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Sosiaali- ja terveysm inisteriö

Työeläkevakuutusyht¡ö¡tä koskevan lainsäädännön muuttaminen

I

Hallituksen ja johdon pätevyys- ja kokemusvaatimusten
lisääminen

1.1 Taustaa
Työe I äkevaku utu syhtiöide n toi m i n n a n

merkitys

Työeläkevakuutusyhtiöillä on keskeinen asema yksityisten
alojen eläke20_1 g ti n päätöätieto¡en m urãan työf
eläkevakuutusyhtiöissä on yhteensä 1, 9 ri¡oon"ã uà'kuutettua
tyoáterilä?lt yrittäjää, jolg on 9s % yksityisten aroþn earetaitorsissa vakuutétuista. Vastaavasti yhtiöiden vakuútusmaksutulo on 14,g
miljardia
(95 %), yhtiöt huolehtivat 1,1 miljoonan eläkkeensaajan
etäkkeiden"ùiòã
maksamisesta (87 o/o), ja yhtiöidèn sijoitusvarat ovat'1 l6
miljardia euroa
(e5 %).
turva n toimeen panossa. Vuoden

I i

Työeläkevakuutusyhtiöiden merkitys yksityisten alojen
eläketurvan toi_
meenpanossa on kasvanut kuluvana vuosikymmenenä
toimeenpanón
keskittymisen takia. Eläkesäätiöistä ja elake'kassóiriå
on siirretty vakuutuskantaa yhtiöihin. Lisäksi työeläkevakuutusyhtiöidãn
määrá on vähentynyt seitsemästä nerjään surautumisten seuråursená,
Työe

Iä

kev a ku ut u sy ht iö id e n sä

än

n ökset

Työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa (3541 1 g97
;TVYL) sääde_
tään pätevyysva.atimuksia työeläkevakuutusyht¡cin nãtt¡iurserré
¡âtãimitusjohtajalle. Hallituksen jäsenellä on oltava iryva tyciãrakevakuutustoiminnan asiantuntemus (TWL g e.2 g). Hallituftsesá"
on oltava myös
hyvä sijoitustoiminnan asiantuntemué. saannoksiä sovelletaan
vastaavasti hallituksen varajäseneen (TVYL 9 e.5
S).
Finanssivarvonta. on gTru.t_ohjeita pätevyysvaatim
usten täyttämisestä
mää rËtykset ja ohjeet 21 20 1z työetäreva rirltusynticiiJen
ha nto 4. I

(

I I i

luku). Finanssivarvonnan turkinnan mukaan esimerkiksi hyvää
työeräke_
vakuutustoiminnan asiantuntemusta koskeva vaatimui
ta¡tyy, r¡rali
hallituksen jäsenellä on vastaavaa kokemusta toisen
työeläkevakuutusyhtiön hallituksesta, mikäli hänellä on muuta
hallitusjäéenyyteen rinnastettavaa kokemusta työeläkelaitoksesta, tai hän .roritt"" í,âtt"u"n
pe_rehdytyskoulutuksen.
Työelä keva kuutusyhtiön to.im itusjohtaja la on oltava
hyvä työelä keva_
kuutustoiminnan, sijoitustoiminnán ia íiixteen¡onãon
tuntemus (TVyl
11.2 s). sama koskee toimitusjohtajan sijaistå
6wr_ì1.1 s). Èerusteru_
I

i¡
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jen (HE 25511996 ja HE
.1612006) mukaan kerpoisuusvaatimuksissa yh_
laaja-alainen
työetäketoim¡nnan
ja tekniilistuoniòisempi vakuu_
!islwät
tustoiminnan tuntemus. Liikkeenjohdon tünterurtà
uãitàneen ainakin
osíttain pitää osana sijoitustoimiñnan tuntemusta
tã¡ påìnvastoin.
Finanssivatvonta o1,31ta¡_ut ohjeita TVYL 1 I .2 g:ssä
säädettyjen vaatiusten täyttäm isestä (määräykset ja ohjeet 2t 2ó
+. lì utu¡.- Êi nanssi_
valvonnan tulkinnan mukaan vaatimuksét täyttyvät
riittãvan pitkän vas_
taavanlaisissa tehtävissä hankitun työkokemrkr"n
tai riittävän
pitkän muun työkokemuksen sekä kattavan
koutùtu;- Ë perehdyttämis_
ohjelman kautta.

fi

m

Ë;i"

Työeläkevakuutusyhtiön toimivalle johdolle ei
ole laissa pätevyys_ tai
kokemusvaatimuksia.
Henki-

ja vahinkovakuutusyhtiöiden säännökset

Vakuutusyhtiölain (S21l2O0g; WL) mukaan hallituksen jäsenellä
on ot_
tava tehtävän hoitamisen vaatima ãmmatiilinen pãtã"ryl.¡a
kokemus
(wL 6:4.3). Lisäksi hailituksessa on ortava
serainen yrei_
nen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiön
"orötãiirñåiàir¡nn"n laatuun
ja laajuuteen katsoen on tarpeen. säännöksiä
sóvelletaãn vastaavasti
hallituksen varajäseneen (WL 6:3. 1
).
Toimitusjohtajaila on ortava tehtävän hoitamisen
vaatima ammatirtinen
pätevyys ja kokemus (wL 6:5.1). Sama
koskee toìrìiuqor,tajan sijaista
(WL 6:5.3).
utusyhtiön ha ituksen on mää riteltävä yhtiön keskeiset
in not
(w! 0,s t). Keskeisistä toiminnoista vastaavilla henkitöillä ontoimoltava
tehtävän vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus
!. 9l-<_u

I I

Komission delegoidun asetuksen 201513s25g artikran
1 kohdan c _ e
lakohdan m ukaan va ku utus- ja jä ileenva ru utusyiityiien
pitää
varmístaa, että hailinto-, johto- tai vatvonta"ir"n j:äseniilä
yh_
dessä on riiketoiminnan ásiaankuuruv¡ila osá_ârréiì"
kerpoisuus,
pätevyys, taidot ja ammatiilinen kokemus, joitã
i"rit""n'yrityt<--'
sen ammattimaiseen johtamiseen ja valvoñtaan
varmistaa, että kullakin hallinto-, johto- tai valvontaelimen
yksit_
täiseilä jäseneilä on annettujen téhtävien eoeilvttåmä
kerpóisuus, pätevyys, taidot ja ammatillinen kokemué
palkata henkilöstöä, joilla on heille annettujen
vastuíden asian_
mukaiseen hoitamiseen tarvittavat taidot, t'¡eootlã
ãsiantunte_
mus.

a

o

o

.

vakuutusyht¡öllä on oltava hailituksen hyveiksymät
kirjalliset toimintape_
riaatteet yhtiön johdon ja keskeísistä toiminnoista
uáiiãå"i"n henkitöi_
den kelpoisuusvaatim.usten täyttämisen varmistamisesta
(wL 6: g.2).
Hallintojärjestelmä ja kirjalliseitoimintaperiaatteet
on pidettävä ajanta_
saisina, ja niitä on arvioitava säännöltisästija vähint¿án
réiran vuo_
dessa (WL O:S.3).
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Komission delegoidun asetuksen 2o15t3s 273 artiklan 1 kohdan muþgn v.qkyutus- ja iälleenvakuutusyritysten on tuotava ja pantava täytäntöön kirjalliset toimintaperiaatteet ja riittävät menetetmåt ja
/Ëpidetiävä
niitä varmistaakseen, että kaikki yrityksen toiminnasta toä¡aiiailisest¡
vastaavat henkilöt tai muita keskeisiä toimintoja hoitavat henkilöt ovat
jatkuvasti tehtäviinsä sopivia ja luotettavia solüenssi ll -direktiivin
42 artiklassa tarkoitetulla tavalla.
Komission delegoidun asetuksen 2o15t3s 273 artiklan 2 kohdan mukaan henkilön sopivuutta koskevaan arviointiin on sisällyttävä arviointi
kyseisen henkilön ammatiilisesta ja muodollisesta päteúyydestä sekä
vakuutustoimialaa, m uita rahoitustoim ialoja ja muuia liikeioim intaa koskevista tiedoista ja kokemuksesta, ja síinã on otettava huomioon kysei_
selle henkilölle kohdistetut vastuut ja tarvittaessa henkilön vakuutui_,
rahoitus-, kirjanpito-, vakuutusmatemaattinen ja johtamisasiantuntemus.
Asetuksen 273 arliklan 3 kohdan mukaan hallíntô-, johto- tai valvontaelimen jäsenen sopivuutta koskevassa arvioinnissa oñ otettava huomioon
yksittäisille jäsenille kohdistetut vastuut, jotta voidaan varmistaa päte_
vyyksien, tietojen ja asiaankuuluvan kokêmuksen asianmukainen monimuotoisuus, jolla varmistetaan yrityksen ammattimainen johtaminen ja
valvonta.
Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen on antanut ohjeita
(EloPA-Bos-141259 1.6, 1.43 ja 1.4s kohdat) sopívuus- ja tuotettavuusvaatimusten soveltamisesta ja sisällöstä sekä sopivuuden ja luotetta_
vuuden arviointia koskevien toimintaperiaatteiden sisällöstä.
Hallitusten välinen toimintaryhmä FinancialAction Task Force (FATF)
julkaisi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen
liittyvän suãmen maa-arvioinnin 16.4.2019. Toimintaryhmä otti kantaa muun muassa vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden johdon ja omistajien kelpoisuusvaatimuksiin. Kannanoton mukaan nykyiset vaatimuliset eivät ole
yksityiskohtaisia täyttääkseen arvioìnnissa käytettyyn kriteeriin
littqv_än
26. 3 liittyviä vaatim uksia ammatillisesta luotettavuuoeðta jà
sopivuudesta. suositus 26 koskee rahoitus- ja vakuutusalan toimijoiden sääntelyä ja valvontaa.
Eläkesäätiöiden

ja

eläkekassojen säännökset

Eläkesäätiölain ( 1 7T-41 1995; ESL) mukaan eläkesäätiön, jonka A-osastolla on vähintään 1 00 vakuutettua, toiminnasta tosias¡ailisesti vastaavien henkilöiden tutee olla tehtävään sopivia (ESL 1 .6, 1 a.1 ja 42 e.1
$). Vaatimus koskee sekä lisäeläke- että lakisääteistä toiminiaa. Eläkesäätiön hallituksen jäsenillä on yhdessä sekä eläkesäätiön asiamie_
hellä yksin oltava riittävästi pätevyyttä, taitoa ja kokemusta etäkesäätiön
järkevään ja vakaaseen johtamiseen ja hallinñointiin.
Eläkekassoille on
vastaavat säännökset vakuutuskassalaissa (i 164t1gg2; VKL; 2.4, 2
a.1
ja 77 e.1 g).
Finanssivalvonta on antanut ohjeita (määräykset ja ohjeet 112019 lisäeläkelaitosten hallinto 7 .2 ruku) ESL 42 e g:ssä ja vKL 77 e g:ssä säädettyjen vaatimusten täyttämisestä.
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Eläkesäätiön, jossa on vähintään I 00 vakuutettua,
lisäeräketoiminnan
keskeisiä toimintoja suorittavien henkiröiden
tutee oilãìãñiauaan sopivia
(ESL 1 a,1 ja 42 d.1g). sopivuutta koskevalla
vaatimuksella tarkoite_
taan, että keskeisiä toimintoja suorittavirta nenriloiriã
oniñiiauarti pat"_
vyyttä, taitoa ja kokemusta hoitamansa keskeisen
tàim¡nnòn asianmu_
kaíseen suorittamisee¡. Eläkekassojen lisäeläketoimintaan
on vastaa_
vat säännökset (VKL
77 d.1 s) Keskeiseilä tò¡minnorra tarkoite?.?-t.r
ta-.a-n
!-altin]ojärjestermään kuuruva" uärrirtt",ror¡tt"ã lå¡annon tehtäviä, joihin kuuruvat riskienhartintatoiminto,
sisäisen tarkast"ùsen toiminto
ja aktuaaritoiminto (ESL 2.1t21 g ja VKL
2.1t22 S).
Finanssivalvonta on.antanut
(määräykset ja ohjeet 1/201g 6.2
luku) ESL 42 d g:ssä ja vKL llleita
z7-d g:ssäsääâettyjån u"ãt¡rrrt"n täyttä_
misestä.
1.2 Finanssivalvonnan esitys
Työeläkevakuutusyhtiöiden hallituksen ja johdon
ammatillista pätevyyttä
ja kokemusta koskeva sääntery
on yhtiöidên toiminnànierkitys huomi_
oon ottaen osittain puutteeilistá
¡a eþasuntaista ,rioãn uàruutusyhtiöi_
den ja etäkesäätiöiden ja..-kassojen iäännöksi¡n
uãriãttrn". Työetäkeva_
kuutusyhtiön hailituksen jäseniilé ja toimitusjonta;arieìn
saaoetty pate_
vyysvaatimuksia, mutta ei toimivale johdoilé,
Èvtä*össä
;orä
vastaa
yhtiössä tapa htuvasta val mistel utyösiä
vnticiÅ lonào" iä[.¡ sekä asiantuntevan ja
vastuullisen päätöksenteon pohjaksi.

Henki- ja vahinkova.kuutusyhtiöissä pätevyysvaatimuksia
on hallituksen
jäsgnten ja toimitusjohtajan lisäksi käskeisistä toiminnoista
vastaaviile
henkilöitle. Lisäksi vakuútusyhtiöraissa ja komission
á"1"òoiorssa ase_
tuksessa 20 1 5 I 35 0n säädeity pätevyyáen
a rvióinì isiã iáL m ista m i_
se1!a
ja vahinkovakuuiusyht¡össä. NykyisiÀ
!1e1kiø¡rr" ,aaoetään
myös isäetäketoim intaa harjoittãva n etä kesâ,it¡¿in
¡ã ãrarãkassa n kes_
keisiä toimintoja suorittavien henkiröiden sopivuudesta.
I

Työeläkevakuutusyhtiöiden sääntelyä on perusteltua
täydentää ottaen
uom ioon yhtiöiden keskeinen r"rkityr yksityísten
ãiàËÀ ìvo"rä keva_
ku uttam isen toi mee. n pa nossa ja m
ui[é väkuuiusyntio¡ilã r"rc eräkesää_
tiölle ja eläkekassoiile säädetyt vaatimukset.
Erot
joille säädettyihin keskeisten vastuuhenkilöiden muiile vakuutustoimilaâj"ró¡in or"amis_ ja
pätevyysvaatim u ksiin eivät ore perustertuja'n
tvöåËt"toi, ¡n_
vo.tããn
nan yhteiskunnailinen merkitys ja työeräkêuuro¡"n
uå.tüùrin"n käyttö
huomioon ottaen.
h

F inanssivalvonta
t i I I i si a

o

o

esittää, että työet äkevaku utusyhtiöitä koskevia
amma_
pätevyys- j a ko ke m u sv aât ¡m u ks¡a m u
utettai s i i n se u ra av a st i :
Hallituksen jäseneilä orisi ottava nykyisin vaadittavan
hyvän työ_
e I ä kev a ku ut u stoi m i n n a n a si a nt
u nie m u ksen t i s a isi-m u u te ht äv
än
hoitamisen vaatima ammatirinen pätevyys
xòiemus
¡a
Hallituksen olisi.määritettävä yhtiön xes*e¡set toiminnot.
Keskei_
-h
si stä to i m i n n o i sta v a sta av i t I a e n ki I ö i It
ä ot i s i o tt atia- ie ht av a n v a atima ammatillinen pätevyys ja kokemus.
-

l.r
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Hallituksen olisi varmistettava, että hattituksen jäsenillä yhdessä,
h a I I it u kse n y ksittä i se t t ä j ä se n e I I ä, to i mit u sjo htala I t a j
a
ku t I a ki n kesker'sesfá to i m i n n o stá v a st a av a I I a n e n t<¡t o t t a' o n y ht i ö n
toiminnan asiaankuuluvilla osa-alueilla ammatittinen päteiyys ja
kokemus, joita taruitaan yhtiön ammattimaiseen johtamiseen ja
valvontaan.
Työe I ä kev a ku ut u sy hti öt t ä ot i s i ottav a ri ìttäv ëtt m e n ettelyt j a h a t t it u kse n hyv ä ksym ät ki rj al I i set to i m i nt a pe ri a atte et ed
e t t ísess ä ko h dassa ta rko itett u a p ätevyyd e n j a koke m u ksen v a rm i stam i st a
vyt9n. Toimintaperiaatteet otisi pidettävä ajantasaisina, ja niitä
ol i si aryioitava sään n öl I i sesti.
ku I I a ki n

a

F i n a n ssiv a lvo n n al I e t u t i si s a m assa y hteyd essä anfaa m ä ä räy kse
n a ntov alt u u s ed e I I â m a i n ittuje n p ätevyy s- j a koke m u sv a
at i m u sten s i s äl t östä

ja täyttäm

ise stä, riittäv ie n me nettetyje n järje stämnesfä sekä toi m i nta
ri a att e i d e n I a at i m i s e st a, srsä//ösfä j a p a iv itta mrsesfä.

pe-

Finanssivalvonta toteaa vielä, että ammatillisten pätevyys- ja kokemusvaatimusten johdonmukaisuutta ja riittävyyttä on tarpeeñ sámaila selvittää koko vakuutusalan osalta ottaen huomioon myös edellä mainittu
hallitusten välisen toimintaryhmän (FATF) suomeã koskeva arvio tältä
osin.

Lisätietoja antaa osastopäällikkö Kaisa Forsström, puhelin 0g 1g3 s252.
FINANSSIVALVONTA

Anneli Tuominen
johtaja
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