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Tulevaisuuden  
työeläke- 

järjestelmä

T U L E VA I S U U D E SS A  VO I S I M M E  E L Ä Ä  maailmassa, jossa työeläkejär-
jestelmä olisi edelleen lakisääteinen, mutta se mahdollistaisi nykyistä 
paremmin yksilölliset elämänpolut. Tiettyyn ennalta määriteltyyn eu-
romääräiseen eläketasokertymään (”eläkelattia”) saakka olisi jokaisella 
velvollisuus suorittaa työeläkevakuutusmaksuja nykyisen kaltaisesti. 
Nuo työeläkevakuutusmaksut rahastoitaisiin ja korvamerkittäisiin. Ne 
olisivat tässä analyysissä kaavaillun uudistetun yleisen työeläkejärjes-
telmän piirissä.

Eläkelattian jälkeen tai sen yli olisi jokaisella kansalaisella mah-
dollisuus säästää vapaaehtoisesti vanhuuseläkettä varten joko yleisen 
järjestelmän piirissä tai sen ulkopuolella. Työeläkevakuutusmaksut 
olisivat silloin samalla tavoin myöhennetyn verotuksen piirissä kuin 
yleiset työeläkemaksut ja niistä saatavat eläke-etuudet. 

Samalla, vuosikymmenten siirtymäajan aikana, järjestelmä tulisi 
uudistaa suuntaan, jossa rahastoinnin osuus olisi nykyistä (noin nel-
jännes) korkeampi (pitkällä aikavälillä yli puolet). Silloin järjestelmä 
ei olisi niin haavoittuvainen väestörakenteen muutoksille. Ennakoitua 
korkeampaa pitkäikäisyyttä – ja huonoja sijoitustuottoja – vastaan va-
rauduttaisiin osittaisella jakojärjestelmällä.

Rahastoivammassa mallissa eläke-etuuden määrittelyssä osansa 
olisi silloin myös sijoitustuotolla, johon työeläkevakuutettu voisi ha-
lutessaan – ja tiettyjen riskirajojen puitteissa – vaikuttaa valitsemalla 
haluamansa pitkän ajan sijoitusprofiilin. Halutessaan voisi silti aina 
valita perusvaihtoehdon, joka tarjoisi turvatun työeläkesijoitustuoton 

yleisestä vakuutusjärjestelmästä. Mahdollisuus vaikuttaa oman työelä-
kepotin sijoittamiseen voisi lisätä yleistä ymmärrystä ja kiinnostusta 
rahoitusmarkkinoita kohtaan.

Esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa työeläkejärjestelmä noudattelee 
näitä periaatteita. Siellä työeläkejärjestelmä on Suomen järjestelmää 
rahastoivampi ja korvamerkitympi. Eläke-etuudet noudattelevat sel-
vemmin järjestelmään suoritettujen työeläkemaksujen suuruutta ja 
niistä kertyneitä tuottoja, joihin työeläkevakuutettu on tietyistä vaih-
toehdoista voinut vaikuttaa. 

Ihmisellä olisi uudessa järjestelmässä myös nykyistä laajempi mah-
dollisuus – tietyissä rajoissa – vaikuttaa siihen, missä elämänvaiheissa 
säästää työeläkettä varten ja milloin jää työeläkkeelle. Esimerkiksi las-
ten ollessa pieniä, ajan ja varojen ollessa kortilla, voisi valita nykyistä 
pienemmän työeläkemaksun. Vastaavasti, tuonnempana elinkaarella 
voisi halutessaan säästää vaikka tuplaten. Kellä tahansa tulisi olla 
mahdollisuus kerryttää työeläkettä myös puolisoaan varten. 

Lakisääteisen ”eläkelattian” ylittävien työeläkemaksujen ja niistä 
kertyneiden sijoitustuottojen tulisi olla työeläkevakuutetun nostetta-
vissa milloin tahansa. Eläke olisi veronalaista tuloa, kuten nykyisinkin.

Elina Lepomäki
Liberan hallituksen puheenjohtajka
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T I I V I ST E L M Ä

Suomen eläke- 
järjestelmä ja sen 

kestävyys

S U O M E N  E L Ä K E JÄ R J E ST E L M Ä  O N  maailman parhaita. Eläk-
keet rahoitetaan noin 75-prosenttisesti jakojärjestelmän mu-
kaisesti ja noin 25-prosenttisesti etukäteen rahastoimalla. Työ-

eläkejärjestelmä on etuusperusteinen. Tämä tarkoittaa, että etuuden 
suuruus on sovittu etukäteen eli etuus perustuu ansaittuun palkkaan 
ja yrittäjillä työtuloon. Eläke-etuuden rahoittamiseksi tarvittavat mak-
sut joustavat tarpeen mukaan. Etuusperusteinen eläke muistuttaa 
Ponzi-järjestelmää, jossa aktiiviväestö – nuoret sukupolvet – rahoitta-
vat passiiviväestön, vanhojen sukupolvien eläkkeet.

Eläkejärjestelmän kestävyys perustuu  
kolmeen oletukseen:
1. Tasapainoinen demografinen kehitys, kestävä huoltosuhde.
2. Hyvä talouskasvu, talouden tuottavuus ja korkea työllisyysaste.
3. Kohtuulliset sijoitustuotot.

Suomen eläkejärjestelmä on koetuksella, sillä nämä kolme järjestel-
män kestävyyttä kuvaavaa mittaria ovat nyt punaisella.

Ihmisten eliniän piteneminen ja huoltosuhteen huononeminen 
ovat olleet ennakoitavissa jo pitkään. Elinikä on kuitenkin pidentynyt 
arviota nopeammin. Huoltosuhteen heikkenemisen, julkisen talou-

den tasapainon sekä työeläkemaksuun kohdistuvan nousupaineen 
takia työurien pidentäminen on nähty välttämättömänä. Näihin on 
vastattu vuosien 2005 ja 2017 eläkeuudistuksilla. Vuonna 2010 otet-
tiin käyttöön elinaikakerroin. Vuoden 2017 eläkeuudistus nostaa 
eläkeikärajoja vaiheittain, eläkettä karttuu yhtäläisesti eri-ikäisille ja 
käyttöön tulee uusia eläkemuotoja.

Ennen finanssikriisiä Suomen talouskasvu oli keskimäärin 2,9 pro-
senttia vuodessa, joka on Japanin jälkeen kehittyneiden maiden korkein 
luku. Finanssikriisissä ja Europan velkakriisissä Suomen talouskasvu 
pysähtyi kuin seinään. Usean nollakasvuvuoden jälkeen IMF ennustaa 
Suomelle vaatimatonta pitkän ajanjakson talouskasvua, keskimäärin 
1,5 prosenttia vuodessa. Suomen Pankissa on arvioitu, että 1,3 prosen-
tin talouskasvu pystyy ainoastaan pitämään työttömyyden ennallaan. 
Työllisyysasteeseen ei ole odotettavissa merkittävää kohentumista.

Valtiovarainministeriön kansantalousosaston ylijohtaja Mikko 
Spolander tiivistää Suomen talouden ongelmat Helsingin Sanomien 
haastattelussaan otsikolla ”Kansantalousosaston ylijohtaja: Suomen 
julkisen talouden pulmat ratkaisematta – uhkana Baumolin tauti” 
seuraavasti: ”Talouden nykyisellä kasvuvauhdilla emme pysty hank-
kimaan julkiseen talouteen niin paljon tuloja, että voisimme rahoittaa 
lakisääteiset julkiset palvelut ja etuudet. Tämä on Suomen talouden 
ydinkysymys, joka odottaa yhä ratkaisua.” Julkisen talouden menoja 
lisää etenkin väestön vanheneminen. Talouteen voidaan vaikuttaa ai-
noastaan korjaamalla talouden, erityisesti työmarkkinoiden rakenteita.

Alhaisten sijoitustuottojen ”uusi normaali” ei tullut yllätyksenä. 
Vuosituhannen vaihteen ja sen jälkeisen ajan osakkeiden korkeat ar-
vostustasot ennustivat osakkeille alhaisia tuottoja vuosikymmeniksi. 
2010-luvulla korot painuivat lähelle nollaa, alhaisimmalle tasolleen 
korkojen 5 000-vuotisessa historiassa. Korkojen laskun myötä myös 
joukkovelkakirjojen arvostustasot nousivat huippulukemiin. Vel-
kakirjojen korkeat arvostustasot ennustavat alhaisia korkotuottoja 
useiksi vuosikymmeniksi.

Vuonna 2012 Eläketurvakeskus (ETK) arvioi suomalaisten eläke-
sijoitusten reaalituotoksi 3,5 prosenttia vuodessa. Vuonna 2016 ETK 
laski tuotto-odotuksensa tilapäisesti kolmeen prosenttiin. Kymmenen 
vuoden jälkeen tuottojen odotetaan palaavan 3,5 prosenttiin. ETK on 
ollut systemaattisesti ylioptimistinen arvioissaan. Viimeisen 10 vuo-
den aikana Suomen eläkejärjestelmä on saanut 2,8 prosentin reaali-
tuoton sijoitusvarallisuudelle. Me arvioimme, että nyt enintään kaksi 
prosenttia on realistinen arvio.

Suomen eläkejärjestelmä on ajautumassa vakavaan likviditeetti- eli 
maksuvaikeuskriisiin. Yksityisen sektorin eläkelaitokset ovat käyttä-
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neet jo muutaman vuoden enemmän rahaa eläkkeiden maksuun kuin 
mitä rahaa on tullut maksuina. Jos eläke-etuuksiin ei haluta puuttua, 
työeläkemaksuja on korotettava reilusti tai työeläkejärjestelmän 175 
miljardin sijoitusvarallisuutta on alettava purkaa. Vaihtoehtoisesti, 
on ryhdyttävä toimenpiteisiin: tehostetaan eläkejärjestelmää ja sen 
sijoitustoimintaa ja/tai toteutetaan eläkereformi.

Suomen eläkejärjestelmää käsittelevässä arvioinnissaan professori 
Keith Ambachtsheer on esittänyt omat suosituksensa, kuinka järjes-
telmän tehokkuutta ja eläkesijoitusten tuottoja voidaan parantaa. 
Ambachtsheer kysyy, tarvitseeko Suomen eläkejärjestelmä lainkaan 
vakavaraisuussääntöjä? Hänen tulkintansa mukaan, jos eläkelaitokset 
voisivat sijoittaa tuottohakuisemmin ja siten luopua nykyisestä vaka-
varaisuuslähtöisestä ”lyhytnäköisyydestä”, tuotto-odotukset voisivat 
otaksuttavasti kasvaa yhdellä prosenttiyksiköllä. Tulostemme mukaan 
työeläkelaitosten sijoitustuotto olisi ollut kaksi prosenttiyksikköä pa-
rempi ilman vakavaraisuussääntöjä.

Ambachtsheer suosittelee myös, että sijoitustoiminnassa ja etuuksien 
toimeenpanossa kannattaisi etsiä mittakaavaetuja laittamalla työeläke-
laitokset yhteen. Tästä seuraisi noin 400 miljoonan vuosittainen kus-
tannushyöty. Suositukset eivät ole johtaneet mihinkään toimenpiteisiin, 
eikä niistä ole edes keskusteltu julkisuudessa. Arvioimme tässä raportis-
sa muun muassa sitä, millainen vaikutus Ambachtsheerin suositusten 
toteutumisella olisi Suomen eläkejärjestelmälle ja maan taloudelle.

Työmarkkinajärjestöjen rooli
Vuonna 2014 eläkkeitä maksettiin noin 28 miljardia, joka on kolmin-
kertainen määrä muuhun sosiaaliturvaan verrattuna. Valtaosa maan 
sosiaaliturvaa koskevasta päätöksenteosta on ulkoistettu työmarkkina-
järjestöille, demokratian ulkopuolisille toimijoille.

Lakisääteisen työeläkejärjestelmän kehittämistä valmistellaan pit-
kälti työmarkkinakeskusjärjestöjen välisissä neuvotteluissa. Suomessa 
työntekijät ja työnantajat kustantavat järjestelmän maksamillaan työ-
eläkemaksuilla. Siksi heidän edustajansa myös neuvottelevat järjes-
telmän rahoituksesta ja sen piirissä maksettavista eläke-eduista. Työ-
markkinajärjestöt tulkitsevat, että eläke on viivästettyä palkanmaksua. 
Koska työmarkkinajärjestöt päättävät palkoista, niillä on myös oikeus 
päättää eläkkeistä.

Työeläkeneuvotteluissa on käytössä kolmikantainen järjestelmä, jos-
sa työntekijöillä, työnantajilla ja valtiovallalla on oma roolinsa. Sosiaa-
li- ja terveysministeriö vastaa lainvalmistelusta. Eduskunta käsittelee 
ja hyväksyy lait, joilla määritellään lakisääteisen työeläketurvan sisältö.

Perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle. Kansa 
on luovuttanut sille kuuluvan valtiovallan Eduskunnalle, joka taas on 
ulkoistanut eläkkeitä koskevan päätöksenteon työmarkkinajärjestöil-
le eli korporaatioille. Raha ilman isäntää ja korporaatiot ovat alttiita 
agenttiongelmalle: moraalikadolle ja haitalliselle valikoitumiselle.

Ambachtsheer on arvioinut, että eläkejärjestelmien agentti-ongelma 
aiheuttaa globaaleihin eläkejärjestelmiin keskimäärin 1,5 prosenttiyk-
sikön vuotuisen tuottomenetyksen – agenttikustannuksen – sijoitus-
tuottoon. Suomen tapauksessa 1,5 prosenttiyksikön sijoitustuoton me-
netys merkitsisi kolme prosenttiyksikköä suurempaa työeläkemaksua.

Sukupolvien välinen epätasa-arvo
Vuonna 2016 julkaistussa Melbourne Mercer Global Pension Indexin 
tekemässä vertailussa arvioidaan kattavasti 27 maan eläkejärjestel-
mää. Suomi sijoittuu kokonaisarviossa neljänneksi. Hallinnon luotet-
tavuudessa Suomi on ensimmäisellä sijalla, eläkkeiden riittävyydessä 
sijalla 6 ja järjestelmän kestävyydessä sijalla 8. Järjestelmän kestä-
vyys ja sukupolvien välinen tasa-arvo herättävät kysymyksiä. 
Juuri sukupolvien välinen (epä)tasa-arvo eläkejärjestelmässä on ollut 
yksi syksyn 2016 puheenaiheista.

Suomalainen eläkejärjestelmä on siis eräänlainen ”ketjukirje”, jossa 
jokainen sukupolvi ottaa vuorollaan maksumiehen tehtävän, koska ne 
luottavat siihen, että niiden vuoro saamapuolella koittaa, kun ne alka-
vat nauttia eläkettä. Tällaisesta eläkejärjestelmästä käytetään nimitystä 
”pay-as-you-go” (PAYGO). Tätä ääneen lausumatonta sopimusta kut-
sutaan sukupolvisopimukseksi. Kriitikoiden mielestä vuonna 2017 
voimaan tulevan eläkeuudistuksen todellinen tarkoitus oli pidentää 
työuria ja siirtää eläkkeelle siirtymistä myöhemmäksi. Tärkeintä oli 
työelämaksujen nousupaineen helpottuminen.

Eläkeuudistuksessa nuorten eläkkeitä heikennettiin ennen kaikkea 
nostamalla selvästi eläkeikää. Esimerkiksi vuonna 1990 syntyneiden 
eläkeikä nousi kertaheitolla 63 vuodesta arviolta 67,7 vuoteen. ETK:n 
arvion mukaan näin pitkään tulee työskentelemään ainoastaan alle 
neljännes vuonna 1990 syntyneistä.

ETK on myös laskenut, millaisen ”tuoton” työntekijät ovat saaneet 
maksamilleen työeläkemaksuille. Vuosina 1930–40 syntyneet, nyt 
eläkkeellä olevat saavat eläkemaksuilleen 6–7 prosentin reaalituoton; 
olettaen, että eläkerahastojen reaalituotto on ETK:n olettama 3,5 pro-
senttia vuodessa. Nyt työelämässä olevilla 1960-luvulla ja sen jälkeen 
syntyneillä ja myöhemmin työelämään siirtyvillä tuotto jää vain vä-
hän yli kahteen prosenttiin.
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Eläkevarojen hallinnointi
Eläkeyhteisöjen ja yritysten hallituksilla on samanlaiset tehtävät. Eräät 
työeläkelaitokset ovat yhtiömuotoisia. Lain mukaan yrityksen on toi-
mittava osakkeenomistajien edun mukaisesti. Hallitukset valvovat 
periaatteen toteutumista.

Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa hallitusammattilai-
nen, vuorineuvos Jorma Eloranta tähdentää, että hallitusammatti-
laiset auttavat yritystä menestymään: ”Yhtiön hallituksen tärkein 
tehtävä on ohjata yhtiön strategiaa, joka pitkällä aikavälillä luo 
edellytykset asetettujen taloudellisten ja muiden tavoitteiden saa-
vuttamiseen. Käytännössä keinona on toimitusjohtajan valinta ja 
tämän jatkuva sparraaminen” Eloranta päättää kirjoituksensa: ”Hyvä 
johtaminen ja osaava hallitustyö ovat välttämättömiä yrityksen me-
nestymiselle.” Tämä edellyttää johdon oman ammattitaidon jatkuvaa 
kehittämistä.

Työeläkesijoittajien hallituksilla on kaksi tärkeää tehtävää, joita ne 
eivät voi ulkoistaa. Hallitusten kaksi tärkeintä tehtävää ovat päättää, 
kuinka paljon sijoitustoiminnassa otetaan riskiä ja mistä riskitekijöis-
tä tuottoa haetaan. Hallitukset eivät tee yksittäisiä sijoituspäätöksiä.

Koska korporaatiot päättävät eläkkeistä, ne vastaavat myös eläke-
varojen hallinnoinnista eläkesijoittajien hallituksissa. Työeläkevakuu-
tusyhtiöitä koskevassa laissa säädetään, että hallituksessa on oltava 
sellaisia vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustajia, jotka valitaan 
keskeisten työnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen 
ehdottamista henkilöistä. Hallituksen jäsenellä on oltava hyvä työelä-
kevakuutustoiminnan asiantuntemus. Hallituksessa on oltava myös 
hyvä sijoitustoiminnan asiantuntemus.

Finanssivalvonta (FIVA) on täsmentänyt, että hyvän sijoitustoimin-
nan asiantuntemuksen voidaan yleensä katsoa täyttyvän, jos vähin-
tään puolella hallituksen jäsenistä on hyvä sijoitustoiminnan asian-
tuntemus. Työmarkkinajärjestöt ”lukevat lakia kuin piru raamattua” 
ja suhtautuvat FIVA:n suosituksiin kuin pursiseuran sääntöihin. SAK 
ja STTK pyyhkivät pöytää FIVA:n suosituksilla ja toteavat lausunnos-
saan: ”Finanssivalvonnan kaavailemaa sijoitustoiminnan asiantunte-
musvaatimusta ei tulisi ottaa käyttöön. Työntekijäjärjestöjen mielestä 
työeläkevakuutusyhtiöiden päätehtävä on työeläkevakuutuksen toi-
meenpano, ja sijoitustoiminta on osa tätä kokonaisuutta.”

Suomen Kuvalehden haastattelussa otsikolla ”Amatöörit ulos” 
OP-finanssiryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen tähdentää, että työelä-
kelaitosten isännyys pitäisi siirtää sijoitustoiminnan asiantuntijoille. 
Karhinen kertoo oleellisen työeläkevakuuttajien hallitusten roolista: 
”Viimekädessä hallitus vastaa työeläkevakuuttajan sijoitustoiminnas-

ta. Hallitustyöskentelyssä korostuu riskienhallinnan ja sijoitustoimin-
nan osaamisen merkitys.”

Työmarkkinajärjestöt ovat juntanneet itselleen sopivan lainsää-
dännön, joka takaa työeläkelaitosten hallituspaikat korporaatioiden 
edustajille. Valtiovalta ei ole toiminut isäntänä vaan korporaatioiden 
renkinä. Lainsäädäntö kaipaa pikaista uudistamista: amatöörit ulos.

Sijoittamisen tehottomuus
Kansainvälisessä tuottovertailussa suomalaisten eläkesijoittajien kes-
kimääräiset tuotot jäävät eri tarkastelujaksoilla vertailujoukon keski-
tasolle, tai sen heikompaan päähän. Julkisalojen eläkesijoittajat ovat 
menestyneet yksityisen sektorin eläkesijoittajia paremmin. Parempi 
tuotto selittyy sillä, että julkisen sektorin eläkesijoittajilla ei ole vaka-
varaisuussääntöjä ja siksi ne ovat voineet ottaa enemmän osakeriskiä.

Käytämme vertailussa 60/40-salkkua, jossa on 60 prosenttia osak-
keita ja 40 prosenttia joukkovelkakirjoja. Se on niin sanottu markki-
nasalkku, koska markkinat ovat sijoittaneet juuri tällä tavalla. Salkku 
on vaikeasti voitettavissa, koska se on tehokkain sijoitussalkku. Moni 
institutionaalinen sijoittaja käyttää sitä vertailusalkkunaan. Markki-
nasalkun tuotto voidaan saavuttaa sijoittamalla kahteen globaaliin 
ETF-rahastoon.

Viimeisen 12 vuoden aikana yksityisen sektorin työeläkesijoittajat 
ovat hävinneet vertailusalkulle keskimäärin kahdella prosenttiyksi-
köllä vuodessa, julkisen sektorin Keva ja VER hieman vähemmän. 
Yksityisen sektorin eläkesijoittajien vertailusalkkua huonompi tuotto 
selittyy työeläkelaitosten vakavaraisuussäännöillä, joita julkisen sek-
torin eläkesijoittajilla ei ole. Jos eläkelaitokset olisivat saaneet sijoittaa 
markkinasalkkuun ja ottaa enemmän osakeriskiä, ne olisivat päässeet 
lähelle markkinoiden tuottoa.

Kun yksityisen sektorin eläkelaitosten sijoitusvarallisuus on nyt 
noin 110 miljardia euroa, kahden prosenttiyksikön tuottomenetys 
sijoitusvarallisuudessa merkitsee keskimäärin 2,2 miljardia euroa 
vuodessa. Sillä rahoittaisi kaksi länsimetroa joka vuosi. Kaksi pro-
senttiyksikköä tuotossa on neljä prosenttiyksikköä työeläkemaksussa. 
Vakavaraisuussäännöistä on seurannut valtava yhteiskunnallinen 
kustannus. Neljä prosenttiyksikköä alhaisemmalla työeläkemaksulla 
olisi saavutettu kaivattu parannus yritysten hintakilpailukykyyn ja 
kuluttajien ostovoimaan.
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Analyysin riittämättömyys
Monissa eläkejärjestelmäämme käsittelevissä analyyseissä oletetaan, 
että nuorten sukupolvien työeläke olisi parempi kuin vanhemmilla 
sukupolvilla. Oletus perustuu käsitykseen, että nuorten sukupolvien 
reaalipalkat tulevat olemaan korkeammat kuin vanhempien sukupol-
vien reaalipalkat. Oletukset ovat kuitenkin pelkkiä näkemyksiä, mie-
lipiteitä ilman faktoja.

Tulevaisuutta arvioidessa oletetaan, että tulevat sukupolvet ovat 
merkittävästi vauraampia kuin nyt eläkkeelle siirtyvät sukupolvet.  
McKinsey Global Institute on päätynyt päinvastaiseen johtopäätök-
seen vuonna 2016 julkaistussa raportissaan ”Poorer than their parents? 
Flat or falling incomes in advanced economics”. Useissa kehittyneissä 
kansantalouksissa mediaanikotitalouden reaaliansio ei ole kasvanut 
lainkaan vuodesta 2000. 

Otoksessa mukana olevissa 25 maassa 2/3 kotitalouksista oli sellai-
sia, joissa reaalitulo ei noussut tai jopa laski vuodesta 2005 vuoteen 
2014. Ilman toimenpiteitä tällaisella kehityksellä on taloutta ja muuta 
yhteiskuntaa syövyttävä vaikutus. Nykyisillä nuorilla sukupolvilla on-
kin riski päätyä vanhempiaan köyhemmiksi.

Jos toimenpiteisiin ei ryhdytä, hyvinvointivaltio ei pysty enää tur-
vaamaan luvattua sosiaaliturvaa. Nuorten sukupolvien on itse otettava 
suurempi vastuu omasta tulevaisuudestaan, eläkepäivien toimeen-
tulosta ja terveydenhuollosta. Tämä edellyttää etukäteissäästämistä. 
Pystyvätkö nuoret sukupolvet tähän?

Vakavaraisuuskehikko
Eläkelaitoksille asetetut vakavaraisuussäännöt vastaavat järkevyy-
deltään palovakuutuksen ottamista polkupyörään. Lainsäädäntö ja 
viranomaiset ovat asettaneet rajat eläkesijoittamiselle, tarkoituksena 
varmistaa eläkejärjestelmän maksuvalmius yleensä yhden vuoden 
ajanjaksolla.

Suomen etuusperusteissa PAYGO-järjestelmässä 75 prosenttia vuo-
sittain kerätyistä työeläkemaksuista käytetään eläkkeiden maksuun ja 
loput 25 prosenttia rahastoidaan. Jos eläkelaitosten olisi sallittu sijoit-
taa ilman vakavaraisuussääntöjä tuottohakuisemmin markkinasalk-
kuun, eläkelaitosten sijoitusvarallisuuden arvo olisi nyt 26 miljardia 
suurempi. Lisätuotolla olisi voitu maksaa yhden vuoden eläkkeet.

Tutkijoiden Teemu Pennasen ja Petri Hillin mielestä työeläkelai-
tosten sijoitustoiminnan ja vakavaraisuussäännökset perustuvat liian 
lyhytnäköisille mittareille ja periaatteille. Tämä altistaa eläkevakuu-
tusjärjestelmän tarpeettomalle epävarmuudelle.

Vakavaraisuussäännöt eivät suojanneet työeläkelaitoksia vuosien 
2007—2009 finanssikriisin turbulenssilta. Kun vuonna 2008 markki-
nat sukelsivat 16 prosentilla, työeläkelaitosten sijoitussalkut romahti-
vat lähes yhtä paljon, 15 prosentilla. Eläkelaitokset olivat pakotettuja 
piensijoittajien tyypilliseen virheeseen: myymään osakkeita markki-
napaniikin yllättäessä. 

Eläkesijoittajalla on pitkä aikahorisontti. Siksi niiden ei tarvitse 
välittää markkinoiden tilapäisestä turbulenssista. Markkinoiden ro-
mahtaessa eläkesijoittajien pitää rebalansoida eli tasapainottaa salk-
kujaan ja ostaa osakkeita silloin, kun muut myyvät, koska markkina-
romahduksen jälkeen osakkeiden odotetut tuotot ovat korkeammat 
kuin ennen romahdusta.

Kriisivuoden 2008 jälkeen, vuosina 2009—2010 markkinat nousivat 
yhteensä 39 prosentilla ja eläkelaitosten salkut palkittiin yhteensä 26 
prosentin tuotolla. Eläkelaitosten johto ja muu henkilökunta palkittiin 
myös muhkeilla bonuksilla hyvän sijoitustuoton perusteella.

Solvenssi II -direktiivi antaa eläkelaitoksille vapaat kädet soveltaa 
itselleen sopivaa riskien hallinnoinnin mittaristoa, jonka tehtävänä on 
ohjata eläkelaitosten pitkän ajanjakson sijoittamista. Yksinkertaisin 
ratkaisu olisi, että viranomainen määräisi eläkesijoittajille vertailu-
salkun, esimerkiksi 60/40-salkun ja sille tiukan ”tracking error” -rajan, 
jonka tehtävänä on rajoittaa eläkelaitosten ottaman aktiiviriskin mää-
rää. Tämä johtaisi siihen, että kaikilla eläkelaitoksilla olisi samanlaiset 
sijoitussalkut. Mutta kaikilla eläkesijoittajilla on jo nyt samanlaiset 
sijoitussalkut, koska vakavaraisuussäännöt ovat pakottaneet eläke-
laitokset laumakäyttäytymiseen ja julkisen sektorin Keva ja VER ovat 
seuranneet laumaa. 

Eläkepommi räjähtää
Eläkepommi tarkoittaa sitä hetkeä tulevaisuudessa, jolloin ensimmäi-
set luvatut eläkevastuut jäävät osittain tai kokonaisuudessaan maksa-
matta eläkeläisille. Joko rahastoitujen eläkevarojen riittämättömyyden 
takia tai maksettujen työeläkemaksujen riittämättömyyden takia. Tai 
molemmat tekijät ovat ajaneet eläkejärjestelmän samanaikaisesti lik-
viditeetti- eli maksuvalmiuskriisiin. Sijoitustuottojen merkityksellä 
ei ole suomalaisessa eläkejärjestelmässä aivan niin suurta vaikutusta 
kuin eläkemaksujen ja eläkemenojen välisellä (epä)tasapainolla.

Eläkepommi ei tule kuin varas yöllä, vaan se kehittyy hallitsemat-
tomien tapahtumasarjojen välityksellä. Ensimmäisenä eläkkeiden 
maksuun kuluu joka kuukausi enemmän rahaa kuin maksutuloina 
työnantajilta ja työntekijöiltä kerätään. Tämä tapahtuu vuonna 2017 
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kunnallisessa eläkejärjestelmässä. Yksityinen sektori on käyttänyt jo 
muutaman vuoden enemmän rahaa eläkkeiden maksuun kuin mitä 
rahaa tulee sisään maksuina. Tällöin on mentävä säästöpossulle ja 
alettava purkaa eläkejärjestelmän sijoitusvarallisuutta.

Jos työeläkemaksuilla kerätty rahastoitu eläkevarallisuus halutaan 
pitää kohtuullisella tasolla, vaihtoehtoina on joko työeläkemaksujen 
korottaminen ja/tai eläke-etuuden heikentäminen. Edellisellä olisi 
haitallinen vaikutus suomalaisten yritysten kilpailukykyyn ja palkan-
saajien ostovoimaan. Jälkimmäinen vaikuttaisi haitallisesti nuorten 
sukupolvien taloudelliseen tilanteeseen heidän eläköityessään.

Eläkereformi
Ellei työeläkemaksuja voida korottaa tai eläke-etuuksia haluta lei-
kata, vaihtoehtona on eläkejärjestelmän uudistaminen eli reformi. 
Ambachtsheer suosittelee, että Suomen eläkejärjestelmää voidaan te-
hostaa kahdella tavalla: luopumalla eläkelaitosten vakavaraisuussään-
nöistä ja laittamalla työeläkelaitokset yhteen. Edellisellä toimenpiteel-
lä saadaan noin kahden prosenttiyksikön lisäys sijoitustuottoon ja 
jälkimmäisellä noin 400 miljoonan euron kustannussäästö vuodessa.

Eläkelaitosten tehtävänä on eläkevarojen sijoittaminen ja etuuksien 
hallinnointi. Jälkimmäinen on vastaavanlainen tehtävä, jota Kansan-
eläkelaitos (Kela) hoitaa. Työeläkevakuuttajien etujärjestö Työeläke-
vakuuttajat TELA ry korostaa, että Suomen työeläkejärjestelmä on 
”hajautettu”. Etuuksien hallinnoinnissa järjestelmä on samalla tavalla 
hajautettu kuin Kela on hajauttanut toimintaansa useaan toimipistee-
seen. Eläkevarojen sijoittamisessa riskien hajautus on olematon, koska 
kaikilla eläkesijoittajilla on samanlaiset sijoitussalkut, niiden tuotoilla 
on täydelliset korrelaatiot. Vakavaraisuussäännöt ovat pakottaneet työ-
eläkelaitokset laumakäyttäytymiseen.

Ehdotamme, että eläkereformin lähtökohtana tulee olla yksityisen 
sektorin työeläkelaitosten yhdistäminen yhdeksi ammattimaisesti 
hallinnoiduksi eläkerahastoksi ja mukaan voidaan ottaa vielä jul-
kisen sektorin Keva ja VER. Eläkevarojen sijoittaminen ja etuuksien 
hallinnointi on syytä eriyttää erillisiin yksiköihin. Vakavaraisuus-
säännöistä on syytä luopua ja riskien hallinnointiin on sovellettava 
muita kriteerejä.

Mitkä ovat eläkesijoittajan riskit?
Ansioperäisen PAYGO-eläkejärjestelmän riskinä on, että järjestelmä ei 
pysty maksamaan luvattuja eläkkeitä täysimääräisesti. Sijoitustuotto-

jen merkitys korostuu vasta silloin, kun eläkkeiden maksuun kuluu 
enemmän rahaa kuin mitä rahaa tulee sisään maksuina.

Koska eläkesijoittajalla on pitkä vuosikymmenien päähän ulottuva 
sijoitushorisontti, eläkesijoittajan ei tarvitse välittää osakemarkki-
noiden tilapäisistä laskuista. Eläkesijoittaja voi ottaa muita sijoittajia 
enemmän osakeriskiä ja tarjota markkinoille likviditeettiä, silloin kun 
markkinat sitä tarvitsevat. Huono sijoitustuotto on suomalaisen elä-
kesijoittajan riski.

Kun vertailusalkkuna käytetään 60/40-markkinasalkkua, yksityi-
sen sektorin eläkesijoittajien alhainen tuotto selittyy sillä, että ne ovat 
ottaneet markkinoita vähemmän markkinariskiä, eli eläkesijoittajien 
beeta-kertoimet ovat huomattavasti alle ykkösen. Julkisen sektorin elä-
kesijoittajien muita parempi tuotto ei selity sillä, että ne olisivat muita 
parempia sijoittajia, vaan sillä, että ne ovat ottaneet muita enemmän 
markkinariskiä. Sijoitustuottoa voidaan parantaa ottamalla enemmän 
markkinariskiä. 

Tuottoa voidaan parantaa myös lisäämällä osakeriskiä. Norjan 
valtion eläkerahaston, ”öljyrahaston”, vertailusalkku on likimain 
60/40-markkinasalkku. Salkussa osakkeiden paino on 60 prosenttia. 
Norjan hallituksen asettama asiantuntijaryhmä on suositellut osake-
painon nostamista 70 prosenttiin ja Norjan keskuspankki 75 prosent-
tiin. Ambachtsheer suosittelee Suomen eläkejärjestelmän osakepai-
noksi jopa 80 prosenttia.

Suomalaisten työeläkelaitosten keskimääräisessä salkussa osak-
keiden paino on keskimäärin 37 prosenttia. Luku antaa harhaisen 
käsityksen osakeriskin määrästä. Rahassa mitattuna keskimääräi-
sessä salkussa on osakkeita 37 prosenttia, mutta riskillä mitattuna 
82 prosenttia salkun kokonaisriskistä on osakemarkkinoiden riskiä. 
Eläkesijoittajien salkkujen arvonkehitys riippuu lähes yksinomaan 
osakemarkkinoiden suunnasta, joka altistaa sijoittajat yhden ainoan 
riskifaktorin vaikutuksille.

Parempi vaihtoehto on vähentää osakepainoa ja hakea tuottoa 
muiden riskitekijöiden tarjoamista faktorituotoista. Periaatteesta 
käytetään nimitystä faktorisijoittaminen, joka on nykyaikainen tapa 
sijoittaa. Luopumalla vakavaraisuussäännöistä ja soveltamalla fakto-
risijoittamista suomalaiset eläkesijoittajat voivat saavuttaa jopa 4–5 
prosentin reaalituoton.
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Kahden eläkerahaston malli
E H D OTA M M E ,  E T TÄ  S U O M E N  eläkejärjestelmän tulisi alkaa soveltaa 
Franco Modiglianin ja Arun Muralidharin kehittämää kahden elä-
kerahaston mallia, joka perustuu Harry Markowitzin ”nykyaikaiseen 
portfolioteoriaan”. Teoria antaa sijoittajille normatiivisen ohjeen, 
jonka mukaan optimaalisesti toimiva sijoittaja jakaa varallisuutensa 
kahteen osaan, riskipitoiseen markkinasalkkuun ja riskittömään kor-
kosalkkuun.

Modiglianin ja Muralidharin ”ihanteellisessa eläkemallissa” jär-
jestelmän ensimmäinen pilari sisältää julkisen ansaintaperusteisen 
eläkejärjestelmän ja toinen pilari koostuu palkansaajan valitsemis-
ta sijoitusrahastoista. Kyseessä on hybridijärjestelmä, joka koostuu 
pakollisesta etuusperusteisesta komponentista ja vapaaehtoisesta 
maksu perusteisesta komponentista. Suomessa jälkimmäisen olisi 
syytä olla pakollinen.

Suomen järjestelmä voisi seurata Ruotsin esimerkkiä siten, että 
ensimmäisen pilarin ansaintaperusteisen rahaston tulisi taata tietty 
minimieläke, joka olisi sama kaikille eläkkeen saajille. Palkansaaja 
kantaisi osittaisen vastuun eläkkeensä suuruudesta. Nuorten sukupol-
vien asemaa voidaan kohentaa siten, että työuran alussa suurin osa 
työeläkemaksusta ohjataan työntekijän valitsemiin tai hänelle valittui-
hin sijoitusrahastoihin. Osuus pienenee vähitellen työuran karttuessa.

Hallinnoinnin osalta ansaintaperusteinen eläkerahasto voisi al-
kaa soveltaa Kanadan esimerkkiä. Kanadan mallissa eläkesijoittajan 
hallitus tai sijoitusneuvosto hallinnoi eläkevarallisuutta omistajan 
valtuuksin. Sijoitusneuvostossa on ainoastaan sijoitusalan asiantunti-
joita ja neuvosto on täysin riippumaton poliitikoista ja virkamiehistä. 
Tämän ensimmäisen pilarin rahaston on syytä alkaa soveltaa faktori-
sijoittamista, jolla voidaan saavuttaa jopa 4–5 prosentin reaalituotto.

Muutosvalmius
Tulossa olevien muutosten ja niiden seurauksien ymmärtäminen 
vaatii pitkän aikajänteen tarkastelua. Merkittäviin muutoksiin sopeu-
tuminen, niihin vastaaminen ja niistä hyötyminen vaatii ennakoivia 
toimenpiteitä, joiden vaikutuksiin kuluu aikaa. Tosiasioita ei voida 
välttää eikä kipeitä ratkaisuja voida siirtää tulevaisuuteen, koska tar-
vittavien toimenpiteiden viivyttäminen ainoastaan lisää yhteiskun-
nallisia kustannuksia ja siirtää niitä tuleville sukupolville.

Perinteinen muutosajattelu keskittyy rakenteisiin ja valtakysymyk-
siin, vallan jakoon ja sen käyttöön. Nykyinen valta Suomessa, myös 

eläkeasioissa, tuntuu sopivan paremmin pysäyttämään uusia ideoita, 
varjelemaan poliittisia ja taloudellisia intressejä, kuin aikaansaamaan 
tarvittavia uudistuksia.

Onnistuakseen eläkereformi edellyttää puuttumista korporaati-
oiden asemaan. Korporaatioiden on vaikea luopua saavuttamistaan 
eduista. Talousnobelisti Edmund Phelps toteaa Helsingin Sanomien 
haastattelussa, että korporativismiin kuuluu ajatus, että ”yritykset ei-
vät tosiasiassa halua kilpailijoita. Se on este uusien innovaatioiden 
kehittymiselle, koska korporativismin keskipisteessä ovat modernien 
arvojen asemesta perinteiset arvot.”

Haastattelussaan Phelps jatkaa: ”Manner-Euroopassa syntyi 
1920-luvulla ajattelutapa, jossa korporativistinen ja paljon ohjeita ja 
sääntöjä sisältävä toimintatapa alkoi itse asiassa tukahduttaa indivi-
dualismia.” Näin on myös tapahtunut Suomen eläkejärjestelmälle.

Kehitystä vastustetaan, koska työmarkkinajärjestöjen on vaikea 
luopua saavuttamistaan eduista. Ongelmana on järjestelmään syvälle 
juurtunut moraalinen vastahakoisuus. Niin kauan kuin eläkejärjestel-
mä on sen sisällä olevien korporaatioiden etujen mukainen, kukaan 
ei ryhdy muuttamaan sitä.
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M I K A  A A LTO N E N ,  J AC K  I L M O N E N  &  H A N N U  K A H R A

1. Johdanto
”Nämä ovat meidän yömme Getsemanessa.”  

Albert Camus

K R I I S I S S Ä  O N  A I N A  kyse merkityksestä – tai, kuten meidän 
tapauksessamme, merkityksen puuttumisesta. Siitä, kun vuo-
sikaudet toimineet ajatukset ja ratkaisut eivät silmin nähden 

enää toimikaan. Maailma, jonka pystymme selittämään, vaikka kuin-
ka puutteellisesti, on tuttu maailma. Maailma, jota emme tunne em-
mekä osaa selittää, on pelottava paikka.

Ihminen on sekä analyyttinen, emotionaalinen että narratiivinen 
eläin. Ihmisellä on tarve uskoa totuuteen, etsiä perusteltua ja ana-
lyyttista totuutta. Tunteet liittyvät jokaiseen asiaan ihmisen elämässä, 
niitä on mahdotonta kieltää. Tunteet toimivat moottorina, ne aikaan-
saavat toimintaa. Ihminen on lisäksi myös narratiivinen eläin – homo 
narrans – joka elää ja ymmärtää elämäänsä lyhyiden ja pidempien 
tarinoiden muodossa. Jos elämää jäsentävä tarina puuttuu, yksilön tai 
yhteiskunnan tasolla, seurauksena on kriisi.

Eläkepommi pohtii Suomen eläkejärjestelmän nykytilaa ja tulevai-
suutta. Eläkepommi pyrkii mieltämään, miten nykytilasta voi raken-
tua taloudellisesti, sosiaalisesti ja moraalisesti kestävä tulevaisuus.

Tarkoituksemme on:
• Tuoda esiin näkemyksemme siitä, miten Suomen täytyy kehittää 
työeläkejärjestelmäänsä.
• Avata keskustelu, suurelta osin arvokeskustelu, eri toimijoiden ja 
eri sukupolvien välillä siitä, miten yhteiset resurssit tulisi allokoida.
• Lisätä ymmärrystä siitä, miten Suomen talouden ja yhteiskun-
nan kehitys liittyvät toisiinsa.

Erehtyminen ei useinkaan johdu ymmärryksen puutteesta vaan 
rohkeuden puutteesta. Erehtyminen on pelkuruutta. Jokainen askel 
eteenpäin vaatii rohkeutta. Rehellisyyttä tunnustaa realiteetit ja tehdä 
vaadittavat päätökset.

Suomen työeläkejärjestelmää koskevat vaikeudet kasvavat, kun sa-
manaikaisesti sijoitustuotot niukkenevat ja työpopulaatio pienenee. 
Eläkerahojen riittävyys on vaakalaudalla ja edellytykset eläkeläisten 
perusturvaan heikkenevät. Suomalaisten eläkerahastojen tuotot las-
kevat todennäköisesti pysyvästi, kun alhaisten sijoitustuottojen aika-
kausi muuttuu pysyväksi. Odotetut eläketuotot eivät toteudu, kuten 
olemme aiemmin uskoneet.

Tällöin eläkemaksujen nosto on vaikeaa, koska niiden korottami-
nen muuttaa suomalaisen kalliin työn hintaa vieläkin kalliimmaksi 
ja heikentää entisestään heikkoa kilpailukykyämme. Jos työn hintaa 
ei voi korottaa, tulevaisuudessa eläkkeitä täytyy laskea, ja jos eläkeyh-
tiöiden sijoitusten tuotto jää nollan tasolle, paine eläkkeiden leikkaa-
miseen lisääntyy.

Monet vakiintuneet totuudet, joiden varassa eläkevastuiden rahas-
tointi Suomessa on toiminut ja joille on aikanaan löytynyt perusteet, 
ovat menettäneet merkityksensä. Olemme väistämättömän uudelleen 
organisoitumisen edessä eläkeasioissa, halusimme tai emme. 

Meidän pitää sopeuttaa eläkevastuun ja sen rahoituksen toiminta 
väheneviin taloudellisiin mahdollisuuksiin ja rakentaa visio uudesta, 
kestävästä eläkejärjestelmästä ja sen rahoituksesta Suomessa.

Eri maiden eläkejärjestelmät ovat ajautumassa maksukyvyttömik-
si. Suomen tilanne ei ole pahin. Eläkkeelle siirtynyt STM:n vakuutus-
osaston ylijohtaja Tarmo Pukkila ennusti haastattelussaan jo vuonna 
2010, että Suomen eläkejärjestelmä on ajautumassa talouskriisiin1. 
Eläkejärjestelmään tuleva maksutulo ei enää kauaa riitä luvattujen 
eläkkeiden maksamiseen. Ongelma ei ole välitön, mutta se on ollut 
pitkään tiedossa. Mitä kauemmin ratkaisun kanssa viivytellään, sitä 
suurempi on tuleville sukupolville siirtyvä taloudellinen taakka.

1  ESYtieto 1/2010.
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TA RV I TA A N  TO I M E N P I T E I TÄ .  Perimätiedon mukaan kreikkalainen 
soturirunoilija Arkhilokhos kirjoitti 2 500 vuotta sitten: ”Kettu tietää 
monia pieniä asioita, mutta siili yhden suuren.” Siilit näkevät asiat ne-
nänpäänsä perspektiivistä. Suurta ajatusta voidaan pitää silmälaseina, 
joita siili ei koskaan riisu. Suurta ajatusta käytetään yhä uudelleen, 
kun yritetään päätellä, mitä tapahtuu seuraavaksi. Eläkejärjestelmän 
ollessa kyseessä, kun kriisi uhkaa, nostetaan työeläkemaksua.

Ketut pohtivat erilaisia pieniä asioita, joista kokonaisuus muodos-
tuu. Nostetaanko työeläkemaksua vai kulutetaanko loppuun työeläke-
sijoittajien 175 miljardin sijoitusvarallisuus? Onko parempia vaihto-
ehtoja tarjolla? Kirjoittajat käsittelevät niitä tässä raportissa. Suomen 
eläkejärjestelmä on reformin tarpeessa. Eläkepommin tarkoitus on 
rakentaa pohja perusteelliselle kansalliselle keskustelulle - ”nostaa 
kissa pöydälle”.

1.1 Suomen talous
S U O M E N TA LO U S O N  jämähtänyt vuoden 2008 finanssikriisin tasolle. 
Sen sijaan monet muut länsimaat, jotka myös kärsivät vuoden 2008 
kriisistä, pääsivät nopeasti takaisin entisille kasvu-urilleen.

Seurauksena on ollut Suomen historian nopein velkaantuminen. 
Aikaisemmin kansantalouden kasvu oli ollut suhteessa julkisen sek-
torin kasvuun. Nyt lyhyessä ajassa, kun taloutemme on supistunut ja 
julkinen sektori on jatkanut kasvuaan, Suomi on velkaantunut hallit-
semattomasti.2

2 Aaltonen & Vauramo 2016.

Kuvio 1. Suomen talouden kehitys 2003–2016.

 

Yhtenäinen, alempi käyrä kertoo toteutuneen BKT:n kehityksen. 
Katkonainen, ylempi käyrä osoittaa trendin, mikäli BKT:n kasvu olisi 
jatkunut, kuten ennen finanssikriisiä. Aikavälillä 2003–2008 Suomen 
talous kasvoi hyvää vauhtia. Kuusi vuotta myöhemmin, vuonna 2014, 
Suomen vienti oli edelleen 75 prosenttia vuoden 2008 tasosta.

Ruotsilla sama luku oli 90 prosenttia, Tanskalla 99 prosenttia ja Sak-
salla 104 prosenttia. Syyt ovat selvät: Venäjän viennin väheneminen ja 
kolmen perinteisen vientialan supistuminen.

Suomen viennin rakenne on tänään samanlainen kuin 100 vuotta 
sitten. Vuoden 2015 lopussa viennin arvolla mitaten kuusi tärkeintä 
vientituotettamme olivat: dieselpolttoaineet, päällystetty paperi, ruos-
tumattomat teräslevyt, sahatavara, selluloosa ja päällystämätön pape-
ri. Myös vientikohteet olivat lähes samat kuin 100 vuotta. Taloutemme 
on alueellisesti rakentunut. Vienti kertoo yhteiskuntamme, taloutem-
me ja innovaatiojärjestelmämme kyvystä uusiutua. Kun vienti kasvaa 
2,5 prosentilla henkilöä kohden, bruttokansantuote kasvaa yhden 
prosentin. Viennin paluu entiselle kasvukäyrälle toisi 150 000 vien-
titeollisuuden työpaikkaa lisää. Tämä puolestaan vähentäisi paineita 
elakemaksuissa ja SOTE-puolella ja toisi ratkaisevasti verotuloja lisää.

Tulopuolelta tarkastellen, syy velkaantumiseen johtuu siis siitä, 
ettei Suomi ole pystynyt uusiutumaan, tuottamaan uusia ja erilaisia 
työpaikkoja, uusia merkittävän kokoisia kasvu- ja vientiyrityksiä. Kun 
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edellä kuvattuun taloudelliseen kehitykseen lisätään tapahtumassa 
oleva huoltosuhteen muutos, tarve todellisille taloutta, eläke- ja SOTE 
– sektoria koskeville uudistuksilla tulee selväksi. Innovaatioista, kas-
vusta ja uusista tyopaikoista ovat poliitikot puhuneet paljon viimei-
sen vuosikymmenen ajan, mutta paljoakaan ei olla saatu aikaiseksi, 
päinvastoin, tilanne on vain vuosi vuodelta huonontunut entisestään.

Kuvio 2. Huoltosuhteen muutos 1960–2050.

Viimeiset 40 vuotta, vuodesta 1970 vuoteen 2010, huoltosuhde on 
Suomessa ollut tasaisesti noin 50 prosenttia eli 100 työikäistä kansa-
laista on ylläpitänyt 50 lasta ja vanhusta. Nyt tämä suhde on muut-
tumassa siten, että tulevina vuosina, jossain vaiheessa vuoden 2015 
jälkeen, Suomen huoltosuhde lähestyy 70 prosenttia eli 100 työikäistä 
suomalaista ylläpitää 70 lasta ja vanhusta. Tämä tarkoittaa, että työ-
ikäinen väestö pienenee ja että SOTE-menot ja eläkemenot kasvavat.

Tämä puolestaan tarkoittaa, että talouskasvun aikaansaaminen vai-
keutuu ja että julkisen sektorin tilanne vaikeutuu entisestään.

Menopuolelta asiaa katsoen, menot ovat kasvaneet liian suuriksi 
suhteessa nykyisiin tuloihin. Eläkejärjestelmän rakenne ja SOTE-puo-
len rakenteet ovat muuttuneet kestämättömiksi taloudellisesta näkö-
kulmasta tarkastellen.

Tämä on johtanut menojen leikkauksiin, erilaisten säästötoimen-
piteiden etsimiseen ja monista saavutetuista eduista luopumiseen. 
Ymmärrettävästi hyvin vaikeisiin, mutta välttämättömiin neuvotte-
luihin.3

Valtiovarainministeriön kansantalousosaston ylijohtaja Mikko 

3  Aaltonen & Vauramo 2016. 
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Spolander tiivistää Suomen talouden ongelmat Helsingin Sanomi-
en haastattelussa4 seuraavasti: ”Talouden nykyisellä kasvuvauhdilla 
emme pysty hankkimaan julkiseen talouteen niin paljon tuloja, että 
voisimme rahoittaa lakisääteiset julkiset palvelut ja etuudet. Tämä on 
Suomen talouden ydinkysymys, joka odottaa yhä ratkaisua.” Julkisen 
talouden menoja lisää etenkin väestön vanheneminen.

1.2 Eläkejärjestelmämme kestävyys
AS I A N T U N T I JA-A RV I O I D E N  (etupäässä suomalaisten) mukaan Suo-
men eläkejärjestelmä on yksi maailman parhaista. Sen kestävyys pe-
rustuu kolmeen oletukseen:

1. Tasapainoinen demografinen kehitys ja kestävä huoltosuhde
2. Hyvä talouskasvu, talouden tuottavuus ja korkea työllisyys
3. Kohtuulliset sijoitustuotot

Nyt eläkejärjestelmämme peruspilarit horjuvat. Eläkkeen saajia on en-
tistä enemmän ja maksajia entistä vähemmän. Suomi ei ole yksin tä-
män ongelman kanssa. Japanissa, Yhdysvalloissa ja Saksassa on sama 
ongelma. Ennen finanssikriisiä Suomen keskimääräinen talouskasvu 
oli 2,9 prosenttia vuodessa, joka on Japanin jälkeen kehittyneiden mai-
den korkein luku. IMF on ennustanut vuonna 2016, että Suomen pit-
kän ajanjakson talouskasvu tulee olemaan keskimäärin 1,5 prosenttia 
vuodessa.

Bruttokansantuotteen kasvun ja työttömyysasteen muutoksen vä-
linen riippuvuus tunnetaan niin sanottuna Okunin lakina. Suomen 
Pankissa5 on arvioitu, että vuosina 1973—1993 3,5 prosentin kasvu 
riitti vakauttamaan työttömyyden. Vuodet 1974—2011 kattavassa ana-
lyysissä työttömyyden ennallaan pitävä kasvu on enää 1,3 prosenttia. 
Se on likimain sama kuin IMF:n ennuste Suomen pitkän ajanjakson 
talouskasvulle.

Vuoden 2016 lokakuussa Suomen työttömyysaste oli 8,1 prosenttia. 
Laskua vuoden takaisesta luvusta oli 0,6 prosenttiyksikköä. Työttö-
myyden lasku ei näy työllisyysasteessa. Se säilyi ennallaan 68,4 prosen-
tissa, samalla tasolla kuin vuoden 2015 lokakuussa. Osa työttömistä on 
vain vaihtanut sosiaaliturvan luukkua.

Talouskasvuun voidaan vaikuttaa puuttumalla talouden, erityisesti 
työmarkkinoiden rakenteisiin. Vaikutukset tulevat pitkällä viiveellä. 

4  Sajari, Helsingin Sanomat 23.12.2016. 
5  Suomen Pankki, Euro & Talous (Talouden näkymät) 5/2012. 
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Taulukko 1: Eläkevarojen reaalituotto-oletukset sijoituslajeittain, 
2017–2026, prosenttia.

Tarkastelemme ainoastaan korko- ja osakesijoitusten pitkän ajan-
jakson tuottoja, joita on helppo arvioida8. Emme ota kantaa kiin-
teistösijoitusten odotettuun tuottoon. ETK ei mainitse, kuinka se on 
päätynyt omiin lukuihinsa. ETK käyttää kymmenen vuoden inflaa-
tio-odotuksena 1,6 prosenttia.

Osakkeiden ja korkojen arvostustasot ovat nyt korkeat samanaikai-
sesti, joka on poikkeuksellista. Korot ovat nyt alhaisimmalla tasollaan 
5 000 vuoteen9 ja globaalien osakkeiden (MSCI ACWI) osinkotuotto 
on nyt noin 2,5 prosenttia, kun yli 100 vuoden historiassa se on ollut 
runsaat 4 prosenttia. Korkeat arvostustasot ennustavat alhaisia tulevia 
tuottoja.

ETK:n korkosijoitusten reaalituotto-odotuksena on 1,3 prosenttia. 
Tällöin eläkesijoittajilla pitäisi olla salkuissaan joukkovelkakirjoja, 
joiden keskimääräinen juoksuaika on 10 vuotta ja joiden nimellis-
tuotto on 2,9 prosenttia! Pitkät korot ovat nyt nollan paikkeilla, joten 
parhaassa tapauksessa joukkovelkakirjasalkun 10 vuoden reaalituotto 
on nolla, kun inflaation vaikutus otetaan huomioon.

Osakkeet ja muut sijoitukset koostuvat osakkeista (40 prosenttia) ja 
hedge-rahastoista (10 prosenttia). Osaketuotto on kahden komponen-
tin, sijoitustuoton ja spekulatiivisen tuoton summa. Osaketuottoarvi-
omme yksityiskohtaiset laskentaperusteet on esitetty liitteessä.

8  Robert Arnott ja Peter Bernstein tarjoavat opastukset tuotto-odotusten laskentaan artikkelissaan What 
Risk Premium Is ”Normal”? He arvioivat jo vuonna 2002, että osakkeiden riskipreemio Yhdysvaltojen 
markkinoilla on kaukana historiallisesta keskiarvostaan – lähellä nollaa tai jopa negatiivinen. Osakkeiden 
riskipreemio eli riskilisä on osaketuoton ja riskittömän korkosijoituksen erotus.  
9  www.businessinsider.com/chart-5000-years-of-interest-rates-2015-9. 

Suomen työeläkejärjestelmän tuotto-odotuksena on ollut 3,5 prosen-
tin reaalituotto. ETK:n laatima tuotto-oletus on ollut systemaattisesti 
ylioptimistinen.6 Viimeisen 10 vuoden aikana Suomen eläkejärjestel-
mä on saanut 2,8 prosentin tuoton sijoituksille reaalisena.

Norjan hallitus on tilannut asiantuntija-arvion Norjan valtion elä-
kerahaston, niin kutsutun öljyrahaston, odotetusta tuotosta. Norjan 
strategisessa salkussa on osakkeita 60, korkosijoituksia 35 ja kiinteistö-
sijoituksia viisi prosenttia. Asiantuntijoiden mukaan salkun odotettu 
reaalituotto-odotus on ainoastaan 2,3 prosenttia seuraavan 30 vuoden 
aikana. Tuotto selittyy käytännössä osakesalkun tuotolla, koska korko-
salkun odotettu reaalituotto on parhaassa tapauksessa nolla. Suomessa 
työeläkeyhtiöiden salkuissa osakkeiden paino on noin 40 prosenttia.

Seurauksena tästä voimme yksinkertaisesti todeta, että eläkemenot 
ylittävät maksutulot. Tarjolla on kaksi vaihtoehtoa:

1. Meidän on joko nostettava työeläkemaksuja reippaasti.
2. Tai alettava purkaa työeläkelaitosten sijoitusvarallisuutta.
Jotta voimme tutkia sijoitustoiminnan kestävyyttä tarkoituksenmu-

kaisesti, on aiheellista kerrata tuotto-odotuksia.

1.3 Eläketurvakeskuksen  
tuotto-odotukset
E T K A RV I O I  R A P O RT I SSA A N  ”Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavä-
lin laskelmat 2016”, että eläkesijoitusten reaalinen tuotto-odotus seu-
raavan 10 vuoden ajanjaksolla on kolme prosenttia ja tämän jälkeen 
reaalituotot palaavat 3,5 prosenttiin. Realistinen vuosikymmenien 
tuotto-odotus on enintään kaksi prosenttia.

Vuosien 2017–2026 osalta raportti esittää oheisen taulukon mukai-
set luvut7. Viimeinen sarake sisältää omat arviomme.

6  www.hs.fi/mielipide/art-2000004864563.html. 
7  Kahra, Talouselämä Tebatti 41/2016. 

OSUUS TUOTTO TUOTTO

Rahamarkkina- 
sijoitukset

5 0,3 0,0

Joukkovelkakirjat ja 
lainat

33 1,3 0,0

Kiinteistöt 12 3,3 3,3

Osakkeet ja muut 
sijoitukset

50 4,3 3,1

YHTEENSÄ 100 3,0 2,0

ETK :N OLETUS ARVIO
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Eläkejärjestelmän kokonaisvastuu julkinen sektori mukaan lukien 
on käytetystä diskonttokorosta riippuen yli 600 miljardia euroa. Työ-
eläkerahastoissa varoja on tästä määrästä reilu neljännes, noin 175 
miljardia euroa.

Jos rahastoidut 175 miljardia tuottavat 3,5 prosenttia vuodessa, 
varat kasvavat 40 vuodessa runsaaseen 690 miljardiin euroon ja elä-
kevastuut voidaan hoitaa.

Nollatuotolla eläkevarat jäävät 175 miljardiin. Silloin järjestelmää 
kohtaa likviditeettikriisi, maksuvalmiusongelma. Kahden prosentin 
tuotto-odotuksella eläkevarat kasvavat 390 miljardiin ja myös siinä 
tapauksessa järjestelmä on ongelmissa.

Julkisen sektorin eläkesijoittajista Valtion eläkerahaston (VER) 
tehtävänä on toimia eläkemenojen tasaajana. Valtio varautuu valtion 
työntekijöiden eläkemenoihin rahastoimalla eläkemaksuja tarkoituk-
senaan tasoittaa eläkemenojen kustannuspaineita, jotka ovat suurim-
millaan vuoden 2030 paikkeilla. 

VER:n rahastointitavoite on 25 prosenttia valtion eläkevastuiden 
määrästä. VER:n syksyllä 2015 laatiman ennusteen mukaan 25 pro-
sentin rahastointiaste täyttyisi vuonna 2035. Tavoitteen toteutuminen 
riippuu sijoitustuotosta, joka on VER:ssä ETK:n tapaan arvioitu ylä-
kanttiin.

Vuonna 2016 VER on ottanut käyttönsä tuotto-tavoitteen, joka on 
3,4 prosenttia reaalisena. Se on vielä optimistisempi luku kuin ETK:n 
tuotto-odotus. VER ei tule tavoittamaan tuottotavoitettaan osittain 
siksi, että valtiovarainministeriöstä tullut määräys pakottaa VER:n 
sijoittamaan vähintään 35 prosenttia sijoitusvarallisuudesta tuot-
tamattomiin korkosijoituksiin ja enintään 55 prosenttia tuottaviin 
osakesijoituksiin. Rahastointiasteen tavoitteen saavuttaminen siintää 
kaukana horisontissa.

Alhaisista sijoitustuotoista aiheutuu toinenkin ongelma. Koska 
odotettu sijoitustuotto on nyt alhainen, eläkevastuiden nykyarvoa 
laskettaessa, vastuut myös diskontataan alhaisemmalla diskonttaus-
korolla. Jos järjestelmä soveltaa epärealistisen korkeaa diskonttaus-
korkoa, arvioitu eläkejärjestelmän 600 miljardin eläkevastuiden 
nykyarvo on arvioitu alakanttiin. Todellisuudessa eläkevastuut ovat 
arvioituja suuremmat.

 

2. 
Suurimmat  
ongelmat

2.1 Eläkevalta on 
työmarkkinajärjestöillä
S U O M E N  E L Ä K E J Ä R J E ST E L M Ä  P E R U ST U U  korporativismiin. Se on 
järjestelmä, jossa lainsäädäntövaltaa käyttävät työnantajien ja työnte-
kijöiden muodostamat ammattikunnat. Korporativismin juuret ovat 
fasismissa – Mussolinin ajan Italiassa ja Francon ajan Espanjassa. Kor-
porativismi ei kuulu demokratiaan.

Eläkkeistä ja eläkejärjestelmästä päättävät työmarkkinajärjestöt 
– korporaatiot – tulkitsevat, että eläke on viivästettyä palkanmaksua. 
Koska työmarkkinajärjestöt päättävät palkoista, niillä on myös oikeus 
päättää eläkkeistä. Päätökset tehdään työntekijä- ja työnantajaliittojen ja 
hallituksen kolmikannassa. Käytännössä korporaatiot päättävät. Edus-
kunta ja maan hallitus hyväksyvät tehdyt ratkaisut ilman mukinoita.

Käytännössä korporaatiot muodostavat parlamentin alahuoneen. 
Keskeistä sosiaalipolitiikkaa koskeva päätöksenteko on ulkoistettu de-
mokratian ulkopuolisille ulkoparlamentaarisille elimille. Eduskunta 
on luovuttanut kansalaisten sille luovuttaman valtiovallan työmark-
kinajärjestöille. Tästä seuraa agentti–päämies -ongelma. Ongelma 
aikaansaa tehotonta sijoitustoimintaa ja vääristää oikeiden intressien 
ajamista, eläkeläisen näkökulmasta.
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Professori Keith Ambachtsheer on arvioinut IPE-lehden (In-
vestments & Pensions Europe) nettihaastattelussa10, että agenttiongel-
ma aiheuttaa globaaleille eläkejärjestelmille noin 1,5 prosenttiyksikön 
vuotuisen tuottomenetyksen – agenttikustannuksen – sijoitustuotos-
sa. Ambachtsheerin mielestään ongelmaan on syytä puuttua.

2.2 Sukupolvien välinen  
epätasa-arvo
E T U U S P E RU ST E I S E SSA E L Ä K E JÄ RJ E ST E L M ÄSSÄ  nuoret sukupolvet 
maksavat vanhempien sukupolvien eläkkeet. Huoltosuhteen heiken-
tymisen seurauksena nuoret sukupolvet joutuvat työskentelemään 
pidempään ja heidän eläkkeensä tulevat olemaan vanhempien suku-
polvien saamia eläkkeitä pienemmät.

Kyseessä on eri ikäkohorttien välinen tulonjako, jossa vallitsee epä-
tasa-arvo. Vastaavasti voidaan kysyä, tarvitsevatko saman ikäkohortin 
hyväosaiset paremman sosiaaliturvan kuin huonompiosaiset? Pitäisi-
kö Suomessa olla tasaeläke tai eläkekatto?

Samoin voidaan pohtia: ”Milloin Suomessa nousevat julkisuuteen 
sukupolvien väliset eläkeraha-riidat?”11 Sukupolvien välinen tasa-arvo 
tai epätasa-arvo eläkejärjestelmässä on ollut yksi syksy puheenaiheis-
ta. Eduskunnan käsiteltävänä on Kimmo Kiljusen liikkeelle laittama 
kansalaisaloite, jonka tavoitteena on työeläkeindeksin palauttaminen 
ansiotasoindeksiksi. 

Jos eläke on viivästettyä palkanmaksua, kuten työmarkkinajärjestöt 
olettavat, niin eläkkeiden olisi seurattava yleisen ansiotason kehitystä. 
Jos taas eläke on sosiaaliturvaa, nykyisen työeläkeindeksin soveltami-
nen on perusteltua, koska indeksi säilyttää eläkkeiden ostovoiman.

Suomen eläkevaroja ja maksuja kontrolloivat keskiarvoisesti noin 
60-vuotiaat eläkerahastojen toimitusjohtajat ja hallitusten puheen-
johtajat. He laskevat vuosittaiset laskuperustekorot, joilla ohjaillaan 
eläkemaksuja ja rahastoidujen varojen käyttöä eläkevastuiden katta-
miseen vuosittain. He mahdollisesti, huomaamattaankin, laskevat las-
kuperustekorot omien ikäpolviensa intressien mukaan, nuorempien 
sukupolvien kustannuksella. Komiteassa ei ole kuin yksi 50-vuotias, 
noin 1/10. Eikö juuri tässä komiteassa pitäisi yhteiskunnallisen demo-
kratian toteutua, jos missään komiteassa Suomessa? Omia palkkoja ja 
etuja on vaikea laskea.

10  https://www.ipe.com/news/esg/pensions-funds-must-tackle-principal/agent-problems-ambachts-
heer/10003426.fullarticle. 
11  Ks. Muhonen & Hanska Eläketurma.

Suuret ikäluokat eivät siis ole rahastoineet tarpeeksi varoja omien 
eläkkeidensä maksamiseen, vaan ne ovat siirtyneet suurempiin palk-
koihin, kollektiivisesti ja hiljaisesti hyväksyttyyn yhteiskunnan tehot-
tomuuteen ja ylisuureen, ansiottomaan kulutukseen vuosien varrella.

Eläkejärjestelmä on varautunut eliniän pidentymiseen ja ikäraken-
teen muutokseen vuosien 2010 ja 2017 eläkeuudistuksilla. Nuorten 
sukupolvien on työskenneltävä entistä pidempään saavuttaakseen 
eläkkeilleen saman tason kuin vanhemmat sukupolvet.

Helsingin Sanomat kirjoittaa alhaisten sijoitustuotuottojen merki-
tyksestä otsikolla ”Vanha eläkepommi on pelkkä papatti – matalat sijoi-
tustuotot voisivat pakottaa eläkemaksujen korotuksiin tai eläkkeiden 
leikkauksiin”12. ETK on laskenut Helsingin Sanomien toimeksiannos-
ta, että nyt eläkkeellä olevat 1930–40-luvuilla syntyneet saavat palkois-
ta maksetuille eläkemaksuille 6–7 prosentin vuotuisen reaalituoton. 
Laskelma perustuu oletukseen, että eläkerahastojen reaalituotto on 
oletettu 3,5 prosenttia vuodessa. Työelämässä olevat 1960-luvulla ja 
sen jälkeen syntyneillä tuotto jää vain vähän yli kahteen prosenttiin.

Tuleeko nuorempien maksaa vanhempien ansiottomat eläkkeet 
omien eläkkeidensä lisäksi?

Nuorille ikäluokille on toinenkin ikävä uutinen. McKinsey-kon-
sulttiyhtiön analyysiin mukaan nuoret sukupolvet tulevat olemaan 
vanhempiaan köyhempiä13.

2.3 Eläkevarojen hallinnointi
K I RJASSA A N T H E P E N S I O N F U N D R E VO LU T I O N  Peter Drucker esittää 
kaksi kysymystä:

1. Kenen etujen mukaisesti eläkevaroja tulee hallinnoida?
2. Miten eläkevaroja on hallinnoitava (kyseisen kohderyhmän etu-
jen mukaisesti)?

Eläkevarojen omistajat, veronmaksajat, eivät itse hallitse eläkevaral-
lisuuttaan, vaan ovat värvänneet varainhoitajan hoitamaan tehtävää. 
Tämä saattaa johtaa agenttiongelmaan. Eläkevarojen omistajat ovat 
päämiehiä, jotka delegoivat varainhoidon vastuun varainhoitajille, 
jotka ovat päämiesten agentteja.

12  www.hs.fi/talous/art-2000004882865.html. Painetussa lehdessä kirjoituksen otsikko on ”Uusi eläkepom-
mi on ehkä jo ovella”, Raeste, Helsingin Sanomat 27.11.2016 
13  www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/poorer-than-their-parents-a-new-perspec-
tive-on-income-inequality.
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Agenttiongelmaan päädytään silloin, kun päämiehillä ja agenteilla 
on erilaiset hyödyt, riskin karttamisen asteet, kannustimet, sijoitusho-
risontit ja tiedot. Päämiesten kyky valvoa varainhoitajan toimintaa on 
rajallista tai olematonta. Päämiehillä ei ole myöskään kykyä arvioida, 
onko agentilla tehtävään tarvittavaa kykyä ja hoitaako hän tehtävänsä 
kunnolla. Agenttiongelmalla on kaksi esiintymismuotoa:

•  H A I TA L L I N E N  VA L I KO I T U M I N E N  (adverse selection) tulee kysee-
seen silloin, kun päämies ei voi arvioida, onko agentilla – varain-
hoitajalla – tehtävään tarvittavaa osaamista ja asiantuntemusta. Va-
rainhoitaja voi väittää, että hän kykenee tuottamaan alfaa, lisäarvoa, 
esimerkiksi valitsemalla vertailusalkun sopivasti. Päämiehellä ei ole 
mitään edellytyksiä arvioida väitteen todenperäisyyttä.

•  M O R A A L I K ATO  (moral hazard) tulee kyseeseen, kun päämies ei 
pysty havaitsemaan agentin työpanosta. Agentilla voi olla sellaista in-
formaatiota, mitä päämiehellä ei ole tai agentti voi hankkia sitä. Sen 
sijaan, että agentti lisäisi päämiehen varallisuutta, hän kasvattaa omaa 
varallisuuttaan laiminlyömällä päämiehen edun.

Taloustieteessä on osa-alue, joka tutkii, kuinka agenttiongelmaa 
voidaan lieventää. Bengt Holmström sai vuonna 2016 taloustieteen 
Nobelin palkinnon kannusteiden analyysistä epäsymmetrisen infor-
maation vallitessa. Hyvä päämiehen ja agentin välinen sopimus tar-
joaa agentille kannustimen, joka maksimoi päämiehen hyödyn.

Sijoitusmarkkinoilla – erityisesti sijoitus-, suoja- ja pääomasijoitus-
rahastoissa – keskimääräinen rahastonhoitaja (agentti) ei tuota sijoit-
tajalle lisäarvoa tai hän jopa tuhoaa sijoittajan sijoitusvarallisuutta, 
kun tuloksellisuuden arvioinnissa käytetään asianmukaista vertailu-
salkkua. Joissakin tapauksissa agentti haalii itselleen kaiken lisäarvon.

Vuosina 1900–2013 yritysten maksamat reaaliset osingot ovat kas-
vaneet keskimäärin 0,6 prosentilla vuodessa. Osinkojen kasvu seuraa 
yritysten tulosten kasvua, mutta yritysten tulokset kasvavat osinkoja 
nopeammin. Maailmanpankin tilastojen mukaan maailmantalous on 
kasvanut keskimäärin 3,5 prosentilla vuodessa.

Miksi osakkeenomistajat ovat saaneet vain murto-osan talouskas-
vun hedelmistä? Yritysjohto on tuhonnut osakkeenomistajien varal-
lisuutta ottamalla vastaan hallituksen heille myöntämiä osakkeita ja 
optio-oikeuksia. Pelkkä korkea palkka ei tarjoa riittävää kannustinta 
täysipainoiseen työpanokseen. Palkan lisäksi yritysjohto tarvitsee li-
säkannusteita, joita edellisten lisäksi ovat luontaisedut, bonukset ja 
lisäeläkkeet. ”Rosvokapitalismin” käytännöt on myös omaksuttu laki-
sääteisiä tehtäviä hoitaviin eläkeyhteisöihin, jotka yrityksistä poiketen 
eivät tuota mitään lisäarvoa päämiehilleen.

Yritysmaailmassa yritysten hallitusten jäsenet ovat yleensä yritys-
elämän asiantuntijoita, joiden tehtävänä on sparrata johtoa parem-
paan suoritukseen. Hallitusten jäsenet ovat yleensä osakkeenomistajia 
tai niiden edustajia. Tällöin hallituksilla ja osakkeenomistajilla on 
yhteinen etu valvoa, että yritysjohto toimii osakkeenomistajien edun 
mukaisesti. Laki edellyttää tätä.

Mielipidekirjoituksessaan14 hallitusammattilainen vuorineuvos 
Jorma Eloranta määrittelee hallituksen tehtävät kahdella lauseella: 
”Yhtiön hallituksen tärkein tehtävä on ohjata yhtiön strategiaa, joka 
pitkällä aikavälillä luo edellytykset asetettujen taloudellisten ja mui-
den tavoitteiden saavuttamiseen. Käytännön keinona on toimitusjoh-
tajan valinta ja tämän jatkuva sparraaminen.” Määritelmä sopii myös 
eläkeyhteisöjen hallituksiin.

Mutta, tilanne on toinen eläkeyhteisöjen hallituksissa. Koska kor-
poraatiot päättävät eläkeasioista, korporaatioiden edustajat myös 
miehittävät eläkeyhteisöjen hallituspaikat. Mitä poliitikkojyrihä-
kämiehet ymmärtävät sijoittamisesta? Eräät työeläkelaitokset ovat 
yhtiömuotoisia. Näissä tapauksissa eläkeyhtiöiden hallituksissa on 
myös vakuutuksen ottajien edustajia, mutta ei vakuutettujen edusta-
jia. Päämiehet, veronmaksajat, eivät voi millään tavoin varmistua, että 
eläkeyhteisöjen johto ja eläkeyhteisön hallitus ajavat heidän etuaan. 
Eläkeyhteisöjen johdolla ja hallituksella on usein yhteinen etu, kos-
ka ne tarjoavat ristiin jäsenpaikkoja toistensa hallituksissa, joista voi 
saada keskivertopalkansaajan vuosipalkkaa vastaavat kokouspalkkiot.

Lain määräyksissä korostuu työeläkevakuutustoiminnan asiantun-
temus sijoitustoiminnan asiantuntemuksen kustannuksella. Käytän-
nössä hallituksen jäsenet ovat etupäässä työnantajia ja palkansaajia 
edustavien keskusjärjestöjen johtotason henkilöitä sekä vakuutuk-
senottajayritysten johtotason henkilöitä, joilla ei ole minkäänlaista 
sijoitustoiminnan asiantuntemusta. 

Aikaisemmissa ohjeissaan Finanssivalvonta (FIVA) on täsmentänyt, 
että hyvän sijoitustoiminnan asiantuntemuksen voidaan yleensä kat-
soa täyttyvän, jos vähintään yhdellä kolmasosalla hallituksen jäsenistä 
on hyvä sijoitustoiminnan asiantuntemus. Uudemmassa kannan-
ottoluonnoksessaan15 FIVA katsoo perustelluksi, että työeläkevakuu-
tusyhtiöiden hallitusten jäsenistä vähintään puolella tulisi olla hyvä 
sijoitustoiminnan asiantuntemus.

SAK ja STTK pyyhkivät pöytää FIVA:n kannanotolla ja kirjoitta-
vat lausunnossaan 26.4.2012, että Finanssivalvonnan kaavailemaa 

14  ”Hallitusammattilainen auttaa yritystä menestymään”, Helsingin Sanomat Mielipide 4,2,2016. 
15  Työeläkevakuutusyhtiöiden luotettava hallinto, FIVA 4/02.01.08/2012
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sijoitustoiminnan asiantuntemusvaatimusta ei tulisi ottaa käyttöön. 
Työntekijäjärjestöjen mielestä työeläkevakuutusyhtiöiden päätehtävä 
on työeläkevakuutuksen toimeenpano, ja sijoitustoiminta on osa tätä 
kokonaisuutta.

Kun selvitetään yksityisen ja julkisen sektorin työeläkeyhtiöiden 
hallitusten koostumuksia, hallituksista on etsittävä sijoitustoimin-
nan asiantuntijoita ”kissojen ja koirien kanssa”. Esimerkiksi kahden 
suurimman eläkesijoittajan, Ilmarisen ja Varman, hallitusten koostu-
muksia, hallituksista ei löydy yhtään sijoitustoiminnan asiantuntijaa. 
Pelkkä johtajan tai pankinjohtajan titteli ei ole tae sijoitustoiminnan 
asiantuntemuksesta.

OP-finanssiryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen erosi Ilmarisen 
hallituksesta vuonna 2012. Suomen Kuvalehden haastattelussaan16 
Karhinen tähdentää, että työeläkelaitosten isännyys pitäisi siirtää 
sijoitustoiminnan asiantuntijoille. Karhinen kertoo oleellisen työelä-
kevakuuttajien hallitusten roolista: ”Viimekädessä hallitus vastaa työ-
eläkevakuuttajan sijoitustoiminnasta. Hallitustyöskentelyssä korostuu 
riskienhallinnan ja sijoitustoiminnan osaamisen merkitys.”

Karhinen mainitsee, että vaikka hänellä on yli 30 vuoden ura pank-
kialalla, hän ei koe itseään sijoitustoiminnan asiantuntijaksi. Lentoko-
neessa istumalla ei tulla aerodynamiikan asiantuntijaksi! Karhinen on 
vaatinut julkisesti sijoitustoiminnan asiantuntemusta työeläkelaitos-
ten hallituksiin. Miksi näin ei kuitenkaan ole tehty?

Karhinen jatkaa sanomalla, että ottaen huomioon, kuinka isoja ra-
hoja eläkeyhtiöt Suomessa hallinnoivat, niiden hallinnossa on kovin 
ohutta osaamista. Karhinen jatkaa, ”Kaikki kunnia hallituksille, mutta 
jos ollaan rehellisiä, nykyinen lainsäädäntö ei tue sitä, että niihin va-
likoituisi juuri sijoitusalan osaamista. Mandaattiajattelusta olisi siis 
korkea aika luopua. Jos olisin valvova viranomainen, olisin tilanteesta 
jonkin verran huolissani.”

Kirjassaan ”Asset Management”, Norjan valtion eläkerahaston neu-
vonantajana toimiva Andrew Ang sanoo, että eläkeyhteisöjen hallituk-
silla on kaksi tehtävää, joita ne eivät voi ulkoistaa. Hallitusten kaksi 
tärkeintä tehtävää ovat päättää, kuinka paljon riskiä otetaan ja mitä 
faktoripreemiota sijoittamisessa hyödynnetään. Hallitus ei tee yksit-
täisiä sijoituspäätöksiä. Niitä varten hallitus on palkannut agentin, 
varainhoitajan.

Angin korostama hallituksen ja toimitusjohtajan välinen työnjaon 
periaate tuodaan esille esimerkiksi valtion eläkerahastoa koskevassa 

16  Hulkko, ”Amatöörit ulos”, Suomen Kuvalehti 13/2012.

laissa17. Lain 3§:ssä luetellaan VER:n hallituksen tehtävät. Tehtävänä 
on muun muassa ohjata rahaston sijoitustoimintaa, päättää rahaston 
sijoitusperiaatteista sekä laatia ja hyväksyä 7§:ssä tarkoitettu sijoitus-
suunnitelma. Lain 7§ käsittelee valtion eläkerahaston varojen sijoit-
tamista.

Tehtävien hoitaminen edellyttää luonnollisesti asiantuntemusta. 
Laissa määrätäänkin, että hallituksessa on oltava riittävä sijoitustoi-
minnan asiantuntemus. Hallituksessa on puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtaja sekä enintään viisi jäsentä. Kolme jäsentä sekä heidän 
henkilökohtaiset varajäsenensä on määrättävä valtion virkamiesten ja 
keskustasoon henkilöstöjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Henki-
löstöjärjestöt eivät kuitenkaan ehdota hallitukseen sijoitustoiminnan 
asiantuntijoita, vaan järjestöjensä ylintä johtoa.

VER:n hallituksessa toimiminen edellyttää sijoitustoiminnan 
asiantuntemusta Tärkeimmistä lakisääteisistä tehtävistä suoriutumi-
nen vaatii hallitukselta sijoitussuunnitelmaa, jonka tekemiseen VER:n 
hallituksella ei ole ollut tehtävän edellyttämää asiantuntemusta. Laki-
sääteinen velvoite onkin jäänyt hallitukselta tekemättä. 

2.4 Eläkevarojen sijoittamisen 
tehottomuus
S U O M A L A I N E N E L Ä K E S I J O I T TA M I N E N  on kuin versio H. C. Anderse-
nin sadusta ”Keisarin uudet vaatteet”. Sisäpiiriläiset ovat kehuskelleet 
järjestelmän hyvillä sijoitustuotoilla.

Todellisuus on toisenlainen. Eläketurvakeskuksen raportissa ”Kan-
sainvälinen vertailu eläkevarojen sijoitustoiminnan sääntelystä” kir-
joittajat toteavat tiivistelmässä: ”Tuottovertailu suomalaisten eläkeva-
kuuttajaryhmien ja selvityksessä mukana olevien yksittäisten suurten 
ulkomaisten eläkelaitosten kesken osoittaa, että Suomen eläkevarojen 
keskimääräiset toimijaryhmätason tuotot jäävät eri tarkastelujaksoilla 
vertailujoukon keskitasolle, tai heikompaan päähän.

Keskimääräiset, vuotuiset reaalituotot vaihtelevat Suomen yksityi-
salojen työeläkevakuuttajien 3,4 prosentista Tanskan ATP:n 8,0 pro-
senttiin vuosina 2004–2013. Suomen julkisalojen eläkevakuuttajien 
vastaava tuotto oli 4,3 prosenttia.”

Tanskan hyvä menestys selittyy sillä, että kyseisenä ajanjaksona 
korkosijoitukset menestyivät hyvin verrattuna osakesijoituksiin ja 
tanskalaisilla eläkesijoittajilla on suuri paino korkosijoituksissa. Suo-

17  Laki valtion eläkerahastosta 1297/2006.
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men julkisalojen eläkesijoittajien yksityisen sektorin eläkesijoittajia 
parempi tuotto selittyy sillä, että Kevalla ja VER:llä ei ole sijoittamista 
rajoittavia vakavaraisuusääntöjä.

Olemme keränneet TELA:n sivuilta työeläkesijoittajien tuottohis-
toriaa vuodesta 2005 alkaen Vuoden 2016 luvut ovat kolmelta ensim-
mäiseltä vuosineljännekseltä. Tuottoyhteenveto on esitetty taulukossa 
2. ELO:n osalta vuosien 2005–2013 luvut on saatu painottamalla Elä-
ke-Fennian ja LähiTapiolan lukuja.

Taulukko 2: Eläkesijoittajien sijoitustuotot, prosenttia, 2005–2016.

 
60/40-salkku on vertailusalkku, jota monet institutionaaliset sijoit-

tajat käyttävät vertailusalkkunaan. Siinä on 60 prosenttia osakkeita 
(MSCI ACWI) ja 40 prosenttia joukkovelkakirjoja (Citigroup Group-of-
Seven (G7) Index). Se on niin sanottu markkinasalkku.

Viimeisen 12 vuoden aikana yksityisen sektorin eläkesijoittajat (TE-
LA-rivi) ovat hävinneet markkinoille keskimäärin kahdella prosenttiyk-
siköllä vuodessa. Kaksi prosenttiyksikköä sijoitustuotossa on neljä pro-
senttiyksikköä työeläkemaksussa. Nykyisessä 110 miljardin yksityisen 
sektorin eläkevarallisuudessa se merkitsee 2,2 miljardin tuottomenetys-
tä vuodessa. Sillä rahoittaisi kaksi länsimetroa vuodessa. Tuottomenetys 
on seurausta yksityisen sektorin työeläkesijoittajien vakavaraisuissään-
nöistä, jotka estävät tuottavan ja pitkäjänteisen sijoittamisen.

Eläkesijoittajalla on pitkä aikajänne eli sijoitushorisontti. Pitkän 
ajan kuluessa osakkeet tuottavat korkosijoituksia paremmin. Taulukon 
60/40-sarake osoittaa, mikä olisi ollut tuotto, jos eläkesijoittajat olisi-
vat saaneet sijoittaa – ja olisivat sijoittaneet – 60 prosenttia osakkeisiin 
ja 40 prosenttia korkoihin. Laskelmissa on käytetty eläkesijoittajien 

todellisia osake- ja korkosalkkuja. Yksityisen sektorin eläkesijoittajat 
(TELA-rivi) olisivat hävinneet markkinoille ainoastaan keskimäärin 
0,6 prosenttiyksiköllä vuodessa. Yksi ainoa henkilö pystyisi sijoitta-
maan yksityisen sektorin eläkevarallisuuden osapäiväisesti järjestel-
mää paremmin, käyttämällä kahta ETF-rahastoa.

Yksityisen sektorin eläkesijoittajien tehottomuus selittyy niiden va-
kavaraisuussäännöillä, jotka pakottavat laumakäyttäytymiseen. Keval-
la ja VER:llä ei ole vakavaraisuussääntöjä, mutta ne seuraavat laumaa. 
Niillä on ”Keeping up with the Joneses” -hyöty, jossa vertailukohtana 
on muiden eläkesijoittajien saama suhteellinen tuotto, ei absoluutti-
nen markkinoilta saatava tuotto.

Esimerkiksi yhdysvaltalaisilla yliopistoilla on laumakäyttäytymisen 
johdosta samanlaiset ”Yalen mallin” mukaiset sijoitussalkut. Sijoit-
tajien hyödyissä on ulkoisvaikutuksia, koska hyödyt riippuvat sekä 
omista tuotoista että muiden tuotoista.

Kyse on tyypillistä inhimilliselle käyttäytymiselle. Ihmiset eivät mit-
taa hyötyä absoluuttisesti vaan suhteellisesti, suhteessa verrokkiryh-
mään, esimerkiksi naapureihin. Ei haluta jäädä muita huonommiksi, 
kun naapurit ovat vaurastuneet teknologiaosakkeilla.

Ongelma eläkelaitoksissa on mahdollisesti myös hallitustyöskente-
lyssa, jossa hallitukset kyttäävät toisten suomalaisten eläkelaitosten tu-
loksia, vertaavat itseään vain niihin, eivätkä välttämättä yritä tavoitella 
absoluuttisesti parasta tuottoa, riittää ettei olla omassa viiteryhmässä 
viimeisiä. Laumasta poikkeamisessa on myös riskinsä. Jos tavoitel-
laan parempaa tulosta, voidaan jäädä viiteryhmässä viimeiseksi ja 
seurauksena on kolaus maineelle.

2.5 Analyysin riittämättömyys
M O N I SSA E L Ä K E JÄ RJ E ST E L M Ä Ä M M E T U T K I V I SSA analyyseissa ole-
tetaan, että esimerkiksi 1985 syntyneen kohortin työeläke olisi kaksin-
kertainen verrattuna 1940–1944 syntyneeseen kohorttiin verrattuna, 
koska palkat ovat inflaatiolla korjattuna oletetusti nousseet vuonna 
2020, kaksin- tai kolminkertaisesti tähän päivään verrattuna. Tämä on 
kuitenkin tutkimuksissa esitetty perusteettomana ”oletuksena”, ilman 
tukevia faktoja.

Eläkejärjestelmän toimijat olettavat, että tulevat sukupolvet ovat 
merkittävästi vauraampia kuin nyt eläkkeelle menevät sukupolvet ja 
että tulevilla sukupolvilla on perintöjä sen verran että heillä on varaa 
maksaa nykyisten sukupolvien eläkemaksut. Joillakin on perintöjä, 
useimmilla ei ole.

TYÖELÄKE- 
SIJOITTAJA

SALKKU 60/40-SALKKU

ELO 5,24 6,89

Etera 3,67 4,46

Ilmarinen 5,04 6,07

Varma 5,32 7,01

Veritas 5,28 6,34

TELA 5,09 6,50

Keva 6,07 7,10

VER 5,48 6,64

Markkinat 7,09 7,09
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MCKINSEY GLO BAL INSTITUTE (MGI)  on päätynyt päinvastaiseen joh-
topäätökseen vuonna 2016 julkaistussa raportissaan ”Poorer than their 
parents? Flat or falling incomes in advanced economics”18.

MGI:n raportti kiinnittää huomionsa sellaisten kehittyneiden mai-
den kotitalouksiin, joiden tulot eivät ole kasvaneet lainkaan, verrattu-
na vastaaviin kotitalouksiin 10–15 vuotta aikaisemmin:

• 65–70 prosenttia 25 kehittyneiden maiden kotitalouksista ei ollut 
kokenut reaalitulojensa ja -varallisuutensa kasvua, tai ne olivat jopa 
laskeneet vuodesta 2005 vuoteen 2014.
• Nykyisillä nuorilla sukupolvilla on riski päätyä vanhempiaan 
köyhemmiksi. Kun valtaosalla kotitalouksista reaalitulo ei ole nous-
sut lainkaan vuosina 2002–2012, tai se jopa laski, nuoret ja vähän 
koulutusta saaneet kokivat tapahtuneen kaikkein rankimmin.
• Useissa maissa reaalitulojen nollakasvu tai jopa lasku voi johtaa 
kansantalouden kokonaiskysynnän laskuun ja lisätä tarvetta kas-
vattaa sosiaaliturvan menoja.
• Vuoden 2008 finanssimarkkinoiden kriisi ja sitä seurannut hi-
das kansantalouksien toipuminen nähdään keskeisinä syinä edellä 
mainittuihin seikkoihin. Muina syinä ovat kansantulon palkka-
komponentin suhteellisen osuuden pieneneminen pääomatulojen 
eduksi, pitkäkestoinen väestön ikärakenteeseen liittyvä demografi-
nen muutos ja kotitalouksien keskimääräisen koon pieneneminen.
• Ikärakenteen demografinen kehitys ja muutokset työmarkkinoil-
la rajoittavat tulojen suotuisaa kasvua tulevaisuudessa.

TÄ L L A I S E L L A  K E H I T Y KS E L L Ä  O N  TA LO U T TA  ja muuta yhteiskun-
taa syövyttävä vaikutus. MGI:n toteuttamassa kyselyssä paljastui, että 
huomattava osa niistä henkilöistä, joiden tulotaso ei ole noussut, on 
menettänyt uskonsa globaaliin talouteen. Noin 1/3 henkilöistä, jotka 
eivät ole hyötyneet talouskasvusta, uskoi, että myös heidän lapsensa 
tulevat kokemaan samanlaisen tulevaisuuden. He suhtautuvat myös 
kielteisesti vapaakauppaan ja maahanmuuttoon.

MGI ennustaa, että jos talouskasvu jatkuu hitaana, osuus niiden ko-
titalouksien tulosegmenteistä, jotka eivät ole kokeneet tulojensa kas-
vua tai joiden tulot ovat laskeneet, voi nousta jopa 70—80 prosenttiin.

18  www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/poorer-than-their-parents-a-new-perspec-
tive-on-income-inequality.

3.  
Eläkejärjestelmän 

kehittäminen

NÄIN EMME VOI  JATKAA ja tähän emme voi jäädä. Nykyinen eläkejär-
jestelmä ei ole enää kestävällä pohjalla. Kaikki järjestelmän kestävyyt-
tä kuvaavat mittarit ovat nyt punaisella.

Jotain on siis tehtävä. Eläkejärjestelmän tulevaisuutta on suunni-
teltava arvioimalla sen menneisyyttä. Jotta odotettavissa olevaa tu-
levaisuuteen saadaan kohennus, meidän on ymmärrettävä, kuinka 
nykyiseen tilanteeseen on päädytty. Eläkejärjestelmän säröjen korjaa-
misessa sekä aikansa eläneen järjestelmän muuttamisessa on omat 
vaaransa. Munakasta ei voi tehdä rikkomatta munia. Eläkereformin 
toteuttaminen vaatii paljon poliittista rohkeutta. 

Jotta Suomen eläkejärjestelmästä oltaisi saatu tuore kansainvälinen 
näkemys, Eläketurvakeskus tilasi siitä vuonna 2011 riippumattoman 
asiantuntija-arvion. Professori Nicholas Barr arvioi eläkkeiden riittä-
vyyttä, järjestelmän rahoituksen kestävyyttä ja työeläkejärjestelmän 
rakennetta. Professori Keith Ambachtsheer arvioi työeläkejärjestelmän 
hallintoon liittyviä kysymyksiä. 

Kiinnitämme erityistä huomiota, mitä Ambachtsheerin suosituk-
silla olisi suomalaisen eläkejärjestelmään. Keskeisiä ongelmia suo-
situsten toteuttamisella ei ratkaista, vaan ratkaisuun tarvitaan lisää 
toimenpiteitä.
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Professorien tehtävänä ei ollut arvioida eläkevarojen aktiivista si-
joittamista19. Se olisi ollut liian arka aihe. Ambachtsheer tekee kuiten-
kin tärkeimmän havainnon. Hänen mielestään työeläkejärjestelmää 
voidaan vielä tehostaa yksinkertaistamalla sitä, lisäämällä sen kustan-
nustehokuutta ja sijoittamalla eläkevarat tuottohakuisesti uudelleen. 
Edellä, luvussa 2.4 esitetty taulukko 2 paljastaa, että suomalainen 
eläkesijoittaminen on ollut tehotonta. Tarkastelemme tässä luvussa 
tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet tehottomuuteen.

Aloitimme raportin Suomen eläkejärjestelmän kestävyyden edelly-
tyksistä: (1) tasapainoinen demografinen kehitys ja kestävä huoltosuh-
de, (2) hyvä talouskasvu, talouden tuottavuus ja korkea työllisyys sekä 
(3) kohtuulliset sijoitustuotot. Demografialle ja biologialle (eliniän 
kasvulle) emme mahda mitään. Talouteen voidaan vaikuttaa ainoas-
taan muuttamalla talouden erityisesti työmarkkinoiden rakenteita. 
Sijoitustuottoihin voidaan vaikuttaa paremmalla sijoitustoiminnan 
hallinnoinnilla ja nykyaikaisella sijoittamisella.

Luvussa 2.3 esitettiin kaksi kysymystä: (1) kenen etujen mukaisesti 
eläkevaroja tulee hallinnoida ja (2) kuinka eläkevaroja on hallinnoita-
va kyseisen kohdetyhmän etujen mukaisesti? Oletamme, että vastaus 
ensimmäiseen kysymykseen on, eläkevaroja on hallinnoitava vakuu-
tuksen ottajien (työnantajien) ja vakuutettujen (työntekijöiden) edun 
mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että työeläkesijoittajan hallituksessa 
tulee olla ainoastaan sijoitusalan asiantuntijoita. Ennen kuin toiseen 
kysymykseen voidaan vastata, on selvitettävä, kuinka nykytilanteeseen 
on päädytty.

3.1 Suomalainen eläkesijoittaminen
E L Ä K E L A I TO KS I L L A O N KO L M E PÄ ÄT E H TÄVÄ Ä: 

1.  Eläkevarojen sijoittaminen. 
2.  Tietojenvaihto asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.
3.  Etuuksien laskenta ja maksu. 

TELA perustelee usean työeläkelaitoksen järjestelmää sillä, että täl-
lä tavalla Suomen eläkejärjestelmä on ”hajautettu”. Mistä tehtävistä 
järjestelmä saa hajautushyödyn? Jos se tulee tehtävistä (2) tai (3), niin 
saavutettu hajautus on samankaltaista kuin Kansaneläkelaitoksella, 
joka on hajauttanut toimintansa useisiin aluetoimistoihin.

19  Kahdessa ”professorien raportissa” (Ang & Goetzmann & Schaefer ja Ang & Brandt & Denison) arvi-
oidaan Norjan valtion eläkerahaston aktiivisen sijoittamisen merkitystä. Samanlainen selvitys olisi syytä 
tehdä myös suomalaisten eläkesijoittajien aktiivisesta sijoittamisesta. 

Jos taas hajautuksella tarkoitetaan riskien hajauttamista, joka 
saadaan tehtävästä (1), niin TELA olettaa, että usea varainhoitaja ha-
jauttaa eläkejärjestelmän sijoitusriskit paremmin kuin yksi toimija. 
Hajautushyöty on Harry Markowitzin ”nykyaikaisen portfolioteorian” 
keskeinen opetus. Se perustuu vanhaan kansanviisauteen ”ei panna 
kaikkia munia samaan koriin”. Vuonna 1990 Markowitz palkittiin 
taloustieteen Nobel-palkinnolla kyseisen kansanviisauden todistami-
sesta. Hajautuksen keskeinen periaate on, että sijoittajan kokonaisriski 
pienenee tuoton pysyessä samana, kun sijoittaja lisää salkkuun sijoi-
tuksia, joilla on vähäinen korrelaatio keskenään.

Suomen eläkejärjestelmä ei saa hajautushyötyä jakamalla eläke-
varat usean eläkelaitoksen sijoitettaviksi, koska eläkesijoittajien salk-
kujen tuotoilla on lähes täydelliset, lähellä ykköstä olevat positiiviset 
korrelaatiot keskenään. Taulukko 3 esittää eläkesijoittajien tuottojen 
korrelaatiot ajanjaksolta 2005–2015.

Taulukko 3: Työeläkesijoittajien sijoitustuottojen korrelaatiot.

 Ainoastaan sateenkaaren väreistä kiistelevät sokeat voivat väittää, 
että usean työeläkelaitoksen järjestelmä tuottaa riskien hajautushyö-
dyn suomalaiseen eläkesijoittamiseen. Vakavaraisuussäännöt pakot-
tavat yksityisen sektorin työeläkesijoittajat laumakäyttäytymiseen 
– samanlaisiin sijoitussalkkuihin – ja julkisen sektorin Keva ja VER 
seuraavat laumaa.

Raportissaan Ambachtsheer toteaa, että: ”Suomen eläkejärjestel-
mässä olisi mahdollisuus saavuttaa merkittäviä mittakaavaetuja sekä 
sijoitus- että toimeenpanopuolella”. Hän tarkoittaa, että eläkelaitokset 

ELO ETER A
ILMA-
RINEN

VARMA
VERI- 

TAS
TELA KEVA VER

E L O 1 0,95 0,98 0,98 0,98 0,99 0,98 0,98

E T E R A 1 0,94 0,95 0,96 0,96 0,98 0,96

I L M A- 
R I N E N

1 1,00 0,97 1,00 0,98 0,97

VA R M A 1 0,97 1,00 0,99 0,97

V E R I TA S 1 0,98 0,97 0,94

T E L A 1 0,99 0,98

K E VA 1 0,98

V E R 1
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voitaisiin laittaa yhteen. Tästä saataisiin noin 400 miljoonan euron 
vuotuinen skaalahyöty.

Hän jatkaa kysymällä, mikä arvo on eläkelaitosten kilpailulla? Ne 
eivät voi kilpailla eläkevarojen sijoittamisessa eivätkä eläkkeiden toi-
menpanossa. Kilpailu on mahdollista ainoastaan asiakashankinnassa. 
Kilpailun kohteena ovat työnantaja-asiakkaat, koska ne tekevät eläke-
laitoksen valintapäätöksen. Kun työeläkevakuuttaminen on yrityksille 
lakisääteistä, kilpailu asiakkaista on nollasummapeliä.

Haastattelussaan20 STM:n vakuutusosaston entinen ylijohtaja Tar-
mo Pukkila ennustaa yhtä eläkelaitosta: ”En hämmästyisi kovin paljoa, 
vaikka jonakin päivänä olisi vain yksi yksityisen sektorin työeläkelai-
tos. Siihen tosin saattaa mennä kuitenkin aikaa, koska työeläkejärjes-
telmässä on kysymys sen verran mittavista valtapoliittisista kysymyk-
sistä.” Myös eläkejärjestelmän vakavaraisuutta mallittaneet tutkijat 
Teemu Pennanen ja Petri Hilli esittävät haastattelussaan21 ainoastaan 
yhtä työeläkelaitosta. 

3.2 Vakavaraisuuskehikko
Eduskunta, Finanssivalvonta ja muut viranomaiset ovat säätäneet tie-
tyt toimintaedellytykset, toimintatavat ja rajoitukset eläkesijoitustoi-
minnalle, joiden tarkoituksena on varmistaa, että eläkevarat kattavat 
eläkevastuut, yleensä yhden vuoden aikajaksolla. Toisin sanoen, että 
rahastoidut eläkevarat varmasti kattavat kaikki eläkevastuut, seuraa-
van vuoden loppuun saakka.

Tutkijoiden Teemu Pennasen ja Petri Hillin mielestä työeläkelai-
tosten sijoitustoiminnan ja vakavaraisuussäännökset perustuvat liian 
lyhytnäköisille mittareille ja periaatteille22. Tämä altistaa eläkejärjes-
telmän tarpeettomalle epävarmuudelle. Heidän mielestään sääntöjä 
pitäisikin uudistaa.

Pennanen ja Hilli ovat rahoitusmatematiikkaan ja taloudelliseen 
riskienhallintaan erikoistuneita tutkijoita. Heidän mielestään eläkkei-
den rahoitus tulisi turvata keskittymällä eläkelaitosten vakavaraisuu-
den tarkastelussa, sijoitustoiminnassa ja eläkkeiden rahastoinnissa 
huomattavasti nykyistä pidempään aikajänteeseen.

Eläkkeiden rahastoinnissa sijoittamisen horisontti on vuosikym-
menien mittainen. Työeläkerahastoinnin vakavaraisuussäännöstö 
perustuu kuitenkin vain yhden vuoden sijoitushorisonttiin. Pennasen 

20  ”Pukkila: Tulevaisuudessa yksi eläkelaitos?”, Taloussanomat 19.10.2009. 
21  ”Tutkijoiden hurja ehdotus: Suomeen vain yksi eläkelaitos”, Taloussanomat 20.6.2012. 
22  ”Tutkijat: Eläkelaitosten sijoitukset liian lyhytnäköisiä”, Taloussanomat 20.6.2012.

ja Hillin mielestä lyhytnäköisyys horjuttaa eläkelaitosten vakavarai-
suutta herkistämällä ne rahoitusmarkkinoiden sykleille ja häiriölle. 
Tämä vaikeuttaa eläkevakuutettujen etujen mukaista sijoittamista.

Säännöt muodostavat vakavaraisuuskehikon, jonka sisällä elä-
kelaitosten on sijoitettava varojaan kunakin ajankohtana. Jos eläke-
salkun riskiä korotetaan, vaikka lisäämällä osakkeiden painoarvoa, 
voi eläkesijoittaja ostaa osakkeita vain vakavaraisuusrajaan saakka, 
vaikka markkinoilla olisi kuinka hyvä ostoajankohta tarjolla. Tämä 
rajoittuneisuus tulee vastaan erikoisesti silloin, kun arvopaperimark-
kinoiden hintatasot ovat alhaalla tai pohjalukemissa eli silloin, kun 
arvostustasot ovat alhaalla. Jos taas arvostustasot ovat ylhäällä, kuten 
nyt, eläkelaitosten on ostettava osakkeita ja muita arvopapereita kal-
liiseen hintaan. Tällainen toiminta ei mahdollista tuottoja kasvattavaa 
optimaalista toimintaa. Vakavaraisuuskehikkojen säännöt ohjaavat 
sijoitustoiminnan riskinottoa eläkelaitoksissa.

Suomessa eläkelaitoksissa tukeudutaan liiaksi yhden vuoden tar-
kastelujakson etuusperusteisiin vakavaraisuuskehikkoihin, jotka eivät 
mahdollista optimaalista sijoituskäyttäytymistä. Vakavaraisuuskehik-
ko on myötäsyklinen. Tällaiset etuusperusteiset vakavaraisuuskehikot 
tuottavat 1,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vastaavasti kassavirta-
perusteiset, pitkän ajan vakavaraisuuskehikot (esimerkiksi run-off- ja 
NAIC-regulaatio), joita käytetään esimerkiksi Yhdysvalloissa.

Yhtenä vaihtoehtona on kassavirtaperusteinen laskentamalli. Pen-
nanen ja Hilli ovat kehittäneet yksinkertaisen numeeriseen lasken-
taan soveltuvan mallin suomalaisen työeläkelaitoksen lakisääteiseen 
vakuutustoimintaan liittyville kassavirroille ja vastuille23.

Kassavirtaperusteinen vakavaraisuuskehikko tunnistaa nykyistä ke-
hikkoa aikaisemmin, jos eläkelaitoksen varallisuus ei todennäköisesti 
tule riittämään eläkkeiden maksamiseen. Samalla se myös indikoi 
keskimäärin vähemmän väärin varojen riittämättömyyttä tilanteissa, 
joissa varat todellisuudessa riittäisivätkin. Kassavirtaperusteinen va-
kavaraisuuskehikko mahdollistaa suuremman osakesijoitusten mää-
rän ilman eläkelaitoksen konkurssin todennäköisyyden nousemista. 
Samalla se ohjaa vähemmän myötäsykliseen sijoitustoimintaan.

Kassavirtaperusteisessa vakavaraisuuskehikossa, jossa sijoitusten 
kassavirrat saadaan tehostetummin kohdennettua tulevaisuuden 
eläkevastuiden maksuihin, mahdollistavat myös eläkevakuutuksien 
hintojen laskemista, ja siten työvoimakustannusten alentamista, mitä 
Suomi juuri nyt kipeästi tarvitsee.

23 Hilli & Pennanen, Työeläkelaitoksen kassavirta-vastuumalli, Vakuutusvalvonta 2007,
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Onko Suomen eläkelaitosten aika siirtyä kassavirtaperusteisiin pit-
kän aikavälin vakavaraisuuskehikkoihin?

Solvenssi II -direktiivi antaa eläkelaitoksille vapaat kädet mallintaa it-
selleen omat vakavaraisuuskehikot, jotka ohjaavat toimintaa pitkällä ai-
kavälillä, mutta valvojan vakavaraisuusrajoja ei kuitenkaan saa ylittää. 

Onko tässä parantamisen varaa?
Joka tapauksessa, käytettiin mitä tahansa vakavaraisuuskehikkoa, se 
ei ratkaise eläkepommin olemassaoloa. Mutta oikean vakavaraisuus-
kehikon käyttö voi parantaa tietämystä siitä, koska eläkevarojen kat-
tavuus loppuu.

Siksi kannatamme kassavirtaperusteiseen, pitkän aikavälin 
(run-off ), vakavaraisuuskehikkoon siirtymistä Suomessa, myös val-
vojan näkökulman huomioon ottaen. Vaihtoehtoisesti kaikista vaka-
varaisuusrajoista voidaan kokonaan luopua, jotta sijoitusstrategiat 
voidaan muokata mahdollisimman tuottaviksi!

Yksinkertaisin ratkaisu olisi, että viranomainen määräisi eläkesi-
joittajille vertailusalkun, esimerkiksi 60/40-salkun ja sille tiukan ”trac-
king error” -rajan, joka rajoittasi eläkesijoittajien ottamaa aktiiviriskin 
määrää. Norjan valtion eläkerahastolla, niin sanotulla öljyrahastolla, 
on tällainen käytäntö. Aktiiviriskillä tarkoitetaan tuottopoikkeaman 
volatiliteettia eli keskihajontaa. Tämä johtaisi siihen, että kaikilla elä-
kesijoittajilla olisi samanlaiset sijoitussalkut. Mutta eläkesijoittajien 
sijoitussalkut ovat samanlaiset jo nyt, koska vakavaraisuussäännöt 
ohjaavat eläkelaitokset laumakäyttäytymiseen.

3.3 Mitkä ovat eläkesijoittajan riskit?
S I J O I T TA J I E N O N S E LV I T E T TÄVÄ I TS E L L E E N,  mitkä ovat hänen ris-
kinsä ja mitkä asiat eivät ole riskejä. Rahoituksen perusteoriassa ja 
Suomen eläkejärjestelmän vakavaraisuuskehikossa riskin käsite on 
ymmärretty väärin. Eläkejärjestelmän vakavaraisuussäännöt ovat 
heikolla pohjalla.

Sijoittamisessa eläkesijoittajalla on pitkä aikajänne, jolloin eläkesi-
joittajan ei tarvitse välittää markkinoiden tilapäisistä notkahduksista. 
Eläkesijoittaminen on kuin maratonin juoksemista. Sijoittamisessa 
vuosi vastaa kilometriä maratonilla. Maratonilla ei jaeta välikilomet-
ripalkintoja. Yalen yliopiston rahaston menestynyt salkunhoitaja to-
teaa tämän sanomalla: ”Olen mieluimmin paras sijoittaja 10 vuoden 

aikajänteellä kuin paras yhden vuoden vertailussa.”24 Yale lähes tup-
lasi salkkunsa arvon kymmenessä vuodessa 12,7 miljardista dollarista 
23,9 miljardiin dollariin. 

Kuviosta 3 havaitaan, että vuonna 2008 finanssikriisin yllättäessä 
suomalaisten eläkesijoittajien salkkujen arvosta hupeni 15 prosenttia. 
Mutta jo kaksi vuotta myöhemmin eläkesijoittajien salkkujen arvot 
saavuttivat tai ylittivät finanssikriisiä edeltävän tason. Kun osakekurs-
sit ovat romahtaneet, osakkeiden odotetut tuotot ovat korkeammat 
kuin ennen romahdusta, koska osakkeiden arvostustasot ovat romah-
duksen jälkeen alhaisemmat kuin ennen romahdusta. Huono sijoitus-
tuotto on suomalaisen eläkesijoittajan riski ja se riski on toteutunut.   

Kuvio 3. Työeläkesijoittajien kumulatiiviset tuotot 2005–2016.

Kun eläkesijoittajalla on pitkä aikajänne, eläkesijoittaja voi tarjota 
markkinoille likviditeettiä silloin, kun markkinat ovat sen tarpeessa, 
esimerkiksi osakemarkkinoiden romahdettua. Eläkesijoittajat ostavat 
osakkeita silloin kuin muut myyvät. Tämä tapahtuu rebalansoimalla 
eli palauttamalla salkun panot takaisin tavoitepainoihin. Eläkesijoitta-
ja toimii vastasyklisesti. Finanssikriisin aikaan vakavaraisuussäännöt 
pakottivat yksityisen sektorin eläkesijoittajat myötäsykliseen sijoitta-
miseen, myymään osakkeita silloin, kun muutkin myyvät.

24  Hudson (2015) Norway vs Yale vs Canada: Weighting Up Investment Models for the Long Term, BLY 
Mellon.
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Kalifornian julkisen sektorin eläkesijoittaja (California Public Emp-
loyees’ Retirement System, CalPERS) on hyvä esimerkki huonosta si-
joittamisesta. Sen osakesalkun arvo laski vuoden 2007 yli 100 miljar-
dista dollarista 38 miljardiin vuonna 2009. Se toimi myötäsyklisesti ja 
myi osakkeita silloin, kun muutkin myivät. CalPERS:in hallitus vastaa 
CalPERS:in hallinnoinnista. Hallitukseen nimitetään CalPERS:in va-
kuutuksen ottajien ja vakuutettujen edustajia, kuveröörin nimittämiä 
jäseniä ja osavaltion virkamiesten edustajia. Yhdelläkään hallituksen 
jäsenellä ei ollut aikaisempaa varainhoidon kokemusta.

Kaikki eivät voi myydä samanaikaisesti. Joidenkin pitää myös os-
taa. Norjan valtion eläkerahasto rebalansoi osakesalkkunsa ostamalla 
osakkeita markkinoiden notkahdettua vuosina 2008 ja 2009. Se osti 
osakkeita edullisesti niiltä sijoittajilta, jotka myivät väärään aikaan. 
Rahaston rebalansoitisääntö tulee valtiovarainministeriöltä ja par-
lamentilta. Mekaaninen sääntö on rahastoa sitova. Sitovan säännön 
johdosta rahaston toimiva johto oli kuin mastoon sidottu Odysseus, 
jonka olisi muuten ollut vaikea vastustaa seireenien kutsua myydä 
paniikissa.

Ang määrittelee ihanteellisen vertailusalkun ominaisuudet:
1. Se on hyvin määritelty. Esimerkiksi 60/40-salkku.
2. Siihen voidaan sijoittaa. Esimerkiksi käyttämällä ETF-rahastoja.
3. Se on replikoitavissa.
4. Se on riskisopeutettu.

Edellisten lisäksi, sen tulee olla vaikeasti voitettavissa, esimerkkinä 
60/40-markkinasalkku. 

Suomalaiset eläkesijoittajat olisivat päässeet parempaan tuottoon 
ottamalla enemmän markkinariskiä, pelkästään sijoittamalla samalla 
tavalla kuin markkinat tekevät. Kuvasta 3 havaitaan, että perinteisellä 
60/40-salkulla yksi miljardi olisi kasvanut noin 12 vuodessa 2,2-ker-
taiseksi, kun yksityisen sektorin työeläkelaitosten sijoittamisella mil-
jardi kasvoi vain 1,8-kertaiseksi.

Norjan ”öljyrahaston” strategisessa salkussa on 60 prosenttia osak-
keita, 35 prosenttia korkosijoituksia ja viisi prosenttia kiinteistösi-
joituksia. Parempaan tuottoon päästään myös ottamalla enemmän 
osakeriskiä, poikkeamalla markkinasalkun painoista. Norjan valtion 
eläkerahastoa arvioinut asiantuntijaryhmä päätyi suosittelemaan osa-
kepainon nostamista 70 prosenttiin. Norjan keskuspankki nokitti vielä 
paremmaksi ja nosti suositusta 75 prosenttiin.

Ambachtsheer tarjoaa seuraavan esimerkin Suomen eläkejärjes-
telmälle: ”Jos oletetaan, että osaketyyppisillä sijoituksilla on pitkällä 

aikavälillä kolmen prosen tin riskipreemio verrattuna velkatyyppisiin 
investointeihin, tuotto-odotusta voitaisiin lisätä yhdellä pro sentilla 
vuotta kohden, jos Suomen nykyisestä (suunnilleen) 45–55 -jakaumasta 
siirryttäisiin 80–20 -jakaumaan.”

Esimerkki tarkoittaa allokaatiota, jossa on 80 prosenttia osakkeita 
ja 20 prosenttia korkosijoituksia. Suomen eläkejärjestelmä voisi sovel-
taa vertailusalkkuna 60/40-markkinasalkkua tai Norjan öljyrahaston 
soveltamaa 60/35/5-salkkua. Vakavaraisuussääntö voidaan korvata 
samanlaisella aktiiviriskirajoituksella, kuten Norjan öljyrahastossa. 
Rahaston ja sen vertailuindeksin tuottoeron volatiliteettitavoite eli 
aktiiviriskin yläraja on yksi prosentti vuositasolla.

Taulukko 4: Eläkesijoittajien sijoitussalkkujen tunnusluvut.

Taulukko 4 esittää eläkesijoittajien salkkujen tunnusluvut: β-kertoi-
men, aktiivituoton α, aktiiviriskin σ(α) ja informaatio-osamäärän, joka 
on kahden edellisen osamäärä. Taulukossa on oletettu, että vertai-
lusalkkuna on 60/40-salkku. Beeta ilmoittaa, kuinka paljon eläke-
sijoittaja on ottanut markkinariskiä. Kaikki kertoimet ovat ykköstä 
pienempiä. 

Beeta-kertoimesta voidaan ratkaista sijoittajan implisiittinen riski-
sopeutettu vertailusalkku, joka on yksittäinen pääomamarkkinoiden 
suoran (capital market line) piste. TELA-sarakkeen tapauksessa se on 
rbmk = 0,29rf + 0,71rmkt, jossa 0,29 on riskittömän sijoituksen rf pai-
no ja 0,71 on markkinasalkun rmkt paino.

Kanadan eläkejärjestelmän (CPP) sijoitusneuvosto (CPPIB) soveltaa 
faktorisijoittamista siten, että se tulkitsee kaikki omaisuusluokat kah-
den staattisen riskifaktorin, osake- ja korkofaktorin, kombinaatioksi. 
Esimerkiksi dollarin kiinteistösijoitus vastaa 0,40 dollarin sijoitusta 
listattuihin osakkeisiin ja 0,60 dollarin sijoitusta velkakirjoihin. 

β α (%) σ(α) (%) IR

ELO 0,55 -1,76 5,51 -0,32

ETER A 0,71 -3,36 5,04 -0,67

ILMARINEN 0,80 -1,85 4,87 -0,38

VARMA 0,70 -1,63 5,01 -0,33

VERITAS 0,68 -1,75 5,88 -0,30

TELA 0,71 -1,86 4,88 -0,38

KEVA 0,94 -0,97 4,88 -0,30

VER 0,82 -1,58 3,76 -0,42
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Koska taulukon 4 kaikki β-kertoimet ovat ykköstä pienempiä, eläke-
sijoittajat ovat ottaneet markkinoita vähemmän markkinariskiä. Siksi 
tuotot ovat jääneet alhaisiksi. Kevan ja VER:n muita eläkesijoittajia 
parempi tuotto selittyy sillä, että ne ovat ottaneet muita enemmän 
markkinariskiä; ei sillä, että ne olisivat muita parempia sijoittajia.

Markkinariski ei ole sijoittajan ainoa riski. Taulukko 5 esittää omai-
suusluokkien riskikontribuutiot, kuinka paljon kukin omaisuusluok-
ka selittää salkun tuoton vaihtelusta, volatiliteetista, kokonaisriskistä. 
Salkkujen painoina on käytetty vuoden 2016 kolmannen neljännek-
sen painoja. Rahassa mitattuna osakkeiden paino salkuissa on 29—45 
prosenttia, mutta riskillä mitattuna osakeriskin osuus kokonaisriskis-
tä onkin 74–95 prosenttia. Osakepainon lisääminen kasvattaisi osake-
riskiä ja jättäisi sijoittajan osakemarkkinoiden turbulenssin armoille. 
Tarjolla on myös parempi vaihtoehto: vähennetään osakeriskiä.

Taulukko 5: Eläkesijoittajien sijoitussalkkujen riskikontribuutiot,  
prosenttia.

 

Faktorisijoittaminen on nykyaikainen ratkaisu parempaan sijoit-
tamiseen. Asness ja Ilmanen väittävät, että faktorisijoittamisella voi-
daan saavuttaa jopa viiden prosentin reaalituotto. Faktorisijoittamisen 
periaatteena on poiketa pääomapainotteisen indeksin painoista, esi-
merkiksi soveltamalla niin sanottua tyylisijoittamista. Faktorisijoitta-
minen on passiivista, mutta dynaamista ja indeksisijoittamista, mutta 
aktiivista.25 Siitä käytetään myös nimityksiä ”älybeeta” (smart beta) ja 
”tieteellinen beeta” (scientific beta).

Eläketurvakeskus ei ole ollut yksin optimistisine tuotto-oletuk-
sineen.26 Asness ja Ilmanen mainitsevat artikkelissaan, että useat 

25  Ks. Ang Asset Management – A Systematic Approach to Factor Investing. 
26  Esimerkiksi vielä vuonna 2009 Kevan pitkän aikavälin tavoite oli neljän prosentin vuotuinen reaalituot-
to. Lähde: Taloussanomat 15.6.2009.

institutionaaliset sijoittajat odottavan saavansa viiden prosentin re-
aalituoton sijoituksilleen. Kirjoittajien analyysin mukaan perinteisen 
60/40-salkun tuotto-odotus oli 2,4 prosenttia vuonna 2012, joka on 
alhaisin luku 112 vuoteen. Arvio on linjassa edellä esitettyjen arvioi-
den kanssa. 

1990-luvulla 60/40-markkinasalkku oli tyypillinen institutionaali-
sen sijoittajan sijoitussalkku. Uskottiin yleisesti, että tämä ensimmäi-
sen sukupolven sijoitussalkku takaa riittävän riskien hajautuksen. 
Vuosituhannen vaihteen ”teknokuplan” puhkeaminen osoitti oletuk-
sen vääräksi. Osakeriski dominoi salkun kokonaisriskiä, kuten taulu-
kosta 5 voidaan havaita. Vuosituhannen vaihteen jälkeen uskottiin, 
että erilaisten ”vaihtoehtoisten omaisuusluokkien” käyttö sijoitussal-
kuissa tuo tarpeellisen hajautushyödyn. Tästä toisen sukupolven peri-
aatteesta käytetään nimitystä ”Yalen malli”. Vuoden 2008 finanssikriisi 
osoitti oletuksen vääräksi. Salkunriskiä dominoi edelleen yksi ainoa 
riskitekijä, osakemarkkinoiden riski. Kolmannen sukupolven mallit 
soveltavat erilaisia riskipreemiostrategioita ja -menetelmiä, faktori- ja 
riskipariteettisijoittamista.27 

Asness ja Ilmanen suosittelevat, että sijoittajien tulisi vähentää osa-
kepainoa ja hakea tuottoa muista riskifaktoreista. Niiden pitäisi alkaa 
soveltaa faktorisijoittamista, joilla ne voisivat päästä viiden prosentin 
tavoitetuottoon. Faktorisijoittamisella suomalainen eläkesijoittaja voi-
si saavuttaa 4–5 prosentin reaalituoton.

Kun aikaisemmin perinteinen 60/40-malli on tarjonnut Marko-
witzin portfolioteoriaan perustuvan suosituksen eläkesijoittamiselle, 
nykyään suositellaan niin sanottuja Norjan, Yalen ja Kanadan mal-
leja.28 Näistä faktorisijoittamista soveltava Kanadan malli on sopivin 
vaihtoehto Suomen eläkejärjestelmälle.

3.4 Eläkereformi
M A A I L M A N PA N K K I  S U O S I T T E L E E  kolmesta pilarista koostuvaa eläke-
järjestelmää29. Ensimmäinen pilari koostuu pakollisesta ansioperus-
teisesta PAYGO-eläketurvasta, toinen pilari pakollisesta maksuperus-
teisesta eläketurvasta ja kolmas vapaaehtoisen ennakkosäätämisen 
tarjoamasta eläketurvasta. Modigliani ja Muralidhar väittävät, että 

27  Investment & Pensions Europe -lehdellä on useita faktori- ja riskipariteettisijoittamista käsitteleviä 
erikoisliitteitä. 
28  Ks. Esimerkiksi Hudson Norway vs Yale vs Canada: Weighing Up Investment Models for the Long Term, 
MNY Mellon. 
29  Ks. Modigliani & Muralidhar Rethinking Pension Reform. 

O SA K K E E T KO ROT K I I N T E I STÖT M U U T

ELO 80,6 5,4 1,5 12,6

ETER A 73,5 15,3 2,7 8,5

ILMARINEN 86,1 13,4 -1,2 1,6

VARMA 78,7 2,7 0,3 18,4

VERITAS 84,3 6,8 0,1 8,9

TELA 81,7 6,8 0,3 11,2

KEVA 86,3 9,0 0,2 4,5

VER 95,4 2,5 -0,2 2,3
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heidän suosittelemansa ”ihanteellinen” kahden ensimmäisen pilarin 
eläkejärjestelmä on riittävän hyvä.

Kahden pilarin järjestelmä on hybridijärjestelmä, joka koostuu 
sekä ansioperusteisesta että maksuperusteisesta komponentista. Sel-
lainen on käytössä muun muassa Ruotsissa. Eläkeyhtiö Eteran toimi-
tusjohtaja Stefan Björkman järkytti vuoden 2016 kesällä eläkejärjestel-
män sisäpiiriläisiä kirjoittamalla Helsingin Sanomissa30, että Suomen 
eläkejärjestelmän tulisi ottaa käyttöön Ruotsin malli. Järjestelmässä 
kaikille eläkkeensaajille taataan sama peruseläke, esimerkiksi 1 500 
euroa kuukaudessa.

Osa työeläkemaksuista ohjataan palkansaajan valitsemiin sijoi-
tusrahastoihin. Tämä maksuperusteinen tekijä tarjoaa eläkkeeseen 
muuttuvan osan, jonka tarjoama tuotto tarjoaa mahdollisen lisän pe-
ruseläkkeeseen. Järjestelmässä palkansaaja kantaa osittaisen vastuun 
eläkkeensä suuruudesta.

Modiglianin ja Muralidharin ihanteellinen malli perustuu Marko-
witzin (1952) nykyaikaiseen portfolioteoriaan ja sen laajennukseen, 
Tobinin (1958) ja Sharpen (1964) kahden salkun separaatiolauseeseen. 
Nykyaikainen portfolioteoria tarjoaa sijoittajille normatiivisen säännön, 
jonka mukaan optimaalisesti toimiva sijoittaja jakaa sijoituksensa kah-
teen salkkuun, riskipitoiseen markkinasalkkuun ja riskittömään korko-
salkkuun. Salkkujen painot riippuvat sijoittajan riskin sietokyvystä.

Modigliani ja Muralidhar kutsuvat malliaan kahden eläkerahaston 
malliksi, joka soveltaa heidän kehittämäänsä ”kahden eläkerahaston 
teoreemaansa”. Siinä ansioperusteinen PAYGO-komponentti vastaa 
kahden salkun separaatiolauseen (palkansaajan näkökulmasta) riski-
töntä salkkua. Maksuperusteinen komponentti vastaa (palkansaajan 
näkökulmasta) riskipitoista salkkua.

Suomessa ansioperusteisen riskittömän komponentin tehtävänä 
olisi taata takuueläke, esimerkiksi 1 500 euroa kuukaudessa. Noudate-
taan Ambachtsheerin suositusta, poistetaan vakavaraisuussäännöt ja 
yhdistetään työeläkelaitokset yhdeksi ammattimaisesti hallinnoiduk-
si sijoitusrahastoksi, joka soveltaa faktorisijoittamista. Yhdistettyyn 
eläkerahastoon voidaan ottaa mukaan myös julkisen sektorin Keva ja 
VER. Hallinnoltaan rahaston tulee noudattaa Kanadan esimerkkiä, eli 
rahastoa hallinnoi ainoastaan sijoittamisen asiantuntijat.

Eläkerahasto vastaisi eläkevarojen sijoittamisesta omistajan oikeuk-
sin ja vastaisi takuueläkkeestä. Toimenpanoa varten tarvitaan erilli-
nen yksikkö, esimerkiksi entinen Keva, jolla on tehtävään tarvittava 
infrastruktuuri.

30  Helsingin Sanomat 28.6.2016.

Hallinnoinnissa eläkerahasto voi soveltaa Kanadan eläkejärjestel-
män (Canadian Pension Plan, CPP) esimerkkiä. CPP:n hallitus tai sijoi-
tusneuvosto (Pension Plan Investment Board, CPPIB) hallinnoi rahaston 
sijoitusvarallisuutta. Sijoitusneuvostossa on ainoastaan sijoitusalan 
asiantuntijoita. Se on täysin riippumaton sekä poliitikoista että virka-
miehistä. Kanadan järjestelmästä sanotaan, että on helpompi muuttaa 
maan perustuslakia kuin puuttua sijoitusneuvoston toimintaan.

N U O RT E N S U KU P O LV I E N E T U VO I DA A N  ottaa huomioon allokoimal-
la työuran alussa suurempi osuus työeläkemaksusta työntekijän va-
litsemiin Finanssivalvonnan hyväksymiin sijoitusrahastoihin. Sijoi-
tusrahastot ovat yksityisten palvelun tarjoajien sijoitussalkkuja, jotka 
koostuvat indeksirahastoista ja indeksiosuus- eli ETF-rahastoista. Työ-
eläkemaksusta työntekijän sijoitusrahastoon menevä osuus pienenee 
vähitellen työvuosien karttuessa.

Otetaan yksinkertainen esimerkki. Henkilön työura alkaa 25-vuo-
tiaana. Työntekijä jää eläkkeelle 40 vuoden kuluttua 65-vuotiaana. 
Työuran alussa palkka on 3 000 euroa kuukaudessa ja kaikille työn-
tekijöille tarjotaan sama takuueläke 1 500 euroa kuukaudessa. Reaa-
lipalkka ja reaalinen takuueläke kasvavat prosentilla vuodessa. Ris-
kipitoisen komponentin eli työntekijän sijoitussalkun realituotto on 
kaksi prosenttia vuodessa. Työeläkemaksu on nykyinen 24 prosenttia.

Ensimmäisenä vuotena koko työeläkemaksu allokoidaan palkan-
saajan valitsemaan riskipitoiseen salkkuun. Seuraavana vuonna 95 
prosenttia työeläkemaksusta allokoidaan palkansaajan valitsemaan 
sijoitussalkkuun ja viisi prosenttia ansioperusteiseen riskittömään 
salkkuun. Periaatetta jatketaan, kunnes 40 vuoden kuluttua 24 prosen-
tin työeläkemaksusta 3 prosenttiyksikköä on allokoitu palkansaajan 
valitsemiin sijoitusrahastoihin ja 21 prosenttiyksikköä ansioperustei-
seen riskittömään salkkuun.

40 vuoden kuluttua kahden prosentin reaalituotolla palkansaajan 
sijoitussalkun arvo on 5,4 kertaa palkansaajan viimeisen vuoden vuo-
siansio. Neljän prosentin reaalituotolla palkansaajan sijoitussalkun 
arvo on 9,3 kertaa hänen viimeisen vuoden vuosiansionsa. Tämän 
päälle palkansaaja saa reaalisen 2 200 euron takuueläkkeen. Eläk-
keelle siirryttyään hän voi realisoida sijoitussalkkunsa ja ostaa vapau-
tuneilla säästöillä itselleen annuiteetin tai sijoittaa rahat riskittömiin 
korkosijoituksiin.

 Palkansaajan on syytä valita sijoitusrahastonsa siten, että ne sopivat 
hänen riskipreferensseihinsä elinkaariperiaatetta soveltamalla. Peri-
aatteena on, että nuoret sukupolvet voivat ottaa vanhempia enemmän 
osakeriskiä. Iän karttuessa osakeriskiä vähennetään ja salkun korko-
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painoa lisätään. Eläkkeelle siirryttäessä salkussa on ainoastaan riskit-
tömiä korkosijoituksia.

3.5 Muutosvalmius
U U D E N  PÄ ÄTÖ KS E N T E KO K U LT T U U R I N  P E R U S TA N A  ovat seuraavat 
kivijalat:

1. Edessä olevien muutoksien ja niiden seurauksien ymmärtämi-
nen vaatii pitkän aikajänteen tarkastelun. Lyhyellä aikajänteellä 
asiat tuntuvat jatkuvan enemmän tai vähemmän kuten tähän asti, 
ja suurten muutosten mieltäminen on vaikeaa.
2. Suuriin muutoksiin sopeutuminen, niihin vastaaminen ja niistä 
hyötyminen vaativat ennakoivia toimenpiteitä, jotka vaativat aikaa.
3. Tärkeintä on avata keskustelut mahdollisimman aikaisin.

Yksi ilmeinen johtopäätös tähän asti esitetystä on, että tämän ja seu-
raavan sukupolven johtajat kohtaavat ehkä vaikeimmat ongelmat, 
mitä mikään aikaisempi sukupolvi on kohdannut.

Näistä ongelmista eläkepommi on yksi suurimmista. Meidän on 
rakennettava kokonaan uusi malli hyvinvointiyhteiskunnalle, ei vain 
parannettava olemassa olevaa mallia ja sen on perustuttava asioille, 
jotka ovat meille tärkeitä. Meidän on löydettävä koko yhteiskunnalle, 
ei vain eläkepommin neutralisoimiseksi, kestävä pohja.

Ja tämä on tehtävä tilanteessa, jossa usko julkisen sektorin insti-
tuutioihin on heikentynyt ja demografinen kehitys, Suomessa ja maa-
ilmassa yleisesti, on tunnettu ja erittäin haastava sekä paineet toimia 
aidosti kestävästi myös ympäristön näkökulmasta ovat kasvaneet.

Perinteinen muutosjohtaminen keskittyy rakenteisiin ja valtakysy-
myksiin, vallan jakoon ja sen käyttöön. Usein vallankäyttö tuntuu so-
pivan paremmin pysäyttämään uusia ideoita, varjelemaan poliittisia 
ja taloudellisia intressejä, kuin aikaansaamaan tarvittavia uudistuksia.

Taloustieteen nobelisti Edmund Phelps31 toteaakin, että korporati-
vismiin kuuluu sisäänrakennettuna ajatus: ”Yritykset eivät tosiasiassa 
halua kilpailijoita”. Ne haluavat ylläpitää saavutetut asemat.

Michael Lewis32 kuvaa hyvin edessä olevaa muutosvastarintaa: 
”Niin kauan kuin järjestelmä oli sen sisällä olevien henkilökohtaisten  
etujen mukainen, kukaan heistä ei ryhtyisi muuttamaan sitä, oli se 
kuinka epärehellinen ja turmeltunut tahansa.”

31  Helsingin Sanomat 26.5.2014. 
32  Lewis 2015.

Onnistuakseen eläkereformi edellyttää olemassa olevien ajatusmal-
lien ja rakenteiden kehittämistä. Mutta se edellyttää myös etabloitujen 
instituutioiden ja korporaatioiden oletusten, tehtävien ja toiminta-
mallien reflektointia suhteessa muuttuneeseen toimintaympäristöön 
ja niukkeneviin taloudellisiin mahdollisuuksiin.

O N G E L M A O N K A KS I P I I P P U I N E N:

1. Eläkevastuita ei pystytä kattamaan nykyisten (rahastoitujen ja 
rahastoituvien) eläkevastuiden avulla.
2. Tulevaisuuden Suomen työllistettyjä on vähän ja heidän ostovoi-
mansa on nykyisiä sukupolvia alhaisempi.

Suomalainen yhteiskunta sellaisena, kun sen olemme kokeneet, totut-
tu perusturvamme ja tapamme elää on väistämättömän muutoksen 
edessä.

Eläkevalta on kykyä aikaansaada haluttuja tuloksia eläkejärjestel-
mässämme. Tuloksia saavutetaan politiikan, lain ja säätelyn keinoin 
sekä ohjaamalla eläkerahojen käyttöä ja sijoituksia. Näitä asioita ohjaa 
Suomessa joukko ammattilaisia, jotka ovat tottuneet vakiintuneisiin 
ajatus- ja toimintamalleihin, varsinkin poliittisella tasolla. Myös tältä 
joukolta vaaditaan muutosta.

Edessämme on lukuisia vaikeita päätöksiä. Tarvitsemme tosiasioi-
hin perustuvaa puolueetonta analyysia ja avointa viestintää. Tärkein 
huomio kuitenkin on, että eläkepäätösten pitää olla paremmin sidok-
sissa ihmisiin, joiden elämää ne koskettavat. Useampien ihmisten, 
useammista sukupolvista, on voitava vaikuttaa organisaatioihin ja 
rakenteisiin, jotka rakentavat heidän arkeaan ja eläketurvaa.
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4. 
Loppupäätelmät

K A N S A I N VÄ L I S I SS Ä  A RV I O I N N E I SS A  S U O M E N  eläkejärjestelmä on 
arvioitu yhdeksi maailman parhaista. Vuonna 2016 julkaistussa elä-
kejärjestelmien vertailussa Suomen eläkejärjestelmän kestävyys ja 
sukupolvien välinen tasa-arvo herättivät suurimmat huolen aiheet. 
Suomi ei ole yksin näiden ongelmien kanssa. Etuusperusteiset eläke-
järjestelmät eivät ole enää kestävällä pohjalla, jos etukäteen luvattuja 
eläkkeitä ei pystytä maksamaan järjestelmään tulevilla kassavirroilla. 
Useissa maissa onkin siirrytty maksuperusteisiin järjestelmiin, jotka 
ovat yleensä rahastoivia ja joissa työntekijä kantaa täyden vastuun 
eläkkeensä suuruudesta. 

Suomessa eläkkeet rahoitetaan noin 75-prosenttisesti jakojärjestel-
män mukaisesti ja noin 25-prosenttisesti etukäteen rahastoimalla. Työ-
eläkemaksuina järjestelmään tuleva kassavirta ei enää riitä kattamaan 
ulos maksettavia eläkkeitä. Rahastoidun 175 miljardin euron sijoitus-
tuotostakaan ei saada helpotusta tilanteeseen. Kansainvälisille eläkesi-
joittajille tyypillisen 60/40-salkun ex ante reaalituotto on ollut pohjalu-
kemissa vuodesta 1998 lähtien, hieman yli kahdessa prosentissa. 

Suomalainen eläkesijoittaminen on ollut tehotonta. Viimeisen 
12 vuoden aikana yksityisen sektorin eläkesijoittajat ovat hävinneet 
markkinoille keskimäärin kahdella prosenttiyksiköllä vuodessa. Kaksi 
prosenttiyksikköä tuotossa vastaa neljää prosenttiyksikköä työeläke-
maksussa ja 2,2 miljardin vuotuista tuottomenetystä yksityisen sekto-
rin nykyiselle 110 miljardin rahastoidulle osuudelle. 

Työeläkelaitosten vakavaraisuussäännöt on ollut suurin syy sijoitta-

misen tehottomuudelle, koska yksityisen sektorin työeläkesijoittajille 
asetetut sijoitusrajoitukset ovat estäneet pitkäjänteisen ja tuottoha-
kuisen sijoittamisen. Ilman vakavaraisuussääntöjä työeläkelaitoksissa 
oleva sijoitusvarallisuus olisi nyt 26 miljardia euroa suurempi. Sillä 
olisi voitu maksaa yhden vuoden eläkkeet.

Eläkesijoitusten tuotto-odotusta voidaan parantaa ottamalla enem-
män osakeriskiä. Jos eläkesijoittajien salkuissa olisi 100 prosenttia 
osakkeita, niin työeläkelaitosten olisi mahdollista saavuttaa ETK:n 
asettama tuotto-odotus. Rahassa mitattuna työeläkelaitosten sijoitus-
salkuissa on noin 40 prosenttia osakkeita, mutta riskillä mitattuna 
noin 80 prosenttia kokonaisriskistä on osakeriskiä. Osakeriskin kasvat-
taminen vain altistaisi eläkejärjestelmän sijoitukset entistä enemmän 
osakemarkkinoiden vietäväksi.

Paras vaihtoehto on seurata alan kansainvälistä kehitystä ja alkaa 
soveltaa faktorisijoittamista – vähentää osakepainoa ja hakea tuottoa 
vaihtoehtoisista riskitekijöistä. Tällaisella sijoittamisella voidaan saa-
vuttaa jopa 4–5 prosentin reaalituotto. Eläkesijoittajien hallitukset 
ovat avainasemassa toiminnan kehittämisessä, sillä hallitusten teh-
tävänä on sparrata eläkesijoittajan johtoa parempaan suoritukseen. 
Kehityksen edellytykset ovat kuitenkin olemattomat.

Tämä eläkesijoittajan hallituksen tärkein tehtävä edellyttää halli-
tuksen jäseniltä sijoitustoiminnan asiantuntemusta, jota suomalaisten 
eläkesijoittajien hallituksista ei löydy. Laki kuitenkin edellyttää halli-
tuksilta riittävää sijoitustoiminnan asiantuntemusta. Finanssivalvon-
nan tulkinnan mukaan vähintään puolet hallituksen jäsenistä pitäisi 
olla sijoitustoiminnan asiantuntijoita. Hallitukset ovat kuitenkin valta-
osin korporaatioiden, työmarkkinajärjestöjen edustajien miehittämiä. 

Keskeiset työntekijäjärjestöt, SAK ja STTK eivät edes pidä sijoit-
tamisen asiantuntemusta tärkeänä, vaan ne korostavat Finanssival-
vonnalle lähettämässä kannanotossaan muiden tehtävien tärkeyttä. 
Työntekijäjärjestöjen mielestä työeläkevakuutusyhtiöiden päätehtävä 
on työeläkevakuutusten toimeenpano, ja sijoitustoiminta on osa tätä 
kokonaisuutta.

Eläkejärjestelmän olisi syytä alkaa toteuttaa Suomen eläkejärjestel-
mää arvioineen professori Keith Ambachtsheerin ehdottamaa kahta 
suositusta: Suomen tulisi luopua tarpeettomista vakavaraisuussään-
nöistä ja yhdistää työeläkelaitokset yhdeksi eläkerahastoksi. Vakava-
raisuussäännöistä luopuminen mahdollistaisi pitkäjänteisen ja tuot-
tohakuisen sijoittamisen. Työeläkelaitosten yhdistämisestä saataisiin 
eläkejärjestelmään skaalaetu, josta koituisi noin 400 miljoonan vuo-
tuinen kustannussäästö.

Ehdotamme, että Suomen eläkejärjestelmä voisi alkaa soveltaa 
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Ruotsin mallin mukaista hybridiä eläkejärjestelmää, jossa on julkinen 
etuusperusteinen komponentti ja yksityinen maksuperusteinen kom-
ponentti. Julkinen eläkerahasto takaisi kaikille eläkeläisille saman-
suuruisen takuueläkkeen. Rahastoiva maksuperusteinen komponentti 
taas tarjoaisi eläkeläisille sijoitustuotoista riippuvan lisän eläkkeeseen. 
Työntekijä kantaisi osittaisen vastuun omasta eläketurvastaan. Nuor-
ten sukupolvien asema voidaan ottaa huomioon siten, että työuran 
alussa suurin osa työeläkemaksusta kohdennetaan työntekijän va-
litsemiin sijoitusrahastoihin. Tämän jälkeen rahastoihin allokoitua 
osuutta pienennetään vähitellen työuran karttuessa.

Onnistuakseen eläkereformi edellyttää olemassa olevien ajatusmal-
lien ja rakenteiden kehittämistä. Korporaatiot, työmarkkinajärjestöt, 
hallitsevat Suomen eläkejärjestelmää ja ne myös päättävät järjestel-
mästä, kuten myös sen sijoitustoiminnasta. Korporaatiot ovat alttiita 
agenttiongelmalle: moraalikadolle ja haitalliselle valikoitumiselle. 
Korporativismi on este uusien innovaatioiden kehittymiselle. 

Niin kauan kuin järjestelmä on sen sisällä olevien henkilöiden 
henkilökohtaisten etujen mukainen, kukaan järjestelmän sisällä ole-
va ei ryhtyisi muuttamaan sitä, oli järjestelmä kuinka epärehellinen 
ja turmeltunut tahansa. Tarpeellisiin muutoksiin saattaa kulua aikaa, 
koska työeläkejärjestelmässä on kysymys sen verran mittavista valta-
poliittisista kysymyksistä.

Liite

S I J O I T U S T U OT TO  VO I DA A N  A RV I O I DA  soveltamalla niin sanottua 
Gordonin kasvumallia vuodelta 1963. Mallin mukaan osakkeen hinta 
(P) on tulevien osinkojen (D) nykyarvo: P = D/[E(r) – g]. Osingot dis-
konttaustekijänä on sijoittajan tuottovaatimuksen eli diskonttokoron 
E(r) ja osinkojen kasvunopeuden erotus.

Pudotamme pois odotusarvo-operaattorin E. Tuotto r voidaan esit-
tää reaalituoton r* ja inflaation π summana: r = r* + π. Vastaavasti 
osinkojen kasvunopeudelle pätee g = g* + π. Tällöin diskonttaustekijä 
(r – g) = (r* + π) – (g* + π) = r * – g* . Eli, osingot diskontataan osakkeiden 
reaalituoton ja osinkojen kasvunopeuden erotuksella.

Gordonin mallin molemmat puolet voidaan jakaa D:llä, jolloin 
malli tulee muotoon P/D = 1 / (r * – g*), tai D/P = r * – g*. Malli voidaan 
myös esittää muodossa r* = D/P + g * . D/P on osinkotuotto ja se on 
reaalinen suure ilman mittayksikköä. Se on reaalinen prosenttiluku. 
Osakkeen odotettu reaalituotto, investointituotto, on osinkotuotto 
plus osinkojen reaalinen kasvunopeus. Globaalien osakkeiden osin-
kotuotto on nyt noin 2,5 prosenttia ja vuosina 1900—2013 reaaliset 
osingot ovat kasvaneet keskimäärin 0,6 prosentilla vuodessa. Odotet-
tavissa oleva osakkeiden reaalinen investointituotto on nyt 2,5 % plus 
0,6 % = 3,1 prosenttia.

Gordonin kasvumallin ongelmana on, että mallissa oletetaan,  
r * – g* > 0 eli osakkeiden reaalituotto ylittää osinkojen kasvunopeu-
den. Edellinen on hintojen (P) kasvu ja jälkimmäinen osinkojen (D) 
kasvu. Ehdon voimassaolo edellyttää, että P/D-suhde räjähtää ääret-
tömyyteen, eli kyseessä on hintakupla ja osinkotuotto D/P lähestyy 
nollaa.

Ongelma hoidetaan lisäämällä malliin spekulatiivinen element-
ti, P/D-suhteen keskimääräinen muutos. Periodin, esimerkiksi 10 
vuoden, reaalituotto on periodin keskimääräinen osinkotuotto plus 
reaalisten osinkojen keskimääräinen kasvu plus P/D-suhteen keski-
määräinen muutos.

Malli toimii keinulaudan kaltaisesti. Kun spekulatiivinen kompo-
nentti nousee, osinkotuotto laskee ja päinvastoin. Jos vallitseva osinko-
tuotto 2,5 prosenttia vastaa talouden uutta tasapainoa, spekulatiivinen 
komponentti on nolla. Odotettu reaalituotto on tällöin 3,1 prosenttia. 
Jos taas arvostustasot palaavat kohti keskiarvoaan, vastaten noin 4 pro-
sentin osinkotuottoa, P/D-suhteen on laskettava ja osinkotuoton on 
noustava. Tällöin joko osakekurssin (P) tai osinkojen (D) on hoidettava 
sopeutus. 

Käytännössä osakkeiden hinnat hoitavat sopeutuksen. Osakekurs-
sien on laskettava tai niiden kasvunopeuden (tuoton) tulee olla pie-
nempi kuin osinkojen kasvunopeuden. Tämä olisi vielä huonompi 
uutinen osakemarkkinoille. Sopeutuminen voi merkitä huomattavaa 
osakekurssien laskua.
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