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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eläkelaitoksen 
vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattami-
sesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liit-
tyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi elä-

kelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta 
ja vastuuvelan kattamisesta annettua lakia, 
työntekijän eläkelakia, työeläkevakuutusyh-
tiöistä annettua lakia, eläkesäätiölakia ja va-
kuutuskassalakia. 

Työeläkevakuutustoimintaa harjoittavien 
eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskennas-
sa käytettävää sijoitusten luokittelua muutet-
taisiin siten, että uusi luokittelu heijastaisi si-
joitusten riskillisyyttä, erityisesti luottoriskiä, 
voimassa olevaa luokittelua paremmin. Va-
kavaraisuusrajan laskennan kaavan paramet-
rien arvoista säädettäisiin valtioneuvoston 
asetuksella. Muutosten tarkoituksena on lisä-
tä sijoitusriskien arvioimisen tarkkuutta. 

Työeläkelaitokset raportoisivat vakavarai-
suutensa Finanssivalvonnalle yksinomaan si-
joitusten todellisen riskin mukaan laskettuna, 
työeläkelaitosten johdannaisten käyttöä kos-
kevia rajoituksia täsmennettäisiin ja vakava-
raisuusrajan laskukaavaa sovellettaessa osa-
ketuottosidonnaisen vastuuvelan osuuden 
määräytymistä tarkistettaisiin. 

Vastuuvelan kattamista koskevien säännös-
ten osalta muutettaisiin säännöksiä sijoituk-

sista muihin kuin ETA- ja OECD-valtioihin, 
vakuudettomiin velkasitoumuksiin ja yhteen 
yhteisöön. Lisäksi tarkistettaisiin julkisen 
kaupankäynnin määritelmää sekä säännöstä 
kateluettelon säilyttämisestä. 

Eläkelaitosten eläkevastuun täydentämisen 
määräämisessä käytettävä täydennyskertoi-
men arvo vahvistettaisiin neljä kertaa vuo-
dessa. Samoin eläkelaitosten välisissä työn-
antajakohtaisissa vakuutuskannan, vakuutus-
toiminnan tai vastuun siirroissa käytettävä 
siirtyvän toimintapääoman määrä annettaisiin 
asetuksella neljä kertaa vuodessa. Työnanta-
jakohtaisen vakuutuskannan tai vakuutustoi-
minnan luovuttamiselle ja vastuun siirtämi-
selle asetettaisiin puolen vuoden aikaraja so-
pimuksen tekemisestä. 

Eläkesäätiölakiin ja vakuutuskassalakiin li-
sättäisiin säännökset ylikatteen siirtämisestä 
lisäetuja myöntävältä osastolta eläkelaitoksen 
toimintapääomaan. Lisäksi säännöksiä lisä-
vakuutusvastuun purkamisesta toimintapää-
oman ylittäessä enimmäismääränsä täyden-
nettäisiin. 

Lait ovat tarkoitettu tulemaan voimaan 
31 päivänä maaliskuuta 2011. 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Nykyti la  

Yksityisten alojen työeläkejärjestelmän 
voimassa  oleva vakavaraisuussääntely pe-
rustuu vuonna 1997 voimaan tulleeseen ko-
konaisuudistukseen (lainmuutokset 1292—
1297/1996), jota vuonna 2007 kehitettiin 
edelleen niin sanotun sijoitusuudistuksen yh-
teydessä (lainmuutokset 1114—1119/2006). 
Tässä yhteydessä säädettiin erillinen laki elä-
kelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta 
ja vastuuvelan kattamisesta (1114/2006). 
Lain yhtenä tavoitteena oli, että vakavarai-
suusrajaa laskettaessa työeläkevarojen sijoit-
tamiseen liittyvät riskit otettaisiin huomioon 
entistä täsmällisemmin. Lisäksi tehostettiin 
mahdollisuutta sijoittaa varat tuottavasti ja 
turvaavasti sijoitusmarkkinoiden kehityksen 
mukaisesti. Sijoitusuudistuksen yhteydessä 
arvioitiin laajasti yksityisten alojen työeläke-
järjestelmään liittyvän sijoitustoiminnan ris-
kinoton merkitystä ja vaikutuksia. 

Sijoitusmarkkinoilla on tapahtunut merkit-
täviä muutoksia vuoden 2007 jälkeen. Kan-
sainvälisten finanssimarkkinoiden kriisiyty-
misen ja sitä seuranneen taloustaantuman 
seurauksena vuonna 2008 lähes kaikkien si-
joitusomaisuuslajien arvot alenivat voimak-
kaasti. Finanssimarkkinakriisin seurauksena 
yksityisten alojen työeläkejärjestelmän vaka-
varaisuussäännöksiä muutettiin 22 päivänä 
joulukuuta 2008 voimaan tulleella lailla laki-
sääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavi-
en eläkelaitosten vanhuuseläkkeiden rahas-
tointia ja toimintapääomaa koskevien sään-
nösten väliaikaisesta muuttamisesta 
(853/2008; määräaikaislaki). Lain oli alun 
perin määrä olla voimassa vuoden 2010 lop-
puun, mutta sen voimassaoloa jatkettiin 
lainmuutoksella 327/2010 vuoden 2012 lop-
puun saakka. 

Eläkelaitoksen vakavaraisuudella tarkoite-
taan eläkelaitoksen kykyä selviytyä eläkeva-
kuutustoimintaa uhkaavista erilaisista riskeis-
tä. Vakavaraisuutta ja vastuuvelan kattamista 
koskevilla säännöksillä pyritään osaltaan tur-
vaamaan eläkelaitosten toiminnan jatkuvuus 

ja toiminnasta aiheutuvien velvoitteiden täyt-
täminen. Eläkelaitosten vakavaraisuutta kos-
kevien säännösten perusteella määräytyy se, 
miten paljon varallisuutta eläkelaitoksella on 
oltava yli vastuidensa. Vakavaraisuutta mita-
taan vakavaraisuusrajan avulla. 

Toimintapääomalla tarkoitetaan määrää, 
jolla eläkevakuutustoiminnan varat ja muut 
niihin rinnastettavat sitoumukset ja vakuudet 
ylittävät eläkelaitoksen eläkevakuutustoi-
minnasta johtuvat velat ja muut näihin rin-
nastettavat sitoumukset. Työeläkevakuutus-
yhtiöiden, eläkekassojen ja eläkesäätiöiden 
toimintapääomasta säädetään työeläkevakuu-
tusyhtiöistä annetun lain (354/1997) 7 luvus-
sa, vakuutuskassalain (1164/1992) 7 luvussa 
ja eläkesäätiölain (1995/1774) 6 luvussa. Me-
rimieseläkekassaan sovelletaan soveltuvin 
osin työeläkevakuutusyhtiöistä annettua la-
kia. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksella ei 
ole vastaavia säännöksiä, sillä sen vastuulla 
olevista eläkkeistä ja muiden etuuksien kus-
tannuksista vastaa eläkelaitoksen lisäksi val-
tio. 

Eläkelaitoksen vakavaraisuusraja määritel-
lään riskiteoreettisesti vastaamaan yhden 
vuoden toimintapääoman tarvetta huomioon 
ottaen sijoitusten jakautuminen eri omaisuus-
lajeihin. Vakavaraisuusrajan laskemiseksi ja 
toimintapääoman tarpeen määrittämiseksi 
eläkelaitoksen sijoitusten riskit on voitava 
arvioida luotettavasti. Sääntelyssä on tällöin 
keskeistä, että sijoitusten riskit arvioidaan oi-
kein, sijoitukset jaetaan ryhmiin niiden riske-
jä vastaavasti ja sijoitusten riskiominaisuuk-
sia kuvaavat arvot määritetään riittävän tar-
kasti. Keskeisenä tavoitteena on määritellä 
eläkelaitoksen vakavaraisuusraja sijoitusten 
tosiasiallisten riskien mukaan. 

Vakavaraisuusrajan laskemista varten elä-
kelaitos luokittelee sijoituksensa ryhmiin si-
joitusten riskien perusteella. Pääryhmiä on 
viisi, joista ryhmät I—IV ovat tietyntyyppis-
ten sijoitusten muodostamia kokonaisuuksia. 
Ryhmään V kuuluu erinäisiä muita sijoituk-
sia. Pääryhmät jaetaan tarkemmin alaryh-
miin, joita on yhteensä 20. Sijoitusryhmien 
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jokaiselle alaryhmälle on määritelty sijoitus-
ten odotettua tuottoa ja tuoton hajontaa ku-
vaavat muuttujat. Sijoitusryhmien välinen 
korrelaatiorakenne on määritelty ainoastaan 
viidelle pääryhmälle. Eläkelaitoksen vakava-
raisuusraja lasketaan näiden muuttujien pe-
rusteella. Muuttujien arvot on johdettu eri-
laisten sijoitusten riskeistä ja sijoitusmarkki-
noita koskevasta tiedosta. 

Sijoitusryhmät ja niiden alaryhmät muo-
dostavat kokonaisuuksia. Tarkoituksena on, 
että eläkelaitoksen kannalta sijoitusten luo-
kittelu on asian luonteeseen nähden yksinker-
taista ja että ryhmillä on käytännössä merki-
tystä vakavaraisuusrajan laskemisessa. Sijoi-
tusryhmään I kuuluu rahamarkkinavälineitä 
eli sellaisia velkasitoumuksia ja saamisia 
korkoineen, jotka erääntyvät vuoden kulues-
sa. Rahamarkkinavälineiden sijoitusryhmä on 
lyhytaikaisen korkosijoituksen riskiin rinnas-
tuva kokonaisuus. Sijoitusryhmä II sisältää 
joukkovelkakirjalainoja korkoineen niiden 
takaisinmaksuajasta riippumatta. Selkeyden 
vuoksi kaikki joukkovelkakirjalainat sisälty-
vät samaan sijoitusryhmään. Sijoitusryhmään 
II kuuluu myös sellaisia velkasitoumuksia 
korkoineen, joiden takaisinmaksuaika on yli 
vuosi. Sijoitusryhmään III kuuluvat kiinteis-
töt ja sijoitusryhmä IV muodostuu osakesi-
joituksista. Sijoitusryhmä V muodostuu eri-
näisistä sijoituksista. Ryhmään V kuuluvat 
kaikki sijoitukset, joita ei luokitella I—IV si-
joitusryhmään. 

Sijoitusryhmässä II joukkovelkakirjojen ja 
velkasitoumusten luokittelu perustuu velalli-
sen tai takaajan oikeudelliseen muotoon ku-
ten esimerkiksi joukkovelkakirjalainat, jossa 
velallisena on valtio, kunta tai luottolaitos. 
Toinen luokittelutekijä sijoitusryhmässä II on 
velallisen tai takaajan sijaintipaikka kuten 
esimerkiksi ETA- tai OECD-valtio taikka 
näiden ulkopuolinen valtio tai luottolaitos. 

Nykyinen vakavaraisuussääntely on toimi-
nut tavoitellulla tavalla työeläkelaitosten sel-
väpiirteisten suorien sijoitusten riskien mit-
taamisessa. Sijoitusmarkkinoiden kehitys on 
kuitenkin johtanut siihen, että nykyinen va-
kavaraisuusmekanismi ei mittaa kaikkia si-
joitustoiminnan riskejä riittävällä tavalla. 
Vuoden 2007 lopussa alkaneen ja vuonna 
2008 voimistuneen finanssimarkkinakriisin 
yhteydessä on ilmennyt kehityskohteita, joil-

la vakavaraisuussäännöstöä olisi mahdollista 
kehittää paremmin sijoitusmarkkinoiden no-
peat syklivaihtelut huomioivaksi. 

Vuonna 2008 säädetyllä määräaikaislailla 
parannettiin tilapäisesti työeläkelaitosten va-
kavaraisuutta, jotta niiden ei olisi tarvinnut 
sijoitusomaisuuden arvon alentumisen joh-
dosta myydä sijoituksiaan tilanteessa, jossa 
niiden arvo oli poikkeuksellisen matalalla. 
Tämänlainen kaupankäynti olisi yhtäältä hei-
kentänyt työeläkejärjestelmän rahoitusta pit-
källä aikajaksolla ja toisaalta vaikuttanut laa-
jemminkin Suomen talouteen suomalaisten 
pörssiyhtiöiden osakkeiden arvon alenemisen 
johdosta. 

Vakavaraisuussäännöstön tulisi antaa riit-
tävän tarkka kuva työeläkelaitosten sijoitus-
ten riskillisyydestä. Sijoitusmarkkinoiden 
kehitys vuodesta 2006, jolloin nykyisen va-
kavaraisuuskehikon muuttujien arvot kalib-
roitiin, on ollut nopeaa. Nykylaissa sijoitus-
alaryhmien on oletettu olevan täydellisesti 
korreloituneita pääryhmän sisällä. Erityisesti 
nykyisessä vakavaraisuuslaissa vain pääryh-
mien tasolla määriteltyjen korrelaatioiden ei 
katsota heijastavan riittävästi sijoitusten ris-
killisyyttä. 
 
 
2  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmiste-
lemassa muutoksia sääntelyyn, jotka tulisivat 
osin voimaan yksityisalojen työeläkelaitosten 
vakavaraisuussäännösten määräaikaisten 
muutosten voimassaolon päättyessä vuoden 
2013 alussa ja osin vuoden 2014 aikana. En-
nen kyseisiä laajempia muutoksia yksityis-
alojen työeläkelaitosten pitkän aikavälin si-
joitustoiminnan tehostamisen kannalta olisi 
kuitenkin perusteltua tehdä kate- ja vakava-
raisuussäännöstöön eräitä nopeammin toteu-
tettavia muutoksia. 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia 
työeläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laske-
misesta ja vastuuvelan kattamisesta, työnte-
kijän eläkelakia, työeläkevakuutusyhtiöistä 
annettua lakia, eläkesäätiölakia ja vakuutus-
kassalakia. Lisäksi muutettaisiin eläkesää-
tiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta 
annettujen lakien voimaantulosäännöksiä. 
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Vuoden 2007 alusta voimaan tulleen sijoi-
tusuudistuksen ensisijaisena päämääränä oli 
vähentää työeläkemaksun pitkän aikavälin 
nousupainetta nostamalla sijoitusten tuotto-
odotusta sijoitusriskiä lisäämällä. Nyt ehdo-
tettavien muutosten tavoitteena olisi parantaa 
riskien huomioon ottamista sijoitusten luokit-
telussa ja vakavaraisuusrajan laskemisessa. 
Vakavaraisuuskehikon uudistaminen kohdis-
tuisi siten sijoitusriskien huomioon ottami-
seen vakavaraisuusrajaa määritettäessä. 

Joukkovelkakirjojen luokittelu perustuu 
voimassa olevan vakavaraisuuslain 6 §:ssä 
II pääryhmässä velallisen tai takaajan oikeu-
delliseen muotoon ja sen sijaintipaikkaan. 
Euromääräisten joukkovelkakirjojen luokitte-
lemista ehdotetaan kehitettäväksi nykyiseen 
verrattuna riskit paremmin huomioon otta-
vaksi siten, että luokittelu perustuisi velkakir-
jan tai sen liikkeeseenlaskijan luottoriskiin. 
Mitä korkeampi olisi velkakirjan tai sen liik-
keeseenlaskijan luottoluokitus, sitä vähempi-
riskisemmäksi velkakirja luokiteltaisiin. Uu-
distuksen myötä euromääräisten joukkovel-
kakirjojen vaikutus työeläkelaitosten vakava-
raisuusrajaan olisi riskiperusteisempi. 

Finanssimarkkinakriisin aikana sijoitus-
ryhmien keskinäisistä korrelaatioista on saatu 
lisää havaintoaineistoa. Tästä syystä ehdote-
taan, että nykyisen vakavaraisuussäännöstön 
sisältämien vakavaraisuusluokkien tuotto-, 
volatiliteetti- ja korrelaatiomuuttujien arvot 
ajanmukaistettaisiin. Muutoksia ehdotetaan 
niihin muuttujien arvoihin, joiden taustaksi 
on ollut saatavissa ajanmukaisia historiallisia 
aikasarjoja. Ehdotusten tavoitteena on, että 
vakavaraisuussäännöstö antaisi nykyistä tar-
kemman kuvan työeläkelaitosten sijoitusten 
riskillisyydestä. Alaryhmien välisille korre-
laatiomuuttujille ehdotetaan lisättäväksi ar-
vot. Tästä syystä korrelaatiomatriisi kasvaisi 
nykyisestä. Finanssimarkkinakriisin aikajak-
son poikkeuksellisuus on otettu huomioon 
kalibroinnissa käytetyissä historiatiedoissa. 
Muuttujien arvojen valinnassa on kuitenkin 
otettu huomioon myös muita seikkoja. Koska 
muutosten olisi tarkoitus tulla voimaan jo 
31 päivänä maaliskuuta 2011 lukien, muu-
tokset eivät voisi korottaa eläkelaitosten va-
kavaraisuusrajaa lyhyen siirtymäajan vuoksi 
merkittävästi. Eläkelaitoksille jäisi tarvittaes-
sa kuitenkin aikaa muuttaa sijoitusallokaatio-

taan ennen lain voimaantuloa. Muutosten laa-
juutta on rajoittanut lisäksi se, että vakavarai-
suussääntelyn kokonaisuutta on tarkoitus sel-
vittää vakavaraisuussääntelyn kehittämistä 
koskevan suunnitelman mukaan niin, että 
uudistus tulisi voimaan vuoden 2014 alusta. 
Lisäksi muutokset on rajattu vain niihin sijoi-
tusryhmiin, joista oli saatavilla luotettavaa 
historia-aineistoa muuttujien arvojen määrit-
tämiseksi. Muiden sijoitusryhmien muuttuji-
en arvot säilytettäisiin nykyisellään. Muuttu-
jien arvot ehdotetaan säädettäväksi valtio-
neuvoston asetuksella. 

Lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa har-
joittavien eläkelaitosten vakavaraisuussään-
nöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
työeläkelaitokset raportoisivat vakavaraisuu-
tensa Finanssivalvonnalle yksinomaan sijoi-
tusten todellisen riskin mukaan. Tällä hetkel-
lä laitokset raportoivat vakavaraisuutensa 
myös sijoitusten oikeudellisen muodon mu-
kaan, mutta tästä kaksinkertaisesta raportoin-
nista ei ole käytännössä havaittu saatavan 
etua. 

Lisäksi työeläkelaitosten johdannaisten 
käyttöä koskevia rajoituksia täsmennettäisiin. 
Nykyisen lain johdannaissopimuksia koske-
vassa sääntelyssä pyritään liiallisen ja hallit-
semattoman riskinoton välttämiseen siten, et-
tä muiden kuin sijoitusriskiä pienentävien 
johdannaissopimusten käyttämistä rajoite-
taan. Tältä osin kuitenkin laissa säädetty 
enimmäistappiovaraus on soveltuva riskimit-
ta johdannaisriskeille, mutta johdannaisten 
kohde-etuuksien käypien arvojen summa ei. 
Esityksellä luovuttaisiin ei-suojaavien joh-
dannaisten kohde-etuuksien yhteenlaskettu-
jen käypien arvojen rajoittamisesta. Ei-
suojaavien johdannaisten laskennallista 
enimmäistappiovarausta koskevaa rajoitusta 
täsmennettäisiin. 

Esityksellä tarkistettaisiin myös osaketuot-
tosidonnaisen vastuuvelan osuuden määräy-
tymistä koskevaa säännöstä vakavaraisuusra-
jaa laskettaessa. Muutoksella osaketuot-
tosidonnaisen vastuuvelan osuus vähennet-
täisiin jatkossa IV sijoitusryhmän 1 alaryh-
mästä kun se nyt vähennetään koko IV sijoi-
tusryhmästä. Osakesidonnaisen lisävakuu-
tusvastuun käsittely vakavaraisuusrajan las-
kennassa vastaisi työntekijän eläkelain 
168 §:ää, jossa osakkeiden keskimääräinen 
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vuosituotto lasketaan IV sijoitusryhmän 
1 alaryhmään luokiteltujen sijoitusten perus-
teella. Laskentamenettely vastaisi paremmin 
työeläkelaitoksen todellista riskiä. 

Työeläkelaitoksia  koskevia  katesäännök-
siä   muutettaisiin   siten,  että  julkisen kau-
pankäynnin määritelmää  tarkennettaisiin 
vastaamaan arvopaperimarkkinalakiin 
(495/1989) tehtyjä uudistuksia (923/2007). 
Lisäksi uudistettaisiin katesäännöksiä sijoi-
tuksista muihin kuin ETA- ja OECD-
valtioihin, vakuudettomiin velkasitoumuksiin 
ja yhteen yhteisöön. Muutoksilla parannettai-
siin katesäännösten sisältöä siten, että ne 
asianmukaisemmin sääntelisivät työeläkelai-
tosten sijoitustoiminnan mahdollisia riski-
keskittymiä. Myös kateluettelon säilyttämistä 
koskevaa säännöstä tarkistettaisiin siten, että 
työeläkelaitosten tulisi säilyttää kateluettelo 
luotettavalla tavalla kymmenen vuoden ajan 
tilikauden päättymisestä. Laissa ei enää edel-
lytettäisi kateluettelon sitomista ja numeroin-
tia. Työeläkelaitokset voisivat siten säilyttää 
kateluettelon tietoteknisenä tallenteena. 

Eläkelaitosten eläkevastuiden täydennys-
kertoimen arvo ehdotetaan määrättäväksi 
vuodesta 2011 neljännesvuosittain. Samoin 
työeläkevakuutusyhtiöiden, eläkesäätiöiden 
ja eläkekassojen välisissä työnantajakohtai-
sen vakuutuskannan tai vakuutustoiminnan 
luovuttamisessa tai vastuun siirtämisessä tar-
vittava siirtyvän toimintapääoman määrä eh-
dotetaan annettavaksi asetuksella neljännes-
vuosittain. Nykyisin molemmat määrätään 
kaksi kertaa vuodessa. Työnantajakohtaisen 
vakuutuskannan tai vakuutustoiminnan luo-
vuttamista tai vastuun siirtämistä koskevassa 
sopimuksessa mainitulle suunnitellulle siir-
tohetkelle säädettäisiin puolen vuoden aika-
raja. 

Eläkesäätiöille ja eläkekassoille ehdotetaan 
lisättäväksi lakiin säännös, jonka nojalla ne 
voisivat siirtää A-osaston tai lisäetuja myön-
tävän osaston ylikatteen B-osaston tai laki-
sääteistä toimintaa harjoittavan osaston toi-
mintapääomaan. Eläkesäätiöt ja eläkekassat 
voisivat lisäksi purkaa lisävakuutusvastuuta 
työnantajalle eläkesäätiölain 45 §:n 4 mo-
mentin mukaisena toimintapääoman ylitteen 
palautuksena. Lisäksi ehdotetaan, että elä-
kesäätiöiden ja eläkekassojen siirtymäsään-
nöstä takauksien ja vakuuksien lukemisesta 

toimintapääomaan jatkettaisiin kahdella vuo-
delle niiden säätiöiden ja kassojen osalta, 
joilla  on tällainen takaus vuoden 2010 lo-
pussa. 
 
 
3  Esityksen vaikutukset  

Ehdotetut muutokset parantaisivat sijoitus-
riskien huomioon ottamista sijoitusten luokit-
telussa ja vakavaraisuusrajan laskemisessa. 
Muutokset lisäisivät sijoitusriskien arvioimi-
sen tarkkuutta. Esityksellä ei muutettaisi 
muihin lakeihin sisältyviä säännöksiä vaka-
varaisuusrajasta johdetuista valvonnallisista 
rajoista ja toimintapääoman sallitusta mää-
rästä tai säännöksiä siitä, minkä suuruista 
toimintapääomaa eläkelaitoksilta edellyte-
tään. 

Eläkelaitosten vakavaraisuusrajan arvoon 
vaikuttaisivat sijoitusten luokittelu ja vakava-
raisuusrajan laskentakaavassa käytettävien 
muuttujien arvot. Vaikutukset riippuvat yk-
sittäisten eläkelaitosten sijoitusjakaumista. 
Tehdyt muutokset vaikuttaisivat eläkelaitok-
sissa vakavaraisuusrajan arvoon pääsääntöi-
sesti korottavasti. Vakavaraisuusraja nousisi 
eläkelaitoksissa keskimäärin tasolta 10 % ta-
solle 11 % (eli noin 10 %). Eläkelaitoksen si-
joitusjakaumasta riippuen nykyisen vakava-
raisuusrajan arvon nousisi 0—15 %. Korot-
tava vaikutus johtuu siitä, että nykylain sään-
nöksissä on joidenkin riskien vaikutus vaka-
varaisuusrajan arvoon muodostunut liian ma-
talaksi. 
 
4  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveys-
ministeriössä yhteistyössä Finanssivalvonnan 
kanssa. Valmistelun yhteydessä on kuultu 
keskeisiä työmarkkinajärjestöjä, Eläketurva-
keskusta, Työeläkevakuuttajat TELA ry:tä ja 
eläkelaitosten edustajia. 

Esitys pohjautuu sosiaali- ja terveysminis-
teriön asettaman yksityisten alojen työeläke-
järjestelmän vakavaraisuussäätelyn uudista-
mista selvittäneen asiantuntijatyöryhmän sel-
vitykseen (STM selvityksiä 2010:14). Asian-
tuntijatyöryhmässä edustettuina olivat sosiaa-
li- ja terveysministeriö, valtiovarainministe-
riö, Finanssivalvonta, Suomen Pankki, Elä-
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keturvakeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto 
EK, palkansaajajärjestöjen edustajana Toi-
mihenkilökeskusjärjestö STTK ja Työeläke-
vakuuttajat TELA ry. Asiantuntijatyöryhmän 
tähän esitykseen liittyvästä työstä on saatu 
lausunnot työryhmässä edustettuina olleilta 
tahoilta sekä työeläkevakuutusyhtiöiltä, Elä-

kesäätiöyhdistys ESY:ltä, sekä Suomen 
Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:lta, 
Akava:lta ja STTK:lta yhteinen lausunto. 
Hallituksen esityksestä ei ole pyydetty kirjal-
lisia lausuntoja, koska asian valmistelussa 
ovat olleet mukana asian kannalta keskeiset 
tahot. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki eläkelaitoksen vakavaraisuus-
rajan laskemisesta ja vastuuvelan 
kattamisesta 

2 §. Määritelmät. Lain 2 §:ssä määritetään 
eräitä laissa käytettyjä käsitteitä. Pykälän 
1 momentin 4 kohdassa määritellään julkinen 
kaupankäynti. Se viittaa aiemmin voimassa 
olleen arvopaperimarkkinalain säännökseen. 
Arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:ää on 
muutettu lailla 923/2007 1 marraskuuta 2007 
lukien siten, että siinä on erikseen määritelty 
julkinen kaupankäynti 3 §:ssä ja monenkes-
kinen kaupankäynti 3a §:ssä. 

Lain eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan 
laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta si-
sältämää määritelmää julkisesta kaupan-
käynnistä ehdotetaan muutetavaksi siten, että 
se viittaisi nykyisen arvopaperimarkkinalain 
mukaiseen sekä julkiseen kaupankäyntiin että 
monenkeskiseen kaupankäyntiin sekä niihin 
rinnastettavaan  kaupankäyntiin muussa val-
tiossa. 

5 §. Luokittelun perusteleminen. Pykälän 
1 momentin nojalla eläkelaitoksen hallituk-
sen on päätettävä 4 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetun luokittelun perusteet ja liitettävä ne elä-
kelaitoksen sijoitussuunnitelmaan. Pykälän 
2 momentin nojalla työeläkelaitoksen halli-
tuksen on seurattava perusteiden soveltamis-
ta. Työeläkelaitoksen hallituksessa on vuosit-
tain hyväksyttävä selvitys tosiasialliseen ris-
kiin perustuvien luokitteluperusteiden vaiku-
tuksesta vakavaraisuusrajaan. Selvityksessä 
vaikutusta verrattaisiin vakavaraisuusrajaan, 
joka muodostettaisiin siten, että sijoitukset 
olisi luokiteltu oikeudellisen muodon mu-
kaan. Tämä selvitys on toimitettava Finans-
sivalvonnalle. 

Kahdenkertaisesta luokituksesta ehdotetaan 
luovuttavaksi. Ehdotuksen mukaan pykälän 
2 momentti kumottaisiin, minkä jälkeen ky-
seisessä momentissa tarkoitetun selvityksen 
tekemisestä ja vakavaraisuusrajan laskemi-

sesta kahdella eri tavalla luovuttaisiin. Eläke-
laitoksen hallituksella olisi kuitenkin edel-
leen velvollisuus pykälän 1 momentin nojalla 
pitää riskin mukaisen luokittelun perusteet 
ajan tasalla. Vakavaraisuusrajaa ei kuiten-
kaan enää laskettaisi sekä juridisen että tosi-
asiallisen riskin mukaisen luokittelun perus-
teella. 

Sijoitusten oikeudellisen muodon mukaista 
luokittelua ei katsota enää tarpeelliseksi. Va-
kavaraisuuslain käytännön soveltamisessa on 
käynyt ilmeiseksi, että edellä mainitusta kah-
denkertaisesta riskien raportoinnista ei ole 
olennaista hyötyä työeläkelaitosten sijoitus-
toiminnan valvonnassa. Vaikka kahdenker-
taisesta riskien raportoinnista ja vakavarai-
suusrajan laskemisesta luovuttaisiin, eläkelai-
toksen hallitus vastaa jo yleisten yhteisöoi-
keudellisten säännösten mukaan sijoitusten 
luokittelun ja sen perusteella johdetun eläke-
laitoksen vakavaraisuusrajan oikeellisuudes-
ta. Luokittelun tosiasiallisena perusteena ei 
voisi tarkoitushakuisesti olla eläkelaitoksen 
vakavaraisuusrajan minimointi vaan sijoitus-
ten todellisen riskin esilletuominen. 

Finanssivalvonnan on tarkoitus lisätä oh-
jeistusta työeläkelaitosten sijoitusten luokit-
telussa käytettäville periaatteille luokittelu-
käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi. 

6 §. Sijoitusryhmät. Pykälässä säädetään 
vakavaraisuusrajan laskemiseen ja vastuuve-
lan kattamiseen liittyvistä sijoitusryhmistä. 
Voimassa olevan pykälän II sijoitusryhmä si-
sältää euromääräisiä joukkovelkakirjalainoja 
korkoineen niiden takaisinmaksuajasta riip-
pumatta. II sijoitusryhmään kuuluvat myös 
sellaiset velkasitoumukset korkoineen, joiden 
takaisinmaksuaika on yli vuosi. Yhtenä 
yleispiirteenä II sijoitusryhmän jakautumi-
sessa alaryhmiin on sijoitusten jakaminen 
ETA- ja OECD-valtioihin tehtyihin sijoituk-
siin ja muihin valtioihin tehtyihin sijoituk-
siin. 

II sijoitusryhmän ensimmäiseen alaryh-
mään kuuluvat nykyisen lain mukaan eläke-
laitoksen myöntämät vakuutusmaksulainat ja 
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kaikkien eläkelaitosten myöntämät sijoitus-
lainat korkoineen. 

Toiseen alaryhmään kuuluu euromääräisiä 
joukkovelkakirjalainoja ja velkasitoumuksia, 
joissa velallisena tai takaajana on ETA- tai 
OECD-valtio tai muu tietyt edellytykset täyt-
tävä julkisyhteisö. 

Kolmanteen alaryhmään luetaan nykyisessä 
laissa joukkovelkakirjalainoja ja vel-
kasitoumuksia, joissa velallisena tai takaaja-
na on muu valtio kuin ETA- tai OECD-valtio 
tai tällaisessa valtiossa sijaitseva, tietyt edel-
lytykset täyttävä julkisyhteisö. Ryhmään 
luokitellaan myös sellainen kansainvälinen 
järjestö, jonka jäseninä on muita valtioita 
kuin ETA- tai OECD-valtioita. 

Neljänteen alaryhmään luokitellaan voi-
massa olevan sääntelyn mukaan joukkovel-
kakirjalainoja ja velkasitoumuksia, joissa ve-
lallisena tai takaajana voi olla vakuutusyhtiö 
tai luottolaitos. Lisäksi ryhmään voidaan lu-
kea sellainen osakeyhtiö velallisena, jonka 
osakkeilla käydään julkisesti kauppaa ETA- 
tai OECD-valtiossa. Nykylaissa alaryhmään 
luokitellaan sellaisia joukkovelkakirjalainoja, 
joilla käydään ETA- tai OECD-valtion alu-
eella julkisesti kauppaa ja joiden liikkeelle-
laskijat arvioidaan olevan luottoriskiltään in-
vestointikelpoisia. 

Viidenteen alaryhmään kuuluvat tällä het-
kellä sellaiset euromääräiset joukkovelkakir-
jalainat, jotka eivät kuulu 1—4 alaryhmään. 

Vakavaraisuusrajan laskennassa käytettä-
vää sijoitusten luokittelua ehdotetaan muutet-
tavan siten, että uusi luokittelu heijastaisi si-
joitusten riskillisyyttä, erityisesti luottoriskiä, 
voimassa olevaa luokittelua paremmin. II si-
joitusryhmään luettaisiin edelleen samat si-
joitukset kuin aiemminkin. Joukkovelkakirjo-
jen ja velkasitoumusten luokittelua II sijoi-
tusryhmän alaryhmiin ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että alaryhmät muodostettaisiin 
velkakirjan luottoriskin mukaan. Alaryhmiä 
olisi edelleen viisi. 

Velkakirjan tai sen liikkeeseenlaskijan 
luottokelpoisuuteen perustuva vakavarai-
suusvaatimus muodostaisi luottoluokkia. Esi-
tetty luottokelpoisuuden mukainen luokittelu 
vastaisi samaa luokittelua, jota luottolaitosdi-
rektiivin (2006/48/EY) nojalla on säädetty 
sovellettavaksi luottolaitosten vakavarai-
suusvaatimuksissa. Luottolaitosten vakava-

raisuusvaatimuksissa luottoriski perustuu Fi-
nanssivalvonnan standardiin Luottoriskin va-
kavaraisuusvaatimus standardimenetelmää 
käytettäessä (Standardi 4.3 c Liite 1, versio 
2). Finanssivalvonnan standardissa määritel-
lään hyväksytyt luottoluokituslaitokset ja 
näiden laitosten antamien luokitusten ja luot-
toluokkien välinen yhteys. Finanssivalvonta 
on hyväksynyt seuraavien luottoluokituslai-
tosten antamien luottoluokitusten käytön 
luottolaitosten vakavaraisuuslaskennassa 
luottoriskin mittaamisessa: 

- Fitch Ratings 
- Moody's Investors Service 
- McGraw-Hill International, joka julkistaa 

luottoluokituksia nimellä Standard and Poor's 
- DBRS. 
Luottolaitosten vakavaraisuusvaatimuksis-

sa luottoluokkia on kuusi. Eläkelaitoksille 
ehdotetaan kolmea luottoluokkaa, joista luot-
toluokat 2 ja 3 olisivat Finanssivalvonnan 
standardissa määriteltyjen luottoluokkien yh-
distelyjä. Luottoluokka 1 sisältäisi parhaan 
luottokelpoisuuden tason (AAA) ja erittäin 
hyvän luottokelpoisuuden tason (AA) velka-
kirjat. Luottoluokka 2 sisältäisi vahvan luot-
tokelpoisuuden tason (A) ja välttävän luotto-
kelpoisuuden tason (BBB) velkakirjat. Luot-
toluokan 3 velkakirjat olisivat luottokelpoi-
suudeltaan spekulatiivista (BB), erittäin spe-
kulatiivista (B) tasoa tai maksuhäiriöriskita-
soa (CCC tai alle). 

Esityksessä ehdotetaan, että velkakirjan tai 
sen liikkeellelaskijan luottokelpoisuuteen pe-
rustuvasta luottoluokituksesta säädettäisiin 
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. 
Asiasisällön puolesta asetus vastaisi Finans-
sivalvonnan luottolaitoksille antamaa stan-
dardia. Asetuksessa määriteltäisiin Finanssi-
valvonnan hyväksymät luottoluokituslaitok-
set ja näiden laitosten antamien luokitusten ja 
eläkelaitosten vakavaraisuusrajan kaavassa 
sovellettavan luottoluokan välinen yhteys. 

Luottoluokkiin perustuvassa luokittelussa 
II sijoitusryhmän ensimmäisen alaryhmän 
luokitteluperustetta ei ehdoteta muutettavaksi 
nykyisestä laista. Siihen kuuluisivat edelleen 
eläkelaitoksen myöntämät vakuutusmaksu-
lainat ja kaikkien eläkelaitosten myöntämät 
sijoituslainat korkoineen. 

Toiseen alaryhmään luokiteltaisiin vain sel-
laiset euromääräiset joukkovelkakirjat ja vel-
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kasitoumukset, joissa velallisena tai takaaja-
na olisi valtio, jonka luottoluokitus vastaisi 
luottoluokkaa 1. 

Kolmanteen alaryhmään luokiteltaisiin 
muut kuin toiseen alaryhmään luokiteltavat 
euromääräiset joukkovelkakirjalainat ja muut 
kuin yhden vuoden kuluessa erääntyvät vel-
kasitoumukset, joiden luottoluokitus tai joi-
den liikkeellelaskijan luottoluokitus vastaisi 
luottoluokkaa 1. 

Neljänteen alaryhmään luokiteltaisiin sel-
laisia euromääräisiä joukkovelkakirjalainoja 
ja muita kuin yhden vuoden kuluessa erään-
tyviä velkasitoumuksia korkoineen, joiden 
luottoluokitus tai joiden liikkeeseenlaskijan 
luottoluokitus vastaisi luottoluokkaa 2. 

Viidenteen alaryhmään ehdotetaan tässä 
esityksessä luokiteltavan sellaiset euromää-
räiset joukkovelkakirjalainat ja muut kuin 
yhden vuoden kuluessa erääntyvät vel-
kasitoumukset korkoineen, joiden luotto-
luokitus tai joiden liikkeeseenlaskijan luotto-
luokitus vastaisi luottoluokkaa 3. Näin ollen 
kaikki sellaiset joukkovelkakirjalainat ja vel-
kasitoumukset, joita ei luokiteltaisi edeltäviin 
alaryhmiin, luokiteltaisiin tähän luokkaan. 
Viidennen alaryhmän luonne eräänlaisena 
velkasitoumussijoitusten kaatoluokkana säi-
lyisi samana kuin nykylaissakin. 

7 §. Johdannaissopimukset. Voimassa ole-
van pykälän nojalla työeläkelaitosten muiden 
kuin sijoitusriskiä pienentävien johdannais-
sopimusten sekä kohde-etuuksien yhteenlas-
kettu käypä arvo että tällaisten johdannaisso-
pimusten yhteenlaskettu laskennallinen 
enimmäistappio eivät saa ylittää I sijoitus-
ryhmään ja II sijoitusryhmän toiseen alaryh-
mään luokiteltujen sijoitusten yhteenlasket-
tua käypää arvoa. Lainkohdalla pyritään liial-
lisen ja hallitsemattoman riskinoton välttämi-
seen siten, että muiden kuin sijoitusriskiä 
pienentävien johdannaissopimusten käyttä-
mistä rajoitetaan. 

Voimassa olevassa pykälässä säädetty 
enimmäistappiovaraus on soveltuva riskimit-
ta johdannaisriskeille, mutta johdannaisten 
kohde-etuuksien käypien arvojen summa ei 
sen sijaan ole. Esimerkiksi osakeindeksifu-
tuurin kohde-etuus tarkoittaa todellisuudessa 
täysin eri mittakaavan markkinariskiä kuin 
käyvältä arvoltaan samansuuruisen raha-
markkinafutuurin kohde-etuus. 

Ehdotuksessa luovuttaisiin ei-suojaavien 
johdannaisten kohde-etuuksien yhteenlasket-
tujen käypien arvojen rajoittamisesta ja täs-
mennettäisiin ei-suojaavien johdannaisten 
laskennallista enimmäistappiovarausta kos-
kevaa rajoitusta. 

10 §. Vakavaraisuusrajan laskeminen. Py-
kälän 3 momentin nojalla osaketuottosidon-
naisen vastuuvelan osuus λ, 10 %, vähenne-
tään tällä hetkellä IV sijoitusryhmästä. Osa-
ketuottosidonnaisen vastuuvelan osuuden 
laskennassa käytettävä osaketuottokerroin 
lasketaan kuitenkin IV sijoitusryhmän ala-
ryhmän 1 toteutuneiden tuottojen perusteella. 
IV sijoitusryhmän 1 alaryhmään luetaan 
6 §:n nojalla sellaisia osakkeita, osuuksia ja 
muita vastaavia sitoumuksia, joilla käydään 
julkisesti kauppaa ETA- tai OECD-valtiossa. 

Ehdotuksen mukaan osaketuottosidonnai-
sen vastuuvelan osuus λ vähennettäisiin jat-
kossa IV sijoitusryhmän 1 alaryhmästä. Täl-
löin vakavaraisuusrajan laskenta vastaisi pa-
remmin työeläkelaitoksen todellista riskiä. 

Pykälän 3 momentissa säädetään lisäksi 
1 momentin kaavassa esiintyvien muuttujien 
arvoista. Voimassa olevan lain ensimmäinen 
taulukko sisältää 6 §:n mukaisten I—V sijoi-
tusryhmän alaryhmiin luokiteltujen sijoitus-
ten tuotto-odotukset (mi) ja arvioidut tuotto-
odotuksiin liittyvät vaihtelut eli hajonnat (si). 
Momentin toisessa taulukossa annettaan kor-
relaatiomuuttujalle sovellettavat arvot rij. 

Koska tässä esityksessä ehdotettujen muu-
tosten tavoitteena on lisätä vakavaraisuus-
sääntelyn riskiperusteisuutta, momentin 
1 kaavassa esiintyvien muuttujien lukumäärä 
ja siten taulukoiden koko kasvaisi. Erityisesti 
sijoitusryhmien I—V alaryhmien välisten 
korrelaatioiden lisääminen kasvattaisi korre-
laatioarvojen taulukon suureksi. Siten laki-
teknisistä syistä ehdotetaan, että muuttujien 
arvoja koskevat taulukot annettaisiin valtio-
neuvoston asetuksella. Luonnos tarvittavaksi 
asetukseksi on tämän esityksen liitteenä. 

Valtioneuvoston asetuksella annettaisiin 
6 §:n mukaisten I—V sijoitusryhmän ala-
ryhmiin luokiteltujen sijoitusten tuotto-
odotukset (mi) ja arvioidut tuotto-odotuksiin 
liittyvät vaihtelut eli hajonnat (si). Lisäksi 
asetuksella annettaisiin korrelaatioparamet-
reille sovellettavat arvot rij. 
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Taulukoissa esitetyt arvot perustuvat Fi-
nanssivalvonnassa tehtyyn analyysiin ja siitä 
laadittuun muistioon sekä eläkelaitosten si-
joitustoiminnan asiantuntijoiden näkemyk-
siin. Valmistelussa valittiin analyysin perus-
teeksi sellaiset indeksit, joiden arvojen kehi-
tyksen katsottiin vastaavan alaryhmään luo-
kiteltavien sijoitusten markkina-arvon kehi-
tystä riittävällä tarkkuudella. Indeksien valin-
taan vaikutti myös se, että indeksit olisivat 
Finanssivalvonnan saatavilla ja indekseistä 
olisi käytettävissä hyvät kuvaukset ja eritte-
lyt. Lisaksi valittavien indeksien aikasarjojen 
tulisi olla riittävän pitkiä, jotta niiden perus-
teella olisi johdettavissa tarvittavat tunnuslu-
vut. 

I sijoitusryhmän tuotto-odotusta ja hajontaa 
kuvaavien muuttujien perusteena on euroalu-
een valtioiden rahamarkkinainstrumenttien 
kokonaistuottoindeksi ja kolmen kuukauden 
euribor kokonaistuottoindeksi. 

II sijoitusryhmän muuttujien arvojen perus-
teena ovat kunkin alaryhmän luottoluokan 
mukaisten valtioiden kokonaistuottoa vastaa-
va joukkovelkakirjaindeksi, euroalueen yri-
tysten indeksi tai näiden yhdistely. 

III sijoitusryhmän tuotto-odotusta ja hajon-
taa kuvaavia parametreja ei ehdoteta muutet-
tavaksi. 

IV sijoitusryhmän ehdotetut muuttujien ar-
vot estimoitiin euromääräisen ETA/OECD-
markkinoiden kokonaistuottoindeksin, Eu-
roopassa listattujen pienyhtiöiden hintain-
deksin ja euromääräisten kehittyvien markki-
noiden hintaindeksin perusteella. 

V sijoitusryhmän muuttujien arvojen perus-
teena olivat kehittyvien markkinoiden raha-
markkinaindeksi euroina, kehittyvien mark-
kinoiden joukkovelkakirjaindeksi euroina ja 
hyödykeindeksi euroina. 

Alaryhmien aikasarjojen muodostaminen 
edellytti eri indeksien yhdistelyä ja painotta-
mista. 

13 §. Sijoitukset muihin kuin ETA- ja 
OECD-valtioihin ja erinäiset sijoitukset. Py-
kälässä rajoitetaan sijoitusten tekemistä mui-
hin valtioihin kuin ETA- ja OECD-valtioihin. 
Pykälässä säädetään, että enintään 20 pro-
senttia eläkelaitoksen vastuuvelasta voidaan 
kattaa kyseisen lain 6 §:n I sijoitusryhmän 
4 alaryhmään, II sijoitusryhmän 3 ja 5 ala-
ryhmään, III sijoitusryhmän 4 alaryhmään, 

IV sijoitusryhmän 3 alaryhmään ja V sijoi-
tusryhmään luokitelluilla sijoituksilla. 

Jos sijoitusta ei ole todellisen riskin mukai-
sessa vakavaraisuusluokittelussa luokiteltu 
edellä mainittuihin vakavaraisuusryhmiin, 
nykylaissa säädetty sijoitusten kotipaikka 
ETA- tai OECD-alueen sisä- tai ulkopuolella 
ei välttämättä toimi alkuperäisen tarkoituksen 
mukaisesti säädettäessä katerajoituksesta. 

Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että pykälän sisältämä 20 prosen-
tin mukainen katerajoitus kohdistuisi vain 
6 §:n V sijoitusryhmän 3 ja 4 alaryhmissä 
tarkoitettuihin sijoituksiin ja sellaisiin sijoi-
tuksiin jotka sijaitsevat ETA- ja OECD-
valtioiden ulkopuolella. Samalla 13 §:ään li-
sättäisiin uusi 2 momentti, jossa määriteltäi-
siin sijoituksen sijaintipaikka. Uuden mo-
mentin säännös vastaisi sisällöllisesti vakuu-
tusyhtiölain 10 luvun 19 §:n 5 ja 6 moment-
tia. 

Vakavaraisuusluokittelua varten laki vel-
voittaa eläkelaitoksen selvittämään välillis-
tenkin sijoitusten tosiasialliset riskit ja tarvit-
taessa jakamaan välillisen sijoituksen useaan 
riskejä parhaiten kuvaavaan alaryhmään. Vä-
lillisten sijoitusten tosiasiallisten riskien sel-
vittäminen vaatii käytännössä tietoa alla ole-
vista sijoituskohteista ja niihin liittyvistä ris-
keistä. Etenkin 6 §:n V sijoitusryhmän 3 ja 4 
alaryhmissä tarkoitettujen sijoituskohteiden 
etsiminen ja sijoitusten riskien onnistunut 
hallinnoiminen edellyttää eläkelaitokselta 
merkittävää asiantuntemusta. Näitä sijoituk-
sia ovat sijoitukset metalliin, energiaan, mui-
hin raaka-aineisiin ja hyödykkeisiin sekä 
kiinnitykset, oikeudet rakentamattomaan 
maa-alueeseen ja vesivoimalaitoksen käytös-
sä olevaan vesivoimaan sekä muut erityiset 
oikeudet sekä muut sellaiset sijoitukset, joille 
ei ole määritelty sijoitusryhmää. Kyseessä 
olevien sijoitusten laajamittainen hyväksy-
minen vastuuvelan katteeksi voisi riskienhal-
linnan näkökulmasta johtaa eläkejärjestelmän 
kannalta epäsuotuisiin seurauksiin. Siitä 
syystä pykälässä ehdotettaisiin rajoitettavan 
sellaisia erinäisiä sijoituksia, jotka on luoki-
teltu sijoitusryhmän V alaryhmiin 3 ja 4. 

Nykyinen laki rajoittaa kuitenkin kaikkia 
erinäisiä sijoituksia eli myös sellaisia sijoi-
tuksia, jotka on luokiteltu sijoitusryhmän 
V alaryhmiin 1 ja 2. Näihin alaryhmiin luoki-
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tellaan oikeudellisen muotonsa mukaisesti 
vieraissa valuutoissa noteeratut joukkovelka-
kirjalainat ja velkasitoumukset sekä valuutta-
sijoitukset riippumatta siitä onko kyseessä 
ETA- ja OECD-alueelle kuuluva valuutta-
alue. Siten nykylaissa rajoitetaan sijoittamis-
ta muun ohella Yhdysvaltojen ja Ruotsin 
velkakirjalainoihin, vaikka niitä ei sijoitus-
instrumentteina voida pitää riskillisempinä 
kuin euroalueen maiden joukkovelkakirjalai-
noja. Tämä rajoitus nyt poistettaisiin. Valuut-
takurssien vaihtelu on edellä sanottujen inst-
rumenttien kohdalla merkittävämpi riski, 
mutta sijoitusten valuuttariskiä on rajoitettu 
jo erikseen katesäännöstön 14 §:ssä. 

17 §. Sijoitukset yhteen yhteisöön. Lain 
17 § rajoittaa sijoituksia yhteen kohteeseen. 
Sijoituksilla yhteen kohteeseen tarkoitetaan 
suoria tai välillisiä  sijoituksia saman yhtei-
sön joukkovelkakirjalainoihin, osakkeisiin, 
osuuksiin sekä samaan yhteisöön kohdistu-
viin velkasitoumuksiin. Lisäksi säännöksellä 
rajoitetaan saman yhteisön antamia lainojen 
takauksia tai takausvakuutuksia, kun kysees-
sä on eri velalliselle annetut velkasitoumuk-
set. 

Pykälän 1 momentin 3 kohta ehdotetaan 
kumottavaksi. Sen mukaan enintään 5 pro-
senttia vastuuvelasta voidaan kattaa suorilla 
tai välillisillä sijoituksilla eri velallisten an-
tamiin velkasitoumuksiin, joiden vakuutena 
on sijoituksia samaan yhteisöön tai saman 
yhteisön antama takaus tai takausvakuutus. 

Nykylain katerajoitteen tarkoituksena on 
rajoittaa sijoitusten riskikeskittymiä ja lai-
noihin liittyvää vastapuoliriskiä hajauttamal-
la sijoituksia eri yhteisöjen liikkeelle laske-
miin arvopapereihin. Riskikeskittymien ha-
jautus katerajoitteen avulla on perusteltua, 
kun kyseessä on suoraan yhteen yhteisöön 
kohdistuva vastapuoliriski. Sen sijaan eri ve-
lallisille annettujen lainojen takauksiin liitty-
vä vastapuoliriski on ehdollinen ja toteutuu 
vain mikäli ensisijaiset velalliset ajautuvat 
maksukyvyttömiksi. 

Lainojen takauksiin liittyvä ehdollinen vas-
tapuoliriski on merkittävästi suoraa vastapuo-
liriskiä pienempi. Takauksiin liittyvä riski to-
teutuu täysimääräisesti vain siinä tapaukses-
sa, että kaikki taattavat velalliset ajautuvat 
samanaikaisesti maksukyvyttömiksi ja lisäksi 
takaaja on maksukyvytön. 

Lisäksi nykyiseen lainsäädäntöön liittyy 
mahdollisuus pienentää takaajakohtaista kes-
kittymäriskiä purkamalla takauksia ja lisää-
mällä siten sijoitusten tosiasiallista vastapuo-
liriskiä. Tällöin velkasitoumuksista tulee va-
kuudettomia, joilla katesäännöstön 18 §:n 
mukaan voidaan kattaa 5 prosenttia vastuu-
velasta. Takaajakohtaisten riskikeskittymien 
rajoittaminen nykyisen katesäännöstön mu-
kaan voi siis käytännössä johtaa takausten 
välttämiseen ja vastapuoliriskien kasvattami-
seen vakuudettomien velkasitoumusten kaut-
ta. 

17 a §. Velkasitoumusten vakuudet. Takaa-
jakohtaisten riskikeskittymien sääntelemisek-
si ehdotetaan lisättäväksi uusi 17 a §. Takaa-
jakohtaisiin riskikeskittymiin liittyvän vasta-
puoliriskin realisoitumisen todennäköisyys 
on suorien sijoitusten vastapuoliriskiä pie-
nempi. Tästä syystä takaajakohtaisia riski-
keskittymiä ehdotetaan rajoitettavaksi enin-
tään 10 %:iin, mikäli takaajalla on riittävä 
kansainvälisen luottoluokituslaitoksen mää-
rittämä luottoluokitus. Muussa tapauksessa 
takaajakohtaisia riskikeskittymiä ehdotetaan 
rajoitettavaksi enintään 5 %:iin. 

Työeläkejärjestelmässä eläkelaitosten 
myöntämien lainojen merkitys on olennainen 
rahoitettaessa suomalaisia yrityksiä. TyEL-
lainauksessa käytetään tavanomaisesti koti-
maisilta pankeilta saatuja lainatakauksia. 
Suurempien kotimaisten pankkien suhteelli-
sen vähäinen määrä puoltaa lainojen takauk-
siin kohdistuvan katerajoitteen lieventämistä 
nykyiseen lakiin verrattuna. Ehdotuksella 
voidaan turvata työeläkejärjestelmään kuulu-
van takaisinlainausoikeuden toteutuminen 
käytännössä. 

Pykälän 2 ja 3 momentin asiasisältö vastai-
si 17 §:n 2 ja 3 momenttien säännöksiä. Tä-
män pykälän ensimmäisessä momentissa 
säädetyllä rajoituksella ei olisi tarkoitus 
muuttaa eläkesäätiölain 5 §:n 2 momentin 
mukaisten sijoitusten sääntelyä nykyisestä. 
Ensimmäisen momentin rajoitus ei koskisi 
myöskään sijoituksia velkasitoumuksiin, joil-
la on julkisyhteisön takaus. 

18 §. Sijoitukset vakuudettomiin velka-
sitoumuksiin. Sijoittamista vakuudettomiin 
velkasitoumuksiin on rajoitettu vakavarai-
suuslain 18 §:n nojalla 5 prosenttiin vastuu-
velasta. Rajoituksen tarkoituksena on vähen-
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tää tällaisiin sijoituksiin liittyvää vastapuoli-
riskiä. Tätä pykälää ei kuitenkaan sovelleta 
velkasitoumuksiin, joissa velallisena on 6 §:n 
I sijoitusryhmän 1 alaryhmässä tarkoitettu 
julkisyhteisö. 

Pykälän säännös vakuudettomien vel-
kasitoumusten vastapuoliriskin osalta on 
osoittautunut työeläkelaitosten sijoituskäy-
tännössä tarpeettoman rajoittavaksi ja siihen 
sisältyvää poikkeusta ehdotetaan laajennetta-
vaksi eräisiin lyhytaikaisiin velkasitoumuk-
siin. 

Ehdotuksen mukaan pykälän 1 momentin 
rajoitusta ei sovellettaisi julkisyhteisöjen vel-
kasitoumusten lisäksi myöskään sellaisiin eu-
romääräisiin, yhden vuoden kuluessa erään-
tyviin velkasitoumuksiin, joissa velallisena 
on ETA- tai OECD-valtiossa toimiluvan saa-
nut, julkisen valvonnan alainen vakuutusyh-
tiö tai luottolaitos. Rajoitusta ei sovellettaisi 
myöskään sellaisiin euromääräisiin, yhden 
vuoden kuluessa erääntyviin velkasitoumuk-
siin, joissa velallisena olevan osakeyhtiön 
osakkeilla käydään kauppaa julkisesti ETA- 
tai OECD-valtioissa. Sijoitusten 6 §:n mukai-
sessa luokituksessa tämä tarkoittaisi I sijoi-
tusryhmän 2 ja 3 alaryhmää. Ehdotettu laa-
jennus vastaisi vakuutusyhtiölain (521/2008) 
10 luvun 14 §:n 2 momentin säännöksiä. 

19 §. Kateluettelo. Pykälän nojalla eläkelai-
toksen on pidettävä kateluetteloa, johon mer-
kitään katettavan vastuuvelan kokonaismää-
rä, vastuuvelan kate 6 §:n mukaisesti ryhmi-
teltynä ja 12—18 §:n mukaisten edellytysten 
ja rajoitusten täyttyminen. Lain 19 §:n 
2 momentin mukaan tilikauden päättymis-
hetken mukainen kateluettelo on sidottava ja 
sen sivut on numeroitava. Sidottu kateluette-
lo on säilytettävä eläkelaitoksen hallussa 
kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä. 

Kateluettelon säilyttämistä koskeva sään-
nös ei mahdollista kateluettelon säilyttämistä 
sähköisessä muodossa. Tietoteknisin keinoin 
olisi kuitenkin mahdollista luotettavasti säi-
lyttää kateluetteloa sähköisesti, mikä muun 
ohella yksinkertaistaisi työeläkelaitosten ar-
kistointia. Se myös helpottaisi kateluettelon 
käsittelyä ja kopiokappaleiden laadintaa. 

Ehdotuksella kateluettelon säilyttämistä 
koskevaa säännöstä muutettaisiin siten, että 
siinä ei nimenomaisesti viitattaisi kateluette-
lon sitomiseen taikka sivujen numeroimi-

seen. Tämä mahdollistaisi kateluettelon säi-
lyttämisen sähköisessä muodossa. 

25 §. Tarkemmat säännökset ja määräyk-
set. Pykälän 2 momentin nojalla Finanssival-
vonta voi antaa tarkemmat määräykset 
5 §:ssä tarkoitettujen perusteiden ja selvityk-
sen, 8 §:ssä tarkoitettujen perusteiden ja sel-
vityksen sekä kateluettelon laatimisesta, si-
sällöstä ja toimittamisesta Finanssivalvonnal-
le, johdannaissopimusten käyttämisestä ja 
luokittelusta, varojen arvostamisesta sekä 
katteeseen kuuluvien varojen säilyttämisestä. 

Edellä eräiden johdannaisten käyttöä kos-
kevien rajoitusten muuttamista koskevien 
ehdotusten johdosta Finanssivalvonnan toi-
mivaltaa tarkempien säännösten ja määräys-
ten antamiseksi ehdotetaan tarkennettavaksi. 
Ehdotetaan, että Finanssivalvonta voisi antaa 
määräyksen 7 §:ssä tarkoitetun enimmäistap-
pion määrittelystä ja johdannaissopimusten 
käsittelystä vakavaraisuusrajan määrittelyssä. 
Finanssivalvonnan määräyksillä voitaisiin 
säännellä muun ohella seuraavista seikoista: 
1) enimmäistappion riskiteoreettinen määrit-
tely, 2) riskitapahtuman mahdolliset vaiku-
tukset johdannaissopimuksen rahaksi muun-
nettavuuteen, 3) johdannaisten enimmäistap-
piorajoitteen mitoittaminen turvaavasti huo-
mioiden poikkeusolojen vaikutus rahoitus-
markkinoiden likviditeettiin sekä eläkelaitok-
sen likviditeetin tarpeeseen, 4) enimmäistap-
piorajoitteen laskentamenetelmä, 5) enim-
mäistappiorajoitteen muuttujat kuten esimer-
kiksi luottamustaso, stressin suuruus ja aika-
jakso ja 6) johdannaissopimusten käsittely 
vakavaraisuusrajan laskennassa. 

Pykälästä poistettaisiin ehdotetun 5 §:n 
2 momentin kumoamisen johdosta viittaus 
5 §:ssä tarkoitetun selvityksen laatimiseen ja 
toimittamiseen Finanssivalvonnalle. 
 
 
1.2 Työntekijän eläkelaki 

171 §. Vanhuuseläkevastuun täydentämi-
nen. Nykyisin täydennyskerroin vahvistetaan 
laskuperusteissa työeläkevakuutusyhtiöiden 
hakemuksesta kaksi kertaa vuodessa, tammi-
kuun alusta ja heinäkuun alusta toistaiseksi 
voimaan tulevaksi. Jos kertoimen arvo pysyy 
samana, niin uutta hakemusta ei tehdä ja ai-
kaisemmin vahvistettu arvo pysyy voimassa. 
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Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että täydennyskertoimen arvoa 
tarkasteltaisiin neljä kertaa vuodessa tammi-
kuun, huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun 
alusta toistaiseksi voimaan tulevaksi. Uutta 
arvoa haettaisiin vahvistettavaksi neljännes-
vuosittain, jos kertoimen arvoa ehdotetaan 
muutettavaksi. Muutosta ehdotetaan sen 
vuoksi, että sijoitusmarkkinoiden vaihtelut 
voitaisiin  ottaa nykyistä  nopeammin huo-
mioon. Nykyinen kuuden kuukauden viive 
kertoimen määräämisessä aiheuttaa sen, että 
samalla kun negatiivinen käänne sijoitus-
markkinoilla heikentää eläkelaitosten vaka-
varaisuutta, laitoksilta edellytettäisiin korkei-
ta rahastotäydennyksiä ja päinvastoin. 

Eläketurvakeskus kokoaisi edelleen eläke-
laitoksilta hakemusta varten tarvittavat tiedot 
ja laskisi kertoimen vertailuarvon eläkelaitos-
ten vakavaraisuuteen perustuvalla laskukaa-
valla. Sosiaali- ja terveysministeriö ei pyytäi-
si hakemuksesta enää lausuntoa Eläketurva-
keskuksen hallitukselta, ellei täydennysker-
toimen arvoksi haettaisi laskukaavalla saa-
dusta arvosta poikkeavaa arvoa. Tällä tavoin 
vahvistamismenettelyä voitaisiin keventää ja 
nopeuttaa. Lakia ehdotetaan sovellettavaksi 
ensimmäisen kerran määrättäessä täydennys-
kertoimen arvoa heinäkuun 2011 alusta voi-
maantulevaksi. 
 
1.3 Laki työeläkevakuutusyhtiöistä 

29 e §. Työnantajakohtaisessa vakuutus-
kannan luovuttamisessa siirtyvä toiminta-
pääoma. Nykyisin siirtyvää toimintapääomaa 
koskeva sosiaali- ja terveysministeriön asetus 
annetaan kaksi kertaa vuodessa tammikuun 
alusta ja heinäkuun alusta voimaantulevaksi. 
Pykälän 3 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että asetus annettaisiin neljä ker-
taa vuodessa, tammikuun, huhtikuun, heinä-
kuun ja lokakuun alusta voimaantulevaksi. 
Tällöin siirtyvän toimintapääoman taso seu-
raisi nopeammin sijoitusympäristössä tapah-
tuvia muutoksia. Siirtyvän toimintapääoman 
määräytymiseen ei ehdoteta muutosta. 

Nykyisen käytännön mukaan eläkelaitokset 
raportoivat vakavaraisuudestaan Finanssival-
vonnalle neljännesvuosittain puolentoista 
kuukauden kuluessa raportointihetkestä. Ra-
portointi perustuu Finanssivalvonnan anta-

maan määräykseen. Finanssivalvonta tekee 
sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen 
siirtyvän toimintapääoman laskennassa käy-
tettävästä prosenttiosuudesta viimeistään 
kahta kuukautta ennen prosenttiosuuden so-
veltamista. Finanssivalvonnalle jää tällöin 
kaksi ja puoli kuukautta aikaa eläkelaitosten 
tietojen tarkistamiseen ja esityksen tekemi-
seen. 

Siirryttäessä neljä kertaa vuodessa tapahtu-
vaan vahvistamismenettelyyn valmisteluaika-
taulu kiristyisi. Ehdotuksessa esitetään, että 
Finanssivalvonta antaisi ministeriölle esityk-
sen viimeistään kuukautta ennen kuin asetus 
tulisi voimaan. Ministeriöllä olisi kuukausi 
aikaa asetuksen voimaan saattamiseen nykyi-
sen kahden kuukauden sijasta. Finanssival-
vonnan tulisi saada eläkelaitoksilta tiedot ny-
kyistä aikataulua nopeammin, jotta sille jäisi 
riittävästi aikaa eläkelaitosten tietojen tarkis-
tamiseen ja esityksen tekemiseen. Tämä edel-
lyttäisi Finanssivalvonnan antamien määrä-
ysten muuttamista ja eläkelaitoksilta tietojen-
sa täsmällistä toimittamista valvojalle. Muu-
tosta ehdotetaan sovellettavaksi ensimmäisen 
kerran määrättäessä siirtyvää toimintapää-
omaa heinäkuun 2011 alusta voimaantule-
vaksi. 

Lisäksi momenttiin ehdotetaan tehtäväksi 
tekninen muutos viittaamalla Vakuutusval-
vontaviraston sijasta Finanssivalvontaan. 

29 g §. Työnantajakohtaisen vakuutuskan-
nan luovuttamisen ajankohta. Nykyisin työn-
antajakohtaisen vakuutuskannan luovuttamis-
ta koskevassa sopimuksessa on mainittava 
vakuutuskannan luovuttamisen suunniteltu 
voimaantuloajankohta. Kuitenkaan vakuu-
tuskannan luovuttamisen suunnitellulle voi-
maantuloajankohdalle ei aseteta takarajaa. 
Siirtyvän toimintapääoman tason määrää so-
pimushetkellä voimassa oleva sosiaali- ja 
terveysministeriön asetus. Jotta siirtyvän 
toimintapääoman määrä olisi vakuutuskan-
nan luovutushetkellä ajantasainen, sopimus-
hetken ja vakuutuskannan luovuttamisen vä-
linen aika tulisi olla mahdollisimman lyhyt. 

Tästä johtuen pykälään ehdotetaan lisättä-
väksi takaraja, puoli vuotta, sopimuksen te-
kemisen ja suunnitellun vakuutuskannan luo-
vuttamisen välille. Puoli vuotta riittäisi käsit-
telyprosessille eläkelaitoksessa ja Finanssi-
valvonnassa. Kun lisäksi siirtyvä toiminta-
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pääoma määrättäisiin jatkossa useammin, tu-
lisi vakuutuskannan luovuttamisen tapahtua 
mahdollisimman pian vakuutuskannan luo-
vuttamista koskevan sopimuksen tekemisen 
jälkeen. Tällöin vakuutuskannan mukana 
siirtyvä toimintapääoma vastaisi mahdolli-
simman hyvin eläkelaitosten sijoitusten kes-
kimääräistä riskitasoa ja sijoitusmarkkinoi-
den tilannetta. 
 
 
1.4 Eläkesäätiölaki 

6 §. Pykälässä säädetään AB-eläkesäätiön 
osastojen varojen ja velkojen pitämisestä 
erillään sekä varojen siirrosta osastojen välil-
lä. Jos eläkesäätiön A- tai B-osaston 46 §:n ja 
sen nojalla annettujen säännösten ja määräys-
ten mukaisten varojen arvioidaan tilinpäätök-
sen yhteydessä kattavan 46 ja 47 §:n mukai-
sesti vastuun määrän ja varojen kokonaisuu-
dessaan pysyvästi ylittävän kyseisen osaston 
eläkevastuun ja muiden velkojen määrän, 
erotusta vastaavat varat (ylikate) saadaan py-
kälän 3 momentin mukaan siirtää toisen osas-
ton eläkevastuun katteeksi. Pykälän 3 mo-
menttiin ehdotetaan lisättäväksi käsitteen 
’ylikate’ määrittely. Ylikatteen käsitettä käy-
tetään jo 45 §, 116 § ja 120 §:ssä. Muutos 
olisi luonteeltaan tekninen. 

48 c §. Pykälän 1 momentin nojalla elä-
kesäätiön tulee siirtää vuotuinen sijoitustoi-
minnan tulos 43 §:n 2 momentin 3 kohdassa 
tarkoitettuun lisävakuutusvastuuseen. Toi-
mintapääoma voi siirron jälkeen ylittää 
enimmäismääränsä. Jos toimintapääoma ylit-
tää toisena peräkkäisenä vuonna enimmäis-
määränsä, lisävakuutusvastuuta on purettava 
6 momentin mukaan siten, ettei enimmäis-
määrä ylity. Sijoitustoiminnan tuloksen siir-
tämisen jälkeen lisävakuutusvastuuta voidaan 
kartuttaa tai purkaa kannatusmaksuilla. Lisä-
vakuutusvastuuta voi kartuttaa kannatusmak-
suilla korkeintaan toimintapääoman enim-
mäismäärään saakka. 

Eläkesäätiöitä koskevassa lainsäädännössä 
ei ole tällä hetkellä säännöksiä ylikatteen siir-
rosta toimintapääomaan sisältyvään lisäva-
kuutusvastuuseen. Eläkesäätiölaissa ei ole 
myöskään säännöksiä lisävakuutusvastuun 
purkamisesta toimintapääoman ylitteen pa-
lautuksena. Lakia ehdotetaan täydennettä-

väksi näiltä osin. Pykälän 1 momenttiin eh-
dotetaan lisättäväksi, että eläkesäätiö voisi 
siirtää ylikatteen A-osastolta B-osaston lisä-
vakuutusvastuuseen ja että eläkesäätiö voisi 
purkaa lisävakuutusvastuuta toimintapää-
oman ylitteen palautuksena. 

Ehdotuksen mukaan eläkesäätiö voisi siir-
tää sijoitustoiminnan tuloksen lisäksi ylikat-
teen A-osastolta B-osaston lisävakuutusvas-
tuuseen. Toimintapääoma voisi ylittää tila-
päisesti enimmäismääränsä näiden siirtojen 
jälkeen. Lisävakuutusvastuuta pitäisi purkaa 
kannatusmaksujen alentamiseen vasta, kun 
toimintapääoma ylittäisi enimmäismääränsä 
toisena peräkkäisenä vuonna. Tämä lisäisi 
toiminnan joustavuutta, kun eläkesäätiöllä 
olisi mahdollista tehdä siirto toimintapää-
omaan, vaikka toimintapääoman enimmäis-
määrä ylittyisi. Menettely vastaisi sijoitus-
toiminnan tuottojen siirtämistä koskevia 
säännöksiä. 

Ehdotuksen mukaan lisävakuutusvastuuta 
voitaisiin purkaa myös toimintapääoman ylit-
teen palautuksena. Nykyisin lisävakuutusvas-
tuuta voidaan purkaa ainoastaan sijoitustap-
pioiden peittämiseen ja kannatusmaksujen 
alentamiseen. Silloin kun eläkesäätiön toi-
mintapääoma ylittää enimmäismääränsä ja 
kannatusmaksut eivät ole niin suuret, että yli-
te voitaisiin purkaa lisävakuutusvastuusta 
kannatusmaksujen alentamiseen, lisävakuu-
tusvastuuta tulisi voida purkaa ylitteen palau-
tuksena työnantajalle. Tällä tavalla eläkesää-
tiöllä olisi mahdollisuus purkaa toimintapää-
omaansa laissa säädetyn enimmäismäärän 
ylitteen verran. 

Pykälän 6 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että eläkesäätiön tulisi purkaa 
toimintapääoman enimmäismäärän ylittäväs-
tä osuudesta vain yksi kolmasosa kannatus-
maksujen alentamiseen, jos toimintapääoma 
ylittää toisena peräkkäisenä vuonna enim-
mäismääränsä. Nykyisin koko ylittävä osa tu-
lee purkaa kannatusmaksujen alentamiseen. 
Ehdotus yhdenmukaistaisi työeläkeyhtiöiden 
ja eläkesäätiöiden ja -kassojen sääntelyä ylit-
teen purkamisessa. 

102 §. Nykyisin vakuutustoiminnan luovu-
tussopimuksessa on mainittava vakuutustoi-
minnan luovuttamisen suunniteltu voimaan-
tuloajankohta. Kuitenkaan luovuttamisen 
suunnitellulle voimaantuloajankohdalle ei 
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aseteta aikarajaa. Siirtyvän toimintapääoman 
tason määrää sopimushetkellä voimassa ole-
va sosiaali- ja terveysministeriön asetus. 
Näin ollen sopimushetken ja vakuutustoi-
minnan luovuttamisen välinen aika tulisi olla 
mahdollisimman lyhyt. 

Pykälän 7 momenttiin ehdotetaan lisättä-
väksi puolen vuoden aikaraja vakuutustoi-
minnan luovutussopimuksen ja vakuutustoi-
minnan luovuttamisen suunnitellun voimaan-
tuloajankohdan väliselle ajalle. Ehdotus ja 
sen perustelut vastaisivat työeläkevakuutus-
yhtiölain 29 g §:ään ehdotettua muutosta. Fi-
nanssivalvonnalta ehdotetaan poistettavaksi 
tarpeettomana mahdollisuus määrätä päätök-
sessään myöhempi ajankohta vakuutustoi-
minnan siirtämiselle. Lisäksi tehtäisiin tekni-
nen muutos korvaamalla viittaus Vakuutus-
valvontavirastoon viittaukseksi Finanssival-
vontaan. 
 
 
1.5 Vakuutuskassalaki 

83 d §. Pykälän 1 momentin nojalla eläke-
kassan tulee siirtää vuotuinen sijoitustoimin-
nan tulos 79 §:n 2 momentissa tarkoitettuun 
lisävakuutusvastuuseen. Toimintapääoma voi 
siirron jälkeen ylittää enimmäismääränsä. Jos 
toimintapääoma ylittää toisena peräkkäisenä 
vuonna enimmäismääränsä, lisävakuutusvas-
tuuta on purettava 6 momentin mukaan siten, 
ettei enimmäismäärä ylity. Sijoitustoiminnan 
tuloksen siirtämisen jälkeen lisävakuutusvas-
tuuta voidaan kartuttaa tai purkaa vakuutus-
maksuilla. Lisävakuutusvastuuta voi kartut-
taa vakuutusmaksuilla toimintapääoman 
enimmäismäärään saakka. 

Eläkekassoja koskevassa lainsäädännössä 
ei ole tällä hetkellä säännöksiä ylikatteen siir-
rosta toimintapääomaan sisältyvään lisäva-
kuutusvastuuseen. Vakuutuskassalaissa ei ole 
myöskään säännöksiä lisävakuutusvastuun 
purkamisesta toimintapääoman ylitteen pa-
lautuksena. Lakia ehdotetaan täydennettä-
väksi näiltä osin. Pykälän 1 momenttiin eh-
dotetaan lisättäväksi, että eläkekassa voisi 
siirtää ylikatteen lisäetuja myöntävältä osas-
tolta lakisääteistä toimintaa harjoittavan osas-
ton lisävakuutusvastuuseen ja että eläkekassa 
voisi purkaa lisävakuutusvastuuta toiminta-
pääoman ylitteen palautuksena. 

Ehdotuksen mukaan eläkekassa voisi siir-
tää sijoitustoiminnan tuloksen lisäksi ylikat-
teen lisäetuja myöntävältä osastolta lakisää-
teistä toimintaa harjoittavan osaston lisäva-
kuutusvastuuseen. Toimintapääoma voisi 
ylittää tilapäisesti enimmäismääränsä näiden 
siirtojen jälkeen. Lisävakuutusvastuuta pitäisi 
purkaa vakuutusmaksujen alentamiseen vas-
ta, kun toimintapääoma ylittäisi enimmäis-
määränsä toisena peräkkäisenä vuonna. Tä-
mä lisäisi toiminnan joustavuutta, kun eläke-
kassalla olisi mahdollista tehdä siirto toimin-
tapääomaan, vaikka toimintapääoman enim-
mäismäärä ylittyisi. Menettely vastaisi sijoi-
tustoiminnan tuottojen siirtämistä koskevia 
säännöksiä. 

Ehdotuksen mukaan lisävakuutusvastuuta 
voitaisiin purkaa myös toimintapääoman ylit-
teen palautuksena. Nykyisin lisävakuutusvas-
tuuta voidaan purkaa ainoastaan sijoitustap-
pioiden peittämiseen ja vakuutusmaksujen 
alentamiseen. Silloin kun eläkekassan toi-
mintapääoma ylittää enimmäismääränsä ja 
vakuutusmaksut eivät ole niin suuret, että yli-
te voitaisiin purkaa lisävakuutusvastuusta 
vakuutusmaksujen alentamiseen, lisävakuu-
tusvastuuta tulisi voida purkaa ylitteen palau-
tuksena eläkekassan osakkaalle. Tällä tavalla 
eläkekassalla olisi mahdollisuus purkaa toi-
mintapääomaansa laissa säädetyn enim-
mäismäärän ylitteen verran. 

Pykälän 6 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että eläkekassan tulisi purkaa 
toimintapääoman enimmäismäärän ylittäväs-
tä osuudesta vain yksi kolmasosa vakuutus-
maksujen alentamiseen, jos toimintapääoma 
ylittää toisena peräkkäisenä vuonna enim-
mäismääränsä. Nykyisin koko ylittävä osa tu-
lee purkaa vakuutusmaksujen alentamiseen. 
Ehdotus yhdenmukaistaisi työeläkeyhtiöiden 
ja eläkesäätiöiden ja eläkekassojen sääntelyä 
ylitteen purkamisessa. 

135 §. Pykälän 5 momenttiin ehdotetaan li-
sättäväksi puolen vuoden aikaraja vastuun 
siirtämistä koskevan sopimuksen ja vastuun 
siirtämisen suunnitellun voimaantuloajan-
kohdan väliselle ajalle. Ehdotus ja sen perus-
telut vastaisivat työeläkevakuutusyhtiölain 
29 g §:ään ehdotettua muutosta. Finanssival-
vonnalta ehdotetaan poistettavaksi tarpeet-
tomana mahdollisuus vahvistaa vastuun siir-
tymiselle muu ajankohta. Lisäksi tehtäisiin 
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tekninen muutos korvaamalla viittaus Vakuu-
tusvalvontavirastoon viittaukseksi Finanssi-
valvontaan. Ehdotus ja sen perustelut vastai-
sivat eläkesäätiölain 102 §:n 7 momenttiin 
ehdotettua muutosta. 
 
1.6 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta 

Vuoden 2007 alussa voimaantulleella elä-
kesäätiölain muutoksella 1122/2006 muutet-
tiin eläkesäätiön toimintapääomaa koskevia 
säännöksiä muun muassa siten, että takauksia 
ja vakuuksia ei enää voida lukea eläkesäätiön 
toimintapääomaan. Kyseisen lain voimaantu-
losäännöksen mukaan tuolloin kumottua elä-
kesäätiölain 48 a §:n 2 momentin 5 kohtaa 
voidaan kuitenkin soveltaa, eli takauksia ja 
vakuutuksia voidaan lukea eläkesäätiöin toi-
mintapääomaan, vuoden 2010 loppuun saak-
ka. Siirtymäaikaa ehdotetaan jatkettavaksi 
niiden säätiöiden osalta, joilla on tällainen 
toimintapääomaan luettava takaus tai vakuus 
31 päivänä joulukuuta 2010. Nämä säätiöt 
voisivat lukea 31 päivänä joulukuuta 2006 
voimassa olleen eläkesäätiölain 48 a §:n 
2 momentin 5 kohdassa tarkoitetut takaukset 
ja vakuudet toimintapääomaan enintään vas-
taavan suuruisina vuoden 2012 loppuun 
saakka. Tästä säädettäisiin eläkesäätiölain 
muuttamista koskevan lain 1122/2006 voi-
maantulosäännökseen lisättävässä uudessa 
3 momentissa. 

1.7 Laki vakuutuskassalain muuttami-
sesta 

Vakuutuskassalain muuttamisesta annetun 
lain 1123/2006 voimaantulosäännöksen eh-
dotetaan tehtäväksi vastaavat muutokset kuin 
edellä on ehdotettu eläkesäätiölain voimaan-
tulosäännöksen osalta. Eläkekassa voisi lu-
kea toimintapääomaan lailla 1123/2006 ku-
motun vakuutuskassalain 8 b § 2 momentin 
7 kohdassa tarkoitetut takaukset ja vakuudet 
toimintapääomaan enintään vastaavan suu-
ruisina 31 päivään joulukuuta 2012 saakka, 
jos eläkekassalla on ollut tällainen takaus tai 
vakuus 31 päivänä joulukuuta 2010. 
 
2  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 
31 päivänä maaliskuuta 2011. Työntekijän 
eläkelain 171 §:n muuttamisesta annettua la-
kia sekä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun 
lain 29 e ja 29 g §:n muuttamisesta annettua 
lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran täy-
dennyskertoimen ja siirtyvän toimintapää-
oman osalta määrättäessä heinäkuun alusta 
2011 voimaantulevia arvoja. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

 
 
 
 
 
 

1. 

Laki 

eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain 
muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta anne-

tun lain (1114/2006) 5 §:n 2 momentti ja 17 §:n 1 momentin 3 kohta, sellaisena kuin niistä on 
5 §:n 2 momentti laissa 901/2008, 

muutetaan 2 §:n 1 momentin 4 kohta, 6 §, 7 §:n 2 momentti, 10 §:n 3 momentti, 13 §, 18 §:n 
2 momentti, 19 §:n 2 momentti ja 25 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 25 §:n 2 mo-
mentti laissa 901/2008, sekä 

lisätään lakiin uusi 17 a § seuraavasti: 
 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) julkisella kaupankäynnillä arvopaperi-
markkinalain (495/1989) 1 luvun 3 §:ssä tar-
koitettua julkista kaupankäyntiä ja 3 a §:ssä 
tarkoitettua monenkeskistä kaupankäyntiä 
sekä niihin rinnastettavaa kaupankäyntiä 
muussa valtiossa; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 

Sijoitusryhmät 

Sijoitusryhmät ovat: 
I rahamarkkinavälineet: 
1) sellaiset euromääräiset, yhden vuoden 

kuluessa erääntyvät velkasitoumukset kor-
koineen, joissa velallisena tai takaajana on 
ETA- tai OECD-valtio, Ahvenanmaan maa-
kunta, sellainen kansainvälinen järjestö, jon-

ka jäsenistä ainakin yksi on ETA- tai OECD-
valtio, tai ETA- tai OECD-valtiossa sijaitse-
va sellainen kunta, kuntayhtymä, julkisyhtei-
sönä toimiva seurakunta tai muu niihin rin-
nastettava alueellinen julkisyhteisö, jolla tai 
jonka jäsenillä on veronkanto-oikeus, sekä 
saamiset työntekijän eläkelain (395/2006) 
183 §:ssä ja yrittäjien eläkelain (1272/2006) 
10 §:ssä tarkoitetusta vastuunjaosta, meri-
mieseläkelain 4 §:ssä ja maatalousyrittäjien 
eläkelain 13 §:ssä  tarkoitettu  saaminen val-
tiolta, saamiset vakuutusmaksuista ja, jos 
niihin liittyy turvaava vakuus, eläkesäätiön 
takaisinlainat korkoineen; 

2) sellaiset euromääräiset, yhden vuoden 
kuluessa erääntyvät velkasitoumukset kor-
koineen, joissa velallisena tai takaajana on 
ETA- tai OECD-valtiossa toimiluvan saanut, 
julkisen valvonnan alainen vakuutusyhtiö tai 
luottolaitos; 

3) sellaiset euromääräiset, yhden vuoden 
kuluessa erääntyvät velkasitoumukset kor-
koineen, joilla tai joissa velallisena olevan 
osakeyhtiön osakkeilla käydään julkisesti 
kauppaa ETA- tai OECD-valtiossa; 
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4) muut euromääräiset, yhden vuoden ku-
luessa erääntyvät saamiset korkoineen, kuten 
saamiset arvopaperipörsseiltä ja selvitysyh-
teisöiltä; 

II joukkovelkakirjalainat ja velkasitoumuk-
set: 

1) eläkelaitoksen myöntämät vakuutus-
maksulainat ja sijoituslainat korkoineen; 

2) sellaiset euromääräiset joukkovelkakirja-
lainat ja muut kuin yhden vuoden kuluessa 
erääntyvät velkasitoumukset korkoineen, 
joissa velallisena tai takaajana on valtio, jon-
ka luottoluokitus kuuluu luottoluokkaan 1; 

3) muut euromääräiset joukkovelkakirjalai-
nat ja muut kuin yhden vuoden kuluessa 
erääntyvät velkasitoumukset korkoineen, joi-
den luottoluokitus tai joiden liikkeeseenlaski-
jan luottoluokitus kuuluu luottoluokkaan 1; 

4) sellaiset euromääräiset joukkovelkakirja-
lainat ja muut kuin yhden vuoden kuluessa 
erääntyvät velkasitoumukset korkoineen, joi-
den luottoluokitus tai joiden liikkeeseenlaski-
jan luottoluokitus kuuluu luottoluokkaan 2; 

5) sellaiset euromääräiset joukkovelkakirja-
lainat ja muut kuin yhden vuoden kuluessa 
erääntyvät velkasitoumukset korkoineen, joi-
den luottoluokitus tai joiden liikkeeseenlaski-
jan luottoluokitus kuuluu luottoluokkaan 3; 

III kiinteistöt: 
1) ETA- tai OECD-valtiossa sijaitsevat 

asuinkiinteistöt; 
2) ETA- tai OECD-valtiossa sijaitsevat lii-

ke-, toimisto-, hotelli- ja teollisuuskiinteistöt; 
3) muut ETA- tai OECD-valtiossa sijaitse-

vat kiinteistöt; 
4) muut kuin ETA- tai OECD-valtiossa si-

jaitsevat kiinteistöt; 
IV osakkeet: 
1) sellaiset osakkeet, osuudet ja muut vas-

taavat sitoumukset, joilla käydään julkisesti 
kauppaa ETA- tai OECD-valtiossa; 

2) sellaiset osakkeet, osuudet ja muut vas-
taavat sitoumukset, joissa yhteisön kotipaik-
ka on ETA- tai OECD-valtiossa; 

3) muut osakkeet, osuudet ja vastaavat si-
toumukset; 

V erinäiset sijoitukset: 
1) sellaiset yhden vuoden kuluessa erään-

tyvät joukkovelkakirjalainat ja velka-
sitoumukset korkoineen, jotka eivät ole eu-
romääräisiä, ja yhden vuoden kuluessa erään-
tyvät valuuttasijoitukset korkoineen; 

2) sellaiset muut kuin  yhden  vuoden  ku-
luessa erääntyvät joukkovelkakirjalainat ja 
velkasitoumukset korkoineen, jotka eivät ole 
euromääräisiä, ja muut kuin yhden vuoden 
kuluessa erääntyvät valuuttasijoitukset kor-
koineen; 

3) metallit, energia, muut raaka-aineet ja 
hyödykkeet sekä kiinnitykset, oikeudet ra-
kentamattomaan maa-alueeseen ja vesivoi-
malaitoksen käytössä olevaan vesivoimaan 
sekä muut erityiset oikeudet; 

4) muut kuin edellä tässä pykälässä tarkoi-
tetut sijoitukset. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
annetaan tarkemmat säännökset luottoluoki-
tuksesta. 
 

7 § 

Johdannaissopimukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Muu kuin sijoitusriskiä pienentävä johdan-

naissopimus on luokiteltava sen riskiä par-
haiten vastaavaan 6 §:n mukaiseen ryhmään 
kohde-etuuden käypää arvoa käyttäen. Täl-
laisten johdannaissopimusten yhteenlaskettu 
laskennallinen enimmäistappio ei saa ylittää 
6 §:n I ryhmään ja II ryhmän 2 kohtaan luo-
kiteltujen muiden sijoitusten kuin johdan-
naissopimusten yhteenlaskettua käypää ar-
voa. Vakavaraisuusrajaa laskettaessa tällais-
ten johdannaissopimusten kohde-etuuksien 
käyvät arvot on vähennettävä 6 §:n I ryh-
mään ja II ryhmän 2 kohtaan luokiteltujen si-
joitusten yhteenlasketusta käyvästä arvosta. 
 

10 § 

Vakavaraisuusrajan laskeminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kaavassa βi on 6 §:n mukaiseen sijoitus-

ryhmään i kuuluvien sijoitusten osuus eläke-
laitoksen sijoitusten yhteismäärästä, missä 
kuitenkin sijoitusryhmän IV ensimmäisen 
alaryhmän osuudesta vähennetään luku λ. Si-
joitusryhmän i tuoton odotusarvosta (mi), ha-
jonnasta (si) ja sijoitusryhmien i ja j välisistä 
korrelaatioista rij säädetään valtioneuvoston 
asetuksella. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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13 § 

Sijoitukset muihin kuin ETA- ja OECD-
valtioihin ja erinäiset sijoitukset 

Enintään 20 prosenttia vastuuvelasta voi-
daan kattaa 6 §:n V ryhmän 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitetuilla sijoituksilla ja sijoituksilla, jot-
ka sijaitsevat ETA- ja OECD-valtioiden ul-
kopuolella. 

Sijoituksen katsotaan sijaitsevan siinä val-
tiossa, jossa sen liikkeeseenlaskijalla on koti-
paikka. Lisäksi arvopaperin katsotaan sijait-
sevan ETA- tai OECD-valtiossa, jos sillä 
käydään julkista kauppaa jossain ETA- tai 
OECD-valtiossa. Sijoitusrahaston tai siihen 
rinnastettavan yhteissijoitusyrityksen katso-
taan sijaitsevan ETA- tai OECD-valtiossa, 
jos rahastoyhtiöllä tai muulla sijoitusrahaston 
varoja hallinnoivalla yhteisöllä on kotipaikka 
ETA- tai OECD-valtiossa, ja jos sijoitusra-
haston varoista yli 70 prosenttia on sijoitettu 
ETA- tai OECD-valtiossa sijaitseviin varoi-
hin. 
 

17 a § 

Velkasitoumuksien vakuudet 

Enintään 10 prosenttia vastuuvelasta voi-
daan kattaa suorilla tai välillisillä sijoituksilla 
velkasitoumuksiin, joiden vakuutena on sijoi-
tuksia samaan yhteisöön tai saman yhteisön 
antama takaus tai takausvakuutus, jos kan-
sainvälinen luottoluokituslaitos on määrittä-
nyt tälle yhteisölle luottoluokituksen, joka 
vastaa luottoluokkaa 1 ja luottoluokan 
2 kahta korkeinta luottoluokka-arvosanaa. 
Muutoin enintään 5 prosenttia vastuuvelasta 
voidaan kattaa suorilla tai välillisillä sijoituk-
silla velkasitoumuksiin, joiden vakuutena on 
sijoituksia samaan yhteisöön tai saman yhtei-
sön antama takaus tai takausvakuutus. 

Tätä pykälää ei sovelleta eläkesäätiölain 
5 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin sijoituk-
siin, jos sijoituksiin liittyy turvaava vakuus. 

Tätä pykälää ei sovelleta sellaisiin vel-
kasitoumuksiin, joissa takaajana on 6 §:n 
I ryhmän 1 kohdassa tarkoitettu julkisyhteisö. 

18 § 

Sijoitukset vakuudettomiin velkasitoumuksiin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tätä pykälää ei sovelleta velkasitoumuk-

siin, joissa velallisena on 6 §:n I ryhmän 
1 kohdassa tarkoitettu julkisyhteisö, eikä 
6 §:n I ryhmän 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin 
velkasitoumuksiin. 
 
 

19 § 

Kateluettelo 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tilikauden päättymishetken mukainen ka-

teluettelo on säilytettävä luotettavalla tavalla 
eläkelaitoksen hallussa kymmenen vuotta ti-
likauden päättymisestä. 
 

25 § 

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finanssivalvonta voi antaa tarkemmat mää-

räykset: 
1) 5 §:ssä tarkoitettujen perusteiden, 

8 §:ssä tarkoitettujen perusteiden ja selvityk-
sen sekä kateluettelon laatimisesta, sisällöstä 
ja toimittamisesta Finanssivalvonnalle; 

2) johdannaissopimusten käyttämisestä ja 
luokittelusta sekä johdannaissopimusten kä-
sittelystä vakavaraisuusrajan laskennassa; 

3) 6 §:ssä tarkoitettujen joukkovelkakirja-
lainojen luottoluokituksen soveltamisesta; 

4) 7 §:ssä tarkoitetun enimmäistappion 
määrittelystä; 

5) varojen arvostamisesta; 
6) katteeseen kuuluvien varojen säilyttämi-

sestä. 
——— 

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä maa-
liskuuta 2011. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

————— 
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2. 

Laki 

työntekijän eläkelain 171 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työntekijän eläkelain (395/2006) 171 §:n 1 momentti seuraavasti: 

 
 

171 § 

Vanhuuseläkevastuun täydentäminen 

Vanhuuseläkkeiden rahastoituja osia täy-
dennetään rahastoinnin lisäämiseksi vuosit-
tain määrällä, joka lasketaan 166 §:n mukai-
siin laskuperusteisiin sisällytettävän eläke-
vastuun täydennyskertoimen avulla. Täyden-
nyskerroin määritellään ottaen huomioon 
eläkkeiden turvaamisesta johtuvat vaatimuk-

set ja eläkelaitosten vakavaraisuus neljännes-
vuosittain tarkasteltuna. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä maa-

liskuuta 2011. 
Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 

määriteltäessä 1 päivänä heinäkuuta 2011 
voimaantulevaa täydennyskerrointa. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

 
————— 
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3. 

Laki 

työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e ja 29 g §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) 29 e §:n 3 momentti ja 29 g §, 

sellaisina kuin ne ovat, 29 e §:n 3 momentti laissa 524/2008 ja 29 g § laissa 419/2003, seuraa-
vasti: 
 
 

29 e § 

Työnantajakohtaisessa vakuutuskannan luo-
vuttamisessa siirtyvä toimintapääoma 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 2 momentissa tarkoitettu asetus an-

netaan neljä kertaa kalenterivuodessa maalis-
kuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun lop-
puun mennessä tulevaksi voimaan lähinnä 
seuraavan huhtikuun, heinäkuun, lokakuun ja 
tammikuun alusta lukien. Finanssivalvonnan 
on kalenterivuosittain helmikuun, toukokuun, 
elokuun ja marraskuun loppuun mennessä 
tehtävä sosiaali- ja terveysministeriölle esitys 
2 momentissa tarkoitetun prosenttiosuuden 
vahvistamisesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

29 g § 

Työnantajakohtaisen vakuutuskannan luovut-
tamisen ajankohta 

Työnantajakohtaisen vakuutuskannan luo-
vuttamista koskevassa sopimuksessa on mai-
nittava vakuutuskannan luovuttamisen suun-
niteltu voimaantuloajankohta, jonka tulee ol-
la enintään kuusi kuukautta luovuttamista 
koskevan sopimuksen tekemisestä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä maa-

liskuuta 2011. 
Lain 29 e § 3 momenttia sovelletaan en-

simmäisen kerran annettaessa asetusta, joka 
tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2011. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

————— 
 
 



 HE 273/2010 vp  
  

 

24 

 
 

4. 

Laki 

eläkesäätiölain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eläkesäätiölain (1774/1995) 6 §:n 3 momentti, 48 c §:n 1 ja 6 momentti sekä 

102 §:n 7 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 6 §:n 3 momentti laissa 251/2002, 48 c §:n 1 ja 
6 momentti laissa 1122/2006 sekä 102 §:n 7 momentti laissa 421/2003, seuraavasti: 
 
 

6 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos A- tai B-osaston 46 §:n ja sen nojalla 
annettujen säännösten ja määräysten mukais-
ten varojen arvioidaan tilinpäätöksen yhtey-
dessä kattavan 46 tai 47 §:n mukaisesti vas-
tuun määrän ja varojen kokonaisuudessaan 
pysyvästi ylittävän kyseisen osaston eläke-
vastuun ja muiden velkojen määrän, erotusta 
vastaavat varat (ylikate) saadaan siirtää toi-
sen osaston eläkevastuun katteeksi. Varojen 
siirto B-osastolta edellyttää kuitenkin Finans-
sivalvonnan suostumusta. Siirron seuraukse-
na sille osastolle, jolta varoja siirretään, ei 
saa jäädä vastuuvajausta. Siirrettäessä varoja 
B-osastosta edellytetään kuitenkin, että toi-
mintapääoma on 48 c §:n 2 momentin mu-
kaisesti vähintään vakavaraisuusrajan kak-
sinkertainen määrä siirron jälkeen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

48 c § 
Eläkesäätiön tulee siirtää vuotuinen sijoi-

tustoiminnan tulos 43 §:n 2 momentin 3 koh-
dassa tarkoitettuun lisävakuutusvastuuseen. 
Lisäksi eläkesäätiö voi siirtää lisävakuutus-
vastuuseen 6 §:n mukaista ylikatetta A-
osastolta. Sijoitustoiminnan tuloksen ja yli-
katteen siirtämisen jälkeen lisävakuutusvas-
tuuta voidaan kartuttaa tai purkaa kannatus-
maksuilla siten kuin tämän pykälän 2—6 
momentissa säädetään. Eläkesäätiö voi pur-
kaa lisävakuutusvastuuta myös toimintapää-

oman ylitteen palautuksena siten kuin 45 §:n 
4 momentissa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos toimintapääoma on toisena peräkkäise-
nä vuonna suurempi kuin toimintapääoman 
enimmäismäärä, lisävakuutusvastuuta on sa-
notusta vuodesta lukien purettava kannatus-
maksujen alentamiseen vuosittain määrä, jo-
ka on yksi kolmasosa siitä määrästä, jolla 
eläkesäätiön toimintapääoma ylittää sen 
enimmäismäärän. Jos toimintapääoman 
enimmäismäärän ylityksen voidaan katsoa 
olevan luonteeltaan pysyvä, eläkesäätiön on 
järjestettävä toimintansa siten, että toiminta-
pääoman määrä alenee enimmäismääräänsä 
pienemmäksi. 
 

102 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vakuutustoiminta siirtyy vastaanottavalle 
vakuutuslaitokselle luovutussopimuksessa 
mainittuna ajankohtana sen jälkeen, kun Fi-
nanssivalvonta  on   antanut   suostumuksen-
sa toimenpiteeseen. Luovutussopimuksessa 
mainitun siirtoajankohdan tulee olla enintään 
kuusi kuukautta luovutussopimuksen tekemi-
sestä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä maa-

liskuuta 2011. 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 
 

————— 
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5. 

Laki 

vakuutuskassalain 83 d ja 135 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vakuutuskassalain (1164/1992) 83 d §:n 1 ja 6 momentti sekä 135 §:n 5 moment-

ti, sellaisina kuin ne ovat, 83 d §:n 1 ja 6 momentti laissa 1123/2006 sekä 135 §:n 5 momentti 
laissa 420/2003, seuraavasti: 
 
 

83 d § 
Eläkekassan tulee siirtää vuotuinen sijoi-

tustoiminnan tulos 79 §:n 2 momentissa tar-
koitettuun lisävakuutusvastuuseen. Lisäksi 
eläkekassa voi siirtää lisävakuutusvastuuseen 
8 a §:n mukaista ylikatetta lisäetuja myöntä-
västä osastosta. Sijoitustoiminnan tuloksen ja 
ylikatteen siirtämisen jälkeen lisävakuutus-
vastuuta voidaan kartuttaa tai purkaa vakuu-
tusmaksuilla siten kuin tämän pykälän 2—6 
momentissa säädetään. Lisäksi eläkekassa 
voi purkaa lisävakuutusvastuuta toiminta-
pääoman ylitteen palautuksena siten kuin 
83 a §:n 3 momentissa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos toimintapääoma on toisena peräkkäise-
nä vuonna suurempi kuin toimintapääoman 
enimmäismäärä, lisävakuutusvastuuta on sa-
notusta vuodesta lukien purettava vakuutus-
maksujen alentamiseen vuosittain määrä, jo-
ka on yksi kolmasosa siitä määrästä, jolla 
eläkekassan toimintapääoma ylittää sen 
enimmäismäärän. Jos toimintapääoman 

enimmäismäärän ylityksen voidaan katsoa 
olevan luonteeltaan pysyvä, eläkekassan on 
järjestettävä toimintansa siten, että toiminta-
pääoman määrä alenee enimmäismääräänsä 
pienemmäksi. 
 

135 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vastuu siirtyy vastaanottavalle vakuutus-
laitokselle vastuun siirtämistä koskevassa so-
pimuksessa mainittuna ajankohtana sen jäl-
keen, kun Finanssivalvonta on antanut suos-
tumuksensa toimenpiteeseen. Sopimuksessa 
mainitun siirtoajankohdan tulee olla enintään 
kuusi kuukautta luovuttamista koskevan so-
pimuksen tekemisestä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä maa-

liskuuta 2011. 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

 
————— 
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6. 

Laki 

eläkesäätiölain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eläkesäätiölain muuttamisesta annetun lain (1122/2006) voimaantulosäännös seu-

raavasti: 
 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2007. Ennen tämän lain voimaantuloa 
voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyt-
tämiin toimenpiteisiin. 

Eläkesäätiö voi soveltaa tällä lailla kumot-
tua 48 a §:n 2 momentin 5 kohtaa 31 päivään 
joulukuuta 2010 saakka. 

Eläkesäätiö, jolla on tällä lailla kumotussa 
48 a §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettu 
takaus tai vakuus 31 päivänä joulukuuta 

2010, voi soveltaa mainittua lainkohtaa 
31 päivään joulukuuta 2012 saakka. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä maa-

liskuuta 2011. 
Voimaantulosäännöksen 3 momenttia so-

velletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 
2011. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

 
————— 
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7. 

Laki 

vakuutuskassalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vakuutuskassalain muuttamisesta annetun lain (1123/2006) voimaantulosäännös 

seuraavasti: 
 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2007. Ennen tämän lain voimaantuloa 
voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyt-
tämiin toimenpiteisiin. 

Eläkekassa voi soveltaa tällä lailla kumot-
tua 83 b §:n 2 momentin 7 kohtaa 31 päivään 
joulukuuta 2010 saakka. 

Eläkekassa, jolla on tällä lailla kumotussa 
83 b §:n 2 momentin 7 kohdassa tarkoitettu 
takaus tai vakuus 31 päivänä joulukuuta 

2010, voi soveltaa mainittua lainkohtaa 
31 päivään joulukuuta 2012 saakka. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä maa-

liskuuta 2011. 
Voimaantulosäännöksen 3 momenttia so-

velletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 
2011. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

 
————— 

 
Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2010 

 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 

Peruspalveluministeri Paula Risikko 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 

1. 

Laki 

eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain 
muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta anne-

tun lain (1114/2006) 5 §:n 2 momentti ja 17 §:n 1 momentin 3 kohta, sellaisena kuin niistä on 
5 §:n 2 momentti laissa 901/2008, 

muutetaan 2 §:n 1 momentin 4 kohta, 6 §, 7 §:n 2 momentti, 10 §:n 3 momentti, 13 §, 18 §:n 
2 momentti, 19 §:n 2 momentti ja 25 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 25 §:n 2 mo-
mentti laissa 901/2008, sekä 

lisätään lakiin uusi 17 a § seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) julkisella kaupankäynnillä arvopaperi-
markkinalain (495/1989) 1 luvun 3 §:ssä tar-
koitettua julkista kaupankäyntiä ja siihen rin-
nastettavaa  kaupankäyntiä  muussa  valtios-
sa; 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) julkisella kaupankäynnillä arvopaperi-
markkinalain (495/1989) 1 luvun 3 §:ssä tar-
koitettua julkista kaupankäyntiä ja 3 a §:ssä 
tarkoitettua monenkeskistä kaupankäyntiä 
sekä niihin rinnastettavaa kaupankäyntiä 
muussa valtiossa; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
5 § 

Luokittelun perusteleminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Eläkelaitoksen hallituksen on seurattava 

1 momentissa tarkoitettujen perusteiden so-
veltamista ja hyväksyttävä vuosittain selvitys 
soveltamisen kokonaisvaikutuksesta eläkelai-
toksen vakavaraisuusrajaan. Selvitys on toi-
mitettava Finanssivalvonnalle. 
 

5 § 

Luokittelun perusteleminen 

 
(2 mom. kumotaan) 
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6 §

Sijoitusryhmät 

Sijoitusryhmät ovat: 
I rahamarkkinavälineet: 
1) sellaiset euromääräiset, yhden vuoden 

kuluessa erääntyvät velkasitoumukset korkoi-
neen, joissa velallisena tai takaajana on ETA- 
tai OECD-valtio, Ahvenanmaan maakunta, 
sellainen kansainvälinen järjestö, jonka jäse-
nistä ainakin yksi on ETA- tai OECD-valtio, 
tai ETA- tai OECD-valtiossa sijaitseva sellai-
nen kunta, kuntayhtymä, julkisyhteisönä toi-
miva seurakunta tai muu niihin rinnastettava 
alueellinen julkisyhteisö, jolla tai jonka jäse-
nillä on veronkanto-oikeus, sekä saamiset 
työntekijän eläkelain (395/2006) 183 §:ssä ja 
yrittäjien eläkelain (468/1969) 10 §:ssä tar-
koitetusta vastuunjaosta, merimieseläkelain 
4 §:ssä ja maatalousyrittäjien eläkelain 
13 §:ssä tarkoitettu saaminen valtiolta, saami-
set vakuutusmaksuista ja, jos niihin liittyy 
turvaava vakuus, eläkesäätiön takaisinlainat 
korkoineen; 

2) sellaiset euromääräiset, yhden vuoden 
kuluessa erääntyvät velkasitoumukset korkoi-
neen, joissa velallisena tai takaajana on ETA- 
tai OECD-valtiossa toimiluvan saanut, julki-
sen valvonnan alainen vakuutusyhtiö tai luot-
tolaitos; 

3) sellaiset euromääräiset, yhden vuoden 
kuluessa erääntyvät velkasitoumukset korkoi-
neen, joilla tai joissa velallisena olevan osa-
keyhtiön osakkeilla käydään julkisesti kaup-
paa ETA- tai OECD-valtiossa; 

4) muut euromääräiset, yhden vuoden kulu-
essa erääntyvät saamiset korkoineen, kuten 
saamiset arvopaperipörsseiltä ja selvitysyhtei-
söiltä; 

II joukkovelkakirjalainat ja velkasitoumuk-
set: 

1) eläkelaitoksen myöntämät vakuutusmak-
sulainat ja sijoituslainat korkoineen; 

2) sellaiset euromääräiset joukkovelkakirja-
lainat ja muut kuin yhden vuoden kuluessa 
erääntyvät velkasitoumukset korkoineen, 
joissa velallisena tai takaajana on ETA- tai 
OECD-valtio, Ahvenanmaan maakunta, sel-
lainen kansainvälinen järjestö, jonka jäsenistä 
ainakin yksi on ETA- tai OECD-valtio, tai 
ETA- tai OECD-valtiossa sijaitseva sellainen 

6 § 

Sijoitusryhmät 

Sijoitusryhmät ovat: 
I rahamarkkinavälineet: 
1) sellaiset euromääräiset, yhden vuoden 

kuluessa erääntyvät velkasitoumukset kor-
koineen, joissa velallisena tai takaajana on 
ETA- tai OECD-valtio, Ahvenanmaan maa-
kunta, sellainen kansainvälinen järjestö, jon-
ka jäsenistä ainakin yksi on ETA- tai OECD-
valtio, tai ETA- tai OECD-valtiossa sijaitse-
va sellainen kunta, kuntayhtymä, julkisyhtei-
sönä toimiva seurakunta tai muu niihin rin-
nastettava alueellinen julkisyhteisö, jolla tai 
jonka jäsenillä on veronkanto-oikeus, sekä 
saamiset työntekijän eläkelain (395/2006) 
183 §:ssä ja yrittäjien eläkelain (1272/2006) 
10 §:ssä tarkoitetusta vastuunjaosta, meri-
mieseläkelain 4 §:ssä ja maatalousyrittäjien 
eläkelain 13 §:ssä  tarkoitettu  saaminen val-
tiolta, saamiset vakuutusmaksuista ja, jos nii-
hin liittyy turvaava vakuus, eläkesäätiön ta-
kaisinlainat korkoineen; 

2) sellaiset euromääräiset, yhden vuoden 
kuluessa erääntyvät velkasitoumukset kor-
koineen, joissa velallisena tai takaajana on 
ETA- tai OECD-valtiossa toimiluvan saanut, 
julkisen valvonnan alainen vakuutusyhtiö tai 
luottolaitos; 

3) sellaiset euromääräiset, yhden vuoden 
kuluessa erääntyvät velkasitoumukset kor-
koineen, joilla tai joissa velallisena olevan 
osakeyhtiön osakkeilla käydään julkisesti 
kauppaa ETA- tai OECD-valtiossa; 

4) muut euromääräiset, yhden vuoden ku-
luessa erääntyvät saamiset korkoineen, kuten 
saamiset arvopaperipörsseiltä ja selvitysyh-
teisöiltä; 

II joukkovelkakirjalainat ja velkasitoumuk-
set: 

1) eläkelaitoksen myöntämät vakuutusmak-
sulainat ja sijoituslainat korkoineen; 

2) sellaiset euromääräiset joukkovelkakirja-
lainat ja muut kuin yhden vuoden kuluessa 
erääntyvät velkasitoumukset korkoineen, 
joissa velallisena tai takaajana on valtio, jon-
ka luottoluokitus kuuluu luottoluokkaan 1; 
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kunta, kuntayhtymä, julkisyhteisönä toimiva 
seurakunta tai muu niihin rinnastettava alu-
eellinen julkisyhteisö, jolla tai jonka jäsenillä 
on veronkanto-oikeus; 

3) sellaiset euromääräiset joukkovelkakirja-
lainat ja muut kuin yhden vuoden kuluessa 
erääntyvät velkasitoumukset korkoineen, 
joissa velallisena tai takaajana on muu valtio 
kuin ETA- tai OECD-valtio, sellainen kan-
sainvälinen järjestö, jonka jäsenvaltioista yk-
sikään ei ole ETA- tai OECD-valtio, tai 
muussa kuin ETA- tai OECD-valtiossa sijait-
seva sellainen kunta, kuntayhtymä, julkisyh-
teisönä toimiva seurakunta tai muu niihin rin-
nastettava alueellinen julkisyhteisö, jolla tai 
jonka jäsenillä on veronkanto-oikeus; 

4) sellaiset euromääräiset joukkovelkakirja-
lainat ja muut kuin yhden vuoden kuluessa 
erääntyvät velkasitoumukset korkoineen, 
joissa velallisena tai takaajana on ETA- tai 
OECD-valtiossa toimiluvan saanut, julkisen 
valvonnan alainen vakuutusyhtiö tai luottolai-
tos tai joilla tai joissa velallisena olevan osa-
keyhtiön osakkeilla käydään julkisesti kaup-
paa ETA- tai OECD-valtiossa; 

5) muut euromääräiset joukkovelkakirjalai-
nat ja muut kuin yhden vuoden kuluessa 
erääntyvät velkasitoumukset korkoineen; 

III kiinteistöt: 
1) ETA- tai OECD-valtiossa sijaitsevat 

asuinkiinteistöt; 
2) ETA- tai OECD-valtiossa sijaitsevat lii-

ke-, toimisto-, hotelli- ja teollisuuskiinteistöt; 
3) muut ETA- tai OECD-valtiossa sijaitse-

vat kiinteistöt; 
4) muut kuin ETA- tai OECD-valtiossa si-

jaitsevat kiinteistöt; 
IV osakkeet: 
1) sellaiset osakkeet, osuudet ja muut vas-

taavat sitoumukset, joilla käydään julkisesti 
kauppaa ETA- tai OECD-valtiossa; 

2) sellaiset osakkeet, osuudet ja muut vas-
taavat sitoumukset, joissa yhteisön kotipaikka 
on ETA- tai OECD-valtiossa; 

3) muut osakkeet, osuudet ja vastaavat si-
toumukset; 

V erinäiset sijoitukset: 
1) sellaiset yhden vuoden kuluessa eräänty-

vät joukkovelkakirjalainat ja velkasitoumuk-
set korkoineen, jotka eivät ole euromääräisiä, 
ja yhden vuoden kuluessa erääntyvät valuut-
tasijoitukset korkoineen; 

 
 
 
 
3) muut euromääräiset joukkovelkakirjalai-

nat ja muut kuin yhden vuoden kuluessa 
erääntyvät velkasitoumukset korkoineen, joi-
den luottoluokitus tai joiden liikkeeseenlaski-
jan luottoluokitus kuuluu luottoluokkaan 1; 

4) sellaiset euromääräiset joukkovelkakirja-
lainat ja muut kuin yhden vuoden kuluessa 
erääntyvät velkasitoumukset korkoineen, joi-
den luottoluokitus tai joiden liikkeeseenlaski-
jan luottoluokitus kuuluu luottoluokkaan 2; 

5) sellaiset euromääräiset joukkovelkakirja-
lainat ja muut kuin yhden vuoden kuluessa 
erääntyvät velkasitoumukset korkoineen, joi-
den luottoluokitus tai joiden liikkeeseenlaski-
jan luottoluokitus kuuluu luottoluokkaan 3; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
III kiinteistöt: 
1) ETA- tai OECD-valtiossa sijaitsevat 

asuinkiinteistöt; 
2) ETA- tai OECD-valtiossa sijaitsevat lii-

ke-, toimisto-, hotelli- ja teollisuuskiinteistöt; 
3) muut ETA- tai OECD-valtiossa sijaitse-

vat kiinteistöt; 
4) muut kuin ETA- tai OECD-valtiossa si-

jaitsevat kiinteistöt; 
IV osakkeet: 
1) sellaiset osakkeet, osuudet ja muut vas-

taavat sitoumukset, joilla käydään julkisesti 
kauppaa ETA- tai OECD-valtiossa; 

2) sellaiset osakkeet, osuudet ja muut vas-
taavat sitoumukset, joissa yhteisön kotipaik-
ka on ETA- tai OECD-valtiossa; 

3) muut osakkeet, osuudet ja vastaavat si-
toumukset; 

V erinäiset sijoitukset: 
1) sellaiset yhden vuoden kuluessa erään-

tyvät joukkovelkakirjalainat ja velka-
sitoumukset korkoineen, jotka eivät ole eu-
romääräisiä, ja yhden vuoden kuluessa erään-
tyvät valuuttasijoitukset korkoineen; 
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2) sellaiset muut kuin yhden vuoden kulu-
essa erääntyvät joukkovelkakirjalainat ja vel-
kasitoumukset korkoineen, jotka eivät ole eu-
romääräisiä, ja muut kuin yhden vuoden ku-
luessa erääntyvät valuuttasijoitukset korkoi-
neen; 

3) metallit, energia, muut raaka-aineet ja 
hyödykkeet sekä kiinnitykset, oikeudet raken-
tamattomaan maa-alueeseen ja vesivoimalai-
toksen käytössä olevaan vesivoimaan sekä 
muut erityiset oikeudet; 

4) muut kuin edellä tässä pykälässä tarkoi-
tetut sijoitukset. 
 

2) sellaiset muut kuin  yhden  vuoden  ku-
luessa erääntyvät joukkovelkakirjalainat ja 
velkasitoumukset korkoineen, jotka eivät ole 
euromääräisiä, ja muut kuin yhden vuoden 
kuluessa erääntyvät valuuttasijoitukset kor-
koineen; 

3) metallit, energia, muut raaka-aineet ja 
hyödykkeet sekä kiinnitykset, oikeudet ra-
kentamattomaan maa-alueeseen ja vesivoi-
malaitoksen käytössä olevaan vesivoimaan 
sekä muut erityiset oikeudet; 

4) muut kuin edellä tässä pykälässä tarkoi-
tetut sijoitukset. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
annetaan tarkemmat säännökset luottoluoki-
tuksesta. 

 
 

7 § 

Johdannaissopimukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Muu kuin sijoitusriskiä pienentävä johdan-

naissopimus on luokiteltava sen riskiä parhai-
ten vastaavaan 6 §:n mukaiseen ryhmään 
kohde-etuuden käypää arvoa käyttäen. Täl-
laisten johdannaissopimusten kohde-
etuuksien yhteenlaskettu käypä arvo ja joh-
dannaissopimusten yhteenlaskettu laskennal-
linen enimmäistappio eivät saa ylittää 6 §:n 
I ryhmään ja II ryhmän 2 kohtaan luokiteltu-
jen sijoitusten yhteenlaskettua käypää arvoa. 
Vakavaraisuusrajaa laskettaessa tällaisten 
johdannaissopimusten kohde-etuuksien käy-
vät arvot on vähennettävä 6 §:n I ryhmään ja 
II ryhmän 2 kohtaan luokiteltujen sijoitusten 
yhteenlasketusta käyvästä arvosta. 
 

7 § 

Johdannaissopimukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Muu kuin sijoitusriskiä pienentävä johdan-

naissopimus on luokiteltava sen riskiä parhai-
ten vastaavaan 6 §:n mukaiseen ryhmään 
kohde-etuuden käypää arvoa käyttäen. Täl-
laisten johdannaissopimusten yhteenlaskettu 
laskennallinen enimmäistappio ei saa ylittää 
6 §:n I ryhmään ja II ryhmän 2 kohtaan luo-
kiteltujen muiden sijoitusten kuin johdan-
naissopimusten yhteenlaskettua käypää ar-
voa. Vakavaraisuusrajaa laskettaessa tällais-
ten johdannaissopimusten kohde-etuuksien 
käyvät arvot on vähennettävä 6 §:n I ryh-
mään ja II ryhmän 2 kohtaan luokiteltujen si-
joitusten yhteenlasketusta käyvästä arvosta. 
 

 
10 § 

Vakavaraisuusrajan laskeminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kaavassa ßi on 6 §:n mukaiseen sijoitus-

ryhmään i kuuluvien sijoitusten osuus eläke-
laitoksen sijoitusten yhteismäärästä, missä 
kuitenkin sijoitusryhmän IV osuudesta vä-
hennetään luku λ. Sijoitusryhmän i tuoton 
odotusarvo (mi) ja hajonta (si) saadaan taulu-
kosta alaryhmien tuottojen ja hajontojen ar-

10 § 

Vakavaraisuusrajan laskeminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kaavassa βi on 6 §:n mukaiseen sijoitus-

ryhmään i kuuluvien sijoitusten osuus eläke-
laitoksen sijoitusten yhteismäärästä, missä 
kuitenkin sijoitusryhmän IV ensimmäisen 
alaryhmän osuudesta vähennetään luku λ. Si-
joitusryhmän i tuoton odotusarvosta (mi), ha-
jonnasta (si) ja sijoitusryhmien i ja j välisistä 
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voista alaryhmiin luokiteltujen sijoitusten 
osuuksilla painotettuna keskiarvona. 
 

  mi si 

 1)   3,0   0,8 

I  rahamarkkina- 

äline t 

2)    3,5   1,5 

 3)   

4 0 

  2,5  

 4)   3,5   3,0 

II  joukkovelka-

kirjalainat ja vel-

kasitoumukset 

1)   4,5   2,0 

 2)   5,0   5,0 

 3)   6,0   6,0 

 4)   6,0   6,0 

 5)   7,0   9,0 

III  kiinteistöt 1)   6,0   7,0 

 2)   7,0 10,0 

 3)   7,0 11,0 

 4)   8,5 15,0 

IV  osakkeet 1)   8,0 18,0 

 2) 10,0 24,0 

 3) 11,0 28,0 

V  erinäiset sijoi-

tukset 

1)   4,0   4,5 

 2)   6,5   7,5 

 3)   8,0 20,0 

 4) 12,0 34,0 

 
Sijoitusryhmien i ja j väliset korrelaatiot rij 

ovat seuraavat: 
 

Sijoitus-

ryhmät 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

I 1 0,3 0 0 0,2 

II 0,3 1 0 0 0,2 

III 0 0 1 0,4 0 

IV 0 0 0,4 1 0 

V 0,2 0,2 0 0 1 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

korrelaatioista rij säädetään valtioneuvoston 
asetuksella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
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13 § 

Sijoitukset muihin kuin ETA- ja OECD-
valtioihin ja erinäiset sijoitukset 

Enintään 20 prosenttia vastuuvelasta voi-
daan kattaa 6 §:n I ryhmän 4 kohtaan, II ryh-
män 3 ja 5 kohtaan, III ryhmän 4 kohtaan, IV 
ryhmän 3 kohtaan ja V ryhmään luokitelluilla 
sijoituksilla. 
 

13 § 

Sijoitukset muihin kuin ETA- ja OECD-
valtioihin ja erinäiset sijoitukset 

Enintään 20 prosenttia vastuuvelasta voi-
daan kattaa 6 §:n V ryhmän 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitetuilla sijoituksilla ja sijoituksilla, jot-
ka sijaitsevat ETA- ja OECD-valtioiden ul-
kopuolella. 

Sijoituksen katsotaan sijaitsevan siinä val-
tiossa, jossa sen liikkeeseenlaskijalla on ko-
tipaikka. Lisäksi arvopaperin katsotaan si-
jaitsevan ETA- tai OECD-valtiossa, jos sillä 
käydään julkista kauppaa jossain ETA- tai 
OECD-valtiossa. Sijoitusrahaston tai siihen 
rinnastettavan yhteissijoitusyrityksen katso-
taan sijaitsevan ETA- tai OECD-valtiossa, 
jos rahastoyhtiöllä tai muulla sijoitusrahas-
ton varoja hallinnoivalla yhteisöllä on koti-
paikka ETA- tai OECD-valtiossa, ja jos sijoi-
tusrahaston varoista yli 70 prosenttia on si-
joitettu ETA- tai OECD-valtiossa sijaitseviin 
varoihin. 
 

 
 

17 § 

Sijoitukset yhteen yhteisöön 

Enintään 5 prosenttia vastuuvelasta voidaan 
kattaa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) suorilla tai välillisillä sijoituksilla eri ve-
lallisten antamiin velkasitoumuksiin, joiden 
vakuutena on sijoituksia samaan yhteisöön tai 
saman yhteisön antama takaus tai takausva-
kuutus. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

17 § 

Sijoitukset yhteen yhteisöön 

 
 
 
(1 mom. 3 kohta kumotaan) 

 
 
 

17 a § 

Velkasitoumuksien vakuudet 

Enintään 10 prosenttia vastuuvelasta voi-
daan kattaa suorilla tai välillisillä sijoituksil-
la velkasitoumuksiin, joiden vakuutena on si-
joituksia samaan yhteisöön tai saman yhtei-
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sön antama takaus tai takausvakuutus, jos 
kansainvälinen luottoluokituslaitos on mää-
rittänyt tälle yhteisölle luottoluokituksen, jo-
ka vastaa luottoluokkaa 1 ja luottoluokan 2 
kahta korkeinta luottoluokka-arvosanaa. 
Muutoin enintään 5 prosenttia vastuuvelasta 
voidaan kattaa suorilla tai välillisillä sijoi-
tuksilla velkasitoumuksiin, joiden vakuutena 
on sijoituksia samaan yhteisöön tai saman 
yhteisön antama takaus tai takausvakuutus. 

Tätä pykälää ei sovelleta eläkesäätiölain 
5 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin sijoituk-
siin, jos sijoituksiin liittyy turvaava vakuus. 

Tätä pykälää ei sovelleta sellaisiin vel-
kasitoumuksiin, joissa takaajana on 6 §:n 
I ryhmän 1 kohdassa tarkoitettu julkisyhteisö. 
 

 
 

18 § 

Sijoitukset vakuudettomiin velkasitoumuksiin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tätä pykälää ei sovelleta velkasitoumuk-

siin, joissa velallisena on 6 §:n I ryhmän 
1 kohdassa tarkoitettu julkisyhteisö. 
 

18 § 

Sijoitukset vakuudettomiin velkasitoumuksiin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tätä pykälää ei sovelleta velkasitoumuk-

siin, joissa velallisena on 6 §:n I ryhmän 
1 kohdassa tarkoitettu julkisyhteisö, eikä 
6 §:n I ryhmän 2 ja 3 kohdassa tarkoitettui-
hin velkasitoumuksiin. 
 

 
 

19 § 

Kateluettelo 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tilikauden päättymishetken mukainen kate-

luettelo on sidottava ja sen sivut on numeroi-
tava. Sidottu kateluettelo on säilytettävä elä-
kelaitoksen hallussa kymmenen vuotta tili-
kauden päättymisestä. 
 

19 § 

Kateluettelo 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tilikauden päättymishetken mukainen ka-

teluettelo on säilytettävä luotettavalla tavalla 
eläkelaitoksen hallussa kymmenen vuotta ti-
likauden päättymisestä. 
 

 
 

25 § 

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finanssivalvonta voi antaa tarkemmat mää-

räykset 5 §:ssä tarkoitettujen perusteiden ja 

25 § 

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finanssivalvonta voi antaa tarkemmat mää-

räykset: 
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selvityksen, 8 §:ssä tarkoitettujen perusteiden 
ja selvityksen sekä kateluettelon laatimisesta, 
sisällöstä ja toimittamisesta Finanssivalvon-
nalle, johdannaissopimusten käyttämisestä ja 
luokittelusta, varojen arvostamisesta sekä kat-
teeseen kuuluvien varojen säilyttämisestä. 
 

1) 5 §:ssä tarkoitettujen perusteiden, 8 §:ssä 
tarkoitettujen perusteiden ja selvityksen sekä 
kateluettelon laatimisesta, sisällöstä ja toimit-
tamisesta Finanssivalvonnalle; 

2) johdannaissopimusten käyttämisestä ja 
luokittelusta sekä johdannaissopimusten kä-
sittelystä vakavaraisuusrajan laskennassa; 

3) 6 §:ssä tarkoitettujen joukkovelkakirja-
lainojen luottoluokituksen soveltamisesta; 

4) 7 §:ssä tarkoitetun enimmäistappion 
määrittelystä; 

5) varojen arvostamisesta; 
6) katteeseen kuuluvien varojen säilyttämi-

sestä. 
 

 
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä maa-

liskuuta 2011. 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 
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2. 

Laki 

työntekijän eläkelain 171 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työntekijän eläkelain (395/2006) 171 §:n 1 momentti seuraavasti: 

 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

171 § 

Vanhuuseläkevastuun täydentäminen 

Vanhuuseläkkeiden rahastoituja osia täy-
dennetään rahastoinnin lisäämiseksi vuosit-
tain määrällä, joka lasketaan 166 §:n mukai-
siin laskuperusteisiin sisällytettävän eläkevas-
tuun täydennyskertoimen avulla. Täydennys-
kerroin on määriteltävä ottaen huomioon 
eläkkeiden turvaamisesta johtuvat vaatimuk-
set ja eläkelaitosten vakavaraisuus. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

171 § 

Vanhuuseläkevastuun täydentäminen 

Vanhuuseläkkeiden rahastoituja osia täy-
dennetään rahastoinnin lisäämiseksi vuosit-
tain määrällä, joka lasketaan 166 §:n mukai-
siin laskuperusteisiin sisällytettävän eläke-
vastuun täydennyskertoimen avulla. Täyden-
nyskerroin määritellään ottaen huomioon 
eläkkeiden turvaamisesta johtuvat vaatimuk-
set ja eläkelaitosten vakavaraisuus neljännes-
vuosittain tarkasteltuna. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä maa-

liskuuta 2011. 
Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 

määriteltäessä 1 päivänä heinäkuuta 2011 
voimaantulevaa täydennyskerrointa. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 
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3. 

Laki 

työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e ja 29 g §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) 29 e §:n 3 momentti ja 29 g §, 

sellaisina kuin ne ovat, 29 e §:n 3 momentti laissa 524/2008 ja 29 g § laissa 419/2003, seuraa-
vasti: 
 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

29 e § 

Työnantajakohtaisessa vakuutuskannan luo-
vuttamisessa siirtyvä toimintapääoma 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 2 momentissa tarkoitettu asetus an-

netaan kaksi kertaa kalenterivuodessa kesä-
kuun ja joulukuun loppuun mennessä tule-
vaksi voimaan lähinnä seuraavan heinäkuun 
ja tammikuun alusta lukien. Vakuutusvalvon-
taviraston on kalenterivuosittain huhtikuun ja 
lokakuun loppuun mennessä tehtävä sosiaali- 
ja terveysministeriölle esitys 2 momentissa 
tarkoitetun prosenttiosuuden vahvistamisesta. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

29 e § 

Työnantajakohtaisessa vakuutuskannan luo-
vuttamisessa siirtyvä toimintapääoma 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 2 momentissa tarkoitettu asetus an-

netaan neljä kertaa kalenterivuodessa maalis-
kuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun lop-
puun mennessä tulevaksi voimaan lähinnä 
seuraavan huhtikuun, heinäkuun, lokakuun ja 
tammikuun alusta lukien. Finanssivalvonnan 
on kalenterivuosittain helmikuun, toukokuun, 
elokuun ja marraskuun loppuun mennessä 
tehtävä sosiaali- ja terveysministeriölle esitys 
2 momentissa tarkoitetun prosenttiosuuden 
vahvistamisesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

29 g § 

Työnantajakohtaisen vakuutuskannan luovut-
tamisen ajankohta 

Työnantajakohtaisen vakuutuskannan luo-
vuttamista koskevassa sopimuksessa on mai-
nittava vakuutuskannan luovuttamisen suun-
niteltu voimaantuloajankohta. 

 

29 g § 

Työnantajakohtaisen vakuutuskannan luovut-
tamisen ajankohta 

Työnantajakohtaisen vakuutuskannan luo-
vuttamista koskevassa sopimuksessa on mai-
nittava vakuutuskannan luovuttamisen suun-
niteltu voimaantuloajankohta, jonka tulee ol-
la enintään kuusi kuukautta luovuttamista 
koskevan sopimuksen tekemisestä. 
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——— 
Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä maa-

liskuuta 2011. 
Lain 29 e § 3 momenttia sovelletaan en-

simmäisen kerran annettaessa asetusta, joka 
tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2011. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 
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4. 

Laki 

eläkesäätiölain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eläkesäätiölain (1774/1995) 6 §:n 3 momentti, 48 c §:n 1 ja 6 momentti sekä 

102 §:n 7 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 6 §:n 3 momentti laissa 251/2002, 48 c §:n 1 ja 
6 momentti laissa 1122/2006 sekä 102 §:n 7 momentti laissa 421/2003, seuraavasti: 
 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

6 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos A- tai B-osaston 46 §:n ja sen nojalla 
annettujen säännösten ja määräysten mukais-
ten varojen arvioidaan tilinpäätöksen yhtey-
dessä kattavan 46 ja 47 §:n mukaisesti vas-
tuun määrän ja varojen kokonaisuudessaan 
pysyvästi ylittävän kyseisen osaston eläke-
vastuun ja muiden velkojen määrän, erotusta 
vastaavat varat saadaan siirtää toisen osaston 
eläkevastuun katteeksi. Varojen siirto B-
osastolta edellyttää kuitenkin Vakuutusval-
vontaviraston suostumusta. Siirron seurauk-
sena sille osastolle, jolta varoja siirretään, ei 
saa jäädä vastuuvajausta. Siirrettäessä varoja 
B-osastosta edellytetään kuitenkin, että toi-
mintapääoma on 48 c §:n 2 momentin mukai-
sesti vähintään vakavaraisuusrajan kaksinker-
tainen määrä siirron jälkeen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

6 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos A- tai B-osaston 46 §:n ja sen nojalla 
annettujen säännösten ja määräysten mukais-
ten varojen arvioidaan tilinpäätöksen yhtey-
dessä kattavan 46 tai 47 §:n mukaisesti vas-
tuun määrän ja varojen kokonaisuudessaan 
pysyvästi ylittävän kyseisen osaston eläke-
vastuun ja muiden velkojen määrän, erotusta 
vastaavat varat (ylikate) saadaan siirtää toisen 
osaston eläkevastuun katteeksi. Varojen siirto 
B-osastolta edellyttää kuitenkin Finanssival-
vonnan suostumusta. Siirron seurauksena sil-
le osastolle, jolta varoja siirretään, ei saa jää-
dä vastuuvajausta. Siirrettäessä varoja B-
osastosta edellytetään kuitenkin, että toimin-
tapääoma on 48 c §:n 2 momentin mukaisesti 
vähintään vakavaraisuusrajan kaksinkertai-
nen määrä siirron jälkeen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
 

48 c § 
Eläkesäätiön tulee siirtää vuotuinen sijoi-

tustoiminnan tulos 43 §:n 2 momentin 3 koh-
dassa tarkoitettuun lisävakuutusvastuuseen. 
Sijoitustoiminnan tuloksen siirtämisen jäl-

48 c § 
Eläkesäätiön tulee siirtää vuotuinen sijoi-

tustoiminnan tulos 43 §:n 2 momentin 3 koh-
dassa tarkoitettuun lisävakuutusvastuuseen. 
Lisäksi eläkesäätiö voi siirtää lisävakuutus-
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keen lisävakuutusvastuuta voidaan kartuttaa 
tai purkaa kannatusmaksuilla siten kuin tä-
män pykälän 2—6 momentissa säädetään. 

 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos toimintapääoma on toisena peräkkäise-

nä vuonna suurempi kuin toimintapääoman 
enimmäismäärä, lisävakuutusvastuuta on pu-
rettava kannatusmaksujen alentamiseen siten, 
että toimintapääoma ei ylitä enimmäismää-
räänsä. Jos toimintapääoman enimmäismää-
rän ylityksen voidaan katsoa olevan luonteel-
taan pysyvä, eläkesäätiön on järjestettävä 
toimintansa siten, että toimintapääoman mää-
rä alenee enimmäismääräänsä pienemmäksi. 

 

vastuuseen 6 §:n mukaista ylikatetta A-
osastolta. Sijoitustoiminnan tuloksen ja yli-
katteen siirtämisen jälkeen lisävakuutusvas-
tuuta voidaan kartuttaa tai purkaa kannatus-
maksuilla siten kuin tämän pykälän 2—6 
momentissa säädetään. Eläkesäätiö voi pur-
kaa lisävakuutusvastuuta myös toimintapää-
oman ylitteen palautuksena siten kuin 45 §:n 
4 momentissa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos toimintapääoma on toisena peräkkäise-
nä vuonna suurempi kuin toimintapääoman 
enimmäismäärä, lisävakuutusvastuuta on sa-
notusta vuodesta lukien purettava kannatus-
maksujen alentamiseen vuosittain määrä, jo-
ka on yksi kolmasosa siitä määrästä, jolla 
eläkesäätiön toimintapääoma ylittää sen 
enimmäismäärän. Jos toimintapääoman 
enimmäismäärän ylityksen voidaan katsoa 
olevan luonteeltaan pysyvä, eläkesäätiön on 
järjestettävä toimintansa siten, että toiminta-
pääoman määrä alenee enimmäismääräänsä 
pienemmäksi. 

 
 

102 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vakuutustoiminta siirtyy vastaanottavalle 
vakuutuslaitokselle luovutussopimuksessa 
mainittuna ajankohtana, kun Vakuutusval-
vontavirasto on antanut suostumuksensa toi-
menpiteeseen, jollei Vakuutusvalvontavirasto 
päätöksessään määrää jotain myöhempää 
ajankohtaa. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

102 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vakuutustoiminta siirtyy vastaanottavalle 
vakuutuslaitokselle luovutussopimuksessa 
mainittuna ajankohtana sen jälkeen, kun Fi-
nanssivalvonta on antanut suostumuksensa 
toimenpiteeseen. Luovutussopimuksessa 
mainitun siirtoajankohdan tulee olla enin-
tään kuusi kuukautta luovutussopimuksen te-
kemisestä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä maa-

liskuuta 2011. 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 
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5. 

Laki 

vakuutuskassalain 83 d ja 135 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vakuutuskassalain (1164/1992) 83 d §:n 1 ja 6 momentti sekä 135 §:n 5 moment-

ti, sellaisina kuin ne ovat, 83 d §:n 1 ja 6 momentti laissa 1123/2006 sekä 135 §:n 5 momentti 
laissa 420/2003, seuraavasti: 
 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

83 d § 
Eläkekassan tulee siirtää vuotuinen sijoitus-

toiminnan tulos 79 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettuun lisävakuutusvastuuseen. Sijoitustoi-
minnan tuloksen siirtämisen jälkeen lisäva-
kuutusvastuuta voidaan kartuttaa tai purkaa 
vakuutusmaksuilla siten kuin tämän pykälän 
2—6 momentissa säädetään. 

 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos toimintapääoma on toisena peräkkäise-

nä vuonna suurempi kuin toimintapääoman 
enimmäismäärä, lisävakuutusvastuuta on pu-
rettava vakuutusmaksujen alentamiseen siten, 
että toimintapääoma ei ylitä enimmäismää-
räänsä. Jos toimintapääoman enimmäismää-
rän ylityksen voidaan katsoa olevan luonteel-
taan pysyvä, eläkekassan on järjestettävä toi-
mintansa siten, että toimintapääoman määrä 
alenee enimmäismääräänsä pienemmäksi. 

 

83 d § 
Eläkekassan tulee siirtää vuotuinen sijoi-

tustoiminnan tulos 79 §:n 2 momentissa tar-
koitettuun lisävakuutusvastuuseen. Lisäksi 
eläkekassa voi siirtää lisävakuutusvastuuseen 
8 a §:n mukaista ylikatetta lisäetuja myöntä-
västä osastosta. Sijoitustoiminnan tuloksen 
ja ylikatteen siirtämisen jälkeen lisävakuu-
tusvastuuta voidaan kartuttaa tai purkaa va-
kuutusmaksuilla siten kuin tämän pykälän 
2—6 momentissa säädetään. Lisäksi eläke-
kassa voi purkaa lisävakuutusvastuuta toi-
mintapääoman ylitteen palautuksena siten 
kuin 83 a §:n 3 momentissa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos toimintapääoma on toisena peräkkäise-
nä vuonna suurempi kuin toimintapääoman 
enimmäismäärä, lisävakuutusvastuuta on sa-
notusta vuodesta lukien purettava vakuutus-
maksujen alentamiseen vuosittain määrä, jo-
ka on yksi kolmasosa siitä määrästä, jolla 
eläkekassan toimintapääoma ylittää sen 
enimmäismäärän. Jos toimintapääoman 
enimmäismäärän ylityksen voidaan katsoa 
olevan luonteeltaan pysyvä, eläkekassan on 
järjestettävä toimintansa siten, että toiminta-
pääoman määrä alenee enimmäismääräänsä 
pienemmäksi. 
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135 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vastuu siirtyy vastaanottavalle vakuutuslai-
tokselle, kun Vakuutusvalvontavirasto on an-
tanut suostumuksensa toimenpiteeseen. Vi-
rasto voi hakemuksesta vahvistaa vastuun 
siirtymiselle muunkin ajankohdan. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

135 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vastuu siirtyy vastaanottavalle vakuutuslai-
tokselle vastuun siirtämistä koskevassa so-
pimuksessa mainittuna ajankohtana sen jäl-
keen, kun Finanssivalvonta on antanut suos-
tumuksensa toimenpiteeseen. Sopimuksessa 
mainitun siirtoajankohdan tulee olla enin-
tään kuusi kuukautta luovuttamista koskevan 
sopimuksen tekemisestä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä maa-

liskuuta 2011. 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 
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6. 

Laki 

eläkesäätiölain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eläkesäätiölain muuttamisesta annetun lain (1122/2006) voimaantulosäännös seu-

raavasti: 
 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2007. Ennen tämän lain voimaantuloa 
voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyt-
tämiin toimenpiteisiin. 

Eläkesäätiö  voi soveltaa  tällä  lailla ku-
mottua 48 a §:n 2 momentin 5 kohtaa 
31 päivään joulukuuta 2010 saakka. 

 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2007. Ennen tämän lain voimaantuloa 
voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyt-
tämiin toimenpiteisiin. 

Eläkesäätiö  voi soveltaa tällä lailla kumot-
tua 48 a §:n 2 momentin 5 kohtaa 31 päivään 
joulukuuta 2010 saakka. 

Eläkesäätiö, jolla on tällä lailla kumotussa 
48 a §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettu 
takaus tai vakuus 31 päivänä joulukuuta 
2010, voi soveltaa mainittua lainkohtaa 
31 päivään joulukuuta 2012 saakka. 

 
 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä maa-
liskuuta 2011. 

Voimaantulosäännöksen 3 momenttia so-
velletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 
2011. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 
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7. 

Laki 

vakuutuskassalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vakuutuskassalain muuttamisesta annetun lain (1123/2006) voimaantulosäännös 

seuraavasti: 
 
 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2007. Ennen tämän lain voimaantuloa 
voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyt-
tämiin toimenpiteisiin. 

Eläkekassa voi soveltaa tällä lailla kumot-
tua 83 b §:n 2 momentin 7 kohtaa 31 päivään 
joulukuuta 2010 saakka. 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2007. Ennen tämän lain voimaantuloa 
voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyt-
tämiin toimenpiteisiin. 

Eläkekassa voi soveltaa tällä lailla kumot-
tua 83 b §:n 2 momentin 7 kohtaa 31 päivään 
joulukuuta 2010 saakka. 

Eläkekassa, jolla on tällä lailla kumotussa 
83 b §:n 2 momentin 7 kohdassa tarkoitettu 
takaus tai vakuus 31 päivänä joulukuuta 
2010, voi soveltaa mainittua lainkohtaa 
31 päivään joulukuuta 2012 saakka. 

 
 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä maa-
liskuuta 2011. 

Voimaantulosäännöksen 3 momenttia so-
velletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 
2011. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 
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Muut liitteet 
Asetusluonnos 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valtioneuvoston asetus 

vakavaraisuusrajan kaavassa käytettävien muuttujien arvoista 

Annettu Helsingissä    päivänä     kuuta 20   

————— 
 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esitte-
lystä, säädetään eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta 
annetun lain (1114/2006) 10 §:n 3 momentin nojalla: 
 
 

1 § 
Laskettaessa eläkelaitoksen vakavaraisuus-

rajaa eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan las-
kemisesta ja vastuuvelan kattamisesta anne-
tun lain (1114/2006) 10 §:n mukaisesti, 
3 momentissa tarkoitettu sijoitusryhmän i 
tuoton odotusarvo (mi) ja hajonta (si) saadaan 

tämän asetuksen liitteen 1 taulukosta ja sijoi-
tusryhmien i ja j väliset korrelaatiot rij saa-
daan tämän asetuksen liitteen 2 taulukosta. 
 

2 § 
Tämä asetus tulee voimaan  päivänä kuuta 

2011. 
 
 

Helsingissä    päivänä     kuuta 2010 

 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula 

 
 

Johtaja Heli Backman 
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Liite 1 

 
 
 
 
 
 
 

Sijoitusryhmä 

 

Ryhmän tunnus Tuotto-odotus Hajonta 

  I 1)  3.0  0.6 
  I 2)  3.5  0.8 
  I 3)  4.0  1.5 

I  Rahamarkkinavälineet 

  I 4)  3.5  2.0 
 II 1)  3.5  2.0 
 II 2)  4.0  4.0 
 II 3)  4.5  5.0 
 II 4)  5.0  6.0 

II  Joukkovelkakirjalainat 

 II 5)  6.0 10.0 
III 1)  6.0  7.0 
III 2)  7.0 10.0 
III 3)  7.0 11.0 

III  Kiinteistöt  

III 4)  8.5 15.0 
IV 1)  8.0 18.0 
IV 2) 10.0 24.0 

IV  Osakkeet 

IV 3) 11.0 28.0 
 V 1)  4.0  6.5 
 V 2)  6.5  8.0 
 V 3)  8.0 20.0 

V  Erinäiset sijoitukset 

 V 4) 12.0 34.0 
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Liite 2 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

I.1 I.2 I.3 I.4 II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 III.1 III.2 III.3 III.4 IV.1 IV.2 IV.3 V.1 V.2 V.3 V.4 

I.1 1.0 0.9 0.9 0.9 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 

I.2 0.9 1.0 0.9 0.9 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 

I.3 0.9 0.9 1.0 0.9 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 

I.4 0.9 0.9 0.9 1.0 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 

II.1 0.3 0.3 0.3 0.3 1.0 0.9 0.7 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 

II.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.9 1.0 0.7 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 

II.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.7 0.7 1.0 0.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 

II.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 0.7 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0 

II.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.0 0.0 

III.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

III.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.0 0.9 0.9 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

III.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 1.0 0.9 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

III.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.9 1.0 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

IV.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 1.0 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 

IV.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.9 1.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 

IV.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.9 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

V.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.7 0.0 0.0 

V.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.0 0.0 0.0 

V.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 

V.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 
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Asetusluonnos 2 
 
 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 

luottoluokista eläkelaitoksen vakavaraisuusrajaa laskettaessa 

Annettu Helsingissä       päivänä kuuta 20   

————— 
 

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläkelaitoksen vakavarai-
suusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain (1114/2006) 6 §:n nojalla: 
 
 

1 § 
Tämän asetuksen 2 §:ssä sanotuilla luotto-

luokituslaitoksilla tarkoitetaan seuraavia lai-
toksia: 

Fitch Ratings (myöhemmin Fitch), Moo-
dy's Investors Service (myöhemmin Moo-
dy´s), McGraw-Hill International, joka jul-
kistaa luottoluokituksia nimellä Standard and 
Poor's (myöhemmin Standard & Poor´s) ja 
DBRS. 
 

2 § 
Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laske-

misesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun 
lain (1114/2006) 6 §:ssä tarkoitetut luotto-
luokat määritellään seuraavasti: 

 
Luottoluokka 1 
 

Luottoluokituslai-
tos 

Luottoluokka 1 

Fitch AAA – AA- 
Moody´s Aaa – Aa3 
Standard & Poor´s AAA – AA- 
DBRS AAA – AAL 

 
Luottoluokka 2 
 

Luottoluokituslai-
tos 

Luottoluokka 2 

Fitch A+ –  BBB- 
Moody´s A1 – Baa3 
Standard & Poor´s A+ – BBB- 
DBRS AH – BBBL 

 
Luottoluokka 3 
 

Luottoluokituslai-
tos 

Luottoluokka 3 

Fitch BB+ tai alle 
Moody´s Ba1 tai alle 
Standard & Poor´s BB+ tai alle 
DBRS BBH tai alle 

 
 
 

3 § 
Tämä asetus tulee voimaan  päivänä kuuta 

20. 
 

Helsingissä      päivänä     kuuta 20   

 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula 

 
 

Johtaja Heli Backman 
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