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Viittaus

Kommentit perusteluineen (ja mahdollinen muotoiluehdotus)

Finanssivalvonnan vastaus

Yleiset kommentit

Eläkesäätiöyhdistys – ESY

Lisäeläkkeitä hoitavien eläkesäätiöiden ja eläkekassojen katetta
Yleisesti ottaen lomakkeiden
koskeva lainsäädäntö pohjautuu pääosin vuonna 1994 tehtyihin
täyttöohjeet ovat hyvin puutteelliset.
malleihin. Ajan kuluessa vanhan lainsäädännön soveltaminen on
luonut kasvavia haasteita sekä noudattamisen että myös viranomaisraportoinnin suhteen. Laki ja vanhan lain perusteella tehdyt
luokittelut eivät tunnista useitakaan sijoitusinstrumentteja. Puutteellisten määräysten ja ohjeiden vuoksi kukin valvottava joutuu itsenäisesti harkitsemaan mihin luokkaan mikäkin sijoitusinstrumentti kuuluu. Tämä ei voi olla lain, määräysten ja viranomaisvalvonnan näkökulmasta tarkoituksenmukaista. Tämän vuoksi lisäeläkelaitosten katetta koskevaa luokittelua (määräyksiä/ohjeita) pitäisi viimein täsmentää ja tarkentaa. Eläkesäätiölaista ja vakuutuskassalaista löytyy
tietyn tyyppisiä valtuutussäännöksiä asian tekemiseen mm. ESL 46
§ 8 ja ESL 46 § 10.
Määräykset ja ohjeet 19/2013 sisältävät 4.7 luvun (37) kohta. Määräykset ovat tältä osin olleet lähes muuttamattomina hyvin kauan,
vaikka sijoitusympäristö, raportointi ja riskienhallinta ovat muuttuneet melkoisesti. Kohdassa säädetään niistä varoista, mitä lisäelä-

Finanssivalvonta ottaa käsittelyyn katetta koskevien määräystensä ja ohjeidensa sekä tiedonkeruulomakkeiden ja niiden ohjeiden uudistamisen, kun vielä toistaiseksi valmisteilla
oleva VKL:n ja ESL:n uudistaminen on valmistunut.
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kesäätiö voi lukea eläkevastuun katteeseen ESL 47 m §:n 1 momentin perusteella. Kohtaan sisältyvää ”muita varoja ja sitoumuksia
enintään (10) prosenttia eläkevastuun bruttomäärästä” käytetään
yleisesti OECD-maiden ulkopuolella oleviin kehittyvien markkinoiden
sijoituksiin. Osuus on verrattain pieni. Sen käyttämistä rajoittaa osaltaan myös valuuttariskiä koskeva rajoitus, joka sallii enintään 30
prosentin valuuttariskin. Esitämme sen perusteella, että tätä 10 prosentin osuutta kyseisen ryhmän sisällä nostettaisiin 15 prosenttiin.
Se antaisi näille eläkelaitoksille paremmat mahdollisuudet sijoitustensa hajauttamiseen ja sijoituksista päättämiseen. Tämä olisi toivottava pikainen muutos. Myös ryhmään kuuluvien muiden sijoitusten keskinäisiä suhteita voisi harkita muutettavaksi ja harkita ryhmään kuuluvien sijoitusluokkien keskinäisiä painoja.
VO-taulukossa mainitaan vain talletuspankki, vaikka laeissa samaan
taulukkopohjaan kuuluu myös vakuutusyhtiöt (ESL 47 b § ja VKL 83
h §)
VO-taulukossa kerrotaan ETA-valtiot rinnastamisesta, vaikka
1.4.2017 voimaan tulleen lainsäädännön mukaan myös OECDvaltiot rinnastetaan ETA-valtioihin.
VO-ohjeissa on maininta eläkesäätiön vastuuvelasta, vaikka eläkesäätiölain mukaan eläkesäätiöillä käytetään mainitussa tilanteessa sanaa eläkevastuu.
VO-tiedonkeruu: Selkeä lomake eläkevastuusta ja sen katteena olevasta omaisuudesta
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oleva VKL:n ja ESL:n uudistaminen on valmistunut.

14.11.2017
Julkinen
Työeläkelaitokset, Johanna Korhonen

Sosiaali- ja terveysministeriö

Vakuutuskassat ry
Valtiovarainministeriö

Palaute määräyksistä ja ohjeista 19/2013 (Dnro FIVA
4/01.00/2013) Lausuntopyyntö 4/2017 Dnro FIVA
11/01.00/2017
Sosiaali- ja terveysministeriöllä ei ole huomautettavaa lausuntopyynnön kohteena oleviin vakuutussektorin määräysten ja ohjeiden sekä
tiedonkeruulomakkeiden ja niiden ohjeiden muutoksiin.
Sairauskassojen ja hautaus- ja eroavustuskassojen määräysten ja
ohjeiden muutokset ovat teknisiä, eikä Vakuutuskassat ry:llä ole asiasta lausuttavaa.
VM:n rahoitusmarkkinaosastolta ei ole lausuttavaa tähän lausuntopyyntöön.

