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Palaute määräyksistä ja ohjeista 19/2013, 4/2012, 5/2012, 4/2015,14/2012 ja 15/2012 sekä 
tiedonkeruulomakkeista ja niiden ohjeista (Dnro FIVA 13/01.00/2018) 

 

 
Viittaus 
 

 
Kommentit perusteluineen (ja mahdollinen  
muotoiluehdotus) 

 
Finanssivalvonnan vastaus 
 

Sosiaali- ja terveysmisteriö Sosiaali- ja terveysministeriö ei anna lausuntoa luon-
noksesta vakuutussektorin määräysten ja ohjeiden 
sekä tiedonkeruulomakkeiden ja niiden ohjeiden 
muutoksesta. 

 

Valtiovarainministeriö Valtiovarainministeriöllä ei ole lausuttavaa Finanssi-
valvonnan määräys- ja ohjeluonnoksista sekä 
tiedonkeruulomakkeista ja niiden ohjeista. 
 

 

Työeläkevakuuttajat Tela ry Ei ole lausuttavaa tähän lausuntopyyntöön.  

Vakuutuskassa ry Ei ole lausuttavaa määräyksistä ja ohjeista 19/2013 
Vastuuvelan ja eläkevastuun kate ja  4/2015 Vakuu-
tusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjo-
jen toimittaminen Finanssivalvonnalle.    
 

 

NK Vakuutusmeklarit Oy Ei ole lausuttavaa.  

Evli Life Oy Ei ole lausuttavaa.  
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Eläkesäätiöyhdistys – ESY Mää-
räykset ja ohjeet 19/2013 Luku 4.4 
 
 

Määräysten sisältö tulisi varmistaa ja täsmentää vas-
taamaan eläkesäätiölain 42 s §:ä ja vastaavaa 
vakuutuskassalain pykälää. 
 

Finanssivalvonta muuttaa määräystekstin kappa-
leen 4.4 kohdan (18) kuulumaan seuraavasti: ”Kat-
teeseen kuuluvat arvopaperit ja muut varat tulee 
säilyttää valvottavan tai valvottavan määräämän jul-
kisen valvonnan alaisen säilytysyhteisön hallussa.” 

Eläkesäätiöyhdistys – ESY Määräyk-
set ja ohjeet 4/2012 ja 5/2012 
 
 
 

Eläkevastuun laskennassa käytettävä enimmäiskorko 
 
Eläkesäätiölain 44 a.2 §:ssä ja vakuutuskassalain 82 
a.2 §:ssä velvoitetaan Finanssivalvonta 
antamaan määräykset eläkevastuun laskennassa 
käytettävän koron enimmäismäärästä. Uuden 
määräyksen mukaan enimmäiskorkoa lasketaan siir-
tymäajan kanssa viidessä vuodessa 3 prosenttiin 
vuonna 2024. Määräyksistä ei käy ilmi, mihin harkin-
taan uusi enimmäiskoron asettaminen perustuu. 
Vaikka kysymyksessä ei ole hallintopäätös, tulisi kui-
tenkin pyrkiä siihen että määräyksistä kävisi ilmi 
mihin keskeisiin seikkoihin päätös koron asettami-
sesta perustuu, jotta eläkelaitosten vastuun 
kannalta keskeisen koron laskemisessa taattaisiin jat-
kuvuus- ja julkisuusperiaate. 
 
Ehdotamme, että enimmäiskorkoa alennettaisiin pi-
demmällä siirtymäajalla, kuin määräyksessä oleva 
5 vuotta. Muutokset nostavat vastuuvelan määrää 
keskimäärin jopa 7,5 prosenttia ja muutos 
yhdistettynä epäedullisiin taloudellisiin suhdanteisiin, 
voi muodostua haastavaksi. Aikaisemmassa 
käytännössä laskuperustekorkoa on alennettu vain 
puolella siitä määrästä, mitä nyt ehdotetaan. 

Finanssivalvona toteaa, että määräyksiin ei sisälly 
perusteluosiota. Enimmäiskoron määrittelyn yleiset 
periaatteet on annettu lailla. Finanssivalvonta on 
kuitenkin avoimesti kertonut enimmäiskoron määrit-
telyssä tässä tapauksessa käyttämänsä tekniikan, 
joka on perustunut Euro Aggregate Bond –indeksiin 
sekä lisäeläkelaitosten menneiden tuottojen arvi-
ointiin sekä tulevien tuottojen arviointiin käyttäen li-
säeläkelaitosten sijoitusallokaatioita ja Eläketurva-
keskuksen pitkän aikavälin laskelman oletuksia si-
joitustuotoista. 
 
Finanssivalvonta toteaa, että 0,1 prosenttiyksikön 
vuosittainen muutos enimmäiskorossa on kohtuulli-
nen, joten viiden vuoden siirtymäaika on riittävä 
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Eläkesäätiöyhdistys – ESY Määräyk-
set ja ohjeet 4/2015 luku 4.4 
 
 

Määräysten 42-45 kohdissa viitataan, että eläkesääti-
öiden ja -kassojen tulisi toimittaa Finanssivalvonnalle 
kohdan 36 mukaiset asiakirjat. Mainitussa kohdassa 
kuitenkin käsitellään Maatalousyrittäjien ja Merimies-
ten eläkekassan Finanssivalvonnalle toimitettavia 
asiakirjoja, mainiten mm. nimeltä ao. laitosten ko-
kousten/valtuuskuntien pöytäkirjanotteet. Olisi ehkä 
syytä kirjoittaa mainittu kohta eläkesäätiöille ja –kas-
soille erikseen taikka poistaa eläkelaitosten nimet 
asianomaisesta kohdasta, jos kohtaa on tarkoitus so-
veltaa useamman erilaisen eläkelaitoksen 
toimintaan. 
 
 

Finanssivalvonta korjaa virheellisen viittauksen. 
Viittauksen tulisi olla kohtaan (40).  

FINANSSIALAN RY / Määräykset ja 
ohjeet 4/2015 

Kappaleessa 4 Raportointi Finanssivalvonnalle koh-
taan 2 on jäänyt vielä virheellisesti viittaus 
vakuutusedustuslain 30§:ään, kun viittauksen pitäisi 
olla vakuutusten tarjonnasta annetun lain 7 
luvun 60§. 

Finanssivalvonta korjaa virheellisen lakiviittauksen. 

Keskinäinen Työeläkevakuutusyh-
tiö Elo / Määräykset ja ohjeet 14/2012 
luku 14.27 kohta (106) 

Pitäisikö muut erät kohdassa olla yläindeksi 3)?  Finanssivalvonta lisää yläindeksin. 

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö 
Elo / Määräykset ja ohjeet 14/2012 
luku 15.1.2 kohta (36) 

kohta (36) nyt ehdotettu seuraavasti: 
Hoitokustannustulosta ja vakuutusliikkeen tulosta 
laskettaessa maksun eri osat lasketaan lisäämällä 
tilivuoden maksuihin sisältyviin osiin per teoreettiset 
eräpäivät tilivuotta edeltävältä vuodelta 
toteutuneen tarkistusmaksun ja tilinpäätöksessä arvi‐
oidun tarkistus‐maksun erotuksesta johtuva 
kyseisen osan korjaus per 1.7.v‐1. 
kohta (36) voisi olla: 

Finanssivalvonta muuttaa ehdotuksen mukaisesti. 



      4 (4)
  Luonnos   
  12.2.2019 FIVA 13/01.00/2018 
     
Työeläkelaitokset, Marketta Lindén  Julkinen   

    
    
 
 

 

Hoitokustannustulosta ja vakuutusliikkeen tulosta 
laskettaessa maksun eri osat lasketaan lisäämällä 
tilivuoden maksuihin sisältyviin osiin tilivuotta edeltä‐
vältä vuodelta toteutuneen tarkistusmaksun ja 
tilinpäätöksessä arvioidun tarkistusmaksun erotuk‐
sesta johtuva kyseisen osan korjaus per 1.7.v‐1. 
Perusteluna se, että tilivuoden tuloksessa näkyvien 
aiempiin vuosiin kohdistuvien korjausmaksujen 
teoreettiset eräpäivät ovat korjausvuoden tasossa. 
Tuloksessa ne näkyvät 1.7.v tasossa 
 

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö 
Elo / Määräykset ja ohjeet 14/2012 
luku 15.1.2 kohta (45) 

Ohjeissa mainitaan Eteran ”vanha kanta”. Tämä voisi 
olla tarkemmin määritelty. 

Finanssivalvonta tarkentaa kohtaa. 

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö 
Elo / VP-raportti 

VP02: sarakkeet 10 ja 15 (tasoitusvastuu 31.12.v‐1 ja 
tasoitusvastuun korko) voisi poistaa. 
VP03: Jättäisimme näkyviin tasopäivät: luvut per 1.7., 
koska ohjeessa meno on tässä tasossa 
VP04: ohjeissa mainitaan Eteran ”vanha kanta”. 
Tämä voisi olla tarkemmin määritelty. 

Finanssivalvonta toteaa, että VP02 lomakkeen sa-
rakkeita ei voida poistaa teknisistä syistä, mutta ta-
soitusvastuuseen liittyvät otsikot poistetaan. VO03 
lomakkeella samat otsikot liittyvät myös palkkasum-
maan ja maksuun, joten Finanssivalvonta arvioi 
muutoksen olevan tarpeeton. VP04 lomakkeen oh-
jeissa mainittua Eteran ”vanhaa kantaa” tarkenne-
taan. 
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