta osin eläkevas-

tuuseen mutta toisaalta 

joustaa myös alaspäin 

heikkoina sijoitusvuosina. 

Alentaa jonkin verran 

vakavaraisuusvaatimuksia, 

sillä laitoksen riskinä ei 

ole koko sijoitusriski vaan 

vain poikkeama muista 

laitoksista (kuitenkin 

muistettava kiinteä kolmen 

prosentin rahastokorko, 

josta vaikea joustaa alas-

päin). 

Laskuperustekoron määritte-

ly voi tapahtua selkeän 

säännön mukaisesti, joten 

siihen liittyvät neuvottelut 

helpottuvat tai poistuvat. 

Eläkelaitosten sijoitussal-

kuilla yllyke pysyä suunnil-

leen samanlaisina. 

Ongelmana sen määrittely, 

miten korko jälkikäteen 

määritellään. Jos keskiar-

voinen toteutunut tuotto, 

niin miten estetään suurten 

eläkelaitosten liian suuri 

paino määräytymisessä? Jos 

benchmark, niin miten mää-

ritellään tämä benchmark? 
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 Siirron vaikeus Uuden laitoksen pe-

rustamisen vaikeus 

Eläkejärjestelmän 

perustehtävä 

Kilpailu Muu merkitys 

Hyvitykset nykymuo-

dossa. 

Säilyttää siirron esteet. Säilyttää vaikeudet. Ei muutosta nykyiseen. Ei muutosta nykyiseen. Ei muutosta nykyiseen. 

Hyvitykset päätty-

neelle vakuutukselle. 

Pienentää siirron esteitä 

huomattavasti, rajoitteena 

kuitenkin, että tuskin voi-

daan seurata kovin pitkää 

aikaa. 

Helpottaa hieman uuden 

laitoksen perustamista edel-

lyttäen, että voitaisiin osittaa 

työnantajan sijasta uuden 

laitoksen hyväksi. 

Merkitsee, että vanha 

eläkelaitos asioi pitkään 

vakuutuksen päättymisen 

jälkeen, mikä voi olla 

vähintään kiusallinen 

tilanne. Hallinnollisesti 

raskas. 

Lisää kilpailun mahdolli-

suuksien toteutumista. 

Ei muutosta nykyiseen. 

Hyvitykset vakuu-

tusmaksujen pohjalta. 

Poistaa siirron esteet, jotka 

johtuvat rahaston jäämisestä 

edelleen laitokseen. 

Ei muutosta nykyiseen. Yksinkertaistaa järjestel-

mää niin laitosten kuin 

asiakkaidenkin kannalta 

Lisää eläkelaitosten ylly-

kettä saada paras tuotto 

rahastoille. Edellyttää 

kohtuullisuusperiaatteen 

tulkinnan muutosta erityi-

sesti, jos maksuja tarkas-

tellaan vain hyvin lyhyeltä 

ajalta. 

Lisää huomattavasti kilpai-

lun mahdollisuuksien toteu-

tumista. 

Takaisinlainaus ei enää 

vaikuta hyvitysten osittami-

seen, joten hyväksyttävät 

perustelut sen säätelemisestä 

laskuperusteissa poistuvat. 

Takaisinlainaus oikeutena 

voi hyvinkin jäädä voimaan, 

mutta yhteisiä ehtoja tuskin 

voidaan enää pitää yllä. 
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 Siirron vaikeus Uuden laitoksen pe-

rustamisen vaikeus 

Eläkejärjestelmän 

perustehtävä 

Kilpailu Muu merkitys 

Hyvitykset nykyme-

nettelyllä yrityskoh-

taisesti vain työnanta-

jalle ja kollektiivisesti 

huomioon otettuna 

myös työntekijöille. 

Ei vaikutusta. Ei vaikutusta. Ei muutosta nykyiseen. Ei vaikutusta. Ylläpitää epäilyjä siitä, että 

onnistunut sijoitustoiminta 

ei koidu työntekijöiden 

hyväksi siitä huolimatta, että 

keskimääräisellä tasolla näin 

tapahtuu 

Hyvitykset yritysta-

solla laskettuna myös 

työntekijöille. 

Ei vaikutusta, ellei samalla 

työntekijöille tule suoraa 

vaikutusmahdollisuutta 

eläkelaitoksen valintaan. 

Ei vaikutusta, ellei samalla 

työntekijöille tule suoraa 

vaikutusmahdollisuutta 

eläkelaitoksen valintaan 

Muuttaa tilannetta sikäli, 

että työntekijät ovat yri-

tyskohtaisesti mukana 

hyvän tuloksen jakamises-

sa mutta eivät kanna elä-

kelaitoksen valintaan 

liittyvää riskiä. Hallinnol-

lisesti työläs vaihtoehto. 

Ei muutosta nykyiseen, 

mutta työntekijöiden mah-

dollinen osallistuminen 

eläkelaitoksen valintaan 

muuttaisi tilannetta. 

Keskusteluun tulee perustel-

lusti tässä tilanteessa mu-

kaan kysymys työntekijöi-

den osallistumisesta eläke-

laitoksen valintaan. 

Hyvitysten oikea taso.  Korkeat hyvitykset lisäävät 

siirtymistä, liian alhaiset 

vievät yllykkeitä siirroilta. 

Ei vaikutusta. Liikaa ylijäämästä ei saisi 

kulua hyvityksiin eläke-

turvan turvaamisen sijasta   

Jos hyvitykset liian alhai-

set, niin poistuu yllyke 

pyrkiä parhaaseen tuot-

toon. 

Liian alhaiset hyvitykset 

vähentävät kilpailua. Jos 

hyvityksiin käytettävä osuus 

kasvaa vakavaraisuuden 

kasvaessa jyrkemmin, niin 

ohjaa kilpailullisesti parem-

pien tuottojen suuntaan. 

Osuuden kasvussa ei saisi 

olla taitekohtia, sillä muu-

toin eläkelaitokselle syntyy 

keinotekoisia vakavarai-

suusrajan yläpuolella olevia 

rajoja, jotka estävät järkevää 

sijoituspolitiikkaa 

Ei vaikutusta. 
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 Siirron vaikeus Uuden laitoksen pe-

rustamisen vaikeus 

Eläkejärjestelmän 

perustehtävä 

Kilpailu Muu merkitys 

Vakavaraisuussään-

nösten manipulointi-

mahdollisuuden estä-

minen. 

Ei vaikutusta. Ei vaikutusta. Säilyttää entistä paremmin 

eläkkeiden turvaamiseksi 

tarkoitetut varat todella 

näitä turvaamassa. 

Selkeyttää kilpailutilannetta 

purettaessa eläkelaitosta, 

sillä enää ei olisi mahdollis-

ta yhtä helposti kuin ennen 

keinotekoisesti alentaa siir-

ron mukana siirtyvän vaka-

varaisuuden määrää. 

Ei vaikutusta. 

Tavoitevyöhykkeen 

alarajan roolin pie-

nentäminen 

Ei vaikutusta. Ei vaikutusta. Johtaa kertyneen vakava-

raisuuden tehokkaampaan 

käyttämiseen sijoitustoi-

minnan riskin kantamises-

sa ja antaa mahdollisuuk-

sia pitkäjänteiselle tuotta-

valle sijoittamiselle. 

Johtaa suurempaan erilais-

tumiseen riskinottomahdol-

lisuuksien lisääntyessä 

Ei vaikutusta. 
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 Siirron vaikeus Uuden laitoksen pe-

rustamisen vaikeus 

Eläkejärjestelmän 

perustehtävä 

Kilpailu Muu merkitys 

Automaattinen rahas-

tojen siirto eläkelai-

toksen vaihtuessa ml. 

toimintapääoma. 

Poistaa siirron esteet, jotka 

johtuvat rahaston jäämisestä 

edelliseen laitokseen. 

Helpottaa huomattavasti 

uuden eläkesäätiön perusta-

mista, ei ehkä aivan yhtä 

selvää vaikutusta muiden 

laitostyyppien kannalta. 

Monimutkaistaa hallintoa 

huomattavasti. Tuskin 

toteuttaa perustavoitetta 

saada lisää tuottoa sijoi-

tushorisontin muuttumisen 

takia (monet kieltävät 

tämän ja katsovat, että 

tulisikin mennä sijoitusra-

hastomalliin). Vahvistaa 

ajatuksen yrityskohtaisista 

rahastoista ja voi vaikuttaa 

järjestelmän solidaarisuu-

den ylläpitämistä (monet 

pitävät viimeistä hyvänä-

kin). Pelot keinottelusta 

siirtojen kautta ja ’epäkel-

pojen’ eläkelaitosten mah-

dollinen syntyminen. 

Lisää huomattavasti kilpai-

lun mahdollisuuksien toteu-

tumista. Alentaa alalle tulon 

kynnystä. Vähentää pelkoa 

liiasta keskittymisestä 

Saattaa johtaa yhteisvastuul-

lisuuden poistumiseen. 

Kannansiirto määrä-

vähemmistösäännök-

sellä. 

Ei vaikutusta (ellei tarkoite-

ta myös vakuutussiirtoja). 

Kuten rahastosiirrossa, ehkä 

miedompana. 

Kuten rahastosiirrossa, 

ehkä miedompana. 

Kuten rahastosiirrossa, ehkä 

miedompana. 

Kuten edellä. 

Ikuinen takaisin-

lainaus. 

Ei vaikutusta (ellei tarkoite-

ta myös vakuutussiirtoja). 

Kuten rahastosiirrossa. Synnyttää monimutkaisia 

sidonnaisuuksia eläkelai-

tosten välille ja edellyttä-

nee käytännössä yhteisvas-

tuujärjestelmän riskinot-

toa, lisäksi muita rahasto-

siirron ongelmia 

Kuten rahastosiirrossa. Kuten edellä. 
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 Siirron vaikeus Uuden laitoksen pe-

rustamisen vaikeus 

Eläkejärjestelmän 

perustehtävä 

Kilpailu Muu merkitys 

Nykylain mukainen 

kannansiirto laajen-

nettuna eläkevakuu-

tusyhtiöstä eläkekas-

saan ja –säätiöön sekä 

eläkekassasta elä-

kesäätiöön mutta niin, 

että siirtyvää vastuuta 

ja vakavaraisuutta 

rajataan 

Ei vaikutusta (ellei tarkoite-

ta myös vakuutussiirtoja). 

Helpottaa huomattavasti 

vakavalla mielellä perustet-

tujen eläkelaitosten synty-

mistä. 

Pieniä vaikutuksia, joista 

vakavimpia ovat epäilyt 

siitä, että menettelyssä 

voidaan keinotella järjes-

telmään kertynyttä vaka-

varaisuutta yksityisiin 

tarkoituksiin. Tätä riskiä 

voidaan pienentää sillä, 

että vakavaraisuutta siirtyy 

vain maltillinen määrä ja 

uuden laitoksen vakava-

raisuuskysymykset hoide-

taan yhteisvastuullisesti. 

Alentaa selvästi alalle tulon 

kynnystä, vähentää pelkoa 

keskittymisestä. 

Asiaa pitää tarkastella yh-

teydessä esitettyyn hyvitys-

ten jaon muuttamiseen. 

Siirron ei tulisi johtaa sii-

hen, että jokin eläkelaitos-

ratkaisu on systemaattisesti 

muita edullisempi. Tämä 

voitaneen toteuttaa rajoitta-

malla siirtyvän vastuun 

määrää. 

Vakavaraisuusvaati-

musten alentaminen 

uudelle eläkelaitoksel-

le. 

Ei sanottavaa merkitystä. Helpottaa selvästi uuden 

laitoksen vaatimuksia, jos-

kin laitoksella pitäisi myös 

olla mahdollisuus kartutta-

miseen, johon vaikuttaa 

laskuperustekoron taso. 

Yhteisvastuulle riskiä, 

joka järkevää, jos lisään-

tyvän kilpailun kautta 

sijoitustoiminnan tuottoja 

saadaan parannettua. 

Alentaa alalle tulon kynnys-

tä ja lisää kilpailua. 

Ei vaikutusta. 

Uuden eläkelaitoksen 

vastuuvajaus tasauk-

sen riskillä. 

Ei sanottavaa merkitystä. Kuten edellinen. Kuten edellinen. Kuten edellinen. Kuten edellinen. 

VVV:n kannansiir-

toehdotus. 

Helpottaa huomattavasti 

siirtoja. 

Helpottaa uuden laitoksen 

perustamista. 

Rahastosiirrossa mainitut 

seikat, keinottelumahdolli-

suudet. 

Lyhytnäköinen hyöty antaa 

heikon vakavaraisuuden 

eläkelaitoksille kilpai-

luedun. 

Kuten edellä. 
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 Siirron vaikeus Uuden laitoksen pe-

rustamisen vaikeus 

Eläkejärjestelmän 

perustehtävä 

Kilpailu Muu merkitys 

Liian suureksi katso-

tun eläkelaitoksen 

diffuusiosääntö. 

Ei vaikutusta. Helpottaa sinänsä uuden 

laitoksen perustamista mutta 

syntyvätkö nämä laitokset 

’tarpeeseen’ ? 

Riskikeskittymien välttä-

minen ehkä helpompaa. 

Omituinen kilpailuelementti: 

vaarallista menestyä liian 

hyvin. 

Asiaan liittyy huomattavasti 

kilpailukäsitteen ulkopuolel-

la olevia tekijöitä. 

Päättyneiden rahasto-

jen ylijäämä tasauk-

seen. 

Ei vaikutusta. Ei vaikutusta. Ohjaa ehkä paremmin 

tuottoa varsinaiseen eläk-

keiden rahoittamiseen. 

Nykyinen menettely johtaa 

kilpailuissa status quon 

säilyttävään logiikkaan. 

Muutoksella kilpailu kiris-

tyisi. 

Tietyllä tavalla johtaisi 

ajatukseen, että eri eläkelai-

tokset ovat eri tavalla vas-

tuussa yhteisvastuullisesta 

liikkeestä, ts. voidaan väit-

tää merkitsevän eri laitoksil-

le erilaista laskuperustekor-

koa. 
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 Siirron vaikeus Uuden laitoksen pe-

rustamisen vaikeus 

Eläkejärjestelmän 

perustehtävä 

Kilpailu Muu merkitys 

Kollektiivinen rahas-

tokäsite. 

Mahdollistaa siirron kyn-

nyksen alentamisen. 

Ei vaikutusta. Hämärtää rahastojen omis-

tuskysymystä, lienee kui-

tenkin toteutettavissa niin, 

että yllyke parhaiden tuot-

tojen saamiseen säilyy. 

Mahdollistaa paremman 

kilpailun toteutumisen. 

Mahdollisesti korostaa työ-

eläkemaksun mieltämistä 

veroluontoiseksi. 

Asiakaskohtainen 

rahastokäsite. 

Siirron kynnysten alentami-

nen edellyttää ylijäämäoi-

keuden säilymistä päättymi-

sen jälkeen tai rahaston 

siirtymistä 

Ei sinänsä vaikutusta. Omiaan vähentämään 

järjestelmän solidaarisuut-

ta. 

Kilpailun edistäminen edel-

lyttää muitakin ratkaisuja. 

Säilyttää nykytilanteen. 

Henkilökohtainen 

rahastokäsite. 

Täysin uusi tilanne. Täysin uusi tilanne. Täysin uusi tilanne, aina-

kin solidaarisuus poistuu. 

Kilpailu täysin uudessa 

tilanteessa. 

Radikaali muutos siihen, 

kuka on vastuussa eläkkei-

den riittävyydestä. Kollek-

tiivisesta vastuusta siirrytään 

yksilön vastuuseen. 
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 Siirron vaikeus Uuden laitoksen pe-

rustamisen vaikeus 

Eläkejärjestelmän 

perustehtävä 

Kilpailu Muu merkitys 

Luopuminen mahdol-

lisuudesta vaihtaa 

eläkelaitosta vain 

yhtenä ajankohtana 

kalenterivuodessa  

Siirtoneuvotteluihin mah-

dollisuus useampina ajan-

kohtina. 

Ei vaikutusta. Nykyinen yhteen ajankoh-

taan keskittyvä siirtolii-

kennekamppailu on mah-

dollisesti jossain tapauk-

sissa johtanut hätiköityihin 

kauppoihin, joka ehkä on 

alentanut tuottoja.  

Kilpailu tasoittuu tasaisem-

min vuoden eri aikoihin. 

Ei merkitystä. 

Työeläkelakien yksin-

kertaistaminen ja 

yhtenäistäminen. 

Ei vaikutusta. Ei vaikutusta. Lisää uskottavuutta järjes-

telmään sen tullessa va-

kuutettujen ja vakuutuk-

senottajien kannalta ym-

märrettäväksi. Voi alentaa 

kustannuksia, mikäli uusi 

järjestelmä hoidoltaan 

entistä edullisempi. 

Muuttaa kilpailukenttää 

sikäli, että ilmeisesti nykyis-

ten lisäksi ainakin yksi elä-

kelaitos tulisi samaan kilpai-

luun mukaan.    

Työeläkejärjestelmä seuraa 

kansantaloudessa ja työelä-

mässä tapahtuneita muutok-

sia ja tulee paremmin nyky-

päivän tarpeita vastaavaksi. 
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 Siirron vaikeus Uuden laitoksen pe-

rustamisen vaikeus 

Eläkejärjestelmän 

perustehtävä 

Kilpailu Muu merkitys 

Laskuperusteet sää-

tiömallisiksi myös 

muilla eläkelaitoksilla 

(vain vastuu ja tasa-

ukseen osallistuminen 

määritellään). 

Kilpailu tuotteella (rajoite-

tusti) mahdolliseksi, jolloin 

siirron yllykkeet lisääntyvät. 

Ei sanottavaa merkitystä. Järjestelmän kokonaisuu-

delle uhkatekijöitä, joiden 

kestäminen mahdollista 

vain jos valvonta riittäväs-

ti tehostettua. Yhteisvas-

tuun riski? Tasausjärjes-

telmän toimivuus? 

Kilpailu lisääntyy ja kilpai-

luun hyvitysten lisäksi muita 

olennaisia elementtejä. Alan 

nykyinen keskittyneisyys voi 

liiassa vapaudessa antaa 

suurille laitoksille liian 

hyvän etulyöntiaseman 

Lakisääteisen palvelutehtä-

vän toteuttamiselle riskejä. 

Palvelun saajina ovat huo-

mattavalta osin vakuutetut, 

jotka eivät ole mukana neu-

vottelemassa tuotteen sisäl-

löstä yritystasolla. Alan 

keskittyneisyys saattaa estää 

tätä.  

Laskuperusteiden 

vapauttaminen hoito-

kustannus- ja maksu-

tappio-osien osalta. 

Kuten yllä, mutta lievem-

min. 

Ei sanottavaa merkitystä. Vakuutuksenottajien ja 

vakuutettujen palvelun 

turvaaminen voi olla on-

gelmallista. 

Kuten yllä, mutta lievem-

min. 

Kuten edellä, mutta lievem-

pänä. 
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