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ASIA

LPY:n kirjallinen lausunto / kuulemistilaisuus 17.1.2019
HE 278/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun
lain muuttamisesta
Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Lääkäripalveluyritykset ry:tä (LPY) asiantuntijakuulemiseen 17.1.2019 sekä yhdistyksen kirjallista asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä
eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta. LPY kiittää mahdollisuudesta lausua
asiassa.
Yleistä
Hallituksen esityksessä ehdotetaan lisättäväksi Kevasta annettuun lakiin säännökset riskiarviosta ja työkyvyttömyysriskin vähentämiseen liittyvistä tehtävistä.
Yleisesti on tiedossa, että Kevan toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä ollaan uudistamassa. Tavoitteena on tehdä Kevasta samanlainen eläkevakuuttaja kuin työeläkeyhtiöt. Kyseinen valmistelutyö on edennyt hyvin, mutta se on vielä kesken.
LPY:n mielestä on ennenaikaista uudistaa Kevan toimintaa sääntelevää lakia tässä vaiheessa –
etenkin, kun hallituksen esitys on osittain ohjaamassa Kevaa suuntaan, joka vahvistaa sen erikoisasemaa suhteessa muihin eläkevakuuttajiin.
Riskiarviovaatimuksesta
Hallituksen esitykseen kirjattu riskiarviota koskeva säännös tulisi viedä pidemmälle paremman
riskienhallinnan takaamiseksi ja työeläkeyhtiöitä vastaavan sääntelyn luomiseksi. Esityksen
mukaan Kevan olisi laadittava säännöllisesti riskiarvio sen toimintaan olennaisesti vaikuttavista
riskeistä ja niiden hallinnasta sekä päivitettävä arviota säännöllisesti ja riskien olennaisesti
muuttuessa. Työeläkeyhtiöiltä edellytetään riskiarvion lisäksi vakavaraisuusarviota. Vakavaraisuussääntely ei koske Kevaa, koska sillä ei ole muodollista eläkevastuuta. Kevan eläkevastuurahasto on poikkeuksellisesti luonteeltaan eläkemaksun tasaukseen tarkoitettu puskurirahasto.
LPY:n mielestä muita työeläkeyhtiöitä kevyempi sääntely ei ole perusteltua. Hallituksen esitykseen tulee lisätä Kevalle velvoite vakavaraisuusarvion tekemiseen.
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Työkyvyttömyysriskin vähentäminen
Hallituksen esityksen mukaan työkyvyttömyysriskin vähentämiseen liittyvä toiminta sisällytettäisiin Kevan lakisääteisiin tehtäviin. Tämä mahdollistaa Kevalle työeläkeyhtiöitä laajemmat
valtuudet harjoittaa työhyvinvointiin liittyviä toimintoja – jopa työterveyspalveluiden tuottamisen yhtiön ulkopuolisille tahoille.
LPY:n mielestä tämä kirjaus on perusteeton eikä se myöskään ole linjassa Kevan roolin uudistamiseen liittyvän valmistelutyön kanssa. Pahimmillaan kirjaus saattaa johtaa Kevan hallintokulujen ja eläkekustannusten kasvuun sekä aiheuttaa kilpailuhäiriöitä työhyvinvointisektorille.
Lakiesityksen tavoitteena tulee olla Kevan työkyvyttömyysriskiä vähentävän toiminnan mahdollistaminen jatkossakin, mutta sääntelyn pitää olla myös tältä osin vastaava kuin työeläkeyhtiöillä.
Hallituksen esitys ei aseta Kevalle tarkoituksenmukaista tai työeläkeyhtiöitä vastaavaa mandaattia työkyvyttömyysriskin vähentämiseen liittyvässä toiminnassa.

Yhteenveto
Edellä mainittuun viitaten esitämme, että Kevan toiminnan sääntelyä koskeva lakiesitys palautetaan uuteen valmisteluun. Tällöin voidaan paremmin ottaa huomioon Kevan roolia uudistavan valmistelutyön edellyttämät muutostarpeet.
Vaihtoehtoisesti esitämme, että eläkevakuuttajalle kuulumattomat palvelut rajataan lakiesityksessä Kevan tehtävien ulkopuolelle. Näitä ovat esimerkiksi työterveyshuolto ja ammatillinen
kuntoutus. Tavoitteena pitää olla, että Kevan toimintaa säännellään tältä osin samoin periaattein kuin muidenkin eläkevakuuttajien.
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