EEEn aloitteet edustajakokouksen valiokuntakäsittelyyn
Mustalla tekstillä on edustajakokousaineistossa lähetetyt vastaukset tehtyihin aloitteisiin.
Sinisellä tekstillä on alkuperäinen aloite ja muutos- ja lisäysesitykset valiokuntakäsittelyyn.
Aloitevaliokunnissa on mukana käsiteltävänä olevien aloitteiden tekijöiden edustajat.
Aloite 10
Kevan ja Valtion eläkerahaston yhdistämisen selvittäminen ryhmätyönä
Eläkeläiset ry. perustaa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää KEVAn ja valtion eläkerahastojen
yhdistäminen. Yhdistämistä käsitellään nykyisten ja tulevien eläkeläisten näkökulmasta.
Lähtökohtana on selvitystyö, joka on tehty Ilmarisen ja Kevan yhdistämiseksi. Asiaa selvitetään
yhteiskuntaa eri näkökulmista katsovien asiantuntijoiden ja eläkeläisjärjestöjen yhteistyöllä
kuitenkin niin, että työryhmän johtaminen on eläkeläisjärjestöillä.
Perustelut:
1. Keva maksaa jo nykyisin valtion, kirkon ja kunnan eläkkeet.
2. Keva on julkisen alan työeläkeosaaja.
3. Julkishallinnon sijoitustoiminnassa ohjataan eläkerahastojen sijoitustoimintaa siten, että otetaan
huomioon kokonaisvaltaisesti sijoitusten yhteiskunnallinen vaikutus.
4. Kevalla on julkishallinnon rahastojen pitkäjänteinen riskienhallinnan erikoisosaaminen.
5. Kevalla on jo nyt suurin eläkerahasto. Kevalle suuruutta kasvattamalla saadaan vain pieni
lisäetu. Suurin hyöty on Valtion eläkerahastolle, joka näin saisi Kevan rahastoasiantuntijat
käyttöönsä.
Kevan ja Ilmarisen yhdistäminen peruuntui. Kunnan eläkelaitoksen muuttamista
eläkeyhtiöksi selvitetään.

Vastausehdotus aloitteeseen
Kevan ja Valtion eläkerahaston yhdistämisen selvittäminen (Etelä-Espoon Elry)
Aloitteen tekijät näkevät Kuntien eläkevakuutus Kevan yhdistämisen yksityisiin
eläkevakuutusyhtiöihin ongelmallisena. Luontevampana yhdistämiskohteena nähdään valtion
eläkerahasto. Tämän vaihtoehdon selvittämiseen esitetään erityisen työryhmän perustamista.

Taustaa
Kevan muutos on valtava, miljardiluokan hanke, jonka valmistelua tehdään parhaillaan laajassa
useiden työryhmien valmistelussa, yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa. Siinä Keva muutetaan
eläkeyhtiöksi, ja samalla sen toimintoja eriytetään siten, että uuteen yhtiöön siirtyisivät lähinnä
nykyisin työelämässä olevat, kun taas paremmin ehdoin vakuutetut, pääosin eläkkeellä olevat
jäisivät "julkis-Kevaan", jonka merkitys vähitellen vähenisi.
Aloitteessa esitetty vaihtoehto, jossa tämän käynnissä olevan prosessin sijaan käynnistettäisiin
täysin uusi hanke, ei ole näköpiirissä. Sen sijaan esitetty yhteistoiminta valtion eläkerahaston

kanssa voi tulla kyseeseen yhtiöittämisen jälkeenkin ennen kaikkea "julkis-Kevan" piirissä.
Kevan muutos työeläkeyhtiöksi avaa myös uusia mahdollisuuksia. Keva toimisi muiden
eläkeyhtiöiden tapaan markkinoilla, ja se voisi halutessaan laajentaa toimintaansa yksityisen
sektorin työntekijöihin. Toisaalta muutos vapauttaa myös kunnat halutessaan vakuuttamaan
työntekijänsä muualla kuin Kevassa.
Muista eläkevakuuttajista poiketen Kevan hallintoon kuuluu osana demokraattinen elementti
kuntien edustuksen kautta. Kevan valtuusto tuo toimintaan läpinäkyvyyttä ja laajempaa
yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä. Kevan yhtiöittämisen jälkeen myös yhtiön hallinto muuttuu, ja

valtuuston tilalle tulisivat hallitus ja yhtiökokous. Merkittävinä omistajina kunnat olisivat
hallintoelimissä mukana.
Vastaus - Edustajakokouksen päätös
Eläkeläiset ry seuraa Kevan tulevaisuuden kehitystä ja ylläpitää yhteyksiä Kevan
valtuutettuihin. Erityistä huolta kannetaan siitä, että eläkkeet on turvattu ja eläkevarojen
hallinnon demokraattinen elementti säilyy myös jatkossa.

