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1 Toimintaympäristön kehitys 
 
Kuntien eläkevakuutuksen toimintaympäristön suurimmat muutokset koskivat 
vuonna 2007 kuntakenttää ja sijoitusmarkkinoita. Vuoden aikana tehtiin 
merkittävä päätös työeläkealan yhteistyön lisäämisestä, kun julkisalojen 
eläkelaitokset tulivat vuoden 2008 alusta mukaan Eläketurvakeskuksen 
toimintaan ja hallintoon. 
 
Kunta- ja palvelurakenneuudistus (ns. PARAS-hanke) eteni kuntakentällä. 
Kuntien eläkevakuutus seuraa erityisesti kuntasektorin muutosprosessia ja sen 
vaikutuksia palvelutuotannon tapoihin ja vakuutettujen henkilöiden määrään 
kunnallisessa eläkejärjestelmässä. Maksutulon pohjana oleva kuntien 
palkkasumma kehittyi vuonna 2007 varsin nopeasti eli 6 prosentin 
vuosivauhtia. Tämä viittaa siihen, että kunnat eivät tehostamistoimistaan 
huolimatta ole vähentämässä oman työvoimansa määrää. Yksi keskeinen syy 
lienee se, että väestön ikääntyminen lisää palvelutarvetta.  
 
Sijoitustoiminnan toimintaympäristö vaikutti vuoden 2007 alkupuoliskolla 
rauhalliselta ja suotuisalta, mutta Yhdysvaltojen asuntolainamarkkinoilta 
alkanut finanssimarkkinoiden kriisi teki loppuvuodesta erittäin haastavan. 
Sijoitustuotto tehtiinkin vuonna 2007 lähes kokonaan jo alkuvuoden aikana, ja 
vuoden 2008 osalta tilanne vaikuttaa melko haastavalta. 
 
Vuoden 2005 alun eläkeuudistuksen jälkeen ei ole käyty vilkasta 
eläkepoliittista keskustelua. Yksityisellä sektorilla keskustelua on käyty 
lähinnä mahdollisuuksista pitää maksutaso ennallaan, vaikka korotustarpeita 
olisikin. Koska kunnallisessa eläkejärjestelmässä maksua ollaan jo aavistuksen 
verran laskemassa, tämäntyyppisiä muutospaineita ei ole näkyvissä. 
 
Kuntien eläkevakuutuksessa merkittävimmät kehityshankkeet vuonna 2007 
liittyivät eläkkeiden käsittelyn ja laskennan tietojärjestelmien uudistamiseen. 
Kuntien eläkevakuutuksen liittyminen aiempaa tiiviimmin osaksi laajempaa 
työeläkejärjestelmää on koettu monin tavoin hyödylliseksi, mutta 
järjestelmähankkeiden kannalta se on lisännyt riippuvuutta ulkopuolisista 
tahoista. 

2 Säädösmuutokset 
 
Kuntien eläkeneuvottelukunta 
 
Kunnalliseen eläkelakiin lisättiin säännökset uudesta kuntien 
eläkeneuvottelukunnasta. Neuvottelukunta toimii valmistelu-, neuvottelu- ja 
lausunnonantoelimenä kunnallisen eläketurvan lainsäädännön kehittämistä 
koskevissa kysymyksissä. Neuvottelukunnan puheenjohtaja on 
valtiovarainministeriöstä ja jäsenet edustavat kunnallisia pääsopijajärjestöjä ja 
Kuntien eläkevakuutusta.  
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Myös valtuuskuntaa ja hallitusta koskevia säännöksiä muutettiin. Säännökset 
hallituksen jaostosta ja lisätystä hallituksesta kumottiin kuten myös säännökset 
eläkeasiamiehestä ja varhaiseläkelautakunnasta. Kunnallisen eläkelaitoksen 
ohjesäännöstä luovuttiin. Muuttunutta lainsäädäntöä näiltä osin selostetaan 
tarkemmin kohdassa Hallinto. 
 
Kuntien eläkevakuutus mukaan Eläketurvakeskukseen 
 
Eläketurvakeskuksesta annettua lakia muutettiin niin, että myös julkiset 
eläkejärjestelmät osallistuvat sen hallintoon ja kustannuksiin vuoden 2008 
alusta lähtien. Eläketurvakeskus toimii nyt koko työeläkejärjestelmän 
yhteiselimenä. Kuntien eläkevakuutuksella on edustus sen hallituksessa ja 
edustajistossa. Kunnalliseen eläkelakiin lisättiin säännökset Kuntien 
eläkevakuutuksen osallistumisesta Eläketurvakeskuksen kustannuksiin. 
 
Kunta-asiat sisäasiainministeriöstä valtiovarainministeriöön 
 
Sisäasiainministeriön kuntaosasto ja sen tehtävät siirrettiin vuoden 2008 alussa 
sisäasiainministeriöstä valtiovarainministeriöön. Samassa yhteydessä 
kunnallista eläkelakia muutettiin niin, että siinä olevat maininnat 
sisäasianministeriöstä muutettiin valtiovarainministeriöksi. 
 
Taloudellinen tuki 
 
Kunnallisen eläkelaitoksen lisäeläkesäännössä on määräykset edunjättäjän 
kuoleman jälkeen myönnetystä ryhmähenkivakuutuksesta eli taloudellisesta 
tuesta. Taloudellisen tuen perussummia ja lapsikorotusta korotettiin 2,5 
prosenttia.  

3 Maksutulo 
 
Kunnallisen eläkelain (KuEL) mukaisia vakuutettuja oli vuoden 2007 lopussa 
noin 490 000 eli noin 2 % enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. KuEL-
palkkasumma oli 12 559 milj. euroa, mikä oli 713 milj. euroa (6 %) enemmän 
kuin 2006.  
 
KuEL-maksutuloa kertyi vuonna 2007 yhteensä 3 572 milj. euroa (3 352 milj. 
euroa vuonna 2006), mikä oli 28,4 % palkkasummasta. Maksutulo kasvoi 
edellisvuoteen verrattuna 219 milj. euroa (6,5 %). KuEL-maksutulo koostui 
neljästä eri osasta eli työnantajan ja työntekijän maksamasta 
palkkaperusteisesta maksusta sekä työnantajalta perittävistä 
eläkemenoperusteisesta ja varhaiseläkemenoperusteisesta maksusta. 
 
Palkkaperusteista maksua kerättiin 2 651 milj. euroa, mikä oli 3,1 % enemmän 
kuin vuonna 2006. Työntekijöiden osuus maksusta oli 579 milj. euroa ja 
työnantajien 2 072 milj. euroa. Vuonna 2007 palkkaperusteinen maksu oli 
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keskimäärin 21,1 % palkoista eli 0,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 
2006. Maksu jakaantui siten, että alle 53-vuotiailta työntekijöiltä perittiin 
maksua 4,3 %, 53 vuotta täyttäneiltä 5,4 % ja työnantajilta 16,5 %. 
 
Eläkemenoperusteista maksua perittiin jäsenyhteisöiltä valtuuskunnan 
päätöksen mukaisesti 822 milj. euroa, mikä palkkasummaan suhteutettuna teki 
6,5 %. Edellisvuoteen verrattuna maksu kasvoi 98 milj. euroa eli 13,5 %.  
 
Varhaiseläkemenoperusteista maksua perittiin valtuuskunnan päätöksen 
mukaisesti 99 milj. euroa, mikä oli 0,8 % palkkasummasta.  
 
Taloudellinen tuki on ryhmähenkivakuutusta vastaava etuus, joka suoritetaan 
kunnallisen viranhaltijan tai työntekijän kuoltua hänen edunsaajilleen. Kuntien 
eläkevakuutuksen kautta taloudellisen tuen oli vuoden 2007 lopussa järjestänyt 
635 jäsenyhteisöä. Taloudellisen tuen maksuosuuksia ja hoitokustannuksia 
peritään vuodelta 2007 vastaava määrä kuin niitä maksetaan eli runsaat 5 milj. 
euroa, mikä on lähes saman verran kuin edellisenä vuonna. 
 
Työttömyysvakuutusrahastolta saatiin vakuutusmaksua 87 milj. euroa. 
 

KuEL-maksuprosentti 1998–2007 
  
Vuosi Työnantajan osuus Palkansaajan Yhteensä
 Palkka- Eläkemeno- Varhais- Omavastuu- Yhteensä eläkemaksu- keskimäärin
 perusteinen perusteinen eläkemeno- maksut   prosentti   
 maksu maksu perusteinen      
  maksu          
2007 16,50 6,54 0,79  23,83 4,61 1) 28,44
2006 17,10 6,11 0,50   23,71 4,60 1) 28,31
2005 17,10 5,55  0,56 23,21 4,90 2) 28,11
2004 17,45 4,98  0,64 23,07 4,60  27,67
2003 17,45 4,59  0,69 22,73 4,60  27,33
2002 17,65 4,17  0,70 22,52 4,40  26,92
2001 17,55 3,85  0,78 22,18 4,50  26,68
2000 17,35 3,60  0,71 21,66 4,70  26,36
1999 17,35 3,34  0,76 21,45 4,70  26,15
1998 17,35 3,10  0,74 21,19 4,70  25,89
 
1) alle 53-vuotiailta 4,3 % ja 53 vuotta täyttäneiltä 5,4 % 
2) alle 53-vuotiailta 4,6 % ja 53 vuotta täyttäneiltä 5,8 % 
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4 Eläkkeet ja ammatillinen kuntoutus 
 
Eläkehakemukset ja -ratkaisut 
 
Eläkehakemuksia ratkaistiin vuonna 2007 yhteensä 49 176 eli noin 2 500 (5 %) 
enemmän kuin edellisvuonna. Ratkaistujen hakemusten määrät eri eläkelajien 
osalta lisääntyivät tasaisesti muutamalla sadalla. Suhteellisesti eniten (16 %) 
kasvoi kuntoutuspäätösten määrä. 
 
Ratkaistut hakemukset eläkelajeittain 
 Kaikki hakemukset, kpl  joista uusia eläke-
Eläkelaji v. 2007 v. 2006 Muutos, % hakemuksia v. 2007
Vanhuuseläke 10 842 10 608 2,2 9 549
Täysi työkyvyttömyyseläke 17 254 16 878 2,2 8 473
Osatyökyvyttömyyseläke 4 845 4 458 8,7 2 151
Työttömyyseläke 2 503 2 305 8,6 2 374
Osa-aikaeläke 2 799 2 611 7,2 2 192
Perhe-eläke 4 202 3 841 9,4 2 686
Muut eläkeasiat 3 675 3 344 9,9  
Kuntoutuspäätös 3 056 2 625 16,4  
Kaikki 49 176 46 670 5,4 27 425

 
Uusia eläkehakemuksia eli ensimmäistä kertaa jotakin eläkelajia hakeneita oli 
27 425, mikä oli 7 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Eläke myönnettiin 
23 798 hakemukseen. Työkyvyttömyyseläkkeitä koskevista hakemuksista 
hylättiin 19,4 %, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta 
aiemmin. 
 
Kuntien eläkevakuutuksen tavoitteena oli vuonna 2007, että 90 % päätöksistä 
saadaan annettua ajoissa (ns. palvelutasotavoite). Palvelutasomittarin mukaan 
palvelutaso oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin eli 90,8 % eläkepäätöksistä 
annettiin ajoissa. Lähes kaikkien eläkelajien käsittelyajat lyhenivät jonkin 
verran edellisvuodesta. Nopeimmin ratkaistiin työttömyys- ja perhe-
eläkehakemukset, joista päätös annettiin keskimäärin 20 päivässä. 
Työkyvyttömyyseläkepäätös annettiin keskimäärin 56 päivässä.  
 
Eläkehakemusten kokonaiskäsittelyaika 
 Käsittelyaika, päivää  
Eläkelaji 2007 2006 Muutos 
Vanhuuseläke 27 35 -8 
Työkyvyttömyyseläke 56 56 0 
Työttömyyseläke 20 25 -5 
Osa-aikaeläke 40 47 -7 
Perhe-eläke 20 24 -4 
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Kunta-alan eläkepoistuma 
 
Kunnallisen eläkelain piiriin kuuluu lähes puoli miljoonaa vakuutettua. Noin 
77 % kunta-alan vakuutetuista on naisia. Vakuutettujen keski-ikä oli vuonna 
2007 suhteellisen korkea eli 45 vuotta. Väestöllisten tekijöiden lisäksi vanha 
ammatillinen eläkeikäjärjestelmä vaikuttaa kunta-alalla yhä merkittävästi 
eläkkeelle siirtymiseen. 
 
Vakuutetut iän ja sukupuolen mukaan 31.12.2006 
Ikä, vuotta Miehet Naiset Kaikki
15–19 690 1 944 2 634
20–24 3 992 13 672 17 664
25–29 8 027 29 108 37 135
30–34 10 987 36 113 47 100
35–39 11 808 40 858 52 666
40–44 14 372 51 187 65 559
45–49 16 143 59 665 75 808
50–54 17 396 60 264 77 660
55–59 16 564 53 876 70 440
60–64 8 639 21 383 30 022
65– 1 389 2 690 4 079
Kaikki  110 007 370 760 480 767

 
Kunta-alalta siirtyi vuonna 2007 eläkkeelle 12 484 henkilöä, mikä oli noin 600 
enemmän kuin edellisvuonna ja samalla enemmän kuin koskaan aikaisemmin. 
Eläkkeelle siirtyneisiin ei lasketa mukaan niitä, jotka ovat siirtyneet osa-
aikaeläkkeelle tai saavat perhe-eläkettä. Uusia osa-aikaeläkkeitä alkoi 1 937.  
 
Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 58,6 vuotta, ja se nousi edellisvuodesta 0,3 
vuodella. Keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää voidaan kuvata myös 
Eläketurvakeskuksen kehittämällä eläkkeellesiirtymisiän odote -mittarilla. Se 
kuvaa, minkä ikäisenä 25-vuotiaat vakuutetut siirtyisivät keskimäärin 
eläkkeelle, jos eläkkeelle siirryttäisiin tulevaisuudessa samoin kuin 
tarkasteluvuonna. Eläkkeellesiirtymisiän odote nousi vuonna 2007 
edellisvuodesta 0,1 vuodella eli tasan 60 vuoteen. 
 
Kunta-alalta eläkkeelle siirtyneet, keski-ikä ja keskieläke eläkelajeittain vuonna 2007 
Eläkelaji Henkilöä Keski-ikä, v. Keskieläke, e/kk
Vanhuuseläke 5 365 62,8 1 540
Täysi työkyvyttömyyseläke 1 961 57,7 1 076
Täysi kuntoutustuki 2 116 49,9 949
Osatyökyvyttömyyseläke 1 402 55,1 615
Työttömyyseläke 1 640 60,3 845
Kaikki 12 484 58,6 1 172

 
Vuoden 2005 eläkeuudistuksen yhteydessä tuli mahdolliseksi siirtyä 
vanhuuseläkkeelle joustavasti 63–68-vuotiaana. Henkilökohtaista 
vanhuuseläkeikäänsä myöhemmin vanhuuseläkkeelle siirtyi katsausvuonna 
1 273 henkeä, mikä oli 300 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Toisaalta 
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henkilökohtaista vanhuuseläkeikäänsä aiemmin vanhuuseläkkeelle siirtyi 881 
henkeä eli 200 enemmän kuin vuonna 2006. 
 
Merkittävimmät työkyvyttömyyden syyt olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 
sekä mielenterveyden häiriöt. Ne kattavat 70 % työkyvyttömyyseläkkeelle 
siirtyneiden sairauksista. Toistaiseksi voimassa olevat työkyvyttömyyseläkkeet 
myönnetään useimmiten tuki- ja liikuntaelinten sairauksien vuoksi, kun taas 
kuntoutustuet myönnetään useimmiten mielenterveyden häiriöiden vuoksi. 
 
Työkyvyttömyyseläkkeille siirtyneet sairausryhmän mukaan vuonna 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Osuus kaikista, %  

Sairausryhmä 

Täysi 
työkyvyttö-
myyseläke

Täysi 
kuntoutus-

tuki

Osa-
työkyvyttö-
myyseläke Kaikki

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 39,4 34,6 57,1 42,1
Mielenterveyden häiriöt 22,4 40,0 17,2 27,9
Kasvaimet 7,1 8,4 3,0 6,5
Verenkiertoelinten sairaudet 9,5 3,5 5,3 6,1
Hermoston sairaudet 7,0 2,9 5,6 5,1
Muut sairaudet 14,6 10,6 11,8 12,3
Kaikki 100,0 100,0 100,0 100,0

 
 
Eläkepäätöksiä koskeva itseoikaisumenettely 
 
Kuntien eläkevakuutuksen eläkepäätöksiin voi hakea muutosta 
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta, jonka päätöksistä voi valittaa 
vakuutusoikeuteen. Valitukset toimitetaan Kuntien eläkevakuutukselle, joka 
voi joko oikaista päätöksensä tai toimittaa valitukset muutoksenhakuelinten 
käsiteltäväksi. 
 
Kuntien eläkevakuutus käsitteli vuonna 2007 yhteensä 1 416 valitusta, jotka oli 
tehty sen päätöksistä (1 513 valitusta vuonna 2006). Valituksista 1 186 (1 208) 
liittyi työkyvyn arviointiin. Kaikista valituksista Kuntien eläkevakuutus oikaisi 
12,7 % (10,3 %) ja työkyvyn arviointia koskevista valituksista 12,4 % 
(10,3 %). 
 
Niistä Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan antamista päätöksistä, 
joista oli valitettu vakuutusoikeuteen, käsiteltiin Kuntien eläkevakuutuksessa 
vuonna 2007 yhteensä 537 (484 vuonna 2006). Valituksista 460 (439) koski 
työkyvyn arviointia ja Kuntien eläkevakuutus oikaisi niistä 3,7 % (3,4 %). 
 
Ammatillinen kuntoutus 
 
Ammatillisen kuntoutuksen piiriin tuli 2 111 uutta kuntoutusasiakasta, mikä oli 
samaa suuruusluokkaa kuin edellisenä vuonna. Asiakkaiden keski-ikä oli 46,9 
vuotta. Kuntoutettavien yleisimpiä ammattiryhmiä olivat laitoshuoltajat ja 
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siivoojat, sairaanhoitajat, perus- ja lähihoitajat, maatalouslomittajat, 
kodinhoitajat, lastenhoitajat ja perhepäivähoitajat.  
 
Vuoden aikana annettiin 3 056 kuntoutuspäätöstä. Kuntoutushakemusten 
käsittelyaika oli 17 päivää. Hylkäävien päätösten määrä laski edellisestä 
vuodesta prosenttiyksikön ja oli 16 %. Hakijoista 49 prosentilla työkykyä 
alensi tuki- ja liikuntaelinsairaus. Toiseksi suurin päätautiluokka oli 
mielenterveyden häiriöt (27 %). 
 
Ammatillisen kuntoutuksen ohjelman sai päätökseen 755 asiakasta, joista 
koko- tai osapäiväiseen työhön palasi 79 %. Työllistyneiden osuus parani 
edellisestä vuodesta 2 prosenttiyksikköä.  
 
Päätöksen oikeudesta kuntoutukseen saaneet diagnoosiluokittain vuonna 2007 

 
 
Maksetut eläkkeet 
 
KuEL-eläkemeno oli vuoden 2007 lopussa yhteensä 2 665 milj. euroa, mikä oli 
171 milj. euroa eli 6,9 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Maksussa olevia 
eläkkeitä oli vuoden lopussa yhteensä 313 099 eli 3 % enemmän kuin vuonna 
2006. 
 
KuEL-eläkemeno eläkelajeittain 2003–2007 
Milj. euroa 2007 2006 2005 2004 2003
Vanhuuseläke 1 930 1 796 1 656 1 555 1 474
Varhennettu vanhuuseläke 82 74 65 56 49
Työkyvyttömyyseläke 350 322 315 303 272
Yksilöllinen varhaiseläke 9 15 27 32 29
Työttömyyseläke 40 40 46 47 42
Perhe-eläke 154 148 144 142 138
Osa-aikaeläke 57 54 55 63 66
Kuntoutustuki 41 42 40 37 35

 2 663 2 491 2 348 2 235 2 105
EY-eläkkeiden siirtokorvaukset 0 0 0 0 0
 2 663 2 491 2 348 2 235 2 105
Valtiolle maksettavat osuudet 2 3 2 2 3
Yhteensä 2 665 2 494 2 350 2 237 2 108
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5 Sijoitustoiminta 
 
Kuntien eläkevakuutus onnistui vuonna 2007 sijoitustoiminnassaan varsin 
hyvin, vaikka vuosi olikin haasteellinen. Osakkeiden hinnat heilahtelivat 
vuoden aikana voimakkaasti, ja korko- ja valuuttamarkkinat olivat volatiilit. 
Sijoitukset pääomasijoitusrahastoihin sekä kiinteistösijoitukset tuottivat hyvin.  
 
Yhdysvaltojen asuntoluottomarkkinoiden ongelmat konkretisoituivat vuoden 
2007 jälkimmäisellä puoliskolla pankkien massiivisiksi strukturoiduista 
asuntoluotoista (subprime-luotot) johtuviksi alaskirjauksiksi. Näistä 
johdettujen, kuten muidenkin strukturoitujen sijoitustuotteiden tappioiden, 
odotetaan kasvavan vielä merkittävästi alkaneen vuoden aikana. Tästä ovat 
seuranneet myös rahoitussektorin maailmanlaajuiset likviditeettiongelmat, 
jotka toisaalta ovat pakottaneet keskuspankit tuomaan markkinoille 
likviditeettiä ja toisaalta ovat aiheuttaneet kerrannaisvaikutuksia 
pääomamarkkinoilla rahoituksen vaikeutuessa ja kallistuessa.  
 
Sijoittajien kannalta vuosi 2008 onkin alkanut synkästi. Osakemarkkinat ovat 
painuneet alaspäin. Yhdysvaltojen keskuspankki on laskenut poikkeuksellisen 
aggressiivisesti ohjauskorkoja markkinoita rauhoittaakseen. 
Toimintakertomuksen laatimisajankohtana tilanne pääomamarkkinoilla on 
levoton ja odottava. Vuodesta 2008 voikin ennustaa hyvin volatiilia.  
 
Kuntien eläkevakuutuksella oli vuoden 2007 alkaessa sijoituksia markkina-
arvoltaan 21 951 milj. euroa. Vuoden 2007 lopussa markkina-arvo oli 24 191 
milj. euroa, mikä on 10 % enemmän kuin edellisen vuoden päättyessä.  
 
Markkina-arvoinen tuotto päätyi vuonna 2007 varsin tyydyttävälle tasolle 
6,0 %:iin (kulujen jälkeen), mikä ylitti kokonaisvertailuindeksin tuoton 
selvästi. Kumulatiivinen reaalituotto rahastoinnin alusta (vuodesta 1988) 
vuoden 2007 loppuun oli 5,0 % vuotta kohti. Pääomapainotettu nimellistuotto 
viideltä viime vuodelta on 9,0 % ja vastaava reaalituotto 7,7 %. 
 
Sijoitukset jaetaan korko- (velkakirjalainat, joukkovelkakirjalainat ja 
rahamarkkinasijoitukset), osake-, kiinteistö-, pääoma- ja hyödykesijoituksiin 
sekä hedge-rahastoihin. Sitoutunut pääoma markkina-arvoin sisältää näiden 
lisäksi siirtosaamisiin sisältyvät siirtyvät korot (159,9 milj. euroa) 
vähennettynä muilla erillä (käyttö omaan toimintaan yms.). Sitoutunut pääoma 
käyvin arvoin tuottolaskennassa oli nämä erät huomioon ottaen yhteensä 
24 325 milj. euroa vuoden lopussa. 
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Sijoitukset käyvin arvoin 31.12.2007 
 milj. euroa %
Korkosijoitukset 9 498 39
Osakesijoitukset 11 754 49
Kiinteistösijoitukset 1 986 8
Pääomasijoitukset 740 3
Hedge-rahastot 163 1
Hyödykesijoitukset 50 0
Yhteensä 24 191 100

 
 
Sijoitusomaisuuden valuuttajakauma 
käyvin arvoin 31.12.2007 
 milj. euroa %
EUR 15 593 65
USD 4 212 17
GBP 1 560 6
JPY 965 4
CHF 438 2
SEK 320 1
Muut 1 103 5
Yhteensä 24 191 100 
 
 
Sijoitusomaisuuden maantieteellinen 
jakauma käyvin arvoin 31.12.2007  
 milj. euroa %
Suomi 4 791 20
Eurooppa (pl. Suomi) 12 419 51
Pohjois-Amerikka 3 289 14
Kehittyvät markkinat 1 245 5
Aasia 1 170 5
Japani 1 007 4
Muut 270 1
Yhteensä 24 191 100 
 
 
Korkosijoitukset 
 
Yhdysvaltojen asuntoluottokriisin paheneminen kesällä hyydytti 
kansainvälisen rahoitusjärjestelmän likviditeetin ja riskinottohalukkuuden. 
Yhdysvaltojen keskuspankki alkoikin syyskuussa keventää rahapolitiikkaa. 
Euroopan keskuspankki ei seurannut Yhdysvaltojen esimerkkiä. Talouskasvun 
hidastumisesta huolimatta inflaatiopaineet eivät hellittäneet odotetulla tavalla. 
 
Inflaatiopaineista huolimatta pitkät korot laskivat syksyn kuluessa, mutta 
korkokäyrät jyrkkenivät, kun odotukset ohjauskorkojen suurillekin laskuille 
kasvoivat. Luottoriski- ja likviditeettipreemiot kasvoivat ja hyvänkin 
luottoluokituksen omaavat lainanottajat saivat huomata suhteellisen 
rahoituskustannuksensa nousseen merkittävästi verrattuna likvideimpiin 
valtionlainoihin. 
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Kuntien eläkevakuutuksen sijoitukset joukkovelkakirjalainoihin olivat vuoden 
2007 lopussa markkina-arvoltaan yhteensä 7 751 milj. euroa. Kasvua 
edellisvuodesta oli 619 milj. euroa. Joukkovelkakirjasalkusta oli allokoitu 
ulkopuolisille omaisuudenhoitajille (mukaan lukien rahastot) yhteensä 1 353 
milj. euroa eli 17 %. Joukkovelkakirjasijoitusten markkina-arvoinen tuotto oli 
2,3 %. 
 
Velkakirjalainoja oli vuoden 2007 lopussa yhteensä 744 milj. euroa. 
Lainakanta kasvoi vuoden aikana 140 milj. euroa. Velkakirjalainoista saatiin 
korkotuottoja 29 milj. euroa. Lainojen saldolla painotettu keskimääräinen 
laina-aika oli jonkin verran alle 14 vuotta. Lainoja oli yhteensä 1 683.  
 
Rahamarkkinasijoitusten määrä oli vuoden 2007 lopussa 1 057 milj. euroa.  
 
Korkosalkuista kirjattiin korkotuottoja yhteensä 351 milj. euroa. 
Korkosijoitusten markkina-arvoinen tuotto oli 2,5 %. 
 
Osakesijoitukset  
 
Vuosi 2007 alkoi osakemarkkinoilla myönteisesti. Helmi-maaliskuun 
vaihteessa osakkeiden kursseihin tuli ensimmäinen lyhyt korjausliike alaspäin, 
ja toinen korjausliike tapahtui heinäkuun puolenvälin jälkeen, kun 
osakemarkkinat havahtuivat asuntomarkkinaongelman mahdolliseen 
vakavuuteen. Erityisesti rahoituslaitosten osakekurssit laskivat voimakkaasti, 
kun markkinoille levisi epävarmuus eri toimijoiden mahdollisista 
alaskirjausuhista. 
 
Loppukesän ja alkusyksyn kuluessa osakemarkkinat alkoivat uudelleen elpyä, 
mutta volatiliteetti oli noussut selvästi aiempaa korkeammalle tasolle. 
Huononevat talousnäkymät käänsivät myöhemmin syksyllä osakekurssit 
aiempaa voimakkaampaan laskuun, joka on jatkunut myös alkaneen vuoden 
puolella. Vuoden 2007 osaketuotto käyvin arvoin jäikin edellisiin vuosiin 
verrattuna heikoksi. 
 
Maailman osakkeiden keskimääräistä kehitystä kuvaava MSCI-tuottoindeksi 
(EUR) päätyi tasolle -2,5 % vuonna 2007, kun se edellisvuonna oli noussut 
7,5 %. Euroopan osakkeet nousivat Stoxx 600 -tuottoindeksillä mitattuna 2,4 % 
(20,8 % vuonna 2006). Aasialaisten osakkeiden tuotto (MSCI Asia-Pacific) oli 
2,2 % (4,3 %). 
 
Osakesijoitusten markkina-arvoinen yhteismäärä oli vuoden 2007 lopussa 
11 754 milj. euroa. Ulkopuolisille omaisuudenhoitajille (mukaan lukien 
rahastot) oli allokoitu varoja yhteensä 6 597 milj. euroa eli 56 % koko 
osakesalkusta. 
 
Osakesijoituksista saadut osinkotuotot olivat 224 milj. euroa. Markkina-
arvoinen tuotto oli 6,3 %. 
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Kiinteistösijoitukset 
 
Kuntien eläkevakuutuksen kiinteistösalkku koostuu pääasiassa suorista 
sijoituksista kotimaisiin kiinteistöihin ja kiinteistöosakkeisiin. Vuodesta 2004 
alkaen on lisäksi tehty sekä koti- että ulkomaisia kiinteistörahastosijoituksia. 
Tehtyjen kiinteistösijoitusrahastojen sitoumusten määrä on kasvanut varsin 
nopeasti, joskin rahastoihin sisään kutsutun pääoman määrä kasvaa viiveellä. 
 
Sijoituskiinteistöjen markkina-arvo oli vuoden lopussa 1 783 milj. euroa, josta 
kiinteistörahastojen osuus oli 228 milj. euroa. Näiden lisäksi kiinteistöihin oli 
sitoutunut perinteisinä velkakirjalainoina 203 milj. euroa. Koti- ja ulkomaisiin 
kiinteistörahastoihin tehtyjen sijoitussitoumusten kokonaismäärä oli 573 milj. 
euroa, josta nostamattomien sitoumusten määrä oli 353 milj. euroa.  
 
Kuntien eläkevakuutuksen omistamien 121 kiinteistöyhtiön vuokrattava pinta-
ala oli vuoden päättyessä noin 720 000 m2. Vuokrasopimuksia oli 3 392. 
Nettovuokratuotot olivat 84 milj. euroa. Kiinteistösijoitusten markkina-
arvoinen tuotto oli 10,1 %, mikä sisältää kiinteistörahastosijoitukset. Niin 
sanotun KTI-indeksiluvun mukaisesti laskettu suorien kiinteistöjen tuotto oli 
11,3 %.  
 
Pääoma-, hedgerahasto- ja hyödykesijoitukset 
 
Pääomasijoitusmarkkinoita leimasi vuoden 2007 kesään asti vilkas sijoitus- ja 
irtaantumisaktiviteetti. Tämä heijastui myös yrityksistä maksettaviin hintoihin. 
Yhdysvaltojen asuntoluottomarkkinoilta lähteneet likviditeettihäiriöt 
rahoitusmarkkinoilla muuttivat kuitenkin tilanteen nopeasti ja 
pääomasijoitusrahastojen transaktiot vähenivät merkittävästi.  
 
Hedge-rahastojen toimintaympäristö oli vuonna 2007 haasteellinen, mutta iso 
osa hedge-rahastoista on tuottanut varsin hyvin. Osalla markkinoilla toimivista 
rahastoista on ollut vaikeuksia asuntoluottomarkkinoiden vaikeuksien 
aiheuttamassa turbulenssissa. Toisaalta osa rahastoista on pystynyt hyötymään 
markkinahäiriöstä. 
 
Kuntien eläkevakuutuksella oli vuoden lopulla pääomarahastosijoituksia 
markkina-arvoltaan 740 milj. euroa ja 4 suoraa sijoitusta listaamattomiin 
yrityksiin. Hedge-rahastoissa olevien sijoitusten markkina-arvo oli vuoden 
lopulla yhteensä 163 milj. euroa. Ensimmäinen hyödykesijoitus, markkina-
arvoltaan 50 milj. euroa, tehtiin joulukuussa 2007. Pääomasijoituksiin 
annettujen nostamattomien sijoitussitoumusten kokonaismäärä oli vuoden 
lopussa 812 milj. euroa. 
 
Pääomasijoitusten markkina-arvoinen tuotto oli 38,2 %. Hedge-rahastojen 
markkina-arvoinen tuotto oli 9,9 % ja hyödykesijoitusten 3,8 %. 
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Sijoitusstrategia 
 
Kuntien eläkevakuutuksen rahoitusstrategiassa määritellään keskeiset kuntien 
eläkejärjestelmän rahoitukseen liittyvät periaatteet, joista johdetaan myös 
sijoitustoiminnalle asetettavat strategiset tavoitteet. Keskeisin tavoite on neljän 
prosentin annualisoitu reaalituotto pitkällä aikavälillä. 
 
Sijoitusstrategian tarkoituksena on kuvata ne periaatteet ja menettelytavat, 
joilla pyritään saavuttamaan sijoitustoiminnalle rahoitusstrategiassa asetetut 
tavoitteet. Keskeisin osa sijoitusstrategiaa on strategisen allokaation 
määrittäminen ja sen taustalla olevien mallinnusten kuvaaminen. Strategisen 
allokaation pohjalta sijoitusstrategiassa kuvataan myös yksityiskohtaisesti 
sijoitustoimintaa ja strategisen allokaation omaisuuslajeja. 
 
Kuntien eläkevakuutuksen hallituksen 24.5.2006 hyväksymä 
strategiakokonaisuus sisälsi voimassa olevan sijoitusstrategian. 
Sijoitusstrategiassa määriteltiin myös uusi strateginen allokaatio. Tehtyjen 
mallinnusten mukaan kyseinen allokaatio toteuttaa rahoitusstrategian 
tuottotavoitteen. Allokaatio on määritelty kunkin omaisuuslajin osalta 
prosenttiosuutena koko rahaston markkina-arvosta. Esitetty strateginen 
allokaatio on tavoiteallokaatio, johon on tarkoitus päästä siirtymävaiheen 
jälkeen viimeistään vuonna 2009.  
 
 Tavoiteallokaatio
Osakesijoitukset 50 % 
Korkosijoitukset 32 % 
Kiinteistösijoitukset 9 % 
Pääomasijoitukset 5 % 
Hedge-rahastot 2 % 
Hyödykesijoitukset 2 % 

 
 
 
 
 
 
 
Hallitus ohjaa Kuntien eläkevakuutuksen pitkän aikavälin sijoitustoimintaa 
sijoitusstrategialla. Lyhyellä aikavälillä sijoitustoimintaa ohjataan vuosittain 
hyväksyttävällä sijoitussuunnitelmalla. Sijoitussuunnitelma sisältää myös 
sijoitustoiminnassa noudatettavat sijoitusvaltuudet. 
 
Yhteiskuntavastuu 
 
Kuntien eläkevakuutuksen hallitus on päättänyt keskeisimmistä 
sijoitustoiminnassa noudatettavista yhteiskuntavastuullisuuden periaatteista. 
Hallitus on linjannut toimintatavat ja menettelyt, joilla pyritään varmistamaan 
yhteiskuntavastuullisuus osana sijoitusprosessia. Yhteiskuntavastuullisuuden 
toteutumisesta sijoitustoiminnassa raportoidaan hallitukselle 
säännönmukaisesti. 
 
Kuntien eläkevakuutus käyttää myös ulkopuolisen, yritystoiminnan 
yhteiskuntavastuullisuuden arvioimiseen keskittyvän palveluntarjoajan 
informaatiota täydentämään sijoitusprosessiin liittyviä toimintatapoja. 
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6 Tytär- ja osakkuusyhtiöt 
 
Kuntien eläkevakuutus omisti vuoden 2007 lopussa kokonaan tai osittain 121 
kotimaista kiinteistöyhtiötä. Yhtiöiden määrä pieneni vuoden aikana kahdella. 
Kokonaan Kuntien eläkevakuutus omisti 102 kiinteistöyhtiötä ja 
enemmistöosuuden 10 yhtiöstä. Osakkuusyhtiöitä, joissa Kuntien 
eläkevakuutuksen omistusosuus oli 20–50 %, oli neljä. Viidessä 
kiinteistöyhtiössä osuus oli tätäkin pienempi.  
 
Kiinteistöyhtiöiden lisäksi Kuntien eläkevakuutus omisti kokonaan 
Kuntasijoitus KE Oy:n, 40,73 % Kuntarahoitus Oyj:stä sekä 25 % Exilion 
Capital Oy:stä, joka hallinnoi Exilion Capital Kiinteistörahastoa. 

7 Eläkevastuurahasto 
 
Kuntien eläkevakuutuksen vuosittaisten tulojen ja menojen erotus lisätään tai 
vähennetään eläkevastuurahastoon tai -rahastosta. Rahaston koko oli vuoden 
2007 lopussa 24 672 milj. euroa, mikä oli 2 309 milj. euroa eli noin 10 % 
enemmän kuin vuotta aiemmin. 

8 Toimintakulut ja poistot 
 
Kuntien eläkevakuutuksen toimintakulut vuonna 2007 olivat 56,6 milj. euroa, 
mikä oli 4,5 milj. euroa eli 8,7 % enemmän kuin vuonna 2006. Toimintakuluja 
kasvattivat atk-kuluihin luettavat Eläketurvakeskuksen ja Arek Oy:n uudet 
tietopalvelukulut (3,9 milj. euroa).  
 
Toimintakulujen suurimman erän muodostivat henkilöstökulut 23,8 milj. 
eurolla. Henkilöstökulut kasvoivat edellisvuodesta 1,9 milj. euroa eli runsaat 
8 %. Palkkojen ohella eniten kasvoivat lomapalkkavarauksen muutos ja 
eläkekulut. Ostopalveluiden määrä oli 15,7 milj. euroa, mikä oli 0,3 milj. euroa 
eli 2 % vähemmän kuin vuonna 2006. Ostopalveluiden merkittävin erä olivat 
sijoitusten omaisuudenhoito-, säilytys- ja laskentapalkkiot. Atk-kulut olivat 
13,7 milj. euroa, mikä oli 3,1 milj. euroa eli 29 % edellistä vuotta enemmän. 
Muut toimintakulut olivat 3,3 milj. euroa eli hieman edellisvuotta vähemmän. 
 
Toiminnoittain tarkasteltuna eläketoiminnon kulut olivat 25,2 milj. euroa, mikä 
oli runsaat 15 % edellisvuotta enemmän. Sijoitustoiminnon kulut olivat 18,8 
milj. euroa, lisäystä vuoteen 2006 verrattuna 4 % ja hallinnon kulut 12,6 milj. 
euroa eli 3 % enemmän kuin vuonna 2006. 
 
Investoinnit koneisiin, kalustoon, atk-ohjelmiin ja käyttöomaisuusosakkeisiin 
olivat 4,5 milj. euroa, mikä oli 2,1 milj. euroa eli 85 % edellisvuotta enemmän. 
Suunnitelman mukaiset poistot vuodelle 2007 olivat 7,8 milj. euroa, mikä oli 
0,2 milj. euroa eli 2 % vähemmän kuin vuonna 2006. 
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9 Hallinto 
 
Kuntien eläkevakuutuksen hallintoa koskevaan sääntelyyn tuli muutos, kun 
kunnalliseen eläkelakiin hyväksytyt muutokset (16.3.2007/260) tulivat 
voimaan 1.5.2007. Aikaisemmasta valvovan ministeriön vahvistamasta 
kunnallisen eläkelaitoksen ohjesäännöstä luovuttiin. Ohjesäännössä olleet 
määräykset eläkelaitoksen valtuuskunnan ja hallituksen tehtävistä sekä 
tilintarkastuksesta ja tilinpäätöksestä siirrettiin kunnalliseen eläkelakiin. Muut 
ohjesäännön määräykset kirjoitettiin valtuuskunnan vahvistamaan 
johtosääntöön, joka uusittiin valtuuskunnan kokouksessa 4.5.2007.  
 
Hallituksen toimikautta ja kokoonpanoa koskevia säännöksiä muutettiin. 
Vuoden 2009 alusta hallituksen toimikaudeksi tulee kaksi vuotta aikaisemman 
neljän sijasta ja jäsenten lukumääräksi tulee yhdeksän, kun nykyään 
hallitukseen kuuluu kahdeksan varsinaista jäsentä ja yksi asiantuntijajäsen. 
Hallitukseen tulee lakimääräisesti kaksi pääsopijajärjestöjen edustajaa, 
nykyään järjestöjen edustus perustuu vakiintuneeseen käytäntöön. 
 
Kuntien eläkevakuutuksen johtoryhmän kokoonpanoa koskevaa johtosäännön 
määräystä muutettiin. Aikaisemmin johtoryhmän kokoonpano oli määrätty 
johtosäännössä. Muutoksen jälkeen johtosäännössä määrättyjä johtoryhmän 
jäseniä ovat toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtajat. Hallitus päättää muista 
johtoryhmän jäsenistä määrittelemällä ne strategisesti tärkeät toiminnot, joiden 
johtajat kuuluvat johtoryhmään. Hallitus määritteli kaksi tällaista toimintoa, 
jotka ovat asiakasstrategian toteutus sekä rahoitustoiminnan suunnittelu ja 
aktuaaritoimi. Johtoryhmän kokoonpanoon uusi määrittelytapa ei vaikuttanut. 
 
Muita muutoksia on selostettu tarkemmin kohdassa säädösmuutokset. 
 
Hallituksen kokoonpanoon tuli vuoden aikana kaksi muutosta. Hallituksen 
varsinainen jäsen, kansanedustaja Anu Vehviläinen pyysi eroa tultuaan 
nimitetyksi valtioneuvoston jäseneksi. Valtuuskunta myönsi hänelle eron 
4.5.2007 ja valitsi hänen tilalleen ylilääkäri Irmeli Henttosen Lappeenrannasta. 
Hallituksen asiantuntijajäsenen varajäsen, neuvottelujohtaja Pekka Hemmilä 
pyysi eroa eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Valtuuskunta myönsi eron 14.12.2007 
ja valitsi hänen tilalleen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n 
neuvottelujohtajan Risto Kankaan. 

10 Henkilöstö 
 
Kuntien eläkevakuutuksen palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 394 
henkeä (397 vuonna 2006). Vuoden 2007 päättyessä palveluksessa oli 391 
(394) henkeä, joista vakinaisia oli 385 (382) ja määräaikaisissa tehtävissä 6 
(12). Lisäksi palveluksessa oli vuorotteluvapaalla tai muuten poissaolevien 
sijaisina 6 henkeä. Naisten osuus vakinaisesta henkilökunnasta oli 72,5 % 
(73 %). Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli vuoden päättyessä 46,6 (46,0) 
vuotta. Naisten keski-ikä oli 47,3 (46,6) ja miesten 44,6 (44,2) vuotta. 
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11 Tietohallinto 
 
Tietohallinnon keskeisimmät hankkeet liittyivät vuonna 2007 eläkeasioiden 
käsittelyjärjestelmän kehittämiseen (Kasper-hanke) ja siihen kytkeytyviin 
käyttövaltuushallinnan ja infrastruktuurin kehittämisprojekteihin.  
 
Eläkeratkaisutoiminnan nykyinen järjestelmä (Ella) on tulossa elinkaarensa 
päähän. Uutta eläkeasioiden käsittelyjärjestelmää Kasperia kehitetään osittain 
yhteistyössä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa. Kasperiin 
toteutettavat sähköiset palvelut ja hyvin pitkälle automatisoitu 
eläkehakemusten käsittely nopeuttavat tulevaisuudessa hakemusten käsittelyä 
niiden hakemusten osalta, joissa ei tarvita työkyvyn arviointiin liittyvää 
harkintaa. Tämä turvaa omalta osaltaan vakuutettujen toimeentulon 
katkeamattomuutta.  
 
Kasper-järjestelmän käyttöönoton ajankohtaa siirrettiin vuodesta 2010 vuoden 
2011 alkuun kahdesta syystä. Työeläkesektorin toimijoiden keskinäisten 
riippuvuuksien vuoksi Kuntien eläkevakuutuksella on tarve yhtenäistää omien 
järjestelmiensä kehittämissuunnitelmat ja aikataulut Eläketurvakeskuksen, 
Arek Oy:n, Varman, Kansaneläkelaitoksen sekä muiden 
yhteistyökumppaneidensa kanssa. Lisäksi koko työeläkesektoria kattavien 
rajapintamuutosten aikataulut ovat myöhentyneet.  
 
Uuden eläkemenoennustemallin kehittäminen aloitettiin vuonna 2007. Mallin 
avulla kyetään aiempaa joustavammin ja nopeammin simuloimaan erilaisten 
muuttujien vaikutusta eläkemenoihin. Mallia hyödynnetään Kuntien 
eläkevakuutuksen rahoituksen suunnittelussa. 
 
Tietohallinnon käyttömenot olivat vuonna 2007 13,7 milj. euroa ja taseeseen 
investoinneiksi kirjattiin 3 milj. euron suuruiset hankinnat.  

12 Sisäinen valvonta 
 
Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimintatapoja, järjestelmiä ja 
menetelmiä, joiden avulla eläkelaitoksen johto pyrkii varmistamaan tehokkaan, 
taloudellisen ja luotettavan toiminnan. Sisäisen valvonnan keskeisiä osa-alueita 
ovat riskienhallinta ja sisäinen tarkastus. 

12.1 Riskienhallinta 
 
Riskienhallinnan tavoitteena on hallita erityisesti niitä riskejä, jotka 
vaarantaisivat Kuntien eläkevakuutuksen strategian toteutumisen, toiminnan 
kehittämisen tai maineen kunnallisen eläketurvan luotettavana osaajana. 
Riskienhallinta on kiinteä osa strategista ja operatiivista suunnittelua, 
toiminnan ohjausta ja johtamista. 
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Hallitus käsittelee ja hyväksyy vuosittain riskienhallintasuunnitelman sekä 
sijoitussuunnitelman, joka sisältää mm. sijoitusvaltuudet ja niihin liittyvät muut 
rajoitteet. Riskienhallintasuunnitelmassa kuvataan Kuntien eläkevakuutuksen 
yleiset riskienhallintaperiaatteet, vuosittaiset tavoitteet sekä riskienhallinnan 
vastuut. Riskienhallinnasta raportoidaan hallitukselle säännöllisesti ja 
tapauskohtaisesti.  
 
Riskienhallinnan kehittäminen vuonna 2007 
 
Riskienhallinnan painopistealueena vuonna 2007 oli kehittää edelleen 
keskeisimmiksi tunnistettujen toimintoprosessien riskejä kuvaavia riskikarttoja. 
Keskeisimpiä toimintoprosesseja ovat eläke- ja sijoitusprosessit sekä näitä 
molempia tukevat tietohallintoprosessit. Näiden lisäksi on määritelty 
pitempiaikaisia ja kattavampia strategisia riskejä. 
 
Hallitus hyväksyi joulukuussa riskienhallintasuunnitelman vuodeksi 2008 ja 
suunnitelman liitteenä olevat riskikartat. 
 
Merkittävimmät riskit vuonna 2007 
 
Strategiset riskit 
 
Kuntien eläkevakuutuksen merkittävimpänä strategisena riskinä nähtiin vuonna 
2007 maksutulon merkittävä heikkeneminen. Maksutulo voi heikentyä, mikäli 
KuEL-vakuutettujen määrä supistuu esimerkiksi työvoiman saatavuuden tai 
kunnallisten palveluiden toteuttamistavan muutoksen vuoksi. Tästä puolestaan 
voi syntyä maksunkorotuspaineita. Koska maksukehitys on ollut odotettua 
parempi, todennäköisyys riskin toteutumiselle lyhyellä aikavälillä ei ole suuri. 
Maksutulon kehittymisen haasteet pitkällä aikavälillä ovat kuitenkin 
merkittävät. Tämän vuoksi jäsenyhteisöjen tietämystä eläkejärjestelmän 
rahoituskysymyksistä vahvistettiin aktiivisesti. 
 
Maksunkorotuspaineita voi aiheutua myös, jos sijoitusten pitkän aikavälin 
tuotto jää alle asetetun 4 prosentin tavoitetason. Tämän merkittävän strategisen 
riskin hallintakeinoina olivat Asset/Liability-mallinnukset ja sijoitusstrategian 
säännöllinen kriittinen arviointi sekä sijoitussuunnitelman päivitykset  
 
Eläketoiminnon keskeiset atk-järjestelmät ja työprosessit uudistetaan 
lähivuosien aikana. Koska kyse on hyvin keskeisestä ja laajasta uudistuksesta, 
hankkeeseen liittyvät riskit nähtiin strategisina. Hankkeeseen liittyy lisäksi 
laaja eläkelaitosyhteistyö, mistä saattaa syntyä uudentyyppisiä riskejä. 
Riskienhallintakeinoina olivat systemaattisesti hallitut ja johdetut hanke-, ja 
projekti-, toimittajavalinta- ja sopimushallintaprosessit. Myös 
henkilöstöresurssien koulutukseen ja tarkoituksenmukaiseen kohdentamiseen 
kiinnitettiin erityistä huomiota. 
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Operatiiviset riskit 
 
Suurimmat operatiiviset riskit liittyivät prosessien sujuvuuteen ja 
oikeellisuuteen sekä henkilöstön osaamiseen ja sen ylläpitoon. Tietotekniikan 
häiriöttömään toimivuuteen nähtiin myös sisältyvän riskejä. 
Riskienhallintakeinoissa panostettiin mm. prosessien suunnitelmalliseen 
kehittämiseen, operatiivisen toiminnan kuvaamiseen, henkilöstö- ja 
muutoshallintasuunnitelmiin sekä (liike)toiminnan edustajien aktiiviseen 
osallistumiseen järjestelmien ylläpito- ja kehitystyöhön. 
 
Kuntien eläkevakuutuksen toiminnan häiriöttömyyden varmistamiseksi 
eläkelaitoksessa on laadittu vakuutusalan varautumisohjeiden mukainen 
valmiussuunnitelma. Suunnitelman keskeisenä sisältönä on eläkkeensaajien ja -
hakijoiden toimeentulon keskeytymättömyyden turvaaminen myös 
poikkeusoloissa. Suunnitelma kattaa tilanteet, joiden toteutumisen seurauksena 
Kuntien eläkevakuutuksen toiminnan häiriötön jatkaminen edellyttäisi 
huomattavaa uudelleenjärjestelyä tai siirtymistä muuhun toimitilaan.  
 
Markkinariskit 
 
Sijoitusten lyhyen aikavälin riskinä on markkina-arvojen heilahtelu. Tätä riskiä 
voidaan kuvata Value-at-Risk-luvulla (VaR). Kahden vuoden 
kuukausituottojen perusteella laskettu eläkelaitoksen sijoitusten VaR-luku oli 
vuoden 2007 lopussa 411 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 97,5 prosentin 
todennäköisyydellä koko sijoitussalkun suurinta mahdollista tappiota yhden 
kuukauden aikajänteellä. Riski on jonkin verran kasvanut, sillä edellisen 
vuoden lopussa VaR-luku oli 326 miljoonaa euroa.  
 
Likviditeettiriski oli melko vähäinen, koska eläkelaitoksen saama maksutulo 
ylitti selkeästi eläkemenon. 
 
Sisäpiiriohje 
 
Kuntien eläkevakuutuksella on hallituksen vahvistama sisäpiiriohje. 
 
Yhteiskuntavastuullinen sijoittaminen 
 
Kuntien eläkevakuutuksella on hallituksen vahvistamat periaatteet 
yhteiskuntavastuullisesta sijoittamisesta.  

12.2 Sisäinen tarkastus 
 
Sisäisen tarkastuksen toiminta perustuu hallituksen vuosittain vahvistamaan 
sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelmaan. Toiminto raportoi toimintaohjeen 
mukaisesti vuoden aikana tekemästään tarkastustyöstä toimitusjohtajalle ja 
antoi hallitukselle yhteenvedon suorittamastaan tarkastustyöstä ja 
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johtopäätöksistä. Vuosiyhteenveto annetaan tiedoksi myös 
tarkastuslautakunnalle.  

13 Tulevaisuudennäkymät 
 
Talouden yleiset kehitysnäkymät ovat Yhdysvaltain asuntolainakriisin 
seurauksena synkentyneet jonkin verran aiemmasta. Toisaalta Kiinan ja 
muiden kehittyvien markkinoiden ja myös Euroopan taloudet voivat edelleen 
suhteellisen hyvin.  
 
Yksi lähivuosien kannalta keskeinen kysymys onkin, onko Yhdysvaltain talous 
edelleen koko maailman talouskasvun veturi. Monet ovat alkaneet uskoa, että 
näin ei enää ole, mikä antaisi aiheen kohtuullisen optimistiseen 
talousnäkymään. Finanssimarkkinoiden ongelmat ovat kuitenkin tosiasia, ja 
ongelmien vaikutukset ovat laajoja ja kauaskantoisia. Kuntien 
eläkevakuutuksen kaltaisen kansainvälisen sijoittajan kannalta tilanne on 
haastava, mutta sijoitustoiminnan pitkän aikajänteen huomioon ottaen se 
tarjoaa myös mahdollisuuksia. 
 
Kuntasektorilla käynnissä oleva rakenteiden muutos jatkuu lähivuosina 
edelleen, tosin kehityksen rytmi määräytyy paljolti valtuustokausien mukaan. 
Kunnista siirtyy henkilöstöä eläkkeelle kiihtyvällä vauhdilla, ja työvoiman 
saanti vaikeutuu. Kuntien palkkakilpailukyvyn ylläpitäminen johtanee varsin 
kalliisiin palkkaratkaisuihin, mikä taas kasvattaa eläkemaksun pohjana olevaa 
palkkasummaa. Toisaalta palkkojen nousu kiihdyttää inflaatiota ja saattaa 
aiheuttaa koko taloudelle ongelmia. Kuntien eläkevakuutukselle 
palkkasumman kasvu tarjoaa mahdollisuuden alentaa eläkemaksua edelleen 
pienin askelin ja helpottaa tältä osin kuntien taloudellista rasitusta. 
 
Toiminnallisesti lähivuosien tärkein hanke on edelleen eläkkeiden käsittely- ja 
laskentajärjestelmien uudistaminen. Kuntasektorin voimakkaat muutokset 
odotettavissa olevan työvoiman saatavuuden heikkenemisen ohella nostavat 
entistä keskeisemmiksi tehtäviksi myös työssä jatkamisen tukemisen ja 
jäsenyhteisöjen informoinnin eläketurvaan ja -maksuihin liittyvissä asioissa.  
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