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vakuutuskassalain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vakuutuskassalain (1164/1992) 8 a §:n 2 momentti, 12 §:n 8 a ja 8 b kohta, 7

luvun otsikko, 79 §:n 2 ja 3 momentti, 83 a—83 e ja 132 § sekä 134 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 8 a §:n 2 momentti laissa 250/2002, 12 §:n 8 a ja 8 b kohta laissa

420/2003, 7 luvun otsikko laissa 1322/1997, 79 §:n 2 momentti laissa 84/1999, 83 a § laeissa
1322/1997, 84/1999 ja 250/2002, 83 b § laeissa 392/2006 ja 1123/2006, 83 c ja 83 e § laissa
1123/2006, 83 d § laeissa 1123/2006 ja 223/2011, 132 § laeissa 420/2003, 1324/2004 ja
252/2006 sekä 134 §:n 2 momentti laissa 252/2006, sekä

lisätään lakiin uusi 83 u § seuraavasti:

8 a §
— — — — — — — — — — — — —

Jos eläkekassan lakisääteistä toimintaa har-
joittavan tai sen lisäetuja myöntävän osaston
83 §:n ja sen nojalla annettujen säännösten ja
määräysten mukaisten varojen arvioidaan py-
syvästi ylittävän tilinpäätöksen yhteydessä
saman osaston vastuuvelan ja muiden velko-
jen määrän, erotusta vastaavat varat (ylikate)
saadaan siirtää toiseen osastoon. Ylikatteen
siirto lakisääteistä toimintaa harjoittavasta
osastosta edellyttää kuitenkin Finanssival-
vonnan suostumusta. Siirrettäessä ylikatetta
lakisääteistä toimintaa harjoittavasta osas-
tosta edellytetään lisäksi, että vakavaraisuus-
pääomaa on vähintään vakavaraisuusrajan
kaksinkertainen määrä siirron jälkeen.
— — — — — — — — — — — — —

12 §
Vakuutuskassan säännöissä on mainittava:

— — — — — — — — — — — — —

8 a) eroavan tai erotetun osakkaan velvol-
lisuudet eläkekassaa kohtaan, erityisesti kos-
kien osakkaan velvollisuutta täydentää vaka-
varaisuuspääomaa 132 §:n 9 momentissa tar-
koitetussa tilanteessa;

8 b) eläkekassaan liittyvän osakkaan vel-
vollisuudesta täydentää vakavaraisuuspää-
omaa 134 §:n 2 momentissa tarkoitetussa ti-
lanteessa;
— — — — — — — — — — — — —

7 luku

Vakuutusmaksut, vastuuvelka ja
vakavaraisuuspääoma

79 §
— — — — — — — — — — — — —

Vakuutusmaksuvastuu vastaa voimassa
olevissa sitoumuksissa tarkoitetuista tulevista
vakuutustapahtumista johtuvien suoritusten
ja näistä sitoumuksista aiheutuvien muiden
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menojen pääoma-arvoa vähennettynä tule-
vien vakuutusmaksujen pääoma-arvolla. La-
kisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan elä-
kekassan osalta vakuutusmaksuvastuuna pi-
detään myös vakavaraisuuden ylläpitoon tar-
koitettua lisävakuutusvastuuta. Vakuutus-
maksuvastuuta lisäävää tai vähentävää lisäva-
kuutusvastuuta voidaan käyttää vastuuvelan
laskuperusteiden muuttamisesta syntyneen
tappion sekä myös muun tappion peittämi-
seen ja vakuutusmaksujen alentamiseen siten
kuin asianomainen ministeriö määrää. Muuta
kuin ainoastaan lakisääteistä eläkevakuutusta
harjoittavan eläkekassan vakuutusmaksuvas-
tuuna pidetään myös sellaista Finanssival-
vonnan määräämät ehdot täyttävää vakuutet-
tujen etuuksien tuleviin korotuksiin tarkoitet-
tua vastuuta (indeksikorotusvastuu), jota pe-
rusteiden mukaan ei saa käyttää muun kuin
sellaisen tappion peittämiseen, joka on synty-
nyt vastuuvelan laskuperusteiden muuttami-
sesta.

Korvausvastuu vastaa sattuneiden vakuu-
tustapahtumien johdosta suoritettavia, maksa-
matta olevia korvaus- ja muita määriä siltä
osin kuin eläkekassalle on syntynyt työnteki-
jän eläkelain tai yrittäjän eläkelain
(1272/2006) mukaista vastuuta sekä runsas-
vahinkoisten vuosien varalta vastuuopillisesti
laskettavaa tasoitusmäärää.
— — — — — — — — — — — — —

83 a §
Jos yksinomaan lisäetuja myöntävän eläke-

kassan tai lisäetuja myöntävän osaston 83 §:n
ja sen nojalla annettujen säännösten ja mää-
räysten mukaisten varojen arvioidaan tilin-
päätöksen yhteydessä pysyvästi ylittävän elä-
kekassan tai vastaavasti sen osaston vastuu-
velan ja muiden velkojen yhteismäärän, ero-
tusta vastaava ylikate saadaan Finanssival-
vonnan suostumuksella palauttaa eläkekassan
osakkaille vakuutusteknisten vastuuvelkojen
suhteessa. Sosiaali- ja terveysministeriön ase-
tuksella voidaan tarvittaessa säätää, että yli-
katetta arvioitaessa tiettyjen katteeseen kuu-
luvien varojen arvo lasketaan käyvästä ar-
vosta poikkeavasti. Edellytyksenä lisäetuja
myöntävän osaston palautukselle on, että la-
kisääteistä toimintaa harjoittavan osaston va-

kavaraisuuspääoma ylittää 83 d §:n 2 mo-
mentin mukaisen vakavaraisuusrajan nelin-
kertaisen määrän.

Siltä osin kuin 1 momentissa tarkoitettu
erotus on karttunut jäsenten suorittamista jä-
senmaksuista, ei palautusta osakkaalle voida
tehdä.

Jos eläkekassan työntekijän eläkelain mu-
kaista toimintaa koskeva vakavaraisuuspää-
oma ylittää vakavaraisuusrajan nelinkertaisen
määrän, voidaan ylite 83 d §:ssä säädetyin
edellytyksin Finanssivalvonnan suostumuk-
sella palauttaa osakkaille. Sosiaali- ja ter-
veysministeriön asetuksella voidaan tarvitta-
essa säätää siitä, että ylitettä arvioitaessa tie-
tyt erät jätetään huomioon ottamatta vakava-
raisuuspääomassa ja että tiettyjen varojen
arvo lasketaan käyvästä arvosta poikkeavasti.

Osakkaille voidaan 111 §:ssä tarkoitetussa
tapauksessa palauttaa ne varat, jotka ylittävät
132 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun mää-
rän, edellyttäen, että eläkekassa on suoritta-
nut velkansa ja täyttänyt kaikki muutkin si-
toumuksensa.

Finanssivalvonta antaa tarkemmat mää-
räykset tässä pykälässä tarkoitetusta hake-
muksesta ja hakemuksessa annettavista selvi-
tyksistä.

83 b §
Eläkekassan työntekijän eläkelain mu-

kaista toimintaa koskevalla vakavaraisuus-
pääomalla tarkoitetaan sitä määrää, jolla elä-
kekassan tämän toiminnan varat ja muut nii-
hin rinnastettavat sitoumukset ja vakuudet
ylittävät eläkekassan sanotusta vakuutustoi-
minnasta johtuvat velat ja muut näihin rin-
nastettavat sitoumukset, siten kuin siitä 2—7
momentissa säädetään ja 7 momentin nojalla
tarkemmin määrätään. Vastuuvelkaa lasketta-
essa ei oteta huomioon 79 §:n 2 momentissa
tarkoitettua lisävakuutusvastuuta eikä maini-
tun pykälän 3 momentissa tarkoitettua tasoi-
tusmäärää.

Vakavaraisuuspääomaan luetaan seuraavat
erät:

1) rahana maksettu takuupääoma tai poh-
jarahasto;

2) vararahasto ja muut oman pääoman ra-
hastot;

3) tilikauden ja edellisten tilikausien yli-
jäämistä kertynyt oma pääoma;
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4) kirjanpitolain 5 luvun 15 §:ssä tarkoite-
tut vapaaehtoiset varaukset;

5) lisävakuutusvastuu;
6) omaisuuden käypien arvojen ja taseen

kirjanpitoarvojen positiivinen erotus siltä
osin kuin sitä ei voida pitää luonteeltaan
poikkeuksellisena;

7) tasoitusmäärä;
8) osakkaan lisämaksuvelvollisuuteen pe-

rustuva erä, joka on enintään 4 prosenttia
eläkekassan toimintapiiriin kuuluvien palkka-
summasta, edellyttäen että erä täyttää
83 u §:ssä asetetut vaatimukset;

9) eläkekassan hakemuksesta ja Finanssi-
valvonnan suostumuksella muut 1—8 koh-
dassa mainittuihin eriin rinnastettavat erät.

Sellaisessa eläkekassassa, jossa on järjes-
tetty sekä lakisääteinen eläketurva että sitä
täydentävä vapaaehtoinen lisäeläketurva, voi-
daan 2 momentin 1—4, 6 ja 8 kohdan mukai-
set erät lukea vakavaraisuuspääomaan siltä
osin kuin ne kuuluvat lakisääteistä eläketur-
vaa harjoittavalle osastolle tai ovat kyseisen
osaston omaisuutta.

Vakavaraisuuspääomasta vähennetään:
1) tilikauden ja edellisten tilikausien tap-

pio;
2) taseen kirjanpitoarvojen ja omaisuuden

käypien arvojen positiivinen erotus;
3) kaikki sellaiset taseeseen merkitsemät-

tömät velkoihin rinnastettavat erät, joiden
suoritusvelvollisuutta on pidettävä todennä-
köisenä.

Sellaisessa eläkekassassa, jossa on järjes-
tetty sekä lakisääteinen eläketurva että sitä
täydentävä vapaaehtoinen lisäeläketurva, 4
momentissa luetellut erät vähennetään vaka-
varaisuuspääomasta siltä osin kuin ne kuulu-
vat lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa har-
joittavalle osastolle tai ovat kyseisen osaston
velvoitteita.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
voidaan säätää, että edellä 2 momentin 6
kohdassa ja 4 momentin 2 kohdassa tarkoite-
tut joukkovelkakirjat ja vastaavat muut raha-
ja pääomamarkkinavälineet voidaan arvostaa
eläkekassan vakavaraisuuspääomassa niiden
käyvästä arvosta poikkeavasti.

Finanssivalvonta voi antaa tarkempia mää-
räyksiä vakavaraisuuspääomaan luettavista ja
siitä vähennettävistä eristä.

83 c §
Eläkekassan työntekijän eläkelain mu-

kaista toimintaa koskeva vakavaraisuusraja
määritellään riskiteoreettisesti vastaamaan
yhden vuoden vakavaraisuuspääoman tar-
vetta ottaen huomioon vakuutusliikkeen riskit
sekä sijoitusten jakautuminen eri omaisuusla-
jeihin. Vakavaraisuusrajan laskemisesta sää-
detään tarkemmin eläkelaitoksen vakavarai-
suusrajan laskemisesta ja vastuuvelan katta-
misesta annetussa laissa.

Vähimmäispääomavaatimus on yksi kol-
masosa vakavaraisuusrajasta.

83 d §
Eläkekassan tulee siirtää vuotuinen sijoi-

tustoiminnan tulos 79 §:n 2 momentissa tar-
koitettuun lisävakuutusvastuuseen. Lisäksi
eläkekassa voi siirtää lisävakuutusvastuuseen
8 a §:n mukaista ylikatetta lisäetuja myöntä-
västä osastosta. Sijoitustoiminnan tuloksen ja
ylikatteen siirtämisen jälkeen lisävakuutus-
vastuuta voidaan kartuttaa tai purkaa vakuu-
tusmaksuilla siten kuin tämän pykälän 2—7
momentissa säädetään. Lisäksi eläkekassa voi
purkaa lisävakuutusvastuuta vakavaraisuus-
pääoman ylitteen palautuksena siten kuin
83 a §:n 3 momentissa säädetään.

Lisävakuutusvastuuta voidaan kartuttaa va-
kuutusmaksuilla vakavaraisuusrajan nelinker-
taiseen määrään (vakavaraisuuspääoman
enimmäismäärä) saakka.

Lisävakuutusvastuuta voidaan purkaa va-
kuutusmaksujen alentamiseen siten, että va-
kavaraisuuspääoma on purkamisen jälkeen
vähintään 1,4-kertainen vakavaraisuusrajaan
nähden.

Eläkekassan, jonka vakavaraisuuspääoma
on enintään 1,4-kertainen vakavaraisuusra-
jaan nähden 1 ja 3 momentin soveltamisen
jälkeen ja vähintään vakavaraisuusrajan suu-
ruinen, lisävakuutusvastuuta voidaan purkaa
vakuutusmaksujen alentamiseen vastaavassa
määrin kuin työeläkevakuutusyhtiöt voivat
työntekijän eläkelain 169 §:n nojalla antaa
vakuutusmaksujen alennuksia sijoitustoimin-
tansa perusteella. Purkamista koskevat perus-
teet sisältyvät mainitun lain 166 §:n nojalla
vahvistettuihin vastuuvelan laskuperusteisiin.

Eläkekassan, jonka vakavaraisuuspääoma
on pienempi kuin vakavaraisuusraja, lisäva-
kuutusvastuuta ei saa purkaa vakuutusmaksu-
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jen alentamiseen. Jos vakavaraisuutta ei
voida muulla tavoin vahvistaa, lisävakuutus-
vastuuta on kartutettava vakuutusmaksuilla.
Jos vakavaraisuuspääoma kuitenkin alenee 1
momentin mukaisen sijoitustoiminnan tappi-
oiden siirtämisen jälkeen alle vakavaraisuus-
rajan, lisävakuutusvastuuta on kartutettava
vakuutusmaksuilla vakavaraisuusrajaan
saakka.

Eläkekassan, jonka vakavaraisuuspääoma
on toisena peräkkäisenä vuonna suurempi
kuin vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä,
lisävakuutusvastuuta on sanotusta vuodesta
lukien purettava vakuutusmaksujen alentami-
seen vuosittain määrä, joka on yksi kolmas-
osa siitä määrästä, jolla eläkekassan vakava-
raisuuspääoma ylittää sen enimmäismäärän.
Jos vakavaraisuuspääoman enimmäismäärän
ylityksen voidaan katsoa olevan luonteeltaan
pysyvä, eläkekassan on järjestettävä toimin-
tansa siten, että vakavaraisuuspääoman määrä
alenee enimmäismääräänsä pienemmäksi.

Tätä pykälää sovellettaessa vakavaraisuus-
pääomasta vähennetään 83 b §:n 2 momentin
8 kohdassa tarkoitettu osakkaan lisämaksu-
velvollisuuteen perustuva erä.

83 e §
Eläkekassan hallituksen tulee vahvistaa

osana sijoitussuunnitelmaa vakuutusmaksu-
jen käyttämistä vakavaraisuuden tukemiseen
koskeva riskienhallintasuunnitelma viideksi
vuodeksi. Vakavaraisuuden heikentyessä va-
kuutusmaksujen korotustarve ei saa muodos-
tua niin suureksi, että se vaarantaisi osakkaan
maksukyvyn. Suunnitelma on toimitettava
Finanssivalvonnalle. Eläkekassan on laadit-
tava uusi suunnitelma, jos Finanssivalvonta
katsoo, ettei riskienhallintasuunnitelmaa
voida toteuttaa. Eläkekassan hallituksen tulee
soveltaa suunnitelmaa vuotuisen vakuutus-
maksutason asettamisessa.

Eläkekassan, jonka vakavaraisuuspääoma
on pienempi kuin vakavaraisuusraja, on vii-
pymättä toimitettava Finanssivalvonnan hy-
väksyttäväksi eläkekassan taloudellisen ase-
man tervehdyttämissuunnitelma. Tervehdyt-
tämissuunnitelmassa on osoitettava, että elä-
kekassan vakavaraisuuspääoma ylittää va-
kuutusmaksuja lisäämällä tai muulla tavoin
vuoden tai erityisistä syistä Finanssivalvon-
nan luvalla enintään kahden vuoden kuluessa
vakavaraisuusrajan.

Eläkekassan, jonka vakavaraisuuspääoma
on pienempi kuin vähimmäispääomavaati-
mus, on viipymättä toimitettava Finanssival-
vonnan hyväksyttäväksi lyhyen aikavälin ra-
hoitussuunnitelma. Rahoitussuunnitelmassa
on osoitettava, että eläkekassan vakavarai-
suuspääoma ylittää vakuutusmaksuja lisää-
mällä tai muulla tavoin kolmen kuukauden
kuluessa vähimmäispääomavaatimuksen. Jos
rahoitussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä
ei sanotussa ajassa ole saatu toteutetuiksi,
Finanssivalvonta voi erityisen painavista
syistä jatkaa määräaikaa enintään kolmella
kuukaudella.

Finanssivalvonta antaa tarvittaessa tarkem-
mat määräykset 1—3 momentissa tarkoitettu-
jen suunnitelmien laatimisesta ja toimittami-
sesta.

83 u §
Voidakseen lukea vakavaraisuuspääomaan

83 b §:n 2 momentin 8 kohdan mukaisen
osakkaan lisämaksuvelvollisuuteen perustu-
van erän, eläkekassan tulee kuvata 83 e §:n
mukaisessa riskienhallintasuunnitelmassa
mitä erällä tavoitellaan, mitä vaikutuksia
erällä on eläkekassan sijoitussuunnitelmaan,
vakavaraisuuteen, sijoitusjakaumaan ja
tuotto-odotukseen sekä missä tilanteessa va-
kavaraisuutta kartutetaan vakuutusmaksuilla
tai vakuutusmaksujen alennuksia rajoitetaan.
Eläkekassan osakkailla tulee olla saatavissa
tieto erän käyttämisestä vakavaraisuuspää-
omassa.

Osakkaan lisämaksuvelvollisuuteen perus-
tuva erä tulee mitoittaa ottaen huomioon sille
asetettu toteuttamiskelpoinen tavoite. Eläke-
kassan tulee seurata riskienhallintasuunnitel-
massa erän käytölle asetettujen tavoitteiden
toteutumista. Eläkekassa ei voi lukea mainit-
tua erää vakavaraisuuspääomaan, jos eläke-
kassan toiminta ei vastaa riskienhallintasuun-
nitelmaa.

Luettuaan vakavaraisuuspääomaan osak-
kaan lisämaksuvelvollisuuteen perustuvan
erän eläkekassan on seurattava vakavaraisuu-
tensa suhdetta työeläkejärjestelmän keski-
määräisen vakavaraisuuden tasoon. Jos eläke-
kassan vakavaraisuus suhteessa työeläkejär-
jestelmän vakavaraisuuden keskimääräiseen
tasoon alenee siten, että poikkeama lisää mer-
kittävästi eläkekassan toiminnan riskejä, elä-
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kekassan tulee rajoittaa lisävakuutusvastuun
käyttöä vakuutusmaksujen alentamiseen tai
vahvistaa vakavaraisuuspääomaa lisämak-
suilla.

Vakavaraisuusrajaa vastaavan määrän elä-
kekassan vakavaraisuuspääomasta on muo-
dostuttava muista kuin 1 momentissa maini-
tusta erästä. Finanssivalvonta voi sallia edellä
mainitun erän lukemisen 2 vuoden ajan vaka-
varaisuuspääomaan eläkelaitoksen vakavarai-
suusrajan laskemisesta ja vastuuvelan katta-
misesta annetun lain 23 §:n tarkoitetussa ti-
lanteessa, vaikka vakavaraisuuspääoma on
vakavaraisuusrajaa pienempi.

132 §
Vakuutuskassa (sulautuva kassa) voi Fi-

nanssivalvonnan suostumuksella tehdä sopi-
muksen sulautumisesta toiseen vakuutuskas-
saan (vastaanottava kassa) siten, että sulautu-
van kassan vastuu sekä muut velat ja varat
siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaanottavalle
kassalle. Vakuutuskassa (luovuttava kassa)
voi niin ikään siirtää Finanssivalvonnan suos-
tumuksella vastuunsa toiselle kassalle, eläke-
säätiölaissa (1774/1995) tarkoitetulle eläke-
säätiölle tai vakuutusyhtiölle (vastaanottava
vakuutuslaitos). Eläkekassa voi myös Finans-
sivalvonnan suostumuksella luovuttaa kas-
sassa olevan yhden osakkaan vakuutusta kos-
kevan työntekijän eläkelain mukaisen vas-
tuun (osakaskohtainen vastuu) toiselle eläke-
kassalle, eläkesäätiölle tai työeläkevakuutus-
yhtiöistä annetussa laissa (354/1997) tarkoi-
tetulle työeläkevakuutusyhtiölle.

Siirrettäessä 111 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetussa tilanteessa työntekijän eläkelain mu-
kaisia eläkkeitä ja muita etuuksia vastaavaa
vastuuta vastaanottavaan vakuutuslaitokseen
83 b §:ssä tarkoitettua vakavaraisuuspääomaa
on siirrettävä vähintään vakavaraisuusrajaa
vastaava määrä. Jos eläkekassan vakavarai-
suuspääoma on suurempi kuin vakavarai-
suusrajaa vastaava määrä, vakavaraisuuspää-
oma siirretään kokonaan, kuitenkin enintään
vakavaraisuusrajan kaksinkertainen määrä tai
3 momentissa säädetty määrä, sen mukaan,
kumpi näistä määristä on suurempi. Muu osa
vakavaraisuuspääomasta voidaan palauttaa
osakkaalle siten kuin 83 a §:n 4 momentissa
säädetään.

Siirrettäessä 111 §:n 3 momentissa tarkoi-

tetussa tilanteessa työntekijän eläkelain mu-
kaisia eläkkeitä ja muita etuuksia vastaavaa
vastuuta vastaanottavaan vakuutuslaitokseen
vakavaraisuuspääomaa on siirrettävä määrä,
joka mahdollistaa vastaanottavassa vakuutus-
laitoksessa sellaisen sijoitusjakautuman, joka
vastaa työntekijän eläkelain mukaista toimin-
taa harjoittavien eläkelaitosten sijoitusja-
kaumien keskimääräistä riskillisyyttä. Sosi-
aali- ja terveysministeriö vahvistaa Finanssi-
valvonnan esityksestä vastuun siirtämisissä
noudatettavan siirtyvän vakavaraisuuspää-
oman prosenttiosuuden siten kuin työeläke-
vakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e §:ssä sää-
detään. Siirtyvän vakavaraisuuspääoman
määrä määräytyy sen viimeksi mainitun lain-
kohdan 2 momentissa tarkoitetussa asetuk-
sessa säädetyn prosenttiosuuden mukaisesti,
joka on voimassa sinä ajankohtana, kun vas-
tuun siirtämistä koskeva sopimus on tehty.
Jos siirtyvän omaisuuden perusteella laskettu
vakavaraisuusrajan kaksinkertainen määrä on
suurempi kuin edellä tämän momentin mu-
kaisesti määräytyvän siirtyvän vakavarai-
suuspääoman määrä, eläkekassasta luovutet-
tava vakavaraisuuspääoma määritetään tämän
momentin mukaan, ja siirtyvää vakavarai-
suuspääomaa on täydennettävä siten, että se
vastaa siirtyvän omaisuuden perusteella las-
kettua vakavaraisuusrajan kaksinkertaista
määrää. Jos tämän momentin mukaisesti
määrätyn vakavaraisuuspääoman määrä muo-
dostuu suuremmaksi kuin luovutettavaa vas-
tuuta vastaava osuus eläkekassan vakavarai-
suuspääomasta, eläkekassasta luovutetaan
luovutettavaa vastuuta vastaava osuus vaka-
varaisuuspääomasta ja luovutettua vakavarai-
suuspääomaa on täydennettävä siten, että se
vastaa tässä momentissa säädettyä määrää.
Laskettaessa luovutettavan vastuun osuutta
eläkekassan vakavaraisuuspääomasta on elä-
kekassan vakavaraisuuspääoman tasoa mää-
rättäessä otettava huomioon säännökset vaka-
varaisuuslaskennassa käytettävän vastuuve-
lan määrittelystä. Muu osa vakavaraisuuspää-
omasta voidaan palauttaa osakkaille siten
kuin 83 a §:n 4 momentissa säädetään.

Siirrettäessä vakavaraisuuspääomaa 2 ja 3
momentin mukaisesti siirrettävän vakavarai-
suuspääoman tulee muodostua eristä, jotka
vastaanottava vakuutuslaitos voi lukea vaka-
varaisuuspääomaansa.
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Luovutettaessa 1 momentissa tarkoitettua
osakaskohtaista vastuuta vastaanottavalle elä-
kelaitokselle on omaisuutta siirrettävä siirty-
vää vastuuvelkaa ja siihen sisältyvää, 3 mo-
mentissa tarkoitettua siirtyvää vakavaraisuus-
pääomaa vastaava määrä. Siirrettävä omai-
suus arvostetaan käypään arvoon. Luovutet-
taviin varoihin tulee ensisijaisesti sisällyttää
eroavan osakkaan toimintaan liittyvät sijoi-
tukset, jollei toisin sovita. Jos vakuutustoi-
minnan luovuttamisesta tehdyssä sopimuk-
sessa ei muuta sovita, muut varat siirretään
rahana. Luovutettavaan vastuuseen katsotaan
tällöin kuuluvan:

1) osakkaan voimassa oleva vakuutus ja
sitä välittömästi edeltäneet saman osakkaan
teknisestä syystä kassassa päätetyt vakuutuk-
set; sekä

2) osakkaaseen sulautuneen toisen osak-
kaan vakuutus, joka on ollut sulautumishet-
kellä voimassa kassassa ja joka on päätetty
osakkaan sulautumisen vuoksi.

Sulautumista koskeva sopimus on kum-
mankin kassan kassankokouksen hyväksyt-
tävä. Vastuun siirtämistä koskeva sopimus on
luovuttavan kassan kassankokouksen sekä,
jos vastuun siirtäminen tapahtuu toiselle va-
kuutuskassalle, vastaanottavan kassan kas-
sankokouksen hyväksyttävä. Päätös on sulau-
tuvan tai luovuttavan kassan osalta pätevä
vain, jos sitä on kannattanut sama äänten
enemmistö, joka vaaditaan asetettaessa kassa
selvitystilaan 111 §:n 3 momentissa tarkoite-
tussa tapauksessa. Eläkekassan tämän pykä-
län 1 momentissa tarkoitetun osakaskohtaisen
vastuun luovuttamisesta päätöksen tekee kas-
san hallitus, jollei muualla tässä laissa tai
kassan säännöissä toisin säädetä tai määrätä.
Jos kuitenkin siirrettävä vastuuvelka on
enemmän kuin kymmenen prosenttia kassan
koko työntekijän eläkelain mukaisesta vas-
tuuvelasta, on siirrosta päätettävä kassanko-
kouksessa. Sulautumisesta ja vastuun siirtä-
misestä voidaan päättää, vaikka sulautuva tai
luovuttava kassa on asetettu selvitystilaan.

Seuraavat asiakirjat on vähintään kahden
viikon ajan ennen kassankokousta pidettävä
kassan toimistossa jäsenten, osakkaiden ja
edustajiston jäsenten nähtävinä sekä asetet-
tava nähtäviksi kassankokouksessa:

1) sulautumista tai vastuun siirtämistä
koskeva sopimus;

2) hallituksen selostus niistä seikoista,
joilla voi olla merkitystä harkittaessa sulautu-
mista tai vastuun siirtämistä koskevan sopi-
muksen hyväksymistä;

3) jos vastaanottava vakuutuslaitos on va-
kuutuskassa, sen säännöt ja niitä koskeva su-
lautumisesta tai vastuun siirtämisestä johtuva
muutosehdotus; sekä

4) jäljennökset sulautuvan ja vastaanotta-
van kassan viimeistä tilinpäätöstä ja toiminta-
kertomusta koskevista asiakirjoista tai, jos
kyseessä on vastuun siirtäminen toiseen kas-
saan, luovuttavan kassan ja vastaanottavan
kassan tilinpäätöstä ja toimintakertomusta
koskevista asiakirjoista.

Kokouskutsussa, joka toimitetaan sulautu-
mista tai vastuun siirtämistä käsittelevään
kassankokoukseen, on ilmoitettava 7 momen-
tissa mainittujen asiakirjojen pitämisestä näh-
tävillä.

Siirrettäessä vastuun osa on vastaavasti
noudatettava, mitä vastuun siirtämisestä sää-
detään. Siirrettäessä 1 momentissa tarkoitet-
tua osakaskohtaista vastuuta osakas, jonka
vakuutuksia koskevaa vastuuta siirretään, on
velvollinen täydentämään vakavaraisuuspää-
omaa 3 momentin mukaisesti siten kuin siitä
tarkemmin määrätään kassan säännöissä. Elä-
kekassan 1 momentissa tarkoitetun osakas-
kohtaisen vastuun siirtäminen ei kuitenkaan
ole mahdollista, jos saman vastuun tai sen
osan vastaanottamisesta on siirtohetkellä ku-
lunut vähemmän kuin viisi vuotta. Tällöin
edellytyksenä vastuun osan siirtämiselle elä-
kesäätiöön on lisäksi, että siirrettävään va-
kuutuskantaan liittyvissä vakuutuksissa on
yhteensä vähintään 300 vakuutettua ja että
työnantajat, joiden vakuutuksiin liittyvää va-
kuutuskantaa siirretään, ovat eläkesäätiölain
115 §:n 1 momentissa tarkoitettuja työnanta-
jia.

134 §
— — — — — — — — — — — — —

Vastaanotettaessa 1 momentissa tarkoitet-
tua työnantajakohtaista vakuutuskantaa, 132
§:n 1 momentissa tarkoitettua osakaskoh-
taista vastuuta tai työntekijän eläkelain mu-
kaista vakuutustoimintaa tulee vastaanotetta-
vaa vakavaraisuuspääomaa olla vähintään tä-
män lain 132 §:n 3 momentissa säädetty
määrä tai vastaanotettavan omaisuuden pe-
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rusteella lasketun 83 c §:n 1 momentissa tar-
koitetun vakavaraisuusrajan kaksinkertaista
määrää vastaava määrä, jos tämä on suu-
rempi. Jos tällöin luovuttavasta eläkelaitok-
sesta siirtyvä lisävakuutusvastuu on pienempi
kuin edellä tarkoitettu määrä, liittyvän osak-
kaan on täydennettävä vakavaraisuuspääoma
edellä tarkoitettuun määrään saakka.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013.

Mitä muualla laissa säädetään eläkekassan
toimintapääomasta, koskee tämän lain tultua
voimaan eläkekassan vakavaraisuuspääomaa.

Eläkekassan vakavaraisuuspääoman
83 b §:n 2 momentin 8 kohdassa tarkoitetun
erän enimmäismäärää voidaan korottaa siten,
että eläkekassan vakavaraisuus suhteessa työ-
eläkevakuutusyhtiöiden keskimääräiseen va-
kavaraisuuteen on lain voimaantullessa sama
kuin se oli 31 päivänä joulukuuta 2012. Ko-
rotettu enimmäismäärä pysyy samansuurui-
sena suhteessa vakavaraisuusrajan lasken-
nassa käytettävään vastuuvelkaan lain voi-
maantulosta 31 päivään joulukuuta 2017. Tä-
män jälkeen korotuksen määrä alenee vuosit-
tain tasasuuruisin alennuksin siten, että 1 päi-
vänä tammikuuta 2022 korotus on nolla.

Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2012

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko
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