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Tässä tutkielmassa tarkastellaan työntekijän eläkelain mukaisten työeläkevakuutuskan-

tojen siirtoja kilpailuoikeudellisesta näkökulmasta. Tutkimus on oikeustaloustieteelli-

nen. Tutkimuksen teoreettinen osuus koostuu pääosin työeläkejärjestelmää ja sen kilpai-

lua käsittelevistä virallislähteistä. Tutkielman empiirinen osuus koostuu pääosin asian-

tuntijahaastatteluista. 

 

Tutkielma sisältää lyhyehkön kuvauksen Suomen työeläkejärjestelmästä, sen kehityk-

sestä ja eduista. Tutkielmassa esitellään työnantajan keinot järjestää työntekijöidensä 

työeläketurva. Siinä tuodaan esille myös eräitä työeläkelaitosten väliseen kilpailuun 

liittyviä ongelmia. Tutkimuksessa kerrotaan, kuinka työnantajakohtaisen työeläkeva-

kuutuskannan siirto käytännössä toteutetaan, ja tarkastellaan erityisesti kannansiirron 

osalta siirtyvän toimintapääoman määrään ja määrittämiseen liittyvää problematiikkaa. 

Pääpaino tarkastelussa on purettujen eläkesäätiöiden ja eläkekassojen vakuutuskantojen 

luovutuksessa sekä siinä, miten nämä purut vaikuttavat hajautetun työeläkejärjestelmän 

kilpailuun ja millä tavoin järjestelmän kilpailuolosuhteita voitaisiin mahdollisesti paran-

taa. 

 

Tutkielman empiirisessä osuudessa haastateltiin purettujen eläkelaitosten edustajia, Elä-

kesäätiöyhdistyksen edustajia sekä Kilpailuviraston edustajaa. Haastatteluiden perus-

teella näyttäisi siltä, ettei työeläkealan lainsäädäntö toimi kaikilta osin tarkoituksenmu-

kaisella tavalla. Tutkimuskysymyksiin saatujen vastausten perusteella näyttäisi, ettei 

lainsäädäntö ole täysin neutraalia eri eläkelaitosmuotoja kohtaan ja että lainsäädäntö ei 

näyttäisi kannustavan eläkelaitoksia toimimaan mahdollisimman tehokkaasti ja näin 

parantamaan kannattavuuttaan. Hajautetun työeläkejärjestelmän yksi tavoitteistahan on, 

että eläkelaitosten välisellä kilpailulla tavoitellaan eläkelaitosten kustannustehokkuutta 

ja tätä kautta vakuutuksenottajille ja vakuutetuille koituvaa taloudellista hyötyä pie-

nemmän eläkevakuutusmaksun muodossa. Tutkimushaastatteluista saatujen vastausten 

perusteella vaikuttaisi siltä, ettei työeläkejärjestelmän kilpailu toimi aivan tarkoituk-

senmukaisella tavalla. 
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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Tutkimusaiheen esittely 

 

Suomen lakisääteinen työeläkejärjestelmä on osa suomalaista sosiaaliturvaa. Työeläke-

järjestelmän sosiaaliturvatavoitteiden toteutuminen on järjestelmän tärkein tavoite, ja 

järjestelmän muita tavoitteita voidaan toteuttaa silloin, kun päätavoite sen sallii. Koska 

Suomen työeläkejärjestelmä on niin olennainen osa sosiaaliturvaa, ei siihen voida luoda 

yhtä vapaita kilpailuolosuhteita kuin vapailla markkinoilla toimivassa elinkeinotoimin-

nassa yleensä. Kuitenkin järjestelmän kilpailullisia elementtejä tulisi pyrkiä edistämään, 

koska kilpailulla on rajallinen tuottoja lisäävä tai kustannuksia alentava vaikutus. Järjes-

telmän toimivuuden kannalta on tärkeää, että toiminnan ehdot ovat eri toimijoille tasa-

puoliset.
1
 

 

Aihealue on erittäin ajankohtainen. Koko työeläkejärjestelmää koskevaa keskustelua on 

käyty hyvin paljon viime vuosina. On ollut puhetta muun muassa siitä, kuinka eläke-

maksujen käy tulevaisuudessa, kuinka suuri osa eläkevaroista tulisi rahastoida ja mihin 

sekä siitä, mikä pitäisi olla eläkeikä tulevaisuudessa. Keskusteluissa on noussut esiin 

myös työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteet. On pohdittu, että työeläkeyhtiöiden tuot-

tavuutta ja kannattavuutta voidaan parantaa kilpailun avulla, mutta kuitenkin siten, ettei 

tulevien eläkkeensaajien eläketurvan tasoa vaarannettaisi. Myös eläkevakuutuskantojen 

siirto eläkesäätiöistä ja -kassoista työeläkevakuutusyhtiöihin sekä eläkesäätiöiden ja 

eläkekassojen lakkauttamiset ovat olleet esillä mediassa erityisesti vuoden 2010 aikana. 

Mediassa
2
 on nostettu esiin eläkesäätiöiden ja -kassojen purkujen yhteydessä niiden 

omistajayhtiöiden tulouttamat varat, jotka ovat muodostuneet eläkelaitosten varojen ja 

vakuutuskannan siirrossa siirtyvien varojen erotuksena.  

 

 

                                                 
1
 Rantala 2002 s.13. 

2
 Ks. esim. Hulkko 1.9.2010, ”Eläkesäätiö, uhanalainen laji? Syynä vinot pelisäännöt” ja MOT: ”Ylimää-

räinen miljardi” 25.1.2010. 
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Kuvio 1. Eläkelaitosten lukumäärä
3
 

 

Yllä olevassa kuviossa on esitetty eläkelaitosten lukumäärä ja sen muutokset edellisten 

10 vuoden aikana. Kuviosta ilmenee, että eläkesäätiöiden lukumäärä on pudonnut lähes 

puoleen kyseisellä aikavälillä. Vuonna 2000 TyEL-eläkesäätiöitä oli 37 kappaletta, 

vuoden 2009 lopussa niitä oli jäljellä 19 kappaletta. Kuviosta voidaan myös havaita, että 

vuonna 2009 purettiin 6 eläkesäätiötä ja 1 eläkekassa. Joulukuussa 2010, toiminnassa 

olevia työeläkesäätiöitä on jäljellä 15 ja työeläkekassoja 7 kappaletta
4
. 

 

Eläkesäätiöiden ja -kassojen lakkauttamisten seurauksena työeläkejärjestelmän kenttä 

on entistä keskittyneempi ja työeläkevakuutusyhtiöt ovat saaneet entistä isomman osan 

eläkkeistä hoidettavakseen. Tämänsuuntainen kehitys saattaa kyseenalaistaa koko suo-

malaisen työeläkejärjestelmän tarkoituksenmukaisuuden. Jos lähes kaikkien yksityisten 

alojen työeläkkeet on järjestetty muutamassa yksityisoikeudellisessa laitoksessa, olisiko 

mielekkäämpää järjestää nämä eläkkeet esimerkiksi yhdessä julkisoikeudellisessa lai-

toksessa? Toimisiko yhden laitoksen järjestelmä tehokkaammin ja/tai kannattavammin? 

 

Kuviosta 2 ilmenevät eläkelaitosten markkinaosuudet vuonna 2009 vakuutus-

/kannatusmaksutulolla mitattuna. Kuvio pitää sisällään myös yrittäjän eläkelain mukai-

set maksutulot, mutta niiden osuus kokonaisuudesta on hyvin pieni. Kuviosta ilmenee 

työeläkemaksujen keskittyneisyys työeläkevakuutusyhtiöille. Keskittyneisyyttä lisää se, 

                                                 
3
 Eläkelaitosten lukumäärä, www.etk.fi, haettu 16.12.2010. 

4
 Heinström, sähköpostivastaus 17.12.2010. 
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että kahden suurimman työeläkevakuutusyhtiön osuus markkinoista oli yli 65 % vuonna 

2009
5
.  

 

Eläkelaitosten markkinaosuudet 2009
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Kuvio 2. Eläkelaitosten markkinaosuudet 2009 vakuutus-/kannatusmaksutulolla mitattuna.
6
 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen tavoitteena on pyrkiä selvittämään miksi eläkesäätiöitä ja eläkekassoja on 

purettu ja mitä syitä näiden purkujen taustalla on. Tarkoitus on selvittää onko työeläke-

järjestelmässä tai työeläkelaitosten toimintaympäristössä tapahtunut joitain sellaisia 

muutoksia, jotka ovat tehneet eläkelaitosten purut niiden omistajayhtiöille erityisen 

houkuttelevaksi. Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti niiden, joissain tapauksissa hy-

vinkin pitkään toimineiden eläkelaitosten purkuja, jotka ovat tapahtuneet viimeisen noin 

viiden vuoden aikana. Tänä ajanjaksona on ollut havaittavissa jonkinasteinen eläkelai-

tosten purkutrendi, etenkin eläkesäätiöiden osalta.  

 

Tutkimuksen toisena tavoitteena on selvittää, minkälaisena työeläkejärjestelmän toimi-

jat näkevät järjestelmän nykyiset kilpailuolosuhteet (erityisesti eläkesäätiöiden ja -

kassojen purkujen jälkeen) ja millä keinoin työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteita 

voitaisiin mahdollisesti parantaa siten, että eri eläkelaitosmuodoille taattaisiin tasapuoli-

                                                 
5
 Ks. kappale 3.3.3, s. 39. 

6
 Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2009, s. 3. 
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set toimintaedellytykset. Näitä tarkastellaan kilpailullisesta ja erityisesti kilpailulainsää-

dännöllisestä näkökulmasta. Taloustieteessä on katsottu, että kilpailulla on rajallinen 

tuottoja lisäävä ja/tai kustannuksia alentava vaikutus, ja näin ollen kilpailun avulla käy-

tettävissä olevat resurssit on mahdollista allokoida mahdollisimman tehokkaasti. On 

myös katsottu, että yleensä kilpailu toimii sitä paremmin, mitä enemmän alalla on toi-

mijoita, ja toisaalta taas on katsottu, että kilpailu vähentää toimijoita alalla. Tehottomat 

toimijat poistuvat alalta, ja tehokkaat toimijat kasvattavat markkinaosuuttaan. Edellä 

mainitun perusteella voidaan sanoa, että kilpailusta on hyötyä ja se on tavoiteltavaa 

myös nykymuotoisessa työeläkejärjestelmässä. 

 

Tutkimuskysymyksiä on kaksi: 

 

1.  Miksi eläkesäätiöitä ja -kassoja (lähinnä eläkesäätiöitä) on viime aikoina puret-

tu huomattavassa määrin? 

 

2.  Minkälaisena näette työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteet, ja miten järjestel-

män kilpailuedellytyksiä voitaisiin mahdollisesti edistää? 

 

Edellä mainittuihin tutkimuskysymyksiin pyritään saamaan vastauksia haastateltaville 

esitettävien kysymysten avulla. Haastateltaville esitetyt kysymykset ovat tutkimuksen 

lopussa liitteinä (liitteet 1 ja 2). Tutkimuskysymyksiä tarkastellaan kannansiirtoihin ja 

työeläkejärjestelmän kilpailuun liittyvien virallislähteiden ja asiantuntijahaastatteluista 

saatujen vastausten pohjalta.  

 

Syitä siihen, miksi työnantajat ovat siirtäneet työeläkevakuutuskantansa pois omista-

mansa eläkesäätiön tai eläkekassan hallinasta ja purkaneet näitä työeläkelaitoksiaan, ei 

ole tutkittu aikaisemmin. Aihetta sivuavana tutkimuksena voidaan pitää Sariolan teke-

mää eMBA -tutkielmaa ”Mikä on keskeistä työeläketurvan järjestämisessä eri työeläke-

laitoksissa? – Asiantuntijoiden näkemyksiä Eläkekassoista ja -säätiöistä sekä työeläke-

yhtiöistä eläkelaitoksina”. Sariola on tutkinut niitä seikkoja, jotka vaikuttavat työnanta-

jan työeläketurvan hoitamistavan valintaan. Hän on haastattelut työeläkealan toimijoita, 

ja koonnut saamiensa vastausten pohjalta SWOT-nelikentän eri eläkelaitosmuotojen 

eroista. Työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteista on tehty muutamia selvityksiä ja ra-

portteja, esimerkkeinä voidaan mainita: Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuisti-
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oita 2005:15 ja Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:79. Lisäksi muun muas-

sa Kilpailuvirasto on aika ajoin puuttunut työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteisiin.  

Kansainvälistä tutkimusta tai kirjallisuutta aiheesta ei ole, koska suomalainen työeläke-

järjestelmä on ainutlaatuinen, eikä muualla maailmassa ole vastaavasti järjestettyä työ-

eläketurvaa. 

 

1.3 Keskeiset rajaukset 

 

Tutkimus rajataan koskemaan työntekijän eläkelain 1 §:n mukaisesti järjestettyjä eläk-

keitä ja näiden muodostamien eläkekantojen siirtoa. Kyseisessä pykälässä säädetään 

yksityisellä alalla työskentelevän työntekijän oikeudesta työnantajan järjestämään ja 

kustantamaan vanhuuseläkkeeseen, osa-aikaeläkkeeseen, kuntoutukseen ja työkyvyttö-

myyseläkkeeseen sekä työntekijän edunsaajan oikeudesta perhe-eläkkeeseen Suomessa 

tehdystä työstä. Työnantaja voi järjestää mainitussa laissa tarkoitetun eläketurvan työ-

eläkevakuutusyhtiölaissa tarkoitetussa työeläkevakuutusyhtiössä, vakuutuskassalain 

mukaisessa eläkekassassa tai eläkesäätiölaissa tarkoitetussa eläkesäätiössä. Työntekijä 

on velvollinen osallistumaan eläketurvansa kustantamiseen maksamalla työntekijän 

työeläkevakuutusmaksua.
7
 Koska kyse on lakisääteisen työeläkevakuutuskannan siirros-

ta, työnantajan mahdollisesti maksamat vapaaehtoiset lisäeläkkeet ja niiden muodosta-

mat vakuutuskannat rajataan tutkimuksen ulkopuolelle. Koska tutkimuksessa on kyse 

työeläkevakuutuskannoista ja niiden siirroista, tutkimuksessa ei tulla tarkastelemaan 

muiden vakuutuskantojen siirtoja. 

 

Tutkimuksen ulkopuolelle rajataan julkisten alojen työeläkelakien, muun muassa kun-

nallisen ja valtion eläkelakien, mukaisesti järjestettyjen eläkkeiden lisäksi myös meri-

mieseläkelain, yrittäjän sekä maatalousyrittäjän eläkelakien mukaisesti järjestetyt eläk-

keet. Julkisten alojen eläkkeet rajataan ulkopuolelle siksi, että ne on järjestetty pitkälti 

sellaisten laitosten toimesta, joilla on monopoli, jolloin kilpailuolosuhteiden tutkimusta 

ei voida pitää mielekkäänä. Muut yksityisen puolen eläkelakien mukaisesti järjestetyt 

eläkkeet rajataan ulkopuolelle puolestaan siksi, että niiden osuus eläkevakuutuskannois-

ta ei ole kovin suuri. Maksutulolla mitattuna vuonna 2008 merimieseläkelain sekä yrit-

täjien ja maatalousyrittäjien eläkelakien mukaiset maksutulot olivat yhteensä 889 mil-

                                                 
7
 Työntekijän eläkelaki 395/2006, 1 §. 
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joonaa euroa, ja kaikkien yksityisen sektorin eläkelaitosten koko maksutulo oli 11 191 

miljoonaa euroa
8
. Suoritetut asiantuntijahaastattelut rajaavat tutkimuksen koskemaan 

niiden eläkelaitosten purkuja, jotka ovat tapahtuneet viimeisen noin viiden vuoden aika-

na. 

 

Tutkimuksessa ei käytetä matemaattisia perusteluja, esimerkiksi siirtyvän toimintapää-

oman määrän tai muiden vakuutusteknisten osien osalta, koska kyseessä on oikeudelli-

nen tarkastelu. Taloustieteessä ollaan yleisesti sitä mieltä, että kilpailun avulla voidaan 

parantaa tehokkuutta ja lisätä taloudellista hyvinvointia yhteiskunnassa. Taloustieteessä 

lähdetään yleensä siitä, että mitä useampia toimijoita markkinoilla on, sen paremmin 

kilpailu markkinoilla toimii. Tässä tutkimuksessa ei esitetä perusteita edellä esitetyille, 

koska niiden esittäminen edellyttäisi perusteellista matemaattista tarkastelua. Taloustie-

teen alalta löytyy useita hyviä teoksia
9
, joissa nämä asiat on perusteltu. Tässä tutkimuk-

sessa oletuksena on, että kilpailu luo tehokkuutta markkinoilla ja että kilpailun avulla 

voidaan lisätä tehokkuutta ja taloudellista hyötyä myös työeläkejärjestelmässä.  

 

1.4 Tutkimusmetodit 

 

Tutkimus tulee olemaan oikeustaloustieteellinen, ja tutkimuksen näkökulma on kilpai-

luoikeudellinen. Kilpailuoikeus on oikeustieteen osa-alueena lähellä taloustiedettä ja 

siten tyypillistä oikeustaloustieteen toimintaympäristöä
10

. Oikeustaloustiede on moni-

muotoinen tutkimussuuntaus, eikä sitä voi luonnehtia vain toteamalla, että oikeustalous-

tiede on taloustieteellinen tutkimus, jossa tutkimuksenkohteena ovat oikeusjärjestelmä 

ja sen yksittäiset oikeusinstituutiot. Taloustieteellisessä tutkimuksessa argumentointi 

nojaa aineellisiin perusteluihin, ja myös oikeustaloustieteessä korostetaan aineellisten 

perustelujen painoarvoa.  Perustelujen kantavuus ratkeaa sisällöllisillä perusteilla eikä 

sen mukaan, kuka ne on esittänyt. Toisaalta mitä lähempänä oikeustaloustiede on lain-

oppia, sitä enemmän on otettava mukaan myös arvovaltaperustelut, joiden merkitys ja 

painoarvo määräytyvät niiden antajan statuksen perusteella. Arvovaltaperusteluihin kuu-

luvat muun muassa laki, lain valmistelutyöt, tuomioistuinratkaisut ja oikeustiede. On 

                                                 
8
 Maksutulo www.etk.fi, haettu 31.3.2010. 

9
 Ks. esim. Krugman, Wells & Graddy 2007. 

10
 Wikberg 2000, s. 1. 
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kuitenkin huomioitava, että näiden perustelujen painoarvo vaihtelee olennaisesti oikeu-

dellisessa ratkaisutoiminnassa liikuttaessa oikeudenalalta ja tulkintaongelmasta toi-

seen.
11

 

 

Oikeustaloustiede voidaan jaotella usealla tavalla. Hyvin yleisellä tasolla oikeustalous-

tiede voidaan jakaa kahteen: positiiviseen (deskriptiiviseen) ja normatiiviseen oikeusta-

loustieteeseen. Positiivisessa eli deskriptiivisessä oikeustaloustieteessä tutkitaan sitä, 

onko vallitseva oikeustila (lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö) sopusoinnussa taloustieteel-

listen näkökohtien kanssa, eli edistääkö vallitseva oikeustila voimavarojen tehokasta 

kohdentumista. Lainsäädännön vaikutukset käyttäytymiseen ovat myös tutkimuksen 

kohteena positiivisessa oikeustaloustieteessä. Normatiivisessa oikeustaloustieteessä ana-

lysoinnin kohteena on se, minkälainen oikeustilan pitää olla, jotta tehokkuuspäämääriä 

edistettäisiin.
12

 

 

Yllä mainittujen lisäksi oikeustaloustieteen yksi keskeisistä osa-alueista on sääntely- eli 

regulaatioteoria, josta voidaan vielä erottaa normatiivinen ja positiivinen puoli. Säänte-

lyteoria on lainsäädännön tarkoituksenmukaisuuteen keskittyvää tutkimusta, joka palve-

lee lainsäätäjää. Tutkimuksessa voidaan keskittyä nykyisen lainsäädännön tarkoituk-

senmukaisuuden tutkimiseen tai siinä voidaan samalla tarkastella mahdollisia lainsää-

dännön uudistamistarpeita. Normatiivisen sääntelyteorian mukaisessa tutkimuksessa 

tutkitaan sitä, minkälaisella ohjauskeinolla tai sääntelyvaihtoehdolla parhaiten saavute-

taan tietty yhteiskuntapoliittinen tavoite, olettaen että sääntely ylipäänsä katsotaan tar-

peelliseksi. Positiivisen sääntelyteorian piirissä analysoidaan muun muassa lainsäätäjän 

valintoihin liittyviä tekijöitä. Tarkastelun keskeisenä lähtökohtana on tällöin se, että 

lainsäädännön sisältöön vaikuttavat olennaisesti erilaisten eturyhmien ja virkamiesten 

intressit eikä lainsäätäjä toimi aina ja kiistatta yleisen edun edistäjänä.
13

 

 

Tutkimuksessa on sekä normatiivinen että positiivinen puoli. Tutkimus painottuu kui-

tenkin oikeustaloustieteen positiiviselle puolelle, eli tutkimuksessa tutkitaan sitä, edis-

tääkö vallitseva oikeustila voimavarojen tehokasta kohdentumista ja sitä, vaikuttavatko 

lainsäädännön muutokset subjektien käyttäytymiseen. Normatiivinen puoli tulee esille 

                                                 
11

 Määttä 2006, s. 1–3.   
12

 Ibid., s. 19. 
13

 Ibid., s. 19–20. 



 12 

 

lähinnä tutkimuksen empiirisessä osuudessa, jossa haastateltavilta kysyttiin muun muas-

sa heidän näkemyksiään siitä, miten lainsäädäntöä voisi mahdollisesti kehittää työeläke-

järjestelmän kilpailuolosuhteiden parantamiseksi. 

 

Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen. Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimukses-

sa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Laadullisessa tutkimuksessa tutkitta-

vaa kohdetta pyritään tarkastelemaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Yleisesti 

voidaan sanoa, että kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on ennemminkin löytää tai 

paljastaa tosiasioita, kuin todentaa jo olemassa olevia (totuus)väittämiä. Laadullista tut-

kimusta tehdessään tutkija ei voi täysin sanoutua irti arvolähtökohdista, koska arvot 

muovaavat sitä, miten tutkittavaa ilmiötä pyritään ymmärtämään. Kvalitatiivisessa tut-

kimuksessa ei ole mahdollista saavuttaa objektiivisuutta sen perinteisessä mielessä, sillä 

tutkija ja se, mitä tiedetään, ovat kietoutuneet saumattomasti toisiinsa. Tutkimuksen 

tulokset ovat yleensä vain ehdollisia selityksiä johonkin aikaan ja paikkaan rajoittuen.
14

 

 

Tutkimuksen empiirinen osuus koostuu pääosin asiantuntijahaastatteluista. Verrattuna 

muihin tiedonkeruumuotoihin haastattelun etuna on se, että siinä tutkija voi säädellä 

aineiston keruuta joustavasti tilanteen edellyttämällä tavalla ja vastaajia myötäillen. 

Haastattelun vahvuuksia on lisäksi se, että haastatteluissa tutkijalla on enemmän mah-

dollisuuksia tulkita vastauksia kuin esimerkiksi postikyselyssä. Haastattelu on hyvä tie-

donkeruumenetelmä muun muassa sellaisiin tutkimuksiin, joissa halutaan syventää saa-

tavia tietoja. Tällaisissa tapauksissa haastateltavilta voidaan pyytää perusteluja esitetyil-

le mielipiteille, ja tarvittaessa tutkija voi esittää lisäkysymyksiä.
15

 

 

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Puolistrukturoitu 

teemahaastattelu on valittu siksi, että siinä kysymysten muoto ja järjestys eivät ole niin 

tärkeitä kuin esimerkiksi strukturoidussa lomakehaastattelussa, ja toisaalta taas puoli-

strukturoitu teemahaastattelu ei ole niin vapaa kuin esimerkiksi syvähaastattelu. Puoli-

strukturoidussa teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit eli teema-alueet ovat kaikille 

haastateltaville samat, mutta tutkija voi haastattelun edetessä muuttaa kysymysten jär-

jestystä tai muotoa ja esittää haastateltaville tarkentavia kysymyksiä.
16

  

                                                 
14

 Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, s. 161. 
15

 Ibid., s. 205. 
16

 Hirsjärvi & Hurme 2000, s. 47–48.  
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Oikeustaloustiedettä voidaan pitää eräänlaisena oikeustieteellisen ja taloustieteellisen 

tutkimuksen välimuotona. Tämän tutkimuksen tutkimusmetodiksi on valittu oikeustalo-

ustiede, koska tutkimuksessa yhdistyvät oikeus- ja taloustieteellinen tarkastelu. Jo tut-

kimuksen näkökulma: kilpailuoikeus, liittää tutkimuksen oikeustaloustieteellisen tutki-

muksen alaan. On tärkeää, että tutkimuksessa on sekä oikeudellinen että taloudellinen 

puoli. Jotta työnantajakohtaisen työeläkevakuutuskannan siirtoa voidaan tutkia, on ym-

märrettävä sitä säätelevä lainsäädäntö. Taloudellisten seikkojen tarkastelu on tärkeää 

puolestaan siksi, että päätöksen työeläkevakuutuskannan siirrosta tekee taloudellinen 

toimija (eläkelaitoksen omistava työnantaja), jonka voidaan katsoa perustavan päätök-

sensä pitkälti taloudellisiin argumentteihin. Tutkimuksen näkökulmaksi on valittu kil-

pailuoikeus, koska yhdeksi hajautetun työeläkejärjestelmän eduista on esitetty, että työ-

eläkelaitosten välisellä kilpailulla kannustetaan työeläkelaitoksia tehostamaan toimin-

taansa. Näin pyritään parantamaan työeläkejärjestelmän kustannustehokasta toimeenpa-

noa. Työnantajakohtaisten työeläkevakuutuskantojen siirtojen ja eläkesäätiöiden sekä 

eläkekassojen lakkauttamisten myötä, työeläkelaitosten välisen kilpailun voidaan katsoa 

vähentyneen, eikä hajautetulla toimeenpanolla tavoiteltuja hyötyjä enää välttämättä saa-

vuteta riittävässä määrin. Koska työeläkelaitosten välinen kilpailu on säänneltyä, rajoi-

tettua ja se poikkeaa merkittävästi niin sanottujen tavallisten palveluntarjoajien välisestä 

kilpailusta, on työeläkelaitosten välistä kilpailua mielekkäämpää tutkia oikeudellisesta 

näkökulmasta kuin puhtaasti taloustieteellisestä näkökulmasta. Työeläkelaitosten välistä 

kilpailua tarkasteltaessa on kuitenkin syytä pitää mielessä työeläkejärjestelmän sosiaali-

turvaluonne.  

 

Tutkimus on kvalitatiivinen, koska sen tarkoituksena on selvittää ja paljastaa tutkittavan 

ilmiön (työnantajakohtaisen työeläkevakuutuskannan siirron ja eläkesäätiöiden ja -

kassojen purkujen) taustalla olevia syitä. Tutkimuksen empiirinen osuus on kerätty pää-

osin haastattelemalla työeläkejärjestelmän asiantuntijoita. Lisäksi empiiristä aineistoa 

on saatu Eläkesäätiöyhdistykseltä ja Kilpailuvirastolta. Asiantuntijahaastattelut ovat 

tärkeä osa tutkimusta, koska niiden avulla pyritään selvittämään ja ymmärtämään tutkit-

tavaa ilmiötä kokonaisvaltaisesti, eli selvittää ja ymmärtää ne seikat, jotka työeläkeva-

kuutuskantojen siirtojen ja eläkesäätiöiden ja -kassojen purkujen taustalla todellisuudes-

sa ovat. Asiantuntijahaastatteluiden merkitystä lisää se, ettei ilmiöstä ole aikaisempaa 

tutkimusta, lukuun ottamatta muutamia aiheesta tehtyjä selvityksiä ja muistioita. 
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Tutkimus suoritettiin yhteistyössä Työeläkevakuuttajat TELA ry:n kanssa. TELA on 

työeläketurvasta vastaavien yhteisöjen (työeläkelaitosten) yhteistoimintaelin. TELA:n 

tehtäviin kuuluu muun muassa jäsenistön edustaminen yhteisissä asioissa sidosryhmiin, 

kuten poliittisiin päätöksentekijöihin, viranomaisiin ja tiedotusvälineisiin. Tutkimusai-

heen arkaluontoisuuden vuoksi haastateltavien saaminen olisi saattanut osoittautua käy-

tännössä mahdottomaksi ilman TELA:n johtajan Matti Leppälän apua ja kontakteja. 

 

1.5 Tutkimuksen viitekehys 

 

Tutkimuksen viitekehyksessä (kuvio 3) pyritään kuvaamaan suomalainen työeläkejär-

jestelmä, sen toimijat ja siihen vaikuttavat tekijät, jotka ovat tämän tutkimuksen kannal-

ta merkittäviä. Viitekehyksen taustalla ovat EU:n säädökset, jotka liittyvät muun muas-

sa kilpailuoikeuteen sekä sosiaaliturvaan. Säädökset on implementoitu suhteellisen suo-

raan Suomen lainsäädäntöön. Sinisellä pohjalla on kuvattu kolme työeläkejärjestelmän 

kannalta keskeistä viranomaista. Kuvion keskellä ovat eri työeläkelaitokset ja niiden 

välillä tapahtuvat työeläkevakuutuskantojen siirrot. Vakuutuksen ottajilla tarkoitetaan 

eläkevakuuttamisvelvollisia yrityksiä ja vakuutetuilla näiden työntekijöitä. Valkoisilla 

nuolilla kuvataan toimijoiden välistä vuorovaikutusta. Kuvion vasemmassa laidassa 

oleva nuoli kuvastaa työeläkejärjestelmän sosiaalista ulottuvuutta ja sen luomaa painetta 

työeläkealan toimijoille. Kuvion oikeassa laidassa oleva nuoli puolestaan kuvastaa työ-

eläkejärjestelmään kohdistuvaa kilpailupainetta, jonka yksityisille työeläkelaitoksille 

hoidettavaksi annettu työeläketurva aiheuttaa. Kuvio on siinä mielessä kärjistetty, että 

kilpailupaine ei tule yksinomaan Kilpailuvirastolta eikä sosiaali- ja terveysministeriö aja 

yksistään sosiaaliturvatavoitteiden täyttymistä, vaan molemmat viranomaiset pyrkivät 

tasapainottelemaan näiden kahden tavoitteen välillä, siten että painottavat kuitenkin 

omia tavoitteitaan. Finanssivalvonnan tulisi pyrkiä tasapainoon näiden kahden tavoit-

teen saavuttamisessa. Työeläkejärjestelmän sosiaaliturva- ja kilpailutavoitteet tulevat 

työeläkejärjestelmän reunaehdoista, viime kädessä EU-lainsäädännöstä. 

 

Viitekehys on muodostettu tätä tutkimusta varten. Viitekehyksessä pyritään kuvaamaan 

työeläkejärjestelmä siten, kuin se tässä tutkimuksessa näyttäytyy. Tutkimuksen teoreet-

tinen osuus koostuu pitkälle Suomen virallislähteistä, joihin kuuluvat muun muassa so-
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siaali- ja terveysministeriön sekä Kilpailuviraston tuottama materiaali. Kuviossa kuva-

tulla kilpailullisella ulottuvuudella tarkoitetaan muun muassa Kilpailuviraston ja mui-

den viranomaistahojen esille tuomia työeläkejärjestelmän kilpailuun liittyviä seikkoja. 

Sosiaalisella ulottuvuudella tarkoitetaan sitä, että työeläkejärjestelmää tarkasteltaessa on 

aina otettava huomioon sen sosiaaliturvaluonne, joka on työeläkejärjestelmän ensim-

mäinen prioriteetti. 

 

 

Kuvio 3. Tutkimuksen viitekehys 

 

1.6 Tutkimuksen kulku 

 

Tutkimuksen ensimmäinen luku on johdanto. Tutkimuksen toinen luku käsittelee Suo-

men eläkejärjestelmää. Siinä kerrotaan lyhyesti suomalaisen eläkejärjestelmän historias-

ta sekä sen ja työeläkejärjestelmän kannalta tärkeimmistä käsitteistä. Luvussa esitellään 

myös se, kuinka työntekijälle työeläkettä kertyy ja kerrotaan työeläkejärjestelmän rahoi-

tuksesta.  

 

Tutkimuksen kolmannessa luvussa esitellään työnantajan vaihtoehdot järjestää työnteki-

jöidensä työeläketurva, toisin sanoen esitellään yksityistenalojen eri työeläkelaitosmuo-

EU-lait, asetukset ym. 

Suomen lait, asetukset ym. 

Sosiaali- ja terve-

ysministeriö 
Finanssivalvonta Kilpailuvirasto 

Työeläkelaitokset ja niiden väliset vakuutuskannan siirrot 
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Vakuutetut 
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dot. Luvussa kerrotaan lyhyesti eri eläkelaitosmuotojen eroista ja eläkelaitosten välises-

tä kilpailusta. Luvussa käsitellään myös eräitä työeläkejärjestelmään liittyviä kilpailuoi-

keudellisia seikkoja. Näiden kilpailuasioiden käsittely toimii eräänlaisena johdantona 

tutkimuksen seuraavaan lukuun. 

 

Neljäs luku käsittelee työnantajakohtaisen työeläkevakuutuskannan siirtoa ja on tutki-

muksen pääluku. Luvussa kerrotaan lyhyesti vakuutuskannan siirtomenettelyn kehityk-

sestä. Luvussa kerrotaan, miten ja millä edellytyksin eläkelaitosten väliset vakuutuskan-

nan siirrot tapahtuvat sekä selitetään kannansiirtojen kannalta tärkeimmät käsitteet. Lu-

vussa tarkastellaan kannansiirtoja kilpailuoikeudellisesta näkökulmasta ja esitellään 

niitä haasteita, joita lainsäädäntö on kannansiirtoihin tuonut. 

 

Tutkimuksen viides luku koostuu asiantuntijahaastatteluista. Haastattelut suoritettiin 

puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Käytetyt haastattelukysymykset ovat liitteenä 

(ks. liitteet 1 ja 2 tutkielman lopusta). Haastateltavia oli yhteensä seitsemän, joista neljä 

edusti purettuja eläkelaitoksia, kahta purettua eläkesäätiötä ja yhtä purettua eläkekassaa. 

Lisäksi haastateltiin Kilpailuviraston edustajaa ja kahta Eläkesäätiöyhdistyksen edusta-

jaa. Haastateltavia yritettiin saada myös Finanssivalvonnasta ja sosiaali- ja terveysmi-

nisteriöstä, mutta Finanssivalvonnasta ilmoitettiin, että he eivät tässä yhteydessä lähde 

kommentoimaan purkujen kilpailuvaikutuksia. Sosiaali- ja terveysministeriöstä ei tullut 

ollenkaan vastausta pyynnöistä huolimatta. 

 

Tutkimuksen toinen ja kolmas luku ovat teorialukuja. Teoria koostuu suurelta osin vi-

rallislähteistä. Virallislähteillä tarkoitetaan säädösmateriaalia, säädösten valmisteluai-

neistoa, säädösten tulkinta-aineistoa, erilaisia selvityksiä sekä tutkimus- ja tilastomateri-

aalia, jotka ovat viranomaisten tuottamia
17

. Tutkimuksen neljäs luku on osittain empii-

rinen ja viides luku on empiirinen. Viimeinen luku sisältää tutkimustulosten käsittelyn 

ja analysoinnin sekä loppusanat. 

 

 

                                                 
17

 Husa, Mutanen & Pohojolainen 2001, s. 34. 
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2 SUOMEN TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄ 

 

 

Suomalainen työeläkejärjestelmä on osa sosiaalivakuuttamista, joka taas on yksi tapa 

toteuttaa sosiaaliturvaa. Sosiaaliturvalla pyritään turvaamaan yksittäisen ihmisen toi-

meentulo julkisen vallan toimesta sellaisissa elämäntilanteissa, joissa henkilö itse ei voi 

hankkia elatustaan työllään. Tällainen elämäntilanne voi tulla yllättäen, kuten työkyvyt-

tömyys, tai se voidaan tietää etukäteen, kuten vanhuus. Sosiaaliturva rahoitetaan vero-

varoin tai se voidaan rahoittaa myös sitä varten erikseen kerätyillä maksuilla. Suomessa 

ja muissa pohjoismaissa sosiaaliturvan (social security) käsite on laajempi kuin muissa 

EU-maissa. Pohjoismaissa sosiaaliturvaan katsotaan kuuluvaksi sosiaalivakuutus – ja 

perhe-etuuksien sekä terveydenhuollon kulujen kompensoinnin lisäksi myös sosiaali- ja 

terveyshuollon palvelut, asumisen ja opintojen tukeminen sekä muut sosiaaliavustukset. 

Näin ollen pohjoismainen sosiaaliturvan käsite voidaan pikemminkin rinnastaa EU:ssa 

käytettyyn sosiaalisen suojelun (social protection) käsitteeseen.
18

 

 

Sosiaalivakuutuksella tarkoitetaan lakisääteisesti julkisen vallan toimenpitein järjestet-

tyä pakollista vakuutusta sosiaalisten riskien varalta. Sosiaalivakuutuksella kompensoi-

daan yleensä ansiotulojen menetyksiä, toisin sanoen sosiaalivakuutusetuuksia makse-

taan yleensä silloin, kun henkilön mahdollisuus tehdä ansiotyötä on jostain syystä esty-

nyt. Näitä syitä ovat muun muassa vanhuus ja työttömyys sekä myös perheenhuoltajan 

kuolema. Eläkevakuutus, joka jakautuu kansaneläkkeeseen ja työeläkkeeseen, on yksi 

sosiaalivakuutuksen muodoista. Muita ovat muun muassa tapaturma- ja työttömyysva-

kuutus. Lakisääteisen eläkevakuutuksen vakuutussuoritteet (etuudet) maksetaan määrä-

ajoin, jatkuvana suorituksena
19

, kunnes jokin ennalta vakuutusehdoissa sovittu tapahtu-

ma sen keskeyttää. Tällainen tapahtuma on esimerkiksi vanhuuseläkkeen saajan kuole-

ma.
20

 Kansaneläke ja työeläke yhdessä muodostavat Suomen kokonaiseläkejärjestel-

män, jossa kansaneläke takaa henkilölle vähimmäiseläkkeen ja työeläkkeen on tarkoitus 

                                                 
18

 Korpiluoma ym. 2006, s. 13. 
19

 Eläke voidaan suorittaa myös kertakorvauksena tietyissä tapauksissa mm. silloin, kun vanhuus-, perhe- 

tai täyden työkyvyttömyyseläkkeen määrä on pienempi kuin 22 euroa kuukaudessa. Se voidaan maksaa 

kertasuorituksena ilman eläkkeensaajan suostumusta.  Korpiluoma ym. 2006, s. 141. 
20

 Korpiluoma ym. 2006, s. 13–14.  
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turvata kulutustason säilyminen silloin, kun henkilö ei enää eläketapahtuman takia saa 

palkkaa tai työtuloa.
21

   

 

2.1 Työeläkkeen ja työeläkejärjestelmän käsitteistä 

 

 

Työeläkkeellä tarkoitetaan sitä eläkeajan toimeentuloturvaa, joka työntekijälle karttuu 

suhteessa työansioon ja työeläkkeen suuruus määräytyy henkilön työansioiden mukaan. 

Työeläkettä kertyy lähes kaikesta ansiotyöstä, lukuun ottamatta aivan vähäistä ansio-

toimintaa. Työeläkkeen avulla on tarkoitus turvata henkilön toimeentulon jatkuvuus 

työnteon päätyttyä esimerkiksi vanhuuden johdosta.
22

 Työeläkkeen perusperiaatteet 

ovat, että se on lakisääteistä, etuusperusteista ja, että se on henkilön työansioihin sidot-

tua eli ansiosidonnaista.
23

 

 

Työeläkejärjestelmästä puhuttaessa tarkoitetaan sitä lakien ja toimeenpanojärjestelmien 

kokonaisuutta, jolla palkkatyöhön tai yrittäjätoimintaan perustuva lakisääteinen työelä-

keturva on toteutettu. Tästä työeläketurvasta huolehtimassa on työeläkejärjestelmän 

lisäksi yleinen kaikkia kansalaisia koskeva kansaneläkejärjestelmä, joka turvaa henkilön 

toimeentuloa niissä tilanteissa, joissa työeläkkeen määrä jää pieneksi tai henkilö ei saa 

työeläkettä ollenkaan. Useimmiten työntekijän tai yrittäjän kokonaiseläketurva muodos-

tuu joko pelkästä työeläkkeestä tai työeläkkeestä ja kansaneläkkeestä.
24

 Kuviosta 4 il-

menee Suomen työeläkejärjestelmän toimeenpano. 

 

                                                 
21

 Rantala & Pentikäinen 2009, s. 302. 
22

 Koivusalo ym. 2004, s. 11. 
23

 Työeläketurvan periaatteet, www.tyoelake.fi, haettu 22.9.2010. 
24

 Koivusalo ym. 2004, s. 11. 
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Kuvio 4. Eläkejärjestelmän toimeenpano
25

 

 

Kuviossa 4 ylhäällä ovat eri ministeriöt, jotka säätelevät työeläkejärjestelmän toimintaa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on suluissa siksi, että se osallistuu työeläkejärjestelmän 

toimeenpanoon lähinnä taiteilijaeläkkeitä myöntämällä
26

. Finanssivalvonta valvoo työ-

eläkejärjestelmän toimijoita yhdessä Kilpailuviraston kanssa. Eläketurvakeskus toimii 

koko työeläkejärjestelmän yhteistyöelimenä. Kuvion keskellä on lueteltu kaikki työelä-

kealan toimijat, joista suurin osa on jäsenenä Työeläkevakuuttajat TELA ry:ssä, joka 

myös on eräänlainen työeläkealan yhteistyöelin. Eläkelaitoksen nimen alla on sen lain 

lyhenne, jonka mukaan kyseessä olevan eläkelaitoksen eläkkeet hoidetaan. Suluissa 

oleva numero kertoo, kuinka monta kappaletta kyseisiä laitoksia on. Kuvion alaosassa 

ovat vakuutetut (työntekijät) ja vakuutuksenottajat (työnantajat). 

 

                                                 
25

 Eläkejärjestelmän toimeenpano, muokattu www.etk.fi, haettu 22.9.2010. 
26

 www.minedu.fi/OPM/kulttuuri, haettu 11.2.2011. 

Valtiovarainminis-

teriö 

Sosiaali- ja terve-

ysministeriö 

(Opetus- ja kult-

tuuriministeriö) 

Eläketurvakeskus (ja TELA ry) 

Finanssivalvonta (ja Kilpailuvirasto) 

Eläkekassat 

Tyel, YEL (7) 

Eläkesäätiöt 

TyEL (19)  

Eläkevakuu-

tusyhtiöt  

TyEL, YEL (7) 

Meri-

mieselä-

kekassa 

MEL 

Maatalo-

usyrittäji-

en eläke-

laitos 

MyEL 

Kuntien 

eläke-

vakuu-

tus 

KuEL 

Valtio-

kontto-

ri 

VaEL 

Kela, 

Suomen 

Pankki,  

Ahvenan-

maan maa-

kuntahalli-

tus,  

Ev. lut. 

kirkko,  

Ortodoksi-

nen kirkko 

Vakuutetut ja vakuutuksenottajat 
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2.2 Suomalaisen eläkejärjestelmän kehitys  

 

Suomalainen eläkejärjestelmä on kansainvälisesti arvioiden ainutlaatuinen, eikä sen 

synty ja kehitys ole tästä syystä ollut yksinkertaista. Seuraavassa kerrotaan lyhyesti 

Suomen eläkejärjestelmien, työ- ja kansaneläkejärjestelmän, synnystä ja merkittävim-

mistä muutoksista.  

 

2.2.1 Kansaneläkejärjestelmän kehitys 

 

Alkuperäinen, vuonna 1939 voimaan tullut kansaneläkejärjestelmä rakentui pääosin 

maksuperusteisuuden mukaisesti säästöperiaatteelle. Tässä järjestelmässä maksut jaet-

tiin puoliksi työntekijöille ja työnantajille. Nämä maksut talletettiin kunkin kansalaisen 

tilille, ja eläke riippui siitä, kuinka paljon rahaa oli kertynyt. Vanhan kansaneläkejärjes-

telmän heikkous oli se, että eläkkeet jäivät hyvin pieniksi vielä pitkään sen voimaantu-

lon jälkeen, koska tilille ei ole ehtinyt karttua varoja tarpeeksi. Järjestelmässä oli kyllä 

myös täydentävä tulosidonnainen lisäosa, mutta senkin etuudet olivat hyvin vaatimat-

tomia. Järjestelmän toinen heikkous oli se, että aluksi kaikki, jotka olivat saavuttaneet 

eläkeiän ennen lain voimaantuloa, jäivät automaattisesti sen ulkopuolelle. Muun muassa 

näistä syistä kansaneläkejärjestelmä oli kansalaisten keskuudessa erittäin epäsuosittu.
27

 

 

Alkuperäisen järjestelmän puutteita alettiin korjailla 1950-luvulla. Tällöin kansaneläk-

keen ensisijaiseksi tavoitteeksi muodostui vähimmäistoimeentulon turvaaminen.
28

 1970-

luvun puolivälissä tehtiin kehityssuunnitelma, jota on monissa yhteyksissä nimitetty 

”historialliseksi kompromissiksi”, kokonaiseläkejärjestelmän luomiseksi. Tämä merkitsi 

kansaneläkejärjestelmän perusteellisen uudistamisen lisäksi myös Suomen kahden rin-

nakkaisen eläkejärjestelmän, kansan- ja työeläkkeiden, keskinäisen tehtävänjaon sel-

kiinnyttämistä. Kansaneläkejärjestelmää on uudistettu näiden tavoitteiden suuntaisesti 

vuodesta 1980 lähtien.
29

  

 

                                                 
27

 Pentikäinen 1997, s. 16–17. 
28

 Rantala & Pentikäinen 2009, s. 302–303.  
29

 Ibid., s. 324. 
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Nykyinen kansaneläke on henkilökohtainen etuus, joka on toteutettu niin sanotulla elä-

kevähenteisyyden periaatteella. Se tarkoittaa, että eläkkeen suuruuteen vaikuttavat aino-

astaan eläkkeensaajan omat, muualta maksettavat eläkeluontoiset tulot. Tämä periaate 

mahdollistaa työeläkkeen ja kansaneläkkeen välisen työnjaon, jossa kansaneläkkeen 

ensisijaisena tehtävänä on antaa vähimmäisturva niille henkilöille, jotka eivät saa tyy-

dyttävän tasoista työeläkettä.
30

  

 

2.2.2 Työeläkejärjestelmän historia 

 

Suomalaiseen työeläkejärjestelmään on tehty muutoksia useaan kertaan sen suhteellisen 

lyhyen olemassaolon aikana. Koska työeläkejärjestelmä on niin merkittävä tekijä suo-

malaisessa yhteiskunnassa, on aina sitä muutettaessa ollut sekä muutoksen puolestapu-

hujia että sen vastustajia.  

 

2.2.2.1 ”Eläkekomitean” perustaminen 

 

1950-luvulla heikko eläketurva oli suuri yhteiskunnallinen epäkohta. Monen vanhuksen 

eläke oli niin pieni, että vanhukset joutuivat turvautumaan köyhäinhoitoon tai olivat 

täysin riippuvaisia omaistensa taloudellisesta tuesta. Vuonna 1956 tätä epäkohtaa kor-

jaamaan perustettiin niin sanottu eläkekomitea, jonka puheenjohtajana toimi Teivo Pen-

tikäinen. Komitean muut jäsenet edustivat työmarkkinajärjestöjä, maataloutta, hallitus-

puolueita sekä työväenasiainvaliokuntaa. Komitea joutui ottamaan mietinnössään kan-

taa muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Tulisiko eläkejärjestelmän olla lakisääteinen 

vai vapaaehtoinen? Miten eläkejärjestelmä rahoitettaisiin? Kuinka sitä hallinnoitaisiin ja 

kuinka työntekijälle kertyisi eläkettä? Komitean mietintö valmistui neljä vuotta myö-

hemmin elokuussa 1960.
31

 Komitean mietinnön pohjalta säädettiin työntekijäin eläkela-

ki (TEL), joka tuli voimaan vuonna 1962. 

 

 

                                                 
30

 Ibid., s. 324–325. 
31

 Pentikäinen 1997, s. 27–67. 
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2.2.2.2 Tarve työeläkelakien yksinkertaistamiselle ja yhtenäistämiselle 

 

Alkuperäinen työeläkelainsäädäntö oli muodostunut monimutkaiseksi sääntelyksi, jossa 

oli useita eri eläkelakeja eri työntekijäryhmille. 1990-luvun lopulla alettiin keskustella 

työeläkelainsäädännön yhtenäistämisestä ja yksinkertaistamisesta. Yhtenäistämisellä 

tähdättiin siihen, että tulevaisuudessa ei enää tarvittaisi erillisiä eläkelakeja, vaan käy-

tössä olisi yksi työeläkelaki, jonka mukaan työntekijät vakuutettaisiin. Vuonna 2001 

työmarkkinajärjestöt sopivat yksityisalojen työeläkkeiden kehittämisestä. Työeläkeuu-

distuksen tavoitteina olivat muun muassa keskimääräisen eläkeiän nostaminen ja työ-

eläkesäädöksien yksinkertaistaminen.
32

 

 

Lisäsopimus yksityisen työeläkejärjestelmän kehittämisestä solmittiin vuonna 2002. 

Siinä päätettiin, että yksityissektorien eläkelaeissa eläkkeiden laskenta yhdenmukaiste-

taan ja vanhat eläkelait TEL:n, LEL:n ja TaEL:n korvaa tulevaisuudessa yksi työnteki-

jän työeläkelaki (TyEL). Vuoden 2005 alussa työeläke uudistui laajasti. Silloin tuli 

voimaan muun muassa edellä mainitut yhdenmukaistetut laskentatavat. TyEL ja uudis-

tettu yrittäjien eläkelaki (YEL) tulivat voimaan vuoden 2007 alussa. Tämän jälkeen 

kaikki työeläkeyhtiöt voivat vakuuttaa minkä tahansa toimialan työntekijöitä tai yrittä-

jiä.
33

 

 

2.2.3 Vakuutuskassojen ja eläkesäätiöiden historia lyhyesti 

 

Jo ennen varsinaisen TEL-lain voimaantuloa vakuutuskassat ja ”eläkesäätiöt” tarjosivat 

työnantajalle mahdollisuuden vakuuttaa työntekijänsä muun muassa sairauden ja kuo-

leman varalle sekä tarjota työntekijöilleen turvaa eläkeajalle.
34

 

 

Vakuutuskassojen edeltäjinä toimivat avustuskassat, joista ensimmäiset niin sanotut 

ammattilaatikot perustettiin 1700-luvun alkupuoliskolla. Näistä kassoista maksettiin 

avustusta vakuutetun sairauden tai kuoleman johdosta. Avustuskassat toimivat aluksi 

pääasiallisesti ruumiillista työtä tekevillä aloilla, mutta 1800-luvun puolella kassoja 

                                                 
32

 Korpiluoma ym. 2006, s. 229. 
33

 Ibid. 
34

 Hallituksen esitys Eduskunnalle vakuutuskassalaiksi ja laiksi sairausvakuutuslain 61 § muuttamisesta 

HE 93/1992, s. 3. 
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alettiin perustaa myös esimerkiksi yksityisen liikkeen palveluksessa oleville henkilö-

ryhmille.
35

 

 

Vuonna 1897 annettiin asetus työntekijäin apukassoista, minkä myötä avustuskassat 

tulivat laajemmin viranomaisen valvontaan. Mainittu asetus koski sellaista sairaus- tai 

eläkekassaa, joka oli perustettu käsityöläisiä, ammatti- tai muita työntekijöitä sekä hei-

hin verrattavia henkilöitä varten ja joka jäsenten suorittamia maksuja vastaan avusti 

heitä muun muassa sairauden tai vanhuuden kohdatessa. Asetus sisälsi muun muassa 

määräykset kassojen säännöistä ja valvojasta. Ensimmäinen laki avustuskassoista annet-

tiin vuonna 1942 ja sillä kumottiin edellä mainittu asetus.
36

 

 

Vanha eläkesäätiölaki tuli voimaan 1955, mutta jo ennen eläkesäätiölain voimaantuloa 

Suomessa toimi yli 60 yleisen säätiölain mukaista eläkkeitä myöntävää säätiötä. Elä-

kesäätiölaki sai hyvän vastaanoton työnantajien keskuudessa, ja eläkesäätiöistä tuli heti 

lain säätämisen jälkeen suosittu keino järjestää työntekijöiden eläketurva. Työnantajat 

perustivat lyhyessä ajassa useita satoja eläkesäätiöitä. Kun TEL tuli voimaan vuonna 

1962, Suomessa toimi 442 eläkesäätiötä ja 33 eläkekassaa.
37

 

 

2.3 Työeläkkeen kertyminen ja työeläkemenojen määrä 

 

Seuraavassa luvussa kerrotaan lyhyesti se, kuinka työntekijälle kertyy työeläkettä ja se, 

kuinka suuren summan maksettavat työeläkkeet muodostavat vuositasolla. Tässä luvus-

sa luetellaan
38

 eri eläke-etuudet, jotta tiedetään, mistä puhutaan, kun puhutaan työeläke-

etuuksista. Työeläkkeen kertyminen on syytä esitellä lyhyesti, koska se liittyy seuraa-

vaan lukuun työeläkejärjestelmän rahoituksesta. 

 

                                                 
35

 Ibid. 
36

 Ibid., s. 3–4  
37

 Eläkesäätiön käsikirja, luku 3, s. 4. 
38

 Tässä tutkimuksessa vain luetellaan eri eläke-etuudet. Kattavammin eri eläke-etuuksista ja niiden saa-

misen edellytyksistä ks. esim. TELA:n julkaisema ”Työeläke ja muu sosiaalivakuutus 2010” -kirjanen. 
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2.3.1 Työeläkkeen kertyminen  

 

Työeläkettä kertyy kaikista
39

 18 vuoden iän täyttämisen jälkeisistä työuran aikaisista 

työansiotuloista iän mukaisen karttumisprosentin mukaan. Eläkettä kertyy myös eräistä 

etuuksista ja tietyiltä ajoilta, jolloin henkilö ei ole työssä. Näitä tapauksia ovat muun 

muassa eläkkeen kertyminen äitiyspäivärahan, sairauspäivärahan ja opiskelun ajalta.  

Alle 53-vuotiailla eläkkeen karttumisprosentti on 1,5. 53–62-vuotiailla eläkettä karttuu 

1,9 %, ja ikävuosien 63 ja 67 välisenä aikana karttumaprosentti on 4,5.
40

 Se, että eläket-

tä kertyy sitä enemmän, mitä vanhempi henkilö on kyseessä, on yksi keino, jolla keski-

määräistä eläkeikää pyritään nostamaan ja yritetään saada suomalaisten työuria piden-

nettyä. 

 

Karttumisprosentin mukaan kertynyt eläke kerrotaan eläkkeelle jäätäessä elinaikaker-

toimella. Tällä pyritään sopeuttamaan työeläkkeet automaattisesti eliniän pitenemiseen, 

koska eliniän pidentyessä eläkettäkin on maksettava pidempään. Vanhuuseläkettä las-

kettaessa käytetään eläkkeellesiirtymisajasta riippumatta sen vuoden elinaikakerrointa, 

jolloin eläkkeensaaja on täyttänyt 62 vuotta
41

. Kunakin vuonna sovellettava elinaikaker-

roin lasketaan Tilastokeskuksen viiden vuoden kuolevuustilastojen pohjalta, millä tasoi-

tetaan kuolevuuden vuosittaisia vaihteluja. Ensimmäisen kerran elinaikakerroin tulee 

sovellettavaksi niihin henkilöihin, jotka jäävät eläkkeelle vuonna 2010. Tämä perustuu 

vuosien 2004–2008 kuolevuustilastoihin ja elinajan odotteen muuttumiseen vuosien 

2003–2007 tasosta. Vuosien 2003–2007 kuolevuustilastojen pohjalta laskettu elinaika-

kerroin on 1, ja tulevat elinaikakertoimet suhteutetaan tähän lukuun. Elinaikakertoimen 

vaikutusta eläkkeen suuruuteen voi kompensoida jatkamalla työskentelyä pidempään. 

Yleensä kompensointiin riittää se, että henkilö käyttää puolet siitä ajasta, jonka hänen 

odotettu elinaikansa on kasvanut verrattuna vuoden 2009 lukuun, työntekoon ja puolet 

eläkkeellä oloon.
42

  

 

                                                 
39

 Pois lukien aivan pienet kuukausitulot, jotka jäävät alle 47,08e/kk. 
40

 Rantala & Pentikäinen 2009, s. 305–307. 
41

 Tällä pyrittäneen siihen, että työntekijöitä ei ”rankaistaisi” pienemmällä elinaikakertoimella olettaen, 

että odotettu elinaika pitenee vuosi vuodelta, silloin kun nämä haluavat jatkaa työelämässä 62 vuotta 

täytettyään. 
42

 Rantala & Pentikäinen 2009, s. 306. 
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Ansioiksi, joiden perusteella eläke ja eläkevakuutusmaksu määräytyvät, lasketaan työ-

suhteen perusteella maksettava palkka vähennettynä työntekijän eläkevakuutusmaksulla 

sekä muut työsuhteeseen liittyvät rahanarvoiset edut, esimerkiksi lounasetu. Eläkkeelle 

jäätäessä eri vuosina saadut työansiot korjataan eläkkeen alkamisvuoden tasoon vuosit-

tain vahvistettavalla palkkakertoimella, jotta niiden reaaliarvo säilyisi ja ne seuraisivat 

yleistä palkkakehitystä. Palkkakerroin muodostuu 80-prosenttisesti palkkojen muutok-

sesta ja 20-prosenttisesti elinkustannusten muutoksesta. Sillä, että työntekijä vaihtaa 

työnantajaa, ei ole merkitystä hänen eläkeoikeuteensa, vaan työntekijä säilyttää ansaitut 

eläkkeensä, vaikka työsuhde loppuisikin. Tätä kutsutaan eläke-etujen niin sanotuksi 

koskemattomuusperiaatteeksi.
43

  

 

2.3.2 Työeläkemenojen suuruus 

 

Vuoden 2005 alusta voimaan tulleiden työeläkelakien mukaiset työeläke-etuudet ovat 

vanhuuseläke, varhennettu ja lykätty vanhuuseläke, osa-aikaeläke, työkyvyttömyyselä-

ke, osatyökyvyttömyyseläke, kuntoutus- ja osakuntoutusraha, kuntoutusavustus ja per-

he-eläke, joka käsittää lesken- ja lapseneläkkeen, sekä lisäksi luopumistuki maatalous-

yrittäjillä. Kaikki edellä mainitut etuudet ovat kuukausittain maksettavia jatkuvia suorit-

teita, poikkeuksena hyvin pienet kuukausieläkkeet, jotka voidaan tietyin ehdoin maksaa 

kertasuoritteena.
44

 Vuonna 2009 työeläke-etuuksia maksettiin yhteensä 18,6 miljardia 

euroa. Suurimman ryhmän muodostivat vanhuuseläkkeet 73 %:n osuudella, kaksi muuta 

suhteellisen suurta osuutta muodostivat työkyvyttömyyseläkkeet 13 %:n osuudella ja 

perhe-eläkkeet 9 %:n osuudella.
45

 Kuviosta 5 ilmenee eri etuuksien osuudet miljardeissa 

euroissa. 

 

                                                 
43

 Ibid., s. 307. 
44

 Hietaniemi & Ritola 2007, s. 18. 
45

 Eläkemenot 2009 www.etk.fi, haettu 7.9.2010. 
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Työeläkemeno 2009
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Kuvio 5. Työeläkemeno 2009, muokattu Eläketurvakeskuksen sivuilta
46

 

 

2.4 Työeläkejärjestelmän rahoitus 

 

Työeläkevarat muodostavat huomattavan osuuden Suomen bruttokansantuotteesta. Työ-

eläkemaksuja maksettaessa siirretään osa työntekijän palkasta käytettäväksi eläkeiässä. 

Seuraavassa esitellään, minkä pohjalta työeläkemaksut määräytyvät ja kuinka kertyneet 

maksut jaetaan, sekä kerrotaan työeläkejärjestelmän rahoituksesta
47

. 

 

2.4.1 Etuus- ja maksuperusteisuus sekä rahastoiva- ja jakojärjestelmä 

 

Etuusperusteisella eläkejärjestelmällä tarkoitetaan sitä, että etuuden määrä (eli eläkkeen 

suuruus) on ennalta sovittu ja eläkemaksun suuruudeksi muodostuu se summa, jolla 

tämä etuus saavutetaan. Maksuperusteisessa järjestelmässä puolestaan maksu sovitaan 

ennalta ja etuuden suuruus määräytyy maksettujen maksujen mukaan. 

Puhtaassa jakojärjestelmässä eläkemaksun vuosittainen suuruus määräytyy sen mukaan, 

kuinka paljon kyseisenä vuonna tarvitaan rahaa eläkkeiden maksamiseen. Jakojärjes-

telmän etuna on, että siitä pystytään kustantamaan eläkkeet myös sen käynnistysvaiheen 

                                                 
46

 Eläkemenot 2009, muokattu www.etk.fi, haettu 7.9.2010. 
47

 Työeläkejärjestelmän rahoituksesta tarkemmin ks. esim. Tuomikoski, Sorainen & Kilponen 2007 tai 

Hilli, Koivu & Pennanen 2008. 
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aikana olettaen, että eläkeläisten ja työssäkäyvän väestön suhde pysyy kohtuullisen va-

kiona.
48

 Jakojärjestelmän heikkouksina voidaan pitää sitä, ettei siinä saada ollenkaan 

tuottoa eläkejärjestelmässä liikkuville suurille rahasummille. Myös väestön ikääntymi-

nen asettaa haasteita puhtaalle jakojärjestelmälle, koska tällöin kerättävät maksut saatta-

vat nousta hyvinkin suuriksi tai vastaavasti eläke-etuuksia joudutaan leikkaamaan mak-

sujen nousun hillitsemiseksi. 

 

Täysin rahastoivassa järjestelmässä eläkemaksun suuruus määräytyy sen mukaan, kuin-

ka paljon eläkettä on kyseisenä vuonna ansaittu, ja maksetut maksut rahastoidaan eläke-

aikaa odottamaan. Toisin kuin jakojärjestelmässä, rahastoivassa järjestelmässä kukin 

sukupolvi maksaa omat eläkkeensä.
49

 Täysin rahastoivaa eläkejärjestelmää voidaan siis 

pitää eräänlaisena samanikäisten työntekijöiden kollektiivisena säästämisenä eläkeaikaa 

varten. Rahastoivan eläkejärjestelmän etuna on, että rahastoinnin avulla eläkevaroille 

saadaan sijoitustuottoja, jotka alentavat eläkemaksutasoa. Täysin rahastoivan järjestel-

män ongelmana on, että kestää kymmeniä vuosia ennen kuin rahastoihin kertyy riittä-

västi pääomaa, jotta eläkettä pystytään maksamaan ja järjestelmä alkaa toimia kunnolla. 

2.4.2 Yksityisten alojen työeläkejärjestelmän rahoitus 

 

Työnantajat ja vakuutetut vastaavat TyEL-eläkkeiden rahoituksesta. Eläkkeiden rahoit-

tamiseksi työnantajilta ja vakuutetuilta kerätään työeläkemaksua, joka on suhteellinen 

vakuutetun työansioihin nähden ja peritään vakuutettua kohti. Ennen vuotta 1993 aino-

astaan työnantajat maksoivat työeläkemaksua, mutta nykyisin myös työntekijät (vakuu-

tetut) osallistuvat eläkkeiden rahoittamiseen ja vakuutusmaksujen mahdolliset vuosittai-

set muutokset jaetaan puoliksi vakuutettujen sekä työnantajien kesken.
50

 Seuraavalla 

sivulla olevasta taulukosta (taulukko 1) käyvät ilmi vuosien 2009 ja 2010 alentamatto-

man työeläkevakuutusmaksun osat prosentteina työntekijöiden palkasta. Kuten taulu-

kosta ilmenee, työntekijän ikä vaikuttaa tämän maksuosuuden suuruuteen. 
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 Korpiluoma ym. 2006, s. 21. 
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Työeläkevakuutusmaksun osat 2010 2010 2009 

Vanhuuseläke 2,9 2,9 

Työkyvyttömyyseläke 1,3 1,6 

Työttömyyseläke 0 0 

Tasausosa 17,1 16,8 

Muut osat 1,1 1,1 

Perusmaksuprosentti 22,4 22,4 

   

Työntekijän osuus   

- alle 53-v. 4,5 4,3 

- 53 v täyttänyt 5,7 5,4 

        Taulukko 1. Alentamaton työeläkevakuutusmaksu prosenttia palkoista
51

 

 

Suomen työeläkejärjestelmässä sovelletaan osittain rahastoivaa tekniikkaa, jossa mak-

settavat eläkkeet jaetaan rahastoituun osaan ja tasausosaan. Rahastoidut osat kerätään 

siihen eläkelaitokseen, jossa työntekijä on vakuutettu, ja tasausosien maksamiseen varat 

kerätään jakojärjestelmän mukaisesti eläkkeen maksuvuoden maksuilla. Vanhuus, työ-

kyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeet ovat osittain rahastoitavia eläkelajeja, kun taas 

perhe- ja osa-aikaeläkkeet ovat kokonaan jakojärjestelmän mukaisesti kustannettavia 

eläkelajeja.
52

 

 

Eläkkeiden rahoitus eroaa hiukan riippuen siitä, mikä eläkelaitosmuoto on kyseessä. 

Siinä missä työeläkeyhtiöiden vakuutusmaksu on kiinteä
53

 maksu, joka määritellään 

vuosittain, eläkesäätiöiden ja -kassojen vakuutusmaksut (kannatusmaksut) voivat vaih-

della merkittävästikin eri laitosten välillä. Kannatusmaksun suuruus riippuu muun mu-

assa siitä, kuinka eläkesäätiö tai -kassa on onnistunut sijoitustoiminnassaan. Eläkesääti-

ön ja -kassan kannatusmaksun suuruus määräytyy pääsääntöisesti siten, että se on se 

summa, jolla eläkesäätiön tai -kassan tuloslaskelma saadaan sijoitustoiminnan nettotuot-

tojen jälkeen nollaksi. Mitä suuremmat eläkesäätiön tai -kassan vuosikulut ovat ja mitä 

pienemmäksi sijoitustoiminnan tuotot jäävät, sitä suuremman summan eläkesäätiö tai -

kassa joutuu kannatusmaksuilla keräämään.
54
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3 TYÖNANTAJAN VAIHTOEHDOT JÄRJESTÄÄ TYÖNTEKI-

JÖIDENSÄ TYÖELÄKETURVA 

 

 

 

Työntekijän eläkelain (395/2006, TyEL) 141 §:n mukaan työnantajan on järjestettävä 

kyseisen lain 4, 5 ja 7 §:ssä tarkoitetulle työntekijälleen työeläketurva palkanmaksua 

seuraavan kuukauden aikana. Eläketurva on järjestettävä, mikäli työnantajan työnteki-

jälle maksamat, työntekijän eläkelain mukaiset työansiot ovat vähintään 41,89 euroa 

kuukaudessa. Työnantaja voi järjestää työeläketurvan työeläkevakuutusyhtiölain mukai-

sessa työeläkevakuutusyhtiössä, vakuutuskassalaissa tarkoitetussa eläkevakuutuskassas-

sa tai eläkesäätiölain mukaisessa eläkesäätiössä. Työnantajan ei ole pakko järjestää ko-

ko henkilöstönsä eläketurvaa yhdessä laitoksessa, vaan sen voi järjestää kahdessa tai 

useammassa työeläkelaitoksessa. Tämä kuitenkin edellyttää, että kuhunkin eläkejärjes-

telyyn kuuluvat työntekijäryhmät on määritelty riittävän selkeästi.
55

 

 

Työeläkevakuutusyhtiöllä tarkoitetaan keskinäistä vakuutusyhtiötä tai vakuutusosakeyh-

tiötä, joka harjoittaa työntekijän eläkelain tai yrittäjän eläkelain mukaista sosiaaliturvaan 

kuuluvaa lakisääteistä eläkevakuuttamista.
56

 Eläkesäätiölain (1774/1995) 1 §:n 1 mo-

mentin mukaisesti eläkesäätiö on vakuutus- ja eläkelaitos, joka vakuutustoimintaa lii-

kemäisesti harjoittamatta myöntää toimintapiiriinsä kuuluville henkilöille ja näiden 

edunsaajille eläkkeitä sekä muita niihin verrattavia sosiaalisen henkilövakuutustoimin-

nan piiriin kuuluvia etuuksia. Eläkevakuutuskassa on yksi vakuutuskassan muodoista. 

Vakuutuskassalain (1164/1992) 1 §:n 1 momentin mukaan vakuutuskassa on vakuutus-

laitos, joka vakuutustoimintaa liikemäisesti harjoittamatta myöntää toimintapiirissään 

eläkkeiden lisäksi muun muassa korvausta kuoleman tai sairauden johdosta. Vakuutus-

kassa voi myöntää myös muita etuuksia, joiden voidaan katsoa kuuluvan sosiaalisen 

henkilövakuutustoiminnan piiriin. 
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 Työntekijän eläkelaki (395/2006), 141 § 3. mom. 
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 Laki työeläkevakuutusyhtiöistä (354/1997), 1 § 1. mom. 
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3.1 Eri eläkelaitosmuodot 

 

3.1.1 Työeläkevakuutusyhtiö 

 

Jos työnantaja päättää järjestää työntekijöidensä eläketurvan työeläkevakuutusyhtiössä, 

on työnantajan tehtävä vakuutushakemus valitsemaansa työeläkeyhtiöön palkanmaksua 

seuraavan kuukauden aikana. Vakuutussopimus
57

 työnantajan ja työeläkeyhtiön välillä 

syntyy eläkeyhtiön hyväksyessä vakuutushakemuksen.
58

 

 

Työeläkevakuutusyhtiö ei voi kieltäytyä antamasta tai pitämästä voimassa siltä haettua 

vakuutusta. Niin kauan kuin työnantajalla on TyEL:n mukaan vakuutettavia työntekijöi-

tä, työeläkevakuutusyhtiö on velvollinen pitämään vakuutuksen voimassa, ellei työnan-

taja ole irtisanonut vakuutussopimusta. Työeläkevakuutusyhtiö voi päättää vakuutuksen 

ilman erillistä irtisanomismenettelyä, jos työnantaja ei ole ilmoittanut maksaneensa 

edeltävän kalenterivuoden aikana TyEL:ssa tarkoitettua palkkaa. Ennen irtisanomista 

vakuutusyhtiön on varmistettava, että työnantajan vakuuttamisvelvollisuus on päätty-

nyt.
59

 

 

Työnantaja voi päättää vakuutuksen irtisanomisella. Sen tulee tapahtua kirjallisesti ja 

viimeistään kolme kuukautta ennen vakuutuksen päättymispäivää, ja irtisanomismenet-

telyssä tulee noudattaa sitä, mitä vakuutusehdoissa on siitä säädetty. Työnantaja ei kui-

tenkaan voi päättää vakuutussopimusta irtisanomalla ennen kuin sen alkamisesta on 

kulunut vähintään yksi vuosi. Vakuutussopimuksen irtisanominen ei poista työnantajan 

vakuuttamisvelvollisuutta, vaan työnantajan on järjestettävä eläkevakuutukset jossain 

muussa työeläkelaitoksessa, mikäli on vielä vakuuttamisvelvollinen.
60
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3.1.2 Eläkesäätiö 

 

Työnantaja voi halutessaan
61

 järjestää työntekijöidensä eläketurvan eläkesäätiössä. Tätä 

tehtävää varten työnantajan on perustettava eläkesäätiölain (1774/1995, ESL) 1 §:ssä 

tarkoitettu eläkesäätiö tai jos eläkesäätiölain 115 §:n edellytykset täyttyvät, yhteiselä-

kesäätiö. Eläkesäätiön perustamisesta on tehtävä perustamisasiakirja, joka perustajien 

on allekirjoitettava ja päivättävä
62

. Perustamisasiakirjan tulee sisältää ESL:n 8 ja 9 §:ssä 

mainitut tiedot. 

 

Eri eläkesäätiömuotoja on viisi, ja säätiömuoto valitaan sen perusteella, mitä etuuksia 

sen halutaan tarjoavan. Alla on luettelo eri eläkesäätiömuodoista: 

 

 A-eläkesäätiö myöntää yksinomaan vapaaehtoisia lisäeläkkeitä ja muita etuuksia; 

 B-eläkesäätiö on eläkesäätiö, joka myöntää pelkästään lakisääteisiä työntekijän elä-

kelain mukaisia eläkkeitä ja muita etuuksia; 

 AB-eläkesäätiö voi myöntää sekä vapaaehtoisia että lakisääteisiä TyEL:n mukaisia 

eläkkeitä ja muita etuuksia; 

 Yhteiseläkesäätiö on kahden tai useamman työnantajan perustama eläkesäätiö. Yh-

teiseläkesäätiö voi olla A-, B- tai AB-yhteiseläkesäätiö ja myöntää samoja etuuksia 

kuin yhden työnantajan perustama eläkesäätiö; 

 ETA-lisäeläkesäätiö on Suomeen rekisteröity eläkesäätiö, joka myöntää yksinomaan 

vapaaehtoisia lisäeläkkeitä ja muita etuuksia myös jossakin toisessa ETA-valtiossa 

kuin Suomessa.
63

 

 

Eläkesäätiötoiminnalle on ominaista, että toiminta tapahtuu rajatussa toimintapiirissä, 

jonka muodostaa sen perustaneen työnantajan tai työnantajaryhmän työntekijäkunta tai 

osa siitä eikä sen tarjoaman eläketurvan piiriin voi kuulua henkilöitä toimintapiirin ul-

kopuolelta. Eläkesäätiön toiminnan rahoituksesta vastaa pääosin siihen kuuluva työnan-

taja kannatusmaksujen muodossa ja vakuutetut. Ylintä päätäntävaltaa eläkesäätiössä 

                                                 
61

 Edellyttäen, että eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluu A-eläkesäätiössä vähintään 30 ja B- tai AB-

eläkesäätiössä vähintään 300 henkilöä. Eläkesäätiölaki (1774/1995), 3 §. 
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 1774/1995, 8 §. 
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 Eläkesäätiön käsikirja 3. luku s. 6. 
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käyttää hallitus, jossa ovat edustettuina niin työnantaja kuin toimintapiiriin kuuluvat 

henkilöt (työntekijät).
64

 

 

3.1.3 Eläkekassa 

 

Mikäli työnantaja valitsee eläketurvan hoitamistavaksi eläkekassan, työnantaja voi tie-

tyin edellytyksin
65

 liittyä jo olemassa olevaan eläkekassaan tai perustaa uuden eläkekas-

san. Vakuutuskassan (eläkekassan) voi perustaa yksi tai useampi perustaja, joka on 

Suomen tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan muun valtion (ETA-valtion) kansalai-

nen, yhteisö tai säätiö. Myös avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö voi perustaa vakuutus-

kassan, mikäli vastuunalainen yhtiömies tai yhtiömiehet on tai ovat Suomen tai ETA-

valtion kansalaisia. Perustajalla tulee olla kotipaikka Suomessa tai ETA-valtiossa. Sosi-

aali- ja terveysministeriön luvalla myös muu henkilö, yhteisö tai säätiö voi olla vakuu-

tuskassan perustaja.
66

 Eläkekassan perustamisesta on tehtävä perustamiskirja, joka pe-

rustajien on päivättävä ja allekirjoitettava. Perustamisasiakirjaan on liitettävä kassan 

toimintasuunnitelma ja ehdotus säännöiksi, minkä lisäksi siinä tulee olla vakuutuskassa-

lain 11 ja 12 §:ssä vaaditut tiedot.
67

 

 

Vakuutuskassalaissa ei varsinaisesti ole erilaisia kirjainlyhennelmiä, jotka kuvaisivat 

kassan harjoittaman toiminnan luonnetta. Eläkekassat voidaan kuitenkin luokitella kuten 

eläkesäätiötkin seuraavasti: 

 

 A-eläkekassa myöntää ainoastaan vapaaehtoisia lisäeläkkeitä ja muita etuuksia; 

 AB-eläkekassa voi myöntää sekä vapaaehtoisia lisäetuuksia että TyEL:n mukaisia 

eläkkeitä ja muita etuuksia;  

 ABC-eläkekassan tarkoituksena on myöntää vapaaehtoisia lisäetuuksia, TyEL:n 

mukaisia eläkkeitä ja muita lisäetuuksia sekä yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisia 

eläkkeitä; 

 BC-eläkekassa, joka myöntää TyEL:n ja YEL:n mukaisia eläkkeitä; 
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 Hallituksen esitys Eduskunnalle eläkesäätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 187/1995), s. 4. 
65
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 ETA-lisäeläkekassa on Suomessa rekisteröity, ja sen tarkoitus on myöntää ainoas-

taan vapaaehtoisia lisäeläkkeitä ja muita etuuksia myös jossakin muussa ETA-

valtiossa kuin Suomessa.
68

 

 

Kuten eläkesäätiön, myös vakuutuskassan toiminta tapahtuu rajatussa toimintapiirissä. 

Yleisimmin toimintapiirin muodostaa jonkin työnantajan tai työnantajaryhmän työnteki-

jät tai osa työntekijöistä. Vakuutuskassat rahoittavat toimintansa pääosin keräämällä 

jäseniltään jäsenmaksua ja työnantajilta kannatusmaksua. Kannatusmaksua maksavaa 

työnantajaa kutsutaan kassan osakkaaksi. Osakkailla on oikeus osallistua kassankoko-

ukseen, jolla on päättämisvalta kassan asioissa. Lisäksi osakkailla on oikeus nimetä osa 

kassan hallintoelinten jäsenistä ja tilintarkastajista.
69

 

 

3.2 Eri eläkelaitosten erot 

 

Eläkelaitosmuodot eroavat toisistaan monella tavalla. Eri eläkelaitosmuotojen olemas-

saolo mahdollistaa sen, että työnantaja voi valita juuri tälle sopivan tavan järjestää työn-

tekijöidensä työeläketurva. Tämä ei kuitenkaan riitä perusteeksi eri eläkelaitosmuotojen 

ylläpitämiseksi, vaan hajautetun työeläkejärjestelmän tärkein tehtävä on sosiaaliturvan 

mahdollisimman tehokas toimeenpano.
70

 Seuraavassa kuvaillaan lyhyesti eräitä eläke-

laitosten toiminnallisia eroja, jotka saattavat vaikuttaa siihen, miten työnantaja työnteki-

jöidensä eläketurvan järjestää. 

 

3.2.1 Riskin- ja vastuunkanto 

 

Työeläkevakuutusyhtiö on nimensä mukaisesti vakuutusyhtiö ja harjoittaa vakuutustoi-

mintaa, mikä tarkoittaa, että työnantaja siirtää työntekijän tulevaisuudessa tapahtuvan 

vakuutustapahtuman (eläkkeelle jäämisen) seurauksena alkavan eläketurvan hoidon 

vakuutusyhtiölle. Työeläkevakuutusyhtiö perii vakuutusmaksua siitä, että ottaa tämän 

riskin työnantajalta kannettavakseen. Eläkevakuutuksen ottaminen eläkevakuutusyhtiös-
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 Eläkesäätiön käsikirja, 3. luku s. 7. 
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tä on työnantajan näkökulmasta riskienhallintaa, koska tällöin työnantaja siirtää riskin ja 

eläkevakuutusmaksuvelvoitteen vakuutusyhtiölle.
71

 

 

Jos työnantaja valitsee työeläketurvan järjestämistavaksi eläkekassan, eläkekassa vastaa 

eläketurvan hoitamisesta. Eläketurvan hoitamisen vastineeksi eläkekassa kerää vakuu-

tusmaksua. Eläkekassan säännöissä määritellään, ketkä ovat velvollisia suorittamaan 

vakuutusmaksua ja miten sen suuruus määräytyy. Vakuutuskassan säännöissä määritel-

lään myös vakuutusmaksun maksajan vastuu kassan sitoumuksista ja sen määrä (niin 

sanottu lisämaksuvelvollisuus). Jos eläkekassa menestyy hyvin, vakuutusmaksua voi-

daan pienentää, ja vaihtoehtoisesti huonoina aikoina kassan jäsenet voivat joutua suorit-

tamaan lisämaksua kassalle.
72

 

 

Kuten eläkekassa, myös eläkesäätiö on vastuussa eläketurvan hoitamisesta. Tätä tehtä-

vää varten eläkesäätiö kerää sen omistavilta työnantajilta vähintään kolmannesvuosittain 

kannatusmaksuja. Riskienhallinnan kannalta merkittävin ero eläkevakuutusyhtiöön ja 

eläkekassaan on se, että työnantaja vastaa myös eläkesäätiön taloudesta omaan konkurs-

siinsa asti.
73

 Kannatusmaksuja voidaan pienentää eläkesäätiön menestyessä, ja niitä on 

korotettava, jos säätiö menestyy heikosti. Eläkesäätiön niin kutsuttu ylikate voidaan 

tietyin edellytyksin palauttaa työnantajalle
74

. 

 

3.2.2 Eri laitosten toimintapääoma 

 

Toimintapääomalla tarkoitetaan sitä määrää, jolla työeläkelaitoksen varojen katsotaan 

ylittävän velat ja muut niihin rinnastettavissa olevat sitoumukset. Yhden vuoden toimin-

tapääoma, huomioituna sijoitusten jakautuminen eri omaisuuslajeihin (sijoitusten riskil-

lisyys), muodostaa riskiteoreettisesti määritellyn vakavaraisuusrajan eläkelaitokselle.
75

 

 

Työeläkevakuutusyhtiössä toimintapääoman vähimmäismäärä on kaksi kolmasosaa va-

kavaraisuusrajasta. Toimintapääoman tulee kuitenkin olla vähintään 2 prosenttia vakuu-
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tusyhtiön työntekijän eläkelain mukaisesta vastuuvelasta. Eläkesäätiöiden ja eläkekasso-

jen toimintapääoman vähimmäismäärä on yksi kolmasosa vakavaraisuusrajasta. Sen on 

kuitenkin oltava vähintään 1 prosentti kassan tai säätiön työntekijän eläkelain mukaises-

ta vastuuvelasta tai eläkevastuusta.
76

 

 

3.3 Eläkelaitosten välinen kilpailu ja eräät työeläkejärjestelmän kilpai-

luun liittyvät seikat 

 

3.3.1 Yleistä eläkelaitosten välisestä kilpailusta 

 

Terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaamiseksi vahingollisilta kilpailurajoi-

tuksilta työeläkevakuutusyhtiöiden
77

 toiminnassa on kilpailunrajoituslain (480/1992) 

säädösten lisäksi noudatettava sitä, mitä työeläkevakuutusyhtiölain 9 a luvun säädöksis-

sä säädetään. Työeläkejärjestelmän kilpailua valvovat Finanssivalvonta ja Kilpailuviras-

to, ja niiden on oltava tarkoituksenmukaisessa yhteistyössä keskenään. Kilpailuviraston 

on pyydettävä Finanssivalvonnalta lausunto kilpailunrajoituskysymyksissä, jotka kos-

kevat pääasiassa työeläkevakuutustoimintaa. Finanssivalvonnan tehtävänä on seurata 

työeläkevakuutusyhtiöiden välisiä kilpailuolosuhteita ja pyrkiä selvittämään mahdollisia 

kilpailunrajoituksia. Finanssivalvonnan tulee myös ryhtyä toimenpiteisiin haitallisten 

kilpailunrajoitusten poistamiseksi ja tehdä aloitteita työeläkealan kilpailun edistämisek-

si. Arvioitaessa kilpailunrajoitusten vaikutuksia on otettava huomioon myös vakuutettu-

jen
78

 etujen turvaaminen.
79

 Kannansiirtojen osalta tulee soveltaa säännöksiä yrityskaup-

pavalvonnasta, mikäli yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 

miljoonaa euroa. Lisäksi vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertyneen 

liikevaihdon tulee ylittää 20 miljoonaa euroa. Vakuutus- ja eläkelaitosten kohdalla lii-

kevaihto rinnastetaan kokonaisvakuutusmaksutuloon ja eläkesäätiöiden osalta maksutu-

loon.
80
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Eläkelaitosten kilpailu poikkeaa niin sanottujen tavallisten palveluntarjoajien välisestä 

kilpailusta monellakin tapaa. Eläkelaitokset eivät kilpaile vakuutustuotteillaan, koska 

lakisääteisen vakuutuksen etuudet ja vakuutusehdot ovat yhteneväiset ja etuudet on suo-

jattu yhdenmukaisesti eläkelaitoksesta riippumatta. Laitokset ovat myös yhteisvastuussa 

lakisääteisistä eläkevelvoitteista, mikäli jokin eläkelaitos menee konkurssiin. Työeläke-

laitosten kilpailevat lähinnä sijoitustoiminnan tuotoilla ja toiminnan tehokkuudella. 

Näiden avulla niiden asiakkaat voivat saada asiakashyvityksiä, jotka pienentävät työelä-

kevakuutusmaksua ja hyödyttävät näin asiakkaita. Lisäksi työeläkelaitokset voivat kil-

pailla yleisellä asiakaspalvelulla. Työeläkeyhtiöiden asiakaspalveluun kuuluu erilaisia 

työeläketoimintaan liittyviä palveluita, jotka hyödyttävät työnantajia. Tällaisia palvelui-

ta ovat esimerkiksi kuntoutuspalvelut. Siihen, mitä palveluita työeläkelaitos voi asiak-

kailleen tarjota, liittyy tiettyjä EY-oikeudellisesti haastavia kysymyksiä. Viime kädessä 

nämä kysymykset liittyvät siihen, miten työeläkejärjestelmään tulisi suhtautua EY-

oikeudellisena sosiaaliturvajärjestelmänä. Lähtökohtaisesti sosiaaliturvaa toimeenpane-

van työeläkelaitoksen tulisi harjoittaa ainoastaan työeläkevakuuttamista. Tämä rajoittaa 

työeläkelaitosten mahdollisuutta kilpailla tuottamillaan palveluilla, koska mitä kauem-

maksi palveluiden katsotaan sijoittuvan sosiaaliturvan toimeenpanosta, sitä helpommin 

niihin tulee sovellettavaksi palveluiden tuottamiseen, kilpailuun ja kilpailuttamiseen 

liittyvät EU:n sisämarkkinalainsäädännön säädökset.
81

   

 

Eläkelaitosmuotojen välillä on toiminnallisia eroja, mutta ne eivät lähtökohtaisesti 

muodosta työeläkejärjestelmään kilpailuongelmia. Tilanne on periaatteessa sama kuin 

yhtiöoikeudessa, jossa elinkeinonharjoittajalla on valittavanaan useampia yhtiömuotoja, 

esimerkiksi osakeyhtiö ja kommandiittiyhtiö. Elinkeinonharjoittaja voi valita, missä 

yhtiömuodossa toimintaansa harjoittaa, eikä yksiselitteisesti voida sanoa, että tietty yh-

tiömuoto olisi paras, vaan kullakin yhtiömuodolla on omat hyvät ja huonot puolensa.
82

 

 

Kilpailullisesti ongelmalliseksi eri eläkelaitosmuodot voivat muodostua silloin, jos tiet-

tyä eläkelaitosmuotoa suositaan lainsäädännössä erityisesti. Todelliseksi ongelmaksi 

tilanne muodostuisi, jos jokin yksi eläkelaitostyyppi olisi aina olosuhteista riippumatta 

työnantajalle paras tapa järjestää eläketurva. Jos tilanne olisi kehittynyt lainsäädännössä 

tällaiseksi, olisi ongelman toteaminen suhteellisen helppoa. Vaikeampaa on arvioida 
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sitä, onko lainsäädännöllä tällaisia ohjailevia vaikutuksia, jossa tiettyä laitosmuotoa 

suositaan, ja kuinka suuria kilpailullisia ongelmia näistä mahdollisesti aiheutuu.
83

 

 

Pohdittaessa työeläkelaitosten välistä kilpailua ja koko työeläkejärjestelmän kilpailun 

kehittämistä on muistettava, että lisättäessä kilpailullisia elementtejä työeläkejärjestel-

mään saattaa sillä olla perustavanlaatuisia vaikutuksia työeläkejärjestelmän EY-

oikeudelliseen asemaan. Muutokset saattavat muodostaa EU:n toimielimille toimivallan 

puuttua oikeudellisin keinon työeläkejärjestelmän asemaan.
84

  

 

3.3.2 Kilpailuoikeus ja työeläkejärjestelmä 

 

Työeläkejärjestelmän kilpailuoikeudellinen arviointi on haastavaa, mikä johtuu työelä-

kejärjestelmän sosiaaliturvaluonteesta ja siitä, että järjestelmän toimeenpano on kuiten-

kin annettu yksityisoikeudellisten eläkelaitosten hoidettavaksi. Vaikka sosiaaliturvaan ja 

kilpailuun liittyy erilaisia tavoitteita, ne eivät ole sinällään toisiaan poissulkevia. Esi-

merkiksi sosiaaliturvan osalta voidaan ajatella, että haluttu sosiaaliturvan taso pyritään 

saavuttamaan mahdollisimman edullisesti, toisin sanoen se pyritään aikaansaamaan te-

hokkaasti
85

. Työeläkejärjestelmässä on useita kilpailuoikeudellisesti haastavia seikkoja. 

Näitä ovat muun muassa: työeläkelaitosten väliset kannansiirrot, päättyneistä vakuutuk-

sista kertyneet rahastot, työeläkkeiden rahastointiperiaate ja eläkelaitosten yhteistyö 

vakuutusehtojen ja laskuperusteiden valmistelussa (työeläkejärjestelmän kilpailuolosuh-

teista kattavammin ks. sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:79). Tässä luvus-

sa tarkastellaan lyhyesti kahta kilpailuoikeudellisesti mielenkiintoista seikkaa, jotka 

liittyvät kannansiirtoihin ja työeläkelaitosten väliseen kilpailuun.  

 

Yleisellä tasolla kilpailuoikeudella tarkoitetaan lainsäädäntöä, jossa määritellään, mil-

laisia markkina-asemia, yritysten toimia tai järjestelyjä pidetään kilpailunrajoituksina. 

Kilpailuoikeuden keskeisiä kohteita ovat kielletyt kilpailua rajoittavat sopimukset, mää-

räävän markkina-aseman väärinkäyttö, yrityskeskittymät ja yritysten alalle tulon esteet. 
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Laajasti määriteltynä kilpailuoikeuden piiriin kuuluvat myös julkiset yritykset ja valtion 

tukitoimet.
86

 Kilpailuoikeuden tavoitteet voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: 

 

 Taloudellisen tehokkuuden ylläpitäminen, jossa kilpailuoikeuden yleisenä lähtökoh-

tana on kilpailuprosessin suojaaminen vapaassa markkinataloudessa. Tämän ajatuk-

sen taustalla on, että markkinatalous on paras talousjärjestelmä luomaan hyvinvoin-

tia ja sen perusteet nojaavat yritysten väliseen vapaaseen kilpailuun. Tehokkuuden 

uskotaan lisääntyvän mitä vapaammin yritykset saavat keskenään kilpailla. 

 

 ”Kilpailijoiden suojelu”, jolla tarkoitetaan, että kilpailun toimivuuden näkökulmasta 

on usein toivottavaa, että markkinoilla on useita toimijoita yhden tai muutaman toi-

mijan sijaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että pieniä yrityksiä olisi suojeltava 

suurten yritysten markkinavoimilta, vaan kyse on ensisijaisesti tehokkaiden yritys-

ten suojelusta. Tämän näkemyksen voimakkaimpia puoltajia on ollut niin sanottu 

Chicagon koulukunta, jonka keskeinen näkemys oli, että kilpailijoiden suojaaminen 

niitä tehokkaammilta markkinaosapuolilta on haitallista kuluttajien kannalta. 

 

 Viime kädessä kilpailuoikeuden tavoitteena on kuluttajien etujen turvaaminen. Tä-

mä käy ilmi esimerkiksi tiettyjen EY:n perustamissopimuksen vastaisten kilpailun-

rajoitusten sallimisena, jos kilpailunrajoituksena pidetyn toimen taloudellisesta hyö-

dystä kohtuullinen osuus koituu kuluttajien hyödyksi.
87

 

 

Suomessa kilpailunrajoituksiin sovelletaan lakia kilpailunrajoituksista (480/1992), jonka 

tehtävänä on terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen
88

. Jos kilpailunra-

joitus on omiaan vaikuttamaan Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, 

sovelletaan EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82
89

 artiklan säädöksiä
90

. Työeläkeva-

kuutuslaitokset kuuluvat kilpailunrajoituslain piiriin lukuun ottamatta sosiaali- ja terve-

ysministeriön vahvistamia työeläkevakuutuksen ehtoja ja vakuutusmaksujen laskupe-

rusteita
91

. Tarkasteltaessa sitä, tuleeko EU:n kilpailuoikeus sovellettavaksi työeläkejär-
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jestelmään, ratkaisevaa on niin sanotun kauppakriteerin
92

 täyttyminen. Siitä, täyttyykö 

kauppakriteeri eläkelaitosten osalta, on kahdenlaisia näkemyksiä. Rajaniemen mukaan 

eläkelaitosten toiminta täyttää kauppakriteerin ja eläkelaitoksia voidaan pitää EU:n kil-

pailuoikeudessa tarkoitettuina yrityksinä siltä osin kuin ei ole kyse niiden sosiaaliturva-

tehtävän ydinalueesta
93

.  

 

1990-luvun alussa, kun Suomi oli neuvottelemassa EU/ETA-jäsenyydestä, katsottiin, 

että suomalaisiin yksityisiin työeläkeyhtiöihin tulisi soveltaa EU:n henkivakuutusdirek-

tiiviä. Tämän direktiivin mukaan vakuutusyritysten palvelujen ja pääomien tulee voida 

liikkua vapaasti EU:n sisämarkkinoilla. Näin ollen työeläkeyhtiöt olisivat tulleet vapaan 

kilpailun alaisiksi. Suomalaiset kuitenkin osoittivat, että vaikka työeläkkeet on annettu 

yksityisten laitosten hoidettavaksi, kyse on kuitenkin laissa määritellyistä etuuksista ja 

sosiaaliturvasta. Näin ollen se estää direktiivissä tarkoitettujen kilpailun kannalta oleel-

listen osien soveltamisen. Niinpä Suomen liittymissopimukseen otettiin poikkeus hen-

kivakuutusdirektiivin (ns. työeläkepoikkeus) soveltamisesta suomalaiseen työeläkejär-

jestelmään. Nykyisin työeläkkeiden katsotaan olevan ”yleishyödyllinen taloudellinen 

palvelu”, jonka julkinen valta on antanut yksityisten laitosten hoidettavaksi. Näin ollen 

siihen tulee soveltaa EU:n sisämarkkinavaatimuksia. Liittymissopimukseen ja henkiva-

kuutusdirektiivin otettu työeläkepoikkeus rajoittaa kuitenkin sisämarkkinavaatimusten 

soveltamista, kun on kyse rajojen yli tapahtuvasta palvelujen myynnistä.
94

  

 

Hellstenin mukaan työeläkelaitokset ovat yleisen sosiaalisen palvelutehtävän hoitajia ja 

kuuluvat EY:n 86.2 artiklan alle, mikä oikeuttaa eläkemaksujen ja laskuperustekoron 

sopimisen yhteisesti työeläkejärjestelmän toimijoiden kesken. Edellä mainittu tarkoittaa 

myös sitä, että Suomi voisi säätää lain, jolla määriteltäisiin, että työeläkelaitokset kuu-

luvat 86.2 artiklan alle. Näin ollen työeläkelaitokset jäisivät EU:n sisämarkkinoiden 

kilpailuvaatimusten ulkopuolelle, eikä niin sanottua henkivakuutusdirektiivin työeläke-

poikkeusta tarvittaisi, eikä palveludirektiiviä tarvitsisi soveltaa työeläkejärjestelmään.
95

 

Mielenkiintoinen kysymys tässä on, että jos edellä mainittu on mahdollista kansallisella 

lainsäädännöllä tehdä, miksi sitä ei ole jo tehty. Säätämällä asiasta laki lopettaisi se työ-
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eläkejärjestelmään liittyvän spekuloinnin ja epävarmuuden siitä, tuleeko työeläkejärjes-

telmään soveltaa EU:n sisämarkkinoiden kilpailuvaatimuksia ja jos tulee, niin missä 

määrin. 

 

Siltä osin kuin työeläkejärjestelmän kilpailurajoitukset kuuluvat vakuutusalaa koske-

vaan ryhmäpoikkeusasetukseen
96

, eläkelaitosten ei tarvitse erikseen osoittaa, ettei niiden 

harjoittama toiminta ole nykyisen 101 artiklan mukaan kiellettyä.
97

 Yleisesti huomioita-

vaa on kuitenkin, että vaikka EU:n vakuutusdirektiivejä ei sovelleta lakisääteiseen työ-

eläkejärjestelmään, niin vakuutusdirektiivien soveltaminen lakisääteiseen vakuuttami-

seen ei ole kategorisesti mahdotonta, sillä lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen sovel-

letaan EU:n vahinkovakuutusdirektiivejä.
98

 

 

3.3.3 Määräävä markkina-asema työeläkejärjestelmässä 

 

Työeläkemarkkina on melko keskittynyt. Vuonna 2009 työeläkeyhtiöiden osuus mark-

kinoista vakuutus-/kannatusmaksutulolla mitattuna oli 93 %
99

. Kahden suurimman työ-

eläkeyhtiön, Ilmarisen ja Varman, osuus työeläkeyhtiöiden välisistä markkinaosuuksista 

TyEL-vakuutusmaksutulolla mitattuna oli noin 67 %
100

. Tältä pohjalta tarkastellaan 

lyhyesti määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Määräävän markkina-aseman ole-

massaolohan ei sinällään ole kiellettyä, vaan kiellettyä on nimenomaan sen väärinkäyt-

tö. Määräävän markkina-aseman väärinkäytön tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää, 

että yhdellä tai useammalla yrityksellä on määräävä markkina-asema jollakin relevantil-

la hyödykemarkkinalla ja että kyseessä oleva yritys tai yritykset käyttävät tätä asemaan-

sa väärin
101

. 

 

                                                 
96

 Vanha vakuutusalan ryhmäpoikkeusasetus päättyi 31.3.2010. Uudessa ryhmäpoikkeusasetuksessa esim. 

vakiovakuutusehtojen käyttö ei ole enää automaattisesti sallittua, vaan yritysten tulee itse arvioida vakio-

vakuutusehtojen tuomia tehokkuusetuja ja sitä, että koituuko hyödystä kuluttajille kohtuullinen osuus. 

Komission tiedonanto Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan sovelta-

misesta tiettyihin sopimusten, päätösten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin vakuutusalalla 

C 82/21. 
97

 Rajaniemi 2006, s. 47. 
98

 Ibid., s. 53. 
99

 Katso kuvio 2, s. 7. 
100

 Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2009, s. 6. 
101

 Alkio & Wik 2004, s. 271. 



 41 

 

Määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä voidaan pitää kahdenlaista toimintaa. En-

sinnäkin sellaista toimintaa, jossa määräävässä markkina-asemassa oleva yritys tai yri-

tykset pyrkivät heikentämään kilpailijoiden mahdollisuuksia toimia markkinoilla tai 

sulkemaan ne kokonaan pois markkinoilta (exclusionary abuse). Toisentyyppistä vää-

rinkäyttöä on sellainen toiminta, jossa yritys tai yritykset pyrkivät hyötymään vahvasta 

markkina-asemastaan ja toimivat mielivaltaisesti suhteessa asiakkaisiin (exploitative 

abuse). Määräävän markkina-aseman väärinkäytöllä ei välttämättä ole suoria välittömiä 

vaikutuksia markkinoihin, vaan vaikutukset ilmenevät vasta myöhemmin hyödykkeiden 

toimittajien vähentymisenä ja tätä kautta kilpailun heikentymisenä. Arvioitaessa mää-

räävän markkina-aseman väärinkäyttöä on tärkeää erottaa se normaalista kilpailukäyt-

täytymisestä. Lähtökohtaisestihan yritykset pyrkivät kasvattamaan markkinaosuuttaan 

myymällä parempia hyödykkeitä kuin kilpailijat ja toimimalla kilpailijoita tehokkaam-

min. Esimerkiksi kilpailijoiden pois sulkeminen markkinoilta ei ole määräävän markki-

na-aseman väärinkäyttöä, jos se on seurausta yrityksen kilpailijoita tehokkaammasta 

toiminnasta.
102

 

 

Kilpailuvirasto on tutkinut Finanssivalvonnan pyynnöstä määräävän markkina-aseman 

syntymistä tai vahvistamista muun muassa Nokian ja Fujitsu-yhtiöiden
103

 eläkesäätiöi-

den purkujen yhteydessä. Nokian eläkesäätiön tapauksessa Kilpailuvirasto totesi, että 

kummallekaan vastaanottavalle työeläkeyhtiölle, Ilmariselle tai Varmalle, ei eläkesääti-

ön kannan luovutuksen yhteydessä synny tai vahvistu sellaista määräävää markkina-

asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyisi Suomen markkinoilla tai niiden 

oleellisella osalla.
104

 

 

Eläkesäätiöiden ja -kassojen purkuun saattaa tulla muutoksia uuden kilpailulain myötä. 

Hallituksen esityksessä uudeksi kilpailulaiksi esitetään, että yrityskauppojen arvioinnis-

sa otettaisiin käyttöön EU-lainsäädännön mukainen yrityskauppojen arviointitapa, eikä 

yrityskaupan arviointi perustuisi enää yksinomaan määräävän markkina-aseman ole-

massaoloon. Esityksessä ehdotetaan, että markkinaoikeus voisi Kilpailuviraston esityk-

sestä kieltää tai purkaa yrityskaupan tai määrätä sen toteuttamiselle ehtoja, jos yritys-

kauppa olennaisesti estää tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden olennai-
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sella osalla erityisesti siitä syystä, että sillä luodaan määräävä markkina-asema tai vah-

vistetaan sitä.
105

 

 

3.3.4 Työeläkelaitosten välinen ehtoyhteistyö 

 

Työeläkelaitokset tekevät yhteistyötä laskuperusteiden ja vakuutusehtojen valmistelus-

sa. Laskuperustejaos valmistelee laskuperusteet, joissa määritellään, miten eläkelaitok-

sen vakuutusmaksu ja vastuuvelka tai eläkevastuu lasketaan. Edellä mainittujen lisäksi 

laskuperusteet sisältävät laskuperusteiden soveltamisalaan liittyviä määrittelyjä ja täy-

dentäviä säädöksiä. Työeläkeyhtiöiden ja eläkekassojen osalta sosiaali- ja terveysminis-

teriö vahvistaa laskuperusteet hakemuksesta. Eläkesäätiöille eläkevastuun laskuperus-

teet annetaan asetuksella. Vakuutusasiantoimikunnan asettama ehtojaos puolestaan val-

mistelee työeläkeyhtiöiden vakuutusehdot ja niihin tehtävät muutokset, jotka sosiaali- ja 

terveysministeriö hakemuksesta vahvistaa.
106

 

 

Siltä osin kuin työeläkeyhtiöiden harjoittamassa tiiviissä yhteistyössä ei ole kyse sosiaa-

liturvan yhtenäisestä toimeenpanosta, laskuperusteiden ja vakuutusehtojen valmistelu-

prosessia voidaan pitää kartellinomaisena toimintana, jonka voidaan katsoa vähentävän 

työeläkejärjestelmän kustannustehokasta toimeenpanoa.
107

 Periaatteessa työeläkelaitos-

ten harjoittama ehtoyhteistyö, jossa palvelun hinnasta sovitaan keskitetysti alan toimi-

joiden kesken, on yksi vakavimpia
108

 kilpailunrajoituksia.  

 

Vakuutusehtojen sosiaaliturvaluonteen vuoksi ja kilpailuoikeudellisten epäkohtien vält-

tämiseksi sosiaali- ja terveysministeriön johdolla valmistellut ja ministeriön asetuksella 

annetut vakuutusehdot olisivat nykyistä vakuutusehtojen valmistelukäytäntöä selkeämpi 

ja varmempi menettelytapa. Laskuperusteiden valmistelun osalta olisi myös arvioitava 

tarkemmin, missä määrin laskuperusteiden sisällöllä on vaikutusta eri eläkelaitosten 

kilpailuasemaan.
109
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4 TYÖNANTAJAKOHTAISEN TYÖELÄKEVAKUUTUSKANNAN 

SIIRTO 

 

 

Aikaisemmin työeläkevakuutuskannan siirtomahdollisuuksiin vaikutti enemmän se, 

mistä eläkelaitoksesta mihin eläkelaitokseen eläkekantaa oltiin siirtämässä. Osa siirrois-

ta laitosten välillä ei ollut edes mahdollista, vaan voimassa oleva eläkevakuutus tuli 

irtisanoa ja siirtyä uuteen eläkelaitokseen uutena vakuutuksenottajana. Myös se, kuinka 

paljon varoja kannansiirron yhteydessä siirtyy ja miten ne lasketaan, riippui siitä, mikä 

eläkelaitos oli luovuttavana ja mikä vastaanottavana laitoksena. Muun muassa Kilpailu-

virasto kiinnitti huomiota tähän kilpailuongelmaan, jonka aiheutti kannansiirtoja säänte-

levien normien epäsymmetrisyys
110

. Tähän ongelmaan puututtiin ja kannansiirtomenet-

telyä yhtenäistettiin lakisääteisen työeläkejärjestelmän kilpailutyöryhmän muistion (so-

siaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 2001:35) pohjalta laaditulla Hallituksen 

esityksellä Eduskunnalle laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain, eläkesäätiölain 

ja vakuutuskassalain muuttamisesta (HE 221/2002). Tämän esityksen myötä säädökset 

vakuutuskannan siirrosta työeläkeyhtiöstä uuteen tai olemassa olevaan eläkesäätiöön tai 

eläkekassaan tulivat lakiin 1.7.2003
111

. 

 

Laadittaessa sopimusta vakuutuskannan luovuttamisesta tai vastaanottamisesta sopimus 

tehdään sen pohjalta mitä luovuttavaa eläkelaitosta koskeva lainsäädäntö asiasta sää-

tää.
112

 

 

4.1 Vakuutuskannan siirtomenettelyn kehitys 

 

Alkuperäisen, vuonna 1997 annetun työeläkevakuutusyhtiölain 29 §:n mukaan työelä-

kevakuutusyhtiö voi asianomaisen ministeriön (sosiaali- ja terveysministeriön) suostu-

muksella luovuttaa vakuutuskantansa tai sen osan toiselle työeläkevakuutusyhtiölle. 

Mainitun pykälän mukaan ministeriölle on toimitettava laskelmat luovuttavan yhtiön 
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vastuuvelasta ja sen katteesta sekä toimintapääomasta ja muutoin siirron osalta noudate-

taan vakuutusyhtiölain 16. luvun säännöksiä vakuutuskannan siirroista. Työnantajalla 

oli kuitenkin mahdollisuus irtisanoa vakuutussuhteensa työeläkeyhtiöön ja siirtyä toi-

seen eläkelaitokseen uudeksi vakuutuksenottajaksi, mutta tällöin vakuutussuhteen aika-

na kertynyt vastuuvelka, sitä kattava omaisuus ja toimintapääoma jäivät työeläkevakuu-

tusyhtiöön.
113

  

 

Alkuperäisessä vakuutuskassalaissa oli säädökset siitä, minkä mukaan eläkekassa voi 

siirtää TEL:n mukaisen vastuunsa ja sitä vastaavat varat toiseen työeläkelaitokseen. 

Edellä mainitun lain 132 pykälän mukaan kannansiirto siten, että myös tavoitevyöhyk-

keen alarajaa vastaava toimintapääoma siirtyisi vastaanottavaan laitokseen, oli mahdol-

lista vain toiseen eläkekassaan tai työeläkeyhtiöön. Työnantajilla oli oikeus poistua elä-

kekassasta ja ottaa eläkevakuutus toisesta eläkelaitoksesta, mutta tällöin varat jäivät 

eläkekassaan.
114

 ”Helpointa” työnantajalle oli irrottautua eläkesäätiöstä, koska jo alku-

peräisen eläkesäätiölain mukaan eläkesäätiö voi luovuttaa TEL:n mukaisen vakuutus-

toimintansa tai osan siitä toiselle eläkesäätiölle, työeläkevakuutusyhtiölle tai eläkekas-

salle. Vakuutustoimintaa siirrettäessä sitä vastaavat varat ja tavoitevyöhykkeen alarajaa 

vastaava toimintapääoma siirtyivät vastaanottavalle eläkelaitokselle, myös silloin, jos 

työnantaja erosi tai erotettiin yhteiseläkesäätiöstä.
115

  

 

Siirtyvää toimintapääomaa koskevat säädökset tulivat ensimmäisen kerran työeläkeva-

kuutusyhtiölakiin 1998 vuoden alussa. Nämä säännökset koskivat kuitenkin vain tilan-

teita, joissa työeläkevakuutusyhtiö oli vakuutuskannan vastaanottajana.
116

 Silloinen siir-

tyvän toimintapääoman laskemistapa aiheutti kuitenkin ongelmia. Vakuutusvalvontavi-

rasto havaitsi valvonnassaan tilanteita, joissa ennen vakuutustoiminnan luovutusta elä-

kesäätiön toimintapääoma pyrittiin saamaan matalalle tasolle vähentämällä omaisuuden 

riskillisyyttä. Näin säätiön omistava työnantaja pystyi tulouttamaan säätiöstä enemmän 

varoja vakuutustoimintaa siirrettäessä.
117

  

 

 

                                                 
113

 HE 221/2002 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain, elä-

kesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta, s. 4. 
114

 Vakuutuskassalaki 1164/1992 (alkuperäinen), 132 §. 
115

 HE 221/2002, s. 4. 
116

 Louekoski 2005, s. 51. 
117

 Eläkesäätiötyöryhmä 1999:n muistio, s. 4. 
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4.2 Vakuutuskannan siirto työeläkevakuutusyhtiöstä toiseen työeläke-

laitokseen 

 

4.2.1 Vakuutuskannan siirto toiseen työeläkeyhtiöön  

 

Työeläkevakuutusyhtiö voi jakautua, sulautua toiseen työeläkeyhtiöön tai luovuttaa va-

kuutuskantansa tai osan siitä toiselle työeläkeyhtiölle. Edellä mainittuihin toimenpitei-

siin tarvitaan Finanssivalvonnan (entinen Vakuutusvalvontavirasto)
118

 suostumus. Fi-

nanssivalvonta on annettava suostumuksensa, jollei toimenpide loukkaa vakuutettuja 

etuja eikä sen katsota vaarantavan vakuutustoiminnan tervettä kehitystä. Lisäksi Finans-

sivalvonnan on arvioitava, onko vakuutuskannan luovuttaminen työeläkejärjestelmän 

toimeenpanon kannalta perusteltua. 
119

 

 

Haettaessa Finanssivalvonnalta lupaa toimenpiteelle sille on toimitettava laskelma luo-

vuttavan yhtiön vastuuvelasta, sen katteesta sekä toimintapääomasta. Jos toimenpide 

kuuluu kilpailunrajoituksista annetun lain yrityskauppavalvonnan piiriin
120

, on Finans-

sivalvonnan pyydettävä Kilpailuvirastolta lausunto ennen hakemuksen hyväksymistä.
121

 

 

Jakautumisen, sulautumisen ja vakuutuskannan luovutuksen yhteydessä vakuutuskan-

nan mukana vastaanottavaan yhtiöön siirtyy se osa luovuttavan yhtiön ko. lain 21 §:n 

mukaisista varoista, joka vastaa luovutettavaa vakuutuskantaa. Muutoin vakuutuskan-

nan luovutukseen, jakautumiseen ja sulautumiseen sovelletaan, mitä vakuutusyhtiölais-

sa
122

 säädetään.
123

 

 

                                                 
118

 Vakuutusvalvontavirasto yhdistyi Rahoitustarkastuksen kanssa Finanssivalvonnaksi vuonna 2009. 

Jatkossa käytetään nykyistä nimeä Finanssivalvonta, vaikka alkuperäisessä lähteessä käytettäisiin nimeä 

Vakuutusvalvontavirasto. 
119

 Laki työeläkevakuutusyhtiöistä 354/1997 (ajantasainen), 29 § 1. mom. 
120

 Edellytysten täyttymisestä ks. s. 36. 
121

 Ibid., 29 §. 
122

 Ks. mitä vakuutusyhtiölain (521/2008) 19 – 21 luvuissa sulautumisesta, jakautumisesta ja vakuutus-

kannan luovutuksesta työeläkevakuutusyhtiöiden välillä säädetään. 
123

 354/1997, 29 § 2. ja 3. mom. 
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4.2.2 Vakuutuskannan siirto eläkesäätiöön tai -kassaan 

 

4.2.2.1 Kannansiirron edellytykset 

 

Työeläkevakuutusyhtiö voi luovuttaa yhtiössä olevan yhden tai useamman
124

 työnanta-

jan vakuutusta koskevan TyEL:n mukaisen vakuutuskannan uuteen perustettavaan tai jo 

toiminnassa olevaan eläkesäätiölain mukaiseen eläkesäätiöön tai vakuutuskassalaissa 

tarkoitettuun eläkekassaan. Luovutus tarvitsee Finanssivalvonnan suostumuksen, ja luo-

vutuksen edellytyksenä on, että siirtyvään vakuutuskantaan sisältyvissä vakuutuksissa 

on vähintään 300 vakuutettua työntekijää. Kannansiirto ei kuitenkaan ole mahdollista 

jos kyseisen vakuutuskannan tai sen osan edellisestä siirrosta on kulunut luovutushet-

kellä alle viisi vuotta.
125

 Mikäli siirrettävä vakuutuskanta on alle 10 % työeläkevakuu-

tusyhtiön vastuuvelasta, päätöksen luovutuksesta tekee työeläkeyhtiön hallitus. Jos va-

kuutuskanta on sanottua prosenttiosuutta suurempi, siirrosta päättää työeläkevakuutus-

yhtiön yhtiökokous.
126

 

 

Finanssivalvonnan suostumusta luovutukselle on haettava viimeistään neljän kuukauden 

kuluttua siitä, kun työeläkeyhtiö ja vastaanottava eläkelaitos ovat sopineet vakuutus-

kannan luovutuksesta. Finanssivalvonnan on annettava suostumuksensa kannan luovu-

tukseen, jollei sen katsota loukkaavan vakuutettuja etuja
127

, eikä luovutus vaaranna va-

kuutustoiminnan tervettä kehitystä.
128

 

 

                                                 
124

 Ks. useamman työnantajan kantojen luovutusta koskevat erityiset vaatimukset ko. lain 29 a §:n 5. 

mom. Kannattaa myös huomioida lain sanamuoto ”työeläkeyhtiö voi luovuttaa” eli sen ei ole pakko luo-

vuttaa. Luovutukseen tarvitaan näin ollen luovuttavan työeläkeyhtiön suostumus. 
125

 354/1997 (ajantasainen), 29 a §. 
126

 Ibid., 29 b §. 
127

 Huomioitavaa on, että ko. lain 28 d §:ssä puhutaan vakuutettujen eduista, kun taas 29 c §:ssä puhutaan 

vakuutetuista eduista. Sanamuodosta päätellen kyseessä on kaksi eri asiaa. Toisessa puhutaan vakuutettu-

jen (työntekijöiden) eduista ja toisessa taas vakuutetuista eduista. Mielestäni tässä kohtaa tarkoitetaan 

työeläkkeitä. Kun 28 d §:ssä puhutaan, että kilpailunrajoitusten vaikutuksia arvioitaessa on otettava huo-

mioon myös vakuutettujen etujen turvaamiseen liittyvät näkökohdat, tarkoitetaan tällä mielestäni sitä, että 

Finanssivalvonnan tulee ottaa huomioon työeläkejärjestelmän kilpailutilannetta arvioitaessa mm. se, ett-

eivät yksittäiset toimijat pääse vaikuttamaan työeläkevakuutusmaksun suuruuteen. 29 c §:ssä tarkoitetta-

neen sitä, että Vakuutusvalvontaviraston tulee huolehtia, että kannansiirrot eivät vaaranna työntekijöiden 

nykyisiä tai tulevia eläkkeitä, jotka he ovat jo ansainneet. 
128

 354/1997 (ajantasainen), 29 c §. 
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Työnantaja on velvollinen korvaamaan työeläkeyhtiölle ne kohtuulliset hallinnolliset 

kulut, jotka sen vakuutuskannan siirrosta eläkeyhtiölle aiheutuu. Vakuutusvalvontavi-

raston tulee valvoa, että nämä kulut on otettu huomioon luovutusta koskevaa sopimusta 

tehtäessä.
129

  

 

4.2.2.2 Vakuutuskannan luovutuksessa siirtyvät vastuuvelka ja toimintapääoma 

 

Luovutettaessa työnantajakohtaista vakuutuskantaa, vastaanottavaan eläkelaitokseen 

siirretään luovutettavaa vakuutuskantaa vastaava osuus luovuttavan yhtiön vastuuvelas-

ta.  Tähän määrään ei oteta lukuun runsasvahinkoisten vuosien varalta vastuuopillisesti 

laskettavaa tasoitusmäärää eikä osittamatonta lisävakuutusvastuuta.
130

 Vastuuvelalla
131

 

tarkoitetaan sitä vastuuta, joka työeläkevakuutusyhtiölle vakuutussopimuksista aiheu-

tuu, ja se muodostuu vakuutusmaksuvastuusta ja korvausvastuusta. Vakuutusmaksuvas-

tuu koostuu eläkeyhtiön tulevien vakuutustapahtumien pääoma-arvosta. Lisäksi vakuu-

tusmaksuvastuuna pidetään eläkevakuutusmaksun alennuksia tai muita vastaavia etuja 

ja yhtiön tappioita varten varattua vastuuta. Tämä osuus jakaantuu ositettuun ja ositta-

mattomaan lisävakuutusvastuuseen. Korvausvastuu pitää sisällään yhtiön maksamatto-

mat korvausmäärät ja muut määrät, jotka ovat johtuneet vahinkotapahtumista sekä tasoi-

tusmäärän.
132

  

 

Siirtyvällä toimintapääomalla tarkoitetaan sellaista määrää osittamatonta lisävakuutus-

vastuuta, joka mahdollistaa vastaanottavassa laitoksessa sellaisen sijoitusjakauman, joka 

vastaa TyEL:n mukaista toimintaa harjoittavien eläkelaitosten (työeläkelaitosten) kes-

kimääräistä riskillisyyttä.
133

 Siirtyvän toimintapääoman määrä on kiinteä prosenttiosuus 

työeläkeyhtiöiden vakavaraisuuslaskennassa käytettävästä vastuuvelasta, ja se vahviste-

taan kaksi kertaa vuodessa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella Finanssivalvonnan 

esityksestä. Prosenttiosuus lasketaan siten, että se vastaa työeläkelaitosten vakavarai-

suusrajojen mediaania kaksinkertaisena. Siirtyvän toimintapääoman määrä määräytyy 
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130

 Ibid., 29 d §. 
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 Vastuuvelan määrittelystä tarkemmin ks. laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vas-
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sen hetken mukaan, jolloin sopimus kannansiirrosta on tehty.
134

 Syksyllä 2010 käytettä-

vä siirtyvän toimintapääoman määrä on 16 %
135

.  

 

Jos siirtyvän toimintapääoman määrä muodostuu suuremmaksi kuin siirrettävää vakuu-

tuskantaa vastaava osuus luovuttavan eläkeyhtiön toimintapääomasta, yhtiöstä luovute-

taan siirrettävää vakuutuskantaa vastaava osuus yhtiön toimintapääomasta. Laskettaessa 

yhtiön toimintapääoman määrää ja kyseisen vakuutuskannan osuutta toimintapääomasta 

tulee ottaa huomioon säännökset vakavaraisuuslaskennassa käytettävän vastuuvelan 

määrittelystä.
136

  

 

Siirrettävä omaisuus arvostetaan käypään arvoon. Siirrossa on ensisijaisesti siirrettävä 

työnantajasidonnainen omaisuus. Nämä omaisuuserät ovat sellaisia, joiden voidaan kat-

soa liittyvän työnantajan toimintaan jollain tavalla, esimerkiksi sijoituslainat kyseiseen 

yritykseen.
137

 

 

4.3 Vakuutuskannan siirto eläkesäätiöstä tai -kassasta työeläkevakuu-

tusyhtiöön 

 

4.3.1 Eläkesäätiö vakuutuskannan luovuttajana 

 

Eläkesäätiö voi luovuttaa
138

 koko TyEL-vakuutustoimintansa työeläkevakuutusyhtiölle, 

eläkekassalle tai toiselle eläkesäätiölle. Vakuutuskannan luovuttamisella tarkoitetaan 

eläkesäätiön eläkevastuun, sitä vastaavien varojen ja toimintapääoman luovuttamista. 

Vakuutuskannan luovuttamisen edellytyksenä on, että edellisestä TyEL:n mukaisen 

vakuutuskannan tai sen osan luovuttamisesta on kulunut vähintään viisi vuotta
139

. Li-

säksi luovutukseen tarvitaan Finanssivalvonnan suostumus. Finanssivalvonnan harkin-

tavalta on sidottua harkintaa, joten sen on annettava suostumuksensa luovutukseen, joll-

                                                 
134

 Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi vakuutusyhtiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 

13/2008, s. 413. 
135

 475/2010, 1 §. 
136

 HE 13/2008, s. 413. 
137

 Lehtipuro, Luukkonen, Mäntyniemi, Raulos & Santavirta 2010, s. 86. 
138

 Eläkesäätiö voi myös jakautua tai sulautua ilman selvitysmenettelyä, ks. tarkemmin, mitä eläkesää-

tiölain 11. luvussa näistä säädetään. 
139

 Tähän aikarajaan on kuitenkin olemassa poikkeuksia, ks. eläkesäätiölain 102 § 1. mom. 
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ei toimenpide loukkaa eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvien tai eläkkeen ja muiden 

etuuksien saajien etua tai jollei se katso, että toimenpide vaarantaisi vakuutustoiminnan 

tervettä kehitystä.
140

 Finanssivalvonnan tulee pyytää Kilpailuvirastolta lausunto asiasta, 

mikäli kannanluovutus kuuluu kilpailunrajoituslain (480/1992) yrityskauppavalvonnan 

piiriin
141

. 

 

4.3.1.1 Menettely vakuutuskantaa luovutettaessa 

 

Luovuttavan eläkesäätiön hallitus (tai hallintoneuvosto, jos säätiöllä on sellainen) hy-

väksyy vakuutuskannan luovutuksesta tehdyn sopimuksen. Hyväksyntään tarvitaan yk-

sinkertainen äänten enemmistö, jollei säätiön säännöissä ole muuta mainittu. Luovuttava 

eläkesäätiö ja vastaanottava eläkelaitos tekevät yhteisen hakemuksen Finanssivalvon-

nalle toimenpiteen hyväksymiseksi, ja se on tehtävä viimeistään neljän kuukauden ku-

luttua siitä, kun sopimus toimenpiteestä on tehty. Hakemukseen on liitettävä tietyt asia-

kirjat, joista tulee käydä ilmi muun muassa vakuutettujen lukumäärä ja siirtyvien varo-

jen määrä sekä niiden arvostus. Finanssivalvonta kuuluttaa kannanluovutuksesta viralli-

sessa lehdessä vastaanottavan laitoksen kustannuksella. Vastaanottavan laitoksen tulee 

ilmoittaa kannansiirrosta sen työnantajan ilmoitustaululla, jota luovutus koskee, ja lisäk-

si siirrosta on tiedotettava niille eläkkeen ja muiden etuuksien saajille, jotka kuuluvat 

luovutettavaan vakuutuskantaan. Vakuutustoiminta siirtyy vastaanottavalle laitokselle 

sopimuksen mukaan. Finanssivalvonta voi määrätä luovutussopimukselle myöhemmän 

ajankohdan kuin mitä laitokset ovat sopineet. 
142

 

 

                                                 
140

 Eläkesäätiön käsikirja, 18. luku s. 1. 
141

 Eläkesäätiölaki, 102 § 4. mom. 
142

 Eläkesäätiön käsikirja, 18. luku s. 2–4.  
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4.3.1.2 Luovutuksessa siirtyvät varat 

 

Eläkesäätiön luovuttaessa TyEL:n mukaisen vakuutuskannan toiselle eläkelaitokselle 

siirretään toimintapääoman lisäksi TyEL:n mukainen eläkevastuu ja sitä vastaavat varat. 

Vakuutuskannan luovutuksen yhteydessä siirtyvän toimintapääoman määränä käytetään 

samaa STM:n vahvistamaa prosenttiosuutta kuin työeläkeyhtiöidenkin kohdalla ja se 

lasketaan samoin perustein
143

.  

 

Jos siirtyvän toimintapääoman määrä on pienempi kuin STM:n prosenttiosuuden avulla 

laskettu osuus TyEL:n mukaisesta eläkevastuusta tai jos luovutettavan omaisuuden ris-

kipitoisuuden perusteella lasketun toimintapääoman määrä jää alle mediaanieläkelaitok-

sen vakavaraisuusrajan kaksinkertaisen määrän, työnantajan on täydennettävä summaa 

siten, että se täyttää mainitut rajat. Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan mahdollista 

täydennysvelvoitetta tarkastellaan sinä hetkenä, jona eläkevastuu laitosten välillä siir-

tyy.
144

 Siirrettävään toimintapääomaan kuuluvien varojen tulee olla sellaisia, jotka vas-

taanottava laitos voi lukea suoraan toimintapääomansa
145

. 

 

Jos TyEL-toimintaa harjoittava eläkesäätiö puretaan ja sen TyEL:n mukainen vakuutus-

kanta luovutetaan edellä kuvatun mukaisesti, niin työnantajalla on oikeus saada säätiös-

tä ne varat, jotka ovat jääneet säätiölle, kun sen kaikki laskut ja muut sitoumukset on 

suoritettu.
146
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 Katso edellä kappale 4.2.2.2. 
144

 Eläkesäätiön käsikirja, 18. luku s. 4. 
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 Eläkesäätiölaki 1174/1995, 88 § 7. mom. 3. kohta. 
146

 1174/1995, 88 § 9. mom. 
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4.3.2 Vakuutuskannan luovutus eläkekassasta 

 

Eläkekassa voi luovuttaa TyEL:n mukaisen eläkevastuunsa joko kokonaan tai osakas-

kohtaisesti toiselle työeläkelaitokselle. Päätöksen luovutuksesta tekee eläkekassan halli-

tus. Jos luovutuksessa siirtyy osakaskohtaista eläkevastuuta yli 10 % eläkekassan vas-

tuiden yhteismäärästä, päätöksen tekee kassankokous. Muutoin eläkekassan vakuutus-

kannan tai sen osan luovutus tapahtuu samoin edellytyksin kuin eläkesäätiön ollessa 

luovuttajana.
147

  

 

Eläkesäätiö ja eläkekassa voivat tietyin reunaehdoin luovuttaa työeläkevakuutustoimin-

tansa toiselle työeläkelaitokselle. Luovutukseen tarvitaan Finanssivalvonnan hyväksyn-

tä. Mikäli luovutus kuuluu kilpailunrajoituslain piiriin, Finanssivalvonnan tulee pyytää 

luovutuksesta lausunto Kilpailuvirastolta ennen luvan antamista. Päätöksen eläkekannan 

luovutuksesta tekee luovuttavan eläkelaitoksen hallitus, hallintoneuvosto tai kassanko-

kous. Luovutuksessa luovuttavasta eläkelaitoksesta siirretään TyEL:n mukainen eläke-

vastuu ja sitä vastaavat varat sekä STM:n määrittelemä osuus siirtyvää toimintapää-

omaa. Kun TyEL-toimintaa harjoittanut eläkelaitos on purettu, sen omistanut työnantaja 

on tietyin edellytyksin oikeutettu tulouttamaan eläkelaitokseen mahdollisesti jääneet 

varat itselleen. 

 

4.4 Kannansiirtoihin liittyvät kilpailulliset haasteet 

 

Seuraavassa käydään läpi sellaisia seikkoja, jotka saattavat vaikuttaa työnantajan haluk-

kuuteen vaihtaa eläkevakuutuslaitosta ja joilla on tätä kautta mahdollisesti vaikutusta 

työeläkejärjestelmän toimivan kilpailun kannalta. Tällaisia kilpailun kannalta negatiivi-

sia kannustinvaikutuksia saattavat olla esimerkiksi luovuttavan yhtiön suostumus, kan-

nansiirtojen määräaika ja päättyneiden rahastojen käsittely. Siirtyvän toimintapääoman 

osalta käsitellään sen määrään ja laskemiseen liittyviä ongelmia sekä negatiivisia kan-

nustinvaikutuksia, joita se luo hajautetun työeläkejärjestelmän näkökulmasta. 
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 Eläkesäätiön käsikirja, 18. luku s. 14–18. 
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4.4.1 Itse siirtoon liittyvät negatiiviset kannustinvaikutukset 

 

4.4.1.1 Luovuttavan eläkelaitoksen suostumus ja määräaika kannansiirrossa 

 

Kilpailuvirasto on useissa aloitteissa ja lausunnoissaan pitänyt toimivan kilpailun kan-

nalta vieraana sitä, että kannansiirrolle tarvitaan luovuttavan laitoksen suostumus. Tie-

dossa ei kuitenkaan ole sellaisia tapauksia, joissa luovuttava laitos ei olisi antanut lupaa 

kannansiirtoon.
148

 Kilpailuviraston tutkimuspäällikkö Arttu Juuti huomauttaa kuitenkin 

haastattelussa, että jos jokin eläkelaitos lakkaisikin olemasta lainkaan houkutteleva ja 

useat työnantajat haluaisivat siirtää vakuutuskantansa toiseen eläkelaitokseen, olisiko 

tässä tilanteessa suostumus kannansiirtoon automaattinen.
149

 

 

Luovuttavan laitoksen suostumukseen liittyvät asiat tulevat tarkasteltavaksi lähinnä sil-

loin, kun luovuttajana on työeläkeyhtiö. Suostumukseen liittyvät asiat ovat oikeudelli-

sesti haastavia, koska kannansiirrossa on lähinnä kysymys vakuutussopimuksen purka-

misesta. Mikäli luovuttavan eläkelaitoksen suostumusvaatimus poistettaisiin, muodos-

tuisi työnantajalle yksipuolinen oikeus vakuutussopimuksen purkamiseen, mikä olisi 

vakuutuslainsäädännössä poikkeuksellista. Se saattaa olla ongelmallinen myös perustus-

lain kannalta. Koska vakuutuskannan siirrossa vastuut ja varat siirtyvät vastikkeetta 

toiselle eläkelaitokselle, saattaisi se heikentää eläkelaitoksen perustuslaillista omaisuu-

densuojaa.
150

   

 

Viiden vuoden määräajan, jonka on täytynyt kulua edellisestä kannansiirrosta, tarkoi-

tuksena on estää spekulatiivisia kannansiirtoja. Siirtoon liittyvää määräaikaa voidaan 

perustella myös sillä, että se mahdollistaa eläkelaitosten sijoitustoiminnan pitkäjäntei-

syyden. Määräaika sinällään on perusteltu, mutta se kuinka pitkä sen pitäisi olla, onkin 

vaikeampi kysymys. Viiden vuoden määräaika vaikuttaa varsin pitkältä tarkoitukseensa 

nähden, koska esimerkiksi uuden eläkesäätiön perustaminen kaikkine toimenpiteineen 

kestää noin 1–2 vuotta ja perustaminen vaatii vakaata harkintaa. Spekulatiivisia kannan-

siirtoja uusiin eläkelaitoksiin tuskin esiintyisi, vaikka määräaika olisi hiukan lyhyempi-

                                                 
148

 Dnro 80/72/2007. 
149

 Juuti, haastattelu, 17.11.2010. 
150

 Rajaniemi 2006, s. 106–107. 



 53 

 

kin.
151

 Juuti toteaa, että spekulatiiviset kannansiirrot eivät ole tavoiteltavia, koska ne 

lisäisivät työeläkejärjestelmän kustannuksia. Jos minkäänlaista siirtymäaikaa ei olisi, 

voisi sillä olla myös vaikutuksia eläkelaitosten sijoitusjakaumaan ja siihen, kuinka lik-

videjä varoja työeläkelaitoksilla tulisi olla.
152

  

 

4.4.1.2 Päättyneiden vakuutusten rahastot 

 

Kun työnantajan eläkevakuutussopimus eläkelaitoksessa
153

 päättyy syystä tai toisesta 

näistä vakuutuksista koostuva rahasto jää työeläkelaitokseen ja on osa työeläkelaitoksen 

vastuuvelkaa, joka sen on katettava ja hoidettava muiltakin osin. Työeläkeyhtiöissä 

päättyneet vakuutukset muodostavat merkittävän osan yhtiön vastuuvelasta, noin 40 %. 

Työnantajalla on oikeus asiakashyvityksiin päättyneistä vakuutuksista kolmen vuoden 

ajan sen vuoden päättymisestä lukien, jolloin vakuutus päättyi. Tämän jälkeen päätty-

neiden vakuutusten rahastojen sijoitustuotot kerryttävät asiakashyvityksiä jatkuville 

vakuutuksille.
154

 Vastaavasti päättyneiden vakuutusten hoidosta aiheutuneet kustannuk-

set tulevat nykyisten vakuutustenottajien kannettavaksi. Näistä vakuutuksista aiheutuvat 

vastuut voivat jatkua vuosikymmeniä.
155

 

 

Kilpailuviraston näkemyksen mukaan päättyneiden vakuutusten sijoitustuotot vaikutta-

vat osaltaan työeläkevakuutusmarkkinoiden kilpailuolosuhteisiin. Kilpailuviraston mu-

kaan päättyneistä vakuutuksista on kilpailuetua eniten niille laitoksille, joilla on niitä 

paljon taseessaan. Luovuttavaan eläkelaitokseen jäävät rahastot rajoittavat eläkelaitosten 

välistä kilpailua, ja niillä on kannustinvaikutuksia asiakkaan halukkuuteen vaihtaa elä-

kelaitosta.
156

 Kilpailuvirasto kuitenkin tiedostaa sen, ettei näitä rahastoja ole tarkoituk-

senmukaista kilpailua vääristämättä siirrellä noin vain, koska joillakin laitoksilla on 

näitä rahastoja taseessaan huomattavassa määrin.
157
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 Ibid., s. 107–108 
152

 Juuti, haastattelu 17.11.2010. 
153

 Tämä koskee lähinnä työeläkeyhtiöitä. Eläkekassoillakin voi jossain tapauksissa olla päättyneitä va-

kuutuksia, mutta eläkesäätiöillä näitä ei käytännössä ole. TyEL-esitys luonnos s. 10. 
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 Rajaniemi 2006, s. 113–114. 
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 TyEL-esitys luonnos 2009, s. 10. 
156

 Rajaniemi 2006, s. 113. 
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 Juuti, haastattelu 17.11.2010. 
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4.4.2 Siirtyvän toimintapääoman määrään ja määrittämiseen liittyvät ongelmat 

 

Siirtyvää toimintapääomaa ja vastuuvelkaa koskevaan sääntelyyn sekä vakuutuskannan 

luovutuksen yhteydessä siirtyvien vastuiden, varauksien ja varojen määrittelyyn näyttäi-

si liittyvän seikkoja, jotka vääristävät työeläkelaitosten välistä kilpailua, eikä lainsää-

däntö tältä osin toimi tavoitellulla tavalla.
158

  

 

Se, miten siirtyvän toimintapääoman määrä nykyisellään määritellään, on osittain on-

gelmallinen. Siihen näyttäisi sisältyvän keinottelun mahdollisuus siirrettäessä toiminta-

pääomaa eläkekassasta tai -säätiöstä työeläkevakuutusyhtiöön. Tämä käy ilmi sellaisissa 

tapauksissa, jossa työnantaja päättää purkaa hyvin menestyneen ja vakavaraisen elä-

kesäätiön tai -kassan. Purun yhteydessä työnantaja voi tulouttaa ”ylimääräisen” toimin-

tapääoman itselleen. Tämä merkitsee sitä, että eläkejärjestelmästä siirtyy tuloutuksen 

verran varoja kyseessä olevan laitoksen purkaneelle työnantajalle.  Yhtäältä nykyinen 

siirtyvän toimintapääoman määrän sääntely näyttäisi mahdollistavan epätarkoituksen-

mukaisen varojen palauttamisen työeläkejärjestelmästä työnantajalle. Toisaalta luovut-

tavan eläkelaitoksen toimintapääomaan sidoksissa oleva siirtyvän toimintapääoman 

määrä vaikuttaisi perustellulta ratkaisulta.
159

  

 

Siirtyvän toimintapääoman määrän arviointi on haastavaa, koska se riippuu työeläkelai-

tosten sijoitusjakaumasta ja seuraa viipeellä työeläkelaitosten toimintapääomien tasoissa 

tapahtuvia muutoksia. Siirtyvän toimintapääoman määrän laskeminen eläkelaitosten 

keskimääräisten tunnuslukujen perusteella on ongelmallinen etenkin silloin, jos osake-

kurssit äkillisesti heikkenevät, kuten tapahtui vuonna 2008. Tällaisissa tilanteissa siirty-

vän toimintapääoman laskentatekniikka saattaa johtaa tilanteeseen, jossa siirtohetkellä 

vaatimus siirtyvän toimintapääoman määrästä on huomattavasti korkeampi kuin eläke-

laitosten toimintapääoma keskimäärin. Mikäli työnantaja haluaisi tässä kohtaa vaihtaa 

työeläkeyhtiöstä uuteen tai olemassa olevaan eläkesäätiöön tai -kassaan, työnantajalle 

syntyvä täydennysvastuu käytännössä estää tämän siirron ja uusien laitosten perustami-

sen.
160
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Alla olevasta kuviosta 6 käy ilmi, miten eri eläkelaitosten keskimääräiset toimintapää-

omat (ilman väliaikaisia eriä) ja siirtyvä toimintapääoma ovat muuttuneet edellisen noin 

10 vuoden aikana. Kuviosta ilmenee myös työeläkeyhtiöiden toimintapääoman vähim-

mäismäärä samana ajanjaksona. Kuviosta on havaittavissa, kuinka siirtyvän toiminta-

pääoman määrä ”seuraa” keskimääräistä toimintapääomaa hiukan viipeellä. Kuviosta 

ilmenee luvuin se, mitä edellisessä kappaleessa puhutaan vuoden 2008 finanssikriisin 

vaikutuksista eläkelaitosten keskimääräiseen toimintapääomaan ja mikä on ollut sen 

suhde siirtyvän toimintapääoman määrään. 2008 vuoden lopulla, juuri ennen kuin laki 

lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten vanhuuseläkkeiden 

rahastointia ja toimintapääomaa koskevien säännösten väliaikaisesta muuttamisesta 

(853/2008)
161

 tuli voimaan siirtyvän toimintapääoman määrä oli 24,1 % ja työeläkeyhti-

öiden keskimääräinen toimintapääoma oli alle 10 %. Jos työnantaja olisi tällöin halun-

nut vaihtaa työeläkeyhtiöstä toiseen työeläkelaitokseen, olisi hänelle syntynyt täyden-

nysvastuu, joka olisi ollut noin 15 % eläkevastuun määrästä. Päinvastainen esimerkki 

voidaan ottaa vuodelta 2009, jolloin eläkesäätiöiden ja kassojen purkuja tapahtui run-

saasti. 2009 vuoden loppupuolella siirtyvän toimintapääoman määrä oli 12,1 %, ja esi-

merkiksi eläkesäätiöiden keskimääräinen toimintapääoma oli tuolloin yli 25 %. Jos 

työnantaja olisi tällöin päättänyt siirtyä työeläkeyhtiöön ja purkaa eläkesäätiönsä, jonka 

toimintapääoman määrä olisi ollut esimerkiksi 27,1 %, olisi työnantajalle syntynyt oi-

keus tulouttaa itselleen 15 % (27,1 % -12,1 %) eläkevastuun määrästä. Jos kyseessä 

olevan eläkesäätiön eläkevastuu olisi ollut esimerkiksi 250 miljoonaa euroa, olisi työn-

antajalle muodostunut oikeus tulouttaa 37,5 miljoonaa euroa purun yhteydessä. 

 

                                                 
161

 Erkki Rajaniemi on kritisoinut melko voimakkaasti tätä väliaikaislakia, ks. Defensor Legis N:o 2/2010 

s. 190–210 artikkeli ”Työeläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta väliaikaisesti parantavien tasausvastuu-

säännösten oikeudelliset kysymykset”. 
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Kuvio 6. Keskimääräisen toimintapääoman ja siirtyvän toimintapääoman muutokset
162

 

 

Työeläkelaitosten välisiin työeläkevakuutuskannan siirtoihin liittyy tiettyjä kilpailullisia 

haasteita. Näitä ovat muun muassa siirtoon vaadittava luovuttavan eläkelaitoksen suos-

tumus ja päättyneiden vakuutusten rahastoihin käsittelyyn liittyvät kysymykset. Suurin 

yksittäinen kilpailullinen haaste liittyy siirtyvään toimintapääomaan ja sen määrittämi-

seen. Siirtyvän toimintapääoman laskentatapa on aiheuttanut sen, että eläkevakuutus-

kannan siirto eläkesäätiöstä tai -kassasta työeläkevakuutusyhtiöön on tiettyinä ajankoh-

tina ollut taloudellisesti erittäin kannattavaa eläkesäätiön tai -kassan omistaneelle työn-

antajalle. Tätä tilannetta käsiteltiin tarkemmin ja esimerkin avulla kappaleessa 4.4.2. 

Kuviossa 6 tämä ongelma on havainnollistettu graafisesti.    

                                                 
162

 Eläkesäätiön käsikirja, 18. luku s. 13 
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5 ASIANTUNTIJAHAASTATTELUIDEN PURKU 

 

 

Tämän luvun sisältö pohjautuu tutkielmaan liittyviin haastatteluihin. Ne suoritettiin 

Helsingissä marraskuun 2010 aikana. Haastateltavat edustivat kahta purettua eläkesää-

tiötä ja yhtä purettua eläkekassaa. Edellä mainittujen purut ovat tapahtuneet vuosien 

2008– 2010 välisenä aikana, ja osassa prosessi on edelleen kesken. Purettujen eläkelai-

tosten omistajayhtiöt ovat suuria suomalaisia yrityksiä. Muita haastateltavia olivat Elä-

kesäätiöyhdistyksen toimitusjohtaja Kari Joutsa ja lakimies Ismo Heinström sekä Kil-

pailuviraston tutkimuspäällikkö Arttu Juuti. Purettujen eläkesäätiöiden edustajat toimi-

vat edustamansa eläkesäätiön johtajina. Yhden puretun eläkekassan osalta haastateltiin 

kahta henkilöä, eläkekassan johtajaa sekä talouspäällikköä, joka oli juuri saanut val-

miiksi aihetta sivuavan eMBA -tutkielmansa. Eläkekassan ja -säätiöiden edustajat toi-

mivat myös edustamansa eläkelaitoksen omistavan yrityksen hallintoelimissä, joten 

voidaan katsoa, että heillä on todellista tietoa eläkelaitoksen purkuun vaikuttaneista sei-

koista. Haastateltavien purettujen eläkelaitosten edustajat valittiin sen perusteella, että 

eläkelaitoksien omistajayhtiöt olisivat mahdollisimman erilaisia ydinliiketoiminnaltaan. 

Tällä vältettiin se, että mahdolliset purkuihin vaikuttaneet syyt olisivat kaikilla vastaajil-

la samat. Eläkelaitoksien omistajayhtiöt toimivat hyvin erilaisilla toimialoilla. Yksi yh-

tiöistä toimii täysin globaalisti, toinen toimii lähinnä Suomessa ja kolmas lähes ainoas-

taan Suomessa. Myös yhtiöiden omistuspohjassa on eroja. Eläkesäätiöyhdistyksen edus-

tajat otettiin mukaan tutkimukseen, koska Eläkesäätiöyhdistys toimii eläkesäätiöiden ja 

eläkekassojen edunvalvojana ja jäsenenä TELA ry:ssä. Arttu Juuti valittiin Kilpailuvi-

raston edustajaksi, koska hän on perehtynyt työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteisiin ja 

ollut monessa siihen liittyvässä projektissa mukana. Kaikki vastaajat ovat työskennel-

leet pitkään työeläkealalla, joten heillä on myös kokonaisvaltaista tietoa ja näkemystä 

työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta. Haastateltavia oli yhteensä 7. 

 

Kuvio 7. Haastateltavien edustamat tahot ja haastateltavien lukumäärä 

Haastateltavan 

edustama taho 

Haastateltavien 

lukumäärä 

Eläkesäätiö 1 Eläkesäätiö 2 

Eläkekassa 1 1 2 

Viranomaiset 

3 

Eläkekassa 
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Haastateltavia pyydettiin myös Finanssivalvonnasta ja sosiaali- ja terveysministeriöstä, 

mutta heiltä ei saatu haastatteluja. Hiukan kyseenalaista, että kumpikaan työeläkejärjes-

telmän tärkeimmistä viranomaisista ei suostunut haastateltavaksi. Etenkin Finanssival-

vonnan, jonka tehtävä on valvoa työeläkelaitosten välistä kilpailua, linja siitä, että he 

eivät kommentoi työeläkelaitosten välistä kilpailua ihmetyttää. Finanssivalvonta kuiten-

kin tutkii, selvittää ja viime kädessä antaa luvan eläkelaitoksen purulle. Edellyttäen, että 

se ei vaaranna työeläkelaitosten välistä kilpailua eikä heikennä työeläkejärjestelmän 

kilpailuolosuhteita.   

 

Haastattelut nauhoitettiin ja suoritettiin muilta osin yksitellen, mutta Eläkesäätiöyhdis-

tyksen osalta paikalla olivat molemmat haastateltavat yhtä aikaa. Kukin haastattelu litte-

roitiin heti haastattelun suorittamisen jälkeen, jolloin haastattelu oli vielä haastattelijalla 

tuoreessa muistissa. Litteroinnista jätettiin pois muun muassa ”hmm ja ööö -

äännähdykset”, joilla ei ole tutkimustulosten kannalta mitään merkitystä. Tekstissä ole-

vat lainaukset eivät ole kaikki täysin suoria lainauksia, vaan joissain tapauksissa haasta-

teltavien vastauksia on muokattu hieman esimerkiksi vastaajien anonymiteetin turvaa-

miseksi. Haastateltavat antoivat yhteystietonsa mahdollisten tarkentavien kysymysten 

varalle. Tarkentavia kysymyksiä haastateltaville ei kuitenkaan tarvinnut lähettää. Elä-

kesäätiöyhdistyksen ja Kilpailuviraston edustajat saivat tutkimuksen tämän luvun luet-

tavakseen. He tarkastivat, ettei haastattelija ole ymmärtänyt väärin heidän vastauksiaan. 

He eivät esittäneet korjauksia tekstiin. Muillekin haastateltaville tarjottiin samaa mah-

dollisuutta, mutta he eivät katsoneet aiheelliseksi sitä käyttää.  

 

Haastattelut puretaan siten, että ensiksi käsitellään ensimmäisen tutkimuskysymyksen 

alaiset asiat, eli eläkekassojen ja eläkesäätiöiden purkujen taustalla olleet syyt. Näistä 

ensimmäisenä käsitellään vastaajien näkemykset eläkelaitosten purkuihin yleisesti vai-

kuttaneista syistä, minkä jälkeen käsitellään tapauskohtaisesti vastaajan edustaman elä-

kelaitoksen purkuun vaikuttaneita syitä. Näiden jälkeen tarkastellaan toisen tutkimusky-

symyksen alaisia asioita, joista ensimmäisenä arvioidaan nykyistä työeläkejärjestelmää 

kilpailullisesta näkökulmasta. Viimeiseksi tarkastellaan niitä kehitysehdotuksia, joita 

vastaajilla oli nykyisen työeläkejärjestelmän tehokkuuden ja kilpailuedellytysten paran-

tamiseksi. Vastaukset on muodostettu ja kirjoitettu auki liitteenä olevien haastatteluky-

symyksien pohjalta (ks. liitteet 1 ja 2 tutkimuksen lopusta). Kun haastatteluja kirjoite-
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taan tekstissä auki, jos vastaajaa ei ole yksilöity, kyse on eläkesäätiöitä tai eläkekassaa 

edustaneen haastateltavan vastauksista. 

 

5.1 Eläkekassojen ja -säätiöiden purkujen taustalla olleet syyt 

 

5.1.1 Purkuihin yleisesti vaikuttaneet syyt 

 

Vaikka purettujen eläkelaitosten osalta otanta oli melko pieni, voi tuloksista havaita, 

että eläkesäätiöiden ja -kassojen purkujen taustalla vaikuttavat hyvin moninaiset syyt. 

Yksi asia, joka purkuihin on vaikuttanut, nousi kuitenkin esille lähes kaikkien haastatel-

tavien vastauksissa. Tämä oli siirtyvä toimintapääoma ja sen määrittely. Enemmistö 

näki, että tällä on ollut hyvin suuri vaikutus purkuihin. Osa vastaajista oli sitä mieltä, 

että siirtyvän toimintapääoman määrällä ei ole ollut niin suurta vaikutusta, mutta kui-

tenkin ollut vaikutusta. Muutama vastaajista nosti suurimmaksi syyksi vuonna 2009 

tehdyille purkupäätöksille samana vuonna tehdyn muistion/selvityksen työeläkejärjes-

telmän kilpailun edistämisestä. Mainitusta muistiosta oli alkanut liikkua huhuja, joiden 

mukaan tulevaisuudessa eläkesäätiön tai -kassan omistava yhtiö purkaessaan eläkelai-

toksensa joutuu siirtämään vastaanottavaan eläkelaitokseen purettavan eläkelaitoksen 

koko toimintapääoman. Osa vastaajista oli myös sitä mieltä, että lainsäädännöllä on 

ollut merkittävä käyttäytymistä ohjaileva vaikutus ja se on ohjaillut yrityksiä purkamaan 

omistamiansa eläkelaitoksia. Erään vastaajan mukaan: 

 

” On täysin absurdi ajatus, että sellaiset varat, jotka eläkesäätiö tai -kassa 

on kannatusmaksuja keräämällä ja tehokkaasti toimimalla itselleen pusku-

riksi kerännyt, olisivat yhtäkkiä jotenkin yhteisiä työeläkejärjestelmään kuu-

luvia varoja. Etenkin kun ottaa huomioon, että työnantaja on vastuussa 

TyEL:n järjestämisestä eikä työeläkeyhtiöiden yhteisvastuu ulotu eläkesää-

tiöihin tai -kassoihin ennen kuin niiden omistajayhtiö on käytännössä kon-

kurssissa
163

.”     

 

                                                 
163

 Tällä vastaaja tarkoittanee sellaista tilannetta, jossa eläkelaitoksen omistajayhtiön taloudellinen tilanne 

on jo valmiiksi heikko, ja jos samaan aikaan eläkelaitoksella menisi heikosti ja työnantaja joutuisi täyden-

tämään eläkelaitoksen vakavaraisuutta, voisi se johtaa työnantajan konkurssiin. 
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Finanssikriisillä vastaajat näkivät olleen jonkinlaista vaikutusta. Finanssikriisin myötä 

realisoitui oman eläkelaitoksen sijoitustoimintaan ja sitä kautta vakavaraisuuteen sekä 

kannatusmaksuihin liittyvä riski, joka säikäytti eläkelaitoksen omistavan yritysjohdon. 

Eräs vastaajista huomautti, että tämä kannatusmaksujen vaihteluun liittyvä riski vaikut-

taa etenkin pörssilistattuihin ja sellaisiin yrityksiin, jotka raportoivat IFRS-

tilinpäätösstandardien mukaan, jolloin nämä vaihtelut näkyvät helpommin yhtiön tulok-

sessa. Toisaalta osa haastateltavissa muistutti, että finanssikriisi vaikutusta ei ole syytä 

yliarvioida. Historiassa on aikaisemminkin ollut pörssinousuja ja -laskuja ja eläkesäätiöt 

ja -kassat ovat selvinneet näistä suhteellisen pienin kolhuin, minkä lisäksi historiallisesti 

tarkasteltuna eläkesäätiöt ja -kassat ovat onnistuneet hallitsemaan sijoitusriskinsä suh-

teellisesti paremmin kuin eläkeyhtiöt, huomautti eräs haastateltava. 

 

Muita esiin tulleita syitä purkuihin olivat seuraavat: riskienhallinta, yrityksissä vallal-

laan oleva ulkoistamisen ”megatrendi” ja yritysten keskittyminen ydinliiketoimintaansa 

sekä yritysten epäonnistuneet liiketoimet ja näistä syntyneet tarpeet pääomalle. Eräs 

vastaajista viittasi myös siihen, että aikaisemmin eläkelaitoksen purkuun on jossain ta-

pauksissa vaikuttanut työeläkeyhtiön ja eläkelaitoksen omistajayrityksen väliset kiin-

teistökaupat, mutta näitä ei tiettävästi ole enää tapahtunut. Eläkesäätiöyhdistyksen Hein-

ström kiteytti viimeaikaisten purkujen taustalle olleet syyt: 

 

”Finanssikriisi yhdistettynä epäonnistuneeseen siirtyvän toimintapääoman 

määrittelyyn, siinä ovat suurimmat syyt.” 

 

Kysyttäessä uskovatko vastaajat, että eläkesäätiöiden ja -kassojen purut jatkuvat, mieli-

piteet olivat erilaisia. Osa vastaajista uskoi, että trendi jatkuu niin kauan kuin on ole-

massa eläkelaitoksia, joita purkaa. Toiset taas uskoivat, että lähiaikoina purkuja ei tulla 

näkemään, koska yhtiöt, joissa on ollut tämänsuuntaisia aikeita, ovat käyneet keskuste-

lun siitä, että puretaanko oma eläkelaitos vai ei ja ovat jo tehneet ratkaisunsa. Lisäksi 

taloudellinen tilanne on menossa siihen suuntaan, että siirtyvä toimintapääoma ja vaka-

varaisuudet ovat nousussa, joten tilanne ei ole enää yrityksille niin houkutteleva purkaa 

omistamansa eläkekassa tai -säätiö. Yksi haastateltavista näki tilanteen seuraavasti: 

 

” Se seikka, että purut ovat olleet esillä viime vuosina saattaa lisätä yhtiöi-

den halukkuutta eläkelaitostensa purkuihin. Yhtiöiden päättäjät kuulevat ja 
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näkevät purkuihin liittyvää keskusteluja ja se saattaa herättää heissä aja-

tuksia, että jos nuokin on sen tehnyt, miksi ei mekin purettaisi omaa eläke-

laitostamme.” 

 

 

Erään haastateltavan näkemys tilanteen kehittymisestä: 

 

”Purut jatkuvat niin kauan, kunnes ei ole enää mitään mitä purkaa tai kun-

nes lainsäädäntöä muutetaan. Tällä lainsäädännöllä purkamiset ovat työ-

eläkeyhtiöille uskomattoman helppoa ja halpaa varainhankintaa ja samalla 

saadaan ikävät pienet kilpailijat pois markkinoilta.” 

 

5.1.2 Haastateltavien edustaman eläkelaitoksen purkuun vaikuttaneet syyt 

 

Seuraavassa esitetään tapauskohtaisesti vastaajien näkemykset niistä syistä, jotka ovat 

vaikuttaneet erityisesti heidän edustamien eläkelaitosten purkuun. 

 

 Eläkelaitos A 

Eläkelaitos A:n tapauksessa vastaaja näki kaksi syytä, jotka eniten vaikuttivat ky-

seisen eläkelaitoksen purkuun. Ensimmäinen syy oli, että omistajayhtiö muodosti 

ison yhteisyrityksen toisen yhtiön kanssa. Tämä aiheutti konsernitasolla valtaisan 

kasvun etuusperusteisessa eläkejärjestelmässä ja eläkevastuissa. Järjestely nosti 

esiin kysymyksen siitä, kuinka eläkevastuiden kasvanutta riskiä tulisi hallita. Yh-

tiössä päädyttiin siihen, että tätä riskiä tulisi pienentää, ja Suomessa tätä riskiä on 

helpoin pienentää siten, että siirtää eläkevastuiden hoitamisen työeläkeyhtiölle. 

Tällä tavoin yhtiö voi ikään kuin muuttaa etuusperusteisen eläkevastuun selkeästi 

maksuperusteiseksi. Toinen seikka, joka vaikutti A:n purkuun, liittyi yhtiön työn-

tekijä- ja työkyvyttömyysrakenteeseen. Eläkelaitos A:ssa huomattiin, että työky-

vyttömyysuhka oli kasvanut ja että tähän kehitykseen tulisi puuttua. Eläkelaitok-

sen toiminnan painopiste oli ollut eläkeprosessin hoitamisessa, eli siinä, että elä-

kepäätökset tehtiin ja eläkkeet maksettiin ajallaan. Eläkelaitoksessa ja yhtiössä 

tultiin siihen tulokseen, että tulisi keskittyä olemassa olevien työntekijöiden työ-

kyvyn ylläpitoon ja työhyvinvoinnin parantamiseen, ja todettiin, että parhaiten 
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tämä hoidetaan siirtämällä toiminta työeläkeyhtiöiden hoidettavaksi. Niillä nähtiin 

olevan paras osaaminen kyseiseen tehtävään. Nämä kaksi seikkaa puolsivat oman 

eläkelaitoksen purkamista ja ohjasivat yhtiön johtoa tähän suuntaan. 

 

 Eläkelaitos B 

Eläkelaitos B:n edustajan mukaan purkuun vaikuttaneita syitä oli useita. B:n 

omistajayhtiön johto vaihtui, eikä uudella johdolla ollut vastaavaa osaamista elä-

keasioissa eikä samanlaista tietoa oman eläkelaitoksen hyödyistä, etenkään tilin-

päätössuunnittelun osalta, kuin mitä yhtiön entisellä johdolla oli. Tämä johti sii-

hen, että uusi johto koki oman eläkelaitoksen vastuun ja sen mukanaan tuoman 

riskin liian suureksi. Finanssikriisi vaikutti purkuun siten, että kriisiaikoina eläke-

laitoksen ja yhtiön toimivan johdon tulee olla enemmän yhteydessä. Yhtiön uusi 

johto ei ollut niin fokusoitunut eikä samalla tavalla perillä eläkelaitoksen toimin-

nasta, joka teki heistä vastaajan mukaan myöntyväisempiä eläkeyhtiöiden tarjouk-

sille, joita vastaaja kutsui kuiskutteluksi. Lisäksi yhtiön hallituksen jäsenistä osa 

oli niin sanottuja hallitusammattilaisia, joiden näkemykset ovat vastaajan mukaan 

hyvin ”työeläkeyhtiömyönteisiä”. Samaa, joskin ei niin suuressa määrin, oli vas-

taajan mukaan havaittavissa myös tilintarkastusyhteisön puolella. Vastaaja näki, 

että myös yhtiön merkittävimmillä asiakkailla oli vaikutusta päätettäessä siirtää 

työeläketurvan järjestäminen tietyn työeläkeyhtiön vastuulle. ”Työnantajan stra-

teginen valinta, riskienhallintaa ja työnantajan näkökulma, siinä syyt”, sanoi elä-

kelaitos B:n edustaja. 

 

 Eläkelaitos C 

Eläkelaitos C:n edustajan mukaan virallisena syynä eläkelaitoksen purkuun oli yh-

tiön keskittyminen ydinliiketoimintaansa, mutta perimmäisenä syynä oli kuitenkin 

uhka lainsäädännön muutoksesta, jolloin osa yhtiön työntekijöilleen keräämistä 

varoista yhtäkkiä siirtyisikin ”työeläkejärjestelmän yhteiseen kassaan”. Sieltä niitä 

olisi mahdotonta korvamerkitä yhtiön työntekijöille. Purku oli yhtiölle myös ris-

kin karttamista sillä, finanssikriisin mukanaan tuomat korotuspaineet vakuutus-

maksuihin haluttiin hallita siirtämällä työeläketurvan järjestäminen työeläkeyhti-

ölle ja maksamalla sinne vakioitua vakuutusmaksua. Muita syitä vastaajan mu-

kaan olivat eläkekassan henkilökunnan ikääntymisen mukanaan tuomat avainhen-

kilöriskit ja se, että iso yhtiö tarvitsee ympärilleen ison yhteistyöverkoston esi-
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merkiksi rahoituksen turvaamiseksi ja eläkevakuutusten hoitaminen työeläkeyhti-

össä mahdollistaa tällaisen yhteistyön tekemisen. 

 

Vastaajilla oli monenlaisia näkemyksiä siitä, mitkä asiat eläkesäätiöiden ja -kassojen 

purkuihin ovat vaikuttaneet. Siirtyvän toimintapääoman määrään ja määrittämiseen liit-

tyvä sääntely nousi esiin kaikkien haastateltavien vastauksissa. Haastateltavat näkivät, 

että edellä mainitulla on ollut ainakin jonkinlaista vaikutusta eläkesäätiöiden ja -

kassojen purkuihin. Muita esiin nousseita purkujen taustalla olevia syitä olivat muun 

muassa riskienhallinta ja finanssikriisi. 

 

5.2 Vastaajien näkemykset kilpailuolosuhteista ja niiden kehittämises-

tä 

 

Tässä kappaleessa käsitellään niitä vastauksia, jotka saatiin, kun kaikkia haastateltavia 

pyydettiin vastamaan toisen tutkimuskysymyksen alaisiin haastattelukysymyksiin. 

 

5.2.1 Nykyisen työeläkejärjestelmän arviointia 

 

Vastaajat olivat melko yksimielisiä siitä, että nykyinen hajautettu työeläkejärjestelmä on 

paras tapa toteuttaa suomalaisten työeläketurva. Eräs vastaaja vertasi demokratiaa ja 

työeläkejärjestelmää: 

 

”Demokratiasta sanotaan, että se on toiseksi paras keino johtaa kansaa, 

koska parasta ei ole vielä keksitty. Sama pätee työeläkejärjestelmään.” 

 

Vastaajat näkivät hajautetun järjestelmän hyödyt kilpailussa ja riskin hajauttamisessa 

etenkin sijoitustoiminnan osalta. Moni vastaaja muistutti, että pienemmät sijoitusorgani-

saatiot ovat ketterämpiä toimijoita ja pystyvät näin paremmin reagoimaan sijoitusmark-

kinoiden muutoksiin. Eräs vastaaja huomautti, että joidenkin tahojen näkemyksen mu-

kaan suuremmalla sijoitusomaisuudella olisi helpompaa päästä parempiin sijoitustuot-

toihin. Vastaajan mukaan näin ei todellisuudessa ole kuitenkaan käynyt. Osa vastaajista 
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oli sitä mieltä, että nykyisessä hajautetussa järjestelmässäkin suurimpien työeläkevakuu-

tusyhtiöiden sijoitusomaisuus alkaa olla niin valtava, että sen riskit alkavat olla vaikeas-

ti hallittavissa. Kilpailuviraston Juutin mukaan: 

 

”Kilpailuvirasto lähtee siitä, että aina kun markkinat voidaan avata kilpai-

lulle, se on syytä tehdä. Mutta kun nyt näyttäisi siltä, että kilpailu ei toimi 

työeläkejärjestelmässä, eikä kilpailulla tavoiteltavia etuja saada, niin se 

johtaa lähinnä moninkertaisiin hallinnointikuluihin monopolijärjestelmään 

verrattuna.” 

 

Näkemyseroja vastaajien kesken tuli siitä, onko nykyinen malli toiminnaltaan paras ja 

toimiiko nykyinen järjestelmä tehokkaasti. Vallitseva mielipide vastaajien keskuudessa 

oli, että toimintamuodoltaan nykyinen työeläkejärjestelmän on hyvä, mutta järjestelmän 

tehokkuutta olisi syytä lisätä. Lähes kaikki purettujen eläkelaitosten edustajat olivat sitä 

mieltä, että nykyisessä työeläkejärjestelmässä olisi tarve keskittää ja yhtenäistää tiettyjä 

asioita, esimerkiksi tietojärjestelmiä. Erään vastaajan sanoin: 

 

”Työeläkejärjestelmä olisi jo alun perin pitänyt rakentaa siten, että esim. 

vanhuuseläkkeiden hakeminen ja maksaminen hoidettaisiin keskitetysti, ja 

tällä tavoin järjestelmä toimisi tehokkaammin, eikä päällekkäisiä järjestel-

miä tarvittaisi.” 

 

Eräs haastateltava oli sitä mieltä, että nykyinen tapa hoitaa työeläketurvaa on hyvä, mut-

ta hän totesi järjestelmän tehokkuudesta seuraavaa: 

 

”Koska työeläkekenttä on niin rajattu ja laki määrittelee, että saatte tehdä 

tämän ja vain tämän ja tuote on kaikille toimijoille samanlainen, niin kyllä-

hän se on johtanut siihen, että jokainen toimija keksii pyörän uudestaan. 

Tästä syntyy tehottomuutta. Jos olisi vain yksi tai kaksi isoa toimijaa, joilta 

työeläkelaitokset ostaisivat palvelun, voitaisiin skaalaedun kautta lisätä jär-

jestelmän tehokkuutta. Tällöin työeläkelaitokset voisivat erottautua toisis-

taan asiakasrajapinnassa, jossa ne voisivat tarjota asiakkailleen vaihtoeh-

toisia toteutustapoja esimerkiksi työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpidon osal-
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ta. Nyt kun jokainen laitos tekee itse sen standardituotteen, niin tehottomuus 

näkyy esimerkiksi tietotekniikkakulujen valtaisana määränä.” 

 

Haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että kilpailun avulla voidaan ylläpitää ja lisätä 

tehokkuutta ja näin kasvattaa taloudellista hyötyä. Eläkesäätiöyhdistyksen Heinström 

totesi: 

 

”Historiasta tuskin löytyy kovin montaa tapausta, jossa olisi toisin, eli kil-

pailu olisi vähentänyt tehokkuutta ja taloudellista hyötyä. Toki monopolikin 

voi toimia tehokkaasti, mutta jos puhutaan markkinataloudesta, jossa palve-

luntarjoajia on useita ja jossa kuluttajalla (vakuutuksenottajalla) on vapaus 

valita tehokkain ja edullisin tapa, niin se ajaa tehottomasti toimivat yksiköt 

pois markkinoilta.” 

 

Kilpailuvirasto Juuti kommentoi työeläkejärjestelmän kilpailua ja tehokkuutta seuraa-

vasti:  

 

”Kilpailuvirasto on pohtinut sitä, että kannustaako työeläkejärjestelmä te-

hokkaaseen toimintaan ja sitä kautta hakemaan kilpailuetua muihin laitok-

siin nähden. Tähän tarkasteluun liittyviä kysymyksiä: Voiko toimija menes-

tyä paremmin toimimalla tehokkaasti ja voivatko työnantajat havaita tä-

män? Kannattaako työnantajan vaihtaa tehokkaammin toimivaan laitok-

seen? Tällä hetkellä ei näyttäisi siltä, että järjestelmä kannustaisi toimi-

maan tehokkaasti, ei ainakaan kiistattomasti kannusta tavoittelemaan kil-

pailuetua tehokkuudella. Näyttäisi siltä, että eläkesäätiöt ja -kassat ovat 

toimineet työeläkeyhtiöitä tehokkaammin ja niissä työnantajan lopullinen 

kustannus työeläketurvan hoitamisesta on muodostunut pienemmäksi kuin 

yhtiöissä. Silti työnantajat ovat purkaneet niitä. Tätä vasten tarkasteltuna 

eikö työeläkejärjestelmän kilpailussa ole jotain pielessä, jos tehokkaammin 

toimivat eläkelaitokset on kannattanut purkaa. Tästä tullaan siihen kysy-

mykseen, että mistä puruissa on ollut kyse, koska ei ainakaan näyttäisi siltä, 

että niiden avulla olisi haettu tehokkuutta.” 
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Osan vastaajista mukaan kilpailun tuoma tehokkuus näkyy jo nykyisin esimerkiksi hoi-

tokustannusten taulukoinnin ja sijoitustoiminnan tuottojen vertailun avulla. Toisen-

laisiakin näkemyksiä oli. Niiden mukaan aito ja eri eläkelaitosten osalta tasapuolinen 

kilpailu ei toimi työeläkejärjestelmässä. Moni vastaaja kuitenkin korosti, ettei työeläke-

järjestelmässä kannata kilpailla pelkästään kilpailun takia, vaan kilpailutetaan ja kilpail-

laan niillä asioilla, joilla se on järjestelmän kannalta järkevää tehdä. Erään vastaajan 

mielestä: 

 

”Aitoa kilpailua olisi se, että uusia eläkelaitoksia perustettaisiin. Tällä het-

kellä kilpailu on yksipuolista, ja kun sanotaan, että onhan se mahdollista 

perustaa uusia eläkelaitoksia, niin kyllähän se niin on, ettei kukaan normaa-

lihoksottimilla varustettu ole valmis sellaista riskiä ottamaan, jonka uuden 

laitoksen perustaminen näillä säädöksillä vaatii.” 

 

Vastaajat kokivat, että eläkesäätiöiden ja -kassojen purut lisäävät entisestään työelä-

kealan keskittyneisyyttä, etenkin kun puretun vakuutuskannan vastaanottavana eläkelai-

toksena on ollut Ilmarinen tai Varma. Erään haastateltavan vastauksista kävi kuitenkin 

ilmi, että osa puretuista eläkelaitoksista on ollut niin suuria eläkevastuun määrällä mitat-

tuna, että käytännössä ei ole ollut muita vaihtoehtoja kuin jompikumpi edellä mainituis-

ta työeläkeyhtiöistä. Joten tässä mielessä on ollut luonnollista, että vakuutuskannat ovat 

siirtyneet juuri Ilmariseen tai Varmaan, koska pienemmillä työeläkeyhtiöillä ei välttä-

mättä olisi ollut resursseja hoitaa kyseisten suurten purettujen eläkelaitosten eläkkeitä. 

Kilpailuviraston Juutin mukaan: 

 

”Purut lisäävät työeläkealan keskittymistä, sehän on selvä, mutta yksittäi-

nen eläkesäätiö tai -kassa ei kilpaile Ilmarisen tai Varman kanssa. Kilpailu-

virasto näkee asian niin, että jos työnantajalla on realistinen eläkekassa- tai 

-säätiövaihtoehto, niin se toimii kirittäjänä työeläkeyhtiöille. Kilpailuviras-

ton näkemyksen mukaan merkittävin eläkesäätiöiden ja -kassojen purkujen 

aiheuttama uhka on kilpailun näivettyminen ja eläkesäätiöiden ja eläkekas-

sojen luoman kilpailupaineen häviäminen.” 

 

Eräs vastaaja näki yhtenä uhkana hajautetulle työeläkejärjestelmälle sen, että työnanta-

jaliitto suosii työeläkeyhtiöitä. Tämä näkyy vastaajan mukaan niin julkisessa keskuste-
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lussa kuin asioiden taustoillakin. Vastaajan mielestä EK:n pitäisi ottaa selkeästi neutraa-

likanta eri eläkelaitosmuotoihin ja antaa työnantajien itsenäisesti valita mieleisensä tapa 

työn tekijöidensä eläketurvan hoitamiseksi. 

 

5.2.2 Kehitysehdotukset työeläkejärjestelmän tehokkuuden ja kilpailuedellytysten 

parantamiseksi 

 

Työeläkejärjestelmän kilpailuedellytysten parantamiseksi ja tätä kautta saatavan tehok-

kuuden ja taloudellisen hyödyn lisäämiseksi vastaajilta tuli mielenkiintoisia ja moninai-

sia ehdotuksia. Lainsäädännön muuttaminen ja kehittäminen siten, että se olisi kaikkien 

eläkelaitosmuotojen kannalta tasapuolinen, nousi esille lähes kaikkien haastateltavien 

vastauksista. Heinströmin mukaan: 

 

”Lainsäädäntö tulisi neutralisoida, eli vaihtaessaan eläkelaitosta vakuutuk-

senottajan tulisi saada lähteä samalta tai lähes samalta tasolta kuin missä 

oli entisessäkin laitoksessaan. Tällöin vakuutuksenottajalla olisi aito mah-

dollisuus valita tehokkain laitosmuoto.” 

 

Erään eläkelaitoksen edustaja lisäsi tähän seuraavaa: 

 

”Lainsäädännön, erityisesti siirtosäädöksien, neutralisoinnin lisäksi, jos 

työnantajien mahdollisuutta perustaa uusi eläkelaitos halutaan edistää, tuli-

si vakavaraisuusvaateisiin säätää siirtymäajat.” 

 

Useat vastaajat korostivat, että jos eläkesäätiöiden ja -kassojen perustamista halutaan 

edistää, tulisi niiden eduista työnantajalle tiedottaa entistä enemmän.  Oman eläkelai-

toksen etuina vastaajat nostivat esiin oman eläkesäätiön tai -kassan mukanaan tuoman 

joustavan mahdollisuuden tilinpäätössuunnitteluun, eläkevastuun ja sijoitustoiminnan 

yhteensovittamisen sekä oman eläkelaitoksen ”henkilökohtaisuuden” työntekijöiden 

näkökulmasta. Oman eläkelaitoksen hyödyistä esitettiin myös eriäviä mielipiteitä. Eräs 

eläkelaitoksen edustaja totesi: 
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”Jos lähdetään siitä, että eläkesäätiö on yhden työnantajan ja eläkekassa 

usean työnantajan eläkelaitos, niin eläkesäätiön perustamiselle on vaikea 

löytää perusteluita. Eläkekassavaihtoehto voisi olla hyvinkin kannattava ja 

järkevä vaihtoehto sellaisille työnantajille, jotka toimivat alalla, jossa työ-

kyvyttömyysriski on keskimääräistä pienempi tai jonka toimiala olisi luon-

teeltaan sellainen, että se poikkeaa muista toimialoista merkittävästi vaadit-

tavien TyEL-palveluiden osalta. Tällaisten työnantajien kannattaisi ehkä 

poolata, jolloin he voisivat saada enemmän hyötyä, muun muassa hoitamal-

la työkykyä täsmänä, kuin mitä he mahdollisesti työeläkeyhtiön asiakkaana 

saisivat. Näin työnantajia saataisiin ehkä kannustettua perustamaan eläke-

kassoja ja näin lisättyä myös työeläkejärjestelmän kilpailua.” 

 

Erään toinen vastaaja esitti mielenkiintoisen ehdotuksen kilpailun lisäämiseksi: 

 

”Kilpailun osalta pitäisi erityisesti miettiä keskisuuria yrityksiä, jotka ovat 

kuitenkin Suomessa merkittäviä työllistäjiä, että voisiko TyEL-maksussa olla 

jokin sellainen osa, joka joustaisi ja jonka kautta tällaiset yritykset voisivat 

vertailla eri eläkelaitosten (erityisesti eläkeyhtiöiden) välistä tehokkuutta ja 

tällä tavoin avoimemman kilpailun kautta kannustaisi tehokkuuteen. Nykyi-

sellään, kun laskuperusteet määritellään heikoimman mukaan, niin kannus-

taako se tehokkaampia toimimaan vielä tehokkaammin? Eläkeyhtiöillekin 

pitäisi tulla selkeämmin käyttöön se, että maksun suuruus määräytyy enem-

män yhtiökohtaisesti ja yhtiön tehokkuuden mukaan, kuten säätiöllä ja kas-

soilla. Jos mikään maksun osa ei jousta, niin millä työeläkeyhtiöt todellisesti 

kilpailee etenkään pk-yritysten silmissä. Jos maksu olisi yhtiökohtainen, niin 

se varmasti pistäisi myös eläkeyhtiöiden johtajat miettimään sitä, että miten 

me nyt tämä homma parhaiten hoidettaisiin.”.  

 

Vastaajat tiedostivat, että vaikka lainsäädännössä näyttäisi olevan joitain kilpailuneutra-

liteetin kannalta ongelmallisia kohtia, on lainsäädännön muuttaminen hankalaa, koska 

siinä pitää ottaa huomioon niin monia seikkoja. Eräs vastaaja totesi seuraavaa: 

 

”Jos työeläkealan lainsäädäntö saataisiin läpinäkyvämmäksi ja yksinkertai-

semmaksi, niin varmasti sen myötä työeläkealan kilpailu tulisi dynaami-



 69 

 

semmaksi ja toimivammaksi. Työeläkelainsäädännön muuttaminen on kui-

tenkin erityisen hankalaa. Lainsäädäntö on tältä osin niin jargonia ja kapu-

lakieltä, että pitää olla ihan spesifi konsultti, joka uskaltaa lähteä myymään 

ajatusta työeläkealan kilpailun lisäämisestä.” 

 

Useat vastaajat olivat myös sitä mieltä, että etenkin siirtyvän toimintapääoman määrään 

liittyvää lainsäädäntöä muutettaessa on mietittävä hyvin tarkkaan sen todelliset vaiku-

tukset eläkesäätiöille ja -kassoille ja niiden omistajayhtiöihin. Moni näki uhkana sen, 

että jos siirtyvän toimintapääoman lainsäädäntöä yhtäkkiä muutettaisiin, se saattaisi 

merkitä viimeistenkin eläkesäätiöiden ja -kassojen purkua etenkin jos omistajayhtiöt 

kokisivat, että lainsäädännön muutoksen myötä heidän oikeutensa eläkelaitoksen varal-

lisuuteen pienenee. Kuten Juuti totesi:  

 

”Lainsäädännön muutokset ovat vaikeita kysymyksiä, mutta kysehän on lo-

pulta siitä, minkälainen työeläkejärjestelmä halutaan, että meillä on.” 

 

Erään vastaajan sanoin: 

 

”Lainsäädäntöä tulisi yksinkertaistaa, vaikka vakuuttamisessa mikään ei ole 

yksinkertaista, eikä ainakaan tällaisessa vakuuttamisessa, jossa historiaa ei 

voi unohtaa.” 

 

Vastaajat pitivät nykyistä hajautettua työeläkejärjestelmää hyvänä tapana järjestää suo-

malaisten työeläketurva. Nykyisen mallin vahvuuksina vastaajat pitivät erityisesti kil-

pailua ja riskin hajauttamista. Vaikka nykyistä työeläkejärjestelmää pidettiin hyvänä, oli 

vastaajilla myös kehitysehdotuksia järjestelmän parantamiseksi. Lähes kaikki vastaajat 

olivat sitä mieltä, että nykyistä työeläkejärjestelmän lainsäädäntöä tulisi kehittää siten, 

että se olisi tasapuolinen kaikkia eläkelaitosmuotoja kohtaan. 
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6 LOPPUPÄÄTELMÄT JA YHTEENVETO 

 

 

Työeläkkeistä ja työeläkejärjestelmästä sekä niiden muutoksista puhuminen herättää 

monissa suuria tunteita. Asia on hyvin ymmärrettävissä. Jos ajatellaan, että henkilön 

palkallinen työura kestää 40 vuotta, minkä jälkeen sama henkilö saa ansiotulojensa ker-

ryttämää työeläkettä 20 vuotta, niin työeläke muodostaa 1/3 henkilön aikuisiän toimeen-

tulosta tai ainakin sen merkittävästä osasta. Työkyvyttömyystapauksissa työeläke saat-

taa muodostua käytännössä henkilön koko eliniän ainoaksi tulonlähteeksi.  Työeläkejär-

jestelmä vaikuttaa moneen suomalaiseen, työeläkelaitoksissa on vakuutettuna noin 1,8 

miljoonaa suomalaista, ja tälläkin hetkellä yli miljoona suomalaista saa TyEL:n mukais-

ta eläkettä
164

. 

 

Työeläkejärjestelmän kansantaloudellista merkittävyyttä lisää työeläkelaitosten hallin-

nassa olevat varat. Vuoden 2009 lopussa työeläkelaitosten sijoituskanta oli noin 85,5 

miljardia euroa, ja kaikkien työeläkevarojen osuus Suomen bruttokansantuotteesta oli 

noin 73,1 % vuonna 2009
165

. Prosenttiosuus on todella suuri. Vertailun vuoksi voidaan 

sanoa, että Nokian osuus bruttokansantuotteesta oli samana vuonna noin 1,6 %
166

. 

 

6.1 Tutkimustulokset ja niiden analysointia 

 

Työnantajakohtaisen työeläkevakuutuskannan siirtoon liittyy useita kilpailuoikeudelli-

sesti haasteellisia kysymyksiä. Työeläkevakuutusyhtiöiden välisissä siirroissa esiin nou-

sevat muun muassa päättyneiden vakuutusten rahastot, siirtojen määräajat ja se, että 

tulisiko myös yhtiöiden välisten siirtojen olla kannansiirtoja. Päättyneiden vakuutusten 

rahastojen kohdalla kyse on siitä, kuinka ratkaistaan mahdollisimman oikeudenmukai-

sesti se, että kuinka kauan vakuutuksenottaja (työnantaja) on oikeutettu asiakashyvityk-

siin entisestä työeläkeyhtiöstä sen jälkeen, kun työnantaja on siirtänyt työeläkevakuu-

tuksen hoidon toiselle työeläkeyhtiölle. Kyse on myös siitä, kerryttävätkö päättyneiden 
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vakuutusten rahastot siirron jälkeen luovuttaneen yhtiön nykyisten asiakkaiden asia-

kashyvityksiä. Periaatteessa oikeudenmukaisin ratkaisu olisi vakuutuskannan siirto. 

Tällöin vakuutuksenottajalle kertyisi vastaanottavassa yhtiössä asiakashyvityksiä samal-

la tavalla kuin kertyi luovuttaneessakin yhtiössä. Tällöin vastaanottavan yhtiön olemas-

sa olevat asiakkaat eivät joutuisi uuden asiakkaan asiakashyvitysten ”maksumiehiksi” ja 

luovuttavan yhtiön asiakkaat eivät pääsisi hyötymään siirtyneen työnantajan vakuutus-

maksujen kerryttämistä asiakashyvityksistä. Eläkeyhtiöiden välisiin kannansiirtoihin 

liittyy kuitenkin eräitä ongelmia, muun muassa mahdollisuus spekulatiivisiin kannan-

siirtoihin. Siirtojen määräaikakin liittyy lähinnä edellä mainittuun spekulatiivisten kan-

nansiirtojen estämiseen. Työeläkeyhtiöiden välisissä siirroissa ja erityisesti siirrettäessä 

vakuutuskanta toiseen eläkelaitokseen myös vakuutuksenottajan oikeudet työeläkeyhti-

ön varallisuuteen tulevat pohdittavaksi
167

. 

 

Eräiden tahojen mukaan työeläkeyhtiöiden välillä ei ole todellista kilpailua niin kauan 

kuin niiden väliset siirrot eivät ole kannansiirtoja. Todellisuudessa työeläkeyhtiöiden 

välistä siirtoliikettä kuitenkin on. Vuonna 2010 siirtoliikkeen osuus työeläkevakuutus-

yhtiöiden TyEL-maksutulosta oli 4,4 %
168

. Suurin osa siirtoliikkeestä lienee seurausta 

työeläkevakuutusyhtiöiden välisestä kilpailusta. 

 

Eläkesäätiöiden ja -kassojen puruista on annettu melko mustavalkoinen kuva medias-

sa
169

. Kärjistäen voidaan todeta, että mediassa annettu kuva puruista on se, että eläkelai-

toksia omistaneet yritykset ovat ”ryöstäneet” työeläkejärjestelmään kuuluvia varoja, ja 

että työeläkeyhtiöt ovat ainoastaan omaa etuaan tavoitellen haalineet kyseessä olevien 

eläkelaitosten vakuutuskantoja itselleen. Osittain ehkä onkin näin, mutta todellisuudessa 

eläkesäätiöiden ja -kassojen purkujen taustalla ovat vaikuttaneet moninaiset syyt, kuten 

haastatteluista kävi ilmi.  

 

Tutkijat pyrkivät usein analysoimaan tutkimustulostensa reliabiliteettia ja validiteettia. 

On syytä kuitenkin muistaa, että reliabiliteetin ja validiteetin käsitteet sopivat monilta 

osin huonosti kvalitatiiviseen tutkimukseen.
170

 Tutkimuksen reliaabeliudella tarkoite-

taan yleisesti tutkimustulosten toistettavuutta. Edellä mainitussa on ongelmana se, että 
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jos jokainen tutkija tekee tulkintansa tutkittavasta ilmiöstä omien kokemustensa pohjal-

ta, on täysin samanlaisten tutkimustulosten kahden eri tutkijan välillä melko epätoden-

näköistä. Toinen tapa arvioida reliaabeliutta on arvioida sitä, saataisiinko kahdella eri 

tutkimuskerralla samaa henkilöä haastateltaessa sama tulos.
171

 Tästä näkökulmasta tut-

kimuksen reliaabeliutta voidaan pitää hyvänä. Koska tutkittavat ilmiöt ovat jo tapahtu-

neet, niin on todennäköistä, että haastateltavat vastaisivat samoihin kysymyksiin samoin 

myös tulevaisuudessa. Ainoastaan lainsäädännön kehitykseen liittyviin kysymyksiin 

haastateltavat saattaisivat vastata tulevaisuudessa eri tavalla, riippuen siitä, onko lain-

säädäntö muuttunut ja jos on, niin miten. Tutkimuksen validiudella puolestaan tarkoite-

taan sitä, kuinka hyvin tutkimusmenetelmä mittaa sitä, mitä sen on tarkoitus mitata. 

Validius heikkenee, jos haastattelija ja haastateltava käsittää esitetyt kysymykset erilail-

la. Validiutta heikentää myös se, jos haastattelija käsittelee saadut vastaukset oman nä-

kemyksensä mukaisesti.
172

 Haastatteluiden osalta tutkimusta voidaan pitää validina. 

Haastattelut suoritettiin henkilökohtaisesti ja sekä haastattelijalla että haastateltavalla oli 

mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä. Lisäksi haastateltaville annettiin mahdol-

lisuus lukea antamansa vastaukset, jotta väärinkäsityksiltä vältytään. Osa vastaajista 

myös käytti tämän mahdollisuuden.  

 

Tutkimustulosten luotettavuutta ja oikeellisuutta pyrittiin parantamaan sillä, että tutki-

muskysymykset suunniteltiin yhdessä TELA:n johtajan Matti Leppälän kanssa ja myös 

haastateltavat valittiin huolella yhdessä hänen kanssaan. Haastateltaviksi pyrittiin sa-

maan toisaalta sellaisia tapauksia, jotka poikkeavat toisistaan ja toisaalta sellaisia henki-

löitä, joiden tiedettiin pystyvän tarkastelemaan tutkittavaa ilmiötä mahdollisimman ob-

jektiivisesti. Tiedossa oli, että osa työeläkealan toimijoista suhtautuu tutkittavaan ilmi-

öön niin henkilökohtaisesti, että heitä haastattelemalla tutkittavasta ilmiöstä olisi saatta-

nut saada yksipuolisen ja virheellisen kuvan ilmiöstä. Tutkimustulosten luotettavuutta ja 

oikeellisuutta voidaan katsoa lisäävän myös sen, että haastattelija tuli toimialan sisältä, 

jolloin se varmasti lisäsi haastateltavien luottamusta ja kannusti heitä kertomaan niistä 

todellisista syistä, jotka ilmiön taustalla vaikuttavat. Jos haastattelija olisi ollut täysin 

ulkopuolinen henkilö, olisi vaarana saattanut olla se, että vastaajat olisivat kertoneet ne 

”viralliset” syyt (kuten yksi haastateltavista asian ilmaisi), jotka olisi ollut luettavissa 

muun muassa yhtiöiden vuosikertomuksista. 
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Ensimmäisen tutkimuskysymyksen: ”Miksi eläkesäätiöitä ja eläkekassoja (lähinnä elä-

kesäätiöitä) on viime aikoina purettu huomattavassa määrin?” alaisiin haastattelukysy-

myksiin saaduista vastauksista esiin nousseita syitä olivat muun muassa omistajayrityk-

sen riskienhallinta ja haasteet löytää oman eläkelaitoksen pyörittämiseen vaadittavaa 

osaamista. Kuten erään haastateltavan vastauksista kävi ilmi, oma eläkelaitos oli omis-

tajayhtiön viiden suurimman riskin joukossa ja kyse oli noin miljardin suuruisesta ris-

kistä. Uskon, että jos 10 yritysjohtajalle annettaisiin mahdollisuus poistaa yksi konser-

nin viidestä suurimmasta riskistä suhteellisen helposti ja ehkä jopa hyötyä siitä taloudel-

lisesti, niin 10 johtajaa kymmenestä poistaisi riskin. Haasteet osaavan henkilökunnan 

löytämiseksi ovat todellisia, koska oman eläkelaitoksen hoitaminen vaatii spesifiä 

osaamista ja työeläkejärjestelmän kokonaisvaltaista hallitsemista. Oman eläkelaitoksen 

hoitamiseen tarvittavaa osaamista vaaditaan niin omistajayhtiön johdolta kuin eläkelai-

toksen päivittäisestä toiminnasta vastaavalta henkilökunnalta. 

 

Siirtyvän toimintapääoman määrään ja sen määrittämiseen liittyvä sääntely on ongel-

mallista, kuten tutkimuskysymyksiin saaduista vastauksistakin ilmenee. Erityisesti tämä 

ongelmallisuus tulee esiin tapauksissa, joissa työnantaja purkaa omistamansa eläkelai-

toksen ja siirtää eläkevakuutuksensa työeläkeyhtiön hoidettavaksi. Ongelmallisiksi ky-

symyksiksi nousevat lopulta seuraavat: Kenen varoja siirtyvän toimintapääoman ylittä-

vät varat ovat? Kuinka suureen korvaukseen omistajayhtiö on oikeutettu kannettuaan 

itse eläkevastuun ja riskin työntekijöidensä eläketurvan hoitamisesta? Ensimmäisen 

kysymyksen myötä nousee pohdittavaksi se, miten työeläkelaitoksen varojen omistusoi-

keus jakaantuu ja minkälainen oikeus omistajalla on varojen käyttöön. Tällä kysymyk-

sellä on merkitystä etenkin, jos työnantaja on ”pelannut varman päälle” oman eläkelai-

toksen toiminnassa ja tarkoituksenmukaisesti kasvattanut sen vakavaraisuutta ja näin 

”kerännyt puskuria pahan päivän varalle”. Jos edellä kuvatuissa tilanteissa työnantajan 

eläkelaitokseensa vapaaehtoisesti kerryttämät ”ylimääräiset” varat yhtäkkiä kuuluisivat-

kin työeläkejärjestelmän yhteiseen kassaan, tällöin työnantaja olisi hyvää hyvyyttään 

kerryttänyt varoja myös muille työeläkejärjestelmän toimijoille saamatta tästä itse kui-

tenkaan merkittävää hyötyä. Tämä ei liene tarkoituksenmukaista. Kuten vastauksistakin 

kävi ilmi, jos edes harkittaisiin tällaista muutosta, jossa kaikki eläkelaitoksen varat kuu-

luisivat työeläkejärjestelmään, johtaisi se todennäköisesti loppujenkin eläkesäätiöiden ja 

-kassojen purkuun. 
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Tutkimustulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että vallitseva oikeustila ei täysin edistä 

voimavarojen tehokasta kohdentumista eikä kannusta työeläkelaitoksia toimimaan mah-

dollisimman tehokkaasti. Kuten Juutikin totesi, usein tehokkaammin ja/tai kannatta-

vammin toimineita eläkesäätiöitä ja -kassoja, joissa työnantajalle työeläketurvan hoita-

misesta aiheutuneet kokonaiskustannukset ovat olleet keskimäärin pienemmät kuin työ-

eläkeyhtiöissä, on purettu ja näiden vakuutuskannat on siirretty työeläkeyhtiöiden hoi-

dettavaksi. Näin ollen näyttäisi, että lainsäädäntö jossain määrin suosii tehottomampia 

toimijoita tehokkaampien kustannuksella. Kun vielä laskuperusteet määritellään hei-

koimman laitoksen mukaan, ei se juuri kannusta eläkelaitoksia parantamaan tehokkuut-

taan. 

 

Tutkimustulosten perusteella vaikuttaisi myös hiukan siltä, että työnantajan siirtyminen 

työeläkeyhtiöstä toiseen työeläkelaitokseen on muodostunut sääntelyltään sellaiseksi, 

jossa työnantajan on vaikea löytää taloudellisia perusteita toiseen työeläkelaitokseen 

siirtymiselle, etenkään uuteen perustettavaan eläkelaitokseen. Tämä johtuu toisaalta 

siirtyvän toimintapääoman määrittelystä ja toisaalta työnantajan täydennysvelvoitteesta. 

Silloin, kun siirtyvän toimintapääoman määrä on pienempi kuin luovuttavan eläkeyhti-

ön toimintapääoma, työnantajan mukana siirtyy vain tämän siirtyvän toimintapääoman 

määrän, jolloin uudella eläkelaitoksella on jo lähtökohtaisesti kirittävää, ennen kuin 

perustettava eläkelaitos saavuttaa edes sen tason, joka työnantajalla oli luovuttaneessa 

yhtiössä. Tällä on merkitystä muun muassa uuden eläkelaitoksen mahdollisuuksiin on-

nistua sijoitustoiminnan tuottojen tavoittelussa. Täydennysvastuulla puolestaan on nega-

tiivisia kannustinvaikutuksia työnantajalle silloin, kun tämä harkitsee siirtymistä toiseen 

työeläkelaitokseen sellaisesta työeläkeyhtiöstä, jonka toimintapääoman on alempi kuin 

siirtyvän toimintapääoman määrä. Tällöin työnantaja joutuu ”maksamaan omasta pus-

sistaan” sen erotuksen, joka muodostuu siirtyvän toimintapääoman määrän ja yhtiön 

toimintapääoman määrän välille. Työnantajalle voi muodostua täydennysvelvoite myös 

tämän siirtäessä eläkevakuutuskannan omasta työeläkelaitoksestaan työeläkevakuutus-

yhtiöön, mutta käytännössä tällaisia tilanteita ei liene kovin montaa ollut. Silloin jos 

työnantajan omistaman työeläkelaitoksen toimintapääoma on korkeampi kuin siirtyvän 

toimintapääoman määrä, niin työnantajahan voi tietyin edellytyksin tulouttaa tämän 

erotuksen itselleen. 
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Yksi positiivisen oikeustaloustieteen keskeisimmistä tutkimuskohteista on tutkia sitä, 

onko lainsäädännön muutoksilla tai niiden muutoksien uhalla vaikutusta subjektien 

käyttäytymiseen. Tutkimuskysymyksiin saatujen vastausten pohjalta vaikuttaisi siltä, 

että niillä olisi ollut vaikutusta toimijoiden käyttäytymiseen. Tämä kävi ilmi siirtyvän 

toimintapääoman määrään ja sen määrittelyyn liittyvän sääntelyn mahdollisesti tehtävi-

en muutoksien vaikutuksena purettujen eläkelaitosten määrään. 

 

Toiseen tutkimuskysymykseen: ”Minkälaisena näette työeläkejärjestelmän kilpailuolo-

suhteet, ja miten järjestelmän kilpailuedellytyksiä voitaisiin mahdollisesti edistää?” vas-

tattaessa haastateltavat olivat sitä mieltä että nykyinen hajautettu työeläkejärjestelmä on 

hyvä, mutta kilpailu järjestelmässä ei toimi aivan tarkoituksenmukaisella tavalla. Vas-

taajilla oli melko yhtenäinen näkemys siitä, että eläkesäätiöiden ja -kassojen purut ovat 

heikentäneet työeläkejärjestelmän kilpailua. Usean vastaajan mukaan edellä mainittu 

kehitys on myös heikentänyt niitä hyötyjä, joita hajautetulla työeläkejärjestelmän toi-

meenpanolla alun perin tavoiteltiin. Vastaajat kokivat työeläkejärjestelmän kilpailuolo-

suhteiden kehittämisen haasteelliseksi, mutta heiltä tuli kuitenkin useita hyviä ehdotuk-

sia siitä, kuinka työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteita voitaisiin parantaa. Näistä 

merkittävin on lainsäädännön neutralisointi, joka takaisi kaikille työeläkealan toimijoille 

tasapuoliset kilpailuolosuhteet ja toimintaedellytykset. Muita mielenkiintoisia kehitys-

ehdotuksia olivat mielestäni seuraavat: Uutta eläkelaitosta perustettaessa voitaisiin käyt-

tää jonkinlaisia siirtymäsäädöksiä vakavaraisuusvaateiden soveltamisen osalta. Työelä-

kelaitosten välistä tehokkuuden vertailtavuutta voitaisiin parantaminen laajentamalla 

TyEL-maksun joustoa ja laitoskohtaisuutta, myös työeläkeyhtiöiden osalta. Siirtymä-

ajan säätäminen vakavaraisuusvaateiden soveltamiseen madaltaisi työnantajien kynnys-

tä perustaa oma eläkelaitos ja saattaisi myös edistää työnantajien halukkuutta oman elä-

kelaitoksen perustamiseen. Jos siirtymäaika säädettäisiin, pitäisi jollain tavoin varmis-

taa, että perustettavat eläkelaitokset myös saavuttavat nämä vakavaraisuusvaateet. Jos 

työeläkemaksussa olisi jokin sellainen osa, joka joustaisi, ja työeläkemaksu olisi eläke-

laitoskohtainen, helpottaisi se työnantajien mahdollisuutta vertailla palveluntarjoajien 

(työeläkelaitosten) keskinäistä paremmuutta. Tämä olisi omiaan kannustamaan eläkelai-

toksia parantamaan tehokkuuttaan. Työeläkemaksun suuruuden ja sen muodostumisen 

tulisi luonnollisesti olla julkista tietoa, jotta työnantajat voisivat vertailla näitä lukuja. 

Eläkelaitoskohtainen maksu toimisi myös hyvänä asiakashankinnan keinona niille lai-

toksille, jotka ovat saavuttaneet keskimääräistä pienemmän maksun toimimalla tehok-
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kaasti. Tämä johtaisi pitkällä aikavälillä siihen, että tehottomat toimijat poistuisivat 

markkinoilta ja jäljelle jäisi tehokkaammin toimivia eläkelaitoksia, joka johtaisi toden-

näköisesti koko työeläkejärjestelmän tehokkuuden ja kannattavuuden parantumiseen. 

Tämä kehitys koituisi lopulta vakuutettujen ja vakuutuksenottajien sekä koko yhteis-

kunnan hyödyksi. Mitä pienemmät työeläketurvan hoitamisen kustannukset ovat, sen 

pienemmät maksunkorotuspaineet työeläkemaksuun kohdistuu. Työeläkemaksujouston 

ei tarvitsisi olla kovin suuri, vaan se voisi olla muutamia prosentin kymmenyksiä, koska 

työeläkemaksuista koituvat työnantajalle melko suuret kulut vuosittain. Työnantajan 

työeläkevakuutusmaksu on lähes 20 % työntekijöiden palkkasummasta. Jo pienikin ero 

maksun suuruudessa voisi olla työnantajan näkökulmasta merkittävä. Kuten haastatte-

luistakin nousi esille, eläkelaitoskohtainen joustava maksu hyödyttäisi ehkä eniten kes-

kisuuria yrityksiä, jotka ovat merkittäviä työllistäjiä ja kansantaloudellisia toimijoita. 

Keskisuurille yrityksille eläkelaitosten keskinäisen paremmuuden sekä hyvyy-

den/sopivuuden arviointi on haasteellista, koska näillä ei ole samanlaisia mahdollisuuk-

sia saada esimerkiksi räätälöityjä työhyvinvointipaketteja työeläkeyhtiöistä kuin suur-

yrityksillä eikä keskisuurilla yrityksillä ole samanlaisia resursseja oman eläkelaitoksen 

hoitamiseen, kuin mitä suurella konsernilla on. 

 

6.2 Lopuksi 

 

Vaikka työeläkejärjestelmään ja työeläkekannansiirtoihin liittyy eräitä kilpailuoikeudel-

lisesti haastavia seikkoja, niin lopulta kyse on siitä, että minkälainen työeläkejärjestelmä 

Suomessa halutaan tulevaisuudessa olevan, kuten Juutikin totesi. Lainsäätäjän tulisi 

päättää ensin tämä ja sen jälkeen tehdä sen mukaiset ratkaisut ja tarvittavat muutokset 

lainsäädäntöön. Lainsäätäjän tulisi päättää, halutaanko nykyisenkaltainen, eri yksityis-

oikeudellisille laitoksille hoidettavaksi annettu, hajautettu työeläkejärjestelmä säilyttää. 

Jos nykyinen järjestelmä halutaan säilyttää, tulisi lainsäädäntö etenkin kannansiirtojen 

osalta neutralisoida ja näin taata eri laitosmuodoille tasapuoliset kilpailuolosuhteet. Ny-

kyisellä lainsäädännöllä näyttäisi olevan sellaisia kannustinvaikutuksia, ettei uusia elä-

kelaitoksia juurikaan perusteta, ja näyttäisi myös hiukan siltä, että olemassa olevat elä-

kesäätiöt ja -kassat ovat vaarassa kadota työeläkejärjestelmästä. Jos työeläkkeet pääty-

vät yksin työeläkevakuutusyhtiöiden hoidettavaksi, tarkasteltavaksi nousee, saadaanko 

hajautetusta järjestelmästä niitä hyötyjä, joita sillä tavoitellaan esimerkiksi sijoitusriski-
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en hajauttamisen osalta, vai johtaako järjestelmä lähinnä moninkertaisiin hallinnointiku-

luihin. Tämä ei liene tavoiteltavaa työeläkkeiden hoidossa. Tällöin olisi syytä harkita, 

tulisiko työeläkkeiden hoito keskittää yhdelle työeläkelaitokselle, jolloin ainakin pääl-

lekkäisiltä hallinnointikuluilta vältyttäisiin. 

 

Lainsäätäjän ja viranomaisten tulee huolehtia siitä, että työeläkejärjestelmälle asetetut 

tavoitteet saavutetaan. Jos halutaan, että työeläkejärjestelmässä on myös tulevaisuudessa 

eläkesäätiöitä ja eläkekassoja, lainsäätäjän ja viranomaisten on luotava työeläkejärjes-

telmään sellaiset toimintaedellytykset, että näin käy. Vaikka eläkelaitosten purkuun liit-

tyy työeläkejärjestelmän kannalta haitallisia piirteitä, viranomaiset eivät voi lähteä siitä, 

että eläkelaitokset omistavat yritykset omatoimisesti luopuisivat mahdollisuudesta hyö-

tyä siirtyvän toimintapääoman ylittävien varojen palautuksesta. Eläkelaitoksen omista-

jayrityksen toiminnan lähtökohta on kuitenkin osakeyhtiölain (624/2006) 5 §:n mukai-

sesti tuottaa voittoa omistajilleen. Tämä tavoite ajaa usein yritysten muiden tavoitteiden 

ja velvollisuuksien edelle. Viranomaisten ja lainsäätäjän on varmistettava, ettei työelä-

kelainsäädännössä ole työeläkejärjestelmän toimeenpanon kannalta haitallisia porsaan-

reikiä ja, että toimintaedellytykset ovat kaikille toimijoille tasapuoliset. Kuten kaikessa 

taloudellisessa toiminnassa, myös työeläkkeiden hoidossa on tärkeää, että lainsäätäjä 

toimii johdonmukaisesti, ennakoitavasti ja läpinäkyvästi, sillä muutoin alan toiminta-

edellytykset heikkenevät tarpeettomasti. 

 

Suomalaisessa työeläkejärjestelmässä on paljon haastavia ja mielenkiintoisia tutkimus-

kohteita. Yksi työeläkejärjestelmän tutkimisen haasteista on se, että siitä ei löydy kovin 

paljoa lähdemateriaalia. Toinen haaste työeläkealaan liittyvälle tutkimukselle on siinä, 

että työeläkeala on tiukasti säänneltyä, joten työeläkealan tutkimukseen sisältyy lähes 

aina oikeudellista tarkastelua. Tämä saattaa hankaloittaa tutkimuksen tekoa, jos tutkijal-

la ei ole kokemusta oikeudellisesta tarkastelusta. Eräs mielenkiintoisimmista jatkotut-

kimusehdotuksista on työeläkevarojen omistusoikeuksien tutkiminen ja erityisesti va-

kuutuksenottajien eli työnantajien oikeudet eläkelaitosten varallisuuteen. Myös työelä-

kelainsäädännön kehittämiseen liittyvät tutkimusaiheet olisivat erittäin mielenkiintoisia 

ja haastavia. Nämä tutkimusaiheet lienevät kuitenkin liian laajoja Pro gradu -

tutkimuksiksi. 
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LIITE 1: Haastattelukysymykset eläkesäätiöiden ja -kassojen edusta-

jille: 

 

1. Miksi eläkesäätiöitä ja -kassoja on purettu viime aikoina 

huomattavassa määrin?  

 

1.1 Mikä oli asemanne puretussa säätiössä/kassassa? 

 

1.2 Mitä syitä arvelette olleen viimeaikaisten säätiöiden/kassojen purkujen 

taustalla? 

 

1.2.1 Onko lainsäädännössä mielestänne tapahtunut sellaisia muutoksia, 

jotka ovat tehneet säätiöiden purut niiden omistajayhtiöille houkut-

televammiksi?  

1.2.2 Minkälaisia vaikutuksia uskotte finanssikriisillä olleen? 

1.2.3 Uskotteko tämän suuntaisen kehityksen jatkuvan? 

1.2.3.1 Jos uskotte, niin miksi? 

1.2.3.2 Jos ette usko, niin miksi? 

 

1.3 Minkä uskotte olleen syynä edustamanne kassan/säätiön purussa? 
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2. Minkälaisena näette työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteet, 

ja miten järjestelmän kilpailuedellytyksiä voitaisiin mahdol-

lisesti edistää? 

 

2.1 Onko nykyinen hajautettu työeläkejärjestelmä mielestänne pa-

ras/tehokkain tapa järjestää työeläketurva? 

 2.1.1 Jos on, niin miksi? 

 2.1.2 Jos ei ole, niin miksi? 

  2.1.2.1 Mikä olisi parempi tapa? 

 

2.2 Uskotteko, että kilpailun avulla voidaan lisätä työeläkejärjestelmän te-

hokkuutta ja näin lisätä taloudellista hyötyä? 

 

2.2.1 Tehokkuudella tässä tarkoitetaan sitä, että työeläkkeet on hoidettu 

turvaavasti mahdollisimman pienin kustannuksin ja taloudellisella hyödyl-

lä tarkoitetaan sitä hyötyä, joka tehokkaan toiminnan seurauksena vakuu-

tuksenottajille ja vakuutetuille muodostuu pienentyneen työeläkevakuu-

tusmaksun muodossa. 

 

2.3 Millä tavoin työnantajien halukkuutta perustaa uusia säätiöitä/kassoja 

voitaisiin mielestänne edistää? 

 

2.4 Tulisiko kahden eläkelaitoksen välisiä työeläkekantojen siirtoja koske-

vaa lainsäädäntöä mielestänne muuttaa jollain tavoin? 
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 LIITE 2: Haastattelukysymykset viranomaisten edustajille: 

 

1. Miksi eläkesäätiöitä ja -kassoja on purettu viime aikoina 

huomattavassa määrin?  

 

1.1 Mitä luulette, miksi työnantajat ovat purkaneet hyvinkin pitkään toimi-

neita säätiöitä ja kassoja? 

 

1.2 Mitä syitä arvelette olleen viimeaikaisten säätiöiden/kassojen purkujen 

taustalla? 

 

1.2.1 Onko lainsäädännössä mielestänne tapahtunut sellaisia muutoksia, 

jotka ovat tehneet purut omistaville yhtiöille houkuttelevammiksi?  

1.2.2 Minkälaisia vaikutuksia uskotte finanssikriisillä olleen? 

1.2.3 Uskotteko tämän suuntaisen kehityksen jatkuvan? 

1.2.3.1 Jos uskotte, niin miksi? 

1.2.3.2 Jos ette usko, niin miksi? 

 

1.3 Tulisiko lainsäädäntöä muuttaa siten, että se kannustaisi työnantajia 

perustamaan uuden säätiön tai kassan, jos niin millä tavoin sitä pitäisi 

muuttaa? 
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2. Minkälaisena näette työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteet, ja 

miten järjestelmän kilpailuedellytyksiä voitaisiin mahdollisesti 

edistää? 

 

2.1 Useassa yhteydessä (mm. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 2015) 

on todettu, että työeläkejärjestelmän kilpailua tulisi lisätä ja että järjestel-

män pitäisi olla riittävän hajautettu. Onko edellä mainittu kehitys mieles-

tänne edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?  

 

2.2 Onko nykyinen hajautettu työeläkejärjestelmä mielestänne pa-

ras/tehokkain tapa järjestää työeläketurva? 

 2.2.1 Jos on, niin miksi? 

 2.2.2 Jos ei ole, niin miksi? 

  2.2.2.1 Mikä olisi parempi tapa? 

 

2.3 Uskotteko, että kilpailun avulla voidaan lisätä työeläkejärjestelmän te-

hokkuutta ja näin lisätä taloudellista hyötyä? 

2.3.1 Tehokkuudella tässä tarkoitetaan sitä, että työeläkkeet on hoidettu 

turvaavasti mahdollisimman pienin kustannuksin ja taloudellisella hyödyl-

lä tarkoitetaan sitä hyötyä, joka tehokkaan toiminnan seurauksena vakuu-

tuksenottajille ja vakuutetuille muodostuu pienentyneen työeläkevakuu-

tusmaksun muodossa. 

 

2.4 Millä tavoin työeläkelaitosten välistä kilpailua voitaisiin edistää? 

 

2.5 Näettekö kahden työeläkelaitoksen välillä tapahtuvissa eläkekantojen 

siirroissa jotain ongelmia, jos niin mitä? 

 

2.6 Näettekö, hajautetun työeläkejärjestelmän kannalta, jotain riskiä siinä, 

että useimmissa tapauksissa puretun säätiön/kassan vakuutuskannan on 

saanut joko Ilmarinen tai Varma? (esim. järjestelmän riskienhallinnan, 

terveen kehityksen tai kilpailullisen markkinan kannalta) 

 


