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Lausuntoyhteenveto ja palaute eläkelaitosten määräyksiin ja ohjeisiin esitetyistä muutoksista 31.12.2016 ja
1.1.2017

Kooste lausunnoissa esitetyistä kommenteista

Finanssivalvonnan vastaus

Vakra-tiedonkeruulomakkeet
1.

2.
3.
4.

Elon kommentit
Taulukko VF06a: Pitäisikö tasoitusmäärän perässä lukea Etera? Ja alin rivi Tasoitusvastuumäärästä vakavaraisuuspääomaan luettava erä, pitäisikö tässäkin lukea Etera?

Taulukko VO06a: Pitäisikö tasoitusmäärä-kohtien perässä lukea Etera?
Taulukko VP01: Pitäisikö tasoitusmäärän perässä olla Etera?
Taulukko VP04: Aiemmissa taulukoissa YEL:n mukainen perusvakuutus muutettu
muotoon YEL:n mukainen vakuutus.

Yleisesti on ohjeistettu, että jos toimijalla ei ole kaikkia
raportin mukaisia eriä, täytetään nämä kohdat nollina.
Lisätieto on kuitenkin lisätty korostamaan lain mukaista
poikkeusta.
kts. kohta 1.
kts. kohta 1.
Termi muutettu yhtenäiseen muotoon

Määräykset ja ohjeet 1/2011
Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen
toimittaminen Finanssivalvonnalle
5.

6.

Elon kommentit
Lomakkeiden mukaan raportti VM02a olisi poistumassa työeläkeyhtiöiltä. Pitäisikö tie- Tiedonantajataso 401 poistettu VM-tiedonkeruun kohdonantajataso 401 poistaa luvun 4.2.1 taulukosta, koska tuo on ollut ainoa VM-raportti, dalta uusimman MOK-version luvun 4.1.1 taulukosta 2
jonka työeläkeyhtiöt ovat toimittaneet.
Varman kommentit
Kohtaan 4.2.3 tulisi lisätä uusi VS-lomake.

Huomion mukainen lisäys tehty
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Määräykset ja ohjeet 14/2012
Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja
ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet
ja lailla perustetut eläkelaitokset
7.

8.

Elon kommentit
luku 15.18.4 Työeläkevakuutusyhtiö
Pieni huomio tasoitusmäärä-kohtaan, yläindeksin selitys livahtanut edelliselle sivulle.
luku 16.1.2 Tunnuslukujen laskentakaavat ja analyysien esittäminen
Tulosanalyysi

Korjaantunut lopullisessa versiossa

Kohdassa 36 kerrotaan, että huomioon otetaan myös edellisen tilivuoden toteutuneen Kohdan (33) yleisohje koskee maksun osia, kohdan (44)
ja arvion erotus. Sama toistetaan kohdassa 44. Kyse lienee kuitenkin samasta asiasta. yksityiskohtainen ohje tasausvastuusta siirrettävää
osaa. Ei aiheuta toimenpiteitä.
Kohdissa 40 ja 42 käytetään lyhenteitä, joita ei ole kerrottu MOK:issa. Pitäisikö mainita, että lyhenteiden selitykset löytyvät laskuperusteista?

Kohtia tarkennettu lyhenteiden osalta

Hoitokustannusanalyysi kohdat 44 ja 46. Aiemmin mukana ovat olleet myös ns. muut
tuotot ja kulut. Mihin ne menevät?

Muut tuotot ja muut kulut löytyvät edelleen hoitokustannusanalyysiltä liitteestä 1.9. Ei aiheuta toimenpiteitä.

Onko kaikille selvää mitä hoitokustannusosalla katettavat liikekulut sisältävät, vai pitäisikö ohjeistaa jossakin?

Tarkennus löytyy liitteestä 1.9. Ei aiheuta toimenpiteitä.

Tuleeko muusta tuloksesta kohta 47 tarkempaa ohjeistusta? Tilinpäätösanalyysi poistuu, missä ohjeistetaan muuhun ylijäämään menevien muiden korkoerien laskenta?

Finanssivalvonta ei katso tarpeelliseksi tarkemmin ohjeistaa muiden korkoerien laskentaa. Työeläkeyhtiön tulee itse tunnistaa eristä syntyvä tulosvaikutus. Ei aiheuta
toimenpiteitä.
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9.

10.

11.

12.

13.
14.

Mihin menee mahdollinen EVL:n mukainen vero, jos yhtiöille tulisi veroa maksettavaksi?

Nykykäytännön mukaisesti sijoitustoiminnasta kohdistuvat verot sijoitustoiminnan tulokseen ja muut verot muuhun tulokseen.

Meneekö muuhun ylijäämään tuloksen käytön ja muiden ylijäämien erotus?
Kohta (50) Vakavaraisuuspääoma pitäisi esittää myös kuvan muodossa. Onko osa kuvan tiedoista euromääräisiä ja osa prosentteja vai miten kuva on ajateltu piirrettävän?

Kyllä, ohjeistusta tarkennettu tältä osin
Ohjeistusta vakavaraisuustietojen esittämisestä kuvien
muodossa on tarkennettu

Kohta (51) Eläkevarat on määritelty Eläkevarat= STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10
kohdan mukainen vastuuvelka + vakavaraisuuspääoma. STM:n asetuksen kohta 10
on taseen vastuuvelka ja varojen arvostuserot yhteensä. Eikö tällöin varojen arvostuserot tule huomioiduksi kahteen kertaan? Pitäisikö viittaus olla kohtaan 9?
Liite 1.1.
Sama kommentti kuin MOK 13/2012 -kohdassa liittyen Eläkevaroihin

STM:n asetusta on muutettu ja kohta (51) täsmää muutettuun asetukseen. Ei aiheuta toimenpiteitä.

Saisiko liitetietoihin mallikuvan miten vakavaraisuuden tunnusluvut pitäisi esittää kuvan muodossa?

katso kohta 9.

Eteran kommentit
Luku 12.2.2
kohta (42): Eteran osalta korvausvastuun muutoksessa on 2017 lukien yhä mukana
vastuuvelkaan luettavan tasoitusmäärän muutos.
Luku 15.28
alaviite 10): Koskee vain Eteran vakavaraisuuspääomaan luettavaa tasoitusmäärää.
Luku 16.1.2
kohta (35) alaviite 3): Eteran työkyvyttömyyseläkemenon täydennysmäärä, Eteran
TyEL:n mukaisen vakuutuksen erityisperusteiden mukaisesti laskettu suure KP sekä
osa, joka arvioidaan tarvittavan työkyvyttömyysliikkeen tasoitusmäärästä otetaan huomioon laskettaessa Eteran vakuutusliikkeen tulosta.

katso kohta 10.

Kohtaan lisätty Etera

Alaviitettä tarkennettu
Alaviite tarkennettu ehdotuksen mukaisesti
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15.

16.

Liite 1.4
alaviite 4): Vuodesta 2017 alkaen koskee vain Eteraa.
Sosiaali- ja terveysministeriön kommentit
Lausunnolla olevassa määräys- ja ohjekokoelmaluonnoksessa koskien työkyvyttömyysriskin hallintaa muutetaan määräystä osin samasta kohtaa kuin tässä lausuttavana olevassa muutosluonnoksessa. Esim. kohdan 16.1.3 (39) muutos on näissä kahdessa lausunnoilla olevassa luonnoksessa erilainen. On tärkeää huolehtia, että em.
luonnoksessa esitetyt muutokset eivät tahattomasti kumoudu tai korvaudu tässä muutosluonnoksessa olevilla muutoksilla.

Alaviite muutettu ehdotuksen mukaisesti
Kyseisiin kohtiin kiinnitetty huomiota

Määräykset ja ohjeet 13/2012
Vakavaraisuus ja vastuuvelan sekä eläkevastuun kate: Työeläkelaitokset
17.

18.

Melan kommentit
Kohdasta 2.1 lienee virheellisesti jäänyt poistamatta viittaus maatalousyrittäjien eläkelakiin (sen sijaan on poistettu viittaus merimieseläkelakiin).
Varman kommentit
MOKin otsikko tulee muuttaa vastamaan sisältöä eli siitä tulee poistaa ”ja vastuuvelan
ja eläkevastuun kate”.

Viittaukset tarkistettu oikeiksi

Otsikko muutettu vastaamaan sisältöä

19.

Kohdasta 2.2 tulee poistaa VYL 11 luku 28 § ja TVYL 1 § ja lisätä TVYL 16 e § 3 momentti.

Lakiviittaukset muutettu kommentin mukaisesti

20.

Kohdasta 2.1 tulee poistaa Vakuutusyhtiölaki, ks. edellä kommentti kohtaan 2.2.

Kyseisen MOKin sisältö yhdistetään osaksi työeläkeyhtiöiden uutta kokonaisMOKia vuoden 2016 aikana, jonka
yhteydessä lakiviittaukset tullaan tarkistamaan
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21.

Kohdaksi 4 muuttuva kohta Vakavaraisuus ja kohdaksi 6 muuttuva kohta Taloudellisen
aseman tervehdyttämissuunnitelma ja lyhyen aikavälin rahoitussuunnitelma:
Poistettava VYL 11 luku 28 § ja TVYL 1 §:n 3 momentti ja niiden sijasta lisättävä ”työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 16 e § 3 momentti”, johon määräyksenantovaltuus
perustuu 1.1.2016 lukien.

22.

Sosiaali- ja terveysministeriön yleiskommentti
Lisäeläkesäätiöiden ja -kassojen laskuperustemääräyksiin ei ole ehdotettu muutoksia
koskien indeksikorotusvastuuta. Tämä voi olla kuitenkin tarpeen johtuen eläkeuudistuksen aiheuttamista muutoksista indeksikorotusvastuun käyttöön. Lisäksi yleisten laskuperusteiden kuolevuusperustemuutosten johdosta myös lisäeläketoimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden ja -kassojen laskuperustemääräyksiä tulisi päivittää.

Lakiviittaukset muutettu kommentin mukaisesti

Päivitykset ovat tekeillä tästä määräys- ja ohjeluonnospaketista erillisenä.

