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Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö työeläkeyhtiöiden hakemista muutoksista työntekijän 
eläkelain mukaisen eläkevakuutuksen vuoden 2023 vastuuvelkaa koskeviin laskuperusteisiin 

Työeläkeyhtiöiden hakemus 

Työeläkevakuutusyhtiöt ovat 25.11.2022 hakeneet laskuperustemuutoksia 
vastuuvelan laskentaa varten. 
 
Työeläkevakuutusyhtiöt esittävät muutoksia eläkevastuiden täydennyskertoi-
men laskentaan. Täydennyskertoimesta on säädetty TyEL 171 pykälässä.  Py-
kälä muuttui kesäkuussa. Nykyisin täydennyskerroin saa olla myös negatiivi-
nen, jos eläkelaitosten keskimääräinen vakavaraisuus on alentunut merkittä-
västi. 
 
Täydennyskertoimen arvo laskettaisiin jatkossa kaavalla, jota käytettiin halli-
tuksen esityksen HE30/2022 vp vaikutusarviolaskemissa. Täydennyskertoi-
men arvo olisi negatiivinen, jos eläkelaitosten keskimääräinen vakavaraisuus-
aste on alle 119,8 prosenttia. Korkean vakavaraisuuden tilanteessa täyden-
nyskertoimen arvo olisi nykyistä matalampi. Muutos parantaisi eläkelaitosten 
riskinkantokykyä ja näin sijoitusten tuottopotentiaalia. 
 
Täydennyskertoimen arvo laskettaisiin jatkossa kuukausittain nykyisen neljän-
nesvuosittaisen sijaan. Tiheämpi laskenta lyhentäisi viivettä alan vakavarai-
suusasteen määrittelyhetken ja täydennyskertoimen soveltamisen välillä. Ha-
kemuksessa esitetään myös, että osaketuottokerroin laskettaisiin kuukausit-
tain. 
 
Täydennyskertoimen uusi kaava vahvistaisi eläkelaitosten vakavaraisuuksia, 
joten vakavaraisuuspääomasta jaettavien asiakashyvitysten parametria esite-
tään pienennettäväksi. Esitys neutraloisi täydennyskertoimen kaavamuutok-
sen vaikutuksen asiakashyvityksiin tasaisen sijoitusympäristön tilanteessa. 
 
Lisäksi hakemuksessa esitetään vahvistettavaksi eri kertoimien ja parametrien 
arvoja. Arvot on laskettu vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti. 

Lausunto 

Eläketurvakeskus teki stokastisia laskemia täydennyskertoimen vaikutuksesta 
hallituksen esitystä HE30/2022 vp varten. Hakemuksen mukainen kaava to-
dennäköisesti parantaisi eläkelaitosten sijoitustuottoja pitkällä aikavälillä. 
Uusi kaava toisi nykyistä tehokkaamman menettelytavan tukemaan 
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eläkelaitosten sijoitustoimintaa väliaikaisesti heikossa markkinatilanteessa. 
Pitkäkestoisessa heikossa sijoitusmarkkinatilanteessa muutos mahdollistaisi 
eläkelaitoksille korkeamman sijoitusriskin ottamisen ja näin saattaisi voimis-
taa sijoitustappioita. 
 
Eläketurvakeskus laskee täydennyskertoimen ja osaketuottokertoimen arvot 
eläkelaitosten antamien tietojen perusteella. Eläketurvakeskus toteutti mar-
raskuussa yhdessä eläkelaitosten kanssa laskuharjoituksen kuukausittaisen 
osaketuotto- ja täydennyskertoimen laskennasta. Laskuharjoitus sujui hyvin. 
Kuukausittainen laskenta lisäisi sekä eläkelaitosten että Eläketurvakeskuksen 
laskentatyötä, mutta samalla se nopeuttaisi täydennyskerroinmekanismin 
tarkoituksenmukaista reagointia sijoitusmarkkinoiden voimakkaassa laskussa. 
 
Eläketurvakeskuksella ei ole huomautettavaa perustehakemukseen. 

 
 
Eläketurvakeskus 
 
 
Allan Paldanius  Jaakko Aho 


