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työntekijän eläkelain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työntekijän eläkelain (395/2006) 168 §:n 2 ja 3 momentti, 171 §:n 2 momentti ja
201 §, sellaisina kuin ne ovat, 168 §:n 2 momentti laissa 1363/2007 sekä 168 §:n 3 momentti,
171 §:n 2 momentti ja 201 § laissa 1121/2006, seuraavasti:
168 §
Laskuperusteiden laatiminen
— — — — — — — — — — — — —
Vastuuvelan ja eläkevastuun laskuperusteisiin on sisällyttävä osaketuottosidonnaista lisävakuutusvastuuta koskevat perusteet. Laskuperusteet on laadittava siten, että osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu voi vähentää eläkelaitoksen vastuuvelkaa tai eläkevastuuta enintään määrällä, joka on 10 prosenttia eläkelaitoksen vastuuvelasta, josta on
kuitenkin vähennetty työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 14 §:n 2 momentin mukainen osittamaton lisävakuutusvastuu ja vakuutuksenottajille ositettu lisävakuutusvastuu,
eläkesäätiölain 43 §:n 2 momentin ja vakuutuskassalain 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, työntekijän eläkelain voimaanpanolain (396/2006)
30 a §:n 1 momentissa tarkoitetusta lisäeläkeHE 279/2014
StVM 46/2014
EV 305/2014

turvasta aiheutuva vastuuvelka sekä yrittäjän
eläkelain 138 §:n ja yrittäjän eläkelain voimaanpanolain (1273/2006) 29 §:n mukainen
vastuuvelka. Osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun on oltava kussakin eläkelaitoksessa yhtä suuri suhteessa edellä sanottuun
vastuuvelkaan. Osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun vuotuisen muutoksen perusteena on osakkeiden keskimääräisen vuosituoton mukainen osuus edellä tarkoitetun
vastuuvelan kymmenesosasta. Vuotuista
muutosta koskeva tarkastelu tehdään ennen
tämän lain 170 ja 171 §:n soveltamisesta
mahdollisesti seuraavaa vähennystä. Laskuperusteisiin on sisällytettävä osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun suhteellista
osuutta koskeva vuotuinen tasaaminen eläkelaitosten kesken osana 179 §:n mukaisten
kustannusten selvittelyä. Jos osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu alittaa tasaamisen jälkeen edellä sanotun 10 prosentin alarajan, täydennetään alitus kunkin eläkelaitoksen osittamatonta lisävakuutusvastuuta tai lisävakuutusvastuuta vähentämällä.
Osakkeiden keskimääräisellä vuosituottoprosentilla tarkoitetaan tämän lain mukaista
toimintaa harjoittavien eläkelaitosten ja Meri-
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mieseläkekassan eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain (315/2015) 11 §:ssä tarkoitetulla kehittyneissä valtioissa säännellyllä
markkinalla kaupankäynnin kohteina olevien
osakesijoitusten keskimääräistä vuosituottoa
vähennettynä yhdellä prosenttiyksiköllä. Keskimääräistä vuosituottoa laskettaessa yhden
eläkelaitoksen osuus edellä tarkoitetuista sijoituksista voi olla enintään 20 prosenttia.
Keskimääräisen vuosituottoprosentin laskee
Eläketurvakeskus eläkelaitosten antamien tietojen perusteella.
171 §
Vanhuuseläkevastuun täydentäminen
— — — — — — — — — — — — —
Jos eläkelaitosten osaketuottosidonnaisten
lisävakuutusvastuiden yhteismäärä on suurempi kuin viisi prosenttia niiden 168 §:n
2 momentissa tarkoitettujen osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun laskennan perusteena olevien vastuuvelkojen tai eläkevastuiden yhteismäärästä, on ylittävä osuus käytettävä tämän pykälän 1 momentissa tarkoitettujen rahastoitujen osien täydennyksiin.
— — — — — — — — — — — — —

201 §
Tiedot vanhuuseläkevastuiden täydentämiseksi
Eläketurvakeskuksella on oikeus määräämässään ajassa ja muodossa salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien
rajoitusten estämättä saada eläkelaitokselta
171 §:n 1 momentin mukaisen eläkevastuun
täydennyskertoimen laskemiseksi tarvittavat
tiedot eläkelaitoksen vastuuvelasta tai eläkevastuusta ja vakavaraisuuspääomasta sekä
168 §:n 3 momentin mukaisen keskimääräisen vuosituottoprosentin laskemiseksi tarvittavat tiedot eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan
laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 11 §:ssä tarkoitetulla kehittyneissä
valtioissa säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteina olevien osakesijoitusten
määrästä ja tuotosta.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Vuoden 2016 viimeisen vuosineljänneksen
osakkeiden keskimääräisen vuosituottoprosentin laskennassa ja osaketuottosidonnaisen
lisävakuutusvastuun perusteiden laatimisessa
sovelletaan työntekijän eläkelain 168 §:ää
sellaisena kuin oli voimassa 31 päivänä joulukuuta 2016.
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