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Laki
merimieseläkelain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan merimieseläkelain (1290/2006) 193 a §:n 1 momentti, 206 §:n edellä oleva
väliotsikko, 207—209 § ja 210 §:n otsikko, sellaisina kuin niistä ovat 193 a §:n 1 momentti,
208 § ja 210 §:n otsikko laissa 1233/2009, seuraavasti:
193 a §
Eläkekassan tilintarkastusta koskevat
erityiset säännökset
Eläkekassan tilintarkastajan suorittaman tilikauden aikaisen jatkuvan tarkastuksen on
riittävänä pidettävässä laajuudessa ulotuttava
vastuuvelkaan, vakavaraisuuspääomaan, sijoitustoimintaan, vakuuttamis- ja korvaustoimintaan sekä eläkekassan ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen välisiin liiketoimiin.
— — — — — — — — — — — — —
Vakavaraisuus ja vakavaraisuuspääoma
207 §
Vakavaraisuuden järjestäminen
Eläkekassan vakavaraisuuspääoma ja muut
eläkekassan vakavaraisuuteen vaikuttavat seikat on järjestettävä vakuutetun edut turvaavalla tavalla ottaen huomioon tuottojen ja
HE 9/2012
StVM 4/2012
TaVL 21/2012
EV 47/2012

kulujen todennäköinen vaihtelu ja arvioitavissa olevat muut epävarmuustekijät.
208 §
Vakavaraisuusrajan ja vakavaraisuuspääoman laskeminen
Eläkekassan vakavaraisuusraja lasketaan
eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain
mukaisesti. Vastuuvelkana käytetään tällöin
tämän lain 202 §:n mukaista vakuutusteknistä
vastuuvelkaa.
Eläkekassan vakavaraisuuspääomalla tarkoitetaan sitä määrää, jolla eläkekassan varojen on katsottava ylittävän eläkekassan velat
ja muut niihin rinnastettavat sitoumukset
noudattaen työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) 16 a §:n 5 ja 8—10 kohtaa, 16 b §:ää, 16 c §:n 1 momentin 1 kohtaa
ja 3 momenttia, 16 d §:n 2, 4, 5 ja 6 kohtaa
sekä 16 e §:ää. Velkoihin kuuluvana vastuuvelkana käytetään 1 momentin mukaista vakuutusteknistä vastuuvelkaa.
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Eläkekassan on toimitettava Finanssivalvonnalle laskelma vakavaraisuuspääomaa
koskevien määräysten täyttymisestä.
209 §
Vakavaraisuuden vahvistamista koskevat
suunnitelmat
Jos eläkekassan vakavaraisuuspääoma on
pienempi kuin 208 §:n mukainen vakavaraisuusraja, eläkekassan on viipymättä toimitettava Finanssivalvonnan hyväksyttäväksi taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelma. Tervehdyttämissuunnitelmassa on
osoitettava, että eläkekassan vakavaraisuuspääoma ylittää vuoden tai erityisistä syistä
Finanssivalvonnan luvalla enintään kahden
vuoden kuluessa vakavaraisuusrajan.
Jos eläkekassan vakavaraisuuspääoma on
pienempi kuin kolmasosa 208 §:n mukaisesta

vakavaraisuusrajasta, eläkekassan on viipymättä toimitettava Finanssivalvonnan hyväksyttäväksi lyhyen aikavälin rahoitussuunnitelma. Rahoitussuunnitelmassa on osoitettava, että eläkekassan vakavaraisuuspääoma
on kolmen kuukauden kuluessa vähintään
kolmasosa 208 §:n mukaisesta vakavaraisuusrajasta. Jos rahoitussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä ei sanotussa ajassa ole saatu
toteutetuiksi, Finanssivalvonta voi erityisen
painavista syistä jatkaa määräaikaa enintään
kolmella kuukaudella.
210 §
Vakavaraisuutta ja vakavaraisuuspääomaa
koskevat määräykset
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.
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