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Laki
vakuutuskassalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan vakuutuskassalain (1164/1992) 83 e §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on

laissa 444/2012,
muutetaan 83 e §:n 4 momentti ja 83 u §, sellaisina kuin ne ovat, 83 e §:n 4 momentti

laissa 444/2012 ja 83 u § laeissa 444/2012 ja 323/2015, sekä
lisätään lakiin uusi 33 a § seuraavasti:

33 a §

Riski- ja vakavaraisuusarvio

Eläkekassan hallituksen tulee tehdä strategisen päätöksenteon ja riskienhallinnan osana
riski- ja vakavaraisuusarvio, jossa arvioidaan:

1) oleellisten riskien vaikutus eläkekassan toimintaan;
2) ne toimenpiteet, jotka ovat aiheellisia arvioinnissa esiin nousseiden riskien hallitse-

miseksi.
Riski- ja vakavaraisuusarvio on päivitettävä säännöllisesti sekä viipymättä, jos riskit

ovat merkittävästi muuttuneet.
Eläkekassan on toimitettava Finanssivalvonnalle yhteenveto riski- ja vakavaraisuusar-

viosta sekä siitä tehdyt johtopäätökset. Finanssivalvonnalle toimitettavan yhteenvedon tu-
lee sisältää ainakin riski- ja vakavaraisuusarvion tulokset, kuvaus käytetyistä menetelmis-
tä ja tärkeimmät oletukset.

83 e §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Finanssivalvonta antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset 2 ja 3 momentissa tarkoitet-
tujen suunnitelmien laatimisesta ja toimittamisesta.

83 u §
Voidakseen lukea vakavaraisuuspääomaan 83 b §:n 2 momentin 8 kohdan mukaisen

osakkaan lisämaksuvelvollisuuteen perustuvan erän, eläkekassan tulee kuvata 33 a §:n
mukaisessa riski- ja vakavaraisuusarviossa, mitä erällä tavoitellaan, mitä vaikutuksia eräl-
lä on eläkekassan sijoitussuunnitelmaan, vakavaraisuuteen, sijoitusjakaumaan ja tuotto-
odotukseen sekä missä tilanteessa vakavaraisuutta kartutetaan vakuutusmaksuilla tai va-
kuutusmaksujen alennuksia rajoitetaan. Eläkekassan osakkailla tulee olla saatavissa tieto
erän käyttämisestä vakavaraisuuspääomassa.

Osakkaan lisämaksuvelvollisuuteen perustuva erä tulee mitoittaa ottaen huomioon sille
asetettu toteuttamiskelpoinen tavoite. Eläkekassan tulee seurata erän käytölle asetettujen
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tavoitteiden toteutumista. Eläkekassa ei voi lukea mainittua erää vakavaraisuuspääomaan,
jos eläkekassan toiminta ei vastaa erän käytölle asetettuja tavoitteita.

Luettuaan vakavaraisuuspääomaan osakkaan lisämaksuvelvollisuuteen perustuvan
erän eläkekassan on seurattava vakavaraisuutensa suhdetta työeläkejärjestelmän keski-
määräisen vakavaraisuuden tasoon. Jos eläkekassan vakavaraisuus suhteessa työeläkejär-
jestelmän vakavaraisuuden keskimääräiseen tasoon alenee siten, että poikkeama lisää
merkittävästi eläkekassan toiminnan riskejä, eläkekassan tulee rajoittaa lisävakuutusvas-
tuun käyttöä vakuutusmaksujen alentamiseen tai vahvistaa vakavaraisuuspääomaa lisä-
maksuilla.

Vakavaraisuusrajaa vastaavan määrän eläkekassan vakavaraisuuspääomasta on muo-
dostuttava muista kuin 1 momentissa mainitusta erästä. Finanssivalvonta voi sallia edellä
mainitun erän lukemisen 2 vuoden ajan vakavaraisuuspääomaan eläkelaitoksen vakava-
raisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 28 §:n tarkoitetussa
tilanteessa, vaikka vakavaraisuuspääoma on vakavaraisuusrajaa pienempi.

Finanssivalvonta voi antaa määräyksiä osakkaan lisämaksuvelvollisuuteen perustuvan
erän seurannasta ja ottamisesta huomioon riski- ja vakavaraisuusarviossa.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Eläkekassan on viimeistään vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta tehtävä ensim-

mäinen 33 a §:n mukainen riski- ja vakavaraisuusarvio ja toimitettava yhteenveto siitä Fi-
nanssivalvonnalle.

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2016
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