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Tämä tutkimuksen kohde oli työeläkevakuutusyhtiöt ja niiden suhteellinen tehokkuus. Tutki-

muksessa tarkastellaan työeläkevakuutusyhtiöiden suhteellista tehokkuutta Data Envelopment

Analysis – menetelmällä. Aineistona käytetään Vakuutusvalvontaviraston keräämiä työeläke-

vakuutusyhtiöiden tilinpäätöstietoja vuosilta 2000–2006. Tutkimuksessa jaetaan tehokkuus

kahteen eri tekijään; Työeläkevakuutusyhtiön koosta johtuvaan skaalatehokkuuteen ja organi-

saation sisäisten resurssien käytöstä johtuvaan tekniseen tehokkuuteen. Työeläkevakuutusyh-

tiön toiminta eroaa muista vakuutusyhtiöistä niiden erityispiirteistä johtuen. Työeläkejärjes-

telmän taustalla on merkittävä ajatus suomalaisen sopimusyhteiskunnan ylläpitämisestä. Tä-

män tutkimuksen pyrkimyksenä on ollut ottaa huomioon kaikkien työeläkejärjestelmän intres-

sitahojen oikeudet ja odotukset. Näin ollen työeläkelakia toimeenpanevien toimijoiden tavoit-

teet eivät ole täysin samassa linjassa perinteisen tehokkuusajattelun kanssa. Vertailua varten

muodostettiin työeläkevakuutusyhtiöiden välinen paremmuusjärjestys eri arviointikriteerien

perusteella. Tehokkuusanalyysin tulosten mukaan vakioskaalatuottojen oletuksella erot tehot-

tomuudessa työeläkevakuutusyhtiöiden välillä olivat suuria vaihdellen täysin tehokkaista jopa

53 prosentin tehottomuuteen. Yhtiöiden kokonaistehokkuus tarkasteluajanjakson aikana oli

keskimääräinen noin 75 prosenttia, joten niiden toimintaa tehostamalla olisi voitu parantaa

vakioisten skaalatuottojen oletuksella keskimäärin noin 25 prosenttia. Muuttuvien skaalatuot-

tojen oletuksella tehottomuus ei ole yhtä suurta, mutta kuitenkin keskimäärin noin 14 prosent-

tia. Rahassa mitattuna kustannussäästöjen suuruus on jo kansantaloudellisestikin merkittävä.

Aineiston ollessa suhteellisen pieni, on pitkälle menevien johtopäätösten tekeminen vaikeaa ja

niihin pitää tietenkin suhtautua tietyllä varovaisuudella.
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1 Johdanto

1.1 Tutkimuksen tausta

Huoli tulevien eläkemenojen kasvusta on johtanut merkittäviin lainsäädännöllisiin muutok-

siin. Näiden muutosten avulla pyritään turvaamaan suomalaisen elinkeinoelämän tulevaisuu-

den kilpailukyky. Väestön vanhenemista johtuva epäedullinen huoltosuhde synnyttää paineita

eläkemaksujen korottamiseen. Eläkemaksujen korotuksia on pyritty hillitsemään pääasiassa

sijoitustoiminnasta saatavien tuottojen parantamiseen tähtäävillä toimilla, kannustamalla työn-

tekijöitä pysymään pidempään työelämässä sekä myös eläke-etuuksia heikentämällä.

Keskustelu lakisääteisen eläketurvan tasosta ja tavoitteista on herättänyt myös laajaa kiinnos-

tusta tutkia työeläkejärjestelmän toimeenpanon järjestämisestä vastaavien toimijoiden välisiä

kilpailuolosuhteita. Kilpailulla onkin merkittävä tehtävä lakisääteisen työeläketurvan toi-

meenpanossa.

Suomalaisen, hajautetun työeläkejärjestelmän keskeisimpänä perusteluna on ollut nimen-

omaan ajatus siitä, että erillisten työeläkelaitosten haltuun uskottu työeläkejärjestelmän toi-

meenpano luo mahdollisuuden hoitaa järjestelmää kokonaisuutena tehokkaimmin. Näin ollen

se on keino tavoitella tehokkuutta myös yksittäisen eläkelaitosten toiminnassa. Toimiva kil-

pailu pakottaa tehokkuuteen, mikä vähentää tarvetta korottaa työeläkemaksuja ja parantaisi

vakuutettujen eläketurvan toimeenpanon laatua.1

Tehokkuutta ei kuitenkaan voida asettaa työeläkejärjestelmän muiden tavoitteiden edelle, eikä

kilpailukaan voi olla itseisarvo. Työeläkejärjestelmän tarkoituksena ei ole jakaa rahaa sen

ulkopuolelle, ainoastaan vakuutuksenottajille ja osakkeen- tai takuupääoman omistajille lain

sen salliessa. Toisin sanoen tehokkuuteen liittyvät kilpailuoikeudelliset syyt eivät ole ainoita

työeläkejärjestelmän toimeenpanon ohjaustekijöitä vaan järjestelmän toimeenpanon tulee hei-

jastaa monia muitakin tavoitteita.2

1 STM 2006b, 15
2 Rajaniemi 2004, 98



6

Työeläkejärjestelmän tavoitteena on toimia taloudellisesti kestävästi, sosiaalisesti oikeuden-

mukaisesti työntekijöiden ja työnantajien odotukset huomioiden.3 Lainsäädännön avulla pyri-

tään rajoittamaan kilpailua siten, että kilpailun aikaansaamat hyödyt ovat suuremmat kuin

kilpailusta aiheutuneiden haitat. Täten tehokkuuden tavoittelukaan ei saa vaarantaa eläketur-

van toimeenpanoa.4 Tämä pyritään toteuttamaan varojen turvaavuuden, sijoitustoiminnan

tuottojen ja järjestelmän kokonaisvaltaisen tehokkuuden kautta.

Hyötyä on mitattava ensinnäkin työeläkelaitosten tasolla. Työeläkelaitoksen on kyettävä sel-

keästi ja vertailukelpoisella tavalla näyttämään eri toimintojensa osalta, miten tehokkaasti se

työnantajan kannalta toimii muihin eläkelaitoksiin verrattuna. Työnantajalle eläkelaitoksen

valinta onkin pitkäikäinen sijoitus- ja rahoituspäätös, koska eläkekustannukset ovat sille palk-

koihin rinnastettava kustannuserä. Siten työeläkelaitoksen tehokkuudella ei ole merkitystä

ainoastaan sen tarkoituksenmukaisuuden arvioinnin kannalta.5

Työeläkejärjestelmän yleishyödyllisyys, lainsäädännölliset rajoitteet ja sosiaalipoliittiset ta-

voitteet eivät estä työeläkevakuutusyhtiöiden tehokkuuden tutkimista. Ne asettavat ainoastaan

haasteita löytää mitattavat tekijät, jotka kannustavat työeläkevakuutusyhtiöitä keskinäiseen

kilpailuun ja tehokkuuden tavoitteluun.

Kilpailevilla yrityksillä on yleensä mahdollisuus erottautua tuottamalla kuluttajille halvempia

tuotteita ja palveluja, mutta mitä tämä tarkoittaa sosiaalipolitiikassa? Eläkepalveluiden loppu-

tuote ei kuitenkaan aina ole tulos palveluntuotannosta. Esimerkiksi saavutettu eläketaso ei

riipu pelkästään välituotteiden laadusta kuten eläkevakuutusyhtiön sijoitustoiminnan onnistu-

neisuudesta vaan se voi riippua eläkeläisen aiemmasta työhistoriasta, terveydestä yms.

Kaikista mittausvaikeuksista huolimatta on tärkeää pyrkiä arvioimaan, miten tehokkaasti elä-

kepalvelut tuotetaan ja erityisen tärkeää on tietää, onko kehitys menossa parempaan vai huo-

nompaan suuntaan. Tämän asian merkitys korostuu varsinkin, kun ns. huoltosuhde heikentyy

vuosi vuodelta enemmän eli entistä pienempi työllisten joukko kustantaa yhä isomman ja ter-

veemmän eläkeläisjoukon elannon.

3 http://www.tyoelake.fi/Page.aspx?Section=43964
4 STM 2006b, 15
5 STM 2006b, 23

http://www.tyoelake.fi/Page.aspx?Section=43964
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1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelma

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata työeläkevakuutusyhtiöiden tehokkuuteen vaikuttavia teki-

jöitä ja sen perusteella tutkia työeläkevakuutusyhtiöiden suhteellista tehokkuutta sekä luoda

kuva toimialan tehokkuuspotentiaalista. Tutkimuksessa pyritään lisäksi selvittämään, onko

työeläkevakuutusalalla suurtuotannon etuja.

Päätutkimusongelma on:

• Mikä on työeläkevakuutusyhtiöiden suhteellinen tehokkuus?

Alatutkimusongelmana on:

• Kuinka työeläkevakuutusyhtiön tehokkuutta voisi tutkia?

Päätutkimusongelmaa lähestytään alaongelman kautta tutustumalla aluksi työeläkejärjestel-

mään ja työeläkevakuutusyhtiöiden toimintaan. Tämän jälkeen siirrytään kuvaamaan tehok-

kuuden määrittelyä taloustieteessä ja esitellään tutkimuksessa käytetty tehokkuusanalyysime-

netelmä. Tehokkuuden määrittelyn jälkeen tarkastellaan tehokkuutta vakuutusalalla. Vakuu-

tusalan tehokkuutta käsittelevän kirjallisuuden perusteella määritellään työeläkeyhtiöiden täs-

sä tutkimuksessa käytettävät, ja niiden erityispiirteet huomioon otettuna, tehokkuuteen vaikut-

tavat tekijät. Kirjallisuuskatsauksessa painotetaan alan kansainvälistä tutkimusta, joka käsitte-

lee henkivakuutusyhtiöiden tehokkuutta.

Varsinaiseen tutkimusongelmaan haetaan vastausta tutkimuksen empiriaosuuden avulla. En-

simmäisen tutkimusongelman avulla määriteltyjen työeläkevakuutusyhtiön panos- ja tuotos-

tekijöiden mukaisesti alan toimijat asetetaan tehokkuutensa tai tehottomuutensa osalta pa-

remmuusjärjestykseen.

Suhteellisen tehokkuuden selvittämisen jälkeen voidaan arvioida, onko alalla suurtuotannon

etuja. Tehokkuusanalyysin perusteella työeläkevakuutusyhtiöiden johto pystyy arvioimaan

uusien tuotantoprosessien, teknologioiden, strategioiden ja projektien vaikuttavuutta yhti-

öidensä tehokkuuteen. Tämän tutkimuksen osalta ei voida kuitenkaan vetää johtopäätöksiä
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edellä mainituista asioista tutkimusaineiston rajallisen informaation vuoksi. Tämä tutkimus

ainoastaan mahdollistaa kuvatun kaltaisen jatkotutkimuksen tutkittavien yhtiöiden organisaa-

tioissa.

Tutkimus pyrkii osaltaan vastaamaan työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteita selvittäneen

raportin6 Sosiaali- ja terveysministeriölle asetettuun suositukseen kehittää nykyiset, esimer-

kiksi tunnuslukuja koskevat julkistamisvelvollisuudet huomioon ottaen mittareita, joiden

avulla työnantajat voivat vertailla eri eläkelaitosten ja eläkelaitosmuotojen keskinäistä tehok-

kuutta eläkelaitoksen valitsemisen kannalta mahdollisimman hyödyllisellä tavalla.

1.3 Tutkimuksen keskeiset rajaukset

Työeläkejärjestelmä on lainsäädännön perusteella jaettu yksityiseen ja julkiseen eläkejärjes-

telmään. Tutkimuksessa keskitytään nimenomaan yksityisen järjestelmän toimeenpanosta

vastaaviin työeläkelaitoksiin, jotka hoitavat sekä TEL- että YEL-vakuuttamista. Tutkimukses-

sa ei käsitellä muiden eläkelakien toimeenpanosta vastaavia eläkelaitoksia, -kassoja, -säätiöitä

eikä valtion eläkkeiden rahoituksesta vastaavaa VER:a7 tai sen korvaustoimintoa hoitavaa

Valtiokonttoria. Toimeenpantavan lain lisäksi VER:a eikä Kuntien eläkevakuutusta kosketa

työeläkevakuutusyhtiöiden sijoitustoimintaa rajoittavat vakavaraisuus- ja katesäännökset, ra-

jataan nämä tutkimuksen ulkopuolelle.

Työnantaja tai yrittäjä voi järjestää eläketurvan hoitamisen vaihtoehtoisesti myös omassa elä-

kekassassa tai -säätiössä, jos vakuutettuja on vähintään 300. Eläkekassat ja -säätiöt ovat va-

kuutuslaitoksia, jotka vakuutustoimintaa liikemäisesti harjoittamatta voivat myöntää toimin-

tapiirissä samoja etuuksia kuin työeläkevakuutusyhtiö. Eläkesäätiöiden ja -kassojen maksu-

tekniikka eroaa työeläkeyhtiöiden siten, että kannatusmaksun ja sijoitustoiminnan tuottojen on

yhdessä katettava eläkelaitoksen kaikki kulut. Eläkesäätiöillä ei myöskään ole tasoitusvastuu-

ta, mistä johtuu, että eräisiin eläkelajeihin liittyvä yli- tai alijäämä näkyy suoraan työnantajan

suoraan eläkesäätiölleen suorittamassa kannatusmaksussa. Lisäksi eläkesäätiöillä ei ole tarvet-

ta erilliselle hoitokustannus- tai maksutappio-osalle, eikä erillisiä asiakashyvityksiä ole, vaan

6 STM 2006b, 23
7 eli Valtion eläkerahasto
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hyvitykset ovat osa kannatusmaksua.8 Edellä mainitut eroavaisuudet muiden erityispiirteiden

ohella johtavat siihen, ettei eläkesäätiöitä eikä -kassoja lueta tutkimusaineistosta johdettavien

muuttujatekijöiden yhteismitallisuuden säilyttämiseksi mukaan tutkimuksen piiriin.

Vuonna 2007 voimaantulleen uuden työntekijöiden eläkelain eli TYEL:n johdosta perustettu

työeläkevakuutusyhtiö ETERA jätetään niin ikään tutkimuksen ulkopuolelle, koska tutkimus-

aineistona käytetään VVV:n9 vuosilta 2000–2006 keräämiä tilinpäätöstietoja. Ennen vuotta

2007 ETERA toimi ns. LEL-Työeläkekassana10 hoitaen yksinoikeudella lyhytaikaisissa työ-

suhteissa olevien työntekijöiden eläkelain sekä vuodesta 2003 lähtien lisäksi Taiteilijoiden ja

eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain toimeenpanoa. Vaikka VVV sisällyt-

tääkin ETERA:n omiin tilastoihin, tämän tutkimuksen luotettavuus kärsisi, mikäli toimija

hyväksyttäisiin mukaan.

1.4 Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä

Seuraavassa esitetään tutkimuksen keskeiset ja olennaisimmat käsitteet. Käsitteet on erotettu

tekstistä lihavoituina ja ne esitetään kappaleittain. Huomattavaa on, että esiteltävät käsitteet

saattavat olla hyvinkin laajoja kokonaisuuksia, jolloin täydellistä kuvaa on lähes mahdotonta

antaa, ja ne selkeytyvät tutkimuksen edetessä.

Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle

Työeläkevakuutusyhtiön sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle tarkoittaa sijoi-

tusten markkina-arvoa kauden alussa lisättynä päivittäin tai kuukausittain painotetut kassavir-

rat. Tuotto sitoutuneelle pääomalle on siten aika- ja rahapainotettu sijoitusten nettotuotto käy-

vin arvoin.

8 Korpiluoma et al.2006, 29
9 Vakuutusvalvontavirasto
10 nimen muutos vuonna 2003
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Sijoitustoiminnan tulos

Sijoitustoiminnan tulos on osa työeläkevakuutusyhtiön kokonaistulosta ja kertoo sen, paljon-

ko sijoitustoiminnan tuotoista jää käytettäväksi vakavaraisuuden kasvattamiseen ja asiakashy-

vityksiin. Toisin sanoen Käypien arvojen mukainen sijoitustoiminnan tulos on yhtä kuin sijoi-

tustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin vähennettynä vastuuvelan tuottovaatimuksella.

Asiakashyvitykset

Työeläkevakuutusyhtiön asiakashyvitykset voivat muodostua sekä sijoitustoiminnan tulokses-

ta että hoitokustannustuloksesta. Asiakashyvitys jaetaan vakuutuksenottajille vakuutusmaksun

alennuksena ositetusta lisävakuutusvastuusta tilivuotta seuraavana vuonna. Ilman asiakashyvi-

tyksiä vakuutuksenottajan vakuutusmaksu olisi riippumaton siitä, mistä työeläkevakuutusyh-

tiöstä vakuutus on otettu.

Hoitokustannustulos

Hoitokustannustulos osoittaa, kuinka paljon hoitokustannusosat ja muut vastaavat tuotot ylit-

tävät niillä katettavat liikekulut.

Toimintapääoma

Toimintapääoma on eläkelaitoksen käypiin arvoihin arvostettujen varojen ja vastuiden erotus.

Toimintapääoma koostuu omasta pääomasta, varauksista, arvostuseroista ja osittamattomasta

lisävakuutusvastuusta. Toimintapääoma on tarkoitettu sijoitustoiminnan riskien tasaamiseen.

Ositettu lisävakuutusvastuu

Ositettu lisävakuutusvastuu on sijoitustoiminnan tuloksesta ja hoitokustannustuloksesta kerät-

ty vastuuvelan osa, seuraavana vuonna annettavia asiakashyvityksiä varten.

Vakavaraisuusraja
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Vakavaraisuusraja on eläkelaitoksen sijoituskannan riskipitoisuuden ja vastuuvelan määrän

perusteella laskettu vakavaraisuuden valvontaan liittyvä raja. Jos toimintapääoma on vakava-

raisuusrajan yläpuolella, valvova viranomainen ei rajoita eläkelaitoksen toimintaa. Toiminta-

pääoman vähimmäismäärä on kaksi kolmasosaa vakavaraisuusrajasta.

Vakuutusliikkeen tulos

Vakuutusliikkeen tulos on vakuutusriskin kattamiseen tarkoitettujen vakuutusmaksujen ja

riskin kattamiseen käytettyjen vakuutusmaksujen erotus. Riskin kattamiseen käytetyt vakuu-

tusmaksut muodostuvat vastuuvelan katteeksi rahastoiduista vakuutusmaksuista ja sellaisista

eläkelaitoksen vastuulla olevista korvauksista, joita ei ole etukäteen rahastoitu. Vakuutusliik-

keen positiivinen tulos kasvattaa tasoitusvastuuta ja negatiivinen tulos vähentää sitä.

Vastuuvelka / eläkevastuu

Vastuuvelka ja eläkevastuu on taseen vastattaviin kirjattu laskuperusteiden mukainen arvio

työeläkevakuutusyhtiölle tulevaisuudessa aiheutuvista eläkemenoista, siltä osin kuin ne on

rahastoitu eli ovat eläkelaitoksen vastuulla.

Laskuperustekorko

Laskuperustekorko on ohjausväline vastuuvelan / eläkevastuun ja vakavaraisuuden välillä,

minkä vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö vuosittain. Toteutuneesta sijoitustoiminnan

tuotosta riippumatta laskuperustekorkoa vastaava tuoton määrä on kirjattava vastuuvelan /

eläkevastuun muutoksen osaksi. Näin laskuperustekorko määrää samalla sijoitustoiminnan

vähimmäistuottotavoitteen. Sen ylittävä toteutunut tuotto kasvattaa ja alittava tuotto pienentää

eläkelaitoksen toimintapääomaa ja vakavaraisuutta.
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1.5 Tutkimusmetodit ja tutkimuksen rakenne

Metodologia tarkoittaa tutkimuksen teon yleistä lähestymistapaa. Jotain tiettyä metodologiaa

ei voida pitää vääränä tai oikeana vaan pikemminkin enemmän tai vähemmän käyttökelpoise-

na tutkimuksen taustateorioiden, tarkoituksen ja aihepiirin kannalta.11

Erilaiset tutkimustyypit on perinteisesti jaettu kolmeen ryhmään: kvalitatiiviseen, kvantitavii-

seen ja tapaustutkimukseen.12 Tämä tutkimus edustaa tutkimustyypeistä kvantitatiivista tut-

kimusta. Tutkimus nojautuu positivistiseen tieteenfilosofiaan, jonka ydinkäsitteitä ovat muun

muassa objektiivisuus, kausaalisuus, selittäminen, verifioitavuus, analyyttisyys ja empiriapoh-

jaisuus.13

Suomalaisessa liiketaloustieteellisessä tutkimuksessa mahdolliset tutkimusotevaihtoehdot on

jaettu pääsääntöisesti neljään kategoriaan: käsiteanalyyttiseen, päätöksentekometodologiseen,

nomoteettiseen ja toiminta-analyyttiseen tutkimukseen14. Kuviossa (1) esitettyä luokittelua

ovat täydentäneet Kasanen, Lukka ja Siitonen15 esittelemällä konstruktiiviseen tutkimusot-

teen.

11 Silverman 1993, 2
12 Hirsjärvi et. al. 2004, 180
13 Neilimo & Näsi 1980, 63
14 Neilimo & Näsi 1980
15 1991, 313–317
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TEORETTINEN EMPIIRINEN

DESKRIPTIIVINEN

NORMATIIVINEN

Kuvio 1 Liiketaloustieteen tutkimusotteet16

Tämä tutkimus edustaa Kasasen ym. esittelemän deskriptiivisyys-normatiivisuus ja teoreetti-

suus-empiirisyys jaottelussa17 perusteella lähinnä nomoteettista tutkimusta. Perinteisessä no-

moteettisessa tutkimuksessa etsitään ilmiöiden lainalaisuuksia eli niiden syy- ja seuraussuhtei-

ta tilastollisten yleistysten kautta. Tyypillisesti tällöin nojaudutaan kulloinkin yhteen teoriaan

ja vähintään kohtuulliseen määrään tilastollisia havaintoja. Hyvin usein nomoteettisessa tut-

kimuksessa testataan teorian pohjalta asetettuja hypoteeseja, joita koetellaan kerätyn havain-

toaineiston avulla.18 On hyvä muistaa, että nomoteettinen tutkimus esiintyy puhtaimmillaan

luonnontieteissä. Yhteiskuntatieteissä tilanne on monisäikeisempi, sillä riippuvuudet ovat

monimutkaisempia, muuttuvaisempia ja tulkinnoiltaan subjektiivisempia sekä havaintoihin

liittyvä mittaaminen on ongelmallisempaa.19

Tutkimuksella on voimakas liityntä yhteiskuntaan. Tutkimuksen taustana on se sosiaalinen

toimintaympäristö, jossa työeläkevakuutusyhtiöt toimivat, sekä se, miten ne yhteiskunnalli-

sesti, ajallisesti tai asiallisesti toimintaympäristöönsä sijoittuvat.

16 Kasanen et. al. 1991, 317
17 kuvio 1
18 Neilimo & Näsi 1980
19 Salmi & Järvenpää 2000, 269

Käsite-analyyttinen tutki-

musote

Nomoteettinen tutkimusote

Päätöksenteko-

metodologinen tutkimusote

Konstruktiivinen tutkimus-

ote

Toiminta-analyyttinen
tutkimusote
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Tutkimuksen empiirisessä osassa käytetty aineisto on hankittu Vakuutusvalvontaviraston tie-

tokannasta, mikä perustuu työeläkevakuutusyhtiöiden tilinpäätöstietoihin. Tunnuslukujen yk-

sityiskohtainen sisältö ilmenee vakuutuslaitosten kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevista Va-

kuutusvalvontaviraston määräyksistä ja ohjeista. Tilastossa olevat tunnusluvut vastaavat

31.12.2006 voimassa olleita määräyksiä ja ohjeita. Koska eri vuosien tunnuslukujen vertailu-

kelpoisuus on pyrittävä varmistamaan niin, mikäli tunnusluvun sisältö on muuttunut, tunnus-

luku on tilastoitu muutosta edeltäviltä vuosilta sen sisältöisenä kuin se on pitänyt esittää ko.

aikaisemman vuoden tilinpäätöksessä. On muistettava, että tunnusluvut kuvaavat aina histori-

aa, vaikka kiinnostuksen kohde onkin yleensä tulevaisuuden näkymät.20

Työeläkevakuuttaminen on pitkäjänteistä liiketoimintaa, jossa yksi hyvä vuosi ei merkitse

paljoakaan. Tämän takia analyysissä huomio kohdistuu pidemmän ajanjakson tunnuslukutie-

toihin. Koska tunnuslukuanalyyseissä satunnaisten tekijöiden eliminoimiseksi olisi aina käy-

tettävä aikasarjoja, on tässä tutkimuksessa käytetty aineistona vuosien 2000–2006 tilinpäätös-

tietoja. Luotettavan kuvan saamiseksi on tutkimuksessa käytetty useampaa lukua rinnak-

kain.21

Tutkimusmenetelmänä käytetään Data Envelopment Analysis eli DEA-menetelmää, joka on

taloustieteelliseen metodiperustaan ja lineaariseen ohjelmoinnin periaatteisiin perustuva kvan-

titatiivinen tehokkuuden arviointimenetelmä. Sen avulla voidaan tutkia erilaisten päätöksen-

tekoyksiköiden22 tehokkuutta. Menetelmä ei vaadi muuttujatekijöiden yhteismitallisuutta,

minkä takia se on havaittu nimenomaan hyväksi tehokkuuden tutkimisen apuvälineeksi. Me-

netelmää on käytetty hyväksi lukuisissa vakuutusalan kansainvälisissä tehokkuustutkimuksis-

sa, joihin paneudutaan tarkemmin luvussa neljä. Suomessa menetelmää on sovellettu mm.

lukioiden23, ympäristönsuojelun24, alioikeuksien25, terveyskeskusten26, poliisitoimen27, pank-

kien28 sekä sähkönjakeluverkkoliiketoiminnan29 kustannustehokkuuden tutkimiseen.

20 Myllymäki 1993, s.53
21 Myllymäki 1993, s.53
22 DMU = Decision Making Units
23 Kirjavainen & Loikkanen 1993
24 Karhu 1999
25 Niemi et. al. 1994
26 Luoma & Järviö 1994
27 Martikainen 1994
28 Piispanen 1994
29 Korhonen et. al. 2000
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Tutkimus rakentuu siten, että käsillä oleva luku yksi muodostaa taustan ja lähtökohdat tutki-

muksen tekemiselle. Luvussa kaksi perehdytään työeläkejärjestelmään ja työeläkelaitoksen

toimintaan esittämällä muun muassa markkinatilanteen ja yhtiöiden tilinpäätöksen rakennetta.

Luvussa kolme keskitytään tehokkuuden käsitteeseen ja mittaamiseen tutkimuksessa valitulla

menetelmällä. Luvussa neljä perehdytään tutkimuskohteen ominaisuuksiin ja aiempiin tutki-

muksiin. Luku viisi on tutkimuksen empiirinen osa, jossa esitellään tutkimustulokset. Viimei-

sessä luvussa kuusi tehdään yhteenveto.

2 Työeläkejärjestelmä

Tämän luvun tarkoituksena ei ole syvällisesti paneutua mihinkään työeläkevakuutusyhtiön tai

-järjestelmän osa-alueeseen vaan esittää työeläkevakuutusyhtiöiden toiminnan kannalta mer-

kityksellisimpiä seikkoja. Ennen kuin siirrytään työeläkevakuutusyhtiöiden välisen kilpailuti-

lanteen kuvaamiseen, tutustutaan lyhyesti, ikään kuin yhteiskuntapoliittisesti, suomalaiseen

eläkejärjestelmään.

2.1 Suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä

Sosiaaliturvajärjestelmät ovat hyvinvointivaltioiden järjestelmiä, ja ne eroavat merkittävästi

toisistaan maasta riippuen. Niitä pidetään yleisesti vaikeasti käsitettävinä ja monimutkaisina

kokonaisuuksina, koska sosiaaliturva muodostuu lukuisista eri osa-alueista. Eri sosiaaliturva-

järjestelmät voidaan jakaa seuraavasti kolmeen pääryhmään:

• Pohjoismainen järjestelmä perustuu työ- ja asumisperusteiseen sosiaaliturvaan, jossa

etuudet ja palvelut ovat tarkoitettu koko kansalle.

• Mannereurooppalaisessa järjestelmässä sosiaaliturva kiinnittyy työssäkäyntiin, sivuut-

taen perhesidokset. Tällainen järjestelmä toimii esimerkiksi Saksassa.

• Anglosaksisen järjestelmän tehtävä on pelkästään antaa vähimmäistoimeentulo ja se

perustuu yksityisiin vakuutuksiin, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa.
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Sosiaaliturvajärjestelmiä verrataan keskenään käyttämällä niin sanottua pilarirakennetta, joka

kuvaa niitä perusteita, joista sosiaaliturva koostuu. Ensimmäisen pilarin muodostavat järjes-

telmät, jotka ovat osa julkista hallintoa, pakollisia ja rahoitetaan veroluontoisilla maksuilla.

Suomen sosiaaliturva pohjautuu pääosin ensimmäisen pilarin sisältämään turvaan. Toisen

pilarin järjestelmät täydentävät ensimmäistä pilaria nimenomaan työperusteisilla etuuksilla.

Kolmas pilari käsittää yksityisvakuutuksin hankitun turvan.30

Suomessa on kaksi tapaa turvata kansalaisten eläketurva. Ne ovat kansaneläkejärjestelmä ja

työeläkejärjestelmä. Yhdessä nämä muodostavat sosiaaliturvajärjestelmään kuuluvan eläke-

turvan perusrakenteen. Kansaneläkejärjestelmän tarkoituksena on turvata vähimmäistoimeen-

tulo tilanteessa, jossa henkilöllä ei ole oikeutta työeläkkeeseen tai työeläke jää pieneksi. Jär-

jestelmän rahoitus tapahtuu verovaroin. Työeläkejärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, joka

muodostuu eläkelaeista ja näiden toimeenpanojärjestelmästä, jolla toteutetaan työ- ja vir-

kasuhteen tai yritystoimintaan perustuva lakisääteinen eläketurva. Yksityisen sektorin työelä-

keturvaa sääntelevät merkittävimmät normit ovat TEL31, LEL, TaEL, MEL, MYEL sekä

YEL. Julkisen sektorin vastaavat normit ovat VEL, KVTEL ja KieL.32

Yksityisen puolen työeläkejärjestelmässä on alusta alkaen ollut käytössä viimeisen eläkelai-

toksen periaate, jonka mukaan, riippumatta siitä, minkä kaikkien eläkelaitosten piiriin vakuu-

tettu on työuransa aikana kuulunut, eläkehakemuksen ratkaisee ja eläkkeen maksamisen hoi-

taa ajallisesti viimeinen eläkelaitos.33 Viimeisen laitoksen periaatteen, indeksiturvan ja mui-

den seikkojen vuoksi eläkelaitosten välillä tarvitaan yhteistoimintaa, jota koordinoidaan

ETK:sta34 käsin.35

Erottelu työeläkejärjestelmään liittyvään päätöksentekoon ja toimeenpanoon on tärkeä. Suo-

messa päätöksentekoon osallistuvia intressiryhmiä ovat työnantajat, työntekijät ja valtiovalta.

Tätä kutsutaan kolmikantamalliksi. Eläkelaitosten tehtävänä on nimenomaan eläkelakien toi-

meenpano. Työeläkejärjestelmän toimenpanon tulee olla tehokasta. Mitään järjestelmän lai-

30 Kari et. al. 2001, 7-8; Korpiluoma et. al. 2006, 22
31 nykyisin siis TYEL
32 Kari et. al. 2001, 15–16
33 Rantala & Pentikäinen 2003, 303
34 Eläketurvakeskus
35 Rantala & Pentikäinen 2003, 302
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tostyyppiä ei tule suosia vaan toimijoita olisi lähtökohtaisesti säädeltävä samojen lainsäädän-

nöllisten periaatteiden mukaisesti.

Suomen työeläkejärjestelmässä on hajautetun toimeenpanon lisäksi kaksi muuta merkittävää

erikoispiirrettä. Toinen on työeläkkeen ansiokatottomuus, joka johtuu siitä, että työeläke kart-

tuu ansiotuloista ja näin ollen eläkkeen määrä on korkeampi suurempi tuloisilla. Kolmas eri-

koispiirre on työeläkejärjestelmän osittain rahastoivan ja osittain suoraan jakojärjestelmään

perustuva luonne. Rahastointiperiaate tarkoittaa sitä, että ainakin osa koko eläketurvan kus-

tantamiseen liittyvistä maksuista rahastoidaan vastaisia eläkemenoja varten. Rahastoidut varat

pyritään sijoittamaan tuottavasti, jotta tulevien eläkkeiden maksuvastuu ei paisuisi hallitse-

mattomasti. Alun perin varat takaisinlainattiin vakuutuksenottajille kansallisessa hengessä,

toisin sanoen tuotto ei ollut ensisijainen tavoite. Jakojärjestelmä tarkoittaa yksinkertaistaen

jatkuvien eläkemaksuvastuiden turvaamista.36

2.2 Työeläkejärjestelmän organisoituminen

Lakisääteinen ansiosidonnainen työeläketurva on siis osa sosiaaliturvaa. Työeläkejärjestelmän

toimeenpano on toteutettu yhtiöoikeudellisesti poikkeavalla tavalla, työeläketurvaa toimeen-

panevien yksityisoikeudellisten laitosten keskinäisellä yhteisvastuujärjestelmällä37. Tämä tar-

koittaa sitä, että järjestelmän laitokset vastaavat vakuutettujen eduista yhteisvastuullisesti

esimerkiksi tilanteessa, jossa yksittäinen laitos konkurssin johdosta ei pysty huolehtimaan

eläkevastuistaan. Tällainen järjestely osaltaan todistaa, kuinka kaukana työeläkejärjestelmän

toimeenpano on kilpailuoikeudellisista perusperiaatteista.38  Tietenkin pitää muistaa, että jär-

jestelmän hoitoon on uskottu suuri määrä rahaa, joka selittää varovaisuutta.

Työeläkejärjestelmän toimeenpanon periaatteita ei monin muinkaan osin voida pitää markki-

natalouden yleisten periaatteiden mukaisina. Yhtiöiden toiminta on lisäksi valvotumpaa kuin

muussa vakuutustoiminnassa ja muulla toimialalla.39 Erilaisia teknisiä yksityiskohtia koordi-

36 Rantala & Pentikäinen 2003, 214; Korpiluoma et. al. 2006, 16–21
37 TEL 12,4 §
38 Rajaniemi 2004, 99
39 Louekoski 1997, 628
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noidaan TEL 14 §:n mukaisesti ETK:ssa. Koska työeläkejärjestelmän toimeenpano on uskottu

yksityisille toimijoille, järjestelmää kutsutaan hajautetuksi järjestelmäksi.

Työntekijäin eläkelain 1§:n 1 momentin mukaan työnantajat ovat velvollisia järjestämään

TEL:n mukaisen eläketurvan jokaiselle työntekijälleen. Vakuuttamisvelvollisuudesta seuraa,

että työnantajilla on oikeus esimerkiksi päättää tavasta, jolla nämä huolehtivat työntekijöiden

eläkkeistä. TEL 3 §:n mukaan työnantajalla on kolme eläkelaitosvaihtoehtoa lakisääteinen

eläketurvan järjestämistä varten:

• työeläkevakuutusyhtiö

• eläkekassa

• eläkesäätiö

Seuraavaksi keskitytään tarkastelemaan ensisijaisesti työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain40

mukaisia yhtiöitä. Työeläkevakuutusyhtiöiden tehtävänä on harjoittaa lakisääteistä eläkeva-

kuutusliikettä harjoittamalla TVYL 2 §:n mukaista TEL:n ja YEL:n lakisääteisen eläketurvan

toimeenpanoa ja yhtiölle sitä varten kerättäviä varoja vakuutusten käsittämät edut turvaavalla

tavalla. ”Vakuutusten käsittämät edut” on vakuutusoikeudellinen peruskäsite, joka tarkoittaa

vakuutettujen etujen turvaamista lain säännösten ja näiden sisältämien hallinnollisten valtuu-

tussäännösten perusteella eli niin sanotusta ”turvaavuusperiaatteesta”.  Turvaavuus on otetta-

va huomioon muun muassa pitkäaikaisten vakuutusten laskentaperusteissa, toimintapääoma-

vaatimuksissa, vakavaraisuusvaatimuksissa, sijoitusten turvaavuudessa sekä konkurssisään-

nöksissä.41

Myös työnantajalla on perusteltu oikeus luottaa siihen, että vakuutukseen liittyvä maksuvel-

vollisuus rajoittuu vain niihin kustannuksiin, joita todella aiheutuu eläketurvan järjestämises-

tä. Jotta näin olisi, työeläkejärjestelmässä on kehittynyt periaatteita, joista ensisijaisena voi-

daan pitää kohtuusperiaatetta, jonka mukaan työnantajan tulee esim. hyötyä työeläkeyhtiön

ylijäämäisestä toiminnasta pienempinä vakuutusmaksuina eli saamalla yhtiöltä palautuksia.

Työnantajat ovat niin sanotusti oikeutettuja myös siihen, että vakuutusmaksuista kertyneet

40 354/1997;TVYL
41 Rantala & Pentikäinen 2003, 388
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rahastot hyödyttävät ennen kaikkea sitä, jonka maksamista varoista on kyse. Tämän takia

työnantajille myönnetyt palautukset lasketaan vuotuisten vakuutusmaksujen ohella myös va-

kuutuksia vastaavien rahastojen koon perusteella. Työeläkevakuutusyhtiötä purettaessa, sen

jakautuessa tai fuusioituessa ja silloin, kun yhtiö luovuttaa vakuutuskantansa toiselle yhtiölle,

työeläkeyhtiön asiakkaiden vakuutuksia vastaavat rahastot ja osa yhtiön toimintapääomasta

siirtyvät vakuutukset vastaanottavaan yhtiöön työnantajilla on myös rajoitettu mahdollisuus

siirtää käytännössä itse vakuutuksensa katteineen ja toimintapääomaosuuksineen työeläkeyh-

tiöstä eläkekassaan tai -säätiöön.42

Työeläkevakuutusyhtiön ylijäämän jakautuminen eri tahojen kesken on toteutettu niin, että

netto-osuus ylijäämästä kuuluu vakuutuksenottajille, kun muut ylijäämän käyttöä koskevat

vaatimukset on täytetty. Menettely perustuu TEL 12 a §:n ja TVYL 7-8 lukujen säännöksiin,

joiden nojalla kohtuullinen osa ylijäämästä on palautettava vakuutuksenottajille asiakashyvi-

tyksinä siltä osin, kun sitä ei käytetä yhtiön vakavaraisuuden vahvistamiseen ja osake- tai ta-

kuupääomalle maksettavaan tuottoon.

Käytännössä ositettuun lisävakuutusvastuuseen siirrettävä osuus ylijäämästä lasketaan pro-

senttiosuutena työeläkevakuutusyhtiön vakavaraisuusrajan ylittävästä toimintapääomasta si-

ten, että hyvitysten vähimmäis- ja enimmäismäärät on määritelty valmiiksi laskuperusteissa,

mutta työeläkevakuutusyhtiön hallitus päättää hyvitysten lopullisesta tasosta annettujen rajo-

jen puitteissa.43 Näin ollen vuotuisten ylijäämien ja maksupalautusten välillä ei ole suoraa

yhteyttä vaan yhteys muodostuu siitä, että ylijäämät käytetään vakavaraisuuden vahvistami-

seen, jolloin myös asiakashyvityksiin käytettävissä oleva osuus toimintapääomasta kasvaa.

Jos ylijäämän siirtoa ositettuun lisävakuutusvastuuseen rajoitetaan, hyvityksiä voidaan hel-

pommin maksaa myös tappiollisina vuosina.44 Koska työeläkevakuutusyhtiöllä on valta päät-

tää siitä, paljonko hyvityksiä maksetaan, ne voivat sopeuttaa toimintapääomansa vastaamaan

sijoitus- ja hyvitysten maksutoimintaan liittyviä tavoitteitaan. Maksettava kokonaishyvitys

vaihtelee nollan ja neljän prosentin välillä.45

1990-luvun loppupuolella alkoi esiintyä tarvetta uudistaa työeläkejärjestelmää, tarkoituksena

oli tehostaa järjestelmän toimintaa ja hillitä eläkemenon kasvua. Muutokset kohdistuivat pit-

42 Kallio 2005, 9-10
43 Tuomikoski & Kilponen 2003, 105–106
44 STM:n työryhmämuistiota 2001:35, 66–67
45 Tuomikoski & Kilponen 2003, 105–106
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kälti työeläkelaitosten välisen kilpailun edistämiseen. Toimivan kilpailun aikaansaamiseksi

etenkin asiakashyvitysjärjestelmää ja vakuutuksenottajan mahdollisuuksia siirtää vakuutuk-

sensa työeläkelaitoksesta toiseen kehitettiin edelleen. Näiden tavoitteiden taustalla vaikutti

ajatus riittävän hajautetusta vakuutustoiminnasta, joka katsottiin toimivan kilpailun edellytyk-

seksi. Samoihin tarkoitusperiin nojautuen työeläkeyhtiöiden takaisinlainaustoiminta erotettiin

asiakashyvitysten maksamisesta.46

Vaikka asiakashyvityksiä vielä 1990-luvun puolivälissä pidettiin työeläketoimintaa koskevis-

sa selvityksissä varsin vähämerkityksellisenä työeläkelaitosten välisen kilpailun kannalta,

niiden katsottiin jo vuosituhannen vaihteessa muodostuvan erään tärkeimmistä kilpailuteki-

jöistä. Asiakashyvityksien oletetaan kannustavan vakuutuksenottajia vaihtamaan työeläkelai-

tosta, ja näin ollen yhtiöiden tavoittelevan sijoituksilleen mahdollisimman korkeaa tuottoa

vakavaraisuusrajojen puitteissa. Toisaalta eläkkeensaajien tai vakuutettujen näkökulmasta ei

periaatteessa ole merkitystä, mistä työeläkevakuutusyhtiöstä työnantaja on vakuutuksen

hankkinut ja kuinka työeläkevakuutusyhtiö menestyy tuottokilpailussa ellei sitten työnantaja

huomioi asiakashyvitystä muussa palkitsemisessaan.

Työnantajille palautettava ylijäämä tulee voimassaolevien asiakashyvityksiä koskevien lasku-

perusteiden mukaan osittaa siten, että puolet hyvityksistä jaetaan rahastojen suhteessa ja puo-

let vakuutusmaksujen suhteessa.47 Yksittäisille vakuutuksenottajille kuuluvien hyvitysten sel-

vittämiseksi määritetään heidän vakuutustaan vastaavan rahaston prosentuaalinen osuus ra-

hastojen muodostamasta kokonaisuudesta ja vastaavasti suoritettujen ennakko- ja tarkistus-

maksujen osuus vuotuisesta kokonaismaksutulosta. Näiden osuuksien perusteella jokainen

ylijäämäerä ositetaan vakuutuksenottajille laskettuja jako-osuuksia hyväksikäyttäen. Kun va-

kuutuskohtaiset hyvitykset on saatu selville, ne maksetaan kerralla työnantajille ilman palau-

tusten jaksottamista. Palautus tehdään hyvityssiirtoa seuraavana vuonna eli toisena vuotena

sen tilikauden jälkeen, jonka aikana hyvityksiin oikeuttava ylijäämä on syntynyt.48 Eläkelai-

tosten välisen kilpailun on uskottu tällä tavoin tehostuvan, koska rahastot eivät ole pääasialli-

nen sijoitustoiminnasta kertyneen ylijäämän jakoperuste vaan vakuutusmaksuillakin on vaiku-

tuksensa hyvitysten määrään. Tällöin työnantaja ei joudu luopumaan kokonaan saavuttamas-

46 HE 221/2002
47 Tuomikoski & Kilponen 2003, 111
48 Tuomikoski & Kilponen 2003,110–112
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taan hyvitystasosta siirtyessään työeläkevakuutusyhtiöstä toiseen, vaikka vakuutus päättyy ja

sitä vastaava rahasto jää edelliseen vakuutusyhtiöön.49

Vuodesta 2003 eteenpäin vakuutuksensa päättäneet työnantajat saavat asiakashyvityksiä vielä

kolmen vuoden ajan vakuutuksen päättymisen jälkeen siten, että hyvityksiä maksetaan päät-

tymisvuodelta ja seuraavalta kahdelta vuodelta.

2.3 Työeläkevakuutusyhtiön toiminnan rajat

TEL 12 b 1 §:n mukaan työeläkelaitosten kautta tapahtuvan eläketurvan rahoitus tapahtuu

yhteisesti. Tämä tarkoittaa, että työeläkkeen kustantavat sekä työnantajat eli vakuutuksenotta-

jat että työntekijät eli vakuutetut. Tämä tapahtuu TEL-maksun muodossa, jonka Sosiaali- ja

terveysministeriö vahvistaa työeläkelaitosten yhteisestä hakemuksesta vuosittain. Vakuutus-

maksu koostuu vanhuus-, työkyvyttömyys-, tasaus-, maksutappio- ja hoitokustannusosista.

Lisäksi siihen sisältyy ETK:n kustannusosa ja sen luottovakuutustoiminnasta aiheutuneiden

tappioiden kattamiseen käytettävä osa.50 Niin sanotun kohtuusperiaatteen mukaan vakuutuk-

sista vaaditun vastikkeen tulee olla kohtuullisessa suhteessa vakuutuksen antamiin etuihin51.

Viime vuonna TEL-maksu oli 21,7 %, josta työntekijän osuus oli 4,4 % ja 16,7 % työnantajan

osuus. Sitä vastoin vakuutusmaksua alentavana tekijänä toimivat hyvitykset, jotka perustuvat

pääasiallisesti sijoitustoiminnan ylijäämistä, palautetaan vakuutuksenottajille. Ylijäämä muo-

dostuu käytännössä siten, että sijoituksille saadaan laskuperustekorkoa suurempi tuotto.52

Eläkevakuutusyhtiön kokonaistulos muodostuu vakuutusliikkeen tuloksesta, sijoitustoiminnan

tuloksesta käyvin arvoin ja hoitokustannustuloksesta. Vakuutusliikkeen tulos on vakuutus-

maksussa perittyjen riskin kattamiseen tarkoitettujen maksujen ja korvausten erotus. Vakuu-

tusliikkeen tulos vaikuttaa tasoitusvastuusiirtoon eli vakuutusliikkeen positiivinen tulos kas-

vattaa tasoitusvastuuta ja negatiivinen päinvastoin. Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin saa-

daan, kun yhtiön sijoitustoiminnan nettotuotoista ja arvostuserojen muutoksesta vähennetään

49 STM:n työryhmämuistioita 2001:35, 67–68
50 Järvelä 2004, 21
51 Rantala & Pentikäinen 2003, 388
52 Alkio & Puttonen 1998,11
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vastuuvelan tuottovaatimus. Hoitokustannustulos on vakuutusmaksun hoitokustannusosan ja

niillä katettavien liikekulujen erotus.53

Työeläkeyhtiöt selvittävät kannattavuuttaan ylijäämän synnyn ja käytön kautta. Tämä johtuu

siitä, että työeläkevakuutusmaksut on ennalta määrätty samoin kuin tuloslaskelman mukainen

tulos. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain yhtiöiden yhteisestä hakemuksesta

työeläkevakuutusyhtiön tuloksen yhtiön toimintapääoman vähimmäismäärään perustuen.54

Vastuuvelka katetaan TVYL 14§:n ja TEL 12§:n mukaisesti vakuutusmaksuista kerättävillä

rahastoilla ja näiden tuotoilla, joita eläkevakuutusyhtiö käyttää vastuullaan olevien eräänty-

neiden eläkkeiden maksamiseen ja voimassa olevien vakuutusten mukaisten eläkeoikeuksien

turvaamiseen tulevaisuudessa. Toimintapääoma koostuu rahastoitujen varojen sijoittamisessa

syntyvistä arvostuseroista ja sijoitustoiminnasta sekä vähäisessä määrin vakuutusmaksuista

saadusta ylijäämästä, ja toimii työeläkeyhtiön sijoitustoiminnan tappioiden puskurina. Vas-

tuuvelka muodostuu vakuutusmaksuvastuusta ja korvausvastuusta. Vakuutusmaksuvastuu

sisältää varsinaisen vastuuosuuden eli tulevaisuudessa alkavien vanhuuseläkkeiden rahastoitu-

jen osien pääoma-arvo laskettuna työsuhteittain lisäksi lisävakuutusvastuun. Lisävakuutusvas-

tuu jaetaan ositettuun ja osittamattomaan lisävakuutusvastuuseen. Ositettua lisävakuutusvas-

tuuta käytetään työeläkelaissa määrättyihin vakuutuksenottajille annettaviin lisäetuihin (hyvi-

tykset). Osittamaton lisävakuutusvastuu toimii puskurina sijoitusomaisuuden arvonheilahtelu-

jen varalta. Työeläkevakuutusyhtiön korvausvastuu puolestaan käsittää varsinaisen korvaus-

vastuun (alkaneet eläkkeet) lisäksi tasoitusmäärän. Varsinaiseen korvausvastuuseen kuuluu

myös niin sanottu tasausvastuu, joka on yhteisesti kustannettaviin eläkkeisiin liittyvä puskuri-

rahasto ja joka pitää sisällään myös ns. EMU-puskuriosan, jota voidaan tarvittaessa purkaa

huonossa suhdannevaiheessa.55

53 Järvelä 2004, 50
54 Järvelä 2004, 58
55 Järvelä 2004, 26
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Kuvio 2 Työeläkevakuutusyhtiön rahoitus.56

Työeläkevakuutusyhtiöllä on erikseen vakavaraisuusraja, jonka laskemisesta säädetään ase-

tuksessa57. Vakavaraisuusraja vastaa yhden vuoden toimintapääomatarvetta ottaen huomioon

sijoitusten jakautumisen eri omaisuuslajeihin, joista edellä mainitulla asetuksessa säädetään

erikseen. Vakavaraisuusraja lasketaan suhteessa vastuuvelkaan. Vakavaraisuusrajaan perustu-

en yhtiölle lasketaan tavoitevyöhyke, johon sen toimintapääoman pitäisi enimmäkseen aset-

tua. Sijoitustoiminnan tuoton suurten heilahtelujen takia toimintapääoman päätyminen aika

ajoin tavoitevyöhykkeen ulkopuolelle on normaalia. Jos laskennallinen toimintapääoma on

vähemmän kuin tavoitevyöhykkeen alaraja, vakuutusyhtiön pitää rajoittaa asiakashyvitysten

antoa ja siirtää osa ylijäämästä osittamattomaan lisävakuutusvastuuseen. Jos taas toimintapää-

oma on suurempi kuin tavoitevyöhykkeen yläraja, vakuutusyhtiö ei voi kasvattaa vakavarai-

suuttaan siirtämällä ylijäämää osittamattomaan lisävakuutusvastuuseen vaan sen on annettava

enemmän asiakashyvityksiä.58 Koska työeläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuusrajat ovat yk-

silöllisiä, toimintapääomat eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Rajan määrittelee sijoitusten

riskipitoisuus, käytännössä siis osakkeiden ja hedge-rahasto-osuuksien määrä koko sijoitu-

sportfoliossa. Niiden osuus vaikuttaa myös vakavaraisuusvaatimukseen. Mitä enemmän työ-

56 mukaillen Korpiluoma et al. 2006, 23
57 1281/1999
58 Järvelä 2004, 36
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eläkevakuutusyhtiö sijoittaa riskipitoisiin osakkeisiin, sitä enemmän se tarvitsee puskurikseen

toimintapääomaa. Toimintapääomasta yhtiöt kattavat sen osan, mikä jää puuttumaan työelä-

keyhtiön tuottotavoitteesta.

Kuvio 3 Työeläkevakuutusyhtiön vakavaraisuusrajat.59

2.4 Eläkelaitosten kilpailu käytännössä

Edellisissä kappaleissa käytiin läpi sitä, mitä rajoitteita ja velvoitteita työeläkevakuutusyhtiöi-

den kilpailulle ja laajemmin työeläkejärjestelmän toiminnalle lainsäädännöstä aiheutuu. Tässä

luvussa hahmotetaan lyhyesti työeläkevakuutusyhtiöiden käytännön kilpailutoimintaympäris-

tö.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategian mukaan eläkelaitoksia on oltava riittävästi ja niiden

on kilpailtava keskenään, jotta kustannuksia voidaan hillitä ja riskit hallita. Tavoitteena on

siten nykyistä hajautetumpi eläkelaitossektori, joka mahdollistaisi eläkelaitosten kilpailutta-

59 Järvelä 2004, 36
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misen lisäämisen.60 Eläkesäätiöiden ja -kassojen kanssa kilpailee tällä hetkellä kuusi työelä-

kevakuutusyhtiötä. Kilpailuasetelmaa kuvaa se, että työeläkevakuutusyhtiössä on vakuutettuja

henkilöitä yhteensä noin 1200000. Vakuutetuista 91 prosenttia on siten työeläkevakuutusyhti-

öissä ja 9 prosenttia eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa. Vakuutusmaksutulolla mitatut markki-

naosuudet ovat lähes samat.61

Käytännössä työeläkevakuutusyhtiöt kilpailevat keskenään työnantaja-asiakkaista. Kilpailua

kuvataan asiakassiirtoliikkeellä. Nettomääräinen siirtoliike on koskenut perinteisesti hyvin

pientä osaa koko eläkejärjestelmän vakuutusmaksutulosta. Eläkeyhtiöiden markkinaosuudet

vaihtelevat yleensä prosenttiyksikön murto-osissa, kuten oheisesta kuviosta 4 näkee. Asiaa

kuvaa hyvin, että tarkasteluperiodin aikana eniten uusia asiakkaita hankkinut työeläkevakuu-

tusyhtiö, Eläke-Fennia on saanut noin 4000 uutta asiakasta, joka vastaa niin ikään noin neljää

prosenttia kaikista vakuutuksenottajista. Markkinaosuuskilpailun vaikutukset työeläkevakuu-

tusyhtiöiden toimintaan ja tulokseen ovat siis melko mitättömät. Toki kilpailijat riemuitsevat

siirtoliikkeen tuloksesta silloin, kun ne voittavat uusia asiakkaita.

60 STM 2006a, 15
61 STM 2006b, 82
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Kuvio 4 Eläkevakuutusyhtiöiden markkinaosuudet vuosien 2000–2006 vakuutussopimuksilla

mitattuna.

Kuviosta 5 huomataan, että toimialan kilpailu keskittyy käytännössä neljän työeläkevakuutus-

yhtiön välille, joiden yhteenlaskettu markkinaosuus on yli 95 prosenttia. Hyvin kuvaavaa on,

että kahden, keskenään tasavahvan, suurimman toimijan markkinaosuus on jopa yli 70 pro-

senttia. Osaltaan edellistä selittää, etteivät kaikki työeläkevakuutusyhtiöt käytännössä toimi

maanlaajuisesti, vaikka se olisikin mahdollista. Pensions-Alandia toimii käytännössä ainoas-

taan Ahvenanmaalla ja Veritas Eläkevakuutus pääasiassa Lounais-Suomen alueella. Muiden

neljän työeläkevakuutusyhtiön asiakaskunta on enemmän tai vähemmän maanlaajuista.62

Vakuutusmaksutulon voidaan olettaa kuvastavan työeläkevakuutusyhtiön kykyä myydä ja

markkinoida vakuutuksia. Toisin sanoen se kuvastaa työeläkevakuutusyhtiön tehokkuutta

luoda uusia asiakassuhteita. Asiakkaiden yritystoiminnan menestymisen myötä myös TEL-

palkkasumma ja siten vakuutusmaksutulo kasvavat.

62 STM 2006b, 89–90
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Kuvio 5 Työeläkevakuutusyhtiöiden keskinäiset markkinaosuudet vuoden 2006 vakuutus-

maksutulolla63 mitattuna.

Toimialan kilpailussa jakelukanavien merkitys on suuri. Keskeisessä asemassa on edelleen

yhteistyökumppaneiden laajat konttoriverkostot, vaikka verkkoasiointi onkin kaikkien työelä-

kevakuutusyhtiöiden keskeinen kehityskohde. Lähes kaikki työeläkevakuutusyhtiöt ovat osa

finanssiryhmää, johon kuuluu myös henki- ja vahinkovakuutusyhtiö sekä pankki.64 Voidaan-

kin todeta, että työeläkevakuutusyhtiöiden markkinaosuus korreloi hyvin voimakkaasti niiden

kumppaneiden markkinaosuuksiin edustamiensa toimialojen osalta Suomessa.

Asiakashyvityksien voidaan olettaa kuvastavan työeläkevakuutusyhtiön kokonaistehokkuutta.

Koska tilinpäätöstiedoista ei suoranaisesti pystytä tulkitsemaan, kuinka tehokkaasti työeläke-

vakuutusyhtiö on hoitanut korvaustoimintansa, voidaan ajatella, että korvaustoiminnan tehok-

kuus heijastuisi myös asiakashyvityksien määrään. Toisaalta asiakashyvityksien määrää voi-

daan vakavaraisuusastetta heikentämällä hieman markkinoinnillisin tarkoitusperin säätää,

jotta yhtiö näyttäisi houkuttelevammalta. Björn Wahlroos on ilmaissut huolensa asiasta to-

teamalla, että tilanne saattaa johtaa myös siihen, että yhtiöt käyvät kilpailua siitä, kuka tekee

”asiakaslähtöisimmät” kiinteistökaupat tai oman pääomanehtoiset sijoitukset 65. Asiakashyvi-

tyksiin vaikuttaa myös onnistuminen asiakasvalinnassa. Kuviossa 6 nähdään, että ainoastaan

63 miljoonaa euroa
64 STM 2006b, 89
65 Garantia 2/2003, 8-11
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Ilmarisen asiakashyvitykset eroavat muiden työeläkevakuutusyhtiöiden melko yhtenevästä

linjasta.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

vuosi

hy
vi

ty
s%

Eläke-Fennia
Eläke-Tapiola
Eläke-Veritas
Ilmarinen
Pensions-Alandia
Varma

Kuvio 6 Työeläkevakuutusyhtiöiden asiakashyvitykset.

Tässä luvussa käsiteltiin työeläkevakuutusyhtiöiden toiminnan erityispiirteitä ja niiden luomia

esteitä mitata tehokkuutta, lisäksi kuvattiin hyvin yleisellä tasolla niiden kilpailutilannetta

käytännössä. Tehokkuuden lisääminen ja tehokkuuden kautta saatava hyöty mainitaan usein

perusteluna työeläkevakuutusyhtiöiden kilpailulle, mutta sitä ei ole juurikaan tutkittu. Ennen

kuin päästään tarkastelemaan kilpailun kautta saavutettavia, todellisia tehokkuushyötyjä siir-

rytään tarkastelemaan, mitä tehokkuudella tässä tutkimuksessa tarkoitetaan ja kuinka sitä yli-

päätään voidaan mitata.

3 Tehokkuus ja sen mittaaminen

Taloustieteessä tehokkuuskäsitettä käytetään laajalti; yksittäisten yritysten ja työntekijöiden

toiminnan arvioimisesta kansantalouksien toiminnan arvioimiseen. Käsitteellä tehokkuus py-

ritään kuvaamaan sitä, kuinka hyvin yritys pystyy muuntamaan tietyt resurssit haluamansa
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kaltaisiksi tuotoksiksi. Yleisesti ottaen tehokkain yritys on se, joka pystyy tuottamaan suu-

rimman tuotoksen annetuilla resursseilla.

Käsitteenä tehokkuus ja tuottavuus liittyvät toisiinsa, mutta ne merkitsevät eri asioita. Tuotta-

vuudella ymmärretään tuotoksen suhdetta käytettyihin panoksiin. Näin ollen: tuottavuutta

voidaan parantaa kahdella tavalla:

1. kasvattamalla panoksista saatavaa tuotosta tai

2. tuotetaan sama tuotos pienemmällä määrällä panoksia.

Tuottavuutta sen sijaan mitataan tehokkuudella siten, että tuottavuutta verrataan johonkin

määriteltyyn optimitasoon.

Uusi-Rauvan66 mukaan tuottavuudella ilmaistaan käsitteenä kulloinkin tarkasteltavan kohteen,

järjestelmän, valitun ajanjakson tuotosten ja niiden aikaansaamiseksi järjestelmään sijoitettu-

jen ja käytettyjen panosten suhdetta. Siten, jos tuottavuutta lisätään kasvattamalla tuotoksen

määrää annetuin panoksin, puhutaan tuotos- eli suoritetehokkuudesta. Jos taas tuottavuutta

lisätään käyttämällä mahdollisimman vähän panoksia, puhutaan panostehokkuuden lisäämi-

sestä. Tehokkuuden lisäys ja tekninen kehitys voivat aiheuttaa tuottavuuden lisäyksen. Kun

tehokkuuteen on lisätty aikarajoite, voidaan puhua tuloksellisuudesta. Perusongelma on siis,

miten toimintaan sijoitetuilla ja siinä kulutetuilla panoksilla saadaan mahdollisimman suuri

tuotos tai mahdollisimman vähin panoksin67.

Tehokkuus on suhteellinen käsite: Tämän suhteellisuuden takia tehokkuudelle on mahdotonta

määritellä jokin ideaali taso. Sen sijaan yrityksien tehokkuutta on mitattava mittaushetken

parhaimpaan käytäntöön. Perinteisesti yritysten tehokkuutta on tutkittu yksinkertaisilla suhde-

lukuanalyyseilla, kuten työn tehokkuuden (tuotos/työntekijä) tai pääoman käytön tehokkuu-

den (pääoma/työntekijä) avulla. Vakuutusyhtiöiden tehokkuutta kuvataan muun muassa kor-

vauskulusuhteella, solvenssi-analyyseillä ja pääomantuottoasteella. Diaconin, Starkeyn ja

66 1997, 21
67 Uusi-Rauva 1997, 16
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Brienin68 mukaan kuvatun kaltaisissa yksinkertaistetuissa suhdelukuanalyyseissä piilee kui-

tenkin useita ongelmia:

• Niistä on mahdotonta tunnistaa parhaan käytännön yrityksiä, koska on epätodennä-

köistä, että kaikki suhdeluvut osoittavat samoihin yrityksiin

• Jos suhdeluvut ovat erisuuntaisia, voi olla vaikea päättää ennakkoon, mille suhdelu-

vulle pitäisi antaa suurin arvo yrityksiä verrattaessa

• Perinteiset mittarit eivät suoraan tarjoa yrityksille tehottomuuden lähteiden tunnista-

mista.

3.1 Tuotantofunktio ja tehokkuuden arvioiminen

Tehokkuuden käsitettä tarkastellaan yritysteoriassa eri funktioiden avulla. Tuotantofunktio

kuvaa maksimituotoksen, jonka yritys voi tuottaa käytettävissä olevilla panoksilla. Kustan-

nusfunktio puolestaan kertoo minimikustannukset, joilla tuotetaan määrätty tuotos määrätyn

hintaisilla panoksilla. Maksimi- ja minimiomaisuuksista johtuen nämä tuotanto- ja kustannus-

funktiot voidaan ymmärtää rajoina, jotka rajoittavat tutkittavien yritysten arvoja. Rajafunktiot

asettavat määriteltävät rajat yritysten arvoille. Ne rajoittavat yritysten arvot "yläpuolelta" tuo-

tantofunktion tapauksessa ja "alapuolelta" kustannusfunktion tapauksessa. Yritys ei esimer-

kiksi voi ylittää tuotantofunktionsa osoittamaa tuotoksen määrää. Yritysten tehokkuutta onkin

arvioitu juuri sen perusteella, kuinka paljon "alemmaksi" yritys jää rajafunktion määräämästä

tasosta. Kustannusfunktion tapauksessa tehottomuutta on puolestaan arvioitu sen perusteella,

kuinka etäällä rajafunktion "yläpuolella" yritys sijaitsee.69

Seuraavassa kappaleessa esitetään, kuinka modernien rintamatehokkuusmenetelmien avulla

on koetettu välttää edellä mainittuja yksinkertaisempien benchmark-lähestymisnäkökulmien

ongelmia.

68 2002, 445
69 esim. Cummins & Weiss 2000, 770–772
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3.2 Rintamatehokkuus

Rintama-tyyppisen tehokkuuden mittaamisen perusidean graafisessa muodossa on ensimmäi-

senä esittänyt Farrell70. Tarkastelun yksinkertaistamiseksi oletetaan, että käytössä on ainoas-

taan kaksi panosta x1 ja x2 sekä tuotetaan vain yhtä tuotosta y. Tällöin tuotantofunktio voi-

daan esittää muodossa 1 = f(x1/y, x2/y) eli tuotantofunktiota kuvaa samatuotoskäyrä.71 Tässä

yhteydessä voidaan todeta, että funktiosta tulee näin ollen ensimmäisen asteen homogeeninen

funktio, jolloin jokaisen tekijän kertaaminen ei vaikuta lopulliseen tulokseen.72

3.2.1 Tekninen tehokkuus

Kuviossa 6 havainnollistetaan yrityksen A allokatiivisen ja teknisen tehokkuuden arviointia.

Yritys A käyttää panoksia tietyn määrän (x1*, x2*) tuottaakseen tuotoksen y. Näin ollen yri-

tyksen A tekninen tehokkuus voidaan ilmaista suhteena 0B/0A, joka kuvaa yhden y yksikön

tuottamiseen tarvittavien panosten suhdetta todellisuudessa käytettyjen panosten määrään.

Piste B, johon yritystä A verrataan, löytyy käyrältä UU', joka kuvaa tehokasta tuotantotapaa.

Suhdeluku kuvaa sitä panosten määrää, mikä tarvittaisiin yhden tuotoksen y tuottamiseen, jos

yritys A toimisi tehokkaasti. Suhdeluvun ollessa esimerkiksi 0.9, yritys A voisi tuottaa tuo-

toksen y käyttämällä ainoastaan 90 % käyttämistään panoksista. Teknistä tehottomuutta kuvaa

puolestaan luku 1-0B/0A, joka kuvaa sitä osuutta panoksista, mikä voitaisiin vähentää ja kui-

tenkin tuottaa tuotos y.73

70 1957
71 Farrell 1957, 254
72 Chiang 1984, 410–411
73 Farrell 1957, 254–255; Cummins & Weiss 2000, 770–773
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Kuvio 7. Yksikön A allokatiivisen ja teknisen tehokkuuden arvioiminen.

Suhdeluvun ongelmana pidetään sen riippuvuutta siitä joukosta, josta rajafunktio määritel-

lään. Havaintojen määrän lisääminen ei vaikuta tehokkuuslukua parantavasti. Päinvastoin se

huonontaa tehokkuuslukua tai korkeintaan pitää sen muuttumattomana. Lisäksi jonkin panok-

sen jättäminen tarkastelun ulkopuolelle saattaa aiheuttaa suuria muutoksia tehokkuusluvuissa,

koska yrityksen tehokkuus paranee huomattavasti, mikäli yritys on käyttänyt runsaasti pois

jätettyä panosta tuotannossaan.74 Myös käytettyjen panosten laadussa olevat erilaisuudet yri-

tysten välillä ovat ongelmallisia suhdelukua tulkittaessa. Panosten laadun vaihdellessa eri yri-

tysten välillä teknisen tehokkuuden mittaan sisältyy eri tuotantotapojen aiheuttamien erojen

lisäksi myös laadusta johtuvia eroja. Tehottomuus ei siis välttämättä aina johdu pelkästään

huonosta tuotantotavasta.75

74 Farrell 1957, 260
75 Farrell 1957, 260; Cummins & Weiss 2000, 772–773
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3.2.2 Allokatiivinen tehokkuus

Kuviossa 1 suora PP' kuvaa panoshintojen suhdetta ja piste C kuvaa yksikkökustannukset

minimoivaa tapaa tuottaa tuotos. Pisteet C ja B ovat kumpikin teknisen tehokkuuden mielestä

tehokkaita, mutta C edustaa optimaalista tuotantotapaa, sillä kustannukset minimoituvat ky-

seisessä pisteessä. Pisteessä C kustannukset ovat vain suhteen 0D/0B verran pisteen B kus-

tannuksista. Kustannusten ollessa samat pisteessä C ja D, yrityksen A allokatiivinen tehok-

kuus voidaan ilmaista suhteena OD/0B. Näin ollen mitta kuvastaa oikeasta panossuhteiden

käytöstä johtuvaa tehokkuutta. Luku 1-0D/0B ilmaisee mahdollisen kustannussäästön, joka

voidaan saavuttaa siirtymällä käyttämään oikeaa panossuhdetta. Allokatiivisen tehokkuuden

mitta kuvastaa täten pelkästään käytössä olevasta väärästä panosten suhteesta johtuvaa tehot-

tomuutta eli allokatiivisen tehokkuuden parantaminen edellyttää ainoastaan panosten panos-

suhteen muuttamista.76

Suora PP' sisältää oletuksen panosten tarjonnan täydellisestä hintajoustavuudesta eli panosten

hinta ei muutu niiden kysynnän kasvaessa, mikä ei ole välttämättä käytännössä realistinen.

Kysynnän noustessa hintahan pyrkii yleensä nousemaan. Tämä puolestaan johtaa PP' -suoran

kulmakertoimen muuttumiseen. allokatiivisen tehokkuuden mitta aliarvioi näin jossain määrin

yritysten allokatiivista tehokkuutta. Allokatiivisen tehokkuuden mitta onkin herkkä uusille

havainnoille ja hintojen mittausvirheille. Parhaiten allokatiivisen tehokkuuden mitta toimii

muuttumattomissa olosuhteissa.77

3.2.3 Kokonaistehokkuus

Yrityksen A kokonaistehokkuus voidaan määritellä kuvion 1 avulla suhteeksi 0D/0A. Koko-

naistehokkuus voidaan jakaa kahteen osaan, tekniseen ja allokatiiviseen tehokkuuteen, jolloin

se voidaan ilmaista näiden tulona. Jos yksikkö A toimisi kokonaan tehokkaasti, sen kustan-

nukset olisivat suhteen 0D/0A verran alkuperäisistä kustannuksista. Esimerkiksi, jos yksikön

A kokonaistehokkuuden luku olisi 0.9 niin sen kustannukset olisivat 90 % alkuperäisistä, jos

se siirtyisi pisteestä A pisteeseen C. Kokonaistehottomuus voidaan tällöin puolestaan esittää

76 Farrell 1957, 254-5; Cummins & Weiss 2000, 772–773
77 Farrell 1957, 261
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lukuna 1-0D/0A. Kokonaistehottomuuden luku kuvaa mahdollista vähennystä kustannuksista,

jos siirrytään pisteestä A pisteeseen C.78

Kokonaistehokkuus = tekninen tehokkuus * allokatiivinen tehokkuus

           = (0B/0A)*(0D/0B)

           = 0D/0A

3.3 Rintamatehokkuuden muodostaminen

Tehokkuuden mittaamisen yleisenä ongelmana voidaan todeta olevan rajafunktion muodos-

taminen, mitä vasten yksiköiden toimintaa on mahdollista arvioida. Perusoletuksena rajafunk-

tiota ja vertailukohtaa muodostettaessa on, että tutkittavalle yritykselle muodostettava vertai-

lukohta on ainakin yhtä tehokas kuin tutkittava yritys itse. Tämä voidaan ymmärtää joko si-

ten, että 1) vertailukohdassa tuotetaan havaittu tuotos samalla tai pienemmällä määrällä pa-

noksia tai 2) vertailukohdassa tuotetaan ainakin saman verran tuotosta havaituilla panoksil-

la.79

Menetelmät voidaan jakaa yleistäen parametrisiin ja ei-parametrisiin menetelmiin. Ei-

parametristen menetelmien lähtökohta on se, että rajafunktiolle ei anneta mitään tarkkaa ma-

temaattista muotoa. Rajafunktio on tuntematon siinä mielessä, että sillä ei ole ennakkoon

määrättyä muotoa tai yhtälöä. Parametristen menetelmien lähtökohta on päinvastainen. Raja-

funktiolle on annettu etukäteen jokin tietty funktiomuoto, jonka parametrit arvioidaan ja eri

yrityksiä verrataan näin saatuun vertailukohtaan. Ekonometristen menetelmien etu on, että

satunnaisvaihtelun vaikutus pystytään ottamaan paremmin huomioon kuin DEA-

menetelmällä. DEA-menetelmän etu on puolestaan se, että etukäteen ei jouduta tekemään

juuri lainkaan oletuksia funktiomuodon tai parametrien suhteen.80 Koska tässä tutkimuksessa

on käytetty DEA-menetelmää, joka edustaa ei-parametrista menetelmää, seuraavassa käsitel-

lään ainoastaan rajafunktion muodostamista ainoastaan sen menetelmän osalta.

78 Farrell 1957, 255
79 Coelli, Rao & Battese 1998
80 Karhu 1999, 6-10
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Rajafunktiolle asetettavat periaatteelliset vaatimukset ovat kuitenkin samat riippumatta siitä,

kumpaa rajafunktion muodostamistavoista käytetään. Yleisesti vertailukohdalta vaaditaan

kahta ominaisuutta. Ensiksi jonkin arvioitavista yksiköistä täytyy olla tehokas vertailukohdan

perusteella arvioiden. Toisena ominaisuutena vaaditaan, että mikään yrityksistä ei voi olla

vertailukohtaa tehokkaampi. Kaikkien yksiköiden täytyy siis sijaita joko rajafunktiolla tai sen

alapuolella, silloin kun rajafunktio muodostetaan tuotantofunktion näkökulmasta.

Riippumatta siitä, muodostetaanko rajafunktio ei-parametristen tai parametristen menetelmien

avulla, lähtökohtana kummassakin tapauksessa on tutkittava aineisto. Rajafunktio muodoste-

taan siis aina kulloinkin kysymyksessä olevan aineiston pohjalta noudattaen edellä todettuja

periaatteellisia rajafunktiolle asetettuja vaatimuksia. Periaatteena on sääntö, että rajafunktio

pyritään asettamaan mahdollisimman lähelle aineiston tehokkaita yrityksiä.

Rajafunktion muodostamisen ja asettamisen idea voidaan esittää kuvion 2 avulla. Kuviossa

tarkastellaan tilannetta, jossa yritykset tuottavat yhtä tuotosta ja käyttävät tämän valmistuk-

seen yhtä panosta. Kuviossa pisteet A, B, C ja D edustavat näitä yrityksiä. Rajafunktio muo-

dostetaan ja asetetaan siten, että se kuvastaa parhaiten toimivien yritysten tai parhaiten toimi-

van yrityksen tuotantotapaa. Nämä yritykset olisivat tällöin tehokkaita ja rajafunktio kulkisi

niiden kautta. Muut yksiköt81 jäisivät rajafunktion alapuolelle.82

Kuvion 2 yrityksistä yritys B on tuottavuudeltaan tilanteessa paras yksikkö. Origon ja pisteen

kautta piirretyn suoran (00') kulmakerroin ilmaisee yksikön tuottavuuden. Tässä tapauksessa

rajafunktio kulkee yrityksen B kautta ja se kuvaa yrityksen B tuotantotapaa. Suora 00' on siis

muodostettava rajafunktio, jota vasten muiden yritysten toimintaa arvioidaan. Haluttaessa

varmistaa, että se täyttää edellä esitetyt rajafunktion periaatteelliset vaatimukset. Rajafunktion

avulla arvioiden yritys B on tehokkain. Koska yksikään yritys ei ole rajafunktiota ja vertailu-

kohtaa tehokkaampi, rajafunktio täyttää kummankin vaatimuksen. Näin ollen sitä voidaan

pitää oikein muodostettuna ja asetettuna.83

81 eli tehottomat yksiköt
82 Cummins & Weiss 2000, 772–774
83 Cummins & Weiss 2000, 772–774



36

Kuvio 8. CRS- ja VRS-rajafunktioiden muodostaminen DEA-lähestymistavan tapauksessa.

Suora 00', joka siis kuvasti yrityksen B tuotantoteknologiaa, pitää sisällään oletuksen vakio-

skaalatuotoista. Rajafunktiota voidaankin nimittää tästä johtuen vakioskaalatuottojen rajaksi.

Mikäli halutaan, että rajafunktio mahdollistaisi joustavamman tuotantoteknologian käytön

tehokkuuden arvioimisessa, on voitava muodostaa rajafunktio, joka pitää sisällään oletuksen

muuttuvien skaalatuottojen teknologiasta. Kuviossa 2 on esitetty muuttuvien skaalatuottojen

rajan muodostamisen perusidea. Rajafunktio tulee kulkemaan kuvion osoittamalla tavalla yri-

tysten A, B ja C kautta. Muodostettaessa muuttuvien skaalatuottojen rajaa noudatetaan edellä

mainittuja yleisiä rajafunktion muodostamisen periaatteita. Rajafunktio pitää sisällään tehok-

kaat yksiköt eikä yksikään aineiston yksiköistä ole rajafunktion yläpuolella.84

84 Cummins & Weiss 2000, 772–774
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3.4 DEA-menetelmä

Tehokkuuden määrittelyä tarkastellaan seuraavaksi DEA-menetelmän tapauksessa. DEA-

menetelmän avulla tehokkuutta voidaan arvioida kahdella eri tavalla. Ensimmäinen tapa arvi-

oida tehokkuutta on mitata sitä panosten säästön-näkökulmasta. Toisena vaihtoehtona on ar-

vioida tehokkuutta tuotosten kasvattamisen-näkökulmasta.

Tarkastellaan ensin tehokkuuden arviointia panosten säästön -näkökulmasta. Tällöin arvioita-

van yrityksen tuotoksen tasolla tarkastellaan sen panosten käyttöä suhteessa tehokkaaseen

tapaan eli suhteessa vertailukohdan panosten käyttöön. Tuotos on näin ollen vakio ja tarkas-

tellaan, kuinka paljon enemmän tehoton yksikkö käyttää panoksia suhteessa tehokkaaseen

vaihtoehtoon.

Mittaussuuntaa voidaan havainnollistaa kuvion 2 avulla. Arvioitaessa yrityksen D tehokkuutta

panosten säästön- näkökulmasta tuotos on vakioitu arvioitavan yrityksen tuotoksen tasolle eli

tuotoksen määrää kuvaa piste G. Esimerkin vuoksi pidättäydytään pelkästään vakioskaalatuot-

tojen rajan avulla muodostettavaan vertailukohtaan. Myöhemmin otetaan mukaan myös muut-

tuvien skaalatuottojen rajan avulla muodostettava vertailukohta. Tämä mahdollistaa erilaista

tehokkuutta kuvaavien tehokkuuslukujen laskemisen. Aluksi pidättäydytään kuitenkin vakio-

skaalatuottojen rajalla, jolloin vertailukohta yritykselle D muodostuu pisteessä F. Piste F ku-

vaa sitä määrää panosta, joka vaadittaisiin tuotoksen G tuottamiseen, jos yritys D toimisi te-

hokkaasti. Panosten säästön-näkökulmasta laskettu tehokkuusluku olisi siis suhde GF/GD.

Suhde kuvaa optimaalisen panosten käytön suhdetta havaittuun panosten käyttöön.

Toisena tapana arvioida tehokkuutta on laskea tehokkuusluvut tuotosten kasvattamisen- nä-

kökulmasta. Päinvastoin kuin edellä, tehokkuusluvut lasketaan tarkastelemalla eroja tuotok-

sessa arvioitavan yrityksen panosten tasolla. Panokset on siis vakioitu ja tuotoksen määrää

tarkastellaan suhteessa vertailukohdan tuotoksen määrään.

Kyseistä mittaussuuntaa voidaan havainnollistaa kuvion 2 avulla. Arvioitaessa yrityksen D

tehokkuutta tuotosten kasvattamisen- näkökulmasta, panokset on vakioitu tutkittavan yrityk-

sen panosten tasolle (piste K) ja tehokkuutta arvioidaan tuotoksen määrän perusteella. Edelli-

sen esimerkin tavoin pidättäydytään tarkastelussa vakioskaalatuottojen rajalla. Yrityksen D

vertailukohta löytyy siis vakioskaalatuottojen rajan kohdassa I, joka kuvaa sitä määrää tuotos-
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ta, joka pystyttäisiin tuottamaan yksikön panoksilla, jos yritys D toimisi tehokkaasti. Tuotos-

ten kasvattamisen- näkökulmasta laskettu tehokkuusluku on siis suhde KD/KI, joka kuvaa

tuotetun tuotoksen suhdetta optimaaliseen tuotokseen.

Eri mittaussuuntien lisäksi on myös mahdollista laskea eri tehokkuutta kuvaavia tehokkuuslu-

kuja. DEA-menetelmän yhteydessä voidaan puhua kolmenlaisesta tehokkuudesta: tekninen

tehokkuus, skaalatehokkuus sekä tekninen että skaalatehokkuus. Viimeksi mainittu pitää si-

sällään kaksi ensin mainittua tehokkuuden mittaa.

3.4.1 Tekninen ja skaalatehokkuus

Charnesin, Cooperin ja Rhodesin85 alkuperäinen DEA-sovellus mittasi nimenomaan teknistä

tehokkuutta ja skaalatehokkuutta yhdessä. Siinä tehokkuusluku laskettiin arvioimalla yritysten

toimintaa vakioskaalatuottojen rajalta muodostettavaa vertailukohtaa (piste F) vasten, jolloin

tehokkuusluku on suhde GF/GD (panosten säästön- näkökulmasta mitattaessa). Vakioskaala-

tuottojen rajalla oleva vertailukohta F sijaitsee parhaalla mahdollisella toiminnan skaalatasol-

la, sillä rajafunktio on asetettu kulkemaan suurimman tuottavuuden omaavan yrityksen B

kautta ja edustaa näin ollen parasta tuotantoteknologiaa. Kyseinen tehokkuusluku pitää sisäl-

lään siis teknisen tehokkuuden ja skaalatehokkuuden. Teknistä ja skaalatehokkuutta voidaan

myös arvioida tuotosten kasvattamisen-näkökulmasta, jolloin tehokkuusluku ilmaistaan suh-

teena KD/KI.

3.4.2 Tekninen tehokkuus

Myöhemmin DEA-menetelmän kehittyessä on tullut mahdolliseksi muodostaa rajafunktio,

joka pitää sisällään oletuksen muuttuvien skaalatuottojen teknologiasta. Tämä mahdollistaa

teknisen tehokkuuden ja skaalatehokkuuden erottamisen toisistaan. Tarkastellaan yrityksen D

pelkän teknisen tehokkuuden mittaamista kuvion 2 avulla. Vertailukohta yritykselle D löytyy

muuttuvien skaalatuottojen rajan kohdasta E. Näin ollen tekninen tehokkuus voidaan ilmaista

suhteena GE/GD panosten säästö-näkökulmasta arvioiden. Kohta E on yrityksen D vertailu-

kohta samalla toiminnan skaalatasolla86. Kyseinen tehokkuusluku ei ota huomioon "väärästä"

85 1978
86 yksikkö D toimii nousevien skaalatuottojen toiminnan tasolla
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toiminnan skaalatasosta johtuvaa tehottomuutta. Mitattaessa teknistä tehokkuutta tuotosten

kasvattamisen- näkökulmasta tehokkuusluku voidaan esittää suhteena KD/KH.

Teknisen tehokkuuden tehokkuusluvun voidaan katsoa kuvaavan pelkästään toiminnan orga-

nisoinnista johtuvaa tehottomuutta. Tällöin mahdollisen tehottomuuden voidaan katsoa olevan

seurausta yrityksen sisäisen organisaation puutteista, esim. johtamisongelmat, huonot työnte-

kijät tai kehno tietotekniikan taso.

3.4.3 Skaalatehokkuus

Yrityksen toiminnan tehokkuutta voidaan ajatella myös tarkasteltavan pelkästään skaalate-

hokkuuden näkökulmasta. Yrityksen D skaalatehokkuutta mitattuna panosten säästön- näkö-

kulmasta voidaan tarkastella kuvion 2 avulla. Skaalatehokkuus ilmaistaan suhteena GF/GE.

Suhdeluku kuvastaa parhaan mahdollisen toiminnan skaalatason ja tutkittavan yrityksen D

toiminnan skaalatason välisestä erosta johtuvaa tehottomuutta. Kyseinen tehokkuusluku ku-

vaa siis pelkästään toiminnan mittakaavasta johtuvaa tehokkuutta. Suhde KH/KI kuvastaa

kyseistä tehokkuutta yrityksen D kohdalla tuotosten kasvattamisen- näkökulmasta arvioiden.

3.5 Tehokkuuden mittaaminen DEA-menetelmällä

DEA-menetelmällä jokaiselle yritykselle lasketaan suhteellinen tehokkuusluku, joka saa arvo-

ja ykkösen ja nollan väliltä, ykkösen kuvastaessa tehokasta ja nollan täysin tehotonta toimin-

taa. Tehokkuusluku on suhteellinen siinä mielessä, että tehokkuusluku on laskettu suhteessa

muihin yrityksiin eikä esimerkiksi suhteessa johonkin ennalta asetettuun tavoitteeseen tai kri-

teeriin. Menetelmä muodostaa havaittujen yritysten avulla vertailukohdan rajafunktiolta ja

arvioi jokaista yritystä vuorollaan näin muodostettua vertailukohtaa vasten. Vertailukohta

muodostuu tehokkaista yrityksistä, joilla on samanlainen "panos-tuotos" -rakenne kuin arvioi-

tavana olevalla yrityksellä.87

Tässä tutkimuksessa mielenkiinto on kohdistettu nimenomaan panosten säästämisen, joten

tarkastellaan ensimmäiseksi tehokkuuslukujen laskemista siitä näkökulmasta. Tällöin määrä-

87 Coelli et. al. 1998, 134–140
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tyllä tuotoksen tasolla tarkastellaan arvioitavan yrityksen panosten käyttöä suhteessa tehok-

kaaseen tapaan eli suhteessa vertailuryhmän88 panosten käyttöön.

3.5.1 Matemaattinen esitys panosten säästämisen laskemiseksi

Försund89 käyttävät omassa tutkimuksessaan seuraavaa matemaattista kaavaa E1k -

tehokkuusluvun laskemiseen panosten säästö-näkökulmasta tarkasteltuna90.

(1) Min E1k

ehdolla:

(2) Y rk nj=1  kj Y kj, R = 1,… , S

(3) E1k X ik  nj=1   kj X ij, i = 1,… , M

(4)  nj=1   kj = 1

(5)  kj  0

missä

yrj = yrityksen j tuotos r

yij = yrityksen j panos i

ykj = painot, jotka määrittelevät vertailukohdan

Tehokkuusluku E1k kuvaa panoksien vaatimaa muutosta, jotta niiden käyttö olisi tehokasta.

Mitä lähempänä panosten käyttö on tehokasta panosten käyttöä, sitä vähemmän niitä on kor-

jattava. Lambdat ( ) määrittelevät rajafunktiolta vertailukohdan. Lambdan arvoja tarkastele-

malla vakioskaalatuottojen rajan yhteydessä voidaan päätellä, toimivatko yritykset kasvavien

vai vähenevien skaalatuottojen alueella. Ykköstä pienemmät lambdan arvot tarkoittaa, että

yritys toimii kasvavien skaalatuottojen alueella. Tätä tilannetta kuvaa piste D (kuvio 2) ja sen

vertailukohta E muuttuvien skaalatuottojen rajan kasvavien skaalatuottojen alueella. Ykköstä

suuremmat lambdan arvot puolestaan esittävät, että yritys toimii vähenevien skaalatuottojen

88 tai vertailukohdan
89 1992; ks. Niemi et. al 1994, 16
90 1 Tehokkuusluku E1k:n alaindeksin numero kertoo kysymyksessä olevan ”panosten säästö” -tehokkuusluku ja
kirjain k kertoo yksikön, jolle tehokkuusluku on laskettu.
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alueella. Kyseistä tilannetta kuvaisi tilanne, jossa yritykselle muodostettaisiin vertailukohta

muuttuvien skaalatuottojen suoralta yksiköiden B ja C väliin.

Ensimmäinen ehto edellyttää, että vertailukohdan on tuotettava ainakin saman verran tuotosta

kuin yksikkö k91. Toinen ehto toteaa, että yksikön k tehokkuusluvulla korjatun panosten käy-

tön on oltava ainakin yhtä suurta kuin vertailukohdan panosten käyttö. Kolmas ehto edellyt-

tää, että rajafunktiolla on muuttuvat skaalatuotto-ominaisuudet. Luopumalla tästä ehdosta

rajafunktiolle voidaan olettaa vakioskaalatuotto-ominaisuudet. Neljäs ehto pelkästään rajoittaa

lambdan arvot suuremmiksi kuin nolla.

3.5.2 Matemaattinen esitys tuotosten kasvattamisen laskemiseksi

Toisena tapana arvioida tehokkuutta on laskea tehokkuusluvut tuotoksen kasvattamisen-

näkökulmasta. Tässä tilanteessa, päinvastoin kuin edellisessä, tehokkuusluvut lasketaan tar-

kastelemalla eroja tuotoksessa määrätyllä panosten tasolla. Panokset on vakioitu ja tuotoksen

määrää tarkastellaan suhteessa vertailukohdan tuotoksen määrään.92

Försund93 käyttämä matemaattinen kaava tehokkuusluvun E2k:n laskemiseksi tuotoksen kas-

vattamisen-näkökulmasta tarkasteltuna on seuraava94:

(6) Max ( k 1/E2k)

ehdolla:

(7) 1/E2k Yrk  nj=1   kj Y rj, r = 1,… , S

(8) Xik  nj=1   kj X ij, I = 1,… , M

(9)  nj=1   kj = 1

(10)  kj  0, J = 1,… ,N

Ensimmäinen ehto edellyttää, että yrityksen k tuotos korjataan ylöspäin siten, että tuotos on

yhtä suuri kuin tai pienempi kuin vertailukohdan tuotos. Tehokkuusluvun vaihdellessa nollan

91 eli tutkittava yritys
92 Försund 1992; ks. Niemi et. al 1994, 16
93 1992; ks. Niemi et. al 1994, 16
94 1 Tehokkuusluku E2k:n alaindeksin numero kertoo, että tehokkuusluku on laskettu tuotoksen kasvattamisen-
näkökulmasta ja kirjain k kertoo yksikön, jolle tehokkuusluku on laskettu
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ja ykkösen välissä suuri korjausluku 1/E2 tarkoittaa, että E2k:n täytyy olla pieni. Korjattava

yksikkö on tällöin tehoton. Toinen ehto edellyttää, että vertailukohdan on käytettävä yhtä pal-

jon tai vähemmän panoksia kuin yrityksen k. Kolmannen ehdon mukaan rajafunktiolla on

muuttuvat skaalatuotto-ominaisuudet. Neljäs ehto rajoittaa pelkästään lambdan arvot suu-

remmiksi kuin nolla.

4 Tehokkuuden tutkiminen vakuutusalalla

Edellä on tarkasteltu tehokkuutta ja sen mittaamista tutkimuksessa käytettävällä DEA-

menetelmällä. Lähtökohtana tehokkuuden mittaamiselle ylipäätään on, että tiedetään mitä

tuotetaan ja millä panoksilla. Toisin sanoen pitäisi ensin tietää tarkasteltavan yrityksen tuotan-

tofunktio. Tämän luvun tarkoituksena on hahmottaa aiemmin tehtyjen tehokkuustutkimuksien

avulla, kuinka työeläkevakuutusyhtiöiden tehokkuutta pitäisi mitata.

Koska työeläkevakuutusyhtiöiden toiminta muistuttaa historiallisista syistä enemmän henki-

vakuutusyhtiöiden kuin vahinkovakuutusyhtiöiden toimintaa, on kirjallisuudessa keskitetty

alkuperäisen ajatuksen mukaisesti työeläkejärjestelmän toteuttajiksi valittujen henkivakuutus-

yhtiöiden toiminnasta tehtyihin tehokkuustutkimuksiin. Kuten Pentikäinen95 esittää henkiva-

kuutusyhtiöiden kulttuurin olleen vielä 1960-luvulla vahvasti sosiaalinen; ”oltiin leskien ja

orpojen asialla - stakeholder-asenteen mukaisesti”. Koska alan tehokkuutta on tutkittu Suo-

messa vähän, kirjallisuuskatsauksen pääpaino on alan kansainvälinen tutkimus.

4.1 Aiemmat tutkimukset

Vakuutusalan tuottavuuden kehityksen on yleisesti todettu olevan heikompi kuin yritystalou-

dessa keskimäärin.  Tämän havainnon oletetaan johtuvan siitä, että vakuutusala on varsin työ-

voimaintensiivinen, mikä luo esteitä uuden teknologian omaksumiselle tai käyttöönotolle.96

95 1997, 141
96 ks. esim. Donnin ja Fecher, 1997, s.531
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Donni ja Fecher97 vertailivat tutkimuksessaan 15 OECD-maan vakuutustoimialojen tehok-

kuutta keskenään DEA-menetelmän avulla vuosien 1983–1991 välillä. Keskimäärin vakuu-

tustoimialojen tehokkuus oli noin 70 % luokkaa, mutta maiden välillä oli suurta hajontaa.

Huonoiten tehokkuusvertailussa menestyivät Suomi ja Portugali, parhaiten puolestaan Yh-

dysvallat, Iso-Britannia, Ranska ja Saksa.

Tutkimuksessaan Donni ja Fecher98 tarkastelivat myös tuottavuuden kasvua vakuutustoimin-

nassa Malmqvist-indeksin avulla. Keskimäärin tuottavuuden kasvu oli 5 prosentin luokkaa

vuodessa. Suurin tuottavuuden kasvu oli Suomessa (17 %), joka selittyy pääosin suhteellisen

tehokkuustulosten parantumisena. Teknisen kehityksen merkitys oli tuottavuuden kasvun kan-

nalta huomattavasti vähäisempi (5 %). Muissa OECD-maissa tekninen kehitys oli kuitenkin

yleensä merkittävämpi tekijä kuin suhteellisten tehokkuustulosten muutos.

Diacon, Starkey & Brien99 ovat tutkineet 454 eläkevakuutusyhtiön tehokkuutta 15 Euroopan

maassa vuosien 1996–1999 välillä. Tutkimus osoitti, että Ruotsin ja Tanskan vakuutustoimin-

ta oli teknisesti tehokkainta koko tutkimusajan. Tämän on päätelty johtuvan ilmeisesti juuri

erityisistä työeläkeyhtiöistä100. Tutkimuksen mukaan tehokas vakuutusyhtiö on joko todella

suuri tai todella pieni ja erikoistunut yhtiö. Myös keskinäisen yhtiömuodon ja taloudellisen

kestävyyden eli vakavaraisuuden epäiltiin edistävän tehokkuutta.

Piispanen101 on tutkinut suomalaisten vakuutusyhtiöiden toiminnallista tehokkuutta DEA-

menetelmällä vuosina 1990–1992. Lisäksi hän on arvioinut tutkimuksessaan niiden tuotta-

vuuden kehitystä Malmqvist-indeksillä vuosina 1983–1992. Pääpaino hänen tutkimuksessaan

oli vahinkovakuutusyhtiöiden tehokkuustulosten analysoinnissa, koska niistä oli tutkimushet-

kellä saatavilla laajin aineisto. Tutkimuksessa käytettiin panostekijöinä palkkoja, liikekuluja

sekä pääomakuluja. Tuotoksina esitettiin vakuutusmaksutulot sekä arvonlisäys. Piispanen

havaitsi varsin merkittäviä tehokkuuseroja sekä vahinko-, henki- ja eläkeyhtiöiden välillä.

Vahinkovakuutusyhtiöiden kohdalla tehottomuudesta aiheutuva menetys tai potentiaalinen

kustannussäästö oli noin 10–20% luokkaa.

97 1997
98 1997
99 2002
100 esim. Tanskan Pensionkassen
101 1995
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Piispasen102 tutkimus vahvisti osaltaan käsitystä kansainvälisessä tutkimuksessa esille tulleista

suurtuotannon eduista vakuutusalalla103. Tutkimuksessa valtaosa tehottomuudesta selittyi tek-

nisellä tehottomuudella. Vahinkovakuutusyhtiöiden tuottavuuden kasvu vuosina 1983–1992

oli keskimäärin vajaan 2 % luokkaa vuodessa. Valtaosa havaitusta tuottavuuden kasvusta ar-

vioitiin olevan johtuvan suhteellisten tehokkuustulosten paranemisesta. Teknisen kehityksen

osuus tuottavuuden kasvusta oli vähäistä.

Barros & Garcia104 tutkivat Portugalin eläkerahastojen hoitoyhtiöiden105 tehokkuutta stokasti-

sella Cobb-Douglas rintamatehokkuusmenetelmällä vuosien 1994–2003 välillä.  Tutkimuk-

sessa arvioitiin, että yhtiöt pystyisivät vähentämään tehottomuudesta aiheutuvia kustannuksia

keskimäärin 12,2 % tuotokseen vaikuttamatta. Tulos indikoi yhtiöiden tehokkaasta toiminnas-

ta. Mielenkiintoisen tutkimuksesta tekee tutkijoiden johtopäätös, jossa esitetään, että rahasto-

jen kokoa pienentämällä saavutettaisiin skaalatehokkuutta. Päätelmä on ristiriidassa muiden

tutkimusten tulosten kanssa.106

Barros et. al.107 tutkimuksessa ilmeni lisäksi, että yhtiöt, jotka hallinnoivat julkisia rahastoja,

alisuoriutuivat verrattuna yksityisiin rahastoihin. Julkisten rahastojen hoidossa havaittu pää-

mies-agentti-ongelma vahvistaa edellistä käsitystä. Tämän lisäksi tutkimus osaltaan tukee

muissa tutkimuksissa esille tullutta käsitystä siitä, että pienillä rahastoilla on suuremmat kulut

kuin suurilla rahastoilla. Näin ollen voisi odottaa, että hajautettu ja yksityistetty työeläkejär-

jestelmä toimisi kustannustehokkaasti myös Suomessa.

Työeläkevakuutusyhtiöiden panoksia ja tuotoksia hahmottaessa luvun toisessa kappaleessa,

otetaan huomioon myös niiden erityisasemasta johtuvat erityispiirteet.

4.2 Vakuutusyhtiöiden panokset ja tuotokset

Vakuutustuotteen abstraktista luonteesta ja moniulotteisuudesta johtuen jo pelkästään työelä-

keyhtiön tuotantofunktion määrittäminen on vaikea tehtävä. Tuotoksen määrittämistä vaikeut-

taa lisäksi se, että joihinkin vakuutuksiin sisältyy selkeästi useampi eri tuote. Hyvä esimerkki

102 1995
103 vrt. Donni & Fecher 1997
104 2007
105 pension fund management companies
106 vrt. esim. Donni & Fecher 1997
107 2007
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on juuri työeläkevakuutus, joka antaa turvaa niin työkyvyttömyyden, omaisen kuoleman ja

vanhuuden varalle.

Oikeiden tuotos- ja panostekijöiden valinta on keskeistä kaikissa menestyksekkäissä tehok-

kuusanalyyseissä. Vakuutusyhtiöiden tuotos on usein ei-konkreettista ja siksi sitä on vaikeata

mitata ja kontrolloida. Rahoitusalan yritykset eivät ainoastaan ole tekemisissä tunnistettavissa

olevien panoksien ja tuotoksien kanssa vaan myös tuntemattomien riskitekijöiden.108 Käytän-

nön lähestymistapana on tunnistaa näiden yrityksien tuottamat palvelut ja löytää mitattavissa

olevat muuttujat eli löytää mittarit, jotka vahvasti korreloivat näiden palveluiden kanssa.

Cummins109 jakaa vakuutusyhtiöiden arvontuotannon kolmeen palveluryhmään:

• riskinkantaminen ja poolaus

• sijoitustoiminnan tuotot

• lisäpalvelut110

Rantala ja Pentikäinen111 esittävät edellisen Cumminsin ajatukset seuraavasti:

"Tietyn riskin alaiset yksiköt, vakuutuksenottajat, sopivat vahinkojen tasaami-

seen erikoistuneen laitoksen, vakuutuslaitoksen kanssa siitä, että riskin toteutu-

essa vakuutuksenantaja korvaa siitä aiheutuneen vahingon. Toisaalta vakuutuk-

senottajat suorittavat korvauksensaantioikeuden vastikkeeksi vakuutusmaksun

vakuutuksenantajalle."

108 Diacon et. al. 2002, 447
109 1999, 84
110 Tässä tutkimuksessa lisäpalveluiksi voidaan ymmärtää työeläkevakuutusyhtiöiden tuottamat hyvinvointipal-
velut, joilla edistetään niiden asiakkaiden työkykyä.

111 2003, 61
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Kuvauksen perusteella havaitaan, että vahingosta aiheutuneiden kulujen korvaaminen on

useimmassa tapauksessa ainoa konkreettinen suoritus, minkä vakuutuksenantaja maksaa va-

kuutuksenottajalle. Toisaalta asian voi myös ymmärtää seuraavalla tavalla112:

”Vakuutus on keino, jolla sattumanvarainen vahinkomeno voidaan muuntaa jat-

kuvaksi, tasaiseksi vuosimaksuksi.”

Työeläkevakuutusyhtiöiden tapauksessa vahinkomeno on tosin miltei aina ilmeinen vanhuus-

eläkkeen muodossa. Edellä esitetyn mukaisesti työeläkevakuutusyhtiön voidaan ajatella toi-

mivan ainoastaan hallinnollisena palveluntarjoajana, jotka keräävät suuren määrän vakuutuk-

senottajien riskejä ja pyrkivät sitä kautta tasaamaan heidän kokemaansa riskiä. Koska niiden

ei sinänsä tarvitsisi kehitellä innovaatioita eikä markkinoida tuotteitaan aktiivisesti, näkökul-

malla on oikeutus. Lisäksi laissa määriteltävät etuusperusteet tukee esitettyä katsantokantaa.

Toisaalta voidaan ajatella, että asiakkuuksien hoito liittää ainakin työeläkevakuutusyhtiöiden

toiminnan varsin läheisesti asiakasyritysten liiketoimintaan, kuten esimerkiksi työhyvinvoin-

tipalveluiden osalta.

Määriteltäessä vakuutusyhtiöiden tuotosta on syytä ottaa huomioon myös se, että sijoitustoi-

minta muodostaa merkittävän osan vakuutusyhtiöiden toiminnasta. Koska työeläkelaitokset

eivät sinänsä voi saada kilpailuetua tuoteominaisuuksilla tai hinnoittelulla, korostuu laitosten

välisessä kilpailussa yhtiöiden sijoitustoiminnan ja kustannustehokkuuden merkitys kilpai-

luelementteinä. Työeläkevakuutusyhtiöt palauttavat sijoitus- ja hoitokustannusylijäämänsä

asiakkailleen vakuutusmaksun alennuksina eli hyvityksinä.113

Muutoin työeläkelaitoksille ei rahoitusrakenteella ole niin suurta merkitystä, koska niiden

varallisuus ei perustu pääomaehtoiseen velkarahoitukseen vaan lakisääteisen vakuutusmaksun

aikaansaamaan tuloon. Koska rahoitus ei ole tässä suhteessa ongelma, saattaa toimintaan si-

sältyä heikon kontrollin, raportointijärjestelmän tai johtamiskulttuurin tuloksena erilaisia ku-

luja, joilla ei ole taloudellisesti perustetta.114

112 Rantala & Pentikäinen 2003, 87
113 Järvelä 2004, 21
114 Rajaniemi 2004, 40
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Työeläkelaitoksien sijoitustoiminta on kautta aikojen ollut Suomen kansantalouden kasvulle

tärkeä tekijä synnyttäen suuria rahastopääomia. Vakuutusyhtiöt ymmärretään yleisesti yksi-

köiksi, jotka lainaavat varoja myymällä riskipitoisia instrumentteja ja sijoittavat varansa edel-

leen arvopapereihin. Suuri sijoitusvarallisuus tekee etenkin työeläkevakuutusyhtiöistä merkit-

täviä taloudellisen vallan käyttäjiä. Tämä saattaa aiheuttaa tilanteita, joissa työeläkevakuutus-

yhtiöt joutuvat mukaan erilaisiin taloudellisiin järjestelyihin. Tästä hyvänä esimerkkinä voi-

daan mainita Henkivakuutusyhtiön Suomen pelastaminen Keskinäisen eläkevakuutusyhtiön

Ilmarisen ja sen yhteistoimintayrityksen vakuutusyhtiö Pohjolan toimesta 2000-luvun alku-

puolella.

Vakuutuslaitosten markkinaosuuksia ja siten yhtiön kokoa ja laajuutta mitataan yleisesti va-

kuutusmaksutulolla. Vakuutusmaksutulo on useimmiten myös vakuutustoiminnan volyymin

kansainvälinen mittari. Yuengertin115 toteaa vakuutusmaksutulon olevan panosmittarina so-

veltumaton, koska vakuutusmaksutulo kuvastaa nimensä mukaisesti ainoastaan; vakuutuksen

hinta kertaa myytyjen vakuutussopimusten määrä. Yuengert toteaakin vakuutusmaksun käyt-

tämisen tuotoksena johtavan vain virheellisiin tulkintoihin vakuutusmaksuista.

Työeläkejärjestelmässä, jossa hinta on kaikille sama, vakuutusmaksutulo sitä vastoin kertoo

työeläkevakuutusyhtiön kyvystä myydä ja markkinoida vakuutuksiaan tai pelkästään eläkelai-

toksen asiakasyrityksen toiminnan laajenemisesta kasvattaen vakuutettujen ja niin ikään va-

kuutusmaksutulojen määrää. Vakuutusmaksutulojen lisääntyminen saattaa myös johtua esi-

merkiksi siitä, että pakollisten vakuutusten hintoja on nostettu ilman, että tuotoksen määrässä

olisi tapahtunut mitään muutoksia.  Se ei liioin kuvasta vakuutuksenottajan tai vakuutetun

vakuutuksesta saamaa hyötyä. Hinnoittelulla ei myöskään ole vaikutusta korvauskulujen mää-

rään ainakaan lyhyellä ajalla tarkasteltuna, tai vaatii poliittisen päätöksen tuekseen.

Diacon et. al.116 ihmettelevät edellisen ongelman117 johtaneen siihen, että jotkut tutkijat ovat

käyttäneet korvauskulujen arvoa tuotosmittarina. Heidän on hankala ymmärtää, miksi vakuu-

tusyhtiön johto tavoittelisi korvauskulujen maksimointia.

115 ks. Cummins ym. 2000, 794
116 2002, 448
117 vakuutusmaksutulon käyttö panosmittarina
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Cummins ja Weiss118 lähtevät sen sijaan siitä, että vakuutusyhtiöiden tuotos muodostuu hal-

linnollisista, riskinkantoon liittyvistä sekä välillisistä palveluista. Heidän mukaan näiden pal-

veluiden määrä vaihtelee samassa suhteessa kuin korvauskulujen odotusarvo. Tällä perusteel-

la korvauskulut ovat heidän mukaan sopiva mittari edustamaan vakuutusyhtiöiden tuottamien

palveluiden määrää. Heidän mukaan korvauskuluihin voi tosin liittyä enemmän satunnais-

vaihtelua kuin vakuutusmaksutuloihin.

Korvauskulujen kasvun tulkitseminen tehokkuuden parantumiseksi voi äkkiseltään vaikuttaa

huolestuttavalta, koska korvauskulujen kasvu voi olla aiheutunut myös laitoksen "summaari-

sesta" korvauspolitiikasta, jossa etuudet myönnetään eläkelakia laveasti soveltaen. Myös on-

nistuminen asiakasvalinnassa voi vaikuttaa korvauskulujen määrään negatiivisesti. Koska

työeläkevakuutus on Suomessa pakollinen vakuutus, työeläkevakuutusyhtiön on pyydettäessä

vakuutus myönnettävä119. Pahimmassa tapauksessa jopa huono arpaonni voi määritellä työ-

eläkevakuutusyhtiön tehokkuuden120.

Koska eläkkeen myöntäjä on vaikeassa välikädessä niin asiakkaiden, lääkäreiden ja tiedotus-

välineiden suhteen, työkyvyttömyyseläkkeistä121 aiheutuvat kustannukset on asetettu vaikut-

tamaan ainoastaan eläkkeen myöntävän työeläkevakuutusyhtiön tulokseen. Jokainen työelä-

kevakuutusyhtiö vastaa erikseen siitä, että jokaisen alkavan eläkkeen aiheuttama vastuu on

tulokseen vaikuttavasti varattu vastuuvelkaan. Tämä osaltaan estää tilanteet, jossa työeläke-

vakuutusyhtiöt voisivat ryhtyä myöntämään liberaalisti työkyvyttömyyseläkkeitä asiakkaiden-

sa työntekijöille. Tilannehan saattaisi olla toinen, jos kustannukset veloitettaisiin työeläkejär-

jestelmän yhteisvastuuosasta, kuten vanhuuseläkkeet.

Työeläkevakuutusyhtiö perii myös ns. yksilöllisen vakuutusmaksutariffin suurimmilta työnan-

tajilta näiden työntekijöille myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden pääoma-arvot yksilölli-

sesti laskettuina, mitä perustellaan kustannuksien oikeudenmukaisella jakamisella työnantaji-

en kesken. Näin työeläkevakuutusyhtiön sijasta työnantaja joutuu punnitsemaan vastakkain

118 2000, 794
119 TEL 12 a §
120 Eläketurvakeskus viime kädessä arpoo vakuutusyhtiön tilanteessa, jossa mikään yhtiö ei ole hakemusta hy-
väksynyt.
121 Muiden etuuksien osaltahan ei samanlaista ongelmaa ole, koska etuudet perustuvat ikään tai perheenjäsenten
vahinkotapahtumiin.
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eläkkeen hakemisen ja sen mahdollisuuden, että työjärjestelyin, kuntoutuksen tai muiden kei-

nojen avulla pyrittäisiin työntekijä vielä pitämään palveluksessa.122

Niin ikään myös kuntoutus on osa yksilön lakisääteistä sosiaaliturvaa eikä sillä voi kilpailla,

päinvastoin tavoitteena on mahdollisimman yhdenmukainen ratkaisulinja, mikä suojelee va-

kuutetun oikeusturvan toteutumista.123 Näin ollen kuntoutuskulujen osalta työeläkevakuutus-

yhtiön korvauskulujen määrän kasvun voidaan tulkita tehokkuuden parantumiseksi, koska sen

kasvun voidaan katsoa korreloivan työkyvyttömyyseläkemenoja vähentävästi. Lisäksi työhy-

vinvoinnin edistämisestä aiheutuneiden kulujen voidaan olettaa vaikuttavan samansuuntaises-

ti. Sen sijaan sen luotettava mittaaminen on vielä edellistäkin vaikeampaa.  Kuten Jukka Ran-

tala on kirjoittanut 5.11.2003 Helsingin Sanomissa Suomen eläkejärjestelmän tilanteesta

EU:ssa; ”nykyistä työeläkejärjestelmää on pidetty hyvin toimivana, ja sen rajatun kilpailun

hyödyksi on nähty mm. työeläkeyhtiöiden palvelualttiuden ylläpitäminen.” Näin ollen myös

palvelualttiutta voitaisiin käyttää yhtenä tuotostekijänä.

Tarkasteluperiodin aikana muodostunutta vastuuvelkaa henkivakuutusyhtiöiden tuotosmitta-

rina on käyttänyt Yuengert124. Pelkän vastuuvelan käyttämisessä hän näkee ongelmana sen,

että aikaisemmat vakuutussopimukset saavat tällöin yhtä suuren painon kuin uudet vakuutus-

sopimukset, vaikka niiden ylläpitämiseen kuluu huomattavasti vähemmän resursseja kuin

uusien vakuutussopimuksien tekemiseen. Työeläkevakuutusyhtiöiden kohdalla Yuengertin

havaitsemaa ongelmaa, jossa henkivakuutusyhtiöiden tapa laskea vastuuvelan määrää saattaa

vaihdella yhtiöittäin ei esiinny, koska kaikki työeläkevakuutusyhtiöt käyttävät samaa Sosiaali-

ja terveysministeriön vahvistamaa laskentakaavaa.

Erimielisyydet vakuutusyhtiöiden tuotoksien määrittelemistä eivät sen sijaan ole levinneet

panosten mittaamiseen. Tutkimuksien yhteinen näkemys on, että vakuutusyhtiöiden pää-

panokset ovat työvoima-, talouspalvelu- ja materiaali sekä pääomakustannukset. Vähäiset

käyttöpääomakustannukset on yhdistetty yleensä edellisten kanssa. Useimmat tutkimukset

käyttävät myynti- sekä operatiivisia kustannuksia panosmittareina, vaikka mahdollista olisi

käyttää myös työntekijöiden lukumäärää mittarina. Koska hallinnollisten, etenkin myyntiteh-

122 Pentikäinen 1997, 58
123 Työeläkekuntoutuksen suuntaviivat 2010
124 ks. Piispanen 1995, 33
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tävien ja tietotekniikkapalveluiden ulkoistaminen on vakuutusalalla yleistä, olisi henkilömää-

rän käyttäminen harhaanjohtavaa, ja aliarvioisi siten henkilöstön panosta.125

Niin ikään tässä asiassa työeläkevakuutusyhtiöiden toiminta ei eroa muista vakuutusyhtiöistä.

Vakuutusyhtiöiden alkuperäisenä motiivina työeläkevakuutusten hankintaan oli nimenomaan

mahdollisuus palvella yhteisiä asiakkaita saman katon alla ja erityisesti tukea yhteisten asiak-

kaiden pääomatarpeen tyydyttämistä lainoilla ja joskus myös osakeanteihin osallistumalla126.

Koska TVYL 3 §:ssa nimenomaisesti kielletään työeläkevakuutusyhtiöiden harjoittamasta

muuta vakuutusliikettä, ne eivät voi myöskään myydä tai markkinoida vahinko- tai henkiva-

kuutusyhtiöiden tuotteita. Työeläkelaitoksen toiminnan laajuutta voidaan myös kuvata vakuu-

tettujen määrällä, koska tieto on julkista ja saatavilla.

5 Työeläkevakuutusyhtiöiden tehokkuus

Tässä luvussa tarkastellaan työeläkevakuutusyhtiöiden suhteellista tehokkuutta. Tutkimusme-

netelmänä käytetään edellä esitettyä Data Envelopment Analysis -menetelmää127. Työeläke-

vakuutusyhtiöitä edustaa tässä tutkimuksessa Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen,

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia, Keski-

näinen eläkevakuutusyhtiö Tapiola, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ja Försäkringsaktiebo-

laget Pension Alandia. Tiedot työeläkevakuutusyhtiöistä on hankittu Vakuutusvalvontaviras-

ton keräämistä työeläkevakuutusyhtiöiden tilinpäätöstiedoista vuosilta 2000–2006. Seuraa-

vassa kappaleessa käydään läpi tutkimukseen valitut panokset ja tuotokset. Sen jälkeen suori-

tetaan itse tehokkuusanalyysi.

5.1 Valitut panokset ja tuotokset

Koska DEA-menetelmä ei ole tilastollinen menetelmä, sen avulla ei ole mahdollista testata

käytettäviä malleja sopivien muuttujien osalta. Sen vuoksi muuttujien valinta on suoritettava

jollain muulla perusteella. Yleisenä periaatteena on, että muuttujien pitää olla tutkittavaa toi-

mintaa oleellisesti kuvaavia tekijöitä. Luvun 4 perusteella voidaan todeta, että vakuutusyhti-

125 Diacon et. al. 2002, 448; Cummins et. al. 2000, 795
126 Pentikäinen 1997, 84
127 DEA
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öiden tuotoksen mittaamisessa on aiemmissa tutkimuksissa käytetty monia erilaisia muutoste-

kijöitä eikä voida katsoa, että jokin niistä olisi ehdottomasti juuri oikea tarkasteluyksikkö.

Jokainen menettely sisältää omat vahvuutensa sekä heikkoutensa. Voidaan todeta, että muut-

tujatekijöiden valintaa rajoittaa ainoastaan aineistojen rajallinen saatavuus. Työeläkevakuu-

tusyhtiöiden tapauksessa aineiston hankintaa helpottaa niiden julkisen toimeenpanotehtävän

edellyttämä varsin laaja tiedottamisvelvollisuus, jonka takia tietoa on runsaasti saatavissa.

Yhtiöiden lukumäärä on kuitenkin niin pieni, ettei kovin yksityiskohtaisiin muuttujavalintoi-

hin ole järkevää tehokkuusvertailujen yhteydessä mennä, koska DEA-menetelmä ei pysty

tunnistamaan tehottomia yksiköitä tehokkaista, jos muuttujavalikoima on liian laaja.

Aiempien tutkimuksien tapaan myöskään tämän tutkimuksen muuttujavalintojen tekeminen ei

ole helppo tehtävä. Mahdollisuuksia on useita. Tämän takia tutkimuksessa on päädytty muo-

dostamaan kaksi erillistä mallia. Mallien muuttujamäärittelyt esitellään kuviossa 8. Mallien

voidaan ajatella edustavan tuotantolähestymistapaa julkisen intressin näkökulmasta.

Taulukko1 Mallien muuttujamäärittelyt.

Työeläkevakuutusyhtiöiden kokonaiskulut suhteessa liikevaihtoon toimii ensimmäisen mallin

panostekijänä. Kokonaiskuluilla tarkoitetaan tuloslaskelman eri eriin sisältyviä liikekuluja.

Näitä ovat korvaustoiminnan hoitokulut, työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokulut, liikekulut,

sijoitustoiminnan hoitokulut sekä muut kulut. Näin ollen voidaan todeta, että tutkimus jatkaa

tältä osin aiempien vakuutusalan tutkimuksissa muodostunutta perinnettä panosmuuttujien

määrittelyssä. Kuviosta 8 havaitaan, että työeläkevakuutusyhtiöiden kokonaishoitokulut suh-

teessa liikevaihtoon ovat sitä suurempia mitä pienemmästä työeläkevakuutusyhtiöstä on kyse.

Tästä voisi päätellä, että alalla mahdollisesti olisi suurtuotannonetuja.

MALLI 1 MALLI 2

TUOTOKSET
Nettosijoitustuotot
Vakavaraisuusaste

Nettosijoitustuotot
Vakavaraisuusaste

PANOKSET Kokonaiskulut Vakuutusmaksutulot
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Kuvio 9 Työeläkevakuutusyhtiöiden kokonaishoitokulut suhteessa liikevaihtoon.

Mallien tuotosmuuttujat ovat valittu siten, että ne kuvaisivat mahdollisimman hyvin työeläke-

vakuutusyhtiöiden toimintaa ja niille asetettuja julkisia tavoitteita. Kuten luvussa 2 todettiin,

työeläkevakuutusyhtiön toiminnan ensisijainen tehtävä on turvata vakuutettujen saavuttamat

edut. Turvaavuutta kuvataan asettamalla työeläkevakuutusyhtiön vakavaraisuusaste ensim-

mäiseksi tuotosmuuttujaksi. Kuviossa 9 nähdään, että yhtiöiden vakavaraisuusaste on vaihdel-

lut viime vuosina noin 12 - 40 prosentin välillä. Erot yhtiöiden välillä ovat olleet ajankohdasta

riippuen varsin suuria.
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Kuvio 10 Työeläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuusasteet.

Kuten luvussa 2 todettiin, työeläkevakuutusyhtiön toinen merkittävä tehtävä on pyrkiä osal-

taan preventoimaan vakuutusmaksujen kohoamista. Työeläkevakuutusyhtiöiden ehkä näkyvin

keino estää vakuutusmaksujen korotuspaineita on pyrkimys mahdollisimman hyvään sijoitus-

toiminnan tulokseen. Tästä syystä ensimmäisen mallin toiseksi tuotosmuuttujaksi on valittu

sijoitustoiminnan nettotuotot. Kuviossa 10 havaitaan, että yhtiöiden sijoitustuottojen kehitys

on seurannut viime vuosina melko tarkasti toisiaan. Toisaalta taas voidaan nähdä, että tarkas-

teluperiodin alkupään heikko sijoitusmarkkinoiden suhdanne on vaikuttanut työeläkevakuu-

tusyhtiöiden sijoitustoiminnan menestymiseen hyvin eri lailla. Tämän selittää suurimmalta

osaltaan sijoitusportfolioiden erilainen rakenne.
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 Kuvio 11 Työeläkevakuutusyhtiöiden sijoitustuottoasteet.

Toisen mallin muuttujatekijät poikkeavat edellisestä mallista panostekijän valinnan suhteen.

Aiemmista tutkimuksista poiketen panostekijäksi on valittu vakuutusmaksutulot, koska sen

voidaan olettaa mahdollistavan mallin tuotoksien aikaansaamisen. Työeläkevakuutusyhtiöi-

den vakuutusmaksutulot on esitelty aiemmin kuviossa 5. Lisäksi toinen malli eroaa ensimmäi-

sestä sikäli, että mallissa käytetään suhdelukujen sijaan kokonaislukuja.

5.2 Tehokkuusanalyysi

Tässä kappaleessa tarkastellaan työeläkevakuutusyhtiöiden saamia tehokkuuslukuja. Kuten

luvussa 3 todettiin, DEA-menetelmällä voidaan mitata tehokkuutta sekä panosten säästämisen

että tuotoksen kasvattamisen - näkökulmasta. Ensin mainitun tapauksessa ollaan siis kiinnos-

tuneita, kuinka paljon enemmän panoksia tehoton työeläkevakuutusyhtiö käyttää suhteessa

tehokkaaseen yhtiöön. Toisin sanoen se mahdollistaa kustannussäästöjen arvioimisen. Toises-

sa mittaustavassa sen sijaan ollaan kiinnostuneita tuotoksen maksimoimisesta annetuilla pa-

noksilla. Tässä tutkimuksessa tehokkuutta tutkitaan ensin mainitusta näkökulmasta, kuten

yleensä julkisten palveluntuottajien tapauksessa on tapana. Tässä yhteydessä selvitetään toi-

mialalla valitsevaa teknistä ja skaalatehokkuutta. Tutkimuksessa tehokkuusluvut on siis las-

kettu sekä muuttuvien että vakioisten skaalatuotto-ominaisuuksien tapauksessa.  Pelkästään
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muuttuvien skaalatuotto-ominaisuuksien oletuksella voidaan joutua tilanteeseen, että lähes

kaikki työeläkevakuutusyhtiöt olisivat tehokkaita, mikä johtuu aineiston pienestä koosta. Li-

säksi satunnaisvaihtelun vaikutusta tehokkuustuloksiin on pyritty tasoittamaan ottamalla kes-

kiarvot käytettyjen havaintovuosien128 tilinpäätöstiedoista.

Taulukossa 2 on tarkasteltu mallilla 1 laskettuja työeläkevakuutusyhtiöiden suhteellisia te-

hokkuuslukuja. Esitetyt tehokkuusluvut kertovat, kuinka tehokkaita työeläkevakuutusyhtiöt

ovat keskimäärin.

TUNNUSLUKU VST MST SKAALA

Keskiarvo 0,753 0,864 0,871528

Mediaani 0,726 1 0,726

Keskihajonta 0,228073 0,212407 1,073755

Minimi 0,531 0,547 0,97075

Taulukko 2 Mallin 1 koko aineistolle lasketut keskimääräiset tehokkuusluvut.

Ensimmäisessä sarakkeessa tarkastellaan työeläkevakuutusyhtiöiden tehokkuutta olettamalla

tuotantoteknologiassa vallitsevan vakioiset skaalatuotot. Yhtiöt saavat tehokkuuslukuarvoksi

keskimäärin 75 prosenttia, mikä tarkoittaa sitä, että ne voisivat vähentää kaikkia käyttämiään

panoksia noin 25 prosentilla ja siitä huolimatta aikaansaamaan saman tuloksen. Mediaanitulos

on edellistä vielä hieman heikompi. Tehottomin yhtiö sai arvokseen noin 53 prosenttia, mikä

tarkoittaa, että se pystyisi tehostamaan toimintaansa lähes puolella.

Toisessa sarakkeessa on esitetty keskimääräiset tehokkuusluvut laskettuna muuttuvien skaala-

tuottojen oletuksella. Taulukosta havaitaan, että työeläkevakuutusyhtiöiden tehottomuus ei ole

yhtä suurta kuin edellisessä olettamassa. Yhtiöiden tehokkuus on keskimäärin noin 86 pro-

128 eli vuosien 2000–2006
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senttia eli ne voisivat tehostaa toimintaansa keskimäärin noin 14 prosentilla. Tehokkuuden

kasvaminen ei ole yllättävää, koska muuttuvien skaalatuottojen oletuksella tehokkuusluvut

ovat aina vähintään samansuuruiset kuin vakioisten skaalatuottojen tapauksessa.

Kolmannes sarakkeessa esitetään työeläkevakuutusyhtiöiden keskimääräinen skaalatehok-

kuus. Skaalatehottomuus indikoi sitä, että yhtiöt eivät toimi optimaalisella tuotantotasolla.

Luvussa 3.4.3 skaalatehottomuus määriteltiin etäisyydeksi VST- ja MST-rintamista. Tehok-

kuusluku lasketaan jakamalla kokonaistehokkuus teknisellä tehokkuudella. Toisin sanoen

VST-tehokkuusarvo jaetaan MST-tehokkuusarvolla. Näin laskettu keskimääräinen skaalate-

hokkuus mallin 1 tapauksessa on 87 prosenttia. Tästä voidaan päätellä, että keskimäärin toi-

mialalla on havaittavissa sekä skaalatehottomuutta että teknistä tehottomuutta.

Seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan taulukon 3 tehokkuuslukuja, jotka ovat laskettu mallin

2 lukuarvoilla.

TUNNUSLUKU VST MST SKAALA

Keskiarvo 0,797 0,823 0,9684083

Mediaani 0,759 0,837 0,90681

Keskihajonta 0,17678 0,195223 0,9055285

Minimi 0,602 0,603 0,9983416

Taulukko 3 Mallin 2 koko aineistolle lasketut keskimääräiset tehokkuusluvut.

Niin ikään mallin kaksi tehottomuus keskimäärin vakioisilla skaalatuotto-oletuksilla on yli 20

prosenttia. Mallin kaksi tehottomin yhtiö on kuitenkin hieman tehokkaampi kuin edellisessä

mallissa. Toisen sarakkeen keskimääräiset tehokkuusluvut laskettuna muuttuvien skaalatuot-

tojen oletuksella ovat sen sijaan heikommat kuin edellisessä mallissa. Yhtiöiden tehokkuus on
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keskimäärin noin 82 prosenttia eli ne voisivat tehostaa toimintaansa keskimäärin noin 18 pro-

sentilla. Mallin 2 keskimääräinen skaalatehottomuus on suurempi kuin mallissa 1. Mallin

kaksi tapauksessa kokonaistehottomuutta selittää heikko tekninen tehokkuus.

Tarkasteltaessa syntyviä kustannussäästöjä kokonaiskuluissa, jos kaikki työeläkevakuutusyh-

tiöt olisivat käyttäneet panoksiaan tehokkaasti hyväkseen niin vakioisten skaalatuottojen ole-

tuksella olisi voitu säästää noin 400 miljoonaa euroa ja muuttuvien skaalatuottojen oletuksella

kustannussäästö olisi noin 220 miljoonaa euroa. Vastaavasti vakuutusmaksutuloissa kustan-

nuksia olisi voinut säästää vakioisten skaalatuottojen oletuksella noin 1,4 miljardia euroa ja

muuttuvien skaalatuottojen oletuksella noin 1,2 miljardia euroa.

Seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan lähemmin taulukon 4 avulla työeläkevakuutusyhtiökoh-

taisia tehokkuuslukuja. Ensimmäisessä sarakkeessa on lueteltu työeläkevakuutusyhtiöt ja toi-

sessa yhtiöissä vakuutettujen työntekijöiden määrä. Yleensä yhtiöiden kokoa vertaillessa käy-

tetään liikevaihtoa tai vakuutusmaksutuloa. Koska vakuutusmaksutulot riippuvat pitkälti va-

kuutettujen palkkasummista, vakuutettujen lukumäärän oletetaan kuvaavan paremmin yhtiöi-

den suuruusluokkaa.

TYÖELÄKE-
VAKUUTUSYHTIÖ

VAKUUTETTUJEN
MÄÄRÄ

KOKONAIS-
TEHOKKUUS

TEKNINEN
TEHOKKUUS

SKAALA-
TEHOKKUUS

Eläke-Fennia 72 345 0,531 0,638 0,8322884

Eläke-Tapiola 107 357 0,867 1 0,867

Eläke-Veritas 29 353 0,535 0,547 0,97806216

Ilmarinen 203 523 1 1 1
Pensions-

Alandia 3 507 0,585 1 0,585

Varma 220 243 1 1 1

Taulukko 4 Työeläkevakuutusyhtiöiden kokonais-, tekninen- ja skaalatehokkuus mallissa 1.
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Taulukon 4 perusteella nähdään, että eroja työeläkevakuutusyhtiöiden välillä todella on. Ko-

konaistehokkuudeltaan parhaimpia ovat Ilmarinen sekä Varma, jotka ovat myös alan suurim-

mat toimijat. Nämä yhtiöt siis määrittelevät tehokkuusrintaman, johon muita yhtiöitä verra-

taan. Seuraavaksi yltää Tapiola, joka niin ikään on alan kolmanneksi suurin toimija. Sen ko-

konaistehottomuus on noin 23 prosentin luokkaa. Tapiola ja havaintojoukon pienin toimija,

Pension Alandia kärsivät toiminnan epäoptimaalisesta koosta. Ahvenanmaalaisen yhtiön

skaalatehottomuus on verraten suuri, 42 prosenttia. Sitä vastoin Veritaksen ja Fennian tehot-

tomuutta selittää tekninen tehottomuus, jonka voidaan ymmärtää johtuvan mm. huonosta joh-

tamisesta tai vanhentuneista työskentelyvälineistä. Havaintojoukon tehottomimman toimijan,

Fennian skaalatehottomuus on noin 15 prosenttiyksikköä suurempi kuin 2,5 kertaa pienem-

män Veritaksen. Varauksellisesti voidaan todeta, että mallin 1 työeläkevakuutusyhtiöiden

tuotannossa näyttäisi vallitsevan suurtuotannon etuja. Tosin suurten yhtiöiden hyvä menestys

voi johtua siitä, että DEA-menetelmä määrittelee muista panos- tai tuotosrakenteeltaan poik-

keavan havaintoyksikön tehokkaaksi. Seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan mallin kaksi

avulla saatuja tehokkuuslukuja.

TYÖELÄKE-
VAKUUTUSYHTIÖ

VAKUUTETTUJEN
MÄÄRÄ

KOKONAIS-
TEHOKKUUS

TEKNINEN
TEHOKKUUS

SKAALA-
TEHOKKUUS

Eläke-Fennia 72 345 0,661 0,661 1

Eläke-Tapiola 107 357 0,674 0,675 0,99851852

Eläke-Veritas 29 353 0,602 0,603 0,99834163

Ilmarinen 203 523 0,843 1 0,843

Pensions-
Alandia 3 507 1 1 1

Varma 220 243 1 1 1

Taulukko 5 Työeläkevakuutusyhtiöiden kokonais-, tekninen- ja skaalatehokkuus mallissa 2.

Taulukon 5 mukaan tehokkaiden työeläkevakuutusyhtiöiden järjestys muuttui verrattuna mal-

liin yksi. Taulukon 5 tehokkuusluvut vahvistanevat, että havaintojoukon tehokkain toimija on

Varma, sillä se on ainoa, joka yltää täysin tehokkaaksi yhtiöksi kummankin mallin mukaan.
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Toisaalta havaintojoukon toiseksi suurin toimija Ilmarinen saa mallissa yksi tehokkuusasteek-

si ainoastaan 86 prosenttia eli sen toimintaa voisi tehostaa noin 14 prosentilla. Huomattavaa

on, että se kärsii edellisestä mallista poiketen epäedullisesta toiminnan koosta. Skaalatehok-

kuudessa sen ohitse ovat kirineet kaikki muut toimijat. Toki se silti on ryhmän kolmanneksi

tehokkain työeläkevakuutusyhtiö. Merkillepantavaa kuitenkin on se, että myös havaintojou-

kon pienin toimija, Pension Alandia valikoitui mallissa tehokkaiden työeläkevakuutusyhtiöi-

den joukkoon.  Tämä tapahtui mahdollisesti siksi, ettei yhtiöille löytynyt aineistosta sopivia

vertailukohtia. Tehokkuus ei siis välttämättä ole todellista näiden yhtiöiden kohdalla. Yksise-

litteisempi päätelmä suurtuotannon eduista vaatisi yksityiskohtaisempaa tarkastelua kuin mitä

tässä tutkimuksessa on mahdollista tehdä.

5.4 Tutkimuksen arviointi

Edellä esitettyjen tutkimustulosten perusteella työeläkevakuutusyhtiöiden tehokkuudessa on

ollut merkittäviä eroja. On kuitenkin aihetta pohtia, ovatko havaitut tehokkuuserot todellisia

vai selittyvätkö ne jollain muulla tekijällä tai tekijöillä sekä sitä, kuvastavatko tulokset käytet-

tyjä tehokkuuskäsitteitä. Seuraavassa tutkimuksen tuloksia arvioidaan neljän kriteerin suh-

teen: relevanssi, reliabiliteetti, validiteetti ja yleistettävyys. Nämä ovat usein käytettyjä kritee-

reitä arvioitaessa tutkimuksen laatua.129

Ensinnäkin tutkimuksen tulee olla hyödyllinen, käyttökelpoinen ja sen tulee tuoda esiin jotain

uutta. Tutkimuksen täytyy siis olla relevantti.130 Käsillä olevaa tutkimusta voidaan pitää rele-

vanttina monestakin syystä. Kuten tutkimuksen alussa todettiin, tutkimukselle on selkeä yh-

teiskunnallinen tarve, johon se osaltaan pyrkii vastaamaan.  Tutkimuksessa käytetään nykyisiä

tunnuslukuja hyväksi, jotta työeläkevakuutusyhtiöiden tehokkuutta voitaisiin verrata työnan-

tajien toimesta. Voidaan sanoa, että tutkimus tavallaan uniikki, koska ainoastaan Piispanen131

on tutkimuksessaan sivunnut nimenomaan työeläkevakuutusyhtiöiden suhteellista tehokkuut-

ta.

Reliabiliteetilla eli ”luotettavuudella” tarkoitetaan sitä, antavatko käytetyt tiedonkeruukeinot

oikeita vai vääristyneitä mittaustuloksia. Toisin sanoen käytetyn tutkimusmenetelmän reliabi-

129 Gummeson 2000, 185
130 Heikkilä 1998, 32
131 1995
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liteetti on sitä parempi mitä vähemmän se antaa sattumanvaraisia tuloksia.132 Tässä tutkimuk-

sessa on käytetty hyväksi tutkittavien työeläkevakuutusyhtiöiden tilinpäätöstietoja, jotka yhti-

öiden tilintarkastajat sekä sosiaali- ja terveysministeriö vuosittain vahvistaa, joten voidaan

olla varmoja suhteellisen luottavaisia tutkimusaineiston luotettavuudesta. Koska tutkimukses-

sa oli edustettuina kaikki tutkimusajankohdan TEL:n mukaiset työeläkevakuutusyhtiöt, joiden

toiminta ei eroa keskenään, voidaan todeta, että tutkimustulosten yleistettävyys saattaisi olla

jopa hyvä. Tämä osaltaan myös lisäsi tutkimustuloksien luotettavuutta. Satunnaisvaihtelulla

voi olla vaikutusta tehokkuusrintaman sijaintiin ja sitä kautta tehokkuustuloksiin. Satunnais-

vaihtelun vaikutusta on edellä kuitenkin pyritty tasoittamaan ottamalla huomioon keskiarvo 7

vuoden havainnoista vuosien 2000 ja 2006 välillä, mikä lisää tutkimuksen reliabiliteettia.

Tutkimustuloksia tarkasteltaessa on muistettava, että kyseessä on ainoastaan kaksi otosta, joka

rajoittaa tulosten yleistettävyyttä.

DEA-menetelmä itsessään on tehokkuuden arvioinnin vaihtoehtona objektiivinen. Se pohjau-

tuu vertailuyrityksiä kuvaavaan aineistoon ja kohtelee sitä tasapuolisesti. Riittävän hyvin tuo-

tantoprosessia kuvaavat tuotokset ja panokset antavat oikean suuntaisen kuvan toiminnan te-

hokkuudesta. Menetelmä ei kuitenkaan ota kantaa tehokkaisiin toimintatapoihin. Vaikka

DEA-menetelmä itsessään on puolueeton, malliin sisällytettävien muuttujien valinnalla vaiku-

tetaan oleellisesti analyysin tuloksiin. Tutkimustuloksiin vaikuttaa myös tehtävät oletukset

esimerkiksi tuotannossa vallitsevista skaalatuotoista.133

DEA-analyysiin sisällytettävien tuotosten ja panosten tulee olla homogeenisia. Mikäli muuttu-

jat poikkeavat yrityksittäin, tutkimustulosten luotettavuus kärsii. Jotta valittavat muuttujat

kuvaisivat verrattavien yrityksien tuotantoprosessia mahdollisimman relevantisti, tulisi muut-

tujien valinta perustua toiminnan perusteelliseen analysointiin. Muuttujien tulee kattaa toi-

minnan keskeiset osa-alueet, välttäen kuitenkin epäoleellista tietoa. Analyysiin sisällytettävien

muuttujien määrää kasvattaessa, analyysin erottelukyky heikkenee. Käytännössä tämä tarkoit-

taa tehokkaaksi luokiteltavien yritysten määrän kasvua. Mikäli tehokkuuden arvioinnin koh-

teena olevat yritykset poikkeavat toisistaan olennaisesti, saattaa niiden sisällyttäminen samaan

vertailuryhmään muodostua mahdottomaksi.134

132 Eskola 1973, 77
133 Niemi et. al. 1994, 17
134 Piispanen 1995, 56
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Kuten muuttujien määrän kasvaessa, heikkenee DEA-menetelmän erottelukyky vertailuryh-

män pienentyessä. DEA-menetelmä mittaa suhteellista tehokkuutta, ei absoluuttista. Vaikka

vertailujoukon kaikkien yrityksien tehokkuusluku olisi korkea, voivat yritykset todellisuudes-

sa olla tehottomia, ne vain näyttävät suhteellisessa vertailussa tehokkailta. On perin valitetta-

vaa, ettei eri havaintoaineistojen välisistä tehokkuuseroista voida tehdä mallin tulosten perus-

teella päätelmiä, koska analyysin tuottamat tehokkuusluvut pohjautuvat havaintoaineistoon.

Myös mikäli vertailuryhmä koostuisi otoksesta epäsatunnaisesti valittuja jonkin perusjoukon

havaintoyksikköjä, saattaisi edellä kuvattu tilanne muodostua ongelmaksi. Mikäli jonkin ha-

vaintojoukon tuotantoprofiili poikkeaa olennaisesti muista, voi tällainen yritys muodostua

tehokkaaksi sen yhden, poikkeavan suuren muuttujan ansiosta. Tällaisten poikkeaman käsitte-

ly samassa analyysissä muiden muuttujien kanssa saattaa johtaa virheellisiin johtopäätöksiin.

Analyysi saattaa olla suositeltavaa suorittaa erikseen ilman tällaista arvoa. Muuttujien valinta

on suoritettava suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin. Mittareiden konkreettisuus lisää

niiden tulkittavuutta. Sopivan aineiston saatavuus saattaa hankaloittaa tehokkuuden mittaa-

mista.

Validiteetti eli ”pätevyys” kuvastaa sitä, kuinka hyvin menetelmä tai mittari mittaa juuri sitä,

mitä sen on tarkoituskin mitata. Tutkimuksen validiteetilla tarkoitetaan yleisesti sitä, kuinka

oikeita ja päteviä saadut tutkimustulokset ovat.135 Tutkimuksessa käytetty DEA-menetelmä

perustuu lineaariseen ohjelmointiin ja tästä syystä mitään tilastollisia merkitsevyystestejä ei

voida soveltaa sen antamien tulosten arvioimiseksi.  Tutkimustulosten luotettavuutta puoltaa

kuitenkin se, että tutkimuksessa muodostettujen kahden mallin tehokkuustulokset olivat verra-

ten samansuuntaisia. Työeläkeyhtiöiden tehokkuusjärjestys ja suhteelliset tehokkuuserot py-

syivät melko yhdensuuntaisina siitä huolimatta, että toisessa mallissa käytettiin suhdelukuja ja

toisessa rahamääräisiä muuttujatekijöitä.

135 Eskola 1973, 77
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6 Yhteenveto

Tämä tutkimuksen kohde oli työeläkevakuutusyhtiöt ja niiden suhteellinen tehokkuus. Työ-

eläkevakuutusyhtiöiden tehokkuuden arviointiin ei ole yksiselitteistä menetelmää, sillä hyvän

työeläkevakuutusyhtiön ominaisuudet eroavat arvioijasta sekä arviointitavasta riippuen. Työ-

eläkevakuutusyhtiön toiminta eroaa muista vakuutusyhtiöistä niiden erityispiirteistä johtuen.

Työeläkejärjestelmän taustalla on merkittävä ajatus suomalaisen sopimusyhteiskunnan ylläpi-

tämisestä. Yleishyödyllisinä palveluntarjoajina niiden toimintaa on pyritty näin ollen kontrol-

loimaan tiukasti lainvoimalla. Lainsäätäjä on halunnut varmistaa, ettei vakuutettu eikä vakuu-

tuksenottaja kärsi varomattoman toiminnan seurauksista yksinään ja sen takia säätänyt muun

muassa työeläkelaitosten välisen yhteisvastuun.

Itse kilpailun osalta kysymys on lisäksi siitä, millä tavoin työeläkelaitokset voivat kilpailla ja

mitä keinoja ne voivat kilpailussa käyttää. Toisaalta kyse on siitä, hyväksytäänkö ajatus, jon-

ka mukaan rajoitukseton kilpailu määrittää markkinoilla toimivien työeläkevakuutusyhtiöiden

lukumäärän oikeaksi. Kilpailu yleensä vaatii, että toimijoilla on mahdollisuus erottua kilpaili-

joistaan tarjoamiensa tuotteiden ja palveluiden osalta. Erinäiset työeläkejärjestelmää ohjaavat

ja niin ikään rajoittavat lait rajaavat näitä mahdollisuuksia. Tuotteen sisältö on määrätty laissa

ja hinta vahvistetaan sosiaali- ja terveysministeriön toimesta. Tämän tutkimuksen pyrkimyk-

senä on ollut ottaa huomioon kaikkien työeläkejärjestelmän intressitahojen oikeudet ja odo-

tukset. Näin ollen työeläkelakia toimeenpanevien toimijoiden tavoitteet eivät ole täysin sa-

massa linjassa perinteisen tehokkuusajattelun kanssa.

Tuottavuus määritellään yleisesti tuotantoprosessiin käytettävien tuotosten ja panosten suh-

teena. Tuottavuus on siis sitä parempi, mitä enemmän tuotosta aikaansaadaan, mitä vähemmin

panoksin. Kun havainnon tuottavuus suhteutetaan määriteltyyn tuottavuustasoon, on kyse

tehokkuudesta. Tehokkuustutkimuksen teoria perustuu tuotantofunktion käsitteeseen, mikä

kuvaa tuotosten ja sen tarvitsemien panosten yhdistelmää tiettyä teknologiaan hyväksikäyttä-

en. Vakuutusyhtiön tuotantofunktiota voidaan arvioida joko parametrisin tai ei-parametrisin

menetelmin.

Tässä tutkimuksessa tehokkuutta arvioitiin Data Envelopment Analysis (DEA) -menetelmällä.

Lineaariseen optimointiin perustuvan tutkimusmenetelmän etuna on mahdollisuus vakuutus-
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yhtiöille tyypillisten useiden panos- ja tuotosmuuttujien sisällyttämiseen samanaikaisesti.

DEA-menetelmällä aikaansaadut tulokset ovat helposti tulkittavissa, koska tutkimuskohteiden

suhteellista tehokkuutta vertaillaan aineiston muiden yksiköiden muodostamaan tehokkuus-

rintamaan. Toisin sanoen 100 prosentin tehokkuuden saavuttavat havainnot muodostavat te-

hokkuusrintaman ja sen alle jää muut havainnot. Menetelmän ongelmaksi saattaa syntyä ti-

lanne, jossa tulokseksi saadaan enemmän kuin yksi tehokas yksikkö, jolloin tehokkaiden yk-

siköiden välille ei saada eroa. Menetelmän malleihin valittujen muuttujien valinta on lisäksi

haastavaa, sillä menetelmä ei sisällä muuttujien etukäteistä painottamista. Tästä syystä tutki-

muksessa arvioitiin tehokkuutta muutamien eri tuotosmuuttujien avulla, jotta varmistutaan

muuttujien valinnan vaikutus tehokkuuslukuihin.

Työeläkevakuutusyhtiöt tarjoavat hyvän lähtökohdan tehokkuustutkimukselle, koska yhtiöi-

den toiminta on yhteneväistä, joten tulokset ovat vertailukelpoisia keskenään. Tässä tutkimuk-

sessa työeläkevakuutusyhtiön panoksiksi valittiin alan aiempien tehokkuustutkimuksien mu-

kaisesti työeläkevakuutusyhtiön kokonaiskulut. Ensimmäisen mallin tuotosmuuttujiksi valit-

tiin sijoitustoiminnan menestymistä kuvaava sijoitustuottoaste sekä turvaavuusnäkökulman

huomioivana muuttujana vakavaraisuusaste. Mallin tuotosmuuttujat pyrittiin johtamaan va-

kuutuksenottajien sekä vakuutettujen työeläkevakuutusyhtiöiden toiminnalle asettamien ta-

voitteiden kautta.  Tutkimuksessa rakennettu toinen malli eroaa ensimmäisestä mallista pa-

nosmuuttujan osalta. Panosmuuttujaksi valittiin vakuutusmaksutulot, jotka tässä tutkimukses-

sa ajatellaan kuvaavan sijoitustoiminnan mahdollistavaa käyttöpääomaa. Sen lisäksi mallissa

käytettiin prosenttilukujen sijaan kokonaislukuja.

Työeläkevakuutusyhtiöiden tehokkuutta on mitattu suomalaisella aineistolla DEA-

menetelmällä kerran aiemmin, tosin edellisestä tutkimuksesta on aikaa jo pitkälti toistakym-

mentä vuotta. Tässä tutkimuksessa aineistona käytettiin vuosien 2000–2006 tilinpäätöstietoja,

jotka Vakuutusvalvontavirasto on kerännyt.

Tehokkuusanalyysin tulosten mukaan vakioskaalatuottojen oletuksella erot tehottomuudessa

työeläkevakuutusyhtiöiden välillä olivat suuria vaihdellen täysin tehokkaista jopa 53 prosen-

tin tehottomuuteen. Yhtiöiden yleinen tehokkuus tarkasteluajanjakson aikana oli keskimääräi-

nen noin 75 prosenttia, joten niiden toimintaa tehostamalla olisi voitu parantaa vakioisten

skaalatuottojen oletuksella keskimäärin noin 25 prosenttia. Muuttuvien skaalatuottojen ole-

tuksella tehottomuus ei ole yhtä suurta, mutta kuitenkin keskimäärin noin 14 prosenttia.
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Rahassa mitattuna kustannussäästöjen suuruus on jo kansantaloudellisestikin merkittävä. Täy-

sin tehokkaalla toiminnalla vakioisten skaalatuottojen oletuksella kokonaiskuluja voitaisiin

säästää jopa 400 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksutuloja 1,4 miljardilla eurolla. Vastaavasti

muuttuvien skaalatuottojen oletuksella säästöt olisivat 220 miljoonan euron ja 1,2 miljardin

euron luokkaa. Täytyy tietenkin huomioida, että tutkimuksessa laskettujen tehokkuuslukujen

luotettavuutta huonontaa muuttujien arvojen rajallisuus. Ongelmista huolimatta tutkimusyksi-

köiden pystyttiin vertailemaan keskenään ja niiden väliltä löydettiin eroavaisuuksia.

Kansainvälisissä tehokkuustutkimuksissa on havaittu, että tehokas vakuutusyhtiö on joko

kooltaan vertailuryhmänsä suurin tai pienin. Tämä tutkimus vahvistaa, että väittämä pitää

paikkansa myös työeläkevakuutusyhtiöiden kohdalla. Hieman varauksellisesti voidaan myös

todeta, että toimialalla saattaisi olla suurtuotannon etuja, koska sekä ensimmäisen että toisen

mallin mukaisesti laskettujen tehokkuuslukujen mukaan tehokkaimmaksi työeläkevakuutus-

yhtiöksi valikoitui Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Mallissa yksi yhtiöiden tehok-

kuusjärjestys oli täysin yhtiöiden suuruusluokan mukainen. Sitä vastoin toinen malli muutti

hieman tehokkuusjärjestystä, sillä havaintojoukon pienin työeläkevakuutusyhtiö, Pension-

Alandia valikoitui myös täysin tehokkaaksi yhtiöksi. Muutoin yhtiöiden tehokkuusjärjestys

jäljitteli aiemman mallin mukaisia tehokkuuslukuja.

Tutkimuksessa vertailtiin kahdella eri muuttujatekijämallilla saatuja työeläkevakuutusyhtiöitä

paremmuusjärjestykseen, ja todettiin, että yhtiöiden välisiä vertailuita tehtäessä tai niitä pa-

remmuusjärjestykseen asetettaessa on kiinnitettävä erityishuomiota siihen, mitä varsinaisesti

halutaan mitata. Vertailua varten muodostettiin työeläkevakuutusyhtiöiden välinen parem-

muusjärjestys eri arviointikriteerien perusteella. Aineiston ollessa suhteellisen pieni, on pit-

källe menevien johtopäätösten tekeminen vaikeaa ja niihin pitää tietenkin suhtautua tietyllä

varovaisuudella. Se, millaisiin institutionaalisiin johtopäätöksiin päädytään tämän tutkimuk-

sen perusteella, on jo toinen asia. Kuitenkin voidaan todeta, että tehokkuuden parantamisen

keskeisiksi haasteiksi nousevat uusien toimintatapojen kehittäminen ja soveltaminen. Tavoit-

teena on turvata nykyistä taloudellisempi tapa tuottaa saatavuudeltaan ja laadultaan tasokkaita

palveluja niukkenevilla resursseilla yhä isommalle eläkejoukolle. Kuinka työeläkevakuutus-

yhtiöiden väliset kilpailuasetelmat kehittyvät, on suoraan johdettavissa siitä, kuinka hyvin ja

tehokkaasti toimijat pystyvät toimimaan. Työeläkevakuutusyhtiöiden on pidettävä huolta siitä,
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että ne ovat kilpailukykyisiä, kasvavia ja vakavaraisia. Ainoastaan siten ne pysyvät houkutte-

levina vaihtoehtoina työnantajayrityksien silmissä.

Tässä tutkimuksessa käsiteltiin ainoastaan työeläkevakuutusyhtiöiden suhteellista tehokkuut-

ta. Voidaan aivan perustellusti kyseenalaistaa, onko työeläkealalla silti kilpailua, jos ainoas-

taan työeläkevakuutusyhtiöt kilpailevat keskenään Kyse lienee periaatteesta, hyväksytäänkö

ajatus, jonka mukaan rajoitukseton kilpailu määrittää markkinoilla toimivien työeläkevakuu-

tusyhtiöiden tai -laitosten lukumäärän oikeaksi. Tämän tutkimuksen jatkoksi voitaisiinkin

tutkia yhdessä ja erikseen sekä eläkesäätiöiden että eläkekassojen tehokkuutta. Laajemman

tutkimisen aihe olisi koko työeläkejärjestelmän tehokkuuden tutkiminen, jolloin huomioitai-

siin kaikki laitosmuodot sekä muut järjestelmän toimijat. Asia muodostuu entistä mielenkiin-

toisammaksi, mikäli tilannetta vertaisi vieläpä muiden valtioiden toimeenpanojärjestelmiin.
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