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Laki
työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 a ja 29 e §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) 29 a § ja 29 e §:n

1–3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 29 a § laissa 419/2003, 29 e §:n 1 ja 3 momentti
laissa 442/2012 ja 29 e §:n 2 momentti laissa 96/2016, seuraavasti:

29 a §

Työnantajakohtaisen vakuutuskannan luovuttaminen

Työeläkevakuutusyhtiö voi työnantajan pyynnöstä ja Finanssivalvonnan suostumuksel-
la luovuttaa yhtiössä olevan työnantajan vakuutusta koskevan työntekijän eläkelain mu-
kaisen vakuutuskannan (työnantajakohtainen vakuutuskanta) eläkesäätiöistä ja eläkekas-
soista annetun lain (946/2021) 1 luvun 1 §:ssä tarkoitetulle eläkesäätiölle tai eläkekassalle
(vastaanottava eläkelaitos).

Jos 1 momentissa tarkoitettu vakuutuskanta luovutetaan tätä varten perustetulle eläke-
laitokselle, yhdestä tai useammasta työeläkevakuutusyhtiöstä samanaikaisesti luovutetta-
vissa yhden tai useamman työnantajan vakuutuskannoissa tulee olla yhteensä vähintään
150 vakuutettua.

Luovutettavaan vakuutuskantaan katsotaan kuuluvan:
1) työnantajan voimassa oleva vakuutus ja sitä välittömästi edeltäneet saman työnan-

tajan teknisestä syystä työeläkevakuutusyhtiössä päätetyt vakuutukset;
2) työnantajaan sulautuneen toisen työnantajan vakuutus, joka on ollut sulautumishet-

kellä voimassa työeläkevakuutusyhtiössä ja joka on päätetty työnantajan sulautumisen
vuoksi.

Työnantajakohtaista vakuutuskantaa ei kuitenkaan voida luovuttaa, jos saman vakuu-
tuskannan tai sen osan aikaisemmasta luovuttamisesta on luovutushetkellä kulunut vä-
hemmän kuin viisi vuotta.

Finanssivalvonnan suostumuksella voidaan 4 momentissa tarkoitetun viiden vuoden
määräajan sijaan soveltaa kolmen vuoden määräaikaa, jos:

1) työnantaja, jonka työnantajakohtainen vakuutuskanta luovutetaan, sulautuu tai ja-
kautuu eikä sulautuminen tai jakautuminen ole ollut tiedossa vastaanotettaessa edellä tar-
koitettua kantaa luovuttavaan työeläkevakuutusyhtiöön; tai

2) määräysvalta työnantajassa, jonka työnantajakohtainen vakuutuskanta luovutetaan,
on muuttunut.
HE 28/2021
StVM 19/2021
EV 123/2021
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29 e §

Työnantajakohtaisessa vakuutuskannan luovuttamisessa siirtyvä vakavaraisuuspääoma

Työeläkevakuutusyhtiöstä on luovutettava osittamatonta lisävakuutusvastuuta määrä,
joka mahdollistaa vastaanottavassa eläkelaitoksessa sellaisen vakavaraisuuden, joka vas-
taa työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavien eläkelaitosten keskimääräistä
vakavaraisuutta (siirtyvä vakavaraisuuspääoma).

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään Eläketurvakeskuksen esityksestä
1 momentissa tarkoitettu määrä kiinteänä prosenttiosuutena vastuuvelasta, josta on vähen-
netty osittamaton lisävakuutusvastuu ja erät, joita yrittäjän eläkelain 139 §:n 2 momentin
mukaan ei oteta huomioon vakuutusmaksuvastuussa. Prosenttiosuus lasketaan siten, että
se vastaa työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavien eläkelaitosten keskimää-
räistä vakavaraisuutta vastaavasti laskettuna kuin työntekijän eläkelain 171 §:ssä tarkoi-
tettu täydennyskertoimen perusteena oleva vakavaraisuus.

Edellä 2 momentissa tarkoitettu asetus annetaan neljä kertaa kalenterivuodessa maalis-
kuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun loppuun mennessä tulevaksi voimaan lähinnä seu-
raavan huhtikuun, heinäkuun, lokakuun ja tammikuun alusta. Eläketurvakeskuksen on ka-
lenterivuosittain helmikuun, toukokuun, elokuun ja marraskuun loppuun mennessä tehtä-
vä sosiaali- ja terveysministeriölle esitys 2 momentissa tarkoitetun prosenttiosuuden vah-
vistamisesta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.
Vakuutuskannan luovuttamiseen, jota koskeva sopimus tehdään tämän lain tultua voi-

maan, sovelletaan sitä 29 e §:n nojalla sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädettyä
kiinteää prosenttiosuutta, joka oli voimassa tämän lain voimaan tullessa, kunnes sosiaali-
ja terveysministeriön asetuksella vahvistettu tämän lain mukainen kiinteä prosenttiosuus
tulee voimaan.
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