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vakuutuskassalain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vakuutuskassalain (1164/1992) 83 s §, sellaisena kun se on laissa 175/2009, sekä
lisätään lakiin uusi 83 v—83 z § seuraavasti:

7 luku

Vakuutusmaksut, vastuuvelka ja
vakavaraisuuspääoma

83 s §
Jos vapaaehtoista lisäeläketoimintaa harjoit-

tava eläkekassa takaa biometrisen riskin, sijoi-
tustoiminnan tuoton tai etuuksien tason, eläke-
kassalla on jatkuvasti oltava vakuutusteknisen
vastuuvelan lisäksi riittävästi omia varoja,
joilla se pystyy täyttämään 83 v—83 y §:n
mukaisesti eri vakuutusluokkien osalta yh-
teenlasketun vähimmäismäärää koskevan vaa-
timuksen (omien varojen vähimmäismäärä).

Omien varojen on oltava riskityypin ja va-
rojen rakenteen mukaiset kaikkien lisäeläke-
järjestelyjen osalta. Varoja ei saa sitoa enna-
koituihin vastuisiin.

Eläkekassan 1 momentissa tarkoitettuihin
omiin varoihin luetaan seuraavat erät:

1) maksettu pohjarahasto ja takuupääoma;
2) sidotun ja vapaan oman pääoman ra-

hastot;
3) tilikauden ja edellisten tilikausien yli-

jäämistä kertynyt oma pääoma;
4) kirjanpitolain 5 luvun 12 §:n 1 momen-

tin nojalla taseeseen merkitty poistoero ja
mainitun luvun 15 §:ssä tarkoitetut vapaaeh-
toiset varaukset; sekä

5) taseen omaisuuden käypien arvojen ja
kirjanpitoarvojen positiivinen erotus siltä
osin kuin sitä ei voida pitää luonteeltaan
poikkeuksellisena.

Eläkekassan 1 momentissa tarkoitetuista
omista varoista on vähennettävä seuraavat
erät:

1) tilikauden ja edellisten tilikausien tap-
pio;

2) taseen omaisuuden kirjanpitoarvojen ja
käypien arvojen positiivinen erotus;
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3) aineettomien hyödykkeiden hankin-
nasta tuloslaskelmaan kuluksi merkitsemättä
jätetty osuus;

4) kaikki sellaiset taseeseen merkitsemät-
tömät velkoihin rinnastettavat erät, joiden
suoritusvelvollisuutta on pidettävä todennä-
köisenä; sekä

5) johdannaissopimuksista eläkekassalle
koituva mahdollinen enimmäistappio.

Finanssivalvonta voi erityisestä syystä
kieltää eläkekassaa lukemasta 3 momentin 5
kohdassa tarkoitettua erää osittain tai koko-
naan osaksi kassan 1 momentissa tarkoitet-
tuja varoja.

Finanssivalvonta voi antaa tarkempia mää-
räyksiä:

1) omiin varoihin luettavista ja siitä vä-
hennettävistä eristä; ja

2) omia varoja koskevien vaatimusten
täyttämistä koskevien laskelmien laatimisesta
ja toimittamisen ajankohdasta.

83 v §
Lukuun ottamatta vakuutusluokista anne-

tun lain (526/2008) 13 §:n 2 momentissa tar-
koitettuja vakuutuksia, mainitussa laissa tar-
koitettuun henkivakuutusluokkaan 1 ja 2
kuuluvien vakuutusten osalta 83 s §:ssä tar-
koitettujen omien varojen vähimmäismäärään
luettava osuus saadaan laskemalla yhteen tä-
män pykälän 2 ja 3 momentin mukaiset mää-
rät.

Vakuutusmaksuvastuun ja alkaneiden
eläkkeiden korvausvastuun summasta vii-
meksi kuluneen tilikauden lopussa lasketaan
4 prosentin osuus ja saatu tulos kerrotaan
83 x §:ssä tarkoitetulla suhdeluvulla.

Vakuutusten, joiden riskisumma on nollaa
suurempi, riskisummasta viimeksi kuluneen
tilikauden lopussa lasketaan 0,3 prosentin
osuus. Korkeintaan kolmeksi vuodeksi ote-
tussa kuolemanvaravakuutuksessa osuus on
kuitenkin 0,1 prosenttia ja, jos vakuutus on
otettu useammaksi kuin kolmeksi, mutta
enintään viideksi vuodeksi, osuus on 0,15
prosenttia. Saatu tulos kerrotaan 83 x §:ssä
tarkoitetulla suhdeluvulla.

83 w §
Vakuutusluokista annetussa laissa tarkoi-

tettuun henkivakuutusluokkaan 3 kuuluvien
vakuutusten osalta 83 s §:ssä tarkoitettujen

omien varojen vähimmäismäärään luettava
osuus saadaan laskemalla yhteen tämän pykä-
län 2—5 momentin mukaiset määrät.

Jos 83 s §:n mukaista toimintaa harjoittava
eläkekassa vastaa sijoitusriskistä, vakuutus-
ten vakuutusmaksuvastuun ja alkaneiden
eläkkeiden korvausvastuun summasta vii-
meksi kuluneen tilikauden lopussa lasketaan
4 prosentin osuus, ja saatu tulos kerrotaan
83 x §:ssä tarkoitetulla suhdeluvulla.

Jos 83 s §:n mukaista toimintaa harjoittava
eläkekassa ei vastaa sijoitusriskistä eikä elä-
kekassalla ole oikeutta muuttaa hallintokulu-
jen kattamiseksi tarkoitettuja kuormituksia
viiden vuoden kuluessa, vakuutusten vakuu-
tusmaksuvastuun ja alkaneiden eläkkeiden
korvausvastuun summasta viimeksi kuluneen
tilikauden lopussa lasketaan 1 prosentin
osuus, ja saatu tulos kerrotaan 83 x §:ssä
tarkoitetulla suhdeluvulla.

Vakuutusten, joiden riskisumma on nollaa
suurempi, riskisummasta viimeksi kuluneen
tilikauden lopussa lasketaan 0,3 prosentin
osuus, ja saatu tulos kerrotaan 83 x §:ssä
tarkoitetulla suhdeluvulla.

Jos 83 s §:n mukaista toimintaa harjoittava
eläkekassa ei vastaa sijoitusriskistä ja eläke-
kassalla on oikeus muuttaa hallintokulujen
kattamiseksi tarkoitettuja kuormituksia viiden
vuoden kuluessa, vakuutusten viimeksi kulu-
neen tilikauden hallintokuluista lasketaan 25
prosentin osuus.

83 x §
Edellä 83 v §:n 2 momentissa sekä 83 w §:n

2 ja 3 momentissa tarkoitettu suhdeluku saa-
daan vertaamalla kyseisen vakuutusryhmän
viimeksi kuluneen tilikauden omalla vastuulla
olevaa vakuutusmaksuvastuun ja alkaneiden
eläkkeiden korvausvastuun summaa vastaa-
vaan summaan ennen jälleenvakuuttajien
osuuden vähentämistä. Käytettävä suhdeluku
ei saa olla pienempi kuin 0,85.

Edellä 83 v §:n 3 momentissa sekä 83 w §:n
4 momentissa tarkoitettu suhdeluku saadaan
vertaamalla kyseisen vakuutusryhmän vii-
meksi kuluneen tilikauden kyseessä olevien
vakuutusten omalla vastuulla olevaa riskisum-
maa vastaavaan riskisummaan ennen jälleen-
vakuuttajien osuuden vähentämistä. Käytet-
tävä suhdeluku ei saa olla pienempi kuin 0,5.

Jos jälleenvakuutussopimusten luonne tai
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laatu on muuttunut merkittävästi viimeksi ku-
luneesta tilikaudesta, tai jälleenvakuutussopi-
muksissa ei tapahdu todellista riskinsiirtoa,
tai se on vähäistä, Finanssivalvonta voi vaa-
tia, että eläkekassa käyttää omien varojen
vähimmäismäärää laskiessaan suurempia
suhdelukuja kuin mitä saadaan 1 ja 2 mo-
mentin perusteella.

83 y §
Vakuutusluokista annetussa laissa tarkoi-

tettuihin vahinkovakuutusluokkiin 1 ja 2 kuu-
luvien vakuutusten osuus 83 s §:ssä tarkoitet-
tujen omien varojen vähimmäismäärästä on
2—5 momentissa tarkoitettujen laskelmien
tuloksista suurin.

Eläkekassan viimeksi kuluneen tilikauden
vakuutusluokista annetussa laissa tarkoitettu-
jen vahinkovakuutusluokkien 1 ja 2 omalla
vastuulla olevasta vakuutusmaksutulosta las-
ketaan yhteen 18 prosenttia ensimmäisestä
50 000 000 eurosta ja 16 prosenttia sen yli
menevästä osasta.

Jos eläkekassan viimeksi kuluneen tilikau-
den vakuutusluokista annetussa laissa tarkoi-
tettujen vahinkovakuutusluokkien 1 ja 2 va-
kuutusmaksutuotto on suurempi kuin vakuu-
tusmaksutulo, tehdään 2 momentin mukainen
laskelma käyttäen vakuutusmaksutulon si-
jasta vakuutusmaksutuottoa.

Eläkekassan kolmen viimeksi kuluneen ti-
likauden vakuutusluokista annetussa laissa
tarkoitettujen vahinkovakuutusluokkien 1 ja
2 omalla vastuulla olevasta korvauskulujen
keskiarvosta lasketaan yhteen 26 prosenttia
ensimmäisestä 37 200 000 eurosta ja 23 pro-
senttia sen ylimenevästä osasta.

Jos 1 momentissa tarkoitettu 2—4 momen-
tin mukaisesti määräytyvä omien varojen vä-
himmäismäärä on pienempi kuin edeltävän
vuoden omien varojen vähimmäismäärä, on
omien varojen vähimmäismäärän oltava vä-
hintään edeltävän vuoden omien varojen vä-
himmäismäärä kerrottuna suhdeluvulla, joka
saadaan, kun tilikauden lopun omalla vas-
tuulla oleva vakuutusluokista annetussa laissa
tarkoitettuihin vahinkovakuutusluokkiin 1 ja
2 kuuluvien vakuutusten korvausvastuu jae-
taan tilikauden alun omalla vastuulla olevalla
korvausvastuulla. Tämä suhdeluku ei kuiten-
kaan saa olla suurempi kuin 1.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
voidaan muuttaa tässä pykälässä säädettyjä
määriä Euroopan yhteisöjen tilastotoimiston
julkaiseman Euroopan kuluttajahintaindeksin
muutosten perusteella. Tarkistettu euromäärä
pyöristetään ylöspäin lähimpään täyteen
100 000 euroon.

83 z §
Jos eläkekassan 83 s §:n 2 ja 3 momentissa

tarkoitettu omien varojen määrä on pienempi
kuin 83 s §:n 1 momentissa tarkoitettu omien
varojen vähimmäismäärä, eläkekassan on vii-
pymättä toimitettava Finanssivalvonnan hy-
väksyttäväksi taloudellisen aseman terveh-
dyttämissuunnitelma. Tervehdyttämissuunni-
telmassa on osoitettava, miten eläkekassa
vuoden kuluessa täyttää omien varojen vä-
himmäismäärän.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016.

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Tasavallan Presidentti
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