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1 AB-eläkesäätiöitä koskevat osastokohtaiset määräykset

1.1 A- ja B-osastojen varojen pitäminen erillään

Eläkesäätiölain 46 ja 47 §:ien mukaan A- ja B-osastojen katteeseen kuuluvat varat ja si-
toumukset on luetteloitava ja säilytettävä erillään toisen osaston katteesta ja eläkesäätiön
muista varoista. Lain 6 §:n 2 momentin mukaan osastojen eläkevastuiden katteena olevat
varat on käytettävä yksinomaan kyseisen osaston mukaisten eläkkeiden ja muiden etuuk-
sien turvaamiseen.

AB-eläkesäätiön kirjanpito on laadittava aina osastokohtaisesti. Tällöin on kirjanpidosta
käytävä selville kummankin osaston osalta erikseen kaikki tuloslaskelmaan ja taseeseen
päätyvät erät.

Ennen 1.1.1990 perustetun AB-eläkesäätiön omaisuus kuuluu sille osastolle, jolle se
1.1.1990 tapahtuneessa jaossa kohdistettiin. Myöhemmin saatu omaisuus kuuluu sille
osastolle, jonka varoilla se on hankittu. Esimerkiksi osakeyhtiöiden osakkeita, asunto-
osakkeita, rahasto-osuuksia, joukkovelkakirjalainoja ja muita raha- ja pääomamarkkina-
välineitä ei saa hankkia yhteisesti A- ja B-osastoille siten, että osastokohtaiset sijoitukset
määritellään esim. eläkevastuiden mukaisina osuuksina. Varojen sijoittamiset tulisi tehdä
siten, että osastot voivat erikseen suorittaa yksittäisten sijoituskohteiden hankinnat osasto-
kohtaisten sijoitussuunnitelmiensa puitteissa.

Jos kuitenkin esimerkiksi kiinteistön hankintaan on jouduttu käyttämään molempien
osastojen varoja, kuuluu kummankin osaston osalle käytettyjä varoja vastaava osa hanki-
tusta omaisuudesta.

Jos eläkesäätiö antaa varojensa hoidon ulkopuoliselle sijoituspalveluyritykselle, on A- ja
B-osaston varat hoidettava erillään. Omaisuuden hoidossa tarvittavat tilit ja varojen säily-
tys on pidettävä osastoittain erillään.

A- ja B-osastoilla tulee olla erilliset arvo-osuustilit.

Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut kuuluvat sille osastolle, jonka omaisuudesta ne ovat ai-
heutuneet. Jos omaisuuden hankintaan on käytetty molempien osastojen varoja, kirjataan
ao. sijoitustoiminnan tuotot ja kulut osastojen kesken omaisuuden hankintaan käytettyjen
varojen suhteessa.

Sellaiset tuotot ja kulut (esim. hallinto- ja liikekulut), joita ei pystytä aiheuttamisperiaat-
teen mukaisesti suoraan kohdistamaan osastoittain, jaetaan osastojen kesken eläkesäätiön
hallituksen vuosittain etukäteen vahvistamien jakosääntöjen perusteella, joissa tulee nou-
dattaa jatkuvuutta.
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Molemmilla osastoilla tulee olla erilliset sijoitustilit, joilla käsitellään sijoitustoiminnan
tuotot ja kulut. Osastoilla voi olla yhteinen käyttötili, jolta maksetaan eläkemenot ja osas-
tojen yhteisiä kuluja ja jonne työnantajat maksavat kannatusmaksut. Osastokohtainen
käyttötilin selvitys tulee tehdä vähintään kolmen kuukauden välein.

1.2 Omaisuuden siirto osastolta toiselle

Osastojen välillä voidaan varoja siirtää joko ylikatteen siirtona (sisäinen siirto) tai vaihta-
malla omaisuutta osastojen kesken.

Osastojen ylikate on mahdollista siirtää tilinpäätöksen yhteydessä toiselle osastolle elä-
kesäätiölain 6 §:n 3 momentin ja ministeriön määräysten mukaisesti. Siirrettävä omaisuus
voi lyhytaikaisesti kuulua osittain molemmille osastoille kuitenkin niin, että omaisuuden
erilläänpito on toteutettava kohdan 1.1 mukaisesti siirtoa seuraavan tilikauden aikana. Siir-
rettävästä omaisuudesta ja erilläänpidon toteuttamisesta on annettava selostus toiminta-
kertomuksessa.

Mikäli jomman kumman osaston osalta syntyisi ylijäämää, mutta säätiössä kokonaisuu-
dessaan ei ole ylijäämää, voidaan tämän osaston osalta taseen vastaaviin kirjata negatiivi-
nen vastuuvajaus. Jos vastuuvajaus on B-osastolla, on työnantajan eläkesäätiölain 45 §:n 1
momentin mukaan asetettava katekelpoinen vakuus vastuuvajauksen täyttämiseksi. A-
osaston ylijäämä ei voi olla B-osaston vastuuvajauksen vakuutena. B-osaston vakavarai-
suusrajan laskennassa muu kuin pakollinen vastuuvajaus luetaan VII ryhmään.
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2 Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastajien on eläkesäätiölain 38 §:n 3 momentissa määrätyssä ajassa annettava hal-
litukselle eläkesäätiön hallinnosta ja tileistä kirjallinen tilintarkastuskertomus, josta on
muun muassa käytävä ilmi, ovatko hallituksen toimintakertomuksessa antamat tiedot tosi-
asioiden mukaiset ja onko tilinpäätös laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti, täyttääkö
eläkesäätiön omaisuus eläkesäätiölain 4 ja 5 §:ssä mainitut vaatimukset sekä muut elä-
kesäätiön säännöissä määrätyt seikat. Tilintarkastajien on tilintarkastuskertomuksessa esi-
tettävä lausunto tehtyjen arvonkorotusten ja ylikatteen siirtojen perusteista.

3 ETA-valtioon rinnastettavat muut valtiot

Eläkesäätiön eläkevastuun katteesta annetun asetuksen (jäljempänä asetus) 2 §:n 1 mo-
mentin perusteella määrätään ETA-valtioon rinnastettavista muista valtioista seuraavasti:

Asetuksen 4 §:n 1 momentin 1 kohtaa sovellettaessa ETA-valtioon rinnastetaan rajoituk-
setta OECD:n muut jäsenvaltiot.

Lisäksi OECD:n muut jäsenvaltiot rinnastetaan ETA-valtioon asetuksen 4 §:n 1 momentin
2-3 kohtaa, 5 §:n 1-3 kohtaa ja 6 §:n 1 momentin 1-2 kohtaa sovellettaessa. Tämän rin-
nastuksen tuloksena voidaan katteeseen lukea yhteensä enintään 5 % eläkevastuun brut-
tomäärästä.

OECD:n jäsenvaltioita ovat Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Irlanti, Islanti, Italia,
Itävalta, Japani, Kanada, Kreikka, Luxemburg, Meksiko, Norja, Portugali, Ranska, Ruotsi,
Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska, Turkki, Uusi-Seelanti, Yhdistynyt Kuningaskunta ja Yh-
dysvallat.
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4 TEL:n mukaisesta eläketurvasta aiheutuvan eläkevastuun kattaminen

4.1 Työnantajan kannatusmaksut

Työnantajan tulee suorittaa eläkesäätiölle kannatusmaksuna työntekijöiltä työntekijäin
eläkelain 12 §:n mukaan pidättämänsä eläkemaksut siltä osin kuin ne tarvitaan ansioelä-
keturvan kustantamiseksi tai eläkesäätiölain 48 §:n mukaisen toimintapääoman kartutta-
miseksi.

4.2 Vastuuvajauksen vakuus

Siltä osin kuin työnantaja ei suorita eläkesäätiölle kannatusmaksuja, tämän on asetettava
vakuus vastuuvajauksen täyttämiseksi. Vakuus on asetettava vastaaviin ajankohtiin men-
nessä kuin kannatusmaksut. Vastuuvajauksen vakuuden on oltava eläkesäätiölain 46 §:n 5
momentin ja katetta koskevan asetuksen mukaisesti katekelpoinen. Asetuksessa säädettyjä
enimmäisrajoja laskettaessa on huomioitava myös vastuuvajaukselle asetettu vakuus.

4.3 Kannatusmaksuvakuus

Työnantajan asettaman vakuuden tulee olla eläkesäätiölain 46 §:ssä ja katetta koskevassa
asetuksessa tarkoitettuja katekelpoisia varoja ja sitoumuksia. Vakuudeksi hyväksytään
myös eläkesäätiön ylikate, jolla tarkoitetaan sitä erää, jolla eläkesäätiölain 46 §:n mukaiset
katteena olevat varat ylittävät eläkevastuun ja muiden velkojen määrän. Siltä osin kun
eläkesäätiö käyttää omaisuutensa käypien arvojen ja kirjanpitoarvojen erotusta eli
arvostuseroja kannatusmaksuvakuutena, sitä ei voida lukea osaksi toimintapääomaa.

Vastuumenoilla tarkoitetaan tilivuoden aikana eläkkeistä aiheutuneiden suoritusten (ml.
vastuunjakokorvaukset) ja eläkevastuun muutoksen yhteismäärää.

Jos eläkesäätiön säännöissä määrätään työnantaja maksamaan kannatusmaksuja useammin
kuin kolmannesvuosittain, voidaan kannatusmaksuvakuuden vähimmäismäärää pienentää.
Edellytyksenä vähimmäismäärän pienentämiselle on, että eläkesäätiön säännöissä on
määrätty kannatusmaksujen suorittamisajankohta, maksujen viivästymisestä johtuvat
viivästyskorot ja muut seuraamukset sekä niistä toimenpiteistä, joihin eläkesäätiö ryhtyy
kannatusmaksujen perimiseksi ja kannatusmaksuvakuuden realisoimiseksi.

Kannatusmaksuvakuuden vähimmäismäärää voidaan pienentää kannatusmaksujen maksu-
välistä riippuen seuraavasti:
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Maksuväli (kk) Vähimmäismäärä Enintään
(vastuumenoista) (% eläkevastuusta)

4 4/12-osaa 15 %

3 3/12-osaa 11,25 %

2 2/12-osaa  7,5 %

1 1/12-osaa  3,75 %

Kannatusmaksuvakuuden vähimmäismäärä on kuitenkin aina vähintään 84 000 euroa.

Vakuuden vähimmäismäärä lasketaan ja tarkistetaan vuosittain toukokuun loppuun men-
nessä edellisen tilivuoden tilinpäätöstietojen perusteella ja vakuutta lisätään tarvittaessa.

Mikäli eläkesäätiön toiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia tilivuoden aikana, vakuu-
den vähimmäismäärä ja asetetun vakuuden määrä on tarkistettava. Vastaavasti jos aikai-
semmin asetettu vakuus ylittää vähimmäismäärän, ylimenevä osa vakuudesta on palautet-
tava, jos vakuuden asettaja sitä vaatii. Jos kannatusmaksuvakuus on luettu osaksi toimin-
tapääomaa, sitä ei voida palauttaa vakuuden asettajan vaatimuksesta, vaan palautus edel-
lyttää eläkesäätiön hallituksen suostumusta.

Kannatusmaksuvakuuden asettamisessa noudatetaan siirtymäaikaa, joka on vastaava kuin
vastuukyvyn turvaamiseksi asetetun vakuuden siirtymäaika.

1.1.1996 ja sen jälkeen rekisteröidyt eläkesäätiöt

Vakuuden vähimmäismäärästä on 84 000 euroa asetettava toiminnan alkaessa.

Mikäli vakuuden vähimmäismäärä on suurempi kuin 84 000 euroa, vakuutta on lisättävä
neljän ensimmäisen toimintavuoden kuluessa seuraavasti, lähtien toiminnan alkamisen
jälkeen päättyvästä kalenterivuodesta:

1/4 vähimmäismäärästä 1. toimintavuoden loppuun mennessä
2/4 vähimmäismäärästä 2. toimintavuoden loppuun mennessä
3/4 vähimmäismäärästä 3. toimintavuoden loppuun mennessä
4/4 vähimmäismäärästä 4. toimintavuoden loppuun mennessä

Ensimmäisen vuoden osalta vähimmäismäärä perustuu arvioon vastuumenoista ja seuraa-
vina vuosina edellisen vuoden tilinpäätöstietoihin.
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5 Vapaaehtoisten lisäetujen kattaminen

5.1 Vastuuvajauksen vakuus

Vastuuvajauksen vakuuden on oltava eläkesäätiölain 47 §:n 2 momentin ja eläkevastuun
katetta koskevan asetuksen mukaisesti katekelpoinen. Asetuksessa säädettyjä enimmäis-
rajoja laskettaessa on huomioitava myös vastuuvajaukselle asetettu vakuus.
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6 Yhteiseläkesäätiöiden kattamista koskevat erityismääräykset

6.1 Kannatusmaksuvakuus

Edellä 4.3 kohdan mukainen kannatusmaksuvakuus lasketaan koko eläkesäätiön osalta.
Työnantajakohtainen osuus asetettavasta vakuudesta määritetään työnantajien vastuume-
nojen suhteessa niissä säätiöissä, joissa kirjanpito laaditaan työnantajakohtaisesti.

Tasaavan järjestelmän mukaista kirjanpitoa noudattavissa säätiöissä työnantajakohtainen
osuus asetettavasta vakuudesta lasketaan vastaavalla periaatteella kuin työnantaja-
kohtainen kannatusmaksu.

Konsernissa emoyhtiö voi yksin asettaa vakuuden myös muiden työnantajien puolesta.
Tämä edellyttää, että yhtiöillä on erillinen sopimus vakuuden käyttämisestä eri työnantaji-
en kesken.



11 (25)

7 Joukkovelkakirjojen arvostaminen eläkevastuun katteessa

Joukkovelkakirjalainan käyvän arvon laskiessa markkinakorkojen muutosten johdosta, näi-
den katearvona voidaan, käyvän arvon vaihtoehtona, käyttää hankintamenoa, johon on li-
sätty tai josta on vähennetty jaksotettu hankintamenon ja nimellisarvon erotus edellyttäen,
että joukkovelkakirjalaina on tarkoitus pitää sen eräpäivään saakka. Katearvona voidaan
kuitenkin käyttää korkeintaan arvoa, joka saadaan kun joukkovelkakirjojen jäljellä olevat
suoritukset diskontataan arvostuspäivään käyttäen eläkesäätiön/osaston eläkevastuun korko-
vaatimusta.
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8 Varojen palauttaminen työnantajalle

8.1 B-eläkesäätiöt ja AB-eläkesäätiöiden B-osastot

B-eläkesäätiön ja AB-eläkesäätiön B-osaston, jonka toimintapääoman määrä ylittää vaka-
varaisuusrajan nelinkertaisen määrän on ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta toimintapääoma
vähitellen palaa tavoitevyöhykkeelle. Ensisijaisesti tällaisia toimenpiteitä ovat lisävakuu-
tusvastuun käyttö kannatusmaksujen alentamiseen, eläkesäätiön sijoitusjakauman muut-
taminen sekä toimintapääomaan kuuluvista takauksista, vakuuksista ja työnantajan palk-
kasummaan perustuvasta erästä luopuminen. Mikäli nämä toimenpiteet eivät ole riittäviä,
voidaan pysyväksi katsottava ylite palauttaa työnantajalle.

Toimintapääoman ylitettä laskettaessa varojen arvona käytetään käyvästä arvosta laskettua
alempaa arvoa seuraavasti:

1. katetta koskevan asetuksen 7 §:n 1-3 kohdissa luetellut varat (kiinteistöt, rakennukset,
osakkeet ja osuudet kiinteistöyhteisöissä jne.) enintään 85 prosenttia käyvästä arvosta;

2. katetta koskevan asetuksen 6 §:n 1, 3 ja 4 kohdissa luetellut varat (osakkeet ja osuudet
yhteisöissä, rahasto-osuudet jne.) enintään 70 prosenttia käyvästä arvosta.

Varojen palauttaminen yhteiseläkesäätiössä

Yhteiseläkesäätiössä, jossa noudatetaan tasaavaa kirjanpitojärjestelmää, on säätiön sään-
nöissä oltava määräykset siitä, miten kunkin työnantajan osuus ylitteestä lasketaan. Lisäk-
si ylitteen palauttaminen työnantajille edellyttää, että kaikki eläkesäätiön työnantajat
käyttävät samanaikaisesti tämän ylitteen palauttamismahdollisuuden.

Rajoitus lisävakuutusvastuun palauttamisesta

Vuosina 1997-1999 laskuperustekoron ja rahastokoron eriyttämisestä muodostunutta kor-
koeroa vastaava omaisuus on tarkoitettu eläkesäätiön vakavaraisuuden vahvistamiseen.
Vakavaraisuussäännösten siirtymävaiheen aikana vuosina 1998-2005 tätä korkoeroa vas-
taavaa toimintapääoman määrää ei saa palauttaa työnantajalle.

8.2 A-eläkesäätiöt ja AB-eläkesäätiöiden A-osastot

Eläkesäätiölain 45 §:n 5 momentin mukaan voidaan A-eläkesäätiön ja AB-eläkesäätiön A-
osaston ylikate eli se osuus, jolla eläkevastuun katteena olevat varat ylittävät eläkevastuun
ja muiden velkojen määrän, palauttaa työnantajalle. Ylikatteen enimmäismäärää arvioita-
essa katteena olevien varojen arvona käytetään käyvästä arvosta laskettua alempaa arvoa
seuraavasti:
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1. katetta koskevan asetuksen 7 §:n 1-3 kohdissa luetellut varat (kiinteistöt, rakennukset,
osakkeet ja osuudet kiinteistöyhteisöissä jne.) enintään 85 prosenttia käyvästä arvosta;

2. katetta koskevan asetuksen 6 §:n 1, 3 ja 4 kohdissa luetellut varat (osakkeet ja osuudet
yhteisöissä, rahasto-osuudet jne.) enintään 70 prosenttia käyvästä arvosta.

Palautus saadaan suorittaa, jos seuraavat edellytykset toteutuvat:

1) eläkesäätiölain 47 §:n 2 momentin mukaiset katteena olevat varat ovat asetuksessa
säädetyin rajoituksin ja edellä tarkoitetulla tavalla  arvostettuna,

2) yhteiseläkesäätiössä, jossa noudatetaan tasaavaa kirjanpitojärjestelmää, on säätiön
säännöissä oltava määräykset siitä, miten kunkin työnantajan osuus ylitteestä laske-
taan. Lisäksi ylitteen palauttaminen työnantajille edellyttää, että kaikki eläkesäätiön
työnantajat käyttävät samanaikaisesti tämän ylitteen palauttamismahdollisuuden.
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9 Toimintapääoma

9.1 Lisävakuutusvastuu

Lisävakuutusvastuuta voidaan käyttää myös muiden tappioiden peittämiseen. Muilla tap-
pioilla tarkoitetaan sijoitustoiminnan tappioita siltä osin, kuin sijoitustoiminnan tuotot
(mukaan lukien arvonkorotukset) eivät riitä kattamaan eläkevastuun korkovaatimusta, joka
määrätään sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamissa laskuperusteissa. Lisävakuutus-
vastuuta voidaan käyttää näiden tappioiden peittämiseen siten, kuin jäljempänä tarkemmin
määrätään. Kirjanpitolain 5 luvun 15 §:ssä tarkoitettuja varauksia ja eläkesäätiön oman
pääoman eriä ei tällöin ole välttämätöntä pienentää, mutta niitä ei myöskään saa kasvattaa.

Lisävakuutusvastuuta voidaan käyttää myös kannatusmaksujen alentamiseen. Tällainen
kannatusmaksujen alentaminen tulee kyseeseen eläkesäätiön kannatusmaksutason vakaana
pitämiseksi, kun säätiön vakavaraisuus on tavoitetilassa turvaavalla tasolla.

9.2 Vakavaraisuusrajan laskenta

Työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön ja tätä toimintaa har-
joittavan osaston vakavaraisuusraja lasketaan kertomalla tällaisen eläkesäätiön tai osaston
eläkevastuu vakavaraisuusrajan laskemisesta annetun asetuksen (1282/1999) 3 §:n 1 mo-
mentin mukaisesta kaavasta saatavalla arvolla.

Vakavaraisuusrajaa laskettaessa eläkevastuuseen luetaan TEL:n mukaisen vakuutuksen elä-
kevastuu, TEL:n 11 §:n mukaisesti rekisteröityjen lisäetujen mukainen eläkevastuu sekä so-
siaali- ja terveysministeriön määräämät muut eläkevastuuseen rinnastettavat erät. Eläkevas-
tuusta vähennetään eläkesäätiölain 43 §:n 2 momentin 3 kohdassa mainittu lisävakuutus-
vastuu,  pakollinen vastuuvajaus sekä ministeriön lakisääteisen eläkevakuutuksen erityis-
luonteen johdosta määräämät muut erät.

9.2.1 Sijoitusomaisuuden ryhmittely

Vakavaraisuusrajan laskemista varten työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan
eläkesäätiön ja osaston on jaettava sijoituksensa seitsemään ryhmään vakavaraisuusrajan
laskemisesta annetun asetuksen mukaisesti.

Sijoituksiin luetaan tasekaavan mukainen sijoitusomaisuus. Sijoituksiin ei lueta seuraavia
tasekaavan mukaisia eriä: käyttöomaisuus, arvostuserät ja rahoitusmaisuus. Sijoituksiin ei
myöskään lueta pakollista vastuuvajausta. Muu vastuuvajaus luetaan VII ryhmään.
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9.3 Toimintapääomaan liittyvät rajat

Eläkesäätiön vakavaraisuusraja lasketaan edellä mainitun asetuksen perusteella määräyty-
vänä osuutena eläkevastuusta. Vakavaraisuusraja on kuitenkin aina vähintään 1 % kohdan
9.2 mukaisesti määritellystä eläkevastuusta.

Toimintapääoman vähimmäismäärä on yksi kolmasosa vakavaraisuusrajasta, kuitenkin
vähintään 1 % eläkesäätiön työntekijäin eläkelain mukaisen vakuutuksen eläkevastuusta.

Eläkesäätiölain muuttamisesta annetun lain (1323/1997) voimaantulosäännöksen mukaan
vakavaraisuusraja ja toimintapääoman vähimmäismäärä ovat vuonna 1998 yksi kahdek-
sasosa, vuonna 1999 kaksi kahdeksasosaa ja vastaavasti seuraavina vuosina vuoteen 2005
asti kuluneiden kalenterivuosien osoittama määrä kahdeksasosia lain 48 b §:n mukaisesta
täydestä määrästään.

Toimintapääoman yläraja on vakavaraisuusrajan nelinkertainen määrä.

Toimintapääoman tavoitevyöhykkeellä tarkoitetaan vyöhykettä, jonka alaraja on kaksin-
kertainen vakavaraisuusrajaan verrattuna ja jonka ylärajana on toimintapääoman yläraja.
Rajoitusvyöhykkeellä tarkoitetaan vyöhykettä, joka jatkuu tavoitevyöhykkeen alarajalta
vakavaraisuusrajaan asti. Vakavaraisuusrajan alapuolella olevaa aluetta kutsutaan kriisi-
vyöhykkeeksi.

Tavoitevyöhykkeen alaraja on eläkesäätiölain muuttamisesta annetun lain voimaantulo-
säännöksen mukaan kuitenkin vuonna 1998 puolet ja 1999 kolme neljäsosaa täydestä mää-
rästään.

9.4 Menettely kriisivyöhykkeellä

9.4.1 Toimintapääoman vähimmäismäärän alittuessa

Vakavaraisuutensa vahvistamiseksi eläkesäätiön on tilinpäätöksessä kartutettava lisäva-
kuutusvastuuta myös kannatusmaksuilla, elleivät muut keinot riitä vakavaraisuuden nos-
tamiseen yli toimintapääoman vähimmäismäärän.

9.4.2 Vakavaraisuusrajan alittuessa

Kun käy ilmeiseksi, että eläkesäätiön toimintapääoma on pienempi kuin eläkesäätiölain 48
b §:n 1 momentin mukainen vakavaraisuusraja, eläkesäätiön on 48 d §:n 2 momentin mu-
kaan viipymättä toimitettava Vakuutusvalvontaviraston hyväksyttäväksi taloudellisen
aseman tervehdyttämissuunnitelma. Suunnitelma on toimitettava Vakuutusvalvontaviras-
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tolle kuukauden kuluessa siitä, kun eläkesäätiö on todennut toimintapääomansa ilmeisesti
olevan pienempi kuin vakavaraisuusraja.

Taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelmassa eläkesäätiön on osoitettava, että kan-
natusmaksuja lisäämällä tai muulla tavoin eläkesäätiön toimintapääoma ylittää vuoden
kuluessa suunnitelman päiväyksestä lukien vakavaraisuusrajan. Jos taloudellisen aseman
tervehdyttämissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä ei vuoden kuluessa ole saatu toteute-
tuiksi, Vakuutusvalvontavirasto voi erityisistä syistä antaa lisäaikaa enintään yhden vuo-
den.

Jos eläkesäätiön toimintapääoma on tilinpäätöksessä kriisivyöhykkeellä, eläkesäätiön on
eläkesäätiölain 48 c §:n 4 momentin mukaan siirrettävä sijoitustoiminnan ylijäämä koko-
naisuudessaan lisävakuutusvastuuseen eikä lisävakuutusvastuuta saa purkaa sijoitustoi-
minnan alijäämän peittämiseen.

Lisävakuutusvastuun laskuperusteet tilinpäätöstä varten on laadittava siten, että kohdan
9.6.2 mukaisen toimintapääoman (TPO I:n) ollessa vakavaraisuusrajan alapuolella tilikau-
den sijoitustoiminnan ylijäämä on kokonaan käytettävä lisävakuutusvastuun kartuttami-
seen.

9.5 Menettely rajoitusvyöhykkeellä

Eläkesäätiön, jonka toimintapääoma on pienempi kuin eläkesäätiölain 48 b §:n 1 momen-
tin mukainen vakavaraisuusrajan kaksinkertainen määrä eli tavoitevyöhykkeen alaraja, on
48 d §:n 1 momentin mukaan tehtävä suunnitelma vakavaraisuuden vahvistamiseksi (hal-
lituksen suunnitelma). Suunnitelma on osa eläkesäätiön sijoitussuunnitelmaa ja siinä elä-
kesäätiön hallitus ottaa kantaa eläkesäätiön kannatusmaksu- ja sijoituspolitiikkaan siten,
että toimintapääoma saadaan nousemaan tavoitevyöhykkeelle kohtuullisen ajan kuluessa,
joka ei saa olla kolmea vuotta pidempi.

Jos työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön toimintapääoma on
tilinpäätöksessä rajoitusvyöhykkeellä, eläkesäätiön on eläkesäätiölain 48 c §:n 3 momen-
tin mukaan siirrettävä sijoitustoiminnan ylijäämää lisävakuutusvastuuseen ja rajoitettava
sijoitustoiminnan alijäämän peittämistä lisävakuutusvastuusta.

Lisävakuutusvastuun laskuperusteet tilinpäätöstä varten on laadittava siten, että kohdan
9.6.2 mukaisen toimintapääoman (TPO I:n) ollessa vakavaraisuusrajalla tilikauden sijoi-
tustoiminnan ylijäämä on kokonaan käytettävä lisävakuutusvastuun kartuttamiseksi ja sen
ollessa tavoitevyöhykkeen alarajalla sijoitustoiminnan ylijäämästä on vähintään puolet
siirrettävä lisävakuutusvastuun kartuttamiseen. Näiden rajojen välissä vastaava menettely
määräytyy suoraviivaisesti.

Toimintapääoman ollessa vakavaraisuusrajalla tilikauden sijoitustoiminnan alijäämää ei
saa kattaa lisävakuutusvastuusta ja toimintapääoman ollessa tavoitevyöhykkeen alarajalla
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voidaan enintään puolet sijoitustoiminnan alijäämästä kattaa lisävakuutusvastuusta. Näi-
den rajojen välissä vastaava menettely määräytyy suoraviivaisesti. Lisävakuutusvastuun
purkamisen johdosta toimintapääoma ei kuitenkaan saa alittaa vakavaraisuusrajaa ja purun
enimmäismäärä saa olla enintään 30 % edellisen tilikauden lisävakuutusvastuusta.

Hallituksen suunnitelman mukaisesti vakavaraisuuden vahvistamiseksi voidaan myös
käyttää lisävakuutusvastuuseen suoritettavia kannatusmaksuja siinä määrin kuin on tar-
peen tavoitevyöhykkeelle pääsemiseksi.

Kartutettaessa lisävakuutusvastuuta toimintapääomaan ei ole pakko lukea toimintapää-
omaan luettavista eristä annetun asetuksen kohtien 5-7 mukaisia eriä eli takauksia ja va-
kuuksia sekä eläkesäätiön työnantajien palkkasummaan perustuvaa erää, vaikka eläkesää-
tiöllä olisi siihen mahdollisuus.

9.6 Menettely tavoitevyöhykkeellä

Eläkesäätiön, jonka toimintapääoma on tavoitevyöhykkeellä, on sijoitussuunnitelmassaan
otettava kantaa pidemmän aikavälin tavoitteisiin toimintapääoman tavoitetasosta, sen
vaihteluvälistä sekä jatkuvuutta noudattavasta kannatusmaksu- ja sijoituspolitiikasta.

Lisävakuutusvastuuta voidaan purkaa kannatusmaksujen alentamiseen laskuperusteiden
mukaisesti ja eläkesäätiön hallituksen laatiman jatkuvuutta noudattavan suunnitelman mu-
kaisesti.

Vakavaraisuutensa vahvistamiseksi eläkesäätiö voi kartuttaa lisävakuutusvastuuta kanna-
tusmaksuilla hallituksen suunnitelman mukaisesti kahdessa eri tilanteessa. Ensinnäkin
toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen kohtien 5-7 mukaisten erien eli ta-
kausten ja vakuuksien sekä eläkesäätiön työnantajien palkkasummaan perustuvan erän
korvaamiseksi sekä toiseksi merkittävästi riskipitoisempaan sijoitusjakaumaan siirtymi-
seen varautumista varten.

Kartutettaessa lisävakuutusvastuuta toimintapääomaan ei ole pakko lukea toimintapää-
omaan luettavista eristä annetun asetuksen kohtien 5-7 mukaisia eriä eli takauksia ja va-
kuuksia sekä eläkesäätiön työnantajien palkkasummaan perustuvaa erää, vaikka eläkesää-
tiöllä olisi siihen mahdollisuus. Tilinpäätöksessä lisävakuutusvastuuta voidaan kartuttaa
sijoitussuunnitelman seuraavan vuoden lopun tavoitesijoitusjakaumalla laskettuun tavoite-
vyöhykkeen alarajaan saakka kuitenkin niin, että toimintapääoman ollessa tavoitevyöhyk-
keen puolivälissä ei lisävakuutusvastuuta saa kartuttaa kannatusmaksuilla.

9.6.1 Menettely toimintapääoman ylärajan yläpuolella

Eläkesäätiölain 48 c §:n 1 momentin mukaan eläkesäätiö, jonka toimintapääoma on suu-
rempi kuin toimintapääoman yläraja, ei voi tehdä tilikauden sijoitustoiminnan ylijäämään
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perustuvaa eikä muutakaan siirtoa lisävakuutusvastuuseen. Saman säädöksen mukaan, mi-
käli ylityksen katsotaan olevan luonteeltaan pysyvä, eläkesäätiön on järjestettävä toimin-
tansa siten, että eläkesäätiön toimintapääoma palautuu ylärajan alapuolelle. Pysyvyyttä ar-
vioitaessa ei oteta huomioon toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen kohti-
en 5-7 mukaisia eriä.

Eläkesäätiön on tällöin tehtävä selvitys ylityksen pysyvyydestä ja siitä, mihin toimen-
piteisiin eläkesäätiö mahdollisesti aikoo ryhtyä. Selvitys on toimitettava Vakuutusvalvon-
tavirastolle muiden tilinpäätöstä koskevien asiakirjojen mukana.

9.6.2 Lisävakuutusvastuun kartutus ja purku tilinpäätöksessä

Eläkesäätiön tilinpäätöksessä lisävakuutusvastuun kartutus tai purku sijoitustoiminnan yli-
tai alijäämällä ja kannatusmaksuilla tapahtuu seuraavaa menettelytapaa noudattaen. Käsi-
teltävänä oleva tilinpäätös on merkitty 31.12.v ja edellisen vuoden tilinpäätös 31.12.v-1.

I vaihe:   Eläkesäätiö määrittää toimintapääoman ensimmäisen version, TPO I:n

Arvostuserot 31.12.v
+ oma pääoma 31.12.v
+ vapaaehtoiset varaukset 31.12.v
+ lisävakuutusvastuu (LVV) 31.12.v-1
+ LVV / korkoero 1997-1999         31.12.v

= TPO:n esimuoto

Jos esimuoto on suurempi kuin vakavaraisuusraja, eläkesäätiö päättää alustavasti vakuuk-
sien ja työnantajien palkkasummaan perustuvan erän käytöstä

+ vakuudet ja palkkasummaerä       31.12.v

= TPO I

TPO I:n laskeminen edellyttää, että eläkesäätiö on tässä vaiheessa päättänyt oman pää-
oman ja vapaaehtoisten varausten kartuttamisesta tai purkamisesta. Lisäksi eläkesäätiön
sijoitusomaisuuden arvostuserojen on oltava selvillä.

Vakuutusmatemaatikko antaa eläkesäätiölle tiedot eläkevastuun ja työntekijäin eläkelain
muuttamisesta annetun lain (1293/1996) voimaantulosäännöksen 4 momentin mukaisen
siirron (ns. korkoero) määristä sekä toimintapääoman vähimmäismäärän markkamääräi-
sestä minimistä (1 % TEL:n mukaisesta eläkevastuusta).



19 (25)

Eläkesäätiö määrittää toimintapääomaan liittyvät rajat (toimintapääoman vähimmäismää-
rä, vakavaraisuusraja, tavoitevyöhykkeen alaraja ja yläraja).

II vaihe:   Vakuutusmatemaatikko määrittää laskuperusteiden mukaiset vaatimukset elä-
kesäätiön tilinpäätössiirroille

Vakuutusmatemaatikko tarkistaa TPO I:n eläkesäätiöltä saatujen tietojen perusteella ja
määrittää eläkesäätiön vakavaraisuusaseman.

Eläkesäätiön vakavaraisuusasemaan perustuen matemaatikko antaa lausunnon niistä ra-
joista, joiden puitteissa eläkesäätiö voi asianomaisen suunnitelmansa mukaisesti päättää
tilikauden sijoitustoiminnan yli- tai alijäämän ja kannatusmaksujen käytöstä lisävakuutus-
vastuun kartuttamiseksi tai purkamiseksi.

Tilikauden sijoitustoiminnan yli- tai alijäämän määrittämiseksi vakuutusmatemaatikko
laskee myös tilikaudelle kohdistuvan eläkevastuulle edellytettävän laskuperustekorko-
tuoton määrän, joka vähennetään eläkesäätiön ilmoittamasta sijoitustoiminnan netto-
tuotosta (ml. arvonkorotukset).

III vaihe:   Eläkesäätiön päätös tilinpäätössiirroista

Eläkesäätiön siirrot lisävakuutusvastuuseen tapahtuvat suunnitellusti ja jatkuvuutta nou-
dattaen siten kuin sijoitussuunnitelmassa on tarkemmin määritelty. Jos eläkesäätiön toi-
mintapääoma on kriisivyöhykkeellä, noudatetaan joko rahoitussuunnitelmaa tai taloudelli-
sen aseman tervehdyttämissuunnitelmaa. Rajoitusvyöhykkeellä noudatetaan hallituksen
erillistä toimintapääomaa koskevaa suunnitelmaa ja tavoitevyöhykkeellä sijoitussuunni-
telmaa.

Lopullisen  toimintapääoman (TPO II:n) ja TPO I:n mahdollinen erotus voidaan täyttää
seuraavan kolmen toimintapääomaerän avulla:

•  lisävakuutusvastuun kartutus tai purku sijoitustoiminnan yli- tai alijäämällä
•  lisävakuutusvastuun kartutus kannatusmaksuilla tai purku kannatusmaksujen alentami-

seksi
•  takausten, vakuuksien ja työnantajien palkkasummaan perustuvan erän käyttö sen jäl-

keen, kun edellä olevien kahden erän määristä on päätetty

Sijoitustoiminnan yli- tai alijäämällä tarkoitetaan eläkesäätiön sijoitustoiminnan netto-
tuottojen (arvonkorotukset mukaanlukien) ja eläkevastuulle edellytettävän laskuperuste-
korkotuoton erotusta.

Siltä osin kuin TPO II:ta ei saavuteta vakuutusmatemaatikon lausuntoon perustuvalla pa-
kollisella sijoitustoiminnan ylijäämän siirrolla, kartutetaan lisävakuutusvastuuta vapaaeh-
toisella ylijäämän siirrolla ja/tai kannatusmaksuilla. Siirrot lisävakuutusvastuuseen lisää-
vät takausten, vakuuksien ja työnantajien palkkasummaan perustuvien erien käyttömah-
dollisuuksia.
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Jos lisävakuutusvastuuta on kartutettu AB-eläkesäätiön A-osastolta tapahtuneen sisäisen
siirron avulla, siirtoon sovelletaan kannatusmaksuja koskevia säännöksiä.

IV Vaihe: Vakuutusmatemaatikon lausunto eläkesäätiön vakavaraisuudesta

Eläkesäätiön vakuutusmatemaatikko antaa lausunnon eläkesäätiön vakavaraisuudesta
31.12.v. Lausunto sisältää seuraavat kohdat:

•  eläkevastuu
•  kumulatiivinen korkoero
•  eläkesäätiön toimintapääomaan liittyvät rajat sekä täysimääräisinä että

siirtymäajan mukaisina
•  tilikaudelle jaksotettu eläkevastuulle edellytettävä laskuperustekorko-

tuoton määrän ja sijoitustoiminnan yli- tai alijäämän määrän
•  että pakollinen lisävakuutusvastuun kartutus sijoitustoiminnan ylijäämällä

ja kannatusmaksuilla on tehty tai, että lisävakuutusvastuun purku on
asianmukaisesti tehty

•  toimintapääoman määrä
•  lausuma tilinpäätössiirtojen vaikutuksesta eläkesäätiön vakavaraisuuteen

yleisesti

9.7 Toimintapääomalaskelma

Eläkesäätiö saa arvostaa toimintapääomassaan eläkesäätiön eläkevastuun katteesta annetun
asetuksen 4 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut joukkovelkakirjalainat niiden käy-
västä arvosta poiketen, mikäli niiden käypä arvo alenee markkinakorkojen muutoksen joh-
dosta alle kirjanpitoarvon. Arvo voi kuitenkin olla korkeintaan jäljellä olevien suoritusten
laskuperustekorolla diskontattu nykyarvo. Tällöin toimintapääomalaskelmaan on liitettävä
selvitys siitä, että likvideistä varoista on riittävä määrä arvostettu niiden käypään arvoon ot-
taen huomioon riski, että varoja jouduttaisiin äkillisesti realisoimaan. Samoin on toiminta-
pääomalaskelman liitteenä esitettävä edellä mainittujen joukkovelkakirjojen käypä arvo.

9.8 Toimintapääoma vakuutustoiminnan luovuttamisessa

TEL-toimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden on otettava huomioon vakuutustoiminnan
luovuttamisessa, mitä eläkesäätiölain 88 §:n 5 momentissa on säädetty toimintapääoman
osalta.

Eläkesäätiölain toimintapääomaa koskevien voimaantulosäännösten mukaan on sen estä-
mättä mitä lain 6, 45, 88, 100 ja 120 §:ssä on säädetty toimintapääoman siirtämisestä ja
palauttamisesta, vuosina 1997-2005 kuitenkin noudatettava, mitä ministeriö määrää.
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Vakuutustoiminnan osan luovuttamisessa menetellään vastaavasti kuin kohdissa 9.8.1 ja
9.8.2 määrätään.

Tarvittavat toimintapääoman määrät lasketaan siirrettävän omaisuuden mukaan, kuitenkin
niin, että eläkesäätiön vakavaraisuusraja on aina vähintään yksi prosentti.

9.8.1 Vakuutustoiminnan vapaaehtoinen luovuttaminen

Jos eläkesäätiö puretaan eläkesäätiölain 78 §:n 4 momentin mukaan vapaaehtoisesti, on
vakuutustoimintaa luovutettaessa toimintapääomaa siirrettävä vastaanottavalle vakuutus-
laitokselle vakavaraisuusrajan kaksinkertainen määrä.

Lain voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen mukaan eläkesäätiöiden toimintapääoman mää-
rää koskevat säännökset tulevat vähitellen voimaan vuoteen 2005 mennessä. Vakuutus-
toiminnan luovuttamisessa edellä mainittua toimintapääoman määrää sovelletaan kuiten-
kin täysimääräisenä heti, ilman siirtymäaikaa. Tämä on perusteltua muun muassa siitä
syystä, että siirtymäsäännökset koskevat eläkesäätiötä, mutta eivät välttämättä vastaanot-
tavaa vakuutuslaitosta.

Vakuutustoiminnan luovuttamisen yhteydessä eläkesäätiön työnantajalla on velvollisuus
kartuttaa toimintapääomaa vakavaraisuusrajan kaksinkertaiseen määrään saakka. Siirrettä-
vän toimintapääoman on muodostuttava sellaisista eristä, jotka vastaanottava vakuutus-
laitos voi lukea omaan toimintapääomaansa. Esimerkiksi työnantajan palkkasummaan pe-
rustuvaa erää ei voida lukea työeläkevakuutusyhtiöön siirrettävään toimintapääomaan.

Vuosina 1997-1999 TEL-järjestelmän korkosiirrolla kartutettu toimintapääoma on vuosina
1999-2005 aina siirrettävä kokonaisuudessaan vastaanottavaan vakuutuslaitokseen, vaikka
eläkesäätiön toimintapääoma ylittäisi edellä mainitun vakavaraisuusrajan kaksinkertaisen
määrän.

9.8.2 Vakuutustoiminnan pakollinen luovuttaminen

Jos vakuutustoiminta on eläkesäätiölain 78 §:n 1 momentin perusteella pakko luovuttaa,
toimintapääomaa on lain 88 §:n mukaan siirrettävä vähintään vakavaraisuusrajaa vastaava
määrä, mutta enintään vakavaraisuusrajan kaksinkertainen määrä.

Edellä mainittuja toimintapääoman määriä sovelletaan täysimääräisenä heti, ilman siirty-
mäaikaa. Jos eläkesäätiön toimintapääoma ylittää vakavaraisuusrajan, mutta on pienempi
kuin vakavaraisuusrajan kaksinkertainen määrä, koko toimintapääoma on siirrettävä vas-
taanottavaan vakuutuslaitokseen.

Eläkesäätiön pakollisen purkamisesta johtuvan vakuutustoiminnan luovuttamisen yhtey-
dessä työnantajalla on velvollisuus kartuttaa toimintapääomaa vakavaraisuusrajaan saak-
ka. Siirrettävän toimintapääoman on muodostuttava sellaisista eristä, jotka vastaanottava
vakuutuslaitos voi lukea omaan toimintapääomaansa.
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Vuosina 1997-1999 TEL-järjestelmän korkosiirrolla kartutettu toimintapääomaerä on vuo-
sina 1999-2005 aina siirrettävä kokonaisuudessaan vastaanottavaan vakuutuslaitokseen,
vaikka toimintapääoma ylittäisi edellä mainitut määrät.
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10 Erinäisiä määräyksiä

10.1 Eläkesäätiön lainanotosta

Eläkesäätiön on eläkesäätiölain 4 §:n 3 momentin mukaan sopeutettava toimintansa sellai-
seksi, että sen harjoittaminen on mahdollista ilman lainanottoa. Vastaava koskee myös
asunto- ja kiinteistöyhtiötä, jossa eläkesäätiöllä on osake-enemmistö tai vastaava määrää-
misvalta. Lainanottoa voidaan kuitenkin pitää hyväksyttävänä seuraavissa tapauksissa:

1. TEL-takaisinlainaus

2. maksuvalmiuden hoitamiseen tarvittavat luotot

3. valtion asuntotarkoituksiin myöntämät luotot

4. vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetussa laissa (867/80) säädetyt lainat

5. erityisen painavista syistä tarvittavat muut luotot.

Jos eläkesäätiö aikoo ottaa edellä kohdassa 5 tarkoitettuja luottoja, eläkesäätiön on ilmoi-
tettava asiasta Vakuutusvalvontavirastolle hyvissä ajoin etukäteen.

10.2 Eläkesäätiön vastuusitoumuksista

Eläkesäätiö ei saa antaa kiinnitystä eikä muuta vakuutta muiden kuin edellä 10.1 kohdassa
esitettyjen lainojen maksamisesta.

Eläkesäätiö ei saa antaa takausta eikä muutakaan vastuusitoumusta toisen velasta.

10.3 Eläkesäätiölain 147 §:n mukainen ylite (erityisvastuu)

Eläkesäätiölain 43 §:n 3 momentin mukaan laskettaessa eläkevastuuta eläkesäätiön toi-
mintapiiriin kuuluvien henkilöiden osalta katsotaan muun kuin työntekijäin eläkelain mu-
kaisen eläkkeen tai muun etuuden karttuvan suoraviivaisesti eläkkeeseen oikeuttavalta
ajalta eläkeiän täyttämiseen mennessä. Aikaisempi laskentatapa perustui siihen, että täysi
eläke kertyi eläkesäätiön sääntöjen mukaisesti palveluvuosien perusteella. Laskentatavan
muutoksen seurauksena A-eläkesäätiöiden ja -osastojen eläkevastuu voi muodostua toi-
mintapiiriin kuuluvien henkilöiden osalta jonkin verran pienemmäksi kuin aiemmalla las-
kentatavalla. Uuden ja vanhan laskentatavan erotusta vastaavien varojen käytöstä sään-
nellään eläkesäätiölain 147 §:ssä.
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Uusien laskuperusteiden mukainen eläkevastuu tulee käyttöön ensimmäisen kerran vuo-
delta 1996 laadittavaan tilinpäätökseen. Tilinpäätökseen liitetään eläkesäätiön vakuutus-
matemaatikon laskelma uusien ja vanhojen laskuperusteiden perusteella lasketusta eläke-
vastuusta per 31.12.1995 sekä näiden erotus.

Tilikauden 1996 kirjanpidossa vanhasta eläkevastuusta per 31.12.1995 erotetaan ensin
vakuutusmatemaatikon laskelman mukainen vastuiden erotus omalle kirjanpidon tililleen.
Tämän jälkeen vastuiden erotuksen määrällä vähennetään tilikauden 1995 vastuuvajausta
joko kokonaan tai niin paljon kuin vastuiden erotusta on. Jäljelle jäävä vastuiden erotus on
eläkesäätiölain 147 §:n tarkoittama ylite eli erityisvastuu. Vastuuvajauksen muutos, eri-
tyisvastuun muutos ja jäljelle jäävä erityisvastuu kirjataan erikseen näkyviin tuloslaskel-
maan  ja taseeseen.

Erityisvastuuta vastaavat varat tulee eläkesäätiölain mukaan käyttää muun kuin TEL:n
mukaisen eläketurvan kustantamiseen. Kannatusmaksuja ei voi suorittaa ennenkuin eri-
tyisvastuuta vastaavat varat on käytetty loppuun.

Erityisvastuu lasketaan yhteiseläkesäätiössä työnantajakohtaisesti.

Jos eläkesäätiön tilikausi on muu kuin kalenterivuosi erityisvastuun määrä lasketaan
vuonna 1995 alkaneen tilikauden tilinpäätöspäivälle ja uusien laskuperusteiden mukainen
eläkevastuu tulee käyttöön ensimmäisen kerran vuonna 1996 alkaneen tilikauden tilinpää-
töksessä.

Jos AB-eläkesäätiön A-osastolla on vastuuvajausta ja B-osastolla vastaavasti negatiivista
vastuuvajausta (pakollista vastuuvajausta ei huomioida tässä yhteydessä), voidaan A-
osaston vastuuvajausta jättää vähentämättä vastuiden erotuksella siten, että eläkesäätiössä
kokonaisuudessaan ei synny ylijäämää. A-osaston taseessa voi näin ollen olla samanaikai-
sesti sekä erityisvastuuta että vastuuvajausta.

Jos A-yhteiseläkesäätiössä joillakin työnantajilla on vastuuvajausta ja toisilla negatiivista
vastuuvajausta, voidaan työnantajakohtaisia vastuuvajauksia jättää vähentämättä vastuiden
erotuksella siten, että eläkesäätiössä kokonaisuudessaan ei synny ylijäämää. Eläkesäätiön
hallitus päättää missä suhteessa vastuuvajauksia eri työnantajien kesken jätetään vähentä-
mättä.

Eläkesäätiölain mukaan saadaan erityisvastuuta vastaavat varat käyttää TEL:n mukaisen
eläketurvan kustantamiseen tai palauttaa työnantajalle, jos varoja on jäljellä viiden vuoden
kuluttua lain voimaantulosta. Jos erityisvastuuta on siis jäljellä vuonna 2000 laadittavassa
tilinpäätöksessä, voidaan vastaavat varat siirtää sisäisenä siirtona B-osastolle tai palauttaa
työnantajalle.

Jos A-eläkesäätiössä tai -osastossa on uusien laskuperusteiden käyttöönoton jälkeen sekä
ylikatetta että erityisvastuuta, voidaan ylikate siirtää toiselle osastolle tai palauttaa työn-
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antajalle siten kuin eläkesäätiölaissa säädetään. Erityisvastuun siirtämisen tai palauttami-
sen osalta on noudatettava eläkesäätiölain mukaista viiden vuoden määräaikaa.


