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F i nanss iva lvon na n laus u nto eläkejärjestel m ien eri I I isyyttä selvittäneen
työryhmän raportista

Sosiaali- ja terveysm i nisteriö on pyytänyt Fi nanssivalvon nan lausuntoa
eläkejärjestelm ien eri I I isyyttä selvittäneen työryhmän raportista.

Finanssivalvonta kiittää mahdollisuudesta lausua raportista ja esittää lau-
suntonaan seuraavaa. Finanssivalvonta toteaa, että se tarkentaa tarvit-
taessa mielellään lausunnossaan esittämiensä huomioiden taustaa ja
tarkoitusta.

Oikeudellisia näkökohtia

Työryhmän ehdotuksen mukaan TyEL-Keva hoitaisi aloittaessaan
kunta-alan työntekijöiden vakuuttamista. Työryhmä jättää vielä avoi-
meksi, toim isiko TyE L-Keva työeläkevakuutusyhtiönä vai eläkekassana

F i n an ssiv alvonta totea a, että nykyisen vakuutuskassalain m ukaan elä-
kekassassa voivat olla vakuutettuina vain sen toimintapiiriin kuuluvat
työntekijät. ïoim i ntapiiri on yksi eläkekassatoim i nnan peruspi irteistä,
joka erottaa eläkekassat työeläkevakuutusyhtiöistä. Ottaen huomioon
kunta-alan toimintakentän laajuus ja monimuotoisuus kunta-alan työnte-
kijät kokonaisuutena voisivat tuskin muodostaa vakuutuskassalaissa
tarkoitettua toi m intapi i riä. Tämän perusteel la F i n an ssiv alvonta yhtyy ra-
porfrssa esitettyyn arvioon, jonka mukaan kassavaihtoehto vaatisi to-
dennäköisesti eläkekassoja koskevan lainsäädännön tarkistam ista.

Rahoitus

Työryhmä ehdottaa, että yhdistymisestä alkaen kunta-alan työntekijät
vakuutettaisiin TyEL:n mukaisesti ja että ennen yhdistymistä kunnalli-
sessa eläkejärjestelmässä karttuneiden eläkkeiden TyE L-tasoa vastaa-
vat osat siirrettäisiin osaksi TyEl-järjestelmää ja rahoitettaisiin TyEL:n
periaatteiden mukaan. Järjestelmien yhdistämisen maksuvaikutuksen
neutral isoim iseksi työryh mä ehdottaa maksuvai kutuksen kaksivaiheista
neutralointia kertaluonteisella varojen siirtämisellä TyEL-järjestelmään
ja jättämällä osa TyEL:n mukaisesta eläkemenosta Julkis-Kevan vas-
tuulle. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että ennen yhdistymistä karttuneille
TyEL-järjestelmään siirtyville eläkkeille käytettäisiin omaa kuolevuuspe-
rustetta henkilöiden TyE L:stä poikkeavan, korkeam man elin iän vuoksi.
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En nen yhd istym istä ku nnal I isessa eläkejärjestelmässä karttuneiden
eläkkeiden TyEL{ason yl ittävien osien rahoituksesta vastaisivat ku nnat
ja maakunnat. Eläkejärjestelmien yhdistäminen vaatisi muutoksia sekä
yhteisiin että yksittäisten eläkelaitosten tietojärjestelm iin.

F i n a n s s iv alv o nta p it ä ä tärke ä n ä, että jatkova I m istel ussa ki i n n itetää n
työryh män työskentelyssä esille nousseel la tavoi n huom iota järjestel-
mien yhdistämisen riittävän tarkkuuden ohella myös toteutuksen yksin-
kertaisuuteen ja ymmärrettävyyteen. Tämä on Frnanssivalvonnan mu-
kaan myös valvonnan näkökulmasta merkittävää. Finan ssivalvonta kat-
soo, että eläketurvan toimeenpanon jatkuvuuden varmistamiseksi mm.
tietojärjestelmiin ja muihin käytännön ratkaisuihin tarvittavien muutosten
kartoittamiseen ja toteuttamiseen tulee varata riittävästi aikaa kaikille
osapuolille jatkotyön eri vaiheissa.

Työryhmä ehdottaa, että Kevan toiminta jaettaisiin kahteen osaan, ns
TyEL-Kevaan ja Julkis-Kevaan. TyEL-Keva olisi kokonaisuudessaan
Finanssivalvonnan valvonnan piirissä.

F i n a n ssiv alv o nta katso o, ett ä m ol e m p i e n, T yEl- Keva n ja J u I ki s- Keva n
valvonta, tulisi keskittää kokonaisuudessaan Finanssivalvonnalle, jolloin
valvon nal I isia rajapintoja ja valvon nan katvealueita ei m uodostuisi.

Työryhmän ehdotuksen mukaan TyEL-Kevan tulo osaksi TyEl-järjestel-
mää pyrittäisiin toteuttamaan niin, ettei Kevan aiemmasta monopoliase-
masta aiheutuisi hyötyä tai haittaa TyEl-Kevalle sen kilpaillessa muiden
eläkelaitosten kanssa. Toisin sanoen uuden toimijan tulo pyrittäisiin to-
teuttamaan kilpailuneutraalisti.

Finanssivalvonta pitää tärkeänä, että TyEL-Kevan tullessa kilpailun pii-
riin kilpailuneutraliteetti pyritään varmistamaan. Kilpailun toimivuuden
kannalta sekä liian edullinen että liian epäedullinen TyEL-Kevan asema
suhteessa kilpailijoihin aiheuttaa ongelmia työeläkemarkkinoilla. Kilpai-
luun vaikuttavat seikat tulisi siksi arvioida valmistelussa kattavasti. Ku-
ten työryhmä esittää, kilpailunäkökulma on otettava huomioon esimer-
kiksi vakavaraisuuspääomaa, vakuutusteknisiä riskejä ja toimeenpano-
kustannusten rahoittamista koskevissa säännöksissä.

Finanssivalvonta katsoo, että valmistelussa lähtökohtana tulisi olla, että
TyEL-Kevaa koskevat sen toiminnassa samat säännökset kuin muitakin
vastaavia eläkelaitoksia. Muista poikkeavan sääntelyn tulisi olla hyvin
perusteltua ja se tulisi rajoittaa siirtymävaiheeseen. Lisäksi tulisi varmis-
taa, että TyEL-Keva ja Julkis-Keva ovat toiminnallisesti kaikilta osin eril-
lisiä eläkelaitoksia.
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Muita huomioita

Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä oli esitetty muutoksia Kevan
rahoitukseen ja hallintoon. Myös monet työryhmäraportin laskelmista
perustuvat uudistuksen toteutumiselle esitetyn mukaisena. Finanssival-
vonta toteaa, että jatkovalmistelussa tulisi päivittää tilannekuva sekä
laskelmat tältä osin.

FINANSSIVALVONTA

Ka hanna Korhonen
il¡kkö riskiasiantuntija
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