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eläkesäätiölain muuttamisesta
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eläkesäätiölain (1774/1995) 48 e ja 48 g §, sellaisina kuin ne ovat, 48 e § laissa

174/2009 ja 48 g § laissa 443/2012, sekä
lisätään lakiin uusi 48 h § seuraavasti:

6 luku

Eläkevastuu ja sen kattaminen sekä
vakavaraisuuspääoma

48 e §
Jos vapaaehtoista lisäeläketoimintaa har-

joittava eläkesäätiö takaa biometrisen riskin,
sijoitustoiminnan tuoton tai etuuksien tason,
eläkesäätiöllä on jatkuvasti oltava eläkevas-
tuun lisäksi riittävä määrä omia varoja, joilla
se pystyy täyttämään vakuutuskassalain
(1164/1992) 83 v—83 y §:n mukaisesti eri
vakuutusluokkien osalta yhteenlasketun vä-
himmäismäärää koskevan vaatimuksen
(omien varojen vähimmäismäärä).

Omien varojen on oltava riskityypin ja va-
rojen rakenteen mukaiset kaikkien lisäeläke-
järjestelyjen osalta. Varoja ei saa sitoa enna-
koituihin vastuisiin.

Eläkesäätiön 1 momentissa tarkoitettuihin
omiin varoihin luetaan seuraavat erät:

1) sidotun ja vapaan oman pääoman ra-
hastot;

2) tilikauden ja edellisten tilikausien yli-
jäämistä kertynyt oma pääoma;

3) kirjanpitolain 5 luvun 12 §:n 1 momen-
tin nojalla taseeseen merkitty poistoero ja
mainitun luvun 15 §:ssä tarkoitetut vapaaeh-
toiset varaukset; sekä

4) taseen omaisuuden käypien arvojen ja
kirjanpitoarvojen positiivinen erotus siltä
osin kuin sitä ei voida pitää luonteeltaan
poikkeuksellisena.

Eläkesäätiön 1 momentissa tarkoitetuista
omista varoista on vähennettävä seuraavat
erät:

1) tilikauden ja edellisten tilikausien tap-
pio;

2) taseen omaisuuden kirjanpitoarvojen ja
käypien arvojen positiivinen erotus;

3) aineettomien hyödykkeiden hankin-
nasta tuloslaskelmaan kuluksi merkitsemättä
jätetty osuus;

4) kaikki sellaiset taseeseen merkitsemät-
tömät velkoihin rinnastettavat erät, joiden
suoritusvelvollisuutta on pidettävä todennä-
köisenä; sekä
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5) johdannaissopimuksista eläkesäätiölle
koituva mahdollinen enimmäistappio.

Finanssivalvonta voi erityisestä syystä
kieltää eläkesäätiötä lukemasta 3 momentin 4
kohdassa tarkoitettua erää osittain tai koko-
naan osaksi säätiön 1 momentissa tarkoitet-
tuja varoja.

Finanssivalvonta voi antaa tarkempia mää-
räyksiä:

1) omiin varoihin luettavista ja siitä vä-
hennettävistä eristä; ja

2) omia varoja koskevien vaatimusten
täyttämistä koskevien laskelmien laatimisesta
ja toimittamisen ajankohdasta.

48 g §
Jos eläkesäätiön 48 e §:n 2 ja 3 momen-

tissa tarkoitettujen omien varojen määrä on
pienempi kuin 48 e §:n 1 momentissa tarkoi-
tettu omien varojen vähimmäismäärä, eläke-
säätiön on viipymättä toimitettava Finanssi-
valvonnan hyväksyttäväksi taloudellisen ase-
man tervehdyttämissuunnitelma. Tervehdyt-
tämissuunnitelmassa on osoitettava, miten
eläkesäätiö vuoden kuluessa täyttää omien
varojen vähimmäismäärän.

48 h §
Edellytyksenä 48 a §:n 2 momentin 5 koh-

dan mukaisen työnantajan lisämaksuvelvolli-
suuteen perustuvan erän lukemiselle vakava-
raisuuspääomaan on, että eläkesäätiön tulee
kuvata 48 d §:n mukaisessa riskienhallinta-
suunnitelmassa, mitä erällä tavoitellaan, mitä
vaikutuksia erällä on eläkesäätiön sijoitus-
suunnitelmaan, vakavaraisuuteen, sijoitusja-
kaumaan ja tuotto-odotukseen sekä missä ti-

lanteessa vakavaraisuutta kartutetaan kanna-
tusmaksuilla tai kannatusmaksujen alennuk-
sia rajoitetaan.

Työnantajan lisämaksuvelvollisuuteen pe-
rustuva erä tulee mitoittaa ottaen huomioon
sille asetettu toteuttamiskelpoinen tavoite.
Eläkesäätiön tulee seurata riskienhallinta-
suunnitelmassa erän käytölle asetettujen ta-
voitteiden toteutumista. Eläkesäätiö ei voi lu-
kea mainittua erää vakavaraisuuspääomaan,
jos eläkesäätiön toiminta ei vastaa riskienhal-
lintasuunnitelmaa.

Jos työnantajan lisämaksuvelvollisuuteen
perustuva erä on luettu vakavaraisuuspää-
omaan, eläkesäätiön on seurattava vakavarai-
suutensa suhdetta työeläkejärjestelmän keski-
määräisen vakavaraisuuden tasoon. Jos eläke-
säätiön vakavaraisuus suhteessa työeläkejärjes-
telmän vakavaraisuuden keskimääräiseen ta-
soon alenee siten, että poikkeama lisää merkit-
tävästi eläkesäätiön toiminnan riskejä,
eläkesäätiön tulee rajoittaa lisävakuutusvastuun
käyttöä kannatusmaksujen alentamiseen tai
vahvistaa vakavaraisuuspääomaa lisämaksuilla.

Vakavaraisuusrajaa vastaavan määrän elä-
kesäätiön vakavaraisuuspääomasta on muo-
dostuttava muista eristä kuin 1 momentissa
mainitusta erästä. Finanssivalvonta voi kui-
tenkin sallia edellä mainitun erän lukemisen
kahden vuoden ajan vakavaraisuuspääomaan
eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemi-
sesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain
23 §:ssä tarkoitetussa tilanteessa, vaikka vaka-
varaisuuspääoma on vakavaraisuusrajaa pie-
nempi.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016.
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