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Valtioneuvoston asetus

446/2015

suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2015

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta
työnantajan maksukyvyttömyyden varalta annetun lain (209/2015) 8 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Vapautuksen hakeminen
turvaamisvelvoitteesta

Vapautusta turvaamisvelvoitteesta on haet-
tava työ- ja elinkeinoministeriön vahvista-
malla lomakkeella työsuojeluviranomaiselta.

Hakemukseen tulee liittää:
1) suoraan lisäeläkkeeseen oikeutetun kir-

jallinen suostumus vapautuksen myöntämi-
seen;

2) sopimus suorasta lisäeläkejärjestelystä
tai selvitys suoran lisäeläkejärjestelyn eh-
doista;

3) selvitys suoraan lisäeläkejärjestelyyn
perustuvan eläkevastuun määrästä ja sen las-
kuperusteista;

4) vahvistettu tilinpäätös viimeiseltä kol-
melta tilikaudelta;

5) sellainen ote luottotietolaissa
(527/2007) tarkoitetusta luottotietorekiste-
ristä, joka sisältää kaupparekisteriotetta vas-
taavat tiedot, tiedot maksutavasta ja maksu-
häiriöistä sekä tiedon mahdollisesta luotto-
kelpoisuusluokasta;

6) todistus verojen maksamisesta, jos ha-
kijana on luonnollinen henkilö;

7) todistus lakisääteisen eläkevakuutuksen
ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorit-
tamisesta.

Edellä 2 momentin 5—7 kohdassa tarkoi-
tetut tiedot ja todistukset eivät saa olla kol-
mea kuukautta vanhempia.

2 §

Vapautuksen ehdottomat esteet yrityksen
taloudellista tilannetta arvioitaessa

Yrityksen taloudellisen tilanteen ei voida
arvioida kohtuudella turvaavan suoraan lisä-
eläkejärjestelyyn perustuvien eläkevastuiden
määrää, jos:

1) yritys on laiminlyönyt velvollisuuksi-
aan maksaa veroja tai muita lakisääteisiä
maksuja;

2) yrityksellä on maksuhäiriömerkintöjä;
3) yrityksellä ei ole varteenotettavaa liike-

toimintaa tai muuta toimintaa, joka tuottaa
yritykselle tuloja;

4) viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen
perusteella yrityksen omavaraisuusaste on
alle 30 prosenttia; tai

5) yrityksen luottokelpoisuusluokka tai
muu luottokelpoisuutta kuvaava arviointitieto



osoittaa yrityksen taloudelliseen tilanteeseen
liittyvän vähäistä suurempaa riskiä, että yri-
tys voi ajautua turvaamisvelvoitetta koskevan
vapautuksen aikana maksukyvyttömäksi.

3 §

Vapautuksen harkinnanvaraiset esteet
yrityksen taloudellista tilannetta arvioitaessa

Jollei työsuojeluviranomainen vapautusha-
kemusta käsitellessään perustellusta syystä
yksittäistapauksessa toisin harkitse, yrityksen
taloudellisen tilanteen ei voida arvioida koh-
tuudella turvaavan suoraan lisäeläkejärjeste-
lyyn perustuvien eläkevastuiden määrää, jos:

1) viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen
perusteella yrityksen omavaraisuusaste on
alle 40 prosenttia;

2) yrityksen toiminta on ollut tappiollista
kolmen viimeisen tilikauden aikana tai ras-
kaasti tappiollista viimeisen tilikauden ai-
kana;

3) yrityksen toiminta on olennaisesti riip-
puvaista suppeasta asiakaskunnasta tai yksit-
täisistä tilauksista; tai

4) tilinpäätöksen perusteella yritykseen
kohdistuu muita merkittäviä riskejä tai epä-
varmuustekijöitä, jotka toteutuessaan vaaran-
taisivat suoraan lisäeläkejärjestelyyn perustu-
vien eläkeoikeuksien pysyvyyden.

4 §

Toistuvat vapautushakemukset

Jos työsuojeluviranomainen arvioi työnan-
tajan hakevan toistuvasti vapautusta turvaa-
misvelvoitteesta suoran lisäeläkejärjestelyn
lakkaamiseen asti, viranomainen voi edellyt-
tää yritykseltä suunnitelmaa, jonka mukai-
sesti yritys siirtyy asteittain turvaamisvelvoit-
teen piiriin yksittäisen vapautuksen voimas-
saoloaikaa pidemmän ajan kuluessa.

5 §

Voimaatulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2015.
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