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§ 172
Mikkelin kaupunginhallituksen lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle ja 
valtiovarainministeriölle eläkejärjestelmien erillisyyttä käsitelleen työryhmän raportista

MliDno-2019-558

Valmistelija / lisätiedot:
Sari Häkkinen

Mikkelin kaupungin lausunto eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneen työryhmän 
raportista 2019

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat pyytäneet Mikkelin 
kaupungilta lausuntoa eläkejärjestelmien erillisyyttä käsitelleen työryhmän raportista 
(STM059:00/2018).

Sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön yhteinen työryhmä on 
selvittänyt, onko yksityisen ja kunnallisen eläkejärjestelmien yhdistäminen mahdollista 
ja tarkoituksenmukaista. Laajapohjaisen työryhmän yksimielinen ehdotus on, että 
eläkejärjestelmien yhdistäminen on niin mahdollista kuin tarkoituksenmukaistakin. 
Työryhmässä on arvioitu, onko työeläkejärjestelmässä mahdollista luopua kunnallisen 
ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien erillisyydestä. Työryhmä on työnsä aikana 
analysoinut eläkejärjestelmien eroja ja mahdolliseen yhdistymiseen liittyviä 
kysymyksiä.

Mikkelin kaupungilla on ollut käytössä Kuntaliiton luonnos samaan annettavaan 
lausuntoon ja yhtyy kuntaliiton antamaan lausunnon näkökulmiin sikäli, että 
kunnallisen eläkejärjestelmän lakkauttamiseen liittyvät näkökulmat ovat 
monimutkaiset ja laajakantoiset. Lisäksi eläkejärjestelmien yhdistäminen toisi hyötyjä, 
mutta sisältää myös riskejä, joista osa liittyy mahdollisen yhdistämisen tekniikkaan, 
hintaan, aikatauluihin, tietojärjestelmiin ja reunaehtoihin. Osa riskeistä liittyy 
yhdistämisen jälkeisen uuden eläkejärjestelmän toimivuuteen ja kunnallisesta 
eläkejärjestelmästä muodostettujen molempien eläkeyhtiöiden toimintakykyyn 
uudessa järjestelmässä

Mikkelin kaupungin mielestä työryhmän ehdotusta yksityisen ja kunnallisen 
eläkejärjestelmien yhdistämisestä on pidettävä kannatettavana ja erityisesti 
työeläkejärjestelmän rahoituksen kestävyyden näkökulmasta perusteltuna. Kuntien 
palveluksessa olevien työntekijöiden määrä on vähentynyt kunta-alalla tapahtuneiden 
ulkoistamisten ja yhtiöittämisten seurauksena. Erityisesti palveluiden ulkoistamista on 
tapahtunut kuntien tukipalvelutehtävissä ja jatkossa kuntien tehtävät ulkoistamisten 
osalta jatkuvat, vaikka sote- ja maakuntauudistus kaatuivatkin. Raportissa on otettu 
kantaa myös yhtiöittämisen näkökulmasta. Jatkossa kunnista eriytettävien yhtiöillä on 
mahdollisuus siihen, että nämä voivat säilyä samassa eläkejärjestelmässä kuin 
kunnatkin ja näin voidaan varmistaa kertymäpohjan laajuus ilman, että yhtiöille jää 
kustannusrasitukseksi muita yrityksiä suurempi eläkemaksu. Tämä sujuvoittaa 
työvoiman liikkuvuutta eri toimijoiden välillä.

Muuttuvassa toimintaympäristössä eläkejärjestelmien yhdistämisenkeskeisin hyöty on 
erillisiä eläkejärjestelmiä heikentävien riskien jakaminen yhdessä. Tärkeää on myös, 
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että eläkejärjestelmien yhdistäminen lähentää kuntatyönantajien eläkemaksun tason 
yksityisen sektoriin verrattuna. Sen vuoksi Mikkelin kaupunki tukee ehdotusta 
eläkejärjestelmien erillisyydestä luopumisesta. Ehdotuksen jatkovalmistelu tulee 
kuitenkin tehdä huolella, sillä kyseessä on merkittävä eläkevarallisuuden siirto 
kunnallisesta eläkejärjestelmästä yksityiseen eläkejärjestelmään ja jatkotyölle on 
varattava riittävä aika. Jos jatkovalmistelussa nousee esiin uusia kuntasektoriin 
vaikuttavia asioita, tai jos summat muuttuvat olennaisesti, linjauksia on syytä 
tarkastella uudelleen yhdessä.

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen

Kaupunginhallitus päättää antaa oheisen lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös
Hyväksyttiin.

Tiedoksi
kirjaamo@stm.fi, henkilöstöpalvelut
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Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä 17.4.2019 kaupungin yleisessä 
tietoverkossa julkaistusta pöytäkirjasta jäljennetyn otteen oikeaksi todistaa.
Mikkelissä
18.04.2019

Ari Liikanen
hallintojohtaja

Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty tiedoksi sähköpostilla 18.4.2019: 

sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamo, henkilöstöpalvelut 

Marjaana Kolehmainen, toimistosihteeri
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Muutoksenhakukielto
§172

Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. 
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.


