Aloite 11 (Etelä-Espoon Elry)
Eläkerahastojen varojen pitkän aikavälin riskien arviointi työryhmätyönä

Eläkeläiset ry. perustaa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää pitkällä aikajänteellä, ovatko
eläkeläisten varat turvassa nykyisissä rahastoissa. Arvioidaan tulevaisuuden ennustamisen
mahdollisuudet eri aikajänteillä eläkerahastojen kannalta.
Riskejä käsitellään nykyisten ja tulevien eläkeläisten näkökulmasta. Lähtökohtana on
finanssijärjestelmän sortuminen niin, että rahastot menettävät valtaosan arvostaan. Sen seuraukset
ja vaikutukset eläkeläisten elämään arvioidaan. Lopuksi tehdään johtopäätökset riskien
hallitsemiseksi.
Asiaa selvitetään yhteiskuntaa eri näkökulmista katsovien asiantuntijoiden ja eläkeläisjärjestöjen
yhteistyöllä kuitenkin niin, että työryhmän johtaminen on eläkeläisjärjestöillä.

Perustelut:
1. Nykyisten rahastojen riskien arviointi perustuu olettamukseen, että yhteiskunnalliset olosuhteet säilyvät
vakaina ja nykyisen kaltaisina
2. Eläkeyhtiöiden kilpailu on johtanut riskisijoituksiin. Siitä antavat merkkejä eläkeyhtiöiden yksittäisten
vuosien suuret tuottovaihtelut ja suuret ongelmat (ELO ja ILMARINEN)
3. Pitkän ajanjakson riskien hallinnassa ei ole tähän mennessä arvioitu finanssikriisin vaikutuksia
4. Eläkerahastojen sijoituspäätöksiltä on puuttunut tilastolliset perusteet pitkän aikajänteen (yli
vuosikymmenen) ennusteille.

Vastaus muutos- ja lisäysesityksineen:
Eläkerahastojen riskien selvittäminen varojen pitkän aikavälin riskien arviointi työryhmätyönä
Aloitteiden tekijät ovat huolissaan eläkevarojen riittävyydestä, jotta niiden avulla kyetään
huolehtimaan tulevista eläkevastuista eläkevaroja kohtaavista uhkista, jotka ovat seurausta
mahdollisesta finanssijärjestelmän sortumisesta ja esittää asian selvittämiseen erillisen työryhmän
perustamista.
Taustaksi
Aloitteen olennainen sisältö on se, että eläkeläisjärjestöt ottavat aktiivisemman otteen eläkeläisiä
koskevien asioiden valmistelussa. On huomattava, että eläkeläisjärjestöjen jäsenistössä on todella
suuri asiantuntemus. Se pitää ottaa käyttöön. Työryhmätyöskentely on hyvä lähtökohta eri
näkökulmien huomioonottamiseksi ennen kuin ryhdytään suuriin uudistushankkeisiin.
Eläkevarat on sijoitettava lain mukaan "tuottavasti ja turvaavasti". Parhaillaan on käynnissä
kolmikantainen selvitys eläkevarojen sijoittamisesta. On mahdollista, että asetettu työryhmä
päätyy esittämään maltillista sijoitustoiminnan tuottojen kasvattamista. On kuitenkin huomioitava,
että samalla riskitaso nousee. Riskinoton lisääminen voi kuitenkin olla poliittisesti helpompi
vaihtoehto kuin eläkemaksujen nostaminen.
Taustaksi selvitystyölle antoivat työmarkkina keskusjärjestöt toimeksiannon Eläketurva keskukselleja
Telalle selvittää työeläkkeiden rahoitusta. 29.5.2020 julkaistussa raportissa kiinnitetään huomiota
eläkejärjestelmän rahoituksen haasteisiin, joiden seurauksena eläkemaksujen kertymä on
ennakoitua pienempi ja rahastojen tuotto heikompi. Tämän seurauksena eläkemaksuihin
kohdistuu korotuspaineita. Tällaisia tekijöitä ovat viime vuosien erittäin matala syntyvyys,
ansiotason kasvuvauhdin hidastuminen sekä korkotason pysyminen erittäin matalalla.
Raportissa esitetään rahastojen tuottojen lisäämistä korkeammalla riskinotolla. Tällöin rahastojen
pääoma kasvaisi ja eläkkeiden rahoitus paranisi lyhyellä aikavälillä. Eläkemaksuja jouduttaisiin

nostamaan vähemmän kuin nykymallissa pysymällä. Samalla kuitenkin epävarmuus eläkkeistä
lisääntyisi.
Edellä mainitusta käy esille, että pitkän ajan kuluessa tapahtuvia yhteiskunnallisia ongelmia kuten
finanssikriisiä ja koronaakin vaikeampia pandemioita, ei ole otettu huomioon. Vaarana on, että
pitkään kertyvät eläkevarat häviävät lyhyessä ajassa olemattomiin, jolloin voidaan vain todeta, että
valitettavasti näin kävi. Aloitteessa esitetään juuri tähän asiaan keskittyvää pohdiskelua. Riski on
valtava ja sen toteutumisen seuraukset kohdistuisivat ensisijaisesti eläkeläisiin. Itse asiassa
29.5.2020 julkaistussa raportissa esitetty sijoitusten riskitason nostaminen lisäisi katastrofiriskiä.
Raportin julkaisun jälkeen koronapandemian ja sen vuoksi asetettujen rajoitustoimien jatkuminen
ovat johtaneet merkittävään talouden ja eläkemaksujen supistumiseen. Pandemian kaikkia
vaikutuksia on vielä vaikea arvioida.
Edellisen eläkeuudistuksen 2017 yhteydessä sovittu eläkemaksujen 22,4 % maksutase on
voimassavuoden 2021 loppuun, ja nyt tehdään arviointia maksujen tulevaisuudesta.
Koronapandemian vuoksi työnantajien työeläkemaksua alennettiin väliaikaisesti (-2,6 %yksikköä.). Tämä rahoitettiin eläkerahastojen puskurista, ja syntynyt vaje pitäisi täyttää vuoden
2022 alusta alkaen.
On huomattava, että eläkerahastojen puskuria ei ole, jos eläkerahastot menettävät arvonsa
yhteiskuntaa kohtaavan katastrofin seurauksena.
Eläkeläiset ry:n vuonna 2019 hyväksytyn tavoiteohjelman "lkäystävälliseen Suomeen" mukaan
eläkejärjestelmän kestävyys tulee turvata. Rahastojen tuotolla on puskuroitava eläkemenojen ja maksujen vaihtelua. Eläkevarat on sijoitettava sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullisesti.
Eläkerahastojen ei tule osallistua veroparatiiseihin, koska niihin sijoitetut varat ovat pois
suomalaisesta tuotannosta ja kulutuksesta.

”Ikäystävälliseen Suomeen” tavoitteena on varmistaa eläkejärjestelmän kestävyys myös pitkällä
aikajaksolla. Siksi tulevaisuudessa vastaan tulevat uhkat on selvitettävä. On huomattava, että
työelämänsä alkuvaiheessa olevien nuorten kannalta tarkasteltuna uhkien esiintymistä täytyy
tarkastella vuosikymmeniä eteenpäin.

Vastaus
Edustajakokous pitää tärkeänä aloitteen vaatimusta eläkevarojen turvaamisesta.
Eläkevarojen sijoittamisessa liiallinen riskinotto ei ole kannatettavaa.
Järjestön hallitus seuraa keskustelua eläkejärjestelmän uudistamisesta ja ottaa
tarvittaessa kantaa.
Ehdotus: Muutetaan esitys edustajakokouksen päätökseksi seuraavaksi
Edustajakokous pitää tärkeänä eläkejärjestelmän kestävyyden turvaamista pitkällä aikajaksolla.
Eläkeläiset ry. perustaa työryhmän, jonka tehtävänä on käynnistää selvitys eläkejärjestelmää
tulevina vuosikymmeninä kohtaavista uhkista. Riskejä käsitellään nykyisten ja tulevien eläkeläisten
näkökulmasta. Selvityksen perusteella tehdään johtopäätökset ja laaditaan suuntaviivat
eläkejärjestelmän katastrofiriskien hallitsemiseksi.
- Edustajakokouksen päätös
Edustajakokous pitää tärkeänä aloitteen vaatimusta eläkevarojen turvaamisesta. Eläkevarojen
sijoittamisessa liiallinen riskinotto ei ole kannatettavaa. Järjestön hallitus seuraa keskustelua
eläkejärjestelmän uudistamisesta ja ottaa tarvittaessa kantaa. Eläkeläinen-lehdessä käsitellään

asiaa. Hallitus pohtii tapoja, joilla jäsenistön asiantuntemusta hyödynnetään.

