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EDUSKUNNAN VASTAUS 184/2008 vp
Hallituksen esitys lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten sijoitustoimintaa ja vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Asia
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten sijoitustoimintaa ja vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttamista
koskevaksi lainsäädännöksi (HE 180/2008 vp).

Valiokuntakäsittely
Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta
mietinnön (StVM 33/2008 vp).
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten vanhuuseläkkeiden rahastointia ja toimintapääomaa koskevien säännösten väliaikaisesta muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Sen estämättä, mitä työntekijän eläkelain
(395/2006) 171 §:n 1 momentissa säädetään vanhuuseläkkeiden rahastoitujen osien täydentämisestä, täydennys siirretään vuonna 2008 työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997)
14 §:n 2 momentin mukaiseen osittamattomaan
lisävakuutusvastuuseen,
eläkesäätiölain
(1174/1995) 43 §:n ja vakuutuskassalain
(1164/1992) 79 §:n mukaiseen lisävakuutusvastuuseen ja vähennetään merimieseläkelain
(1290/2006) 208 §:n 1 momentin mukaisesta vakuutusteknisestä vastuuvelasta.
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2§
Sen estämättä, mitä eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain (1114/2006) 10 §:ssä säädetään parametrin t määräytymisestä, käytetään
vuonna 2008 parametrin t arvoa määrättäessä
eläkevastuun täydennyskertoimelle arvoa nolla.
3§
Sen lisäksi, mitä työeläkevakuutusyhtiöistä
annetun lain 16 §:ssä, vakuutuskassalain
83 b §:ssä ja merimieseläkelain 208 §:ssä säädetään, työeläkevakuutusyhtiön, eläkekassan ja
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Merimieseläkekassan toimintapääomaan rinnastetaan ja vastuuvelasta vähennetään vakavaraisuutta laskettaessa osa yhteisesti kustannettavia
kuluja varten tarkoitetusta, maksun tasausosista
muodostuneesta vastuusta. Toimintapääomaan
rinnastettava osuus tasausvastuusta annetaan
Vakuutusvalvontaviraston tekemän selvityksen
perusteella sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella kiinteänä prosenttiosuutena eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskennassa käytettävästä vastuuvelasta. Jos eläkelaitoksen tasausvastuu muodostuu negatiiviseksi edellä sanotun rinnastuksen jälkeen, negatiivinen määrä kirjataan
saatavaksi eläkelaitosten kustannusten jaossa.
Jos 1 §:ssä tarkoitettu osittamaton lisävakuutusvastuu tai lisävakuutusvastuu muodostuu tappion peittämisen jälkeen negatiiviseksi, voi osittamaton lisävakuutusvastuu tai lisävakuutusvastuu olla negatiivinen enintään rinnastettavan
osuuden verran.

4§
Sen lisäksi, mitä eläkesäätiölain 48 a §:ssä
säädetään, B-eläkesäätiön ja AB-eläkesäätiön Bosaston toimintapääomaan rinnastetaan ja eläkevastuusta vähennetään osa yhteisesti kustannettavia kuluja varten tarkoitetusta, maksun tasausosista muodostuneesta vastuusta siten kuin tämän lain 3 §:ssä säädetään.

5§
Edellä 1 §:ssä tarkoitettua siirtoa ja 3 ja
4 §:ssä tarkoitettua toimintapääomaan rinnastettavaa osuutta tasausvastuusta ei oteta huomioon
toimintapääomassa vakuutusmaksun tai kannatusmaksun alennuksia määrättäessä. Edellä sanottua siirtoa ja rinnastettavaa osuutta ei myöskään oteta huomioon sovellettaessa työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 23 §:ää.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua siirtoa ja
rinnastettavaa osuutta ei oteta huomioon toimin2

tapääoman lisäyksenä eikä vastuuvelan vähennyksenä eläkesäätiölain 48 c §:ssä ja vakuutuskassalain 83 d §:ssä sanottua toimintapääoman
enimmäismäärän ylittävää määrää laskettaessa.
6§
Sen estämättä, mitä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 17 §:ssä, eläkesäätiölain
48 b §:ssä, vakuutuskassalain 83 c §:ssä ja merimieseläkelain 209 §:ssä säädetään, työeläkevakuutusyhtiön toimintapääoman vähimmäismäärä on kaksi prosenttia sekä eläkesäätiön, eläkekassan ja Merimieseläkekassan toimintapääoman vähimmäismäärä on yksi prosentti vakavaraisuusrajan laskennassa käytettävästä vastuuvelasta.
7§
Sen estämättä, mitä työntekijän eläkelain
muuttamisesta annetun lain (1121/2006) voimaantulosäännöksen 2 momentissa säädetään,
osaketuottosidonnaisen
lisävakuutusvastuun
vuotuista muutosta laskettaessa käytetään kymmenesosaa vuosina 2008—2010 työntekijän eläkelain 168 §:n 2 momentin 4 virkkeessä tarkoitetusta vastuuvelasta.
Sen estämättä, mitä eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain 27 §:ssä säädetään, osaketuottosidonnaisuuden asteelle λ käytetään vakavaraisuusrajan laskemisen kaavaa sovellettaessa
arvoa 0,1 vuosina 2008—2010.

8§
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 2008 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta
2010. Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
Määrättäessä eläkesäätiölain 48 c §:ssä ja vakuutuskassalain 83 d §:ssä sanottua toimintapääoman enimmäismäärän ylittävää määrää
vuonna 2008 ei oteta huomioon 7 §:n säännöksiä.
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Edellä 1 §:ssä tarkoitettu siirto ja 2 §:ssä tarkoitettu parametrin t määräytyminen otetaan
huomioon eläkelaitoksen toimintapääomaa mää-

rättäessä ja vakavaraisuusrajaa laskettaessa 17
päivästä lokakuuta 2008 lukien.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2008
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