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Aika 21. maaliskuuta 2019, kello 11:40 – 12:30 
 
Paikka Break Sokos Hotel Levi, Tähtitie 5, 99130 SIRKKA 
 
Läsnä Jäsenet 

Tapani Hellstén, puheenjohtaja (hpj) (kohdat 15-21 ja 23-25) 
Marita Toikka, varapuheenjohtaja  
Kai Järvikare   
Janne Pesonen    
Mervi Simoska  
Jaakko Stenhäll 

 
Muut 
Terhi Peltokorpi, valtuuskunnan pj. 
Reijo Vuorento, valtuuskunnan 1. vpj. 
Kimmo Behm, valtuuskunnan 2. vpj. 
Heikki Niemeläinen, toimitusjohtaja   (kohdat 15-23 ja 25) 
Tuukka Salminen, sihteeri, johtaja, toimitusjohtajan varahenkilö (tjv) (kohdat 15-23 ja 25) 

 Johanna Hietalahti, vanhempi asiantuntija   (kohdat 15-23 ja 25) 
 
 
15. KOKOUKSEN AVAUS 
 

Kokouksen avasi Kuntien takauskeskuksen hallituksen puheenjohtaja Tapani 
Hellstén. 

 
[ - ] 
 
 
17. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 

Takauskeskuksen johtosäännön 11 §:n mukaan takauskeskuksen hallitus on 
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. 
 
Johtosäännön 13 § kohdan 4) mukaan hallituksen tehtävänä on varmistua 
siitä, että valtuuskunnan tai hallituksen jäsenillä ei ole sellaisia 
sidonnaisuuksia, jotka estäisivät toiminnan valtuuskunnan tai hallituksen 
jäsenenä. 

 
ESITYS  Hallitus toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
PÄÄTÖS  Esityksen mukaan. 
 
 
[ - ] 
[ - ] 
[ - ] 
 

 



KUNTIEN TAKAUSKESKUS PÖYTÄKIRJAN OTE 2/2019 
 
Hallitus  2(3) 
 
22. LAUSUNTOPYYNTÖ ELÄKEJÄRJESTELMIEN ERILLISYYTTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN 

RAPORTISTA 
  

Kuntien takauskeskukselle on saapunut 27.2.2019 lausuntopyyntö, jossa 
sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät takauskeskusta 
antamaan lausuntonsa eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittävän työryhmän 
raportista. Lausuntopyyntöön tulee vastata 19.4.2019 mennessä.  

   
  Työryhmän toimeksianto ja ratkaisuehdotus  
 

Toimeksiannon mukaan eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittävän työryhmän 
tehtävänä oli:  
 
1. selvittää, onko tarkoituksenmukaista ja mahdollista luopua kokonaan tai 
osittain nykyisestä kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien 
erillisyydestä, ja  

2. jos työryhmä työssään päätyy siihen, että järjestelmien yhdistämistä ei ole 
tarkoituksenmukaista toteuttaa, tehdä ehdotus niistä pysyvistä tai 
määräaikaisista toimista, jotka ovat siinä tilanteessa tarpeen.  

 
Työryhmän raportin mukaan erillisyydestä johtuvaa ongelmaa voitaisiin hoitaa 
laatimalla tasausjärjestelmä kunnallisen ja yksityisen eläkejärjestelmän välille. 
Näin kehitetty tasausjärjestelmä kattaisi molemmat järjestelmät. Työryhmä 
kuitenkin katsoo, että ongelman hoitaminen pelkästään tasausjärjestelmiä 
kehittämällä ei ole työryhmälle annetun tehtävän mukainen.  
 
Ongelman ratkaisuksi työryhmä esittää menettelyä, jossa kunnallinen 
eläkejärjestelmä muutettaisiin yksityisen järjestelmän eläkelaitosta 
vastaavaksi. Kunnallinen eläkelaitos Keva muuttuisi työeläkevakuutusyhtiöksi, 
joskin siitä osa jatkaisi edelleen kunnallisena eläkelaitoksena. Perustettavaan 
yksityisoikeudelliseen yhtiöön siirtyisi myös Kevan nykyinen sijoitusvarallisuus.
  
Valitsemaansa ratkaisuvaihtoehtoa työryhmä perustelee seuraavasti: 
 

”Tulevaisuuden muutostrendeihin liittyy monia epävarmuuksia. 
Eläkejärjestelmien yhdistäminen kasvattaisi molempien 
eläkejärjestelmien osalta joukkoa, joka kantaa riskin 
mahdollisista toimintaympäristön muutoksista. Yhdistymisen 
jälkeen yhdistettyyn eläkejärjestelmään kohdistuvat riskit 
kannettaisiin yhdessä nykyisten yksityisen sektorin ja 
kunnallisen eläkejärjestelmän rahoittajien kesken. 
Eläkejärjestelmään vaikuttavia merkittäviä muutoksia voi 
tapahtua esimerkiksi työllisyydessä, sijoitusmarkkinoilla, 
syntyvyydessä, nettomaahanmuutossa tai keskimääräisen 
eliniän kehityksessä. Yhdistäminen myös poistaisi työvoiman 
siirtymistä aiheutuvat eläkejärjestelmien maksupohjiin 
kohdistuvat riskit. Yhdistämisen jälkeen eläkejärjestelmillä ei 
enää olisi vaikutusta kunnallisten palvelujen tuottamistapaan 
eikä rakennemuutosten yhteydessä tarvitsisi tehdä etuuksiin 
liittyviä erityisjärjestelyjä.”  
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Työryhmän raportissa ei tarkastella riskien tasaamista edellä lainattua 
laajemmin. Erityisesti kuntatyöntekijöiden nykyisen verotuloihin turvautuvan 
järjestelmän vaihtuminen palkkasummaan perustuvaksi järjestelmäksi olisi 
ansainnut huomiota.  
 
Liite 22/1 Lausuntopyyntö 25.2.2019 
 Liite 22/2 Työryhmän raportti: Eläkejärjestelmien erillisyys 
Liite 22/3 Muistio: Kuntien takauskeskuksen lausunto eläkejärjestelmän 

erillisyyttä selvittävän työryhmän raportista 
 

ESITYS   Kuntien takauskeskus katsoo, että kunnallisen ja yksityisen eläkejärjestelmän 
erillisyys on perusteltua poistaa tavalla, jonka seurauksena eläkejärjestelmien 
kyky suoriutua vastuistaan tulee neutraaliksi suhteessa kunnan tekemiin 
valintoihin.  

 
Kuntien takauskeskus katsoo, että riskinkannon tarkastelussa tulisi huomioida 
kunnallisen ja yksityisen eläkejärjestelmän tulopohjien erot. Samassa 
yhteydessä tulisi selventää, miten kunnallisen eläkejärjestelmän noin 115 
miljardin euron suuruisten eläkevastuiden laillinen suhde kuntien vastuisiin 
järjestyisi muutoksen jälkeen.  
 
Työryhmämuistiota tulisi täydentää näiltä osin, jotta asiaan voisi ottaa kantaa. 

 
PÄÄTÖS  Esityksen mukaan. 
 
 
 
Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
 
Helsingissä 11.4.2019 

 
Tuukka Salminen 
Johtaja, toimitusjohtajan varahenkilö 


