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Eläkemaksujen nousupainetta hillitään 

sijoitustuottojen avulla

 HE eläkelaitosten vakavaraisuussäännösten 

muuttamisesta valtioneuvoston käsittelyssä 1.3.

 Tavoitteena vahvistaa työeläkelaitosten 

riskinkantokykyä

 Riskinkantokykyä vahvistetaan tehostamalla 

nykyisten riskipuskureiden käyttöä 

 Päämääränä on sijoitustuottojen avulla hillitä 

työeläkemaksuihin kohdistuvaa nousupainetta

 Riskitaso säilytetään vuoden 2007 

sijoitusuudistuksessa määritetyllä tasolla



 Nykyiset riskipuskurit, toimintapääoma ja 

tasoitusmäärä, yhdistetään yhdeksi uudeksi 

puskuriksi (=vakavaraisuuspääoma)

 Toimintapääomalla varaudutaan nykyisin 

sijoitusriskiin

 Tasoitusmäärällä varaudutaan nykyisin 

vakuutusriskiin

 Uutta puskuria voidaan käyttää tehokkaammin, 

koska riskit eivät pääsääntöisesti toteudu 

samanaikaisesti

 Riskien samanaikaisuuskin on otettu huomioon 

vakavaraisuusrajassa

Riskipuskureiden yhdistäminen



Vakavaraisuuspääoma 1/2

 Vakavaraisuuspääomalle määritellään 

vakavaraisuusraja

 Vakavaraisuusrajan laskennassa otetaan huomioon 

sekä sijoitusriski ja vakuutusriski että näiden välinen 

korrelaatio

 Vakavaraisuusrajat nousevat uudistuksesta johtuen 

keskimäärin 0,3 prosenttiyksikköä eli noin 9,6 %:sta 

noin 9,9%:iin vastuuvelasta



Vakavaraisuuspääoma 2/2

 Vakavaraisuuslaskennassa tasoitusmäärä sisältyy 

jatkossa vakavaraisuuspääomaan eikä ole enää 

mukana vastuuvelassa

 Vakavaraisuuspääoman sisällä nykyistä 

tasoitusmäärää ja toimintapääomaa käytetään 

edelleen ensisijaisesti nykyisessä tarkoituksessaan 

 Muutokset tulevat voimaan 1.1.2013, kun 

määräaikaislain voimassa olo päättyy 
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Mitä jos muutoksia ei tehtäisi?

 Vuoden 2013 alussa keskimääräinen 

vakavaraisuusaste (toimintapääoman suhde 

eläkevastuisiin) laskisi noin 5 %-yksikköä

 Eläkelaitokset todennäköisesti siirtäisivät 

sijoituksiaan vähempiriskisiin kohteisiin (pienemmät 

tuotot)

 On arvioitu, että pitkällä aikavälillä vuosituotot 

alenisivat noin 0,1−0,2 %-yksikköä, joka nostaisi 

työeläkevakuutusmaksuja noin 0,2−0,4 %-yksikköä



Erityissääntelyä eläkesäätiöille ja -kassoille

 Eläkesäätiöiden- ja kassojen riskinkantokyvyn 

turvaamiseksi ehdotetaan säädettäväksi erillinen 

työnantajan lisämaksuvelvollisuuteen perustuva 

vakavaraisuuspääoman erä, jonka käyttöönotto on 

säätiölle/kassalle vapaaehtoista.



Tasoitusmääriä on alennettu 2000-luvulla

 Työkyvyttömyyseläkemenojen nopea alentuminen 

johti 1990-luvun puolivälistä alkaen siihen, että se 

osa tasoitusmäärästä, jolla varaudutaan 

työkyvyttömyyseläkkeisiin, kasvoi liian suureksi.

 Tästä syystä tätä osaa on palautettu maksujen 

alennuksina. Alennukset kohdistuivat 

pientyönantajille vuoteen 2009 saakka. Sen jälkeen 

tasoitusmäärät ovat olleet oikeassa suhteessa riskiin 

nähden suur- ja pientyönantajien kesken.

 Tasoitusmäärää puretaan edelleen myös tänä 

vuonna. Jos havaitaan, että tasoitusmäärää on 

liikaa, purkaminen on mahdollista myös jatkossa. 



Asiakashyvitykset

 Asiakashyvityksiä voidaan maksaa, jos 

vakavaraisuuspääoma on yli vakavaraisuusrajan 

(nykyisin jos toimintapääoma on yli 

vakavaraisuusrajan)

 Asiakashyvitykset maksetaan vain 

”toimintapääomaosasta” (ei muuta kilpailuasemia)

 Lisäksi edellytetään, että vakavaraisuuspääoman 

”toimintapääomaosa” on suurempi kuin 

vakavaraisuuspääoman vähimmäismäärä (=1/3 

vakavaraisuuspääomasta)



Poikkeukselliset tilanteet

 Finanssimarkkinoiden poikkeustilanteiden varalle 

ehdotetaan erityisiä menettelytapasäännöksiä

 Finanssivalvonnan tulee ilmoittaa STM:lle, jos se 

havaitsee, että finanssimarkkinoilla ilmenneiden 

poikkeuksellisten olosuhteiden takia eläkelaitosten 

keskimääräinen vakavaraisuus on laskenut tai uhkaa 

nopeasti laskea

 Toimenpiteet harkitaan tapauskohtaisesti 


