
      

     

    
    
     
    

   

   
 
 

 

 
Finanssivalvonta pyytää lausuntoa eläkekassan vastuuvelan 

laskuperusteita sekä eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteita 
koskevien määräysten luonnoksista. 

Viimeistään 

31.8.2016  

Organisaation/henkilön nimi: Innova Palvelut Oy  

Ilmoita mikäli lausunto tulee merkitä salaiseksi: julkinen                                           

 Finanssivalvonta pyytää lausuntoa eläkekassan vastuuvelan laskuperusteita sekä eläkesäätiön 
eläkevastuun laskuperusteita koskevien määräysten luonnoksista. 
 
Lausunnot pyydämme toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi 
viimeistään 31.8.2016. 

Ohjeita taulukkoa täytettäessä: 

 Riville 1 kirjataan yleiset kommentit lausunnosta 

 Ensimmäiseen sarakkeeseen merkitään kohta (kohdan numero ja/tai sivunumero), 
jota kommentoidaan.  

Lisätietoja: 

Lisätietoja antavat matemaatikko Anna Keinänen, puhelin 010 831 5536, sähköposti 
anna.keinanen(at)finanssivalvonta.fi ja johtava matemaatikko Tarja Taipalus, puhelin 010 831 
5266, sähköposti tarja.taipalus(at)finanssivalvonta.fi. 

 

 

 

 

 

                  

Viittaus            Kommentit                                                                                           Perustelut/Uusi muotoilu 

Yleiset kommentit 
Laskuperusteisiin tehty kuolevuusperusteen päivitys on TyEL:n ja aiemman 
periaatteen mukainen. On hyvä huomioida mahdollisuus, että jollakin 
lisäeläkelaitoksella olisi edelleen etuutena työttömyyseläke. 
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Luvun 5 sisältö on osittain vaikeaselkoinen ja sen yksikäsitteisyyteen tulisi vielä 
kiinnittää huomiota. Myös luvun 5 määräysten aiheuttamat käytännön ongelmat 
tulee ratkaista. 

Luku 5, kohta (2) 
Kohdan perusteella alimpien vanhuuseläkeikien muutoksista aiheutuva vastuun 
kasvu huomioidaan vastuussa 1.1.2017. Eläkeuudistus voi aiheuttaa myös muita 
eläkevastuun muutoksia. Huomioidaanko myös nämä (pl. kuolevuusperusteen 
muutos) vaikutukset 1.1.2017? Estääkö määräyksen tämä kohta eläkeuudistuksesta 
aiheutuvan eläkevastuun muutoksen huomioimisen 31.12.2016?  
 
On mahdollista, että jonkin eläkelaitoksen vastuu laskee kuolevuusperusteen 
muutoksen seurauksena ja tilikaudelle 2016 muodostuu ylijäämää. Jos 
eläkeuudistukseen liittyvä vastuun kasvu 1.1.2017 aiheutuu muusta kuin alimpien 
vanhuuseläkeikien muutoksesta, ylijäämää ei voi siirtää indeksikorotusvastuuseen 
vuonna 2016. Tämä aiheuttaa jaksotusongelman, mikä vaikuttaa verotukseen ja 
kannatusmaksuihin. On myös hyvä tiedostaa, että IAS 19 –raportoinnissa 
eläkeuudistuksen vaikutus huomioidaan jo 31.12.2016. 

 

Luku 5, kohta (2) 
Kohdan perusteella laskuperusteista ja niiden perusteluista tulee ilmetä, kuinka 
paljon eläkevastuu kasvaa lakisääteisen alimman vanhuuseläkeiän nousun 
seurauksena, kuinka paljon indeksikorotusvastuuta kartutetaan tämän vuoksi ja 
kuinka paljon indeksikorotusvastuusta puretaan tähän tarkoitukseen. Mielestämme 
siirrettävät euromäärät eivät ole laskuperusteissa tai niiden perusteluissa 
ilmoitettava asiaa vaan tietojen tulisi käydä ilmi tilinpäätöksestä. Määräyksen 
kohdissa 4.1 (7)-(10) on jo kerrottu, mitä laskuperusteissa pitää 
indeksikorotusvastuusta ja sen käytöstä ilmetä. 
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Lisäksi laskuperustemuutosten ilmoittamisen aikataulu ei mahdollista kohdan 
edellyttämien tietojen toimittamista. Vastuun kasvun osalta on mahdollista ilmoittaa 
arvioitu euromääräinen muutos, mutta indeksikorotusvastuun kartuttamisen ja 
purkamisen euromäärät selviävät vasta myöhemmin tilikauden 2016/2017 tuloksen 
selviämisen jälkeen keväällä 2017/2018. Euromäärien ilmoittaminen 
laskuperusteiden yhteydessä vuoden 2016 aikana johtaa helposti monimutkaisiin 
laskennallisiin tilinpäätössiirtoihin.  
 
Indeksikorotusvastuuseen tilinpäätöksessä 2016 siirrettävien varojen erittelylle 
alimpien vanhuuseläkeikien muutosten aiheuttamaan vastuun nousuun 
käytettäväksi ei ole perusteita etenkään, jos indeksikorotusvastuun ylärajaa ei 
koroteta.  

Luku 5, kohta (3) 
Kohdan tarkoitus lienee tarkentaa, että myös lakisääteisten vanhuuseläkkeiden 
varhennusvähennyksen kompensointi lisäeläkkeellä on alimpien vanhuuseläkeikien 
nousun aiheuttamaa vastuun kasvua ja siihen voidaan käyttää 
indeksikorotusvastuuta. Asia ei kuitenkaan käy kohdasta yksiselitteisesti ilmi, joten 
tämä olisi hyvä selventää.  
 
Kohdan muotoilu ei toimi silloin, kun alimman vanhuuseläkeiän nousu 
kompensoidaan vain osittain eli esimerkiksi puolet lakisääteisen vanhuuseläkkeen 
varhennusvähennyksestä kompensoimalla.   

 

Luku 5, kohta (4) 
Laskuperusteesta tulee ilmetä sovellettava indeksikorotusvastuun yläraja mutta sen 
muodostuminen normaalista indeksikorotusvastuun ylärajasta ja kertaluontoisesta 
korotusosasta olisi luontevammin laskuperusteen perusteluiden asia. 

Mikäli indeksikorotusvastuun ylärajaa korotetaan 
alimpien vanhuuseläkeikien muutoksen aiheuttaman 
eläkevastuun kasvun johdosta 31.12.2016, tulee 
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laskuperusteista tai niiden perusteluista ilmetä yläraja 
ilman korotusta ja korotuksen kanssa. 

Luku 5, kohta (5) 
Kuolevuusperustemuutos on laskuperustemuutoksena sisällytetty 
indeksikorotusvastuun käyttökohteeksi sekä lainsäädännössä että pääsääntöisesti 
myös lisäeläkelaitosten ilmoittamissa laskuperusteissa. Näin ollen ei ole tarvetta 
erilliseen laskuperusteilmoitukseen.  
 
Tiedot kuolevuusperusteen muutoksen vaikutuksesta vastuuseen ja 
indeksikorotusvastuun käytöstä kuolevuusperustemuutoksen aiheuttamaan vastuun 
kasvuun olisi luontevaa sisällyttää tilinpäätökseen eikä laskuperusteeseen. 
Määräyksen kohdissa 4.1 (7)-(10) on jo kerrottu, mitä laskuperusteissa pitää 
indeksikorotusvastuusta ja sen käytöstä ilmetä. 

 

 

 

 


