06.11.2018
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI ELÄKESÄÄTIÖLAIN JA
VAKUUTUSKASSALAIN MUUTTAMISESTA SEKÄ ERÄIKSI MUIKSI LAEIKSI (HE 205/2018)
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläkesäätiölakia, vakuutuskassalakia, maksuperusteisista
lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa annettua lakia sekä vakuutusyhtiölakia.
Ehdotetuilla laeilla pantaisiin täytäntöön ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta
ja valvonnasta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2016/2341/EU (direktiivi)
säätämällä direktiivin edellyttämistä välttämättömistä muutoksista.
Ehdotettuja
lakeja
sovellettaisiin eläkesäätiöiden
ja
eläkekassojen
vapaaehtoiseen
lisäeläketoimintaan, mutta ei niiden toimintaan siltä osin kuin ne harjoittavat työntekijän eläkelaissa
ja yrittäjän eläkelaissa tarkoitettua lakisääteistä eläkevakuutusliikettä. Ehdotettuja muutoksia ei
pääsääntöisesti sovellettaisi lisäeläketoimintaan, jossa on vähemmän kuin 100 vakuutettua,
hallinnollisen taakan rajoittamiseksi.
Eläkesäätiölakiin ja vakuutuskassalakiin lisättäisiin säännöksiä eläkesäätiöiden ja eläkekassojen
hallintojärjestelmästä, sijoitusten hoidosta, vakuutetuille ja etuudensaajille annettavista tiedoista,
valvonnasta, rajat ylittävästä toiminnasta ja lisäeläkejärjestelyjen rajat ylittävistä siirroista.
Rajat ylittävällä toiminnalla tarkoitetaan sellaisen lisäeläkejärjestelyn hallinnointia, jossa
vakuuttavan työnantajan ja vakuutettujen väliseen suhteeseen sovelletaan jonkin muun ETA-valtion
sosiaali- ja työlainsäädäntöä kuin vakuuttavan laitoksen kotivaltion sosiaali- ja työoikeutta. Rajat
ylittävän toiminnan sääntelyä täsmennettäisiin nykyisestä. Lisäeläkejärjestelyn rajat ylittävä siirto
ETA-alueella rekisteröityyn ammatilliseen lisäeläkelaitokseen ja ulkomaiseen ETAvakuutusyhtiöön tulisi mahdolliseksi tietyin laissa säädetyin edellytyksin. Vastaavasti ulkomaisesta
Eta-lisäeläkelaitoksesta ja ulkomaisesta ETA-vakuutusyhtiöstä olisi mahdollista siirtää
lisäeläkejärjestely lisäeläketoimintaa harjoittavaan eläkesäätiöön ja eläkekassaan.
Eläkesäätiöiden ja eläkekassojen lisäeläketoiminnan hallintojärjestelmässä tulee olla
riskienhallintatoiminto, sisäisen tarkastuksen toiminto ja aktuaaritoiminto. Johdannaisten
käyttäminen sallittaisiin, kun ne pienentävät sijoitusriskiä ja mahdollistavat sijoitusten tehokkaan
hoidon. Vakuutetuille tulisi antaa vuosittain lisäeläkejärjestelyn eläke-etuusote.
Eläkesäätiöiden vapaaehtoisen lisäeläketoiminnan eläkevastuun ja eläkekassojen vapaaehtoisen
lisäeläketoiminnan vastuuvelan laskennassa käytettävän koron sääntelyä muutettaisiin siten, että
Finanssivalvonta antaisi määräyksen koron enimmäismäärästä. Enimmäismäärää asetettaessa
Finanssivalvonnan tulee ottaa huomioon tiettyjen korkealaatuisten joukkovelkakirjojen tuottotaso
sekä eläkesäätiöiden ja eläkekassojen lisäeläketoimintaa vastaavien varojen yleinen tuottotaso.
Kuten nykyisin eläkesäätiö ja eläkekassa voisi hakea Finanssivalvonnalta lupaa käyttää
enimmäiskorkoa korkeampaa korkoa vastuuvelkaa kattavan omaisuuden tuottotason mukaan
tekemällä siitä turvaavuuden kannalta riittävä vähennys.
Esitykseen on direktiivin täytäntöön panemiseksi tarpeen tehdä vähäisiä teknisiä tarkistuksia
ulkomaisten ETA-lisäeläkelaitosten ja ulkomaisten ETA-vakuutusyhtiöiden sääntelyn osalta.
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