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eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain (1114/2006) 10 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 219/2011, sekä
lisätään lakiin siitä lailla 901/2008 kumotun 23 §:n tilalle uusi 23 § seuraavasti:
10 §
Vakavaraisuusrajan laskeminen
Eläkelaitoksen vakavaraisuusraja lasketaan
kertomalla eläkelaitoksen vastuuvelka seuraavasta kaavasta saatavalla arvolla p, joka
on kuitenkin vähintään 0,05:
p = 1 + (k + C b – λ) / 100 – 1
1 + (μ – a σ) / 100
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Vakavaraisuusrajaa laskettaessa vastuuvelasta vähennetään työeläkevakuutusyhtiöistä
annetun lain 14 §:n 2 momentin mukainen
osittamaton lisävakuutusvastuu, eläkesäätiölain 43 §:n 2 momentin ja vakuutuskassalain
HE 9/2012
StVM 4/2012
TaVL 21/2012
EV 47/2012

79 §:n 2 momentin mukainen lisävakuutusvastuu, työeläkevakuutusyhtiöistä annetun
lain 14 §:n 3 momentin ja vakuutuskassalain
79 §:n 3 momentin mukainen tasoitusmäärä
ja erät, joita yrittäjän eläkelain 139 §:n 2 momentin mukaan ei oteta huomioon vakuutusmaksuvastuussa.
Kaavassa ßi on 6 §:n mukaiseen sijoitusryhmään i kuuluvien sijoitusten osuus eläkelaitoksen sijoitusten yhteismäärästä, missä
kuitenkin sijoitusryhmän IV ensimmäisen
alaryhmän osuudesta vähennetään luku λ. Sijoitusryhmän i tuoton odotusarvosta (mi), hajonnasta (si), sijoitusryhmien i ja j välisistä
korrelaatioista rij, vakuutusliikkeen hajonnasta (σd) ja vakuutusliikkeen ja sijoitustuottojen korrelaatiosta (ρ) säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Kaavassa k on vastuuvelan laskemisessa
käytetty diskonttauskorko ja b on laskentahetkeä seuraavana päivänä voimassa oleva
työntekijän eläkelain 171 §:n 1 momentissa
tarkoitettu eläkevastuun täydennyskerroin.
Työntekijän eläkelain 168 §:n 2 momentissa
tarkoitettu osaketuottosidonnaisuuden aste λ
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on 0,1. Eläkelaitoksen osaketuottojen poikkeama eläkelaitosten osaketuottojen keskimäärästä (S) saa kaavassa arvon 4,5 prosenttia ja valittuun riskitasoon perustuva kerroin
a saa arvon 1,96. Kertoimen C arvo kaavassa
on 0,5.
23 §
Poikkeukselliset olosuhteet
Finanssivalvonta seuraa finanssimarkkinoiden kehitystä ja arvioi sen vaikutusta eläkelaitosten vakavaraisuuteen. Jos finanssimarkkinoilla ilmenneiden poikkeuksellisten
olosuhteiden vuoksi eläkelaitosten keskimääräinen vakavaraisuus on laskenut merkittävästi tai uhkaa nopeasti ja merkittävästi laskea, Finanssivalvonnan tulee viipymättä
tehdä tästä ilmoitus sosiaali- ja terveysministeriölle.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan sää-

tää, sosiaali- ja terveysministeriön saatua
1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen, että
Finanssivalvonta voi pidentää työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 20 §:n 1 momentissa, eläkesäätiölain 48 d §:n 2 momentissa, vakuutuskassalain 83 e §:n 2 momentissa ja merimieseläkelain 209 §:n 1 momentissa taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelman toteuttamiselle asetettua määräaikaa, siten että se päättyy viimeistään
kolmen vuoden kuluttua asetuksen antamisesta.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.
Laskettaessa vakavaraisuusrajaa 10 §:n
2 momentin mukaisesti Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Eteran vastuuvelasta vähennetään tasoitusmäärää se määrä, joka luetaan
Eteran vakavaraisuuspääomaan työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997)
16 §:ää sovellettaessa.
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