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eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta anne-

tun lain (1114/2006) 5 §:n 2 momentti ja 17 §:n 1 momentin 3 kohta, sellaisena kuin niistä on
5 §:n 2 momentti laissa 901/2008,

muutetaan 2 §:n 1 momentin 4 kohta, 6 §, 7 §:n 2 momentti, 10 §:n 3 momentti, 13 §, 18 §:n
2 momentti, 19 §:n 2 momentti ja 25 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 25 §:n 2
momentti laissa 901/2008, sekä

lisätään lakiin uusi 17 a § seuraavasti:

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —

4) julkisella kaupankäynnillä arvopaperi-
markkinalain (495/1989) 1 luvun 3 §:ssä tar-
koitettua julkista kaupankäyntiä ja 3 a §:ssä
tarkoitettua monenkeskistä kaupankäyntiä
sekä niihin rinnastettavaa kaupankäyntiä
muussa valtiossa;
— — — — — — — — — — — — —

6 §

Sijoitusryhmät

Sijoitusryhmät ovat:
I rahamarkkinavälineet:

1) sellaiset euromääräiset, yhden vuoden
kuluessa erääntyvät velkasitoumukset korkoi-
neen, joissa velallisena tai takaajana on ETA-
tai OECD-valtio, Ahvenanmaan maakunta,
sellainen kansainvälinen järjestö, jonka jäse-
nistä ainakin yksi on ETA- tai OECD-valtio,
tai ETA- tai OECD-valtiossa sijaitseva sellai-
nen kunta, kuntayhtymä, julkisyhteisönä toi-
miva seurakunta tai muu niihin rinnastettava
alueellinen julkisyhteisö, jolla tai jonka jäse-
nillä on veronkanto-oikeus, sekä saamiset
työntekijän eläkelain (395/2006) 183 §:ssä ja
yrittäjän eläkelain (1272/2006) 138 §:ssä tar-
koitetusta vastuunjaosta, merimieseläkelain
(1290/2006) 152 §:ssä ja maatalousyrittäjän
eläkelain (1280/2006) 135 ja 135 a §:ssä tar-
koitettu saaminen valtiolta, saamiset vakuu-
tusmaksuista ja, jos niihin liittyy turvaava
vakuus, eläkesäätiön takaisinlainat korkoi-
neen;
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2) sellaiset euromääräiset, yhden vuoden
kuluessa erääntyvät velkasitoumukset korkoi-
neen, joissa velallisena tai takaajana on ETA-
tai OECD-valtiossa toimiluvan saanut, julki-
sen valvonnan alainen vakuutusyhtiö tai luot-
tolaitos;

3) sellaiset euromääräiset, yhden vuoden
kuluessa erääntyvät velkasitoumukset korkoi-
neen, joilla tai joissa velallisena olevan osa-
keyhtiön osakkeilla käydään julkisesti kaup-
paa ETA- tai OECD-valtiossa;

4) muut euromääräiset, yhden vuoden
kuluessa erääntyvät saamiset korkoineen, ku-
ten saamiset arvopaperipörsseiltä ja selvitys-
yhteisöiltä;

II joukkovelkakirjalainat ja velkasitoumuk-
set:

1) eläkelaitoksen myöntämät vakuutus-
maksulainat ja sijoituslainat korkoineen;

2) sellaiset euromääräiset joukkovelkakir-
jalainat ja muut kuin yhden vuoden kuluessa
erääntyvät velkasitoumukset korkoineen,
joissa velallisena tai takaajana on valtio,
jonka luottoluokitus kuuluu luottoluokkaan 1;

3) muut euromääräiset joukkovelkakirjalai-
nat ja muut kuin yhden vuoden kuluessa
erääntyvät velkasitoumukset korkoineen, joi-
den luottoluokitus tai joiden liikkeeseenlaski-
jan luottoluokitus kuuluu luottoluokkaan 1;

4) sellaiset euromääräiset joukkovelkakir-
jalainat ja muut kuin yhden vuoden kuluessa
erääntyvät velkasitoumukset korkoineen, joi-
den luottoluokitus tai joiden liikkeeseenlaski-
jan luottoluokitus kuuluu luottoluokkaan 2;

5) sellaiset euromääräiset joukkovelkakir-
jalainat ja muut kuin yhden vuoden kuluessa
erääntyvät velkasitoumukset korkoineen, joi-
den luottoluokitus tai joiden liikkeeseenlaski-
jan luottoluokitus kuuluu luottoluokkaan 3;

III kiinteistöt:
1) ETA- tai OECD-valtiossa sijaitsevat

asuinkiinteistöt;
2) ETA- tai OECD-valtiossa sijaitsevat

liike-, toimisto-, hotelli- ja teollisuuskiinteis-
töt;

3) muut ETA- tai OECD-valtiossa sijaitse-
vat kiinteistöt;

4) muut kuin ETA- tai OECD-valtiossa
sijaitsevat kiinteistöt;

IV osakkeet:

1) sellaiset osakkeet, osuudet ja muut vas-
taavat sitoumukset, joilla käydään julkisesti
kauppaa ETA- tai OECD-valtiossa;

2) sellaiset osakkeet, osuudet ja muut vas-
taavat sitoumukset, joissa yhteisön kotipaikka
on ETA- tai OECD-valtiossa;

3) muut osakkeet, osuudet ja vastaavat si-
toumukset;

V erinäiset sijoitukset:
1) sellaiset yhden vuoden kuluessa erään-

tyvät joukkovelkakirjalainat ja velkasitou-
mukset korkoineen, jotka eivät ole euromää-
räisiä, ja yhden vuoden kuluessa erääntyvät
valuuttasijoitukset korkoineen;

2) sellaiset muut kuin yhden vuoden kulu-
essa erääntyvät joukkovelkakirjalainat ja vel-
kasitoumukset korkoineen, jotka eivät ole eu-
romääräisiä, ja muut kuin yhden vuoden ku-
luessa erääntyvät valuuttasijoitukset korkoi-
neen;

3) metallit, energia, muut raaka-aineet ja
hyödykkeet sekä kiinnitykset, oikeudet ra-
kentamattomaan maa-alueeseen ja vesivoi-
malaitoksen käytössä olevaan vesivoimaan
sekä muut erityiset oikeudet;

4) muut kuin edellä tässä pykälässä tarkoi-
tetut sijoitukset.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
annetaan tarkemmat säännökset luottoluoki-
tuksesta.

7 §

Johdannaissopimukset

— — — — — — — — — — — — —
Muu kuin sijoitusriskiä pienentävä johdan-

naissopimus on luokiteltava sen riskiä parhai-
ten vastaavaan 6 §:n mukaiseen ryhmään
kohde-etuuden käypää arvoa käyttäen. Täl-
laisten johdannaissopimusten yhteenlaskettu
laskennallinen enimmäistappio ei saa ylittää
6 §:n I ryhmään ja II ryhmän 2 kohtaan luo-
kiteltujen muiden sijoitusten kuin johdannais-
sopimusten yhteenlaskettua käypää arvoa.
Vakavaraisuusrajaa laskettaessa tällaisten
johdannaissopimusten kohde-etuuksien käy-
vät arvot on vähennettävä 6 §:n I ryhmään ja
II ryhmän 2 kohtaan luokiteltujen sijoitusten
yhteenlasketusta käyvästä arvosta.
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10 §

Vakavaraisuusrajan laskeminen

— — — — — — — — — — — — —
Kaavassa ßi on 6 §:n mukaiseen sijoitus-

ryhmään i kuuluvien sijoitusten osuus eläke-
laitoksen sijoitusten yhteismäärästä, missä
kuitenkin sijoitusryhmän IV ensimmäisen
alaryhmän osuudesta vähennetään luku λ. Si-
joitusryhmän i tuoton odotusarvosta (mi), ha-
jonnasta (si) ja sijoitusryhmien i ja j välisistä
korrelaatioista rij säädetään valtioneuvoston
asetuksella.
— — — — — — — — — — — — —

13 §

Sijoitukset muihin kuin ETA- ja OECD-valti-
oihin ja erinäiset sijoitukset

Enintään 20 prosenttia vastuuvelasta voi-
daan kattaa 6 §:n V ryhmän 3 ja 4 kohdassa
tarkoitetuilla sijoituksilla ja sijoituksilla,
jotka sijaitsevat ETA- ja OECD-valtioiden
ulkopuolella.

Sijoituksen katsotaan sijaitsevan siinä val-
tiossa, jossa sen liikkeeseenlaskijalla on koti-
paikka. Lisäksi arvopaperin katsotaan sijait-
sevan ETA- tai OECD-valtiossa, jos sillä
käydään julkista kauppaa jossain ETA- tai
OECD-valtiossa. Sijoitusrahaston tai siihen
rinnastettavan yhteissijoitusyrityksen katso-
taan sijaitsevan ETA- tai OECD-valtiossa,
jos rahastoyhtiöllä tai muulla sijoitusrahaston
varoja hallinnoivalla yhteisöllä on kotipaikka
ETA- tai OECD-valtiossa, ja jos sijoitusra-
haston varoista yli 70 prosenttia on sijoitettu
ETA- tai OECD-valtiossa sijaitseviin varoi-
hin.

17 a §

Velkasitoumuksien vakuudet

Enintään 10 prosenttia vastuuvelasta voi-
daan kattaa suorilla tai välillisillä sijoituksilla
velkasitoumuksiin, joiden vakuutena on sijoi-
tuksia samaan yhteisöön tai saman yhteisön
antama takaus tai takausvakuutus, jos kan-
sainvälinen luottoluokituslaitos on määrittä-
nyt tälle yhteisölle luottoluokituksen, joka
vastaa luottoluokkaa 1 ja luottoluokan 2

kahta korkeinta luottoluokka-arvosanaa.
Muutoin enintään 5 prosenttia vastuuvelasta
voidaan kattaa suorilla tai välillisillä sijoituk-
silla velkasitoumuksiin, joiden vakuutena on
sijoituksia samaan yhteisöön tai saman yhtei-
sön antama takaus tai takausvakuutus.

Tätä pykälää ei sovelleta eläkesäätiölain
5 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin sijoituk-
siin, jos sijoituksiin liittyy turvaava vakuus.

Tätä pykälää ei sovelleta sellaisiin velkasi-
toumuksiin, joissa takaajana on 6 §:n I ryh-
män 1 kohdassa tarkoitettu julkisyhteisö.

18 §

Sijoitukset vakuudettomiin velkasitoumuksiin

— — — — — — — — — — — — —
Tätä pykälää ei sovelleta velkasitoumuk-

siin, joissa velallisena on 6 §:n I ryhmän
1 kohdassa tarkoitettu julkisyhteisö, eikä
6 §:n I ryhmän 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin
velkasitoumuksiin.

19 §

Kateluettelo

— — — — — — — — — — — — —
Tilikauden päättymishetken mukainen ka-

teluettelo on säilytettävä luotettavalla tavalla
eläkelaitoksen hallussa kymmenen vuotta tili-
kauden päättymisestä.

25 §

Tarkemmat säännökset ja määräykset

— — — — — — — — — — — — —
Finanssivalvonta voi antaa tarkemmat

määräykset:
1) 5 §:ssä tarkoitettujen perusteiden,

8 §:ssä tarkoitettujen perusteiden ja selvityk-
sen sekä kateluettelon laatimisesta, sisällöstä
ja toimittamisesta Finanssivalvonnalle;

2) johdannaissopimusten käyttämisestä ja
luokittelusta sekä johdannaissopimusten kä-
sittelystä vakavaraisuusrajan laskennassa;

3) 6 §:ssä tarkoitettujen joukkovelkakirja-
lainojen luottoluokituksen soveltamisesta;

4) 7 §:ssä tarkoitetun enimmäistappion
määrittelystä;

5) varojen arvostamisesta;

3219/2011



6) katteeseen kuuluvien varojen säilyttämi-
sestä.

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä maa-
liskuuta 2011.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2011

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula
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