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Työeläkeyhtiöt



Josa Jäntin käyrä



Työeläkeyhtiöt

• Suomessa työeläkkeitä maksavat siihen erikoistuneet vakuutusyhtiöt, 
työeläkeyhtiöt, säätiöt yms. 

• Näitä on nykyisin yhteensä 27.
• Näiden toiminta rahoitetaan työeläkemaksuilla, joita työntekijät ja 

työnantajat maksavat.
• Yritys voi valita eläkeyhtiön, mihin se ohjaa omat ja työntekijöidensä 

maksamat työeläkemaksut.
• Valittu eläkeyhtiö maksaa yrityksen entisten työntekijöiden eläkkeet. 
• Ylijäämä pitää lain mukaan sijoittaa huolellisesti.



Suomessa on 27 eläkeyhtiötä
• Elo
• Ilmarinen
• Varma
• Veritas Eläkevakuutus
• ABB Eläkesäätiö

• Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse

• Honeywell Oy:n Henkilökunnan Eläkesäätiö

• Kontinon Yhteiseläkesäätiö

• UPM sellutehtaiden eläkesäätiö

• L-Fashion Group Oy:n Eläkesäätiö

• Maataloustuottajain Eläkesäätiö

• Orionin Eläkesäätiö

• Sandvik Eläkesäätiö

• Sanoman Eläkesäätiö

• Telian eläkesäätiö

• Yara Suomen eläkesäätiö

• Yleisradion Eläkesäätiö

• Apteekkien Eläkekassa

• Eläkekassa Verso

• OP-Eläkekassa

• Valion Eläkekassa

• Reka Eläkekassa

• Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA

• Merimieseläkekassa

• KEVA

• Ahvenanmaan maakuntahallitus

• Suomen Pankki



Työeläkkeiden rahavirrat Suomessa vuonna 2017



Eläkeyhtiöiden varat ja sijoitukset v. 2017

• Eläkevarat nykyisin ovat n. 220 G€ (oma arvio)
• Suomeen eläkevaroista on sijoitettuna noin neljännes (yli 50 G€)
• Ulkomaille on sijoitettu eläkevaroja noin kolme neljännestä                   

(yli 150 G€).
• Työeläkevakuuttajat maksoivat 1,4 G€ ulkopuolisille sijoitusyhtiöille 

(Kauppalehti). 
• Eläkkeitä maksettiin 1,8 G€ (netto)
• Sijoitustuotot 13,9 G€.
• Valtion velka on n. 100 G€.



Lailliset ja laittomat palautukset 
asiakasyhtiöille
• Lain mukaan eläkeyhtiöt voivat palauttaa osan maksujen ylijäämästä 

asiakasyhtiöilleen.
• Eläkeyhtiöt kilpailevat keskenään yritysasiakkaista.
• On paljastunut, että eläkeyhtiöt ovat käyttäneet satoja miljoonia 

euroja julkisia varoja eli työntekijöiden ja työnantajien kokoamia 
eläkevaroja yritysten ”voiteluun” saadakseen nämä yritykset ja niiden 
työntekijät asiakkaikseen. Nämä yhtiöiden ja yritysten väliset 
sopimukset ovat tapahtuneet pitkälle salassa, ja ovat laittomia. 
(Tuomo Pietiläinen HS 14.9.2016)

• Valvova viranomainen, Suomen Finanssivalvonta (Fiva), on ollut hyvin 
vastahakoinen puuttumaan näihin laittomuuksiin.



Huijauksia

• Eläkesäästöjä savuna ilmaan Ruotsissa - nuoret eläkerahastojohtajat 
törsäsivät miljoonia (Kauppalehti)

• Eläkeläisten mitta alkaa täyttyä (MOT 2016)



Eläkerahastojen ennustettu kehitys 
(Josa Jäntti/ETK)



Oma muunnelmani Jäntin käyrästä
Eläkeyhtiöiden omaisuus (G€)
(Vaatisi tarkempia laskelmia)

Indeksisuhde
Vuosi 20/80 50/50 100/0
2018 207 207 207
2020 224 223 221
2030 336 327 312
2040 550 509 440
2050 877 770 592
2060 1404              1174 791



Josa Jäntin käyriä



Josa Jäntin käyriä (Eläketurvakeskus)



Myös työeläkeläiset maksavat työeläkemaksuja

Täysi eläke on 60 prosenttia palkkatulosta (brutto). 
• Tästä vähennetään työeläkemaksun suuruus (7 %) aivan kuten palkastakin.
• Verokirjassa mainittu ”bruttoeläke” on siten 53 % palkkatulosta.
• Verottajan kannalta kuitenkin bruttoeläkkeen suuruus on edelleen sama 60 

%, kuten ennen vähennystä, ja verottaa sen mukaisesti. 
• Verojen ja eläkemaksujen suhteen työeläkeläinen on muuten samassa 

asemassa kuin palkansaajat, mutta ilman työstä johtuvia vähennyksiä. 
• Kuitenkin, ansiotason tarkistusten suhteen eläkeläinen on eriarvoisessa 

asemassa kuin palkansaajat (vrt. taitettu indeksi – ansiotasoindeksi).



Keskustelun aihe:

Onko tässä mitään järkeä?


