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Palaute muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden ja eläkekassojen sekä hautaus- ja
eroavustuskassojen vastuuvelan ja eläkevastuun määräyksiä ja ohjeita koskevaan luonnokseen

Kooste lausunnoissa esitetyistä kommenteista

Finanssivalvonnan vastaus

Yleiset kommentit
FK:n näkemyksen mukaan luonnoksessa muun kuin lakisääteisen lisäeläkkeen vastuuvelan/eläkevastuun katesäännösten tulisi mahdollisimman pitkälle vastata henkivakuutusyhtiöiden lisäeläkevakuutusten vastuuvelan katesäännöksiä.
Laitokset kilpailevat samoilla markkinoilla ja säännösten erilaisuus voi johtaa kilpailuetuun/-haittaan.
FK ei pidä hyvänä viranomaissääntelynä sitä, että nykyisiä
määräyksiä muutetaan siten, että voimassa olevan valtuutuksien perusteella annetut määräykset tehdyistä rinnastuksista poistetaan ilman erillistä perustetta ja ilman riittävän
pitkää siirtymäaikaa. Valvottavien tulee pystyä varautumaan
ennakolta määräysten muutoksiin. FK esittää, että valtuutuksien nojalla annetut määräykset palautetaan tai poistetaan
riittävän pitkän siirtymäajan jälkeen, mikäli poistamiselle löytyy riittävät perustelut. Määräyksen kirjoittaminen uuteen
esitysmuotoon ei ole riittävä perustelu poistaa rinnastuksia.
Määräykset voidaan muutoin ajantasaistaa. Vastaavia määräyksiä sisältyy edelleen muiden vakuutustoimialan valvottavien määräyksiin.

Vakuutusyhtiöitä koskevat Finanssivalvonnan antamat määräykset ja ohjeet uudistetaan myöhemmin.

Ks. jäljempänä lausunnossa viitatut yksittäiset lausuntokohdat.
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STM: Ministeriö pitää kannatettavana luonnoksessa esitettyä
määräys- ja ohjekokoelman uudistamista.
ESY: Uusi luonnos määräys- ja ohjekokoelmaksi on selkeä ja
käyttäjäystävällinen. Lisäksi kaikkien osapuolten intressissä
on, että valvottavaa koskevat ajantasaiset määräykset ja
ohjeet löytyisivät päivitettynä ja kumotut osuudet poistettuna
yhdestä paikasta.
Yksityiskohtaiset kommentit
4.2 Kateluettelon laatiminen
ESY: Ehdottaisimme määräystä muutettavaksi seuraavasti:
Katteenhaltijan on ilmoitettava Finanssivalvonnalle kateluettelon säilytyspaikka sekä luettelon ylläpidosta vastaavan
henkilön nimi yhteystietoineen.
STM: Luvun 4 kohta 4.2 (6) Luonnoksessa mainitut määräyksenantoon valtuuttavat ESL:n ja VKL:n lainkohdat eivät
sisällä nimenomaista määräyksenantovaltuutusta kateluettelon säilyttämisestä. Kateluettelon säilyttämistä koskeva määräyksenantovaltuutus sisältyy lain maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa 19
§:ään.
4.3 Kateluettelon sisältö
FK toteaa, että määräys- ja ohjekokoelman luonnoksesta on
poistettu voimassa olevassa määräyksessä olleet seuraavat
rinnastukset, joihin ylemmän asteisten säännösten mukaan

Ei muutosta. Teksti on näin myös 1.1.2013 voimaantulleessa TyELin vastaavassa
MOK:ssa.

Ei muutosta. Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan ESL 47 § ja VKL 83 f §
sisältävät Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuudet.
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FIVAlla on määräyksen antovaltuudet:
ETA- valtiossa toimiluvan saaneisiin julkisen
valvonnan alaisiin talletuspankkiin ja vakuutusyhtiöön tehdyt
rinnastukset;
ETA-valtiossa sijaitsevat säänneltyjen markkinoiden rinnastukset;
ETA-valtiossa julkisen valvonnan alaisen vakuutusyhtiön myöntämän henkivakuutuksen tai kapitalisaattosopimukseen rinnastus ESL 47 b § 3 kohdan mukaiseen
velkasitoumukseen.

Ei muutosta. Finanssivalvonta käsittelee lausunnossa mainitut rinnastukset jatkossa tapauskohtaisesti valvottavan hakemuksesta.
Palautettu.
Palautettu ohjeeksi.

FK: Määräyksen kohdasta (15) puuttuu sana:
…toiminnallisella kokonaisuudella tarkoitetaan osakkaan tai
työnantajan käytössä…

Muutettu.

ESY: Nyt kumottavaksi ehdotettuihin määräyksiin sisältyy
eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain antamien valtuutusten
perusteella tehtyjä rinnastuksia, jotka on jätetty pois lausunnolla olevasta luonnoksesta. Laissa tehdyt valtuutukset eivät
ole pelkkiä valtuutuksia, vaan osittain on kysymys pykälän
sisällön selventämisestä.

Ei muutosta. Finanssivalvonta käsittelee lausunnossa mainitut rinnastukset jatkossa tapauskohtaisesti valvottavan hakemuksesta.

ESL:n 47 b §:n ja vastaavan vakuutuskassalakiin sisältyvän
pykälän valtuutuksen nojalla Finanssivalvonta rinnasti ETAvaltiossa toimiluvan saaneisiin julkisen valvonnan alaisiin
talletuspankkiin ja vakuutusyhtiöön tiettyjä yhteisöjä (Finnvera Oyj yms). On mahdollista, että joillakin eläkekassoilla ja
eläkesäätiöillä on käytössään velkasitoumuksia tai takauksia
ao. laitoksissa, jotka rinnastuksen poistumisen jälkeen muut-

Ei muutosta. Finanssivalvonta käsittelee lausunnossa mainitut rinnastukset jatkossa tapauskohtaisesti valvottavan hakemuksesta.
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tuisivat luonteeltaan katearvoltaan huonompiarvoiseksi. Muutos saattaa myös johtaa joillakin eläkelaitoksilla katekelpoisen omaisuuden vähenemiseen ja ääritapauksissa kateongelmiin. Emme pidä kohtuullisena emmekä soveliaana kokonaan poistaa lain valtuutuksen perusteella tehtyjä rinnastuksia määräyksistä. Luetteloa voidaan tarkistaa, jos siihen sisältyy yhteisöjä, jotka eivät siihen kuulu, mutta valtuutuksen
käyttämisestä ei tulisi kokonaan luopua. Vähintäänkin tämänkaltaisissa muutoksissa tulisi käyttää siirtymäaikaa, jotta
ao. rinnastuksia käyttäneet eläkelaitokset voisivat ilman hankaluuksia tehdä tarvittavia muutoksia sijoitusjakaumassaan.
Huomioon on lisäksi otettava se, että vastaavat rinnastukset
ovat edelleen voimassa henkivakuutusyhtiöiden määräyksissä, joten yksipuolisilla muutoksilla viranomainen asettaisi
yhden toimijajoukon muita heikompaan asemaan.
ESY: Kumottavaksi ehdotettuun määräys- ja ohjekokoelmaan
sisältyy ESL 2 §:n 1 momentin 8 kohdan antamaan valtuutukseen perustuva tarkennus, että säänneltyinä markkinoina
pidetään Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaistuja säänneltyjä markkinoita koskevaan luetteloon. Pidämme
tärkeänä, että vastaavanlainen selvennys mainittaisiin jatkossakin määräys- ja ohjekokoelmassa.

Palautettu.

FK toteaa, että rakenneuudistuksen yhteydessä määräyksistä on poistettu määräys vakuutusyhtiön antaman jälleenvakuutuksen käsittelystä katettavaa eläkevastuuta/vastuuvelkaa laskettaessa. FK esittää, että määräys palautetaan. Määräyksen kirjoittaminen uuteen esitysmuotoon
ei ole perustelu poistaa laissa olevan valtuutuksen nojalla

Ei muutosta. Jälleenvakuutuksesta on määrätty ESL 46 §:ssä ja VKL 83 §:ssä.
Finanssivalvonta käsittelee asian jatkossa tapauskohtaisesti valvottavan hakemuksesta.
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annettua määräystä. FK kiinnittää huomiota, että vastaavat
jälleenvakuutusta koskevat määräykset ovat myös henki- ja
vahinkovakuutusyhtiöllä sekä vakuutusyhdistyksillä.
ESY: Kumottavaksi ehdotettuun määräys- ja ohjekokoelmaan
sisältyy määräys, minkä mukaan jälleenvakuutettu osuus
voidaan vähentää eläkevastuun bruttomäärästä (ESL 46 § 3
mom. 1 kohta). Emme pidä hyväksyttävänä jälleenvakuutetun osuuden poisjättämistä määräys- ja ohjekokoelmasta
eränä, joka voidaan vähentää eläkevastuun bruttomäärästä.
Jälleenvakuutus tosiasiallisesti vähentää ja poistaa vakuutusriskejä ja mainitun mahdollisuuden poisottaminen todellisuudessa heikentäisi eläkekassojen ja eläkesäätiöiden mahdollisuuksia eläkevastuun/vastuuvelan kattamiseen tavalla, mitä
ei voida pitää hyväksyttävänä.

Ks. edellinen kohta.

STM: Luvun 4 kohta 4.3 (9), viimeinen virke: ESL- ja VKL:ssä
ei ole nimenomaisia säännöksiä kateluettelon ryhmittelystä,
jolloin virkkeen sisältö voi jäädä epäselväksi

Ei muutosta. Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan ESL 47 § ja VKL 83 f §
sisältävät Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuudet.

4.4 Katteeseen kuuluvien varojen säilyttäminen
STM: Luvun 4 kohta 4.4 (19): Sana ’asiakirjat’ tullee korvata
sanalla ’varat’.

Muutettu.

4.6 Sijoitusrahasto-osuudet ja johdannaissopimukset
vastuuvelan ja eläkevastuun katteessa
FK toteaa, että määräyksistä on poistettu voimassa olevissa
katemääräyksissä olevat määräykset sijoitusrahasto-

Ei muutosta. Poistetut määräyskohdat sisälsivät ainoastaan sijoitusrahastojen,
yhteissijoitusyritysten ja kiinteistöyhteisöjen määritelmät.
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osuuksien käsittelystä mm. yhteissijoitusyritysten lukemisesta
eläkevastuun/vastuuvelan katteeseen, määräykset ns. kehitysyhtiön tai venture capital –yhtön rinnastamisesta sijoitusrahastoihin tai muihin yhteissijoitusyrityksiin, kiinteistörahastoja koskevat määräykset ja osake- ja yhdistelmärahastoja
koskevat määräykset. Lain mukaan FIVAlla on valtuudet antaa edelleen ko. määräykset. FK toteaa, että määräys- ja
ohjekokoelman kirjoittaminen uuteen esitysmuotoon ei ole
perustelu poistaa laissa olevan valtuutuksen nojalla annettuja
määräyksiä. Ainakin soveltajan näkökulmasta edellytettäisiin
riittävää siirtymäaikaa määräyksen poistamiselle.
FK toteaa, että määräysluonnoksessa on poistettu voimassa
olevasta määräyksessä olevat vakuutusyhtiön myöntämää
henkivakuutusta ja kapitalisaatiosopimusta koskeva rinnastus:
1.
2”ETA-valtiossa toimiluvan saaneen julkisen
valvonnan alaisen vakuutusyhtiön myöntämä henkivakuutus
tai kapitalisaatiosopimus voidaan rinnastaa ESL:n 47 b §:n/
VKL 83 H §:n 3 kohdan mukaiseen velkasitoumukseen. Katteeseen hyväksytään määrä, joka vastaa vakuutuksen takaisinostoarvoa, tai jos kuolemantapaussumma on tätä pienempi, kuolemantapaussumma. Lisäksi edellytetään, että
edunsaaja on sama kuin vakuutuksenottaja. Rinnastus koskee sopimuksia, joille kertyy tuottoa joko kiinteänä ja/tai vakuutusyhtiön toiminnan tulokseen perustuvana korkona.

Palautettu ohjeeksi.

Jos edellä mainittu henkivakuutus tai kapitalisaatiosopimus
on myönnetty sijoitussidonnaisena, noudatetaan, mitä rahasto-osuuksista sijoitusrahastoissa on säädetty ESL:ssa ja jäl-

Palautettu ohjeeksi.
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jempänä tämän määräys- ja ohjekokoelman 2.2.6 kohdassa”.
FK esittää, että määräys palautetaan, koska se selventää
säädöksen soveltajalle ESL:n 47 b §:n/ VKL 83 H §:n 3 kohtaa ja ohjeistaa soveltajaa henkivakuutuksen tai kapitalisaatiosopimuksen käsittelyssä rahasto-osuuksina.
ESY: Kumottavaksi ehdotettuun määräys- ja ohjekokoelmaan
sisältyvät rinnastukset 2.2.4.1.2 ovat myös tärkeitä. Rinnastusten poistaminen heikentää eläkekassojen ja eläkesäätiöiden katekelpoista omaisuutta ja lisää epätietoisuutta siitä,
mihin luokkiin ao. omaisuuslajit kuuluvat. Rinnastukset koskevat indeksiin sidottua pääomaturvattua lainaa, henkivakuutusta ja kapitalisaatiosopimusta, saamiset ETA-alueen talletuspankeilta ja luottolaitoksilta ja rinnastus maksuperusteisten järjestelyiden osalta, missä OECD-valtiot rinnastetaan
täysin ETA-valtioihin. Pidämme tärkeänä, että rinnastukset
säilytetään määräyksissä.

Ks. edellinen kohta.

ESY: Uusista määräysluonnoksista puuttuvat sijoitusrahastojen luokittelua koskevat ESL 46 §:n 6 ja 8 momentin VKL 83
§:n 6 ja 8 momentin tärkeät soveltamisohjeet ja rinnastukset
mitkä kuitenkin sisältyvät vastaavaan henkivakuutusyhtiöitä
koskevaan määräys- ja ohjekokoelmaan. Rinnastusten poistuminen heikentäisi eläkekassojen ja eläkesäätiöiden katekelpoista omaisuutta ja lisäisi epätietoisuutta siitä, mihin
luokkaan ao. omaisuus tulisi luokitella. Yhdistyksemme mielestä lain valtuutuksen perusteella annettujen soveltamisohjeiden poistaminen ei ole hyväksyttävää eikä tarkoituksenmukaista.

Ei muutosta. ESL 46 §:ssä ja VKL 83 §:ssä määrätään, että Finanssivalvonta voi
valvottavan hakemuksesta hyväksyä määräajaksi katteeseen lausunnossa tarkoitettuja varoja ja sitoumuksia.
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- Kiinteistöihin ja kiinteistöyhteisöihin pääasiassa sijoittavat
sijoitusrahastot ja niiden osuudet tulee lukea jatkossakin suoriin kiinteistösijoituksiin,
- muihin kuin kiinteistöyhteisöiksi luokiteltavien sijoitusrahastojen osuudet on luokiteltu joko ESL 47 b §:n mukaisiin korkosijoituksiin tai osake ja yhdistelmärahastoihin.
- ETA-valtioon kuulumattomien OECD-valtioihin rekisteröityjen sijoitusrahastojen rinnastaminen ETA-valtioon rekisteröityihin sijoitusrahastoihin.
Lisäeläketurvaa järjestävillä eläkekassoilla ja eläkesäätiöillä
on vanhentunut sijoittamista ja eläkevastuun kattamista koskeva säännöstö, joka hankaloittaa tarpeettomasti jo nykyään
sijoitusvarojen tarkoituksenmukaista allokoimista ja hajauttamista. Pidämme mm. kohtuuttomana sitä, että laki ei tällä
hetkellä mahdollista katekelpoista sijoittamista ETA-alueen
ulkopuolisiin OECD-valtioiden yrityslainoihin sijoitusrahastojen kautta, vaikka riskillisempi ja enemmän kuluja aiheuttava
yhteen kohteeseen tehty suora sijoitus täyttää katevaatimukset.
Finanssivalvonnan tähän saakka lain antaman valtuutuksen
perusteella käyttämien rinnastusten ja selvennysten poisjättäminen heikentäisi kohtuuttomasti nykyiselläänkin vaikeaa
säännöstöä ja mahdollisuutta sijoitusrahastojen käyttämiseen, vaikka hajautetut sijoitusrahastot ovat sekä yksittäistä
kohdetta turvallisempia että edullisempia tapoja hajauttaa
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sijoituksia. Muutokset johtaisivat riskillisempiin, mutta muodolliset katemääräykset paremmin täyttäviin sijoituksiin, suurempiin sijoitustoiminnan kuluihin ja edelleen heikentyviin
sijoitusmahdollisuuksiin eläkesäätiö- ja eläkekassatoimijoille
vakuutusyhtiöihin verrattuna. Ehdotettujen rinnastusten poisjättäminen ei ole hyväksyttävää.

FK toteaa, että määräyksistä on poistettu myös johdannaissopimuksia ja niiden selvitysyhteisöä koskevat määräykset.
Johdannaissopimuksia ja niiden selvitysyhteisöä koskevilla
säännöksillä on ollut vaikutusta mm. eläkesäätiön ja -kassan
vastuuvelkaa kattavan omaisuuden määrään. FK toteaa,
että vastaavia määräyksiä asiasta on muilla vakuutustoimialan valvottavilla. FK esittää, että asia palautetaan määräyksiin ja määräys ajantasaistetaan.

Ei muutosta. Teksti on näin myös 1.1.2013 voimaantulleessa TyELin vastaavassa
MOK:ssa.

ESY: Määräyksistä on poistettu myös johdannaissopimuksia
ja selvitysyhteisöä koskevat osuudet.

Ks. edellinen kohta.

STM: Luvun 4 kohta 4.6 (24), ensimmäinen virke: Esimerkiksi
VKL 83 h §:ssä säädetään omaisuuslajeista, joilla vastuuvelan koko bruttomäärä voidaan kattaa. Pykälän 1 momentin 4
kohdan mukaan koko bruttomäärän katteena voi olla rahastoosuuksia sijoitusrahastoissa, joka sääntöjensä mukaan sijoittavat varansa pykälässä tarkoitettuihin omaisuuslajeihin. Tämä tarkoittanee, että kaikki varat, eli 100 %, tulee sijoittaa

Tarkennettu.
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pykälässä tarkoitettuihin omaisuuslajeihin. Pykälän 2 momentin valtuutussäännöksen mukaan Finanssivalvonta antaa
tarkemmat määräykset 1 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen rahasto-osuuksien lukemisesta vastuuvelan bruttomäärän katteeseen. Määräysluonnoksessa Finanssivalvonta
määrää, että edellä tarkoitetut sijoitusrahastot voivat sääntöjensä mukaan sijoittaa enintään yhden kymmenesosan muihin kuin pykälässä tarkoitettuihin varoihin, eli varoista vähintään 90 % tulee sijoittaa pykälän mukaisiin omaisuuslajeihin.
Ministeriö kiinnittää huomiota siihen, että valtuutus ei sisällä
nimenomaista säännöstä, jonka perusteella tietty osuus varoista voitaisiin sijoittaa muihin kuin pykälässä tarkoitettuihin
omaisuuslajeihin.
4.6 Sijoitusrahasto-osuudet ja johdannaissopimukset
vastuuvelan ja eläkevastuun katteessa
STM: Luvun 4 kohta 4.6 (24): Kohdan viimeisessä virkkeessä
sanan ’torjuminen’ sijaan voisi käyttää sanaa ’pienentäminen’. Ilmaisua ’riskin pienentäminen’ käytetään muualla määräys- ja ohjeluonnoksessa.

Muutettu.

STM: Luvun 4 kohta 4.6 (26) toinen luetelmakohta: Luonnoksesta ei ilmene, mitä dynaamisella muutoksella tarkoitetaan.
Määräyksessä voisi ymmärrettävyyden parantamiseksi kuvata, mitä dynaamisella muutoksella tässä yhteydessä tarkoitetaan.

Ei muutosta. Teksti on näin myös 1.1.2013 voimaantulleessa TyELin vastaavassa
MOK:ssa.

STM: Luvun 4 kohta 4.6 (26) kolmas luetelmakohta: Määräyksen ymmärrettävyyttä voisi lisätä kuvaamalla mitä riittävällä
yhteydellä tässä yhteydessä tarkoitetaan.

Ei muutosta. Teksti on näin myös 1.1.2013 voimaantulleessa TyELin vastaavassa
MOK:ssa.
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STM: Luvun 4 kohta 4.6 (31): Kolmannessa virkkeessä voisi
käyttää muuta ilmaisua ilmaisun ’ei-sijoitusriskiä pienentäväksi’ sijaan. Tämän ilmaisu tarkoittanee, että johdannaisen
käyttötarkoitus on muuta kuin sijoitusriskiä pienentävä. Vaihtoehtoinen ilmaisu voisi olla ’ei-suojaavaksi’.
4.7 A-eläkesäätiön ja AB-eläkesäätiön A-osaston muu
katteeksi kelpaava omaisuus
FK: Määräyksen alakohta 34:
Aikaisemmin voimassa olevasta määräyksestä (2.2.4.1.1.A
A-eläkesäätiö ja AB- eläkesäätiön A-osasto) on poistettu seuraavat kohdat:
”A-eläkesäätiön ja AB-eläkesäätiön A-osasto voi lukea ESL:n
47 m §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla katteeseen (25 %)
muita varoja ja sitoumuksia seuraavasti:
…
•
Velkasitoumuksia, joiden vakuutena on kiinnitys
ETA-valtiossa pidettävään alusrekisteriin merkittyyn alukseen.
•
Velkasitoumuksia, joiden vakuutena on kiinnitys
ETA-valtiossa pidettävään ilma-alusrekisteriin merkittyyn
ilma-alukseen”.
…
FK toteaa, että ylemmän asteisten säännösten mukaan FIVAlla on valtuutus antaa nämä määräyksen kohdat. Valvottavien tulee pystyä varautumaan ennakolta säännösten muutoksiin. FK esittää, että lain valtuutuksien nojalla annetut

Ei muutosta. Teksti on näin myös 1.1.2013 voimaantulleessa TyELin vastaavassa
MOK:ssa.

Ei muutosta. Poistettu määräyskohta sisältyy kohtaan 4.7 (37) ”Muita varoja ja
sitoumuksia enintään kymmenen (10) prosenttia eläkevastuun bruttomäärästä”.
Lausunnossa mainittujen velkasitoumuksien lukemista katteeseen on muutettu 25
prosentista 10 prosenttiin.
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määräykset säilytetään tai poistetaan riittävän pitkän siirtymäajan jälkeen.
STM: Luvun 4 kohta 4.7 (34) ensimmäinen luetelmakohta:
Esitetään harkittavaksi, tulisiko arvopaperipörssin sijaan viitata lain kaupankäynnistä rahoitusvälineillä (748/2012) 1 luvun
2 pykälän 6 kohdassa määriteltyyn säänneltyyn markkinaan.
4 Katearvo, katteen luettelointi ja katteeseen kuuluvat
varat
FK: Määräyksen kohdasta 1) VKL:n pykälä 83 i§ tulee poistaa, Pykälä on VKL 83j §.
STM: Luvun 4 kohdassa (1) vakuutuskassalain 83 i § tullee
korvata 83 j §:llä.
STM: Luvun 1 kohdassa 1.2 (1) ja (2) sana ’luvussa’ tullee
korvata sanalla ’kohdassa’.

Muutettu.

Muutettu.
Ks. edellinen kohta.
Muutettu.
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