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I.

Yleistä palautetta

Lausunnon antaja

Lausunto

Finanssivalvonnan
kommentti

1.

Ei ole

Valtiovarainministeriö

Ei lausuttavaa

Ei lausuttavaa

2.

Määräyksiä ja ohjeita
pidetään perusteltuina
ja kannatettavina

Kilpailu- ja
kuluttajavirasto

Määräysten ja ohjeiden voidaan katsoa edistävän
työeläkelaitosten kilpailuedellytysten
tasapuolisuutta. Pidetään kannatettavana sitä, että
Finanssivalvonta pyrkii määräyksillä ja ohjeilla
estämään työkyvyttömyysriskin hallintaa koskevien
varojen käytön asiakashankintaan tavalla, joka on
vastoin työkyvyttömyysriskin hallintaa koskevan
toiminnan tavoitteita.

Ei lausuttavaa

3.

Pitää asiasta annettua
ohjeistusta
tarpeellisena
selkeyttämään asian
nykytilaa

Keskinäinen
Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Ohje tulee ohjaamaan työeläkejärjestelmää suuntaan,
joka Elon käsityksen mukaan tulee hyödyttämään
koko työeläkejärjestelmää

Ei lausuttavaa

4.

Ministeriö pitää
erittäin tärkeänä ja
kannatettavana sitä,
että Finanssivalvonta
antaa yksityiskohtaista
ohjeistusta
työkyvyttömyysriskin
hallintaan tähtäävistä
toimista

Sosiaali- ja
terveysministeriö/
Vakuutusosasto

Ei huomautettavaa ohjeiden ja määräysten sisällöstä.
Pyytää kuitenkin vielä kiinnittämään huomiota
siihen, ettei ohjeessa ole otettu kantaa miten ennen
ohjeen voimaantuloa vakuutuksenottajien kanssa
tehdyistä sopimuksista eläkevakuutusyhtiöille
aiheutuvat vastuut vaikuttavat ohjeen soveltamiseen

Huomio ohjeen
taannehtivan soveltamisen
vaikutuksista jo
solmittuihin sopimuksiin
Huomio relevantti.
Määräystä ja ohjetta
muutettu. Ei sovelleta
vanhoihin sopimuksiin.
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Edellä sekä jäljempänä
todettu ”Ei sovelleta
vanhoihin sopimuksiin”
tarkoittaa sitä, että
sopimuksiin sinällään ei
tarvitse noudattaa uusia
sääntöjä.
Yhtiöiden
Finanssivalvonnalle sekä
tilinpäätöksissä antamaan
tietoon tulee kuitenkin
sisältyä vanhoista
sopimuksista erikseen
määrättyä tietoa
esimerkiksi sopimuksista
aiheutuneiden kulujen
kumulatiivisista
vaikutuksista.
5.

Etera pitää hyvänä ja
kannettavana sitä, että
yhtiöiden
työkyvyttömyysriskin
hallintaan tähtäävää
toimintaa valvotaan ja
ohjeistetaan

Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö
Etera

Ohjeen taannehtiva soveltaminen voimassa oleviin
sopimuksiin voi jonkin verran rajoittaa
työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtäävää toimintaa
voimaantulovuonna

Huomio ohjeen
taannehtivan soveltamisen
vaikutuksista jo
solmittuihin sopimuksiin

Ohjeen yhdenmukaista soveltamista pidetään
tärkeänä

Huomio ohjeen
valvomisen
tarpeellisuudesta
Huomiot relevantteja.
Määräystä ja ohjetta
muutettu. Ei sovelleta
vanhoihin sopimuksiin
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6.

Pitää palveluiden
laajempaa ohjeistusta
ja esitettyjä linjauksia
tarpeellisena sekä alan
kilpailua
tervehdyttävinä

Eläkevakuutusosakeyht
iö Veritas

Ei kommentoitavaa.
Asettaa teknisenä huomiona harkittavaksi
palvelusopimusten raportoinnille euromääräistä
raportointialarajaa

Huomio koskee oleellisen
selvempää erottamista
raportoinnissa
Huomio relevantti.
Määräystä ja ohjetta
muutettu. Raportoinnin
alaraja 2000 euroa

7.

Pitää asiasta annettua
ohjeistusta
tarpeellisena
selkiyttämään asian
nykytilaa. Ohje tulee
ohjaamaan toimintaa
suuntaan, joka Telan
käsityksen mukaan
hyödyttää koko
työeläkejärjestelmää

Työeläkevakuuttajat
Tela ry

Toiminnan sopeuttaminen uusiin säännöksiin vaatii
vanhojen sopimusten osalta siirtymäajan

Huomio ohjeen
taannehtivan soveltamisen
vaikutuksista jo
solmittuihin sopimuksiin
Relevantti. Määräystä ja
ohjetta muutettu. Ei
sovelleta vanhoihin
sopimuksiin
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8.,
9.,
ja
10.

11.

Keskusjärjestöt pitävät
hyvänä, että
Finanssivalvonta
ohjeistaa
työeläkeyhtiöitä
työkyvyttömyysriskin
hallintaan tarkoitetun
työhyvinvointitoiminn
an periaatteista

Akava ry
Toimihenkilökeskusjär
jestö STTK ry
Suomen
Ammattiliittojen
Keskusjärjestö SAK ry

Keskusjärjestöt pitävät erittäin tärkeänä, että ohjeella
ei saisi olla vaikutusta niiden palveluiden sisältöön,
joita työeläkeyhtiö ja vakuutuksenottajayritys ovat
sopineet käynnissä olevissa työhyvinvointiohjelmissa.
Palkansaajakeskusjärjestöt esittävät, että ohjeen tulisi
koskea vain ohjeen voimaantulon jälkeen alkaneita
työkyvyttömyysriskin hallintaa koskevia toimia

Huomio ohjeen
taannehtiva soveltamisen
vaikutuksista jo
solmittuihin sopimuksiin

Finanssivalvonnan
luonnos on
tarpeellinen ohje
selkeyttämään sitä,
millaista
työkyvyttömyysrisk-in
hallintatoimintaa
työeläkevakuutusyhtiö
iden toimintaan
kuuluu. Ohje on osa
kokonaisuutta, jolla
työeläkeyhtiöiden
kilpailua selkeytetään
ja edistetään

Elinkeinoelämän
keskusliitto EK

Ohjeluonnos kaipaa täsmentämistä voimaantulon
osalta. Koska kyse on Finanssivalvonnan ohjeesta, ei
sen perusteella jo tehtyjen sopimusten muuttaminen
ole perusteltua. Tästä syystä ohjeen ei tule koskea jo
tehtyjä sopimuksia

Huomio ohjeen
taannehtivasta
soveltumisesta.

EK kannattaa ohjeen
antamista ja edellyttää
työeläkeyhtiöiden
sitoutuvan ohjeen
noudattamiseen, kun
se annetaan

Huomio relevantti.
Määräystä ja ohjetta
muutettu. Ei sovelleta
vanhoihin sopimuksiin

Huomio relevantti.
Määräystä ja ohjetta
muutettu. Ei sovelleta
vanhoihin sopimuksiin.
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12.

Varma pitää hyvänä
sitä, että nykyisin
voimassa olevaa
määräys- ja
ohjekokoelmaa
uudistetaan ja
täsmennetään

Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö
Varma

Siirtymäsäännösten tulee mahdollistaa ennen
1.1.2016 tehtyjen sopimusten kustannusten
kattaminen myös hoitokustannusosalla

Työhyvinvointipäätöksenteko tulisi järjestää
tavanomaisen organisaatio- ja vastuurakenteen
mukaisesti, jolloin valvonta voi olla myös
jälkikäteistä

Omavastuu-asioista esitetyn tulee koskea vain
1.1.2016 jälkeen solmittuja sopimuksia ja ohjeen
sanamuodon tulee olla velvoittava

Finanssivalvonnan tulee omassa valvontatyössään
varmistaa, että meklareiden järjestämissä
kilpailutuksissa huomioidaan Finanssivalvonnan
määräykset ja ohjeet

Huomio ohjeen
taannehtivasta
soveltamisesta. Huomio
relevantti. Ohjetta
muutettu. Ei sovelleta
vanhoihin sopimuksiin.

Huomio normaaliin
yhtiöoikeudelliseen
päätöksentekoon
soveltumattomasta
menettelymallista.
Huomio relevantti.
Poistettu sanat ”ennen
päätöksentekoa”
Huomio ohjeen
taannehtivasta
soveltamisesta relevantti.
Muutos kuten edellä.
Huomio velvoittavuudesta
materiaalisesti oikea,
mutta Finanssivalvonnalta
puuttuva
määräyksenantovaltuus ei
mahdollista sanamuotoa.
Huomio
kilpailuttamiskäytänteistä.
Huomio relevantti. Asiaan
liittyvät valvontatoimet
sisältyvät
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Finanssivalvonnan
toimintasuunnitelmaan
2016.
13.

Ilmarisen mielestä on
hyvä, että
työeläkeyhtiöiden
työkyvyttömyysriskin
hallintaan liittyvään
toimintaan saadaan
selkeät yhteiset
pelisäännöt. Sääntely
lisää osaltaan
toiminnan
luotettavuutta ja
läpinäkyvyyttä sekä
edistää kilpailua
etenkin laadukkailla
palveluilla.

Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen

Ilmarisen näkemyksen mukaan toiminnan
sopeuttaminen vaatii useamman vuoden
siirtymäajan. Toiminnan rahoituksen osalta
siirtymäajan tulee olla kolme vuotta voimassa
olevien sopimusten osalta.

Huomio ohjeen
taannehtivasta
soveltamisesta. Relevantti
huomio. Muutos kuten
edellä.

Kumulatiivisen alijäämän termiä ”hetkellinen” tulisi
täsmentää.

Relevantti huomio.
Täsmennetty.

Kumulatiivisuus tulisi voida jaksottaa kolmelle
vuodelle.

Ohjetta täsmennetty
mutta ”kolmen vuoden
sääntöä” ei ole katsottu
järjestelmän kannalta
tarkoituksenmukaiseksi.
Sen sijaan rakenteen on
ajateltu toimivan siten,
että yhtiöt seuraavat
tilannetta, eikä
systemaattista ylitystä saisi
tulla. Finanssivalvonta
puuttuu tilanteeseen,
mikäli raportointi antaa
aihetta. Explisiittistä
aikarajaa ei haluta asettaa.

Yksittäisiin asiakaspäätöksiin liittyvä riippumaton
arviointi ennen päätöksentekoa on tarpeetonta.

Huomio on sama kuin
edellä Varmalla. Ohje
muutettu.
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Palvelusopimukset. Termin täsmentäminen.
Omavastuusuositus ja kvartaaliraportointi tulisi
täsmentää siten, etteivät ne koske eläkeyhtiön oman
henkilöstön palveluita vaan ainoastaan rahallisia
panostuksia.

Omavastuu-kohtaan tulisi lisätä sana ”rahallinen
panostus”.

Tunnuslukujen esittämisvelvoitteen tulee olla
voimassa tilikaudesta 2016 alkaen.

Lausunnot:

Termin täsmentäminen
jokaisen toimijan
haluamaan muotoon on
mahdotonta. Yhtiöiden
tulee itse tietää, koska ovat
tekemässä
palvelusopimuksia.
Huomio on osin
relevantti. Ohjeeseen
lisätty ehdotettu muotoilu.
Työeläketoimintaan
kuuluu läpinäkyvyys.
Huomiota ei voida
hyväksyä.

1. Valtiovarainministeriö (VM), 2. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), 3. Kilpailu ja kuluttajavirasto (KKV), 4. Työeläkevakuuttajat

TELA ry (TELA), 5. Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry (EK), 6. Akava ry, 7. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, 8. Suomen
Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, 9. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, 10. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, 11.
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, 12. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja 13. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas.

