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96/2016

Laki
työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) 16 a §:n 7 kohta, sellaise-

na kuin se on laissa 442/2012, sekä
muutetaan 14 §:n 3 momentti, 16 §, 18 §:n 1 ja 3 momentti, 23 §:n 1 momentti, 29 d §

ja 29 e §:n 2 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 14 §:n 3 momentti, 16 § ja 18 §:n 3 momentti laissa 442/2012,

18 §:n 1 momentti, 23 §:n 1 momentti ja 29 e §:n 2 momentti laissa 318/2015 ja 29 d §
laissa 419/2003, seuraavasti:

14 §

Vastuuvelka

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Korvausvastuu vastaa sattuneiden vakuutustapahtumien johdosta suoritettavia, maksa-

matta olevia korvaus- ja muita määriä siltä osin kuin yhtiölle on syntynyt vastuuta työnte-
kijän eläkelain tai yrittäjän eläkelain mukaisesti.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

16 §

Työeläkevakuutusyhtiön vakavaraisuuspääoma

Työeläkevakuutusyhtiön vakavaraisuuspääomalla tarkoitetaan sitä määrää, jolla työ-
eläkevakuutusyhtiön varojen on katsottava ylittävän yhtiön velat ja muut niihin rinnastet-
tavat sitoumukset ottaen huomioon, mitä 16 a—16 e §:ssä säädetään. Vakavaraisuuspää-
omaa laskettaessa työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelasta vähennetään 14 §:n 2 momentis-
sa tarkoitettu osittamaton lisävakuutusvastuu.

18 §

Siirrot ositettuun ja osittamattomaan lisävakuutusvastuuseen

Työeläkevakuutusyhtiön vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä on vakavaraisuusra-
jan kolminkertainen määrä, kuitenkin vähintään 40 prosenttia vastuuvelasta, josta on vä-
hennetty osittamaton lisävakuutusvastuu ja erät, joita yrittäjän eläkelain 139 §:n 2 mo-
mentin mukaan ei oteta huomioon vakuutusmaksuvastuussa. Jos työeläkevakuutusyhtiön
vakavaraisuuspääoma on kahtena peräkkäisenä vuonna suurempi kuin vakavaraisuuspää-
oman enimmäismäärä, työeläkevakuutusyhtiön on jälkimmäisestä vuodesta lukien siirret-
tävä vuosittain ositettuun lisävakuutusvastuuseen määrä, joka on yksi kolmasosa siitä
määrästä, jolla yhtiön vakavaraisuuspääoma ylittää sen enimmäismäärän. Jos ylityksen
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voidaan katsoa olevan luonteeltaan pysyvä, yhtiön on järjestettävä toimintansa siten, että
yhtiön vakavaraisuuspääoma palautuu enimmäismäärää pienemmäksi.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos työeläkevakuutusyhtiön vakavaraisuuspääoma on pienempi kuin vakavaraisuusra-

ja, siirto ositettuun lisävakuutusvastuuseen on kielletty.

23 §

Voitonjaon rajoitukset

Työeläkevakuutusyhtiö ei saa jakaa voittoa, jos sen vakavaraisuuspääoma on pienempi
kuin vakavaraisuusraja taikka tiedetään tai pitäisi tietää, että yhtiö on maksukyvytön.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

29 d §

Työnantajakohtaisessa vakuutuskannan luovuttamisessa siirtyvä vastuuvelka

Työnantajakohtaisessa vakuutuskannan luovuttamisessa vastaanottavaan eläkelaitok-
seen siirretään luovutettavan vakuutuskannan osuus 14 §:n mukaisesta vastuuvelasta, lu-
kuun ottamatta ositettua lisävakuutusvastuuta. Osittamatonta lisävakuutusvastuuta siirre-
tään kuitenkin 29 e §:n mukaan määräytyvä määrä.

29 e §

Työnantajakohtaisessa vakuutuskannan luovuttamisessa siirtyvä vakavaraisuuspääoma

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään Finanssivalvonnan esityksestä 1

momentissa tarkoitettu määrä kiinteänä prosenttiosuutena vastuuvelasta, josta on vähen-
netty osittamaton lisävakuutusvastuu ja erät, joita yrittäjän eläkelain 139 §:n 2 momentin
mukaan ei oteta huomioon vakuutusmaksuvastuussa. Prosenttiosuus lasketaan siten, että
se vastaa työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavien eläkelaitosten vakavarai-
suusrajan ja sen laskennassa käytettävien sijoitusten suhteen mediaania kaksinkertaisena.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

1. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
2. Työeläkevakuutusyhtiön 31 päivänä joulukuuta 2016 mennessä kertynyt tasoitus-

määrä, josta on vähennetty työntekijän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpa-
nolain (71/2016) 10 §:ssä tarkoitettu määrä, siirretään 1 päivänä tammikuuta 2017 ositta-
mattomaan lisävakuutusvastuuseen.

3. Sen estämättä mitä 2 momentissa säädetään, Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Eteran
31 päivänä joulukuuta 2016 mennessä kertyneestä tasoitusmäärästä, josta on vähennetty
työntekijän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain 10 §:ssä tarkoitettu
määrä, siirretään vanhuuseläkeosa ja maksutappio-osa 1 päivänä tammikuuta 2017 ositta-
mattomaan lisävakuutusvastuuseen.

4. Sen lisäksi mitä 14 §:n 3 momentissa säädetään, Eteran korvausvastuuseen sisältyy
tasoitusmäärä, jonka muodostavat työkyvyttömyyseläkeosa ja sosiaali- ja terveysministe-
riön työntekijän eläkelain voimaanpanolain 5 §:n 4 momentin nojalla vahvistamien lasku-
perusteiden mukainen erityinen erä hoitokustannuskuormitusta varten. Sovellettaessa tä-
män lain 18 §:n 1 momenttia, 29 d §:ää ja 29 e §:n 2 momenttia Eteran vastuuvelasta vä-
hennetään tässä momentissa tarkoitettu tasoitusmäärä.

5. Edellä 4 momentissa tarkoitetun Eteran tasoitusmäärän työkyvyttömyyseläkeosasta
luetaan Eteran 16 §:ssä tarkoitettuun vakavaraisuuspääomaan enintään määrä, joka saa-
daan kertomalla 130 prosenttia muiden työeläkevakuutusyhtiöiden keskimääräisen työky-
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vyttömyysliikkeen kertyneestä tuloksesta suhteessa vakuutettuihin palkkoihin Eteran va-
kuutettujen palkkasummalla. Eteran tasoitusmäärän työkyvyttömyyseläkeosasta vakava-
raisuuspääomaan luettava määrä voi kuitenkin olla enintään Eteran tasoitusmäärän työky-
vyttömyyseläkeosan suuruinen.

6. Vuonna 2017 Eteran tasoitusmäärän työkyvyttömyyseläkeosasta luetaan vakavarai-
suuspääomaan kuitenkin vähintään määrä, joka on muiden työeläkevakuutusyhtiöiden
työkyvyttömyysliikkeen kertyneiden tuloksien yhteismäärän suhde muiden työeläkeva-
kuutusyhtiöiden vastuuvelkojen, josta on vähennetty osittamaton lisävakuutusvastuu ja
erät, joita yrittäjän eläkelain 139 §:n 2 momentin mukaan ei oteta huomioon vakuutus-
maksuvastuussa, yhteismäärään kerrottuna Eteran vastuuvelan määrällä, josta on vähen-
netty osittamaton lisävakuutusvastuu, 6 momentissa tarkoitettu tasoitusmäärän työkyvyt-
tömyysosasta vakavaraisuuspääomaan luettava osa ja erät, joita yrittäjän eläkelain 139 §:n
2 momentin mukaan ei oteta huomioon vakuutusmaksuvastuussa. Eteran tasoitusmäärän
työkyvyttömyyseläkeosasta vakavaraisuuspääomaan luettava määrä voi kuitenkin olla
enintään Eteran tasoitusmäärän työkyvyttömyyseläkeosan suuruinen.

7. Mitä 5 ja 6 momentissa säädetään, ei sovelleta siitä vuodesta alkaen, jolle ei enää vah-
visteta työntekijän eläkelain voimaanpanolain (396/2006) 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua
täydennysmäärää. 

8. Eteran 16 §:ssä tarkoitettuun vakavaraisuuspääomaan ei lueta 4 momentissa tarkoi-
tetusta tasoitusmäärästä sosiaali- ja terveysministeriön työntekijän eläkelain voimaanpa-
nolain 5 §:n 4 momentin nojalla vahvistamien laskuperusteiden mukaista erityistä erää
hoitokustannuskuormitusta varten.

9. Eläketurvakeskus laskee eläkelaitosten antamien tietojen perusteella 5 ja 6 momen-
tissa tarkoitetun muiden työeläkevakuutusyhtiöiden työkyvyttömyysliikkeen kertyneen
tuloksen sekä sen suhteen vakuutettuihin palkkoihin ja vastuuvelkoihin, joista on vähen-
netty osittamaton lisävakuutusvastuu ja erät, joita yrittäjän eläkelain 139 §:n 2 momentin
mukaan ei oteta huomioon vakuutusmaksuvastuussa.

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä
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