
 VR ELÄKESÄÄTIÖN SIJOITUSPOLITIIKAN PERUSTEITA KOSKEVA SELVITYS

VR Eläkesäätiön on ollut suljettuna uusilta jäseniltä perustamisvuodesta 1995 lähtien. VR Eläkesäätiö on kokonaan rahastoiva
eli sillä tulee olla omaisuutta yhtä paljon kuin tuleviin eläkkeisiin vakuutusmatemaattisesti laskien tarvitaan. Tätä tarvetta kutsu-
taan eläkevastuuksi. VR Eläkesäätiön eläkevastuun määrä laskee tulevina vuosina ja maksettavien eläkkeiden määrä tulee
olemaan huomattavan suuri.

Sijoitustoiminnan riskit ja riskienhallinta

Eläkesäätiön sijoitustoiminnan keskeinen riski on siinä, että eläkesäätiön varat eivät riitä ilman lisäkannatusmaksua eläkevas-
tuun kattamiseen, vuosituloksen kattamiseen tai eläkkeiden maksuun.

Sijoitustoiminnan riskien hallintastrategia

Eläkesäätiön toimintaan olennaisesti liittyy hallittu riskinotto sijoitustoiminnassa, jotta eläkesäätiön tuottotavoitteisiin voidaan
päästä. Ilman hallittua riskinottoa ei voida saavuttaa Eläkesäätiön sijoitustoiminnan tuottotavoitteita. Eläkesäätiö laatii vuosittain
sijoitussuunnitelman riittävän tuoton saamiseksi ja riskien välttämiseksi, jotta Eläkesäätiö pystyy kaikissa tilanteissa ja pitkällä
aikavälillä vastaamaan edunsaajille annetuista eläkelupauksista, työnantajan odotuksista sekä Eläkesäätiölain asettamista
katekelpoisuusvaatimuksista.

Sijoitustoiminnan riskien hallintaprosessi

Keskeiset keinot riskien hallitsemiseksi ovat:
1. Toiminnan suunnitelmallisuus

o VR Eläkesäätiön sijoitussuunnitelmassa vuosittain mallinnetaan mahdollisia tulevia kehityksiä ja stressi testataan
sijoitussalkun riskinkantokykyä.

o Arvioimalla ja mallintamalla mahdollisia kehityksiä voidaan suunnata salkkua etukäteen oikeaan suuntaan ja vält-
tää merkittävimmät riskit

2. Hajautus useisiin omaisuuslajeihin
o Eläkesäätiön omaisuus hajautetaan useisiin omaisuuslajeihin. Useasta omaisuuslajista koostuva salkku pienen-

tää salkun kokonaisheiluntaa, koska omaisuuslajit käyttäytyvät eri tavoin. Tavoiteallokaatio vuodelle 2021
Tavoite- Minimi- Maksimi-

allokaatio paino paino

Osakkeet 27,5 % 8,0 % 30,0 %

 Kehittyneet markkinat 20,5 %

 Kehittyvät markkinat 7,0 %

Listaamattomat sijoitukset 7,0 % 0,0 % 10,0 %

Korkosijoitukset 44,5 % 17,5 % 72,0 %

 Valtionlainat 13,5 %

 Yrityslainat 26,0 %

 Lyhyt korko 5,0 %

Kiinteistösijoitukset 21,0 % 15,0 % 35,0 %

Vaihtoehtoiset sijoitukset 0,0 % 0,0 % 7,5 %

3. Sijoitustoiminnalle asetetut rajoitteet: omaisuuslaji, valuutta, vastapuolikohtaiset rajat sekä niihin liittyvät sijoitusvaltuudet.
o sijoitustoiminnalle asetetut rajoitteet ohjaavat hajauttamaan varoja useisiin arvopapereihin, joka vähentää yksittäi-

sen kohteen ja yksittäisen sijoituspäätöksen aiheuttamaa riskiä VR Eläkesäätiön salkun kehitykselle.

4. Sijoitustoiminnan seuranta ja reagointikyky
o sijoitussalkun tuoton ja riskien kehitystä seurataan jatkuvasti ulkoisen toimijan toimittamilla raporteilla ja ajan ta-

salla olevan verkkopalvelun kautta. Raporttien ja verkkopalvelun lisäksi hallituksen asettamia sijoitustoiminnan ja
vakavaraisuuden raja-arvoja seurataan automaattisella hälytyspalvelulla. Toimitusjohtajalla on käytössään asi-
anmukaiset markkinatietovälineet ja toimitusjohtajalle annettu riittävät valtuudet tehdä tarvittavia muutoksia Elä-
kesäätiön riskiasemaan ja yksittäisiin sijoituksiin riskien välttämiseksi.

Ympäristön sekä sosiaalisten ja hallintotapaan liittyvien tekijöiden huomioon ottaminen sijoituspolitiikassa

Vastuullisesti toimivien sijoituskohteiden valitseminen on osa Eläkesäätiön riskienhallintaa. Eläkesäätiö suosii sijoituskohteina
vastuullisia yrityksiä ja pyrkii välttämään sijoittamasta yrityksiin, jotka eivät noudata hyvää hallintotapaa, ympäristölainsäädäntöä
tai kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja työelämän sopimuksia.

Luottoriskinarviointi

Tehtäessä velkakirjasijoituksia Eläkesäätiö tekee velkakirjasijoituksesta kokonaisarvioinnin. Yksittäisen velkakirjan kokonaisar-
vioin lisäksi arvioidaan myös yksitäisen sijoituksen sopivuutta Eläkesäätiön salkkuun. VR Eläkesäätiö ei tukeudu sijoituspäätök-
sissään yksinomaisesti luottoluokituksiin.

Yhteenveto

VR Eläkesäätiön eläkevastuu on kokonaan katettu kokonaisuudessaan katekelpoisella omaisuudella.


