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Hallituksen esitys Eduskunnalle eläkesäätiölaiksi ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Vuodelta 1955 oleva eläkesäätiölaki ehdo
tetaan korvattavaksi uudella eläkesäätiölailla. 
Eläkesäätiöitä koskeva sääntely ehdotetaan 
yhdenmukaistettavaksi vakuutusyhtiölain ja 
vakuutuskassalain sekä myös osaksi osa
keyhtiölain kanssa niin pitkälle kuin se elä
kesäätiötoiminnan erityispiirteet huomioon 
ottaen on tarkoituksenmukaista. 

Eläkesäätiön toimintapiiriin kuulumisen 
mahdollisuutta ehdotetaan laajennettavaksi. 
Toimintapiiriin voisivat kuulua paitsi työ
suhteessa olevat, myös työnantajaansa virka
tai palvelussuhteessa olevat henkilöt sekä 
yrityksen johtoon kuuluvat henkilöt. Lisäelä
kesäätiöille ehdotetaan asetettavaksi toimin
tapiiriin kuuluvien henkilöiden vähimmäis
määrävaatimus. 

Eläkesäätiön oikeutta yritysomistukseen 
ehdotetaan rajoitettavaksi entisestään. Myös 
työnantajayhtiön osakkeiden omistusoikeutta 
rajoitettaisiin. 

Eläkesäätiön johdon rakennetta ja toimi
valtasuhteita on ehdotuksessa tarkennettu ja 
selvennetty. Hallituksen asemaa keskeisenä 
toimielimenä on selvennetty. Asiamiestä eh
dotetaan pakolliseksi toimielimeksi. Ehdo
tukseen sisältyy myös hallintoneuvostoa kos
keva sääntely. 

Lisäeläketurvasta aiheutuva eläkevastuu 
ehdotetaan katettavaksi kokonaan siirtymä-
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ajan kuluessa. Lisäeläketurvasta aiheutuvan 
eläkevastuun laskentatavassa ehdotetaan siir
ryttäväksi samaan käytäntöön kuin muussa
kin vapaaehtoisessa ryhmäeläkevakuutukses
sa. 

Eläkesäätiön sääntöjen muuttamista niin, 
että lisäetuoksia vähennetään, ehdotetaan 
helpotettavaksi nykyisestä. Vähentämisen 
välttämättömyyttä jouduttaisiin selvittämään 
nykyistä harvemmin. 

Lisäeläkesäätiön ylikatteen palauttaminen 
työnantajalle tulisi lakiehdotuksen mukaan 
mahdolliseksi. 

Selvitystilaa ja purkamista sekä vakuutus
toiminnan luovuttamista koskevat säännökset 
ovat nykyistä lakia yksityiskohtaisemmat. 
Ehdotus sisältää säännökset myös eläkesääti
öiden sulautumisesta. 

Ehdotukseen sisältyy myös yhteiseläkesää
tiöitä koskeva yksityiskohtainen sääntely. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1996. Ylikatteen palaut
tamista sekä eläkevastuun kattamista koske
vat lainkohdat ovat kuitenkin tarkoitetut tu
lemaan voimaan jo vuoden 1995 lopussa. 
Lain useisiin säännöksiin on varattu siirty
mäaika, jonka kuluessa eläkesäätiöiden on 
saatettava toimintansa uuden lain mukaisek
si. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Johdanto 

Eläkesäätiöiden toiminnasta on voimassa 
vuonna 1955 säädetty eläkesäätiölaki 
(469/55). Mainitun lain mukaan eläkesäätiö 
on eläkelaitos, jonka tarkoituksena on eläk
keiden ja niihin verrattavien muiden työsuh
teen perusteella myönnettävien etuuksien 
antammen työnantajan työntekijöille ja näi
den omaisille. Työntekijät eivät laissa olevan 
määritelmän mukaan osallistu eläkesäätiön 
toimintaan tarvittavien varojen kartuttami
seen. 

Eläkesäätiölain voimaantullessa säätiöiden 
toiminta oli pelkästään vapaaehtoista henki
lövakuutustoimintaa, toisin sanoen eläkesää
tiön myöntämät etuudet, niiden määrä ja laa
tu olivat vapaasti määriteltävissä säätiön 
säännöissä. Lakisääteinen työeläkejärjestelmä 
merkitsi eläkesäätiötoiminnalle suurta muu
tosta. Vuonna 1962 voimaantulleen työnteki
jäin eläkelain (395/61; TEL) mukaan jokai
sella työnantajana on lakisääteinen velvolli
suus järjestää lain mukaiset vähimmäisehdot 
täyttävä eläketurva työntekijöilleen. 

Työnantaja voi järjestää TEL:n mukaisen 
eläketurvan joko ottamalla eläkevakuutuksen 
eläkevakuutusyhtiöstä tai perustamalla eläke
kassan tai eläkesäätiön. Eläkesäätiöt voivat 
siis nykyisin toimintapiirissään harjoittaa 
sekä TEL:n mukaista toimintaa että vapaa
muotoista lisäeläketoimintaa ja näiden toi
mintojen yhdistelmiä. 

Eläkesäätiötoiminnalle on luonteenomaista, 
että toiminta tapahtuu rajatussa toimintapii
rissä. Eläkesäätiön toimintapiirin muodosta
vat siten jonkin työnantajan tai työnantaja
ryhmän työntekijäkunta tai osa siitä. Elä
kesäätiössä järjestetyn eläketurvan piiriin ei 
voi kuulua henkilöitä eläkesäätiön toiminta
piirin ulkopuolelta. Eläkesäätiön toiminnan 
rahoittaa eläkesäätiöön kuuluva työnantaja 
kannatusmaksujen muodossa. Ylin päättä
misvalta eläkesäätiön asioissa on hallituksel
la, jossa ovat edustettuina sekä eläkesäätiön 
työnantaja että toimintapiiriin kuuluvat hen
kilöt. Tilintarkastajista vähintään yhden on 
oltava toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden 
edustaja. 

Eläkesäätiöiden valvontaviranomaisena on 
sosiaali- ja terveysministeriö, joka valvoo 
säätiöiden toimintaa kaikessa laajuudessa. 
Ministeriö muun muassa vahvistaa eläkesää-

tiöiden säännöt ja pitää eläkesäätiörekisteriä. 
Eläkesäätiöiden valvontaa on työntekijäin 
eläkelain mukaisen toiminnan osalta siirretty 
myös eläketurvakeskukselle. 

2. Nykytila 

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

2.1.1. Lainsäädäntö 

2.1.1.1. Eläkesäätiölaki 

Työnantajilla oli 1950-luvun alussa vapaa
ehtoista eläketurvaa järjestäessään käytettä
vissään lähinnä neljä vaihtoehtoa: työnanta
jan oma eläkesääntö, säätiölain (109/30) mu
kainen eläkesäätiö, eläkekassa tai vakuu
tusyhtiöstä otettu eläkevakuutus. Eläkesäätiöt 
oli rekisteröity oikeusministeriössä, jolle 
myös säätiöiden valvonta kuului. Säätiölain 
puitteissa eläkesäätiöiden säännöt voitiin 
laatia suhteellisen vapaasti. Säätiölaissa ei 
ollut määräyksiä rahastoimisesta eikä vero
tuslainsäädännössä myöskään siitä, miten 
säätiöön luovutettuja varoja olisi verotukses
sa kohdeltava. 

Vuonna 1955 voimaan tullut eläkesäätiöla
ki toteutti tuona ajankohtana uusia periaat
teellisia ratkaisuja. Ensinnäkin ansaintaperi
aate, eli eläkkeen kertyminen osana palkkaa 
sitä mukaa kun työtä tehdään, tuli ensim
mäistä kertaa selvästi määritellyksi lainsää
dännössä. Eläkesäätiöiden verotus järjestet
tiin yksiselitteisesti ansaintaperiaatteen poh
jalle: työnantajan eläkesäätiöön luovuttamat 
varat ovat ansaittujen eläkkeiden muodosta
maan määrään saakka verotuksessa työnan
tajalle vähennyskelpoisia. 

Kolmanneksi työnantajana on oikeus elä
kesäätiölain mukaan lainata eläkesäätiöön 
luovuttamiaan varoja. Täten varat ovat työn
antajan käytössä, kunnes ne tarvitaan eläk
keiden maksuun. Eläkesäätiöt vaikuttivat 
myös lakisääteisten eläkkeiden tason muo
toutumiseen ja valittavaan eläketekniikkaan. 
Eläkesäätiöissä eläketaso oli vakiintunut 
60 %:n tasolle palkasta. 

Tämä tavoite lakisääteisessä eläkejärjestel
mässä toteutui vuonna 1975. Eläkeikä muo
toutui 65 vuodeksi. Myös eläkesäätiöiden 
takaisinlainausmalli omaksuttiin yleiseen 
työeläkejärjestelmään. Tämä oli välttämätön-
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tä jo siitä syystä, että vakuutus- ja eläkesää
tiövaihtoehdon tuli olla keskenään tasaver
taisessa asemassa. Myös vakuutusvaihtoeh
don hallintokustannukset oli mitoitettava kil
pailukykyisiksi eläkesäätiöiden kanssa ja 
työkyvyttömyyseläkkeisiin oli otettava suur
yrityksille vakuutusvaihtoehdossakin oma
vastuutekniikka. 

Huomattavimmat muutokset eläkesäätiöla
kiin ovat vuonna 1991 voimaan tullut vapaa
ehtoisten lisäetuoksien osittainen kattamis
pakko sekä eläketurvakeskuksen luottova
kuutusturvan poistuminen vuoden 1994 alus
ta ja siitä johtunut velvollisuus kattaa työn
tekijäin eläkelain mukaiset etuudet. Vuoden 
1993 alusta voimaan tullut työntekijöiden 
velvollisuus maksaa eläkevakuutusmaksua 
TEL:n osalta merkitsee myös periaatteellista 
muutosta eläkesäätiötoimintaan, koska aikai
semmin työnantaja on yksin vastannut elä
kesäätiön kustannuksista. 

Eläkesäätiölain 35 §:n nojalla annetussa 
eläkesäätiölain täytäntöönpanosta annetussa 
asetuksessa (509/55) on muun muassa va
kuutusteknistä tutkimusta, eläkesäätiön re
kisteröintiä ja rekisterin pitämistä, selvitys
miehiä ja eläkesäätiön purkamista koskevia 
säännöksiä. 

2.1.1.2. Työntekijäin eläkelaki 

Vuonna 1962 voimaan tulleen työntekijäin 
eläkelain mukaan työnantaja on velvollinen 
järjestämään ja kustantamaan tämän lain mu
kaiset vähimmäisehdot täyttävän eläketurvan 
jokaiselle työntekijälleen, jonka työsuhde on 
jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään kuukau
den. Työntekijällä on lain mukaan oikeus 
saada vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttö
myys- ja osa-aikaeläkettä sekä kuntou
tusetuuksia ja hänen edunsaajillaan perhe
eläkettä. Vanhuuseläke sisältää myös varhen
netun vanhuuseläkkeen ja työkyvyttömyys
eläke yksilöllisen varhaiseläkkeen. Työnteki
jäin eläkelaissa on yksityiskohtaiset säänn~k
set eläkkeen suuruudesta, eläkkeen laskemis
tavasta, yhteensovituksesta ja eläkkeistä ai
heutuvan vastuun ja kulujen jakaantumisesta. 
Laissa on myös säännökset eläketurvakes
kuksesta, jonka tehtävänä on muun muassa 
hoitaa eläkelaitosten valvontaan liittyviä toi
meenpanotehtäviä. 

Vuonna 1962 annettiin valtioneuvoston 
päätös eräiden avustuskassojen ja eläkesääti
öiden rekisteröimistä ja valvontaa koskevien 
tehtävien siirtämisestä eläketurvakeskukselle 

(316/62). Päätöksen nojalla yksinomaan 
työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa 
harjoittavien eläkesäätiöiden eläkesäätiöre
kisterin pitäminen siirrettiin silloisesta sosi
aaliministeriöstä eläketurvakeskukselle. Sa
moin tarkastusten suorittaminen ja toiminnan 
valvominen siirrettiin eläketurvakeskukselle 
siltä osin kuin se liittyy eläkesäätiön harjoit
tamaan työntekijäin eläkelain mukaiseen toi
mintaan. Eläketurvakeskuksen pitämä rekis
teri siirrettiin takaisin sosiaali- ja terveysmi
nisteriölle vuoden 1993 alusta. 

2.1.1.3. Kirjanpitolaki 

Vuonna 1973 annetun kirjanpitolain 
(655/73) 39 §:n nojalla kirjanpitovelvollisuu
desta ja kirjanpidosta sekä tilinpäätöksen 
julkistamisesta on voimassa, mitä niistä on 
erikseen muualla laissa säädetty tai mitä asi
anomainen viranomainen muun lain nojalla 
on määrännyt. Eläkesäätiölain 2 ja 4 luvussa 
on eräitä tilinpäätökseen ja tilintarkastukseen 
liittyviä säännöksiä. Eläkesäätiölaki on tältä 
osin siten erityislaki. Eläkesäätiölain 6 §:n 
nojalla eläkesäätiön tilinpäätös on laadittava 
sosiaali- ja terveysministeriön antamien oh
jeiden, itse asiassa määräysten mukaisesti. 
Kirjanpitolaki on näin ollen eläkesäätiöiden 
osalta voimassa vain siltä osin kuin elä
kesäätiölaissa tai ministeriön kirjanpitoa kos
kevissa määräyksissä ei ole muuta säädetty 
tai määrätty. 

2.1.2. Käytäntö 

Eläkesäätiölain alaisia eläkesäätiöitä ovat: 
1) TEL-eläkesäätiöt, jotka myöntävät pelkäs
tään työntekijäin eläkelain mukaisia etuuksia 
(niin sanotut B-säätiöt), 2) vain vapaaehtois
ta lisäeläketurvaa myöntävät eläkesäätiöt 
(niin sanotut A-säätiöt) sekä 3) eläkesäätiöt 
(niin sanotut A+B-säätiöt), joissa vapaaeh
toisen lisäeläketurvan lisäksi on työntekijäin 
eläkelain mukainen eläketurva. Lisäksi on 
useamman työnantajan yhteyteen perustettuja 
yhteiseläkesäätiöitä, joissa eläketurva on jär
jestetty jonkin edellä mainitun vaihtoehdon 
mukaisesti. 

Vuoden 1993 lopussa toiminnassa olevien 
eläkesäätiöiden lukumäärä oli 214. Pelkäs
tään vapaaehtoisia lisäeläkejärjestelyjä hoiti 
165 eläkesäätiötä. Pelkästään työntekijäin 
eläkelain vähimmäisehtojen mukaista eläke
turvaa hoiti kahdeksan eläkesäätiötä. Työn
tekijäin eläkelain mukaisen toiminnan ohella 
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vapaaehtoista lisäeläketurvaa hoitavia sääti
öitä oli 41. Eläkesäätiöistä osa toimii suljet
tuna; eläkesäätiön toimintapiiriin ei enää 

oteta uusia henkilöitä. 
Seuraavasta taulukosta ilmenee lakisäätei

sen eläketurvan ja lisäeläketurvan osuus eri 
eläkelaitoksissa vuonna 1994. 

Toimintapiiriin kuuluvien lkm Eläkevastuu (milj.mk) 
lakisäät lisäeläke- lakisäät lisäeläke-
eläketurva turva eläketurva turva 

Eläkesäätiöt 
Eläkekassat 
Eläkeyhtiöt 
Yhteensä 

68 221 
70 385 

955 041 
1 093 647 

Taulukosta käy ilmi, että vuonna 1994 elä
kesäätiöiden toimintapiiriin kuului noin 
6,2 % työntekijäin eläkelain piiriin kuuluvis
ta työntekijöistä ja 38,5 % vapaaehtoisen li
säeläketurvan piiriin kuuluvista henkilöistä. 
Näihin lukuihin liittyen on todettava, että 
vuoden 1994 alusta aloitti toimintansa elä
kesäätiö, jonka toimintapiiriin kuuluu noin 
34 000 henkilöä. 

Kuten edellä jaksossa 2.1.1.1. on jo todet
tu, eläkesäätiön ei lain mukaan tarvitse ko
konaan kattaa sääntöjensä mukaisesta lisä
eläketoiminnasta aiheutuvaa eläkevastuuta. 
Kattamatta oleva osa eläkevastuusta, eli vas
tuuvajaus, ilmoittaa sen määrän varoja, joka 
lisäksi vielä tarvittaisiin, jotta koko eläke
vastuu olisi katettu. 

Alkuperäisessä muodossaan eläkesäätiölaki 
salli eläkesäätiön osoittaa vastuuvajausta 
aina 100 %:iin asti, toisin sanoen työnantaja 
oli velvollinen maksamaan eläkesäätiölle 
varoja ainoastaan sen verran kuin eläkesäätiö 
tarvitsi juoksevien kulujensa peittämiseen. 
Tällä keinolla haluttiin työnantajia kannustaa 
perustamaan eläkesäätiöitä ja siten paranta
maan työntekijöiden vapaaehtoista työeläke
turvaa. Kun eläkkeistä aiheutuvaa eläkevas
tuuta ei tarvinnut kattaa, työnantaja pystyi 
järjestämään eläketurvan eläkesäi:!tiön kautta 
ilman, että joutui suorittamaan välittömiä 
maksuja. 

Vastuuvajauksen sallimisesta johtuneiden 
epäkohtien vuoksi eläkesäätiölakia uudistet
tiin vuonna 1991 siten, että eläkesäätiön on 
katettava 75 % vastuustaan jo eläkkeellä ole
vien henkilöiden alkaneiden ja vastaisten 
eläkkeiden sekä heidän edunsaajiensa vas
taisten eläkkeiden ja muiden etujen osalta. 
Samalla eläkevastuun katteena olevalle 

74 525 
27 833 
89 142 

193 500 

10 709 
4 599 

67 144 
82 452 

16 020 
4 363 
2 644 

23 027 

omaisuudelle asetettiin tietyt vaatimukset 
sekä velvoitettiin eläkesäätiö vaatimaan riit
tävä vakuus työnantajalle lainaksi annetuille 
varoille. Kattamisvaatimukset on täytettävä 
asteittain yhdeksän vuoden kuluessa lain
muutoksen voimaantulosta. Työsuhteessa 
olevien osalta ei tässä vaiheessa annettu uu
sia säädöksiä, vaan asia jätettiin ratkaista
vaksi eläkesäätiölain kokonaisuudistuksen 
yhteydessä. 

Myös TEL:n mukaista toimintaa harjoit
tavilla eläkesäätiöillä voi olla vastuuvajausta. 
Aikaisemmin vastuuvajauksen vakuutena oli 
oltava eläketurvakeskuksen myöntämä luot
tovakuutus. Vuoden 1994 alusta lukien elä
keturvakeskus kuitenkin lopetti luottovakuu
tustoimintansa ja tämän seurauksena myös 
vastuuvajausta koskeva luottovakuutus on 
kahdentoista vuoden siirtymäkauden aikana 
korvattava muilla vakuuksilla. Vaihtoehtona 
on eläkevastuun kattaminen katekelpoisilla 
varoilla. 

Eläkesäätiöiden eläkevastuu vuonna 1994 
oli noin 26,7 miljardia markkaa, josta mää
rästä lisäetuuksista aiheutuva vastuu oli noin 
16,0 miljardia markkaa. Eläkesäätiöt osoitti
vat samaan aikaan vastuuvajausta yhteensä 
noin 1,703 miljardia markkaa, josta määrästä 
lisäetuuksista mheutuva vastuuvajaus oli 
noin 1,563 miliardia markkaa. 

Eläkesäätiötci'iminnalla on ollut suuri mer
kitys suomalaisen eläketurvan järjestämises
sä. Eläkesäätiöt tarjoavat vaihtoehdon työ
eläketurvan toteuttamisessa eläkevakuutusyh
tiöiden ja eläkekassojen rinnalla. Vaihtoehto
jen olemassaolo on omiaan edesauttaman 
asioiden tehokasta hoitoa. 

Eläkesäätiötoiminta muuttuu koko ajan. 
Uusia eläkesäätiöitä perustetaan, eläkesääti-



HE 187/1995 vp 7 

öitä puretaan taikka niissä tapahtuu toimin
nallisia muutoksia. Eläkesäätiöitä on purettu 
yrityksen lopettamisen, fuusion tai muun 
syyn johdosta. Uudet eläkesäätiöt on yleensä 
perustettu suurten työnantajien yhteyteen. 

2.2. Kansainvälinen kehitys ja ulkomaiden 
lainsäädäntö 

Yleistä 

Eläkesäätiöitä vastaavien järjestelyjen mer
kitys eri maissa vaihtelee riippuen lakisäätei
sen eläketurvan järjestämisestä. 

Yleispiirteenä voi todeta, että useimmissa 
eurooppalaisissa valtioissa on vapaaehtoisia 
eläkerahastotyyppisiä järjestelmiä, joiden 
tarkoituksena on eläke-etuuksien järjestämi
nen työntekijöille ja jotka muistuttavat toi
minnailtaan suomalaisia eläkesäätiöitä tai 
eläkekassoja. 

Seuraavassa esitetään eri maiden lainsää
däntöä lähinnä eläkerahastojen organisaation 
ja toiminnan rahoittamisen osalta. 

Ruotsi 

Eläkesäätiöistä säädetään 9 kesäkuuta 1967 
annetussa eläke- ynnä muiden sitoumusten 
turvaamista koskevassa laissa. Eläkesäätiö 
voi olla joko yhden työnantajan tai usean 
työnantajan yhteinen säätiö. Eläkkeen tai 
muun etuuden maksaa etuudensaajalle työn
antaja. Säätiö korvaa työnantajalle sen, mitä 
tämä on maksanut ja vain poikkeustapauk
sessa säätiö maksaa etuuden suoraan sen 
saajalle. Säätiön hallituksessa on yhtä monta 
työnantajan ja työntekijöiden edustajaa. 

Laissa on osakkeiden omistusta, työnan
tajalainaa ynnä muita sijoituksia koskevia ra
joituksia. 

Valvontaviranomaisena toimii sen läänin 
lääninhallitus, jossa työnantajana on koti
paikka. 

Norja 

Eläkekassoista ja -rahastoista on säännök
set pääosin yksityisiä palvelueläkejärjestel
miä koskevissa säännöksissä. Säännökset on 
annettu verolain nojalla ja niitä uudistetaan 
parhaillaan. Uudistuksen perusteena on osit
tain tarve yhtenäistää eläkekassoja ja -rahas
toja koskevat verosäännökset vastaamaan 
vakuutustoimintaa koskevan lain säännöksiä. 

Vakuutustoimintaa koskevaa lakia ei so-

velleta suoraan eläkekassoihin ja -rahastoi
hin. Lain 1 §:n mukaan laki voidaan kuiten
kin saattaa koskemaan joko kokonaan tai 
osaksi eläkekassoja ja -rahastoja. Luonnos 
määräyksiksi vakuutustoimintaa koskevan 
lain soveltamisesta eläkekassoihin ja -rahas
toihin on parhaillaan käsiteltävänä. 

Luonnoksen mukaan eläkekassa voidaan 
perustaa joko yhden työnantajan tai useiden 
työnantajien työntekijöitä varten. Eläkekas
salla on oltava hallitus, jossa on vähintään 
neljä jäsentä. Sama koskee eläkerahastoja. 
Eläkekassan hallitukseen valitsevat kassan 
toimintapiiriin kuuluvat henkilöt keskuudes
taan vähintään kaksi jäsentä ja näiden vara
jäsenet. 

Luonnos sisältää ehdotuksen eläkekassojen 
kattamisvaatimuksia ja varojen sijoittamista 
koskeviksi määräyksiksi. Ehdotetut määräyk
set ovat pääosin samoja, jotka ovat nykyään 
voimassa vakuutusyhtiöillä. 

Norjan vakuutustarkastusviranomainen 
Kredittillsynet hyväksyy eläkekassan ja -ra
haston säännöt. Se hyväksyy myös vakuu
tusmaksutariffit Sille on lähetettävä vuositi
Iinpäätös, toimintakertomus ja aktuaarin ker
tomus vakuutusteknisestä selvityksestä. 

Tanska 

Tanskassa on kahdenlaisia eläkekassoja. 
Yhden yrityksen tai konsernin perustamista 
yri tyseläkekass ois ta ( firmapensi onskasser) 
säädetään eläkekassojen valvonnasta 22 huh
tikuuta 1992 annetussa laissa ja ammattiyh
distysten perustamista, samalla alalla tai sa
man koulutuksen omaavia henkilöitä koske
vista eläkekassoista (tvaergående pensions
kasser) 16 kesäkuuta 1992 annetussa laissa. 
Edellä mainittujen lakien säännökset ovat 
suurelta osin yhdenmukaiset. 

Eläkekassat ovat itsenäisiä oikeudellisia 
yksiköitä, joilla on yleiskokous ja hallitus. 
Yleiskokouksen muodostavat kassan jä
senet.Yleiskokouksessa jäsenillä on oikeus 
valita jäsenten joukosta puolet hallituksen 
jäsenistä työnantajan tai ammattiyhdistyksen 
valitessa loput jäsenet sekä puheenjohtajan. 

Jäsenet suorittavat pääsääntöisesti 1/3 kuu
kausittaisista kannatusmaksuista työnantajan 
suorittaessa loput. Eläkevastuun katteesta 
60 % on sijoitettava laissa säädettyihin eri
tyisen varmoihin varoihin ja loput 40 % 
muulla, laissa säädetyllä tavalla. Eläkekasso
jen varojen osalta noudatetaan rahastoivaa 
järjestelmää. 
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Tanskan vakuutusvalvontaviranomainen 
Finanstilsynet valvoo eläkekassojen toimin
taa. 

Alankomaat 

Eläkerahastoista säädetään vuonna 1954 
voimaan tulleessa eläke- ja säästörahastolais
sa. Eläkerahastot voivat olla yhden tai
useamman työnantajan perustamia eläkera
hastoja tai tiettyä teollisuuden alaa koskevia 
rahastoja. 

Hallituksessa työntekijöillä on oltava vä
hintään yhtä paljon edustajia kuin työnanta
jalla. Teollisuudenalakohtaisessa rahastossa 
työntekijöiden ja työnantajan edustuksen on 
oltava yhtä suuri. Työnantaja rahoittaa elä
ke-etuuksista vähintään puolet. Muut kustan
nukset rahoittaa työnantaja kokonaisuudes
saan. Laissa on säännöksiä eläkevastuun kat
tamisesta. Eläkerahastot noudattavat rahas
toivaa järjestelmää varojensa osalta. V arat 
on sijoitettava järkevällä tavalla. 

Alankomaiden vakuutusvalvontaviranomai
nen V erzekeringskammer valvoo, että eläke
rahastot noudattavat toiminnassaan lakia. 

Belgia 

Eläkerahastoista säädetään 9 heinäkuuta 
1975 annetussa vakuutusyritysten valvontaa 
koskevassa laissa sekä 15 toukokuuta 1985 
annetussa kuninkaallisessa asetuksessa. 

Eläkerahastot ovat joko keskinäisen vakuu
tusyhdistyksen tai aatteellisen yhteisön muo
dossa perustettuja itsenäisiä oikeushenkilöitä. 
Rahaston voi perustaa joko yksi tai useampi 
yhtiö. Useamman työnantajan rahastossa 
yhtiöillä tulee olla laissa säädetty taloudelli
nen tai sosiaalinen yhteys keskenään. Työn
antajilla ja työntekijöillä tulee olla yhtäläi
nen edustus hallituksessa, mikäli työntekijät 
suorittavat henkilökohtaisia kannatusmaksuja 
rahastoon. 

Työnantaja ja/tai työntekijät rahoittavat 
eläke-etuudet. Eläkevastuu on katettava si
ten, että eläkerahasto pystyy suorittamaan 
sääntöjensä mukaiset etuudet. V arat rahas
toidaan vakuutetun työssäolaajan kuluessa. 

Lainsäädännössä on tarkat säännökset siitä, 
miten eläkevastuun katteena olevat varat on 
sijoitettava. 

Espanja 

Eläkerahastoista säädetään 2 marraskuuta 
1988 annetussa kuninkaallisessa asetuksessa 
1307/1988. Eläkerahaston työnantajan tulee 
olla oikeushenkilö. 

Työnantaja ja jäsenet suorittavat kannatus
maksuja rahastolle. Eläkerahastolla on oltava 
laissa säädetyn kaavan mukaan laskettu 
maksukykyisyysmarginaali. Eläkerahastot 
noudattavat varojensa osalta rahastoivaa jär
jestelmää. Eläkevastuun on oltava täyteen 
katettu. Laissa on yksityiskohtaiset säännök
set siitä, miten varat on sijoitettava. 

Irlanti 

Työnantaja voi perustaa eläkerahaston yk
sittäistä yritystä varten. On kuitenkin ole
massa keskitettyjä järjestelyjä, jotka kattavat 
esimerkiksi kokonaisen teollisuuden alan. 
Työnantaja nimittää rahaston johtoon usko
tut miehet. Rahaston jäsenet osallistuvat kui
tenkin uskottujen miesten valintaan. 

Eläkkeisiin tarvittava pääoma kartutetaan 
etukäteen säännöllisillä maksuilla, joihin 
osallistuvat niin työnantaja kuin työntekijät
kin. 

Iso-Britannia 

Eläkerahaston voi perustaa yksittäinen 
työnantaja tai useat samalla alalla toimivat 
työnantajat yhdessä. Rahastoa hoitaa vähin
tään kaksi uskottua miestä. U skottuina mie
hinä on työnantajan edustajia. Myös työnte
kijöillä saattaa olla edustajansa, sen sijaan 
eläkkeensaajilla on vain harvoin oma edusta
ja. 

Jos eläkejärjestely on niin sanottu lisäjär
jestely, työntekijät osallistuvat kustannuksiin 
työnantajan kanssa. Muutoin työnantaja vas
taa yksin järjestelyn kustannuksista. Perosta
essaan rahastoa työnantaja määrää järjestelyn 
tyypin ja samalla määrätään työntekijöiden 
maksuosuus. 

Rahastossa on oltava riittävästi varoja, jot
ta se pystyy vastaamaan sitoumuksistaan. 
Uskotut miehet antavat ohjeita, miten suuri 
määrä omaisuudesta voidaan sijoittaa mihin
kin kohteeseen. Sijoitukset yksittäiseen yhti
öön on rajoitettu viiteen prosenttiin rahaston 
omaisuudesta. 
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Itävalta 

Eläkekassoja koskevan lain mukaan elä
kekassatoimintaa voidaan Itävallassa harjoit
taa vain osakeyhtiön muodossa ja käytettä
vissä on oltava kyseisessä laissa mainittu 
vähimmäispääoma. Eläkekassalain mukaan 
eläkekassan voi perustaa yksi työnantaja tai 
useat työnantajat yhdessä. Samaan konser
niin kuuluvia työnantajia pidetään eläkekas
saa perustettaessa yhtenä työnantajana. 

Työnantajana on eläkekassassa enemmis
töäänivalta. Myös työntekijöillä on hallin
nossa edustajansa. Sekä työnantaja että työn
tekijät suorittavat maksuja eläkekassaan. 
Työntekijät maksavat maksuja työnantajan 
kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. 

Järjestelmä on rahastoiva. Etukäteen mää
rätään joko eläkkeen suuruus, jonka perus
teella lasketaan tarvittavat maksut, tai etukä
teen määrätään maksun suuruus, jolloin 
eläkkeen suuruus lasketaan vasta sitten, kun 
eläkkeeseen oikeuttava tapahtuma on sattu
nut. Eläkekassalaissa on tarkkoja sijoitusta 
koskevia määräyksiä. 

Sveitsi 

Eläkerahasto voidaan muodostaa säätiönä, 
osuuskunnan muodossa tai julkisena oikeu
dellisena laitoksena. Organisaatiorakenne, 
rahoitusjärjestelmä ja myönnettävät etuudet 
ovat vapaasti valittavissa laissa säädetyin 
rajoituksin. Hallinnossa on työnantajan ja 
työntekijöiden oltava tasapuolisesti edustet
tuina. 

Eläkerahastot voivat vapaasti valita rahoi
tusjärjestelmänsä. Yleensä sekä työnantajat 
että työntekijät osallistuvat rahoitukseen. 
Laki edellyttää, että työnantajat ja työnteki
jät osallistuvat yhtä suurin osuuksin rahoi
tukseen, mutta työnantajat voivat aina suo
rittaa suuremmankin osuuden. Eläkerahasto
jen varojen osalta noudatetaan rahastoivaa 
järjestelmää. 

Sijoituksia koskevat säännökset ovat jous
tavia edellyttäen, että sijoitusten turvaavuus 
on taattu. Sijoituksilta edellytetään kohtuul
lista tuottoa sekä, että riskit on asianmukai
sesti arvioitu. Varojen sijoittamisen osalta 
laissa on tiettyjä määrällisiä rajoituksia. 

Eläkerahastoja valvoo valvontaelin, joka 
on riippumaton rahastosta ja joka tarkastaa 
rahaston hallintoa, tilinpäätöksiä ja varojen 
sijoittamista. 

351409G 

3. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

3.1. Tavoitteet ja keinot niiden 
saavuttamiseksi 

Nykyisen eläkesäätiölain tavoitteena oli 
kannustaa yksityisiä työnantajia parantamaan 
työntekijöidensä vapaaehtoista eläketurvaa, 
koska lakisääteinen eläketurva oli 1950-lu
vulla vielä puutteellinen. Useimpien yksi
tyisten työnantajien työntekijöiltä työeläke
turva puuttui kokonaan. Tämä toiminta ha
luttiin myös säänneilyksi ja julkisen valvon
nan alaiseksi. 

Eläkesäätiölakiin ei lain voimaantulon jäl
keen ole tehty perusteellisia muutoksia. 
Huomattavimmat muutokset ovat vuonna 
1991 voimaan tullut vapaaehtoisten lisä
etuuksien osittainen kattamispakko sekä elä
keturvakeskuksen luottovakuutusturvan pois
tuminen vuoden 1994 alusta ja siitä johtunut 
velvollisuus kattaa TEL:n mukaiset etuudet 
Uakso 2.1.1.1.). Kuitenkin eläkesäätiötoimin
nan luonne on lain voimaantulon jälkeen 
olennaisesti muuttunut lakisääteisen työelä
kevakuutusjärjestelmän syntymisen myötä. 

Eläkesäätiölain puutteellisuus on korostu
nut, kun muuta vakuutusalan yhteisölainsää
däntöä on uudistettu. Esimerkiksi uusi va
kuutusyhtiölaki (1062/79) tuli voimaan vuo
den 1980 alusta lukien. Vakuutusyhtiölakiin 
on sen säätämisen jälkeen tehty huomattavia 
muutoksia muun muassa Euroopan yhdenty
miskehityksen vaatimusten täyttämiseksi. 
Vuoden 1993 alusta tuli voimaan vakuutus
kassalaki (1164/92), joka korvasi vuodelta 
1942 peräisin olevan avustuskassalain. 

Vastuuvajauksen käytön salliminen lisäelä
ketoiminnan osalta on merkittävä epäkohta 
silloin, ~un työnantaja tulee maksukyvyttö
mäksi. Aärimmäisissä tapauksissa työnteki
jälle luvattu, eläkesäätiöjärjestelmään perus
tuva eläketurva jää kokonaan toteutumatta. 
Erityisen vaikea tilanne on niiden työnteki
jöiden kohdalla, jotka ovat jääneet lisäeläk
keen turvin eläkkeelle ennen lakisääteistä 
eläkeikää tai joilla lisäetu on merkittävä osa 
kokonaiseläketurvasta. Lisäeläkkeen lop
puessa toimeentuloturvaksi saattaa jäädä 
vain työttömyys- tai muu sosiaaliturva. 

Vuonna 1991 toteutettu osittaisuudistus ei 
täysin turvaa työntekijöille annettuja eläkelu
pauksia työnantajan joutuessa maksukyvyttö
mäksi. Eläkesäätiöiden, vakuutusyhtiöiden ja 
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vakuutuskassojen tapaan, olisi katettava ko
ko eläkevastuunsa. Myös työntekijöiden suo
jaa työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lä
hentämisestä annettu neuvoston direktiivi 
(80/987/ETY) ja työntekijöiden oikeuksien 
turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka lii
ketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lä
hentämisestä annettu neuvoston direktiivi 
(77/187/ETY) edellyttävät, että lisäeläkejär
jestelmän mukaiset vanhuusetuudet ja jäl
keenjääneiden etuudet on turvattava tarvitta
vin toimenpitein. 

Eläkevastuun kattamisvaatimuksesta täy
teen määrään asti saattaa seurata, että elä
kesäätiöille saattaa muodostua niin sanottua 
ylikatetta eli säätiöllä on enemmän varoja 
kuin eläkkeiden maksamiseen tarvitaan. 
Näin voi tapahtua erityisesti silloin, kun sää
tiön toimintapiiriin ei oteta uusia työntekijöi
tä tai jos eläkevastuun määrä jostain syystä 
alenee. Yliktate tulisi voida palauttaa työn
antajalle. 

Eläkkeiden turvaavuuden parantaminen 
vaatii sitä, että säätiön mahdollisuutta omis
taa työnantajayhtiön osakkeita rajoitetaan. 
Säätiön varallisuuden sitominen merkittäväs
sä määrin työnantajayhtiön osakkeisiin lisää 
sitä vaaraa, että säätiön omaisuus menettää 
arvonsa varsinkin työnantajan joutuessa kon
kurssiin. 

Eläkesäätiölaissa ei ole nykyisin säännök
siä säätiön toimintapiiriin kuuluvien henki
löiden vähimmäismäärästä, koska työnantaja 
yksin on vastuussa säätiön rahoituksesta. 
Ainoastaan työntekijäin eläkelain mukaista 
toimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden toi
mintapiiriin on mainitun lain mukaan kuu
luttava vähintään kolmesataa työntekijää. 
Laissa tulisi olla kaikkia säätiöitä koskevat 
säännökset toimintapiiriin kuuluvien henki
löiden vähimmäismäärästä. 

Vakuutusteknistä eläkevastuuta, eläkevas
tuun katetta, ja varojen sijoitusta koskevat 
säännökset vaativat uudelleen arvioinnin. 
Lähtökohtana on, että eläkesäätiöiden ka
tesäännökset vastaavat vakuutusyhtiöiden 
katesäännöksiä niin pitkälle kuin se on mah
dollista eläkesäätiötoiminnan erityisluonne 
huomioon ottaen. Myös kirjanpitoa koskevat 
eläkesäätiölain säännökset ovat puutteellisia 
ja vanhentuneita. 

Eläkesäätiöiden kehitys kytkeytyy lähei
sesti yritystoimintaan. Yritystoiminnassa ta
pahtuvat muutokset vaikuttavat siten elä-

kesäätiöihin. Viime vuosina lisääntyneet yri
tysostot, fuusiot ja toimintojen yhtiöittämiset 
merkitsevät entistä ongelmallisempia tilan
teita eläkesäätiötoiminnassa. Nämä kehitys
piirteet merkitsevät yhteiseläkesäätiöiden 
määrän lisääntymistä. Nykyisessä eläkesää
tiölaissa ei kuitenkaan ole yhteiseläkesäätiöi
tä koskevia yksityiskohtaisia säännöksiä. Val
litsevaa tilannetta ei voida pitää asianmu
kaisena. Laissa tulee olla selkeät säännökset 
yhteiseläkesäätiön perustamisesta ja toimin
nan järjestämisestä. 

Myös eläkesäätiön rekisteröimiseen, val
vontaan, selvitystilaan sekä purkamiseen 
liittyvät säännökset ovat puutteelliset. Vas
tuunsiirtoa ja sulautumista koskevat sään
nökset vaativat tarkistamista. Eläkesäätiöiden 
harjoittaman toiminnan taloudellisen ja va
kuutuksellisen luonteen huomioon ottaen 
olisi tarkoituksenmukaista, että eläkesää
tiölain hallintoa koskevien säännösten uudis
taminen toteutettaisiin noudattaen soveltuvin 
osin muuta vakuutusalaa koskevaa yhteisöoi
keudellista lainsäädäntöä. 

Toimintapiiriin kuuluvat henkilöt eivät 
voimassa olevan lain mukaan maksa vakuu
tusmaksua eläkesäätiöille, vaan työnantaja 
yksin vastaa kustannuksista. Tämän vuoksi 
työntekijöillä ei myöskään ole määräävää 
asemaa säätiön hallituksessa. Säätiön halli
tuksen toimintaa ei valvo yhtiökokousta tai 
kassankokousta vastaava hallintoelin, jolle 
hallitus olisi vastuussa toimistaan. Tämä 
seikka asettaa eläkesäätiön tilintarkastajille 
suuren vastuun hallituksen toimien tarkista
misessa. Eläkesäätiölain tilintarkastusta ja 
-tarkastajia koskevat säännökset tulisi uudis
taa siten, että tarkastus toimii tehokkaasti ja 
että tilintarkastajat ovat riippumattomia sää
tiön työnantajasta. Tilintarkastuslaissa 
(936/94) toteutetut uudistukset tulisi ottaa 
huomioon myös eläkesäätiöiden tilintarkas
tussäännöksiä uusittaessa. 

Eläkesäätiölain puutteellisuuksien korjaa
miseksi ehdotetaan kokonaan uuden, elä
kesäätiölain korvaavan lain säätämistä. 

Ottaen huomioon eläkesäätiöiden harjoitta
man toiminnan luonteen on tarkoituksenmu
kaista, että eläkesäätiölain uudistus mahdol
lisimman pitkälti toteutetaan vakuutusyh
tiölainsäädännön pohjalta. Myös uusi vakuu
tuskassoja koskeva lainsäädäntö pohjautuu 
yhteisöoikeudelliselta osaltaan vakuutusyh
tiölakiin. Toisaalta kovin pitkälle menevään 
yhdenmukaisuuteen ei ole mahdollisuutta 
päästä, koska eläkesäätiöt eivät harjoita va-
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kuutusliikettä ja koska eläkesäätiötoiminta 
monissa olennaisissa seikoissa, kuten esi
merkiksi eläkesäätiön hallinnon ja rakenteen 
sekä vakavaraisuusvaatimusten osalta, huo
mattavasti eroaa vakuutusyhtiöiden toimin
nasta. 

Lakiteknisesti uudistus voidaan toteuttaa 
eri tavoilla. Voidaan muodostaa täysin itse
näinen säännöstö tai ottaa ehdotukseen sään
nökset vain siltä osin kuin eläkesäätiötoimin
nan erityispiirteet sitä edellyttävät ja viitata 
muilta osin taustalakiin. Lakiehdotuksen val
mistelussa on päädytty täysin itsenäiseen 
säädökseen, vaikka näin joudutaankin toista
maan muiden lakien säännöksiä. 

Lakiehdotus on kirjoitettu samaa järjestel
mää käyttäen kuin vakuutusyhtiölaki ja sen 
taustalakina oleva osakeyhtiölaki (734178) 
sekä vakuutuskassalaki. Ehdotus jakautuu 15 
lukuun. Lakiin sisältyvät pykälät on nume
roitu juoksevasti läpi koko lain. 

Ehdotus uudeksi eläkesäätiölaiksi on voi
massa olevaa eläkesäätiölakia huomattavasti 
laajempi. Lakiehdotuksen sääntely on mo
nissa kohdin nykyistä lakia yksityiskohtai
sempaa. Ehdotukseen sisältyy monia täysin 
uusia säännösryhmiä, joilla pyritään elä
kesäätiötoiminnan kehittämiseen. 

3.2. Keskeiset ehdotukset 

3.2.1. Toimintapiiriin kuuluvat henkilöt 

Voimassa olevan lain mukaan eläkesäätiön 
myöntämien etuuksien on perustuttava työ
suhteeseen. Käytännössä on pidetty puuttee
na sitä, ettei kaikkien samassa yrityksessä 
työskentelevien henkilöiden eläketurvaa voi
da järjestää yrityksen omassa eläkesäätiössä. 
Ongelmana on pidetty myös sitä, ettei työn
antajaansa virka- tai palvelussuhteessa olevi
en eläketurvan järjestämistä varten ole voitu 
perustaa eläkesäätiötä. 

Lakisääteisestä eläketurvasta voitaisiin elä
kesäätiössä edelleen harjoittaa vain työnteki
jäin eläkelain mukaista toimintaa eikä toi
mintapiiriin kuuluvia henkilöitä koskeva 
muutos laajentaisi sen vuoksi lakisääteisen 
eläketurvan järjestämismahdollisuutta elä
kesäätiössä. Sen sijaan eläkesäätiön vapaa
ehtoisen lisäetuustoiminnan piiriin voisivat 
kuulua paitsi työnantajaan työsuhteessa ole
vat työntekijät myös työnantajaan virka- tai 
palvelussuhteessa olevat henkilöt. Lisäetuus
toiminnan piiriin voisivat kuulua myös työn
antajayhteisön johtoon kuuluvat henkilöt: 

yrityksen omistaja, vaikkei olisikaan työsuh
teessa yritykseen, toimitusjohtaja sekä halli
tuksen ja hallintoneuvoston jäsenet. 

Eläkesäätiön toimintapiiriin voisi kuulua 
myös työnantajan ulkomaille lähettämä hen
kilö, joka työskentelee työnantajan kanssa 
samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuulu
van emo-, tytär- tai sisaryrityksen palveluk
sessa, vaikka hän ei tänä aikana olisikaan 
työsuhteessa eläkesäätiössä olevaan työnan
tajaan. Henkilö voitaisiin lukea eläkesäätiön 
toimintapiiriin myös siinä tapauksessa, että 
hän työskentelee työnantajan lähettämällä 
sellaisen yrityksen palveluksessa, jossa työn
antajana on määräämisvaltaa, vaikka emo-, 
tytär- tai sisaryhtiösuhde puuttuukin. 

3.2.2. Toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden 
vähimmäislukumäärä 

Nykyisessä eläkesäätiölaissa ei ole elä
kesäätiön toimintapiiriin kuuluvien henkilöi
den vähimmäislukumääräsäännöstä. Työnte
kijäin eläkelaissa on säädetty, että jos eläke
säätiön toimintapiiriin tulisi pysyvästi kuulu
maan vähemmän kuin 300 työntekijää, eläk
keet on turvattava vakuuttamalla. Pelkästään 
vapaaehtoisen lisäeläketoiminnan harjoitta
mista koskevia vähimmäislukumääriä ei ole 
säännelty, ja se on mahdollistanut hyvinkin 
pienten lisäeläkesäätiöiden perustamisen. 

Kun aikaisemmin lakisääteistä järjestelmää 
ei ollut tai se oli kehittymätön, oli tarkoituk
senmukaista, että kynnys eläkesäätiön perus
tamiselle ei ollut korkea. Näin sellaisetkin 
väestöryhmät, joilla ei ollut käytettävissä 
muita tukimuotoja, olivat ainakin jonkinlai
sen toimeentuloturvan piirissä. Nykyisin vas
taavaa tarvetta ei ole, koska lakisääteiset 
järjestelmät kattavat perusturvan, joten on 
katsottu tarpeelliseksi säätää vähimmäismää
rä lisäeläkesäätiöiden toimintapiiriin kuulu
via varten. Edellyttämällä toimintapiiriin 
kuuluvien vähimmäislukumäärää eläkesääti
öiden turvaavuus paranee vakuutustoiminnan 
satunnaisia heilahteluja vastaan. 

3.2.3. Omistusoikeuden rajoitukset 

Lakiehdotuksen mukaan eläkesäätiön oi
keutta yritysomistukseen rajoitetaan nykyi
sestä. Tarkoituksena on, ettei eläkesäätiö 
sijoitustensa turvin ryhdy harjoittamaan lii
ketoimintaa siihen liittyvine riskeineen. 

Myös oikeutta eläkesäätiöön kuuluvan 
työnantajan osakkeiden omistukseen rajoite-
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taan nykyisestä. Rajoituksen piiriin luetaan 
ehdotuksen mukaan nekin osakkeet, jotka 
eläkesäätiö ostaa sellaisilla varoilla, jotka 
sille on nimenomaan näiden osakkeiden 
hankkimista varten luovutettu. Tarkoituksena 
on estää riskikeskittymien syntyminen. 

3.2.4. Eläkesäätiön perustaminen 

Eläkesäätiön perustamista koskevat lakieh
dotuksen 2 luvun säännökset vastaavat pää
asiassa voimassa olevaan lakiin sisältyviä 
periaatteita. Eläkesäätiön perustaminen mah
dollistetaan kuitenkin laajemmin kuin nykyi
sin, koska toimintapiiriin voi lakiehdotuksen 
mukaan kuulua myös työnantajaansa virka
tai palvelussuhteessa olevat henkilöt. Perus
tamistoimet on määritelty täsmällisemmin ja 
yksityiskohtaisemmin kuin nykyisessä elä
kesäätiölaissa. 

Ehdotuksen mukaan eläkesäätiön perusta
minen edellyttää edelleen sitä, että sosiaali
ja terveysministeriö vahvistaa eläkesäätiön 
säännöt. Ministeriön on vahvistettava sään
nöt, jos ne ovat ehdotetun lain mukaiset. 

3.2.5. Eläkesäätiön johto 

Lakiehdotuksen 3 lukuun kirjoitetuissa 
säännöksissä huomattavimmat muutokset 
ovat asiamiestä ja hallintoneuvostoa koske
vien säännösten sisällyttäminen lakiin. Kum
mastakaan ei ole säännöksiä voimassa ole
vassa laissa. Muilta osin luku sisältää täs
mentäviä säännöksiä. 

Hallituksella on päävastuu eläkesäätiön 
hallinnosta. Asiamies ehdotetaan pakolliseksi 
toimielimeksi, jolle kuuluu eläkesäätiön 
juoksevan hallinnon hoitaminen. Eläkesää
tiölle voidaan tiettyjen edellytysten vallitessa 
perustaa myös hallintoneuvosto. Hallintoneu
voston päätehtävä olisi hallituksen hoitaman 
eläkesäätiön hallinnon valvonta. 

3.2.6. Tilintarkastus ja tilinpäätös 

Voimassa olevassa eläkesäätiölaissa tilin
tarkastus on suhteellisen niukasti säännelty. 
Eläkesäätiötoiminta edellyttää kuitenkin, että 
tilintarkastus hoidetaan tehokkaasti. Lakieh
dotuksessa pyritään tarkastuksen tehokkuu
teen. 

Eläkesäätiön tilintarkastukseen sovelletaan 
tilintarkastuslakia. Pääosa tilintarkastusta 
koskevista säännöksistä sisältyykin kyseiseen 
lakiin ja eläkesäätiölakiin ehdotetaan vain 

täydentäviä säännöksiä muun muassa tilin
tarkastajan pätevyysvaatimuksista ja esteelli
syydestä. 

Eläkesäätiön tilinpäätöksen osalta ehdotet
tu laki olisi erityislaki, jota kirjanpitolaki 
täydentää. Kirjanpitolakia sovelletaan elä
kesäätiöihin, jolle1 ehdotetussa laissa tai sen 
nojalla annettavissa määräyksissä poiketa 
kirjanpitolaista. Ehdotuksen mukaan elä
kesäätiön tilinpäätös laaditaan siten ehdote
tun lain 5 luvun ja kirjanpitolain sekä sosi
aali- ja terveysministeriön antamien mää
räysten mukaisesti. Lakiehdotuksen tilinpää
tössäännöksissä on pyritty parantamaan elä
kesäätiöistä annettavaa tilinpäätöstietoa. So
siaali- ja terveysministeriöllä on oikeus antaa 
määräyksiä ja lausuntoja tilinpäätössäännös
ten soveltamisesta. 

3.2.7. Eläkevastuu ja sen kattaminen 

Voimassa olevan eläkesäätiölain mukaan 
eläkesäätiön on vapaaehtoisten lisäetujen 
osalta katettava vähintään 75 prosenttia siitä 
eläkevastuusta, joka aiheutuu jo eläkkeellä 
olevien henkilöiden alkaneista ja vastaisista 
eläkkeistä, heidän edunsaajiensa vastaisista 
eläkkeistä ja muista eduista. Laissa on sää
detty, mitä varoja ja sitoumuksia mainitun 
katteen tulee olla. 

Työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen 
mukaisesta eläketurvasta ja saman lain 
11 §:n mukaisesti rekisteröidyistä lisäeduista 
aiheutuva eläkevastuu eläkesäätiön on katet
tava ja luetteloitava kokonaisuudessaan nou
dattaen vastaavasti, mitä vapaaehtoisten lisä
etuuksien kattamisesta on säädetty. 

Uudessa eläkesäätiölaissa ehdotetaan sää
dettäväksi erikseen TEL-toimintaa harjoitta
van B- ja AB-eläkesäätiön sekä vapaaehtoi
sia lisäetuuksia myöntävän A- ja AB-elä
kesäätiön eläkevastuun kattamisesta. Uudis
tettujen säännösten pohjana ovat vakuu
tusyhtiölain ja sen perusteella annetun ase
tuksen vastuuvelan katetta koskevat sään
nökset. Voidaan katsoa, että toisaalta työnte
kijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoitta
vien eläkelaitosten, kuten TEL-yhtiöiden ja 
B- ja AB-eläkesäätiöiden sekä toisaalta va
paaehtoisia lisäetuuksia myöntävien vakuu
tuslaitosten kuten henkivakuutusyhtiöiden ja 
A- ja AB-eläkesäätiöiden katesäännösten 
tulis1 kilpailuneutraliteetin ja TEL-toimintaan 
liittyvän yhteisvastuun vuoksi vastata toisi
aan. 

Säätiöt toimivat kuitenkin yleensä yhden 
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työnantajayrityksen tai konsernin yhteydessä 
ja ovat kooltaan eläkeyhtiöitä pienempiä. 
Täten eläkesäätiöiden erityispiirteistä johtuen 
nyt ehdotetut eläkesäätiöitä koskevat sään
nökset poikkeavat jossain määrin yhtiöille 
ehdotetuista säännöksistä. 

Ehdotettujen uusien säännösten mukaan 
eläkesäätiön on katettava kokonaisuudessaan 
sekä työntekijäin eläkelain mukaisesta toi
minnasta aiheutuva laissa säädetty eläkevas
tuun bruttomäärä että vapaaehtoisista lisä
etuuksista aiheutuva eläkevastuu. Katteeseen 
kuuluvilta varoilta ja sitoumuksilta vaadi
taan, että ne ovat varmoja, tuottavia ja ra
haksi muutettavia. Niiden on lisäksi oltava 
säännösten mukaan monipuolisia ja riittäväs
ti hajautettuja. Ehdotetut pykälät sisältävät 
säännökset niistä varoista ja sitoumuksista, 
joilla eläkevastuun bruttomäärä saataisiin 
kattaa. Säännöksillä ei puututtaisi työnanta
jayritysten lainausoikeuteen, vaan ainoastaan 
lainojen vakuudet tulisi hajauttaa asetuksessa 
säädetyllä tavalla. Yksityiskohtaisemmin 
eläkevastuun määrän katteesta, erityisesti sii
hen luettavien varojen ja sitoumusten mo
nipuolisuudesta ja hajautuksesta säädettäisiin 
annettavassa asetuksessa. 

3.2.8. Ylikatteen siirto 

Mahdollisuutta eläkesäätiössä olevan yli
katteen siirtoon laajennetaan. Toinen laajen
nus koskee A-eläkesäätiöitä ja toinen yh
teiseläkesäätiöitä. 

Yhteiseläkesäätiössä yhdellä työnantajana 
oleva ylikate voitaisiin siirtää eläkesäätiön 
toisen työnantajan eläkevastuun katteeksi. 
Siirron edellytyksenä olisi, että ylikatetta 
luovuttava työnantaja antaa siihen suostu
muksensa. 

A-eläkesäätiön ylikate saataisiin sosiaali
ja terveysministeriön suostumuksella palaut
taa työnantajalle. 

3.2.9. Lisäeläkkeiden ja etuuksien vähentä
minen 

Vapaaehtoisten lisäeläkkeiden ja etuuksien 
vähentämistä koskevalla sääntelyllä pyritään 
helpottamaan nykyistä tilannetta, jossa vä
hentämisen välttämättömyyttä joudutaan laa
jasti selvittelemään. 

Ehdotuksen mukaan muita etuuksia kuin 
eläkkeitä saisi vähentää yksinkertaisella 
enemmistöllä tehdyllä hallituksen päätöksel
lä. Sama koskisi eläkkeiden vähentämistä 

siltä osin kuin vähentäminen koskee eläk
keen tulevaa kasvua. Jo ansaittujen ja myön
nettyjen eläkkeiden osalta päätös niiden vä
hentämisestä tulisi tehdä neljän viidesosan 
enemmistöllä hallituksessa. Mikäli vähentä
minen koskisi toimintapiiriin kuuluneiden tai 
eläkkeellä olevien henkilöiden alkaneiden tai 
heidän ja heidän edunsaajiensa vastaisten 
eläkkeiden vähentämistä, edellytyksenä olisi 
edellä mainitun määräenemmistön lisäksi, 
että eläkkeiden vähentäminen on eläkesääti
ön toiminnan jatkamisen kannalta välttämä
töntä tai, että ne, joiden eläkkeitä vähenne
tään, ovat antaneet toimenpiteelle suostu
muksensa. 

3.2.10. Eläkesäätiöiden valvonta ja rekis
teröinti 

Eläkesäätiöiden valvontaa koskeviin nykyi
siin säännöksiin ei ole tehty asiallisesti mer
kittäviä muutoksia. Sosiaali- ja terveysminis
teriön valvontatehtävät on lakiehdotuksessa 
säilytetty nykyisen laajuisina. Tehtävien si
sältöä on kuitenkin täsmennetty. Eläketurva
keskus valvoisi lakisääteistä vakuutustoimin
taa harjoittavia eläkesäätiöitä edelleen osit
tain. 

3.2.11. Selvitystila ja purkaminen 

Voimassa olevan eläkesäätiölain mukaan 
selvitystilaan ja purkamiseen on sovellettu 
vakuutuskassalain säännöksiä. Tilanne ei 
eläkesäätiöiden kannalta ole ollut tyydyttävä, 
joten lakiin ehdotetaan otettavaksi yksityis
kohtaiset säännökset selvitystilaan asettami
sesta ja purkamismenettelystä. Selvitys
menettely on tehty mahdollisimman yhden
mukaiseksi vakuutusalan yhteisöjen selvitys
menettelyn kanssa. Selvitystilaan asettami
nen voi tapahtua joko lain pakottavan sään
nöksen perusteella tai eläkesäätiön hallituk
sen vapaaehtoisella päätöksellä. Sosiaali- ja 
terveysministeriölle annetaan oikeus kieltää 
eläkesäätiötä luovuttamasta tai panttaamasta 
omaisuuttaan sellaisissa tapauksissa, joissa 
ministeriö katsoo eläkesäätiön joutuneen tai 
olevan joutumassa purkamistilaan. 

3.2.12. Sulautuminen ja vakuutustoimin
nan luovuttaminen 

Voimassa olevaan lakiin verrattuna lakieh
dotuksen sulautumista koskevat säännökset 
ovat kokonaan uusia. Lakiehdotukseen on 
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kirjoitettu sulautumisen ja vakuutustoimin
nan luovuttamisen osalta täsmälliset sään
nökset, jotka soveltuvin osin ovat yhtenevät 
vakuutusalan yhteisöjä koskevan sääntelyn 
kanssa. 

Yhtenä sulautumismenettelynä on lakieh
dotuksessa myös niin sanottu kombinaa
tiosulautuminen, jossa kaksi tai useampi elä
kesäätiö sulautuu perustamalla uuden elä
kesäätiön. Lakiehdotuksessa on myös täs
mällisesti säännelty se ajankohta, jolloin su
lautuminen katsotaan tapahtuneeksi. Sulautu
minen ja vakuutustoiminnan luovuttaminen 
edellyttävät sosiaali- ja terveysministeriön 
suostumusta. Ministeriön suostumuksen ha
kemiselle ehdotetaan säädettäväksi määräai
ka, jotta sulautuminen saataisiin loppuun 
käsitellyksi kohtuullisessa ajassa. 

3.2.13. Yhteiseläkesäätiöt 

Lakiehdotuksen 13 lukuun on otettu ne 
erityissäännökset, joita on tarkoitus soveltaa 
yhteiseläkesäätiöihin lain muiden säännösten 
lisäksi. Lukuun sisältyvät muun muassa 
säännökset yhteiseläkesäätiön perustamisesta, 
kirjanpidossa noudatettavasta tasaavasta ja 
työnantajakohtaisesta järjestelmästä sekä yli
katteen siirtämisestä. 

3.2.14. Vahingonkorvausvelvollisuus ja 
rangaistussäännökset 

Lakiehdotuksen 12 lukuun sisältyvät sään
nökset toimielinten jäsenten, tilintarkastajien 
sekä nimenkirjoittajien korvausvelvollisuu
desta. Korvausperusteet ovat samat kuin va
kuutusalan yhteisöjä koskevissa laeissa. Eh
dotuksessa on myös korvauksen sovittelua 
koskeva säännös. Korvausoikeuden vanhene
miselle ehdotetaan säädettäväksi erityiset, 
kymmenen vuoden yleistä vanhentumisaikaa 
lyhyemmät vanhentumisajat. 

Lakiehdotuksen 14 luvussa on eräitä pro
sessioikeudellisia säännöksiä. Ehdotus sisäl
tää myös rangaistussäännöksiä eläkesäätiö
toiminnan Iuvattarnasta harjoittamisesta, elä
kesäätiörikoksesta ja -rikkomuksesta sekä 
salassapitovelvollisuuden rikkomisesta. 

3.2.15. Työntekijäin eläkelaki ja laki vel
kojien maksunsaantijärjestyksestä 

Koska eläkesäätiölakiehdotus sisältää elä
kesäätiön toimintapiiriin kuuluvien henkilöi
den vähimmäismäärää koskevat säännökset, 

ehdotetaan työntekijäin eläkelaista ja työnte
kijäin eläkeasetuksesta ( 183/62) kumottavik
si tarpeettomina tähän liittyvät säännökset. 

Velkojen maksunsaantijärjestyksestä annet
tua lakia (1578/92) ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että jos työnantajan konkurssi alkaa 
ennen vuotta 2011, eläkesäätiön työnantajal
ta olevalla saatavana, joka kattaa vapaaehtoi
sista lisäetuoksista aiheutuvaa eläkevastuuta, 
olisi etuoikeus työnantajan konkurssissa siltä 
osin kuin mainittua saatavaa ei saada sen 
vakuutena olevasta pantista. 

4. Esityksen organisatoriset ja 
taloudelliset vaikutukset 

Ehdotetut lait eivät toteutuessaan aiheuta 
valtiolle eikä kunnille uusia kustannuksia. 

V akuotustarkastuksen kustannusten kor
vaamiseksi eläkesäätiöiltä perittävistä varois
ta tosin saatetaan joutua maksamaan eräitä 
eläkesäätiön selvityskustannuksia ja selvitys
miesten palkkioita, mutta nämä kulut toden
näköisesti ovat niin vähäisiä, ettei niillä ole 
merkittävää korottavaa vaikutusta tarkastus
maksuun. Ehdotuksen toteutuminen merkit
see sitä, että kaikki eläkesäätiöt joutuvat te
kemään muutoksia sääntöihinsä. Tästä aiheu
tuu eläkesäätiöille ylimääräisiä kertaluontoi
sia kustannuksia. 

Uuteen eläkesäätiölakiin ehdotetaan otet
tavaksi säännös, jonka mukaan työnantajien 
on siirtymäajan kuluessa katettava lisäeläke
turvasta aiheutuva eläkevastuu kokonaan. 
Katettavan vastuuvajauksen määrä vuoden 
1994 tilinpäätöstietojen mukaan oli noin 
1,563 miljardia markkaa. Eläkevastuu muut
tuu kuitenkin koko ajan, joten tämänhetki
sestä vastuuvajauksen määrästä ei siten voi
da suoranaisesti päätellä työnantajien katet
tavaksi tulevaa määrää. Jos työnantaja kattaa 
eläkevastuun suorittamalla kannatusmaksuja, 
kyse on maksun aikaistamisesta, toisin sa
noen siitä, että työnantaja suorittaa kanna
tusmaksun jo eläkevastuun syntymisvaihees
sa. 

Vapaaehtoisesta lisäeläketurvasta aiheutu
van eläkevastuun Iaskemistavan muuttami
nen pienentää työsuhteessa olevien osalta 
laskettua eläkevastuuta arviolta 10-15 pro
senttia. Työsuhteessa olevien eläkevastuu on 
alle puolet koko eläkevastuusta. Noin kah
della kolmasosalla eläkesäätiöistä eläkevas
tuun pieneneminen merkitsee eläkesäätiön 
vastuuvajauksen pienenemistä ilman, että 
varoja vielä vapautuu. Muissa eläkesäätiöissä 
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varoja vapautuu määrä, joka useimmiten 
tulee käytetyksi kahden seuraavan vuoden 
kuluessa eläkevastuun kattamiseen. 

Eläkesäätiöyhdistyksen tekemän kyselyn 
mukaan kymmenessä eläkesäätiössä oli vuo
den 1992 lopussa yhteensä vajaat 12 miljoo
naa markkaa enemmän varoja kuin eläkevas
tuuta. Kahdessatoista eläkesäätiössä oli ar
vostuseroja yhteensä runsaat 114 miljoonaa 
markkaa. 

Ehdotus A-eläkesäätiön ylikatteen palaut
tamisesta työnantajalle ei tulisi vähentämään 
valtion verotuloja nykyisestään. Eläkesää
tiölle ja työnantajalle saattaa kuitenkin ai
heutua veroseuraamuksia, mikäli verolain
säädäntöä ei muuteta. Tämä hallituksen esi
tys ei sisällä tämän sisältöisiä muutosehdo
tuksia. 

5. Asian valmistelu 

5.1. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 17 päi
vänä kesäkuuta 1992 toimikunnan, jonka 
tehtävänä oli valmistella hallituksen esityk
sen muotoon laadittu ehdotus eläkesäätiölain 
uudistamisesta. Toimikunnan tuli työssään 
ottaa huomioon eläkesäätiötoiminnassa ja 
siihen läheisesti liittyvässä lainsäädännössä 
ja yritystoiminnassa tapahtuneet muutokset 
sekä eläkesäätiötoimintaa vastaavat järjeste
lyt muissa Pohjoismaissa sekä eläkerahastoja 
koskeva sääntely Euroopan yhteisöissä. 

Toimikunta jätti sosiaali- ja terveysminis
teriölle 31 päivänä maaliskuuta 1994 päivä
tyn mietintönsä (Komiteanmietintö 1994:11), 
joka sisälsi ehdotuksen uudeksi eläkesää
tiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 
Mietinnöstä puuttuivat ehdotukset eläkevas
tuun katteeksi kelpaavaa omaisuutta koske
viksi säännöksiksi. Tätä selvitystyötä varten 
ministeriö asetti 8 päivänä elokuuta 1994 
erillisen työryhmän. Työryhmän tehtävänä 
oli selvittää eläkesäätiötoimikunnan mietin
nön pohjalta, minkälainen omaisuus ja min
kätaisin rajoituksin voidaan hyväksyä elä
kesäätiöiden eläkevastuun katteeksi sekä teh
dä tarvittavat ehdotukset eläkesäätiölain 
säännöksiksi tai lakia alemmanasteisiksi 
säännöksiksi ja määräyksiksi. Työryhmä jätti 
30 päivänä syyskuuta 1994 päivätyn muisti
on, joka sisälsi ehdotuksen eläkesäätiölain 
46 ja 47 §:ksi sekä luonnoksen asetukseksi 
eläkesäätiön eläkevastuun katteesta. 

Tämä esitys eläkesäätiölaiksi perustuu 

edellä selostettuihin eläkesäätiötoimikunnan 
mietintöön ja eläkesäätiöiden katetyöryhmän 
muistiaan sekä niistä saatuihin lausuntoihin. 

Eläketurvakeskuksen luottovakuutusliik
keen lopettamisen yhteydessä voimassa ole
vaan eläkesäätiölakiin lisättiin työntekijäin 
eläkelain mukaisesta eläketurvasta aiheutu
van eläkevastuun kattamista koskevat sään
nökset. Hyväksyessään hallituksen esityk
seen sisältyviä lakeja eduskunta liitti vas
taukseensa seuraavan lausuman: 

Eduskunta edellyttää hallituksen seuraavan 
lakisääteisen työeläkejätjestelmän twvaavuu
den säilymistä ja ryhtyvän taJVittaessa ripei
siin toimenpiteisiin lainsäädännön muuttami
seksi, jos ongelmia vakuutettujen eläkkeiden 
varmistamisessa esiintyy. Eläkesäätiöiden 
toimintaedellytykset on twvattava edellä sa
nottu huomioon ottaen. Niiden on voitava 
toimiakilpailukykyisenäjätjestämisvaihtoeh
tona vakuutusyhtiöiden ja eläkekassojen rin
nalla. Eläkesäätiölainsäädännön kokonaisuu
distuksen yhteydessä on kiinnitettävä erityis
tä huomiota säätiöiden toimintaedellytysten 
varmistamiseen ja eläkkeiden twvaamiseen. 

Edellä selostettu eduskunnan lausuma on 
otettu huomioon valmisteltaessa hallituksen 
esitystä uudeksi eläkesäätiölaiksi. 

5.2. Lausunnot 

Eläkesäätiötoimikunnan mietinnöstä on 
pyydetty lausunto Akava ry:ltä, Eläkesääti
öyhdistys-ESY ry:ltä, eläketurvakeskukselta, 
kirjanpitolautakunnalta, Liiketyönantajain 
Keskusliitto LTK ry:ltä, oikeusministeriöltä, 
Suomen Aktuaariyhdistykseltä, Suomen Am
mattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:ltä, 
Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitolta, 
Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitolta, 
tietosuojavaltuutetulta, Toimihenkilökeskus
järjestö STTK ry:ltä, Työeläkelaitosten Liitto 
ry:ltä, V akuutuskassojen Yhdistykseltä ja 
valtiovarainministeriöltä. 

Lausunnoissa on yleisesti pidetty eläkesää
tiölain kokonaisuudistusta tarpeellisena, tär
keänä ja kiireellisenä. Ehdotuksen useista 
yksityiskohdista on esitetty mielipiteitä puo
lesta ja vastaan. Monet lausunnonantajat 
ovat esittäneet käsityksensä muun muassa 
tärkeiksi koetuista eläkevastuun kattamista ja 
vastuuvajauksen poistamista, ylikatteen siir
toa, etuuksien muuttamista ja yhteiseläkesää
tiötä koskevista säännösehdotuksista. 

Lausunnonantajien esittämiä näkökohtia on 
mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon 
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esitystä lopulliseen muotoon saatettaessa. 

6. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Uudella eläkesäätiölailla ei ole vaikutusta 
muuhun vakuutusalan yhteisölainsäädäntöön. 

Eläkesäätiölakiin vaikuttavat edellä jaksos
sa 3.1. mainitut direktiivit 80/987 /ETY ja 
77/187 /ETY. Direktiivit edellyttävät, että 
ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin työnte
kijöiden oikeuksien turvaamiseksi kansalli
sen lakisääteisen sosiaaliturvan ulkopuolella 

olevan lisäeläkejärjestelmän mukaisiin van
huusetuuksiin ja jälkeenjääneiden etuuksiin 
työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa ja 
liikkeen tai liiketoiminnan osan luovutuksen 
yhteydessä. 

Tässä esityksessä nämä direktiivien vaati
mukset on otettu huomioon. Ehdotuksessa 
uudeksi eläkesäätiölaiksi on lähtökohtana, 
että eläkesäätiön on katettava eläkevastuunsa 
täyteen määrään asti. Siten työntekijöiden 
oikeudet turvataan direktiiveissä tarkoitetuis
sa tilanteissa. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Eläkesäätiölaki 

1 luku. Yleiset säännökset 

Luku sisältää eläkesäätiön ja eräiden käy
tännössä vakiintuneiden termien määritelmät. 
Lukuun on lisäksi sisällytetty eläkesäätiön 
toimintapiiriin kuuluvien työntekijöiden vä
himmäislukumäärää koskevat säännökset, 
eläkesäätiön yritysomistusta ja lainanottoa 
rajoittavat säännökset. Luvussa on myös elä
kesäätiön sijoitustoimintaa koskevia sään
nöksiä. 

1 §. Pykälä sisältää ensinnäkin eläkesää
tiön määritelmän. Pykälässä painotetaan, että 
eläkesäätiö on sosiaalista henkilövakuutus
toimintaa harjoittava vakuutuslaitos ja sa
malla myös eläkelaitos, joka voi myöntää 
lakiehdotuksessa mainittuja vakuutusetuuk
sia. Sen, mikä on katsottava sosiaaliseksi 
henkilövakuutustoiminnaksi, määrittää viime 
kädessä sosiaali- ja terveysministeriö vahvis
taessaan eläkesäätiön säännöt. Eläkesäätiön 
säännöissä on yhtenä kohtana mainittava 
eläkesäätiön tarkoitus, josta tarkemmin ilme
nee, mitä toimintaa eläkesäätiö aikoo harjoit
taa. 

V akuutusetuuksia ei ole ehdotuksessa tar
kemmin yksilöity, jotta säännös olisi sisäl
löltään joustava. Eläkesäätiö myöntää ensisi
jaisesti eläkkeitä, mutta myös muita asiayh
teyteen läheisesti liittyviä etuuksia, kuten 
kuntoutusetuuksia ja hautausavustusta. Toi
saalta eläkesäätiötoiminta on rajoitetumpaa 
kuin vakuutuskassalain alainen vakuutuskas
satoiminta. 

Eläkesäätiötoiminnan luonteeseen ei kuulu, 
että eläkesäätiö maksaisi esimerkiksi sairaus
kulukorvauksia. 

Eläkesäätiötoiminta ei saa olla vakuutus
liikkeen harjoittamista. Kiellolla on haluttu 
tehdä ero eläkesäätiön toiminnan ja vakuu
tusyhtiön liikemäisesti harjoittaman henkilö
vakuutustoiminnan välille. 

Pykälässä ei tarkemmin määritellä vakuu
tusliikkeen käsitettä. Joitakin yleisiä vakuu
tusliikkeelle tyypillisiä piirteitä voidaan kui
tenkin mainita. V akuotusliikkeelle on luon
teenomaista, että joku liikemäisesti sitoutuu 
vastiketta vastaan tekemään tietyn suorituk-

3514090 

sen epävarman tapahtuman sattuessa. Liike
mäisyys edellyttää yleensä voiton tavoittelua 
tai sen saamisen mahdollisuutta. 

Eläkesäätiön toiminnasta puuttuu liikemäi
syys siinä mielessä, että sitä ei harjoiteta 
voiton tavoittelun tai sen saamisen mahdolli
suuden vuoksi. Eläkesäätiötoiminta tapahtuu 
aina rajatussa toimintapiirissä, koska elä
kesäätiö perustetaan joko yhden työnantajan 
tai työnantajaryhmittymän toiminnan yh
teyteen. Tällaisessa tilanteessa eläkesäätiöllä 
ei ole tarvetta markkinoida etuuksiaan tai 
kilpailla eläkesäätiön toimintapiiriin kuulu
vista työntekijöistä muiden eläkesäätiöiden 
tai vakuutusyhtiöiden kanssa. V akuotusliik
keen harjoittamiseen olennaisesti liittyvät 
yleensä avoin asiakaspiiri, vapaa kilpailu, 
markkinointi ja voiton tavoittelu siis puuttu
vat eläkesäätiötoiminnasta. 

V akuotusliikkeen harjoittamisesta on ero
tettava eläkesäätiön sijoitm;toiminta, joka on 
olennainen osa eläkesäätiötoimintaa. Elä
kesäätiö voi esimerkiksi rakennuttaa hotelli
kiinteistön ja vuokrata sen majoitusliikkeen 
harjoittajalle. Tämä on eläkesäätiön harjoit
tamaa sijoitustoimintaa. Sen sijaan eläkesää
tiö ei voi itse ryhtyä harjoittamaan hotellitoi
mintaa, koska sen harjoittaminen on liike
toimintaa siihen kuuluvine riskeineen. 

Voimassa olevan eläkesäätiölain 1 §:n mu
kaan eläkesäätiön myöntämien etuoksien 
tulee perustua työsuhteeseen. Lakiehdotuk
sen 1 §:n 1 momentin mukaan työsuhteessa 
olevien henkilöiden lisäksi myös virkasuh
teessa olevat ja yrityksen johtavassa asemas
sa olevat toimihenkilöt, jotka eivät ole yri
tykseen työsuhteessa, voisivat kuulua elä
kesäätiön toimintapiiriin. Myös yritykseen 
työsuhteessa olevat omistajat, työnantajayri
tyksen hallituksen ja hallintoneuvoston tai 
vastaavan toimielimen jäsenet voivat kuulua 
eläkesäätiön toimintapiiriin. 

Nykyisen lain mukaan eläkesäätiön toimin
tapiiriin kuuluvat työntekijät eivät voi osal
listua eläkesäätiön toiminnan kustantami
seen. Eläkesäätiön toiminnan kulut maksaa 
työnantaja yksin. Vuoden 1993 alusta lukien 
myös työntekijät ovat osallistuneet lakisää
teisen ansioeläketurvansa kartuttamiseen 
maksamalla työntekijäin eläkemaksua. Jotta 
tämä olisi mahdollista työntekijäin eläkelain 
mukaista toimintaa harjoittavassa eläkesää-
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tiössä, pykälän 1 momentissa ei ole enää 
mainintaa siitä, kuka kustantaa eläkesäätiön 
toiminnan. Muutoksella ei tarkoiteta sitä, 
että tulevaisuudessa eläkesäätiön toimintapii
riin kuuluvat henkilöt voisivat osallistua 
myös vapaaehtoisten lisäetuuksien kustanta
miseen. 

Eläkesäätiön uusi määritelmä ei ole muu
tos entiseen käytäntöön eikä tarkoitus ole 
aiheuttaa heijastusvaikutuksia esimerkiksi 
verolainsäädäntöön. 

Selvyyden vuoksi pykälän 2 momenttiin 
on otettu säännös, jonka mukaan eläkesääti
öön, joka harjoittaa työntekijäin eläkelain 
mukaista toimintaa, sovelletaan ehdotettua 
eläkesäätiölakia, ellei työntekijäin eläkelaista 
muuta johdu. 

2 §. Pykälässä määriteltäisiin eräät elä
kesäätiötoiminnassa vakiintuneet käsitteet. 

Lakiehdotuksessa eläkesäätiö on yleisni
mitys lain alaisille laitoksille. Perinteisesti 
eläkesäätiöt on esimerkiksi eläkesäätiötilas
tossa jaettu kolmeen ryhmään myöntämiensä 
pääasiallisten etuuksien perusteella. Pykälän 
1 momentin 1, 2 ja 3 kohtaan on sisällytetty 
näiden säätiötyyppien määritelmät. 

A-eläkesäätiöllä tarkoitetaan eläkesäätiötä, 
jonka tarkoituksena on myöntää yksinomaan 
muita kuin lakisääteisiä eläkkeitä. Käytän
nössä tällaisista eläkkeistä käytetään nimi
tystä vapaaehtoiset lisäedut. B-eläkesäätiöllä 
tarkoitetaan eläkesäätiötä, joka myöntää pel
kästään lakisääteisiä eläkkeitä. Näihin la
kisääteisiin eläkkeisiin lasketaan myös 
TEL:n 11 §:n mukaisesti rekisteröidyt lisä
edut, joita varten voidaan perustaa eläkesää
tiöön oma C-osasto. Lakisääteisellä puolella 
eläkesäätiö voi harjoittaa ainoastaan työnte
kijäin eläkelain mukaista toimintaa. Esimer
kiksi yrittäjien eläkelain ( 468/69) mukaista 
toimintaa ei voitaisi harjoittaa eläkesäätiössä. 
AB-eläkesäätiöllä tarkoitettaisiin eläkesää
tiötä, joka myöntää sekä vapaaehtoisia lisä
eläkkeitä että lakisääteisiä eläkkeitä. Työnan
tajayrityksen omistaja voi kuulua B-elä
kesäätiön ja AB-eläkesäätiön B-osaston toi
mintapiiriin työntekijäin eläkelain mukaises
ti. Työnantajayrityksen omistaja, jonka työ-, 
virka- tai muussa palvelussuhteessa yhtiöön 
tai kuuluu sen johtoon, voi kuulua A-elä
kesäätiöön ja AB-eläkesäätiön A- tai C-osas
toon. Jokaiseen säätiötyyppiin kuuluvat elä
kesäätiöt voivat myöntää myös muita elä
kesäätiötoiminnan luonteeseen kuuluvia 
etuuksia kuin eläkkeitä, kuten kuntou
tusetuuksia ja hautausavustusta. 

Eläkesäätiön voi perustaa yksi työnantaja 
tai useampi työnantaja yhdessä. Yhden työn
antajan perustamaan eläkesäätiöön voi lisäk
si myöhemmin liittyä muitakin työnantajia. 
Nykyisen käytännön mukaan tällaisesta 
useamman työnantajan eläkesäätiöstä käyte
tään nimitystä yhteiseläkesäätiö. Ehdotettuun 
lakiin on tarkoitus ottaa nykyistä huomatta
vasti yksityiskohtaisemmat säännökset yh
teiseläkesäätiöstä. Pykälän 1 momentin 4 
kohtaan on kirjoitettu yhteiseläkesäätiön 
määritelmä, joka vastaa nykyistä käytäntöä. 

Pykälän 1 momentin 5 kohdassa määritel
lään, ketkä henkilöt voivat kuulua eläkesää
tiön toimintapiiriin. Toimintapiiriin voisivat 
kuulua ensinnäkin ne henkilöt, jotka ovat 
eläkesäätiön työnantajaan työ-, virka- tai 
muussa palvelussuhteessa. Mikäli palvelus
suhteella tarkoitetaan muuta julkisoikeudel
lista palvelussuhdetta kuin virkasuhdetta. 
Tällaisessa palvelussuhteessa ovat esimerkik
si ylimääräiset toimenhaltijat ja tilapäiset 
toimihenkii öt. 

Myös työnantajayhteisön johtoon kuuluvat 
henkilöt, kuten toimitusjohtaja sekä hallituk
sen ja hallintoneuvoston jäsenet, voisivat 
kuulua eläkesäätiön toimintapiiriin. Ehdotus 
laajentaa voimassa olevan lain mukaista toi
mintapiirin käsitettä, jonka mukaan edelly
tyksenä on ollut, että eläkesäätiön toiminta
piiriin kuuluva henkilö on työsuhteessa 
työnantajaan. 

Kaikki eläkesäätiön työnantajaan työ-, vir
ka-, tai muussa palvelussuhteessa olevat 
taikka johtoon kuuluvat henkilöt eivät auto
maattisesti kuulu eläkesäätiön toimintapii
riin. Toimintapiiri on määriteltävä eläkesää
tiön säännöissä (9 §). Toimintapiiri voidaan 
määritellä työnantajan omien olosuhteiden 
perusteella. Toimintapiiri voi käsittää esi
merkiksi kaikki työnantajaan työsuhteessa 
olevat henkilöt tai vaihtoehtoisesti toimihen
kilöt taikka määrätty osa näistä henkilöryh
mistä. Rajaukset on kuitenkin tehtävä siten, 
että toimintapiiri käsittää aina tietyn henkilö
ryhmän. Vain nimeltä mainitut, mutta henki
löryhmää muodostamattomat henkilöt eivät 
voi muodostaa eläkesäätiön toimintapiiriä. 

Kaikki toimintapiirimääritelmässä mainit
tuihin henkilöryhmiin kuuluvat henkilöt ei
vät välttämättä kuitenkaan kuulu eläkesääti
ön toimintapiiriin. Edellytyksenä toimintapii
riin kuulumiselle on, että nämä henkilöt ovat 
eläkesäätiössä vakuutettuina. Käsitteellä "va
kuutettu" tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, 
että kyseinen henkilö on tullut eläkesäätiön 
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säännöissä määrätyn vakuutusturvan piiriin. 
Eläkesäätiön säännöissä voi olla esimerkiksi 
määräys, että toimintapiiriin kuuluvat vain 
henkilöt, joiden työsuhde työnantajaan on 
yhdessä tai useammassa erässä jatkunut 
määräajan, esimerkiksi viisi vuotta. Viiden 
ensimmäisen vuoden aikana, niin sanottuna 
karenssiaikana, eläkesäätiön vakuutusturva ei 
ole voimassa työntekijän osalta eikä hän siis 
kuulu toimintapiiriin, vaikka kuuluukin toi
mintapiirimääritelmässä mainittuun henki
lör hmään. 

Jhdotuksen mukaan eläkesäätiön sääntöi
hin voitaisiin lisäksi ottaa määräys, jonka 
mukaan toimintapiiriin voisi kuulua myös 
sellainen työnantajan Euroopan talousalueen 
ulkopuolella olevaan valtioon lähettämä 
työntekijä, joka työskentelee työnantajan 
kanssa samaan taloudelliseen kokonaisuuteen 
kuuluvan emo- tai tytäryrityksen taikka 
osakkuusyrityksen palveluksessa, vaikka hän 
ei olisikaan tänä aikana työsuhteessa elä
kesäätiön työnantajaan. Ulkomaisena työn
antajana voi siten olla suomalaisen lähettä
jäyrityksen ulkomainen emo-, tytär- tai sisa
ryhtiö, taikka osakkuusyhtiö, jossa suomalai
nen yritys on vähemmistöosakkaana. 

Henkilö voitaisiin lukea eläkesäätiön toi
mintapiiriin myös siinä tapauksessa, että hän 
työskentelee työnantajan lähettämänä sellai
sen yrityksen palveluksessa, jossa työnanta
jalla on määräämi.svaltaa. Se, mi~loin el~
kesäätiön työnantajalla on ulkomatseen yn
tyksen nähden sellaista määräämisvaltaa, että 
säännöstä voitaisiin soveltaa, ratkaistaan yk
sittäistapauksittain. Säännös on tarkoitettu 
soveltamisalaltaan joustavaksi. Tässä mieles
sä vähäinenkin osakkuus yrityksessä riittää. 
Säännös on tarkoitettu tulkittavaksi samalla 
tavoin kuin työntekijäin eläkelain 1 c §. 

Säätiön sääntöihin voitaisiin ottaa myös 
määräys, jonka mukaan eläkesäätiöltä elä
kettä saava henkilö voisi kuulua toimintapii
riin. Sen sijaan sellaiset henkilöt, joiden va
kuutettuna oleminen riippuu toisen henkilön 
vakuutettuna olemisesta, kuten toimintapii
riin kuuluvan työntekijän perheenjäsenet, 
eivät määritelmällisesti ole toimintapiiriin 
kuuluvia henkilöitä. 

3 §.Voimassa olevassa eläkesäätiölaissa ei 
ole eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvien 
työntekijöiden vähimmäislukumäärää. Elä
kesäätiön hallintoelinten kokoonpano kuiten
kin vaatii, että eläkesäätiön toimintapiiriin 
on kuuluttava vähintään kuusi henkilöä. Elä
kesäätiön hallitukseen on nimittäin kuulutta-

va vähintään kaksi toimintapiiriin kuuluvien 
työntekijöiden keskuudestaan valitsemaa jä
sentä ja näiden varajäsenet Lisäksi eläkesää
tiön tilintarkastajista tulee olla ainakin yksi 
varsinainen ja hänen varamiehensä eläkesää
tiön toimintapiiriin kuuluva työntekijä. 
B-eläkesäätiötä ja AB -eläkesäätiön B-osastoa 
koskee työntekijäin eläkelain 3 §:n 1 mo
mentin säännös, jonka mukaan eläkkeet on 
turvattava vakuuttamalla, jos eläkesäätiön 
toimintapiiriin tulisi pysyvästi kuulumaan 
vähemmän kuin 300 työntekijää. 

Pykälän 1 momentti sisältää säännöksen 
eläkesäätiön vakuutettujen vähimmäismää
rästä. Ehdotuksen mukaan pelkästään vapaa
ehtoista lisäetutoimintaa harjoittavassa elä
kesäätiössä tulisi olla vähintään 30 henkilöä 
vakuutettuna. Tätä pienempien henkilömää
rien eläketurva on tarkoituksenmukaisempaa 
järjestää ottamalla vakuutus vakuutusyhtiös
tä. Vertailun vuoksi voidaan mainita, että 
vakuutuskassalain alaisen eläkekassan vä
himmäisjäsenmäärät ovat vielä ehdotettuakio 
suuremmat. Eläkekassan vähimmäisjäsen
määrä on 100 tai 300 siitä riippuen, minkä 
tyyppisiä eläkkeitä kassa myöntää. 

Kolmenkymmenen työntekijän vähimmäis
vaatimus tulisi heti koskemaan uuden lain 
voimaantulon jälkeen perustettavia eläkesää
tiöitä. 

B-eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvien 
henkilöiden vähimmäislukumäärä pysyisi 
ennallaan 300 henkilössä. Sama vähimmäis
lukumäärävaatimus koskisi myös AB-elä
kesäätiön B-osastoa. 

Vähimmäislukumäärän tilapäisistä poik-
keamisista säädetään lakiehdotuksen 
78 §:ssä. 

Kuten 2 §:n perusteluissa on todettu, kaik
ki toimintapiirimääritelmään sisältyviin hen
kilöryhmiin kuuluvat henkilöt eivät välttä
mättä tule heti eläkesäätiön toimintapiiriin 
mahdollisen säännöissä olevan karenssimää
räyksen johdosta. Tästä syystä uuden, toi
mintansa aloittavan eläkesäätiön voi olla 
vaikeaa täyttää lain vaatimukset vakuutettu
jen vähimmäismäärästä. Näiden vaikeuksien 
estämiseksi pykälän 2 momentissa on poik
keussäännös, jonka mukaan uuden eläkesää
tiön olisi täytettävä vakuutettujen vähim
mäislukumäärävaatimukset viimeistään elä
kesäätiön perustamista seuraavan toisen ka
lenterivuoden päättyessä. Marraskuussa 1996 
perustetun eläkesäätiön pitää siten ilman mo
mentin poikkeuslupamenettelyä täyttää vä
himmäislukumäärävaatimukset vuoden 1998 
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loppuun mennessä. 
Pykälän 3 momentin mukaan sosiaali- ja 

terveysministeriö voisi pidentää 2 momentis
sa säädettyä kahden vuoden määräaikaa vie
lä vuodella. Poikkeuksia voitaisiin myöntää 
vain erityisistä syistä. Lakiehdotuksen 78 §:n 
2 momentissa on poikkeussäännös sitä tilan
netta varten, että jo toiminnassa olevan elä
kesäätiön toimintapiiriin kuuluvien henkilöi
den lukumäärä putoaa alle vähimmäismää
rän. 

4 §. Pykälässä säädetään siitä, mitä toimin
taa eläkesäätiö saa harjoittaa. Lisäksi pykä
lässä rajoitetaan eläkesäätiön oikeutta lai
nanottoon sekä oikeutta omistaa osuuksia 
eläkesäätiön toimintaan liittymättämissä yri
tyksissä. 

Pykälän 1 momentti sisältää säännöksen, 
jonka mukaan eläkesäätiö saa harjoittaa ai
noastaan lakiehdotuksen 1 §:ssä tarkoitettua 
sosiaalista henkilövakuutustoimintaa. Sään
nöstä on täydennetty pykälän 2 momentissa, 
jonka mukaan eläkesäätiön varoja ei saa 
käyttää eläkesäätiön toiminnalle ilmeisesti 
vieraaseen tarkoitukseen. Säännösehdotusten 
tarkoituksena on, ettei eläkesäätiö omien 
varojensa turvin ryhdy harjoittamaan sen 
tarkoitusperille vierasta toimintaa, jolloin 
varsinainen vakuutustoiminnan hoitaminen 
ja siihen kuuluva varojen sijoitusvarmuus 
saattaisi vaarantua. 

Vakuutustoiminnan periaatteille on vieras
ta, että toimintaa harjoitetaan lainapääoman 
turvin. Erityisesti lainan ottaminen sijoitus
tarkoituksessa ei ole hyväksyttävää. Sosiaali
ja terveysministeriö on antanut vakuutusyhti
öille, vakuutusyhdistyksille ja eläkesäätiöille 
lainanottoa koskevat ohjeet, joissa pääperi
aatteena on, että vakuutusliikkeen laajuus on 
sopeutettava sellaiseksi, että sen harjoittami
nen on mahdollista ilman lainan ottoa. V a
kuutuskassalaissa on vastaavanlaiset sään
nökset vakuutuskassojen osalta. 

Voimassa olevassa eläkesäätiölaissa ei ole 
lainanotosta säännöksiä, mutta lain 5 §:ssä 
olevan säännöksen, jossa eläkesäätiötä kiel
letään harjoittamasta muuta kuin eläkesää
tiölaissa tarkoitettua toimintaa, on katsottu 
rajoittavan eläkesäätiön lainanotto-oikeutta. 
Asian tärkeyden vuoksi on tarpeellista, että 
eläkesäätiöiden lainanottokiellosta säädetään 
laissa. Pykälän 3 momentti sisältää tämän 
periaatteen mukaisen säännöksen. 

Joissakin tapauksissa lainanotto olisi kui
tenkin hyväksyttävää ja perusteltua. Momen
tissa on poikkeussäännös, jonka mukaan elä-

kesäätiö voisi ottaa lainaa tarvittaessa sosiaa
li- ja terveysministeriön määräämällä tavalla. 
Tarkoitus on, että ministeriö antaa eläkesää
tiöille määräyksen, jossa esitetään hyväksyt
tävän lainanoton yleisperiaatteet Hyväksyt
tävänä lainanottona voidaan pitää esimerkik
si tilapäistä maksuvalmiuden ylläpitämiseen 
tai omien toimitilojen hankkimiseen tarvitta
vaa lainaa. Nykyisen käytännön mukaan elä
kesäätiö voi ottaa myös valtion asunto
tuotantotarkoituksiin myöntämiä luottoja ja 
vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetussa 
laissa (867 /80) säädettyjä lainoja. 

Pykälän 4 momentissa rajoitetaan elä
kesäätiön oikeutta yritysomistukseen. Koska 
eläkesäätiön toiminnan tulee liittyä eläkesää
tiön harjoittamaan henkilövakuutustoimin
taan, myös sijoitustoimintaa tulee hoitaa si
ten, ettei eläkesäätiön voida katsoa sijoitus
tensa turvin ryhtyvän hoitamaan liiketoimin
taa siihen kuuluvine riskeineen. 

Eläkesäätiö saa ehdotuksen mukaan omis
taa enintään 20 prosenttia osakeyhtiön osa
kepääomasta. Samalla omistusoikeus on ra
joitettu 20 prosenttiin yhtiön kaikkien osak
keiden äänimäärästä. Eläkesäätiö ei kuiten
kaan saisi sijoittaa tällaisen yhtiön tai sa
maan konserniin kuuluvien yhtiöiden osak
keisiin enempää kuin 10 prosenttia eläkesää
tiön omaisuudesta. Rajoitukset eivät koske 
yhtiöitä, joiden toiminta liittyy eläkesäätiön 
toimintaan, esimerkiksi yhtiötä, joka hoitaa 
eläkesäätiön atk-toiminnot, eivätkä myös
kään asunto- tai kiinteistöyhtiöitä. Sosiaali
ja terveysministeriö voisi kuitenkin myöntää 
yksittäistapauksessa poikkeuksia lain vaati
muksista. Tämän luvan antaminen olisi tar
koituksenmukaisuusharkintaa. 

Lakiehdotukseen otetut säännökset ovat 
tältä osin ankarammat kuin vakuutusyhtiöitä 
ja vakuutusyhdistyksiä koskevat rajoitukset. 
Vakuutusyhtiöllä ja vakuutusyhdistyksellä ei 
lain mukaan saa olla osake-enemmistöä vie
raalla toimialalla toimivassa yrityksessä. Sen 
sijaan vakuutuskassoja koskee sama 20 pro
sentin rajoitussääntö. V akuutuskassatoimin
nan ja eläkesäätiötoiminnan luonteesta joh
tuen on perusteltua, että kassojen ja elä
kesäätiöiden sijoitustoiminnalle asetetaan 
tiukemmat rajat kuin vakuutusyhtiöille ja 
-yhdistyksille. 

Sen estämiseksi, että eläkesäätiö yhdessä 
sellaisten osakeyhtiöiden kanssa, joissa elä
kesäätiöllä on osake-enemmistö tai vastaava 
määräämisvalta, voisi kiertää 4 momentissa 
säädettyjä omistusrajoituksia, 5 momentissa 
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eläkesäätiötä kielletään omistamasta tällais
ten yhtiöiden kanssa enempää kuin 4 mo
mentissa mainitun määrän muiden yhtiöiden 
osakkeita. 

Pykälän 6 momentti sisältää säännöksen, 
jonka nojalla pykälässä säädettyjä omistusoi
keutta rajoittavia säännöksiä sovellettaisiin 
myös muihin yrityksiin kuin osakeyhtiöihin. 

Sijoitustoiminnan turvaavuuden kannalta 
on tarpeen, että eläkesäätiö saa sijoittaa va
roja vain sellaiseen yritykseen, jossa elä
kesäätiön vastuu yrityksen sitoumuksista 
rajoittuu sijoitettujen varojen määrään. Sen 
vuoksi 7 momentissa ehdotetaan, että elä
kesäätiö ei saisi olla osakkaana yrityksessä, 
jossa se joutuu rajoittamattomaan vastuuseen 
yrityksen sitoumuksista. Niinpä eläkesäätiö 
ei saisi olla osakkaana esimerkiksi avoimes
sa yhtiössä eikä kommandiittiyhtiön vas
tuunalaisena yhtiömiehenä. 

5 §. Eläkesäätiöihin kertyy eläkevastuun 
kattamisen yhteydessä varoja, joiden sijoitta
minen tuottavasti ja turvaavasti on yksi elä
kesäätiötoiminnan pääperiaatteita. Sijoitus
toiminnan tavoitteena tulee olla se, että pää
omat sijoitetaan tavalla, joka turvaa toimin
tapiiriin kuuluvien henkilöiden sekä eläkkei
den ja muiden etuuksien saajien edut sekä 
pitää kannatusmaksutason kohtuullisena. Sen 
lisäksi olisi otettava huomioon eläkesäätiön 
maksuvalmius. 

Sijoitustoimintaa koskevia säännöksiä on 
nykyisin eläkesäätiölain 4 §:ssä, jonka mu
kaan eläkesäätiön on sijoitettava varansa 
turvaavasti ja tuloa tuottavasti. On katsottu 
riittäväksi, että lakiehdotuksessa on eläkesää
tiön sijoitustoiminnasta vastaavan sisältöinen 
säännös kuin voimassa olevassa eläkesää
tiölaissa, sillä poikkeuksena, että eläkesääti
ön maksuvalmiutta korostetaan. 

Pykälän 2 momentissa säädetään eläkesää
tiön oikeudesta antaa varojaan lainaksi työn
antajalle. Tältä osin käytäntö jatkuisi voi
massa olevan lain mukaisena. Työnantajan 
olisi asetettava lainoille hyväksyttävä va
kuus. Vakuuden laadun suhteen eläkesäätiöi
den olisi noudatettava pankkien ja vakuu
tusyhtiöiden luotanannossaan yleisesti käyt
tämiä turvaavuusperiaatteita. 

V akuuden asettaminen työnantajalainoille 
säädettiin pakolliseksi eläkesäätiölakiin 
vuonna 1991 tehdyllä muutoksella. Vakuus 
oli asetettava lain voimaantulon jälkeen an
nettaville lainoille. Muutos koski eläkesääti
öiden harjoittamaa vapaaehtoista lisäetutoi
mintaa, koska TEL-lainoille on aina pitä-

nyt asettaa vakuus. Eläkesäätiöillä saattaa 
vielä uuden eläkesäätiölain voimaantulon 
jälkeenkin olla vakuudettomia, ennen 1 päi
vää huhtikuuta 1991 työnantajalle annettuja 
lainoja. Uuden lain vaikutuksista näihin lai
noihin säädetään 144 §:ssä. 

Veialle olisi maksettava vähintään sen suu
ruinen korko, jota käytetään 43 §:ssä tarkoi
tetun eläkevastuun laskemisessa (laskuperus
tekorko). Koron määrä on nykyisin lakisää
teisten eläke-etuuksien katteena olevien va
rojen osalta 6,5 prosenttia ja vapaaehtoisten 
lisäetuuksien katteena olevien varojen osalta 
4,25 prosenttia. 

Pykälän 3 momentissa rajoitetaan elä
kesäätiön oikeutta omistaa työnantajayhtiön 
osakkeita. Ehdotuksen mukaan eläkesäätiö 
saisi omistaa vastiketta vastaan hankkimiaan 
työnantajayhtiön osakkeita enintään kymme
nen prosenttia yhtiön osakekannasta. Toi
saalta eläkesäätiön tällä tavoin työnantajan 
osakkeisiin sijoittama määrä saisi olla enin
tään kymmenesosa eläkesäätiön omaisuudes
ta. 

Voimassa olevan eläkesäätiölain mukaan 
edellä esitetyt omistusrajoitukset on voitu 
ylittää siten, että eläkesäätiö ostaa osakkeita 
sellaisilla varoilla, jotka sille on nimen
omaan näiden osakkeiden hankkimista var
ten luovutettu. Lakiehdotus ei enää sisällä 
tällaista mahdollisuutta. 

Pykälän 4 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriö voisi erityisistä syistä 
myöntää poikkeuksia 3 momentin työnanta
jaomistusta rajoittaviin säännöksiin. 

6 §. AB-eläkesäätiön A- ja B-osastojen 
varat ja velat sekä tuotot ja kulut on ollut 
pidettävä erillään 1 päivästä tammikuuta 
1990 lähtien sosiaali- ja terveysministeriön 
antaman määräyksen johdosta. Ainoastaan 
ylikatteen siirto osastolta toiselle on ollut 
mahdollista. Lisäksi eläkesäätiölakiin lisät
tiin 1 päivänä tammikuuta 1994 voimaan 
tullut uusi 23 a §, jonka mukaan suoritus
tai konkurssitilassa olevan eläkesäätiön 2 a 
ja 2 b luvussa tarkoitettujen eläkevastuiden 
katteena olevat varat on käytettävä ensisijai
sesti kyseisen luvun mukaisten eläkkeiden ja 
muiden etuuksien turvaamiseen. 

Lakiehdotukseen on otettu nykyisen käy
tännön jatkamiseksi tarpeelliset säännökset. 
Pykälän 1 momentissa on mainittu pääsään
tö, jonka mukaan AB-eläkesäätiön eri osas
tojen varat ja mahdolliset velat sekä tuotot ja 
kulut on pidettävä erillään. 

Pykälän 2 momenttiin on kirjoitettu nykyi-
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sen lain 23 a §:n sisältöinen säännös, kuiten
kin siten laajennettuna, että sitä sovelletaan 
myös eläkesäätiön normaalin toiminnan ai
kana eikä ainoastaan eläkesäätiön suoritus
tai konkurssitilassa. 

Pykälän 3 momentissa on säännös ylikat
teen siirrosta osastolta toiselle. Mikäli A- tai 
B-osaston 46 §:n 3-5 momentin sekä alem
manasteisten säädösten ja määräysten mu
kaisten varojen arvioidaan tilinpäätöksen 
yhteydessä ylittävän kyseisen osaston eläke
vastuun ja muiden velkojen yhteismäärän, 
saataisiin ylikate siirtää toisen osaston eläke
vastuun katteeksi. Varojen ylityksen tulisi 
olla pysyvä. Ylikatteen siirrolle tulisi olla 
sosiaali- ja terveysministeriön suostumus. 

Pykälän 4 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriö antaisi tarkemmat mää
räykset pykälän soveltamisesta. 

2 luku. Eläkesäätiön perustaminen 

Luku sisältää eläkesäätiön perustamiseen 
liittyvät säännökset. Luku sisältää varsinais
ten perustamistointen lisäksi myös eläkesää
tiön sääntöihin liittyviä säännöksiä. V oimas
sa olevassa laissa perustamiseen liittyvät 
säännökset ovat lain 1 luvussa ja eläkesää
tiölain täytäntöönpanosta annetussa asetuk
sessa (509/55). 

7 §. Pykälä sisältää eläkesäätiön perustajaa 
koskevat säännökset. 

Eläkesäätiön perustaisi työnantaja, joka voi 
olla joko luonnollinen henkilö tai oikeushen
kilö. Luonnollisella henkilöllä tarkoitetaan 
myös henkilöä, joka harjoittaa yritystoimin
taa toiminimellä. Oikeushenkilöllä tarkoite
taan rekisteröityä yhteisöä, joka voi olla esi
merkiksi avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, 
osakeyhtiö tai valtion liikelaitos. Eläkesääti
ön voisi, kuten nykyäänkin, perustaa yksi 
työnantaja. Perustajana voi olla myös useita 
työnantajia yhdessä. Tällaista yhteiseläkesää
tiötä koskevat säännökset ovat 13 luvussa. 

Pykälän 2-4 momentissa olisivat perusta
jaa koskevat kelpoisuusvaatimukset 

Perustajana olevan luonnollisen henkilön 
olisi 2 momentin mukaan oltava jonkin Eu
roopan talousalueeseen kuuluvan valtion 
(ETA-valtion) kansalainen, jolla on asuin
paikka Euroopan talousalueella. Jotta luon
nollisella henkilöllä voitaisiin katsoa olevan 
asuinpaikka Euroopan talousalueella, edelly
tetään asuinpaikalta tiettyä pysyvyyttä. Pelk
kä tilapäinen oleskelu esimerkiksi työtehtä
vän suorittamiseksi ei riitä perustamaan hen-

kilölle asuinpaikkaa Euroopan talousalueelle. 
Perustajana olevan oikeushenkilön olisi 2 

momentin mukaan oltava rekisteröity yhtei
sö, jolla on kotipaikka ETA-valtiossa. Tämä 
tarkoittaisi sitä, että yhteisön olisi ensinnäkin 
oltava perustettu jonkin ETA-valtion lainsää
dännön mukaan. Tämän lisäksi edellytettäi
siin, että oikeushenkilöllä on oltava joko 
sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto 
tai päätoimipaikka jossakin ETA-valtiossa. 

Pykälän 2 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriö voisi hakemuksen perus
teella myöntää poikkeuksen asuin- tm koti
paikkavaatimuksesta. 

Eläkesäätiö voitaisiin 3 momentin mukaan 
perustaa työnantajan Suomessa harjoittaman 
toiminnan piirissä työskenteleviä henkilöitä 
varten. Toisin sanoen tarkoituksena olisi ol
tava Suomessa työskentelevien henkilöiden 
eläketurvan järjestäminen. Näiden henkilöi
den lisäksi eläkesäätiön toimintapiiriin voisi 
kuulua 2 §:ssä mainituin edellytyksin myös 
työnantajan Suomesta ulkomaille lähettämä 
työntekijä. Eläkesäätiötä ei kuitenkaan voi
taisi perustaa tarkoituksena vain ulkomaille 
lähetettyjen työntekijöiden eläketurvan jär
jestäminen. 

Pykälän 4 momentin mukaan vajaavaltai
nen, konkurssissa oleva tai liiketoimintakiel
toon määrätty työnantaja ei voisi perustaa 
eläkesäätiötä. 

8 §. Nykyisin eläkesäätiö on perustettava 
säädekirjalla, jossa on mainittava eläkesää
tiölle perustettaessa tuleva omaisuus. Sääde
kirjaan on liitettävä eläkesäätiön säännöt. 
Muita säännöksiä säädekirjan sisällöstä lais
sa ei ole annettu. Ehdotetussa pykälässä sää
dekirjan sijasta käytettäisiin perustamiskir
jaa. 

Ehdotetussa pykälässä säädettäisiin yksi
tyiskohtaisesti siitä, mitä perustamiskirjan on 
sisällettävä. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin perus
tamiskirjan päiväämisestä ja allekirjoittami
sesta. Jos perustajana olisi useita työnantajia, 
perustamiskirja on kaikkien työnantajien 
allekirjoitettava. 

Pykälän 2 momentin mukaan perustamis
kirjan olisi sisällettävä ehdotus eläkesäätiön 
säännöiksi, minkä lisäksi olisi oltava tiedot 
eläkesäätiön perustajasta ja eläkesäätiölle 
perustettaessa tulevasta omaisuudesta. Omai
suus voi olla osittain apporttiomaisuutta. Jos 
eläkesäätiölle luovutetaan apporttiomaisuut
ta, siitä on mainittava perustamiskirjassa. 
Tästä on säännös 15 §:ssä. 
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Eläkesäätiölle tulevan peruspääoman mää
rää ei pykälässä ole määrätty. Eläkesäätiölle 
tuleva omaisuus on tarkoitettu ensi sijassa 
eläkesäätiön toiminnan aloittamista varten, 
niihin lähinnä perustamis- ja toiminnan alku
järjestämisestä johtuviin .kuluihin, j~ita elä
kesäätiöllä on, ennen kmn työnantaJa alkaa 
maksaa säännöllisesti kannatusmaksuja. Toi
mintapiiriitään suurella eläkesäätiöllä on to
dennäköisesti enemmän kuluja kuin pieneh
köllä eläkesäätiöllä. Tästä syystä peruspää
oman suuruus on suhteutettava eläkesäätiön 
toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden luku
määrään. 

Eläkesäätiölle tulevalla omaisuudella ei 
tarkoiteta sitä vakuutta, joka työnantajan on 
48 §:n mukaan asetettava turvaamaan elä
kesäätiössä työntekijäin eläkelain mukaisesti 
vakuutettuja etuuksia. 

9 §. Pykälässä säädettäisiin eläkesäätiön 
sääntöjen vähimmäissisällöstä. Säännös vas
taa pääosin voimassa olevan lain 3 §:ää. 
Eläkesäätiön säännöt voivat vähimmäismää
räysten lisäksi sisältää määräyksiä sellaisista 
seikoista, jotka voidaan saattaa voimaan ai
noastaan ottamalla sääntöihin asiaa koskeva 
erityinen määräys. Toisaalta taas tietystä lain 
säännöksestä voitaisiin poiketa, jos asiasta 
otetaan määräys eläkesäätiön sääntöihin. 
Näissä tapauksissa laissa on nimenomaan 
mainittu, että säännöissä voidaan toisin mää
rätä. Muulloinkin lain säännöksestä voidaan 
poiketa siten, että eläkesäätiön säännöissä 
asetetaan eläkesäätiön toiminnalle lain vä
himmäisvaatimuksia suurempia vaatimuksia. 

Pykälän 1-5 kohdan tarkoituksena on yk
silöidä eläkesäätiö niin, että säännöistä käy 
helposti ilmi, mistä oikeushenkilöstä on ky
se. Eläkesäätiön tarkoitus olisi mainittava 
siten, että siitä käy selville, millaisten etuuk
sien myöntämistä varten eläkesäätiö peruste
taan. Säännöissä on mainittava, mitä etuuk
sia eläkesäätiön on tarkoitus myöntää ja 
minkä tasaisina. Toisin sanoen, ovatko etuu
det vähimmäis- vai peruseläketurvan vaiko 
lisäeläketurvan mukaisia vaiko molempia. 
Lisäeläkkeistä on mainittava, ovatko ne re
kisteröityjä vai rekisteröimättömiä. Vähim
mäiseläketurvan mukaisilla etuuksilla tarkoi
tetaan niitä eläke- ja muita etuuksia, jotka 
työntekijälle on työntekijäin eläkelain mu
kaan vähintään järjestettävä. Peruseläketur
van mukaisista etuoksista on kyse silloin, 
kun vähimmäiseläketurvan mukaisia etuuksia 
on parannettu muuten kuin määrällisesti. 
Tällainen parannus voi olla alennettu elä-

keikä tai perhe-eläkkeen saamisen ehtojen 
laajennus. 

Eläkesäätiön tarkoitusta ei voimassa ole
van lain mukaan tarvitse mainita säännöissä. 
Käytännössä se kuitenkin on otettu sääntöi
hin. Asian tärkeyden vuoksi tarkoitus ehdo
tetaan otettavaksi aina sääntöihin. 

Pykälän 6-9 kohdan mukaan eläkesäätiön 
säännöissä on oltava määräykset sen myön
tämistä etuuksista. Jos on kyse lakisääteisistä 
vähimmäisturvan mukaisista etuuksista, 
säännöissä voidaan vain viitata työntekijäin 
eläkelain säännöksiin. Peruseläketurvasta ja 
rekisteröidyistä lisäetuuksista on mainittava 
lisäksi, miten vähimmäisturvan mukaisia 
etuuksia on parannettu. Etuuksien suoritta
misaika on aina mainittava säännöissä. Sen 
sijaan rekisteröimättömistä lisäetuoksista on 
määrättävä kaikkien edellä mainittujen koh
tien sisältö yksityiskohtaisesti. 

Etuuksien suorittamisajalla 8 kohdassa tar
koitetaan sitä, milloin jatkuvat etuudet suori
tetaan. Säännöissä voidaan esimerkiksi mai
nita, että eläkkeet suoritetaan kuukausittain 
ja sen lisäksi ilmoitetaan maksupäivä. 

Säännöissä on 10 kohdan mukaan mainit
tava eläkesäätiölle tuleva peruspääoma. Pe
ruspääomasta on mainittava sen arvo. Sen 
sijaan ei ole tarpeen mainita esimerkiksi sitä, 
onko osa peruspääomasta apporttiomaisuutta. 

Hallituksen jäsenten vähimmäislukumää
rästä on säännökset 17 §:ssä ja tilintarkasta
jien vähimmäislukumäärästä 31 §:ssä. Koska 
laissa ei ole lukumääriä tarkkaan määrätty, 
säännös niistä olisi 11 kohdan mukaan otet
tava sääntöihin. 

Ehdotuksen 17 §:ssä on määrätty kuinka 
kauan hallituksen jäsenten toimikausi voi 
enintään kestää. Tilintarkastajien toimikausi 
on 32 §:n mukaan määrättävä säännöissä. 
Tilintrkastajat voidaan valita määräajaksi tai 
toistaiseksi. Valitsemistapaa ei kummassa
kaan pykälässä ole säännelty, vaan on todet
tu vain, että toimintapiiriin kuuluvat henkilöt 
ja työnantaja valitsevat. Sääntöihin on sen 
vuoksi 11 kohdan mukaan otettava määräys 
hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien luku
määrästä, toimikaudesta ja valitsemistavasta. 

Ehdotuksen 29 §:ssä ovat säännökset hal
lintoneuvostosta. Hallintoneuvoston jäsenten 
lukumäärästä on mainittu vain vähimmäis
määrä, toimikaudesta vain enimmäisaika. 
Valitsemistavasta on määrätty, että toiminta
piiriin kuuluvat henkilöt ja työnantaja valit
sevat, mutta valitsemistapaa ei ole säännelty 
tyhjentävästi. Tästä syystä säännöissä olisi 
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12 kohdan mukaan mainittava hallintoneu
voston jäsenten lukumäärä. Samoin olisi 
määrättävä myös hallintoneuvoston toimi
kausi ja valitsemistapa. Säännöissä olisi mai
nittava myös hallintoneuvoston tehtävät. 

Pykälän 13 kohdan mukaan säännöissä on 
mainittava, onko ja minkä perusteen mukaan 
hallituksen tai muiden hallintoelimien jä
senille suoritettava korvausta heidän toimes
taan. 

Kohdan 14 mukaan säännöissä olisi mai
nittava, kenellä on oikeus kirjoittaa eläkesää
tiön nimi. Eläkesäätiön säännöissä voitaisiin 
määrätä, että nimenkirjoittamisoikeus on 
hallituksen lisäksi tietyssä asemassa olevilla 
henkilöillä. Tällainen asemakohtainen ni
menkirjoittamisoikeus voitaisiin antaa hal
lituksen jäsenelle tai asiamiehelle. Säännöis
sä voitaisiin myös määrätä, että hallitus voi 
antaa nimenkirjoittamisoikeuden nimetylle 
henkilölle. Tällaisia henkilöitä ovat hallituk
sen jäsenten ja asiamiehen lisäksi lähinnä 
eläkesäätiön palveluksessa olevat toimihen
kilöt, mutta myös eläkesäätiön ulkopuolinen 
henkilö voi tulla kyseeseen. 

Pykälän 16 ja 17 kohta vastaavat voimassa 
olevan lain säännöksiä. 

10 §. Kun eläkesäätiö perustetaan, elä
kesäätiön säännöille on haettava sosiaali- ja 
terveysministeriön vahvistus. Vahvistus on 
haettava myös myöhemmin, jos eläkesäätiön 
sääntöjä muutetaan. Jos säännöt ovat ehdo
tetun lain mukaiset, ne on hyväksyttävä. Mi
nisteriö voi käyttää tarkoituksenmukaisuus
harkintaa vain, kun se perustuu ehdotettuun 
lakiin. Säännös vastaa voimassa olevaa la
kia. 

11 §. Pykälässä säädettäisiin eläkesäätiön 
sääntöjen muuttamisesta. Mikäli eläkesäätiön 
nykyiset säännöt poikkeavat ehdotetun pykä
län säännöksistä, eläkesäätiön sääntöjä voi
daan hallituksen yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä muuttaa ehdotetun pykälän 
säännösten mukaisiksi. 

Pykälän 1 momentin mukaan sääntöjen 
muuttamisesta päättää eläkesäätiön hallitus. 
Siinä tapauksessa, että eläkesäätiöllä on hal
lintoneuvosto, se päättää sääntöjen muutta
misesta. Päätös tehdään pääsäännön mukaan 
yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jollei 
sääntöjen muuttamiseen vaadita 2 tai 3 mo
mentin taikka eläkesäätiön sääntöjen mukaan 
määräenemmistöä. Jos sääntömuutos koskee 
välittömästi työnantajan oikeuksia ja velvol
lisuuksia, edellytetään lisäksi, että työnantaja 
hyväksyy muutoksen. Tällaisia muutoksia 

ovat esimerkiksi uuden etuuden lisääminen 
tai entisten etuoksien parantaminen. 

Pykälän 2-4 momentti sisältävät säännö
kset vapaaehtoisten lisäeläkkeiden vähentä
mistä tai poistamista koskevan päätöksen 
tekemisestä. 

Pykälän 2 momentin mukaan toimintapii
riin kuuluvien henkilöiden jo ansaittuja eläk
keitä voidaan vähentää tai poistaa vain siten, 
että muutosta kannattaa vähintään neljä vii
desosaa hallituksen tai hallintoneuvoston 
kokouksessa läsnä olevista jäsenistä. 

Jos muutos tarkoittaa vapaakirjojen tai 
eläkkeensaajien tai heidän ja heidän edun
saajiensa vastaisten eläkkeiden vähentämistä 
tai poistamista, edellytetään, että muutosta 
kannattaa vähintään neljä viidesosaa halli
tuksen tai hallintoneuvoston kokouksessa 
läsnä olevista jäsenistä. Lisäksi edellytetään, 
että muutos on eläkesäätiön toiminnan kan
nalta välttämätön. Tämän vuoksi on selvitet
tävä työnantajayhteisön kyky selviytyä elä
kesäätiössä järjestetyn lisäeläketurvan aihe
uttamista sitoumuksista. Välttämättömyyden 
selvittäminen ei ole sääntömuutoksen hyväk
symisen edellytyksenä, jos ne henkilöt, joi
den etuoksia vähentäminen tai poistaminen 
koskee, antavat toimenpiteelle suostumuk
sen. Tästä on säännös pykälän 3 momentis
sa. 

Pykälän 2 ja 3 momentti koskevat pelkäs
tään eläke-etuuksia. Muita etuuksia, kuten 
esimerkiksi hautausavustus- tai kuntou
tusetuuksia rajoitetaan pykälän 1 momentin 
mukaisesti. 

Pykälän 4 momentissa olevan säännöksen 
mukaan määräenemmistöä ei tarvita, vaan 
päätös voidaan tehdä yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä, jos on kyseessä tulevan elä
ke-etuuden rajoittaminen. Tulevalla eläke-
etuudella tarkoitetaan muun muassa indeksin 
muuttamista, eläkkeen tulevaa karttumista, 
eläkeiän muuttamista ja myös eläkesäätiön 
sulkemista, niin ettei eläkesäätiön tai jonkin 
sen etuuden piiriin oteta enää uusia henkilöi
tä. Tämän säännöksen perusteella voitaisiin 
puuttua myös jo alkaneita eläkkeitä koske
viin määräyksiin, jos on kysymys indeksin 
määräyksen muuttamisesta. 

Etuoksien vähentämis- tai poistamistavasta 
ei ole tarkkoja säännöksiä, vaan se on mää
riteltävä kussakin tapauksessa erikseen. Py
kälän 5 momentissa on kuitenkin yleissään
nös, jonka mukaan etuuksia vähennettäessä 
tai poistettaessa on kohtuullisella tavalla 
otettava huomioon se etuoikeusjärjestys, jo-
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ka eläkesäätiön säännöissä on määrätty elä
kesäätiön omaisuuden jakamisesta etuuden 
saajien kesken eläkesäätiötä purettaessa. Sa
moin on otettava huomioon se, että eri etuu
den saajien ryhmien asema suhteessa toisiin
sa säilyy kohtuullisessa määrin samana 
etuuksien heikennysten jälkeen. Etuuksia ei 
kuitenkaan saisi vähentää tai poistaa siltä 
osin kuin eläkesäätiön eläkevastuu on katet
tu. 

Esimerkiksi eläkeiän nostamistapa voitai
siin määrätä eläkesäätiössä sen toimintapii
riin kuuluvien henkilöiden kannalta kohtuul
lisimmalla tavalla. Eläkeikää ei tarvitsisi 
nostaa kaikilta toimintapiiriin kuuluvilta sa
malla tavalla, vaan ikä voitaisiin nostaa eri 
ryhmiltä eri tavoin. Esimerkiksi lähellä elä
keikää olevilta se voitaisiin jättää nostamat
ta. Nuorimmilta toimintapiiriin kuuluvilta 
eläkeikä voitaisiin nostaa suoraan uuteen, 
korkeampaan ikään ja muilta henkilöiitä liu
kuvasti. Toinen eläkeiän nostotapa olisi nos
taa kaikkien eläkeikää, mutta muuntaa alem
massa eläkeiässä karttunut eläkkeen osa niin, 
että henkilö saisi korkeamman eläkkeen 
muodossa hyvityksen nostetusta eläkeiästä. 
Eläkeiän nostotapaan vaikuttaa paitsi koh
tuullisuusnäkökohta ja sääntöjen etuoikeus
järjestys myös 5 momentissa oleva säännös, 
jonka mukaan etuuksia ei saa vähentää eikä 
poistaa siltä osin kuin eläkesäätiön eläkevas
tuu on katettu. Jos eläkevastuu olisi täyteen 
katettu, eläkeikää ei voisi nostaa takautuvaa 
aikaa koskevana. Eläkevastuuta ja katteena 
olevia varoja tarkastellaan kokonaisuutena 
eikä kunkin yksittäisen toimintapiiriin kuulu
van osalta erikseen. Tarkoitus ei ole, että 
eläkesäätiöön tulisi henkilökohtaisia elä
keikiä. 

Pykälän 6 momentissa säädettäisiin eläke
säätiön vapaaehtoisen lisäeläketurvan mu
kaisten etuuksien vähentämisestä tai rajoit
tamisesta siinä tilanteessa, että peruseläke
turvan mukaisia eläkkeitä ja muita etuuksia 
vähennetään tai rajoitetaan. Momentin mu
kaan eläkesäätiön vapaaehtoisen lisäeläketur
van mukaisia eläkkeitä ja muita etuuksia 
saataisiin ensinnäkin vähentää tai rajoittaa 
samojen periaatteiden mukaisesti kuin perus
eläketurvan mukaisia eläkkeitä ja muita 
etuuksia. Toiseksi eläkesäätiön vapaaehtoi
sen lisäeläketurvan mukaisilla eläkkeillä ja 
muilla etuuksilla ei tarvitsisi korvata perus
eläketurvan mukaisiin eläkkeisiin ja muihin 
etuuksiin tehtyjä vähennyksiä tai rajoituksia. 
Tässä momentissa tarkoitettuja vähennyksiä 
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tai rajoituksia saataisiin tehdä, vaikka eläke
säätiön vapaaehtoisen lisäeläketurvan eläke
vastuu on täysin katettu. Etuuksien vähen
tämisestä tai rajoittamisesta syntyvää ylika
tetta käsiteltäisiin kuten eläkesäätiön muuta 
ylikatetta. Päätös tässä momentissa tarkoite
tusta sääntöjen muuttamisesta tehtäisiin yk
sinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei elä
kesäätiön säännöissä ole toisin määrätty. 

Pykälän 7 momentin mukaan etuuksien vä
hentämistä koskevia säännöksiä, 2-5 mo
menttia ei sovelleta lakisääteiseen toimintaan 
eli B-eläkesäätiön eikä AB-eläkesäätiön 
B -osaston sääntöjen muuttamiseen. 

12 §. Pykälässä säädettäisiin eläkesäätiön 
nimestä. 

Pykälän 1 momentin mukaan eläkesäätiöllä 
olisi aina oltava joko suomen- tai ruotsinkie
linen nimi. Säännös ei estä sitä, että elä
kesäätiö käyttää nimestään lisäksi muunkin 
kielistä ilmaisua, kunhan ainakin yksi nimen 
ilmaisu on jommalla kummalla kotimaisella 
kielellä. Voimassa olevan eläkesäätiölain 
3 §:ää vastaavalla tavalla eläkesäätiön suo
menkieliseen nimeen olisi sisällyttävä sana 
"eläkesäätiö". Eläkesäätiön ruotsinkieliseen 
nimeen olisi sisällytettävä vastaava ruotsin
kielinen ilmaisu "pensionsstiftelse". Nimen 
muunkielisen ilmaisun on vastattava koti
maisen kielen ilmaisua. 

Jotta eläkesäätiö voitaisiin selvästi yksilöi
dä ja erottaa toisista eläkesääti öistä, pykälän 
2 momentissa ehdotetaan, että eläkesäätiön 
nimen on selvästi erotuttava muiden elä
kesäätiöiden nimistä. Nimen olisi esimerkik
si vastattava mahdollisimman hyvin elä
kesäätiön toimintapiiriä tai yleensä eläkesää
tiön toimintaa. Myös työnantajan toimintaa 
tai nimeä voidaan käyttää eläkesäätiön ni
messä kuten nykyisin monet eläkesäätiöt 
tekevätkin. 

Siltä varalta, että eläkesäätiö aikoo käyttää 
nimeään kaksi- tai useampikielisenä, pykälän 
3 momentissa on säännös, jonka mukaan 
jokainen nimen ilmaisu olisi mainittava elä
kesäätiön säännöissä. Mahdollisten sekaan
nusten välttämiseksi erikielisten nimien olisi 
vastattava toisiaan. 

13 §. Eläkesäätiön perustamisessa viimei
sen vaiheen muodostaa eläkesäätiön rekiste
röiminen. Pykälän 1 momentissa säädettäi
siin, että eläkesäätiön perustamisesta on teh
tävä ilmoitus eläkesäätiörekisteriin kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun ministeriö on 
vahvistanut eläkesäätiön säännöt. Nykyisessä 
laissa ei määräaikaa ole säädetty. Rekisteri--
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ilmoituksen tarkemmasta sisällöstä on sään
nös lakiehdotuksen 71 §:ssä. Jollei rekiste
röinti-ilmoitusta mainitussa ajassa tehdä tai 
jos rekisteröiminen evätään, eläkesäätiön 
perustaminen raukeaa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin rekis
teri-ilmoitukseen liitettävästä hallituksen va
kuutuksesta ja tilintarkastajien todistuksesta. 
Hallituksen vakuutuksen allekirjoittavat var
sinaiset jäsenet. Varajäsen allekirjoittaa va
kuutuksen ainoastaan silloin, jos varsinainen 
jäsen on estynyt. Sekä hallituksen jäsenet 
että tilintarkastajat ovat tässä vaiheessa työn
antajan valitsemia. 

Pykälän 3 momentissa olisi voimassa ole
van lain säännöstä vastaava säännös elä
kesäätiötä koskevien tietojen ilmoittamisesta 
patentti- ja rekisterihallitukselle kaupparekis
teriin tehtävää merkintää varten. 

14 §. Eläkesäätiön perustaminen raukeaisi, 
jollei sitä ilmoiteta rekisteröitäväksi sääde
tyssä ajassa tai jos rekisteröiminen jostakin 
syystä evätään (13 §). Perustamisen rauetes
sa peruspääoma nettotuottoineen palantoisi 
eläkesäätiötä perustamassa olleelle työnanta
jalle. 

15 §. Pykälä sisältäisi apporttiomaisuutena 
suoritettavaa peruspääomaa koskevat sään
nökset. Peruspääoma olisi suoritettava osit
tain rahana, jotta eläkesäätiö saisi alkuvai
heessa varoja käytännön toiminnan hoitami
seen. Osittain peruspääoma voitaisiin kuiten
kin suorittaa muuna kuin rahana. Tällaisesta 
ehdosta olisi otettava määräys perustamiskir
jaan. Sen jälkeen, kun eläkesäätiö on perus
tettu, ei apporttiehdolla ole merkitystä elä
kesäätiölle, joten ehdon sisällyttäminen elä
kesäätiön sääntöihin ei ole tarpeellista. 

Apporttiomaisuuden on pykälän mukaan 
oltava sellaista omaisuutta, joka soveltuu 
eläkesäätiön harjoittaman vakuutustoiminnan 
tarkoitukseen. Lisäksi on varmistuttava, että 
omaisuuden arvo on arvioitu oikein. 

16 §. Pykälässä säädettäisiin eläkesäätiön 
rekisteröimisen ja eläkesäätiön puolesta en
nen sen rekisteröimistä tehtyjen sopimusten 
ja muiden oikeustointen vaikutuksista. 

Lakiehdotuksessa on lähtökohtana se, ettei 
eläkesäätiötä itsenäisenä oikeushenkilönä ole 
olemassa ennen rekisteröintiä. Tämän mu
kaisesti pykälän 1 momentissa säädettäisiin, 
ettei eläkesäätiö voi ennen rekisteröintiä 
hankkia oikeuksia eikä tehdä sitoumuksia 
eikä myöskään hakea, kantaa tai vastata tuo
mioistuimissa tai muiden viranomaisten luo
na. 

Ennen rekisteröintiäkin eläkesäätiön toi
milla on oikeusvaikutuksia perustamistointen 
johdosta. Sen vuoksi säädettäisiin, että halli
tus voi tänä aikana käyttää puhevaltaa elä
kesäätiön perustamista koskevissa asioissa. 
Toimenpiteistä johtuvista velvoitteista olisi
vat 2 momentin mukaan vastuussa toimeen 
osallistuneet tai siitä päätöksen tehneet yh
teisvastuullisesti. Vastuu siirtyy kuitenkin 
eläkesäätiölle rekisteröimisen jälkeen, jos on 
kysymys perustaruiskirjasta johtovasta vel
voitteesta. Eläkesäätiön puolesta toimineet 
siis vapautuvat vastuusta siitä riippumatta, 
onko toinen sopijapuoli antanut siihen suos
tumuksensa vm ei. Jos on kysymys velvoit
teista, joita ei ole mainittu perustamiskirjas
sa, vastuu niiden osalta ei siirry, ellei elä
kesäätiö ota vastuuta niistä itselleen. Elä
kesäätiön puolesta toimineet eivät silloin 
myöskään vapaudu vastuusta ilman velkojan 
suostumusta. 

Eläkesäätiön sopimuskumppanilla, joka on 
tehnyt eläkesäätiön kanssa sopimuksen en
nen kuin eläkesäätiö on rekisteröity, on 3 
momentin mukaan oikeus eräin edellytyksin 
luopua sopimuksesta. Jos sopimuskumppani 
sopimusta tehtäessä tiesi eläkesäätiön olevan 
rekisteröimätön, sopimus sitoo häntä. Sopi
muskumppani vapautuisi vain, jos eläkesää
tiön perustaminen raukeaa 13 §:n nojalla. 
Jollei sopimuskumppani tiennyt eläkesäätiön 
olevan rekisteröimätön, hänellä olisi oikeus 
luopua sopimuksesta joka tapauksessa. Luo
pumisoikeus kuitenkin lakkaa eläkesäätiön 
tultua rekisteröidyksi. 

3 luku. Eläkesäätiön johto 

Luku sisältää säännökset eläkesäätiön hal
lintoelimistä. Eläkesäätiön hallintorakenne 
poikkeaa vakuutusalan yhteisöistä siinä, että 
eläkesäätiöllä ei ole yhtiö- tai yhdistysko
kousta taikka kassankokousta vastaavaa toi
mielintä, jolla olisi eläkesäätiössä ylin päät
tämisvalta. Tästä syystä eläkesäätiön hallin
toa koskevia säännöksiä kirjoitettaessa on 
yhteisöoikeudellisia lakeja voitu pitää esiku
vana vain tietyin osin. 

Eläkesäätiön hallinnossa noudatetaan pa
riteettiperiaatetta, jolla tässä yhteydessä tar
koitetaan sitä, että eläkesäätiön hallitusta 
valittaessa eläkesäätiön toimintapiiriin kuu
luvat henkilöt ja työnantaja valitsevat toisis
taan riippumatta määrätyn osan hallituksen 
jäsenistä. Lakiehdotus vastaa voimassa ole
vaa eläkesäätiölakia. Samaa periaatetta nou-
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datetaan valittaessa tilintarkastajia (31 §). 
Eläkesäätiön organisaatio koostuu hallituk

sesta, eläkesäätiön asiamiehestä sekä elä
kesäätiön nimenkirjoittajista. Eläkesäätiöllä 
voi olla myös hallintoneuvosto. Voimassa 
olevaan lakiin verrattuna huomattavin uudis
tus on asiamiestä ja hallintoneuvostoa kos
kevien säännösten sisällyttäminen lakiehdo
tukseen. 

17 §. Pykälä sisältää säännökset hallituk
sen jäsenten lukumäärästä, valinnasta ja toi
mikaudesta. 

Pykälän 1 momentissa on säilytetty voi
massa olevan lain mukainen vaatimus, jonka 
mukaan hallituksessa tulee olla vähintään 
viisi varsinaista jäsentä ja vähintään viisi va
rajäsentä. Varajäsenten ei kuitenkaan enää 
tarvitsisi olla henkilökohtaisia, ellei sään
nöissä nimenomaisesti näin määrätä. Pari
teettiperiaatteen mukaisesti työnantajaa edus
tavat varajäsenet eivät voisi edustaa toimin
tapiiriin kuuluvien henkilöiden valitsemia 
varsinaisia jäseniä eikä päinvastoin. 

Pykälän 2 momentin mukaan eläkesäätiön 
toimintapiiriin kuuluvat henkilöt valitsisivat 
keskuudestaan vähintään kaksi jäsentä ja 
näille varajäsenet Eläkesäätiön säännöissä 
voitaisiin voimassa olevan lain mukaisesti 
määrätä, että toimintapiiriin kuuluvia henki
löitä edustavien jäsenten valitseminen annet
taisiin heidän edustajiensa tehtäväksi. Täl
löin eläkesäätiön säännöissä tulisi olla mää
räys siitä, ketkä edustavat toimintapiiriin 
kuuluvia henkilöitä ja miten he suorittavat 
hallituksen jäsenten valinnan. Eläkesäätiön 
säännöt tulisi kirjoittaa siten, että eri henki
löstöryhmät ovat vaalissa tasapuolisesti 
edustettuina jäseniä valittaessa. 

Työnantaja valitsisi hallituksen jäsenet sil
tä osin kuin valinta ei kuulu toimintapiiriin 
kuuluville henkilöille. 

Mikäli säätiön säännöissä olisi asiasta 
määräys, voisi hallintoneuvosto valita kaikki 
hallituksen jäsenet työnantajan ja toiminta
piiriin kuuluvien henkilöiden esityksestä. 
Tällöin noudatettaisiin soveltuvin osin samaa 
menettelyä kuin muutenkin hallitusta valitta
essa. 

Voimassa olevasta laista poiketen pykälän 
3 momentissa on säännökset hallituksen jä
senten valinnasta eläkesäätiötä perustettaes
sa. Ehdotuksen mukaan eläkesäätiön aloit
taessa toimintansa työnantaja valitsee väliai
kaisesti hallituksen kaikki jäsenet ja heidän 
varajäsenensä. Säännös on katsottu tarpeelli
seksi käytännön syistä. Vähintään kahden 

jäsenen ja heidän varajäsenensä olisi oltava 
henkilöitä, jotka voivat kuulua eläkesäätiön 
toimintapiiriin. Säännös on kirjoitettu ehdol
liseen muotoon sen takia, että eläkesäätiön 
toimintaa aloitettaessa sen toimintapiiriin ei 
välttämättä vielä kuulu ketään karenssisään
nöksen johdosta. Näitä henkilöitä valittaessa 
työnantajan olisi ensin kuultava toimintapii
rin edustajia. Jos työnantajayhteisöön sovel
letaan yhteistoiminnasta yrityksissä annettua 
lakia (725178) tai yhteistoiminnasta valtion 
virastoissa ja laitoksissa annettua lakia 
(651/88), työnantajan on ensin kuultava sa
notuissa laeissa tarkoitettuja henkilöstön 
edustajia. 

Eläkesäätiön rekisteröimisen jälkeen toi
mintapiiriä edustavat hallituksen jäsenet on 
valittava niin pian kuin se käytännössä on 
mahdollista. Viittaus 3 §:n 2 momenttiin tar
koittaa sitä, että valinta on suoritettava niin 
pian kuin eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluu 
niin monta henkilöä, että hallituksen jäsen
ten valinta on mahdollista. 

Säätiössä noudatettavan pariteettiperiaat
teen mukaisesti työnantajaa ja toimintapiiriä 
edustavien jäsenten lukumäärien suhde pitäi
si pysyä samana siinäkin tapauksessa, että 
hallitukseen kuuluisi enemmän kuin viisi 
jäsentä. Pykälän 4 momentissa on säännös, 
jonka mukaan eläkesäätiön säännöissä olisi 
otettava huomioon, että eri osapuolia edusta
vien jäsenten lukumäärien suhde pysyy koh
tuullisessa määrin samanlaisena kaikissa ti
lanteissa. 

Hallituksen jäsenten toimikausi on voimas
sa olevan lain mukaan enintään kolme vuot
ta kerrallaan. Lakiehdotuksen käsiteltävänä 
olevan pykälän 5 momentin mukaan toimi
kausi päättyisi viimeistään neljäntenä tilikau
tena. Toimikausi päättyisi joko uusien jäsen
ten valintaan tai tilikauden päättymiseen. 
Muiden hallituksen jäsenten asemasta poike
ten eläkesäätiön säännöissä voitaisiin määrä
tä, että eläkesäätiön asiamies kuuluu halli
tukseen ilman valintamenettelyä. 

Pykälän 6 momentin mukaan hallituksen 
varajäseniin sovellettaisiin samoja säännök
siä kuin varsinaisiin jäseniin silloin, kun he 
toimivat varsinaisten jäsenten tilalla. 

18 §. Pykälä sisältää pakottavan säännök
sen eläkesäätiön asiamiehestä. Nykyisessä 
laissa ei ole asiamiestä koskevia säännöksiä. 
Eräissä eläkesäätiöissä on kuitenkin ollut 
sääntömääräisesti toimihenkilönä asiamies, 
josta on voitu käyttää erilaisia nimityksiä. 

Jokaisessa eläkesäätiössä on lakiehdotuk-
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sen mukaan oltava asiamies. Tarkoituksena 
on, että eläkesäätiössä aina on henkilö, joka 
hoitaa eläkesäätiön asioita lakiin perustuvan 
vastuun alaisena. Asiamiestä koskeva sään
nös vastaa vakuutuskassalain toimitusjohta
jaa koskevaa säännöstä. Toimitusjohtajan 
nimike ei kuitenkaan luontevasti sovellu elä
kesäätiötoimintaan toiminnan luonteen vuok
si. Säännöissä voidaan tosin määrätä, että 
asiamiehestä käytetään nimitystä toimitus
johtaja tai muuta sopivaa nimitystä, kuten 
eläkesäätiön johtaja tai eläkeasiain johtaja. 

Säätiöiden säännöissä nykyään olevat asia
miestä koskevat määräykset eivät sellaise
naan muuta tehtävän hoitajaa laissa tarkoi
tetuksi asiamieheksi, vaan asiamies on valit
tava uudestaan uuden lain tultua voimaan. 
Jos eläkesäätiöllä on sääntöjen määräyksen 
perusteella toimihenkilöitä muilla nimikkeil
lä, he voivat jatkaa entisissä tehtävissään, jos 
tehtävät eivät ole ristiriidassa asiamiehen 
lakisääteisten tehtävien kanssa. 

Asiamiehen nimittää hallitus. Jos eläkesää
tiössä on hallintoneuvosto, eläkesäätiön 
säännöissä voitaisiin määrätä, että asiamie
hen nimittää hallintoneuvosto. 

19 §. Pykälän 1 momentti sisältää sään
nökset eläkesäätiön hallituksen jäsenten ja 
varajäsenten sekä asiamiehen asuinpaikka
vaatimuksista. Euroopan talousalueesta teh
dyn sopimuksen voimaantulon yhteydessä 
nykyistä eläkesäätiölakia muutettiin siten, 
että vähintään puolella eläkesäätiön hallituk
sen jäsenistä ja varajäsenistä on oltava 
asuinpaikka Euroopan talousalueella. Ehdo
tettu säännös vastaa sisällöltään nykyistä 
lakia. Sosiaali- ja terveysministeriöllä edel
leenkin olisi mahdollisuus myöntää eläkesää
tiölle poikkeuslupa hallituksen jäsenen ja 
asiamiehen asuinpaikasta. 

Pykälän 2 momentin mukaan vajaavaltai
nen, konkurssissa oleva tai liiketoimintakiel
toon määrätty henkilö ei voisi olla hallituk
sen jäsenenä eikä asiamiehenä. 

20 §. Pykälä sisältää säännökset eläkesää
tiön hallituksen jäsenen vapaaehtoisesta ero
amisesta ja hänen erottamisestaan. Ehdotetut 
säännökset vastaavat muuta yhteisölainsää
däntöä. 

Hallituksen jäsenen vapaaehtoisesta eroa
misesta ei nykyinen laki sisällä säännöksiä. 
Pykälän 1 momentin mukaan hallituksen 
jäsen voisi milloin tahansa erota toimestaan 
ilmoitettuaan asiasta eläkesäätiön hallituksel
le. Ilmoitus hallitukselle on katsottu riittä
väksi eikä erillistä ilmoitusta hallintoneuvos-

tolle tarvitse tehdä, vaikka hallintoneuvoston 
tehtävänä olisikin uuden hallituksen jäsenen 
valinta. Hallitus ilmoittaa hallintoneuvostolle 
tarpeesta valita uusi hallituksen jäsen. 

Hallituksen jäsenyys on luottamustoimi, 
josta jäsen voi milloin tahansa erota ilmoit
tamatta eroamiseen erityistä syytä. Ero
amisilmoitusta ei tarvitse tehdä hallituksen 
kokouksessa, vaan hallitukselle osoitettu kir
jallinen eroamisilmoitus riittää. Eläkesäätiön 
sääntöihin voitaisiin nykyisen käytännön 
mukaisesti ottaa määräys, jonka mukaan toi
mintapiirin valitsema hallituksen jäsen eroaa 
samalla hallituksesta, kun työsuhde eläkesää
tiön työnantajaan päättyy. 

Hallituksen jäsenen voi erottaa se, joka on 
hänet valinnut. Toisin sanoen toimintapiiriä 
edustavan hallituksen jäsenen voisivat erot
taa ainoastaan toimintapiiriin kuuluvat hen
kilöt ja työnantajaa edustavan jäsenen työn
antaja. Erottamista koskevaa päätöstä ei tar
vitse perustella. 

Jos hallituksen jäsenen toimi joutuu kes
ken toimikauden avoimeksi eli jos jäsen 
kuolee, eroaa tai erotetaan taikka jos hän ei 
enää täytä laissa asetettuja kelpoisuusvaati
muksia, tulisi hänen tilalleen tehtävää hoita
maan 2 momentin mukaan varajäsen. Vara
jäsen ei muutu tällöin varsinaiseksi jäsenek
si, mutta häneen sovelletaan varsinaisen jä
senen oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia 
säännöksiä. Jollei varajäsentä ole, hallituksen 
muiden jäsenten olisi huolehdittava siitä, että 
uusi jäsen valitaan jäljellä olevaksi toimikau
deksi. Uutta jäsentä ei kuitenkaan tarvitsisi 
valita, jos jäljellä oleva hallitus varajäsenet 
mukaan luettuina edelleenkin on päätösval
tainen. Pariteettiperiaatteen mukaisesti täl
löin olisi kuitenkin edellytyksenä, että halli
tuksessa olisi edelleenkin edustettuina sekä 
työnantaja että toimintapiiriin kuuluvat hen
kilöt. 

Pykälän 3 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriön velvollisuutena on ryhtyä 
toimenpiteisiin siinä tapauksessa, ettei elä
kesäätiöllä ole eläkesäätiörekisteriin merkit
tyä toimikelpoista hallitusta. Ministeriön toi
mivalta on lakiehdotuksessa ulotettu myös 
siihen tapaukseen, ettei eläkesäätiöllä ole 
rekisteriin merkittyä asiamiestä. Ministeriön 
olisi ensin kehotettava joko muita hallituk
sen jäseniä tai hallintoneuvostoa korjaamaan 
asia. Jos kehotusta ei noudateta, ministeriön 
olisi määrättävä yksi tai useampi toimitsija 
hoitamaan eläkesäätiön asioita, kunnes halli
tus tai asiamies on valittu ja merkitty rekis-
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teriin. 
Pykälän 4 momentissa on mainittu ne hen

kilöt, jotka voivat tehdä 3 momentissa tar
koitetussa tapauksessa hakemuksen minis
teriölle. Hakemus ei ole edellytyksenä toi
menpiteisiin ryhtymiselle, vaan ministeriön 
on ryhdyttävä pykälässä säädettyihin toimen
piteisiin oma-aloitteisestikin, mikäli asiantila 
on muutoin ministeriön tiedossa. 

21 §. Pykälä sisältää hallituksen puheen
johtajaa koskevat säännökset. Voimassa ole
vassa laissa ei ole vastaavia säännöksiä, 
vaan puheenjohtajaa koskevat määräykset on 
yleensä sisällytetty eläkesäätiön sääntöihin. 

Puheenjohtajan valitseminen kuuluu 1 mo
mentin mukaan yleensä hallitukselle itsel
leen. Hallitusta valittaessa voitaisiin kuiten
kin päättää toisinkin eli myös hallintoneu
vosto voisi valita puheenjohtajan. Myös elä
kesäätiön säännöissä voitaisiin antaa mää
räyksiä puheenjohtajan valitsemisesta. Ehdo
tuksen mukaan eläkesäätiön asiamies voitai
siin aina valita hallituksen puheenjohtajaksi. 
Hallitukseen voitaisiin valita myös varapu
heenjohtaja, vaikka nimenomaista säännöstä 
siitä ei ehdotuksessa olekaan. Varapuheen
johtaja valittaisiin tällöin samalla tavalla 
kuin puheenjohtaja. Sekä puheenjohtaja että 
varapuheenjohtaja olisi valittava hallituksen 
varsinaisten jäsenten keskuudesta. Hallituk
sella voisi myös olla useita varapuheenjohta-

ji'kallituksen puheenjohtajan erityistehtävänä 
on 2 momentin mukaan huolehtia hallituk
sen koollekutsumisesta. Yksikin hallituksen 
jäsen tai asiamies voivat vaatia hallituksen 
kokoontumista. Momentissa on lisäksi asia
miehelle annettu oikeus olla läsnä ja käyttää 
puhevaltaa hallituksen kokouksissa siinä ta
pauksessa,. että ~s~amit:s .~i ole hapituks~!l 
jäsen. Halhtus vo1s1 yks1ttmstapauks1ssa eva
tä läsnäolo-oikeuden. Epääminen ei saisi 
kuitenkaan tapahtua niin usein, että läsnä
olo-oikeus muuttuu näennäiseksi. 

22 §. Pykälä sisältää hallituksen kokouk
sessa pidettävää pöytäkirjaa koskevat sään
nökset. Voimassa olevassa laissa ei ole vas
taavia säännöksiä. 

Esillä oleva pykälä asettaa velvoitteen laa
tia hallituksen kokouksesta pöytäkirja. Pöy
täkirjan muodosta ei lakiin ole otettu tar
kempia säännöksiä, joten se voi olla esimer
kiksi lyhyehkö päätöspöytäkirja. Hallituksen 
puheenjohtaja ja pöytäkirjan laatija allekir
joittavat pöytäkirjan, ellei eläkesäätiön sään
nöissä toisin määrätä. Pöytäkirjan tarkasta-

misesta ei ole otettu erillistä säännöstä la
kiin, joten muuta pöytäkirjan tarkastamista 
ei välttämättä tarvita. Eläkesäätiön säännöis
sä voidaan kuitenkin määrätä pöytäkirjan 
tarkastamistavasta tai eläkesäätiön hallitus 
voi siitä erikseen päättää. Hallitus voi siten 
päättää, että kaikki kokouksessa läsnä olevat 
hallituksen jäsenet allekirjoittavat pöytäkir
jan. 

Hallituksen jäsenellä olisi aina oikeus saa
da eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkir
jaan. Sama oikeus olisi myös eläkesäätiön 
asiamiehellä, vaikka hän ei olisikaan halli
tuksen jäsen. 

23 §. Pykälä sisältää säännökset hallituk
sen päätösvaltaisuudesta sekä hallituksen 
päätökseltä vaadittavasta määräenemmistös
tä. Vastaavia säännöksiä ei ole voimassa 
olevassa laissa. Eläkesäätiöiden säännöt kui
tenkin yleensä sisältävät asiaan liittyviä mää
räyksiä. 

Pykälän 1 momentissa asetetaan hallituk
sen päätösvaltaisuuden edellytykseksi, että 
kokouksessa on saapuvilla enemmän kuin 
puolet hallituksen jäsenistä tai varajäsenistä. 
Tätä vaatimusta voidaan tiukentaa eläkesää
tiön sääntöjen määräyksin. Nykyisin elä
kesäätiöiden säännöissä on yleensä määräys, 
jonka mukaan eläkesäätiön hallitus on pää
tösvaltainen vain täysilukuisena, kun kysy
myksessä on eläkesäätiön purkaminen, sen 
vastuun siirtäminen tai eläkesäätiön sulautu
minen toiseen eläkesäätiöön. Päätösvaltai
suus lasketaan hallituksen varsinaisten jäsen
ten lukumäärän perusteella. 

Päätöksenteolle asetetaan lisäksi vaatimus, 
jonka mukaan kaikille hallituksen jäsenille 
tai varajäsenille on varattava tilaisuus osal
listua kokoukseen, mikäli se on käytännössä 
mahdollista. Varajäsenet osallistuvat halli
tuksen kokoukseen vain siinä tapauksessa, 
että varsinainen jäsen on estynyt saapumasta 
kokoukseen. Tilaisuuden varaaminen tarkoit
taa sitä, että jokaiselle hallituksen jäsenelle 
annetaan tieto kokouksen ajasta ja paikasta, 
mutta toisaalta ei sitä, että kokousajankoh
dan tai paikan tulisi soveltua jokaiselle halli
tuksen jäsenelle. Pykälässä oleva sanonta 
"mahdollisuuksien mukaan" ei tarkoita esi
merkiksi sitä, että jollekin hallituksen jäse
nelle unohdetaan lähettää kokouskutsu. Täl
laisessa tapauksessa hallitusta ei ole kutsuttu 
laillisesti kokoon. 

Yhteisölainsäädäntöä vastaavalla tavalla 
ehdotukseen ei sisälly yksityiskohtaisia pa
kottavia säännöksiä hallituksen kokouksen 
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koollekutsumistavasta ja -ajasta. Hallitukses
sa käsiteltävät asiat saattavat olla niin kii
reellisiä, että laissa olevat pakottavat sään
nökset saattaisivat estää tärkeän kokouksen 
pitämisen. Eläkesäätiön sääntöihin voitaisiin 
asiasta ottaa määräyksiä. 

Pykälän 2 momentin mukaan hallitus rat
kaisisi asian yleensä enemmistöpäätöksin. 
Eläkesäätiön sääntöihin voitaisiin kuitenkin 
ottaa määräys, jonka mukaan päätöksente
koon tietyissä asioissa vaaditaan määräenem
mistö. Jos äänet jakautuvat tasan, voittaa 
puheenjohtajan kannattama mielipide. 

24 §. Pykälässä säädetään hallituksen jäse
nen ja asiamiehen esteellisyydestä. Säännös 
koskee 26 §:n nojalla myös muita henkilöitä, 
joilla on eläkesäätiön nimenkirjoitusoikeus. 
Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavia 
säännöksiä. 

Esteellisyys voi tulla kyseeseen erityisesti 
päätettäessä eläkesäätiön sääntöjen mukais
ten etuuksien myöntämisestä, mutta myös 
esimerkiksi asianomaisen henkilön ja eläke
säätiön välisistä sopimuksista johtuen. Es
teellisyys ei edellytä selvitystä tosiasiallisen 
eturistiriidan olemassaolosta, vaan riittää se, 
että ristiriita todetaan mahdolliseksi. Esteel
lisyyssäännös koskee muitakin tilanteita kuin 
vain eläkesäätiön hallituksen kokouksia. 

25 §. Eläkesäätiön toimielinten välinen 
työnjako on lakiehdotuksessa säännelty pää
asiassa samalla tavalla kuin yhteisöoikeudes
sa. Hallintoneuvoston tehtävät luetellaan 
30 §:ssä. Muutoin eläkesäätiön asiat kuulu
vat hallitukselle ja asiamiehelle ilman asiasta 
kulloinkin olevaa erityistä säännöstäkin. 

Esillä olevassa pykälässä säädetään halli
tuksen ja asiamiehen välisestä työnjaosta. 

Hallitus on eläkesäätiön ylin toimielin. 
Pykälän 1 momentissa on yleissäännös halli
tuksen tehtävistä. Hallituksen tehtävänä on 
huolehtia eläkesäätiön hallinnon ja toimin
nan asianmukaisesta järjestämisestä. Elä
kesäätiön hallitukselle kuuluvat periaatteessa 
kaikki tehtävät, ellei lakiin tai eläkesäätiön 
sääntöihin sisälly toisenlaisia säännöksiä tai 
määräyksiä. Yleissäännöksen lisäksi laissa 
on useita erityissäännöksiä, joiden mukaan 
tietty tehtävä kuuluu nimenomaan hallituk
selle. 

Eläkesäätiön asiamies huolehtii eläkesääti
ön juoksevasta hallinnosta hallituksen val
vonnan alaisena ja tämän antamien ohjeiden 
ja määräysten mukaisesti. Juoksevan hallin
non rajat määräytyvät eläkesäätiön toimin
nan laajuuden ja yhteisöissä muodostuneen 

käytännön nojalla. 
Ehdotetun sääntelyn tarkoituksena ei ole 

muuttaa hallitukselle nykyisen lainsäädännön 
nojalla kuuluvia tehtäviä. Hallituksen tehtä
vistä on nykyisin yleissäännös eläkesää
tiölain 9 §:ssä. Mainitun lainkohdan 2 mo
mentin mukaan eläkesäätiön säännöissä voi
daan päättämisvaltaa eläkesäätiön asioissa 
uskoa erityiselle hallintoelimelle. Tehtävien 
delegointi ei lain mukaan kuitenkaan vähen
nä hallitukselle kuuluvia velvollisuuksia tai 
vastuuta. 

Lakiehdotukseen ei ole katsottu tarpeelli
seksi ottaa edellä selostetun kaltaista dele
gointisäännöstä. Ilman nimenomaista sään
nöstäkin hallitus voisi edelleenkin jakaa teh
täviä jäsentensä kesken ja antaa niitä myös 
hallitukseen kuulumattomien henkilöiden 
toimeksi. Tehtävien antaminen ulkopuolisille 
ei edellytä eläkesäätiön säännöissä olevaa 
valtuutusta. 

Nykyisen käytännön mukaan eläkesäätiöt 
ostavat palvelutoimistoilta erilaisia palveluja. 
Myös työnantajayhtiön palveluksessa olevat 
henkilöt hoitavat käytännössä joitakin elä
kesäätiöiden asioita. Lakiehdotuksella ei ole 
tarkoitus muuttaa käytäntöä tältä osin. Pal
velutoimistojen palveluiden osto tai muiden 
eläkesäätiön ulkopuolisten henkilöiden käyt
tö eläkesäätiön asioiden hallinnoimisessa ei 
kuitenkaan vähennä hallituksen ja asiamie
hen laissa säädettyä vastuuta tehtävien hoita
misessa. 

Pykälän 2 momentissa säädetään hallituk
sen ja asiamiehen tehtävänjaosta eläkesääti
ön kirjanpidon ja varainhoidon osalta. Halli
tuksen tehtävänä on valvonnan asianmukai
nen järjestäminen. Päävastuu kirjanpidon 
lainmukaisuudesta ja varojen hoidon Juotet
tavasta järjestämisestä olisi asiamiehellä. 

26 §. Pykälä sisältää säännökset eläkesää
tiön edustamisesta sekä eläkesäätiön nimen
kirjoittajista. 

Hallituksella on 1 momentin nojalla ylei
nen kelpoisuus edustaa eläkesäätiötä ilman 
eri toimeksiantoa. Tätä yleistä toimivaltaa 
rajoittavat lain pakottavat säännökset halli
tuksen ja asiamiehen välisestä työnjaosta ja 
eläkesäätiön säännöissä mahdollisesti olevat 
määräykset. Asiamiehen oikeudesta edustaa 
eläkesäätiötä säädetään ehdotuksen 27 §:ssä. 

Säätiön hallituksella olisi aina oikeus elä
kesäätiön nimen kirjoittamiseen. Selvitys
miesten oikeudesta kirjoittaa eläkesäätiön 
nimi suoritustilan aikana säädetään 83 §:ssä. 

Eläkesäätiön säännöissä on mainittava, 
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kenellä on oikeus kirjoittaa eläkesäätiön ni
mi (9 § 14 kohta). Eläkesäätiön säännöissä 
voitaisiin ehdotuksen 26 § :n 1 momentin 
mukaan määrätä, että nimen kirjoittamisoi
keus voidaan hallituksen lisäksi myöntää 
tietyssä asemassa oleville henkilöille. Tällai
nen asemakohtainen nimenkirjoittamisoikeus 
voitaisiin antaa hallituksen jäsenelle ja asia
miehelle. Eläkesäätiön säännöissä voitaisiin 
lisäksi määrätä, että hallitus voi antaa ni
menkirjoittamisoikeuden nimetylle henkilöl
le. Tällaisia henkilöitä ovat hallituksen jä
senten ja asiamiehen lisäksi lähinnä elä
kesäätiön palveluksessa olevat toimihenkilöt. 

Nimenkirjoittajan osalta olisi voimassa, 
mitä hallituksen jäsenen ja asiamiehen toi
mikelpoisuudesta sekä esteellisyydestä sää
detään. Samoin kuin asiamiehen, myös halli
tuksen ulkopuolisen nimenkirjoittajan asuin
paikan olisi oltava Euroopan talousalueella, 
ellei sosiaali- ja terveysministeriö ole myön
tänyt asuinpaikasta poikkeuslupaa. Vähin
tään yhdellä eläkesäätiön nimenkirjoittami
seen oikeutetulla henkilöllä olisi kuitenkin 
oltava asuinpaikka Suomessa, jotta esimer
kiksi haasteen vastaanottaminen olisi mah
dollista. 

Pykälän 2 momentissa olevan säännöksen 
perusteella eläkesäätiön nimenkirjoittamisoi
keutta voitaisiin rajoittaa vain siten, että 
kahdella tai useammalla henkilöllä on aino
astaan yhdessä oikeus kirjoittaa eläkesäätiön 
nimi. Koska muunlaista rajoitusta ei saa 
merkitä eläkesäätiörekisteriin, ei nimenkir
joittajan edustaruisoikeutta voitaisi vastai
suudessa rajoittaa esimerkiksi eläkesäätiön 
säännöissä määrättyihin tiettyihin asioihin. 

Oikeus nimenkirjoittamiseen lakkaa, kun 
asianomainen eroaa tai erotetaan siitä ase
masta, jonka perusteella hänellä on nimen
kirjoitusoikeus. Mikäli oikeus nimenkirjoit
tamiseen on perustunut hallituksen päätök
seen, on nimenkirjoitusoikeus näissä tapauk
sissa peruutettava uudella päätöksellä. Pykä
län 3 momentin nojalla hallitus voisi milloin 
tahansa peruuttaa nimenkirjoittajalle anta
mansa valtuutuksen. Vilpittömässä mielessä 
olevaan kolmanteen henkilöön peruuttami
sella olisi oikeudellista merkitystä vasta sen 
jälkeen, kun siitä on tehty merkintä elä
kesäätiörekisteriin. 

27 §. Pykälässä säännellään asiamiehen 
yleinen kelpoisuus edustaa eläkesäätiötä. 
Tämä oikeus on rajoitettu ainoastaan niihin 
toimiin, jotka 25 §:ssä säädetään kuuluviksi 
asiamiehelle. Asiamiehellä voisi lisäksi olla 

eläkesäätiön nimenkirjoittamisoikeus muissa
kin tapauksissa, mutta tämä ei lakiehdotuk
sen mukaan ole pakollista. 

28 §. Pykälä sisältää säännökset hallitusta 
ja muita eläkesäätiön edustajia koskevista 
toimivallan rajoituksista. 

Pykälän 1 momenttiin sisältyy yhteisölain
säädäntöä vastaava yleislauseke, jolla halli
tusta, asiamiestä ja nimenkirjoittajia kielle
tään ryhtymästä sellaiseen toimenpiteeseen, 
josta saattaa syntyä eläkesäätiön toimintapii
riin kuuluvalle tai muulle henkilölle epäoi
keutettua etua eläkesäätiön tai toisen toimin
tapiiriin kuuluvan henkilön kustannuksella. 
Yleislausekkeella on merkitystä eläkesäätiön 
tehdessä hankinta-, myynti- tai muita sopi
muksia jonkun eläkesäätiön toimintapiiriin 
kuuluvan tai eläkesäätiön johtoon kuuluvan 
henkilön kanssa. Säännös koskee ulkopuolis
ten oikeustoimien lisäksi eläkesäätiön sisäi
siin asioihin liittyviä päätöksiä. Tässä ei kui
tenkaan tarkoiteta eläkehakemuksen ratkaise
mista, jossa on usein kyse tulkinnanvaraises
ta tilanteesta. 

Pykälän 2 momentti koskee päätösten täy
täntöönpanoa. Säännös koskee varsinaisten 
päätösten lisäksi myös ylemmän toimielimen 
antamien muiden määräysten noudattamista. 
Täytäntöönpanevan toimihenkilön tai elimen 
on tutkittava tehdyn päätöksen laillisuus. 
Ilman laissa olevaa nimenomaista säännöstä
kin on selvää, että lain ja eläkesäätiön sään
töjen ohella tällöin on otettava huomioon 
myös muut asianmukaisesti annetut mää
räykset kuten esimerkiksi valvontavi
ranomaisen antamat päätökset ja määräykset. 

Jos ylemmän toimielimen päätös on lain
vastaisena pätemätön, ei sitä saa panna täy
täntöön. Moitteenvarainen päätös on panta
vissa täytäntöön, ellei sitä ole moitittu. 

29 §. Lakiehdotuksen 29 ja 30 §:ään on 
sisällytetty useimmat eläkesäätiön hallinto
neuvostoa koskevat säännökset. Sääntely 
vastaa pääasiassa yhteisölainsäädännössä 
noudatettuja periaatteita. Voimassa olevassa 
eläkesäätiölaissa ei ole hallintoneuvostoa 
koskevia säännöksiä ja toiminnassa olevissa 
eläkesäätiöissä hallintoneuvosto on suhteelli
sen harvinainen toimielin. 

Pykälän 1 momentin mukaan hallintoneu
voston perustaminen on jätetty sosiaali- ja 
terveysministeriön harkinnasta riippuvaisek
si. Eläkesäätiön toiminnalta edellytetään tiet
tyä laajuutta, jotta sillä voisi olla hallinto
neuvosto. On selvää, ettei hallintoneuvoston 
perustaminen aivan pieniin eläkesäätiöihin 
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ole tarpeellista. Lain edellyttämä toiminnan 
laajuuden kriteeri hallintoneuvoston perusta
miselle täyttyy yleensä esimerkiksi suurten 
konsemien eläkesäätiöissä. 

Pykälän 2 momentin mukaan hallintoneu
voston jäsenten vähimmäismäärä olisi viisi. 
Hallintoneuvoston tehtävät, sen jäsenten lu
kumäärä, jäsenten toimikausi sekä valitse
mistapa on mainittava eläkesäätiön säännöis
sä (9 §:n 12 kohta). Hallintoneuvoston tehtä
vänä on valvoa hallituksen ja asiamiehen 
hoitamaa eläkesäätiön hallintoa (30 §). Hal
lintoneuvoston riippumattomuuden turvaami
seksi on ehdotuksessa kielletty hallituksen 
jäsentä tai asiamiestä toimimasta hallinto
neuvoston jäsenenä. 

Pykälän 3 momentissa säädetään hallinto
neuvoston kokoonpanosta ja jäsenten valitse
misesta. Eläkesäätiötoiminnassa noudatetta
van pariteettiperiaatteen mukaisesti hallinto
neuvoston valitsemiseen osallistuisivat yh
täältä eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvat 
henkilöt ja toisaalta eläkesäätiöön kuuluva 
työnantaja. Ehdotuksen mukaan toimintapiiri 
valitsisi hallintoneuvostoon yhteensä vähin
tään kaksi jäsentä. Eläkesäätiön säännöissä 
toimintapiiriä edustavien jäsenten määrää 
voitaisiin lisätä mutta ei vähentää. Myös elä
kesäätiöstä eläkettä saavat henkilöt voisivat 
osallistua vaaliin, mikäli he eläkesäätiön 
sääntöjen mukaan kuuluvat toimintapiiriin. 
Toimintapiiriä edustavien jäsenten valintaan 
sovelletaan vastaavasti, mitä hallituksen hei
tä edustavien jäsenten valinnasta säädetään 
17 §:n 2 momentissa. 

Työnantaja valitsee ne hallintoneuvoston 
jäsenet, joiden valinta ei kuulu toimintapii
riin kuuluville henkilöille. Pariteettiperiaat
teen mukaisesti ehdotuksessa on säännös, 
jonka mukaan työnantajaa ja toimintapiiriä 
edustavien jäsenten lukumääräsuhteet hallin
toneuvostossa tulisi pysyä kohtuullisessa 
määrin samana siinäkin tapauksessa, että 
hallintoneuvostoon tulisi kuulumaan enem
män kuin viisi jäsentä. 

Pykälän 4 momentissa säädetään hallinto
neuvoston jäsenen ja varajäsenen toimikau
desta, vaalikelpoisuudesta, eroamisesta ja 
erottamisesta. Nämä määräytyisivät hallituk
sen jäsentä koskevien säännösten mukaisesti. 
Lisäksi eräät muut hallitusta ja sen jäseniä 
koskevat säännökset olisivat soveltuvin osin 
voimassa myös hallintoneuvostoon nähden. 
Hallintoneuvostolla tulee siten olla puheen
johtaja. Puheenjohtajan valinnasta ja tehtä
vistä on voimassa, mitä hallituksen puheen-

johtajasta säädetään. Hallintoneuvoston ko
kouksesta on laadittava pöytäkirja vastaavas
ti kuin hallituksen kokouksista. Hallintoneu
voston päätösvaltaisuudesta sekä päätökseltä 
vaadittavasta määräenemmistöstä on vastaa
vasti voimassa, mitä hallituksen osalta on 
säädetty. Hallintoneuvoston jäsenet ovat 
myös samojen esteellisyyssäännösten alaisia 
kuin hallituksen jäsenet. 

30 §. Pykälässä mainitaan hallintoneuvos
ton tehtävät. Hallintoneuvostolle kuuluisivat 
pykälän 1 momentin mukaan sen lisäksi, 
mitä muualla laissa on säädetty, aina halli
tuksen ja asiamiehen hoitaman hallinnon 
valvonta, eläkesäätiön tilinpäätöksen vahvis
taminen ja tilintarkastajien valitseminen 
työnantajan ja toimintapiiriin kuuluvien esi
tyksestä. Asiamiehen nimittäminen voitaisiin 
eläkesäätiön sääntöjen määräyksen perusteel
la antaa hallintoneuvoston tehtäväksi (18 §). 
On myös luontevaa, että päätös eläkesäätiön 
sääntöjen muuttamisesta kuuluu hallintoneu
vostolle. Hallintoneuvoston tehtäväkenttää ei 
säännöissä saa kuitenkaan laajentaa niin pal
jon, että sen ja eläkesäätiön muiden toi
mielinten tehtävistä syntyisi epäselvyyttä. 
Hallintoneuvosto esimerkiksi ei saa osallis
tua eläkesäätiön operatiiviseen johtoon tai 
juoksevien hallintotoimien hoitamiseen, jot
ka tyypillisesti ovat hallituksen tai asiamie
hen tehtäviä. Muitakaan sellaisia tehtäviä, 
jotka lain perusteella kuuluvat muille toi
mielimille, ei voitaisi antaa hallintoneuvos
tolle. 

Hallintoneuvoston päätehtävänä oleva hal
lituksen ja asiamiehen hoitaman eläkesäätiön 
hallinnon valvonta tapahtuu näiden toi
mielinten antamien selvitysten perusteella. 
Hallitus olisi pykälän 2 momentin perusteel
la velvollinen antamaan hallintoneuvostolle 
sen tehtävien täyttämiseen tarpeelliset tiedot. 
Hallintoneuvoston jäsenen olisi pyydettävä 
nämä tiedot hallintoneuvoston kokouksessa. 
Hallintoneuvosto voisi myös aina antaa hal
litukselle ohjeita asioista, jotka ovat laaja
kantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä (3 mo
mentti). 

4 luku. Tilintatkastus 

Luku sisältää ne tilintarkastusta koskevat 
säännökset, joita tilintarkastuslain säännösten 
lisäksi sovellettaisiin eläkesäätiöiden tilintar
kastukseen. Luvussa olisi tilintarkastusta 
koskevia täydentäviä säännöksiä, muun 
muassa säännökset tilintarkastajien lukumää-
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rästä, toimikaudesta ja valitsemisesta. 
31 §. Pykälässä on säännös tilintarkastus

lain soveltamisesta eläkesäätiön tilintarkas
tukseen. Tilintarkastuslakia sovellettaisiin 1 
momentin mukaisesti yleislakina. 

Tilintarkastajia olisi 2 momentin mukaan 
oltava vähintään kaksi. Tarkemmin lukumää
rästä olisi määrättävä säännöissä (9 §). Vä
himmäismäärävaatimus on sama kuin nykyi
sen lain 11 §:ssä. 

Pykälän 2 momentissa on myös säännös 
tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valit
semisesta. Momentin mukaan toimintapiiriin 
kuuluvat henkilöt valitsisivat ainakin yhden 
tilintarkastajan ja hänelle varatilintarkastajan. 
Työnantaja valitsisi loput tilintarkastajat va
ratilintarkastajineen. Valitsemistavasta olisi 
eläkesäätiön säännöissä oltava tarkemmat 
määräykset (9 §). Jos eläkesäätiöllä on hal
lintoneuvosto, sen tehtävänä olisi valita tilin
tarkastajat (30 §). Siinäkin tapauksessa toi
mintapiiriin kuuluvat ja työnantaja tekisivät 
hallintoneuvostolle oman esityksensä, jonka 
perusteella hallintoneuvosto tekisi valintansa. 

Varatilintarkastajien ei tarvitsisi olla hen
kilökohtaisia. Toimintapiiriin kuuluvien hen
kilöiden valitseman tilintarkastajan tilalle 
voisi kuitenkin tulla vain toimintapiiriin 
kuuluvien valitsema varatilintarkastaja ja 
työnantajan valitseman tilintarkastajan tilalle 
työnantajan valitsema varatilintarkastaja. 
Eläkesäätiön säännöissä voitaisiin kuitenkin 
määrätä, että varatilintarkastajat ovat henki
lökohtaisia. 

Pykälän 3 momentissa on säännökset väli
aikaisten tilintarkastajien valinnasta. Säännös 
on tarpeen sen vuoksi, että eläkesäätiön pe
rustamisesta tehtävään 13 §:n mukaiseen il
moitukseen on saman pykälän 2 momentin 
mukaan liitettävä tilintarkastajien todistus 
siitä, että peruspääomaa koskevia säännöksiä 
on noudatettu. Työnantaja valitsee kaikki 
väliaikaiset tilintarkastajat. Toimintapiiriä 
edustavia tilintarkastajia valitessaan työnan
tajan on kuitenkin kuultava henkilöstön 
edustajia. Jollei työnantajayhteisöön sovelle
ta yhteistoiminnasta yrityksissä annettua la
kia tai vastaavaa julkisen alan lakia, työnan
tajan on kuultava henkilöstön kokouksessaan 
valitsemia edustajia. Eläkesäätiön rekisteröi
misen jälkeen on toimintapiiriä edustava ti
lintarkastaja ja hänen varatilintarkastajansa 
valittava niin pian kuin se käytännössä on 
mahdollista. Viittaus 3 §:n 2 momenttiin tar
koittaa sitä, että valinta on suoritettava niin 
pian kuin eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluu 
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niin monta henkilöä, että tilintarkastajien 
valinta on mahdollista. 

Jos tilintarkastajaksi on valittu tilintarkas
tusyhteisö, yhteisön on tilintarkastuslain 
15 §:n mukaan ilmoitettava, kenellä on pää
vastuu tilintarkastuksen toimittamisesta. Pää
vastuullisen tilintarkastajan tilalle yhteisö 
voisi tarvittaessa nimetä toisen, saman yh
teisön palveluksessa olevan tilintarkastajan. 
Tästä syystä tilintarkastusyhteisölle ei olisi 
tarpeen valita varatilintarkastajaa. Säännös 
tästä on pykälän 4 momentissa. Säännös ei 
kuitenkaan estä varatilintarkastajan valitse
mista myös tilintarkastusyhteisölle, jos niin 
halutaan menetellä. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin, että 
varatilintarkastajista olisi voimassa, mitä 
varsinaisista tilintarkastajista säädetään. 

32 §. Pykälässä säädettäisiin tilintarkasta
jan toimikaudesta. 

Tilintarkastajan toimikausi olisi määrättävä 
eläkesäätiön säännöissä (9 §). Tilintarkastaja 
voitaisiin valita tehtväänsä joko määräajaksi 
tai toistaiseksi. Määräajan pituutta ei sään
neltäisi. 

Jos tilintarkastaja valittaisiin määräajaksi, 
hänen tehtävänsä päättyisi sen hallituksen tai 
hallintoneuvoston kokouksen lopussa, jossa 
käsitellään hänen toimikauteensa sisältyvän 
viimeisen tilikauden tilintarkastuskertomus. 
Tilintarkastajan tehtävä ei rajoitu vain val
mistuneen tilinpäätöksen tarkastamiseen, 
vaan hänen on tilikauden aikanakin huoleh
dittava tarkastuksesta. Tästä syystä hänen on 
toimikauteensa sisältyvän viimeisen tilikau
den päättymisenkin jälkeen suoritettava tar
vittavia tarkastustehtäviä. 

Jos tilintarkastaja valittaisiin toistaiseksi, 
hänen tehtävänsä päättyisi silloin, kun uusi 
tilintarkastaja on valittu hänen tilalleen. Tä
mä voisi tapahtua kesken tilikauttakin. 

33 §. Pykälässä säädettäisiin tilintarkasta
jan pätevyysvaatimuksista sen lisäksi mitä 
tilintarkastuslaissa on säädetty. 

Voimassa olevassa eläkesäätiölaissa ei pä
tevyysvaatimuksista ole säännöksiä. Sen si
jaan sosiaali- ja terveysministeriön eläkesää
tiöille antamissa kirjanpito-ohjeissa on mää
rätty, että eläkesäätiöissä vähintään yhdellä 
tilintarkastajalla on oltava Keskuskauppaka
marin tai kauppakamarin hyväksymä (KHT 
tai HTM) pätevyys. Tätä ohjetta vastaava 
säännös olisi pykälän 1 momentissa. 

Pykälän 2 momentissa olisi tilintarkastajan 
pätevyysvaatimusta koskeva poikkeussään
nös. Säännöksen mukaan sosiaali- ja ter-
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veysministeriö vo1s1 eläkesäätiön hakemuk
sesta erityisestä syystä suostua siihen, että 
eläkesäätiö saa KHT- tai HTM-tilintarkasta
jan sijaan valita muun tilintarkastajan. Poik
keuslupa myönnetään vain silloin, kun KHT
tai HTM-tilintarkastajaa ei ole saatavissa. 
Luvan myöntäminen ei kuitenkaan saisi mer
kitä tilintarkastuksen tason laskua. Tästä 
syystä poikkeusluvan perusteella valitun ti
lintarkastajan olisi kuitenkin täytettävä tilin
tarkastuslain 10, 23 ja 24 §:ssä mainitut 
yleiset kelpoisuusehdot Sosiaali- ja terveys
ministeriön lupa voisi olla määräaikainen tai 
toistaiseksi jatkuva. 

Suositeltavaa olisi, että eläkesäätiön tilin
tarkastajaksi valittaisiin henkilö, joka saman
aikaisesti on myös työnantajayhteisön tilin
tarkastaja. Tällainen suositus on voimassa 
olevissa sosiaali- ja terveysministeriön elä
kesäätiöille antamissa kirjanpito-ohjeissa. 

34 §. Eläkesäätiön tilintarkastajaan sovel
letaan tilintarkastuslain 23 ja 24 §:n esteelli
syyssäännöstä. Tilintarkastuslain 23 §:n mu
kaan tilintarkastajana ei saa olla henkilö, 
jolla ei ole edellytyksiä riippumattoman tar
kastuksen toimittamiseen. Saman lain 
24 §:ssä on esimerkinomainen luettelo tilan
teista, joissa riippuvuussuhde on olemassa. 
Riippuvuussuhde on esimerkiksi silloin, jos 
tilintarkastaja on eläkesäätiöön työsuhteessa 
tai muutoin alistussuhteessa. 

Eläkesäätiö toimii työnantajan yhteydessä. 
Tästä syystä pykälässä on säädetty, ettei ti
lintarkastajana saisi olla eläkesäätiöön kuu
luvan työnantajan tai työnantajan osakeyh
tiölain 1 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun konser
niin kuuluvan yhteisön palveluksessa tai 
muutoin alistus- tai riippuvuussuhteessa tä
hän työnantajaan oleva henkilö tai hänen 2 
kohdassa mainitut lähisukulaisensa tai vas
taavat henkilöt. Voimassa olevan eläkesää
tiölain 11 §:ssä on nimenomaan säädetty, 
että ainakin yhden tilintarkastajan ja hänen 
varamiehensä on oltava eläkesäätiön toimin
tapiiriin kuuluva työntekijä. Säännös merkit
see sen vuoksi muutosta nykytilanteeseen. 

Tilintarkastajana ei voisi 3 kohdan mukaan 
toimia myöskään liiketoimintakieltoon mää
rätty henkilö. 

35 §. Pykälässä säädettäisiin tapauksista, 
joissa sosiaali- ja terveysministeriön on mää
rättävä eläkesäätiölle tilintarkastaja. 

Pykälän 1 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriön olisi määrättävä eläkesää
tiölle tilintarkastaja, jos tilintarkastajaa ei ole 
valittu tämän lain mukaisesti tai tilintarkas-

tajalla ei ole tilintarkastuslain 10 §:ssä tar
koitettua yleistä kelpoisuutta tai hän on tilin
tarkastuslain 23 tai 24 § :n mukaan tai tämän 
lain 34 §:n mukaan esteellinen tai eläkesää
tiön sääntöihin otettua tilintarkastajien luku
määrää tai kelpoisuutta koskevaa määräystä 
on rikottu. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin yleisen 
edun vuoksi, että ilmoituksen ministeriölle 
saa tehdä kuka tahansa. Hallituksella on eri
tyinen velvollisuus ilmoittaa kelpoisuusehdot 
täyttävän tilintarkastajan puuttumisesta, jollei 
se, jolle tilintarkastajan valitseminen nor
maalisti kuuluu, viivytyksettä suorita valin
taa. Sosiaali- ja terveysministeriö voi määrä
tä tilintarkastajan, vaikkei sille olisikaan teh
ty erillistä ilmoitusta. Jos ministeriö valvon
tatehtäviä hoitaessaan havaitsee puutteen, 
sen on määrättävä eläkesäätiölle tilintarkas
taja. 

Pykälän 3 momentin mukaan ministeriön 
on ennen kuin se määrää tilintarkastajan 
kuultava eläkesäätiön hallitusta. Tarkoitukse
na on, että ennen kuin ministeriö määrää 
tilintarkastajan, on sille, jonka velvollisuute
na tilintarkastajan valitseminen on, annettava 
mahdollisuus valita kelpoisuusehdot täyttävä 
tilintarkastaja. Ministeriön määräys on voi
massa siihen asti, kunnes eläkesäätiölle on 
säädetyssä järjestyksessä valittu tilintarkasta
ja ministeriön määräämän tilalle. 

36 §. Pykälä sisältää ministeriön valvonta
oikeuteen liittyviä säännöksiä. 

Pykälän 1 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriö voisi antaa tilintarkastus
kertomuksesta tarkempia määräyksiä. 

Tilintarkastajien tehtävä ei rajoitu vain 
tilinpäätöksen tarkastamiseen, vaan he huo
lehtivat tarkastuksesta tilikauden aikanakin. 
Pykälän 2 momentissa eläkesäätiölle asetet
taisiin velvollisuus toimittaa ilman eri pyyn
töä sosiaali- ja terveysministeriölle tällaisesta 
tilikauden aikana suoritetusta tarkastuksesta 
laaditut ja eläkesäätiön hallitukselle luovute
tut raportit ja tarkastusmuistiot 

5 luku. Tilinpäätös 

Lakiehdotuksen tilinpäätöstä koskevat 
säännökset ovat suurelta osin uusia verrattu
na nykyisen lain säännöksiin. Ehdotuksessa 
on täsmälliset ohjeet tilinpäätöksen sisällöstä 
sekä siihen liitettävistä selvityksistä. Tilin
päätöksen luettavuuden lisäämiseksi on tilin
päätöksessä annettava sellaisia tietoja, joiden 
perusteella eri vuosien tuloksia pystytään 
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vertailemaan tai jotka muulla tavoin ovat 
merkitykseltään huomattavia. 

Ehdotus sisältää säännökset myös toimin
takertomuksen sisällöstä, josta nykyisin on 
määräyksiä vain sosiaali- ja terveysministeri
ön antamissa kirjanpito-ohjeissa. 

Eläkesäätiöille ei ole ehdotuksessa asetettu 
velvollisuutta laatia konsernitilinpäätöstä, 
koska eläkesäätiö ei voi harjoittaa liiketoi
mintaa. Konsernitilinpäätöksen nimen
omaisena tarkoituksena on antaa kokonais
kuva yrityksen liiketoiminnasta. Eläkesää
tiötä ei myöskään voida sisällyttää yhteisön 
konsernitilinpäätökseen, koska osakeyhtiöla
kia koskevan muutosehdotuksen mukaan 
konserniin sisällytetään yhteisöt, mutta ei 
eläkesäätiöitä. 

37 §. Pykälä sisältää säännökset eläkesää
tiön tilikaudesta, tilinpäätöksen sisällöstä 
sekä sosiaali- ja terveysministeriön oikeudes
ta antaa määräyksiä tilinpäätöstä koskevista 
asioista. 

Pykälän 1 momentissa määritellään elä
kesäätiön tilikausi. Voimassa olevan elä
kesäätiölain mukaan eläkesäätiön tilinpäätös 
on laadittava vuosittain. Muita säännöksiä 
laissa ei ole eläkesäätiön tilikaudesta, mutta 
käytännössä useimmissa eläkesäätiöissä tili
kautena on kalenterivuosi. Muutamilla lisä
etusäätiöillä tilikausi poikkeaa kalenterivuo
desta, koska tilikausi on haluttu samaksi 
kuin työnantajayhtiöllä. Työntekijäin eläke
lain mukaista toimintaa harjoittavien elä
kesäätiöiden tilikautena on aina kalenteri
vuosi, koska vastuunjakolaskelmat eri eläke
laitosten kesken tehdään kalenterivuosittain. 
Vakuutusyhtiöillä ja vakuutuskassoilla tili
kautena on kalenterivuosi. 

Tilikautta ei ole katsottu tarpeelliseksi 
muuttaa lakiehdotuksessa kalenterivuodeksi, 
vaan nykyinen käytäntö voisi jatkua myös 
uuden lain mukaan. Tilikausi voisi olla tar
koituksenmukaisuussyistä kahtatoista kuu
kautta pitempi tai lyhyempi eläkesäätiön toi
minnan alkaessa tai loppuessa taikka tilin
päätösajankohtaa muutettaessa, kuitenkin 
enintään 18 kuukautta. 

Pykälän 2 momentissa säädetään tilinpää
töksen laatimisvelvollisuudesta. Tilinpäätös 
käsittäisi tuloslaskelman, taseen, niiden liit
teet ja toimintakertomuksen. 

Eläkesäätiön kirjanpidossa ja tilinpäätök
sen laadinnassa noudatetaan ensisijaisesti 
eläkesäätiölakia ja sosiaali- ja terveysminis
teriön antamia määräyksiä. Näiden lisäksi 
sovelletaan yleistä kirjanpitolainsäädäntöä. 

Tämä periaate on ilmaistu pykälän 3 mo
mentissa. 

Pykälän 4 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriö voisi antaa poikkeuksia 1 
momentissa säädetystä tilikauden pituudesta. 
Poikkeusmahdollisuus ei kuitenkaan koske 
työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa 
harjoittavia eläkesäätiöitä. 

38 §. Pykälässä säädetään tilinpäätöksen 
päiväämisestä ja allekirjoittamisesta sekä 
hallituksen jäsenten tai asiamiehen eriävän 
mielipiteen merkitsemisestä tilinpäätökseen. 
Pykälässä säädetään myös tilinpäätökseen 
sisällytettävästä edellistä tilikautta koskevas
ta tuloslaskelmasta ja taseesta sekä tilinpää
tösasiakirjojen luovuttamisesta tilintarkasta
jille. 

Pykälän 1 momentin mukaan hallituksen ja 
asiamiehen on päivättävä ja allekirjoitettava 
tilinpäätös. Hallituksen osalta ei vaadita hal
lituksen kaikkien jäsenten allekirjoitusta, 
vaan kulloinkin istuvan päätösvaltaisen halli
tuksen allekirjoitukset riittävät. Jos tilinpää
töksestä ilmenee erimielisyyttä, voivat halli
tuksen jäsenet ja asiamies saada lausumansa 
liitetyksi tilinpäätökseen. 

Hallituksen toimikausi päättyy yleensä ka
lenterivuoden lopussa. Uusi hallitus hyväk
syy siten tilinpäätöksen edellisen hallituksen 
viimeisen tilikauden osalta. Vaikka uusi hal
litus hyväksyy ja allekirjoittaa tämän tilin
päätöksen, se ei kuitenkaan ole vastuussa 
siitä. Vastuu on kyseisen tilinpäätöksen osal
ta edellisellä hallituksella. 

Tilinpäätöksen luettavuuden lisäämiseksi 
ehdotetaan 2 momentissa, että tilinpäätök
seen on sisällytettävä myös edellisen tilikau
den tuloslaskelma ja tase. Eläkesäätiö voi 
jostakin syystä muuttaa tuloslaskelman tai 
taseen erittelyä tilikauden aikana. Jos näin 
on tapahtunut, on aikaisemman tilinpäätök
sen tietoja muutettava siten, että vanha ja 
uusi tilinpäätös ovat keskenään vertailukel
poisia. 

Käsiteltävänä olevan pykälän 3 momentis
sa säädetään eräistä määräajoista. Ehdotuk
sen mukaan tilinpäätös on luovutettava tilin
tarkastajille viimeistään neljän kuukauden 
kuluttua tilikauden päättymisestä. Tilintar
kastajien on puolestaan annettava tilintarkas
tuskertomus hallitukselle kuukauden kulues
sa siitä, kun he ovat saaneet tilinpäätöksen 
tarkastettavakseen. 

39 §. Tässä pykälässä säädetään velvolli
suudesta antaa eräitä tuloslaskelmaan ja ta
seeseen liittyviä lisätietoja ja erityisselvityk-
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siä. Jos tiedot ja selvitykset eivät sisälly tu
loslaskelmaan ja taseeseen, ne on annettava 
liitteiden muodossa. Tietojen antamista yk
sinomaan toimintakertomuksessa ei pidettäisi 
riittävänä. 

Pykälän 1 kohdan mukaan eläkesäätiön 
omistamat osakeyhtiöiden osakkeet ja osuu
det eri yrityksissä on ilmoitettava sosiaali- ja 
terveysministeriön määräämällä tavalla eri
teltyinä. Kun ministeriö antaa eläkesäätiön 
tuloslaskelmasta ja taseesta muutoinkin yksi
tyiskohtaiset määräykset, voidaan tässäkin 
kohdassa tarkoitettu ilmoittamisvelvollisuus 
jättää näiden määräysten varaan. 

Tarkoituksena on, että osakkeet ja osuudet 
eritellään vertailukelpoisuuden lisäämiseksi 
samalla tavalla kuin vakuutusyhtiöt ja va
kuutuskassat jo nykyisin tekevät. 

Pykälän 2 kohta sisältää säännöksen, jonka 
mukaan tilinpäätöksessä tapahtuneista huo
mattavista muutoksista on annettava erityi
nen selostus. Säännöksellä pyritään siihen, 
että eri tilivuosien tilinpäätöksiä voitaisiin 
vertailla keskenään. 

40 §. Pykälässä säädetään siitä, miten elä
kesäätiön hallintoelintensä jäsenille ja eräille 
heidän lähisukulaisilleen mahdollisesti anta
mat lainat ilmoitetaan tilinpäätöksessä. 

Jos lainat ylittävät sosiaali- ja terveysmi
nisteriön vahvistaman markkamäärän, ne on 
eriteltävä taseen liitteissä sen mukaisesti 
kuin ministeriö kirjanpitoa koskevissa mää
räyksissään ja ohjeissaan tarkemmin määrää. 
Säännöksen tarkoituksena on väärinkäytösten 
estäminen myönnettäessä lainoja hallituksen 
ja hallintoneuvoston jäsenille, eläkesäätiön 
asiamiehelle tai näiden lähisukulaisille. 

41 §. Pykälässä säädetään siitä, mitä elä
kesäätiön toimintakertomuksen on sisällettä
vä. 

Toimintakertomuksen tarkoitus on täyden
tää tuloslaskelmaaja tasetta tiedoilla sellai
sista tärkeistä seikoista, jotka eivät ilmene 
muista tilinpäätösasiakirjoista. Kertomuksen 
tarkoituksena on myös helpottaa tuloslaskel
man ja taseen lukemista. 

Toimintakertomus on laadittava hyvän kir
janpitotavan mukaisesti ja siinä on annettava 
tietoja eläkesäätiön tilan ja toiminnan arvi
oinnin kannalta tärkeistä seikoista, jotka ei
vät ilmene tuloslaskelmasta tai taseesta. 
Myös muista eläkesäätiön kannalta olennai
sista tapahtumista on tehtävä selkoa. Jos esi
merkiksi eläkesäätiön toimintapiiri laajenee 
tai eläkesäätiö ryhtyy myöntämään etuuksia, 
jotka merkittävällä tavalla lisäävät eläke- ja 

muita menoja, on näitä seikkoja selostettava 
toimintakertomuksessa. Toimintakertomuk
sessa on annettava myös selostus eläkesääti
ön ja eläkesäätiöön kuuluvan työnantajan 
välisistä merkittävistä toimista, esimerkiksi 
kaupoista, vaihdoista ja vastaavista. Koska 
myös sellaiset seikat, jotka ovat sattuneet 
tilinpäätöspäivän jälkeen, saattavat olennai
sella tavalla vaikuttaa eläkesäätiön tilaan ja 
asemaan, on näitäkin selostettava toiminta
kertomuksessa. 

Vakuutuskassalain mukaan vakuutuskassan 
toimintakertomukseen on sisällytettävä ra
hoituslaskelma, josta ilmenee kassan varojen 
hankinta ja niiden käyttö tilikauden aikana. 
Eläkesäätiölakiin ei ole katsottu tarpeellisek
si ottaa vastaavaa säännöstä, koska eläkesää
tiön varojen hankinta ja niiden käyttö käyvät 
riittävän selkeästi ilmi muusta tilinpäätösai
neistosta. 

42 §. Käsiteltävänä olevan luvun 37 §:n 3 
momentissa säädetään sosiaali- ja terveysmi
nisteriön oikeudesta antaa vakuutustoimin
nan erityisluonteesta johtuvia määräyksiä 
eläkesäätiön kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä. 
Kyseessä olevan pykälän mukaan ministe
riöllä on lisäksi oikeus antaa määräyksiä ja 
lausuntoja luvun säännösten soveltamisesta, 
jotta eläkesäätiöt toimisivat näiltä osin yh
denmukaisesti. Säännös vastaa vakuutusalan 
yhteisöjä koskevaa lainsäädäntöä. 

6 luku. Eläkevastuu ja sen kattaminen 

Luku sisältää eläkevastuun ja vastuuva
jauksen määritelmän. Luku sisältää myös 
eläkevastuun kattamista koskevat säännök
set. 

43 §. Pykälä sisältää eläkesäätiön eläke
vastuuseen liittyvät säännökset. 

Pykälän 1 momentin mukaan eläkesäätiön 
sääntöjen mukaisista sitoumuksista aiheutuva 
vastuu kirjattaisiin eläkevastuuksi kuten ny
kyisinkin. 

Pykälän 2 momentin mukaan eläkevastuu 
olisi laskettava sosiaali- ja terveysministeri
ön määräysten mukaisesti. Eläkevastuuseen 
olisi sisällytettävä alkaneista eläkkeistä ja 
muista etuuksista aiheutuva vastuu 1 kohdan 
mukaisesti ja vastaisista eläkkeistä ja muista 
etuuksista aiheutuva vastuu 2 kohdan mukai
sesti täsmennetty nykyistä säännöstä. Minis
teriön määräyksissä olisi tarpeellisilta osin 
myös otettava huomioon Euroopan unionin 
vakuutusalaa koskevien direktiivien aiheut
tamat muutokset eläkevakuutustoimintaan. 
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Vastaisten eläkkeiden vastuuta laskettaessa 
olisi otettava huomioon myös toimintapiiriin 
kuuluneiden henkilöiden ansaitsemat vapaa
kirjat ja jo eläkkeellä olevien henkilöiden ja 
heidän edunsaajiensa vastaiset eläkkeet ja 
muut etuudet. Tältä osin on vain täsmennet
ty nykyistä säännöstä kohdan 2 mukaisesti. 
Alkaneisiin eläkkeisiin luetaan myös ne 
eläkkeet ja muut etuudet, joihin oikeus on 
syntynyt ennen tilinpäätöshetkeä, mutta jotka 
eivät ole vielä tilinpäätöshetkellä tiedossa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut 
eläkesäätiölain perusteella tarkemmat mää
räykset siitä, miten eläkevastuu on lasketta
va. Laskettaessa muuta kuin työntekijäin 
eläkelain mukaisesta eläketurvasta aiheutu
vaa eläkevastuuta toimintapiiriin kuuluvien 
osalta etuuden on tähän asti katsottu karttu
van suoraviivaisesti eläkeikään mennessä. 
Jos kuitenkin sääntöjen mukainen täyteen 
eläkkeeseen oikeuttava aika täyttyy jo ennen 
eläkeikää, eläkkeen on katsottu karttuvan jo 
tässä ajassa. Tämä laskentatapa otettiin käyt
töön vuonna 1962, kun eläkevastuun laske
mismääräykset uusittiin työntekijäin eläke
lain voimaantulon vuoksi. 

Laskentatapa ei vastaa vapaaehtoisessa 
ryhmäeläkevakuutuksessa sittemmin yleisesti 
omaksuttuja periaatteita. Eläkevakuutuksessa 
vakuutusmaksut määrätään pääsääntöisesti 
siten, että eläke tulee kustannetuksi elä
keikään mennessä. Myös eläkekassoissa 
noudatetaan samaa periaatetta. 

Oikeus vanhuuseläkkeeseen syntyy vasta 
eläkeiässä työsuhteen jatkuttua siihen asti 
riippumatta siitä, onko täyteen eläkkeeseen 
oikeuttava aika saavutettu ennen eläkeikää. 
Siksi ei ole perusteluja nykyiselle eläkevas
tuun ennenaikaiselle karttumiselle. 

Eläkesäätiöiden eläkevastuun laskemisessa 
pitäisikin siten siirtyä samaan käytäntöön 
kuin muussa eläkevakuutuksessa. Kun lisäk
si otetaan huomioon, että eläkevastuun kat
tamissäännöksiä ehdotetaan tiukennettavaksi, 
merkitsisi nykyisen laskentatavan säilyttämi
nen myös käytännössä eläketurvan kustan
nusrasituksen aikaistumista vakuutusvaihto
ehtoon verrattuna. Pykälän 3 momenttiin eh
dotetaankin lisättäväksi säännös, jonka mu
kaan eläkkeen katsotaan eläkevastuuta las
kettaessa karttuvan eläkeikään mennessä. 
Eläkevastuun tulee kuitenkin olla aina vähin
tään saman suuruinen kuin mikä olisi henki
lölle myönnettävän vapaakirjan eläkevastuu, 
jos henkilö olisi lakannut kuulumasta toi
mintapiiriin laskentahetkellä. 

Jos henkilön vakuutussuhde päättyy ennen 
eläkeikää, hänelle voi eläkesäätiön sääntöjen 
mukaan jäädä oikeus vapaakirjaan. Vapaa
kirjaoikeutta koskevat säännöt ovat hyvin 
vaihtelevia eikä useissa eläkesäätiöissä va
paakirjaoikeutta ole ollenkaan. Milloin oi
keus vapaakirjaan on, lasketaan eläkevastuu 
muodostetun vapaakirjan perusteella. 

Vakuutussuhteella tarkoitetaan perustetta, 
yleensä työsuhdetta, jonka vuoksi eläketurva 
on järjestetty. Eläkesäätiön säännöissä on 
määrätty, keitä henkilöitä eläkesäätiössä jär
jestetty eläketurva koskee. 

Uutta eläkevastuun laskemistapaa alettai
siin noudattaa heti lain voimaan tultua. Nii
den eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvien 
henkilöiden osalta, joilla eläkkeeseen oikeut
tava aika eläkeikään laskettuna on pitempi 
kuin sääntöjen mukainen täyteen eläkkee
seen oikeuttava aika, eläkevastuu muodos
tuisi vakuutussuhteen kestäessä nykyistä pie
nemmäksi kuitenkin siten, että ero pienenisi 
vakuutussuhteen jatkuessa ja työntekijän siir
tyessä vanhuuseläkkeelle eläkevastuu olisi 
nykyisen suuruinen. Eläkesäätiön toiminnan 
jatkuessa muutoksella ei olisi työntekijän 
kannalta merkitystä. Eläkevastuun määrä ei 
muuttuisi muiden toimintapiiriin kuuluvien 
osalta. Muutos ei myöskään vaikuttaisi va
paakirjoista muodostuvan eläkevastuun mää
rään eikä jo eläkkeellä olevien eläkevastuu
seen. 

Eläkesäätiötä purettaessa eläkesäätiön varat 
jaetaan sääntöjen määrittelemä etuoikeusjär
jestys huomioon ottaen eläkkeensaajien, va
paakirjaan oikeutettujen ja toimintapiiriin 
kuuluvien kesken eläkevastuuosuuksien mu
kaisessa suhteessa. Muiden kuin eläkkeen
saajien osuus eläkesäätiön varoista voi esite
tyn muutoksen johdosta muuttua. Eläkesää
tiössä ei kuitenkaan ole rahastoituja etuuk
sia, vaan eläkevastuu lasketaan työsuhteessa 
olevien osalta kulloinkin tiedossa olevien 
palkkojen ja muiden tietojen perusteella. 
Jako-osuudet muuttuvat myös useimmiten 
uuden eläkkeen alkaessa, koska eläkkeensaa
jina on etuoikeus eläkesäätiön varoihin. Vas
tuuvajausmahdollisuus puolestaan aiheuttaa 
sen, että eläkesäätiön varat riittävät eläkevas
tuun kattamiseen eri tavoin eri ajankohtina. 
Näin ollen ei voida katsoa kenenkään etuja 
loukattavan uuteen laskeruistapaan siirryttä
essä. 

Muutoksen vuoksi eläkevastuu muodostui
si siis lain voimaantulohetkellä nykyiseen 
verrattuna pienemmäksi niiden toimintapii-
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riin kuuluvien osalta, joilla eläkkeeseen oi
keuttava aika eläkeikään laskettuna on pi
tempi kuin sääntöjen mukainen täyteen eläk
keeseen oikeuttava aika. Tämä merkitsisi, 
että niissä eläkesäätiöissä, joissa eläkevastuu 
on kokonaan tai lähes kokonaan katettu, vas
tuun katteena olevia varoja vapautuisi. Muis
sa eläkesäätiöissä vastuuvajaus pienenisi. 
Lain voimaantulosäännöksen mukaan vapau
tuvat varat käytettäisiin sosiaali- ja terveys
ministeriön määräysten mukaisesti edelleen 
muun kuin työntekijäin eläkelain mukaisen 
eläketurvan kustantamiseen. Mikäli mainittu
ja varoja olisi jäljellä viiden vuoden kuluttua 
lain voimaantulosta, saataisiin nämä varat 
käyttää työntekijäin eläkelain mukaisen elä
keturvan kustantamiseen tai palauttaa työn
antajalle. 

Pykälän 3 momentin mukaan eläkesäätiöllä 
voi olla vastuuvajausta. Säännös on saman 
sisältöinen kuin voimassa olevassa eläkesää
tiölaissa. 

44 §. Eläkevastuu lasketaan sosiaali- ja 
terveysministeriön antamien määräysten mu
kaisesti. Näitä laskemisperusteita joudutaan 
aika ajoin tarkistamaan vastaamaan muuttu
nutta tilannetta. Viime vuosikymmeninä teh
dyt kuolevuus- ja työkyvyttömyysperustei
den muutokset ovat merkinneet samalla sitä, 
että uudet perusteet ovat johtaneet aikaisem
paa suurempaan eläkevastuuseen. Silloin kun 
laskemisperusteiden muutos merkitsisi huo
mattavaa eläkevastuun korottumista, olisi 
kohtuullista, että korotus voitaisiin jaksottaa 
useammalle vuodelle. Siksi pykälässä ehdo
tetaan, että ministeriö voisi myöntää elä
kesäätiölle luvan näin menetellä. Lupa voi
taisiin myöntää enintään kymmenen vuoden 
määräajaksi, jona aikana erotus olisi kurotta
va umpeen. Tämä säännös koskee vain 
muusta kuin työntekijäin eläkelain mukaises
ta eläketurvasta aiheutuvan eläkevastuun 
laskemistapaa. 

Sitä, missä suhteessa eläkkeensaajien, va
paakirjan saaneiden ja toimintapiiriin kuulu
vien etuuksista aiheutuvaa vastuuta pienen
nettäisiin, ministeriö tarkastelisi tilanteesta 
riippuen tapauskohtaisesti. 

45 §. Pykälä sisältää kannatusmaksujen 
suorittamista koskevat säännökset. Pykälän 1 
momentissa ovat B-eläkesäätiötä ja AB-elä
kesäätiön B-osastoa koskeva säännökset ja 2 
momentissa A-eläkesäätiötä ja AB-eläkesää
tiön A-osastoa koskevat säännökset. Pykä
lässä on myös säännökset A-eläkesäätiön 
ylikatteen palauttamisesta työnantajalle. 

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan, että 
työnantajan olisi suoritettava vuosittain kan
natusmaksuja tai asetettava katteeksi hyväk
syttäviä vakuuksia vastuuvajauksen täyttämi
seksi niin paljon, että ne yhdessä eläkesääti
ön muiden tuottojen kanssa riittävät katta
maan eläkkeistä aiheutuneet suoritukset, 
muut kulut sekä eläkevastuun vuotuisen 
muutoksen. Muita kuluja ovat esimerkiksi 
hoitokulut ja sijoitustoiminnan kulut. Kanna
tusmaksuilla tarkoitetaan kaikkia työnantajan 
suorituksia eläkesäätiölle. Kannatusmaksut 
olisi suoritettava tai vakuudet asetettava kol
mannesvuosittain. Työnantajana olisi oikeus 
suorittaa kannatusmaksuja tai asettaa va
kuuksia useamminkin. Voimassa olevassa 
laissa on vastaava säännös. 

Pykälän 2 momentissa ovat lisäeläketurvaa 
koskevat vastaavat säännökset. Kannatus
maksuja olisi maksettava tai vakuuksia aset
tava vuosittain vähintään siten, että ne yh
dessä muiden varojen ja vakuuksien kanssa 
riittävät eläkevastuun kattamiseen. 

Vaikka työnantajana onkin mahdollisuus 
suorittaa kannatusmaksut useina eri omai
suuslajeina, rahana olisi kuitenkin suoritetta
va niin paljon, että eläkesäätiön maksuval
mius turvataan. Tästä on säännös pykälän 3 
momentissa. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin A-elä
kesäätiön ylikatteen palauttamisesta. 

Ylikatetilanteita syntyy erityisesti niissä 
tilanteissa, joissa työnantajan pyrkimyksenä 
on jatkuvasti pitää eläkesäätiön eläkevastuu 
täysin katettuna. Tällaiset ylikatetilanteet 
esiintyvät kahdessa muodossa. Ensinnäkin 
ylikatetta esiintyy eläkesäätiön tilinpäätök
sessä siten, että taseen mukaan eläkesäätiös
sä on enemmän varoja kuin eläkevastuuta. 
Toiseksi ylikatetta esiintyy myös siten, että 
eläkesäätiön varojen käyvät arvot ovat suu
remmat kuin sen kirjanpitoarvot. Mikäli täl
löin eläkesäätiön kirjanpidon mukaan sen 
varat ovat yhtä suuret kuin eläkevastuu, on 
eläkesäätiössä todellisuudessa ylikatetta. 

Ylikatetta syntyy erityisesti yritysjärjeste
lyjen yhteydessä, jolloin osia yhtiöistä joko 
myydään taikka toiminnassa olevista yhtiöis
tä muodostetaan uusia yhtiöitä. Jos eläkesää
tiön eläkevastuu on ollut täyteen katettu ja 
sen työnantaja myy suuren osan toiminnas
taan, syntyy mitä todennäköisimmin ylikate
tilanne. Jos suljetun eläkesäätiön eläkevastuu 
on täyteen katettu ja toimintapiiri merkittä
västi pienenee, syntyy myös ylikatetta. Yli
katetilanne saattaa syntyä myös pienessä 
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eläkesäätiössä, jos esimerkiksi suurta eläket
tä saava kuolee ennakkoitua aikaisemmin ja 
eläkevastuuta hänen osaltaan vapautuu. 

Eläkesäätiön ylikate on eläkesäätiön ve
ronalaista tuloa. Tuloveron lisäksi eläkesää
tiö joutuu suorittamaan siitä varallisuusve
roa, koska eläkesäätiö ei ole vapautettu sa
notun veron suorittamisesta. 

Pykälän 4 momentissa olevan ehdotuksen 
mukaan ylikate voitaisiin sosiaali- ja ter
veysministeriön suostumuksella pykälässä 
säädetyin edellytyksin palauttaa työnantajal
le. Tämä olisi mahdollista, jos A-eläkesääti
ön 46 §:n 3-5 momentin sekä alemmanas
teisen säädösten ja määräysten mukaisten 
varojen arvioitaisiin tilinpäätöksen yhteydes
sä pysyvästi ylittävän eläkesäätiön eläkevas
tuun ja muiden velkojen määrän. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaisi 5 mo
mentin mukaan tarkemmat määräykset pykä
län soveltamisesta. Kyseeseen tulisivat lähin
nä määräykset kannatusmaksuerien suoritta
misajankohdasta ja erien suuruudesta. 

46 §. Voimassa olevan lain 7 e §:ssä sää
detään työntekijäin eläkelain mukaista toi
mintaa harjoittavien eläkesäätiöiden eläke
vastuun kattamisesta. Katesäännökset ehdo
tetaan muutettavaksi vastaamaan TEL-yhti
öiden muuttuneita säännöksiä ottaen kuiten
kin huomioon eläkesäätiöiden toiminnasta 
johtuvat erityispiirteet. 

Pykälän 1 momentin mukaan eläkesäätiön 
on katettava eläkevastuun bruttomäärä. Elä
kevastuun bruttomäärällä tarkoitetaan työnte
kijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaises
ta eläketurvasta ja mainitun lain 11 §:n mu
kaisesti rekisteröidyistä lisäetuoksista aiheu
tuvaa 43 §:n mukaista eläkevastuuta, työnte
kijäin eläkeasetuksen 16 §:n mukaista velkaa 
vastuunjakoon ja sosiaali- ja terveysministe
riön määräämiä muita eläkevastuuseen rin
nastettavia eriä. 

Pykälän 2 momentin mukaan eläkevastuun 
bruttomäärää katettaessa olisi huolehdittava 
katteeseen kuuluvien varojen ja sitoumusten 
varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muutetta
vuudesta sekä niiden asianmukaisesta moni
puolisuudesta ja hajauttamisesta. Momentti 
vastaa vakuutusyhtiöitä koskevaa vakuu
tusyhtiölain 10 luvun 3 §:n 2 momenttia. 
Eläkevastuun bruttomäärän kattamista kos
kevia kyseessä olevan pykälän muiden mo
menttien säännöksiä ja 6 momentissa tarkoi
tettua asetusta on sovellettava ottamalla huo
mioon yleissäännöksessä asetetut vaatimuk
set. Yleissäännöksen vaatimusten perusteella 

voitaisiin todeta, että eläkesäätiön eläkevas
tuun bruttomäärän kate, joka sinänsä noudat
taisi kyseessä olevan pykälän muita sään
nöksiä ja 6 momentissa tarkoitettua asetusta, 
olisi kuitenkin esimerkiksi katteen koko
naisuus huomioon ottaen ristiriidassa 2 mo
mentin sisältämän yleissäännöksen kanssa. 
Tällainen ristiriita voisi syntyä esimerkiksi 
katteena olevien varojen vaikeasta rahaksi 
muutettavuudesta tai katteena olevien si
toumusten heikosta tuotosta. 

Pykälän 3 momentin mukaan eläkesäätiön 
olisi katettava eläkevastuun bruttomäärä py
kälässä säädetyin sellaisin varoin ja si
toumuksin, jotka käypään arvoon tai sosiaa
li- ja terveysministeriön määräämien perus
teiden mukaan muutoin arvostettuina riittä
vät kattamaan eläkevastuun bruttomäärän, 
josta ensin on vähennetty momentissa luetel
lut erät. Ehdotus merkitsee sitä, että kysees
sä olevan pykälän ja sen 6 momentissa tar
koitetun asetuksen säännösten mukaisesti 
katettava määrä rajoittuu eläkevastuun mää
rään edellä tarkoitettujen vähennysten jäl
keen. 

Pykälän 4 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriö voisi sallia tai määrätä, että 
tietyt katteeseen kuuluvat varat ja sitoumuk
set arvostetaan niiden käyvästä arvosta poik
keavasti. Esimerkiksi joukkovelkakirja
lainojen käyvät arvot vaihtelevat korkotason 
muutoksia seuraten. Tarkoituksenmukaisena 
ei voida pitää, että tällaiset muutokset välttä
mättä vaikuttaisivat niihin arvoihin, joihin 
joukkovelkakirjalainat on arvostettu elä
kesäätiön eläkevastuun bruttomäärän kattee
na. Ehdotuksen mukaan ministeriö voisi sal
lia, että tällaisten katteeseen kuuluvien varo
jen arvoja ei alenneta niiden uusiin käypiin 
arvoihin, tai vastaavasti kieltää niiden arvo
jen korottamisen uusiin käypiin arvoihin. 

Saman momentin mukaan sosiaali- ja ter
veysministeriö voi määrätä, että katteeseen 
luettavat varat lasketaan käyvästä arvosta 
poikkeavasti. Esimerkiksi kiinteistöjen ja 
osakkeiden osalta, joiden arvot vaihtelevat, 
tietty varmuusmarginaali voi olla tarpeen. 
Ministeriö voisi tämän momentin mukaan 
määrätä käypää arvoa alemman arvon, josta 
tällaiset varat voidaan sijoittaa katteeseen. 
Sääntely ei eläkesäätiöiden osalta merkitsisi 
muutosta nykytilanteeseen. Vakuutusyhti
öillä vastaavat marginaalit poistettiin lain
muutoksen (389/95) yhteydessä, mutta toi
saalta eläkesäätiöillä ei ole vastaavia toimin
tapääomaan liittyviä vaatimuksia kuin va-
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kuutusyhtiöillä. Neutraliteettisyistä ministeri
ön määräyksissä tulisi kuitenkin kiinnittää 
erityistä huomiota määrättävien varmuusmar
ginaalien kohtuullisuuteen. 

Ministeriö voisi antaa 4 momentin mukai
sen päätöksen joko yksittäisen eläkesäätiön 
osalta tai koskemaan kaikkia eläkesäätiöitä. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin niistä 
varoista ja sitoumuksista, joilla eläkevastuun 
bruttomäärä on katettava. Luettelo ei ole 
tyhjentävä vaan sosiaali- ja terveysministeriö 
voi hyväksyä katteeseen muitakin varoja ja 
sitoumuksia. 

Ehdotettuun 5 momenttiin sisältyvä luette
lo on voimassa olevan lain 7 b §:n mukaista 
luetteloa laajempi. Muutos ei tässä suhteessa 
kuitenkaan ole käytännössä kovin merkittä
vä, etenkin kun otetaan huomioon, että voi
massa olevan 7 b §:n 2 momentin 7 kohdan 
mukaan katekelpoisia ovat tuossa momentis
sa erikseen mainittujen arvopapereiden ja 
sitoumusten lisäksi myös muut arvopaperit 
ja sitoumukset, jotka niiden laatuun ja var
muuteen nähden voidaan rinnastaa voimassa 
olevan lain 7 b §:n 2 momentin 1-4 koh
dassa mainittuihin sitoumuksiin ja jotka so
siaali- ja terveysministeriö hyväksyy kattee
seen. Asiallisesti merkittävänä muutoksena 
voidaan pitää sitä, että ehdotetussa 5 mo
mentissa ei edellytetä, että katekelpoisilla 
varoilla olisi jokin liittymä Suomen tai muu
hun nimeltä mainittuun valtioon tai että täl
laisen liittymän puuttuessa varojen ja si
toumusten katekelpoisuuden ehtona olisi 
sosiaali- ja terveysministeriön suostumus. 
Momentissa tarkoitetussa asetuksessa voitai
siin kuitenkin säätää rajoituksista. 

Pykälän 6 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriö voisi eläkesäätiön hake
muksesta hyväksyä eläkevastuun bruttomää
rän katteeksi muitakin kuin 5 momentissa 
tarkoitettuja varoja ja sitoumuksia. Aikai
sempaa sääntelyä vastaavalla tavalla lupa 
voidaan myöntää vain, mikäli nämä niiden 
laatuun ja varmuuteen nähden voidaan rin
nastaa 5 momentissa lueteltuihin varoihin. 
Aikaisemmasta sääntelystä poiketen lupa voi 
olla vain määräaikainen. 

Pykälän 7 momentin mukaan katteeseen 
kuuluvat varat ja sitoumukset on luetteloita
va ja säilytettävä erillään 47 §:ssä tarkoite
tusta katteesta ja eläkesäätiön muista varois
ta ja sitoumuksista. Säännös vastaa voimassa 
olevia säännöksiä. 

Pykälän 8 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriö antaa tarkemmat määräyk-

set tämän pykälän soveltamisesta. 
47 §. Pykälä sisältää vapaaehtoisesta lisä

eläketurvasta aiheutuvan eläkevastuun katta
mista ja katteena olevien varojen luetteloi
mista koskevat säännökset. 

Voimassa olevan lain 7 b §:ssä säädetään 
vapaaehtoisten lisäetujen kattamisesta. Sään
nöksen mukaan eläkesäätiön on katettava 
vähintään 75 prosenttia siitä eläkevastuusta, 
joka aiheutuu jo eläkkeellä olevien henkilöi
den alkaneista eläkkeistä sekä heidän ja hei
dän edunsaajiensa vastaisista eläkkeistä ja 
muista etuuksista. Muita etuuksia ovat esi
merkiksi eläkesäätiöiden myöntämät hau
tausavustukset ja kuntoutusetuudet. Tätä 
koskeva säännös tuli voimaan huhtikuussa 
1991. Lain voimaantulosäännöksen mukaan 
eläkesäätiöiden tuli täyttää kattamisvaatimus 
yhdeksän vuoden kuluessa lain voimaantu
losta. Työsuhteessa olevien ja vapaakirjan 
saaneiden eläketurvasta aiheutuvaa eläkevas
tuuta ei ole tarvinnut pakollisesti kattaa. 

Pykälän 1 momentin mukaan A- ja AB-e
läkesäätiön on katettava kokonaisuudessaan 
vapaaehtoisista lisäeläkkeistä ja muista 
etuuksista aiheutuva eläkevastuunsa. Sään
nös sisältää merkittävän muutoksen voimas
sa olevaan säännökseen, jonka mukaan vain 
alkaneista eläkkeistä on tullut osa kattaa. 
Kattamisvelvollisuuden laajentaminen on 
tärkeää ottaen huomioon turvaavuusperiaat
teen, jonka mukaan eläkesäätiöiden sään
nöissä määrättyjen etuuksien maksamisen 
eläkesäätiön varoista tulee olla täysin turvat
tu. 

Pykälän 2 momentin mukaan vapaaehtoi
sista lisäetuuksista aiheutuvan eläkevastuun 
kattamiseen sovellettaisiin vastaavasti, mitä 
46 §:n 2-6 momentissa säädetään eläkevas
tuun bruttomäärän kattamisesta. Mainitun 
pykälän 5 momentin 8 kohdassa tarkoitettua 
ainoastaan TEL-toimintaan olennaisesti liit
tyvää saamista vastuunjaosta koskevaa sään
nöstä ei kuitenkaan sovelleta. 

Vapaaehtoisista lisäetuuksista aiheutuvan 
eläkevastuun katteesta on 75 prosenttia olta
va sellaisia varoja ja sitoumuksia, jotka voi
daan hyväksyä työntekijäin eläkelain mukai
sesta toiminnasta aiheutuvan eläkevastuun 
katteeseen. Tähän momenttiin perustuvan 
vaatimuksen mukaan säädetty osuus lisäetuja 
koskevasta eläkevastuusta katettaisiin yhtä 
turvaavin varoin ja sitoumuksin kuin lakisää
teisen vakuutuksen eläkevastuu ja siten var
mistettaisiin turvaavuusperiaatteen toteutumi
nen vastaavasti myös lisäetuuksien osalta. 
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Lopulle 25 prosentille katteesta on tarkoitus 
määrittää asetuksessa lievemmät säännökset. 

Täysi kattamisvaatimus saattaa olla elä
kesäätiölle kohtuuton siinä tapauksessa, että 
eläkesäätiön sääntöjen mukaan ennen elä
kesäätiön perustamista suoritettu palvelus
aika otetaan huomioon eläkettä määrättäessä. 
Pykälän 3 momentissa on poikkeussäännös, 
jonka mukaan mainittuun palvelusaikaan 
perustuva muu kuin TEL:n mukainen eläke
vastuu voidaan sosiaali- ja terveysministeri
ön suostumuksella kattaa 47 §:n mukaisesti 
enintään viiden vuoden kuluessa eläkesääti
ön perustamisesta lukien. Mainittu palvelus
aika voi perustua joko eläkesäätiöön kuulu
valle työnantajalle tai muulle työnantajalle 
suoritettuun palvelukseen. Eläkesäätiön on 
hakemuksessaan ministeriölle esitettävä 
suunnitelma, minkä mukaan eläkevastuu on 
tarkoitus kattaa. Ministeriö tutkii mainitun 
suunnitelman suostumusta harkitessaan. 

Pykälän 4 ja 5 momentti sisältävät vastaa
vat säännökset, jotka ovat 46 §:n 6 ja 7 mo
mentissa, koskien katteena olevien varojen 
ja sitoumusten Iuettelointia ja säilytystä sekä 
sosiaali- ja terveysministeriön oikeutta antaa 
tarkempia määräyksiä pykälän soveltamises
ta. 

48 §. Pykälässä säädettäisiin B ja AB-elä
kesäätiön velvollisuudesta turvata eläkesää
tiössä vakuutetut etuudet laajemmin kuin 
46 §:n mukainen katesäännöstö vaatii. Sään
nös vastaa voimassa olevan lain 7 f §:ssä 
olevaa säännöstä. 

Pykälän 1 momentin mukaan eläkesäätiön 
olisi ensi sijassa työnantajan asettamalla va
kuudella järjestettävä työntekijäin eläkelain 
vähimmäisehtojen mukainen toimintansa si
ten, että syntyy vakuutettuja etuoksia turvaa
va suhde eläkesäätiön sitoumusten ja vastuu
kyvyn välillä. V akuuden olisi oltava 
46 §:ssä tarkoitettuja katekelpoisia varoja ja 
sitoumuksia, esimerkiksi pankkitakaus. Sosi
aali- ja terveysministeriö voisi harkintansa 
mukaan antaa eläkesäätiölle luvan käyttää 
muitakin keinoja kuin vakuutta vakuutettuja 
etuoksia turvaavan suhteen luomiseksi. 

Pykälässä säädetty vakuus on tarkoitettu 
täydentämään 46 §:n muka}sta kates~ännös~ä 
ja turvaamaan _v~u~tett~Ja ... ~~~u~~Ia varsi
naisen katteen lisäksi. Yhmaarmsta vakuutta 
voidaan tarvita esimerkiksi silloin, kun työn
antaja jättää kannatusmaksut suorittamatta 
tai jos eläkesäätiön eläkevastuu toteutuu las
kettua suurempana. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin 1 mo-
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mentin mukaisen vakuuden määrästä. Va
kuuden määrä olisi neljä kahdestoistaosaa 
eläkesäätiön vuoden vastuumenoista. V akuu
den määrän ei kuitenkaan tarvitsisi olla 
enempää kuin 15 prosenttia eläkesäätiön elä
kevastuun määrästä, mutta sen olisi kuiten
kin oltava aina vähintään 500 000 markkaa. 
Markkamääräinen alaraja on tarpeen sen 
vuoksi, että eläkesäätiöllä jo toiminnan alku
vaiheessa olisi riittävä vakuus ja että kaik
kein pienimmillä eläkesäätiöillä vakuus kat
taisi paremmin vastuumenon vuosittaisen 
vaihtelun. 

Momentissa määriteltäisiin myös vuoden 
vastuumenon käsite, jolla tarkoitettaisiin 
eläkkeistä tilivuonna aiheutuneiden suoritus
ten ja eläkevastuun muutoksen yhteismäärää. 

Pykälän 3 momentissa on säännös siitä, 
millä tavalla vakuutta olisi kartutettava uu
dessa, tämän lain voimaantulon jälkeen toi
mintansa alkavassa eläkesäätiössä. Ennen 
tämän lain voimaantuloa rekisteröidyn elä
kesäätiön osalta velvollisuudesta kartuttaa 
vakuus vastaamaan lain säännöksiä säädet
täisiin lain siirtymäsäännöksissä. 

Ehdotuksen mukaan uuden eläkesäätiön 
toiminnan alkaessa vakuus olisi heti asetetta
va vähintään 500 000 markan suuruisena. 
Jos vastuumenoihin tai eläkevastuun mää
rään suhteutettu 2 momentin mukainen va
kuuden vähimmäismäärä ylittää mainitut 
500 000 markkaa, olisi vakuutta asteittain 
kartutettava vähimmäismääräänsä neljän 
vuoden kuluessa. Kartuttaminen tapahtuisi 
siten, että kunkin kalenterivuoden lopussa 
vakuuden arvon olisi oltava vähintään elä
kesäätiön toiminnan alkamisen jälkeen päät
tyneiden kalenterivuosien lukumäärän osoit
tama määrä neljäsosia vakuuden vähimmäis
määrästä. 

V akuuden vähimmäismäärä ei pysy koko 
ajan samana, vaan se muuttuu samassa suh
teessa kuin eläkesäätiön vastuumenot tai elä
kevastuun määrä muuttuvat. Jos vastuu
menot tai eläkevastuun määrä pienenevät, 
myös vakuuden vähimmäismäärä alenee. 
Kun aikaisemmin asetettu vakuus ylittää sil
le asetetun vähimmäismäärän, olisi ylimää
räinen osa vakuudesta palautettava. Vakuu
den palauttaminen ei tapahtuisi automaatti
sesti, vaan vain siinä tapauksessa, että va
kuuden asettaja sitä vaatii. Pykälän 4 mo
mentissa on tämän sisältöinen säännös. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin siitä, 
mihin tarkoitukseen vakuutta voidaan käyt
tää. V akuus on nimenomaisesti tarkoitettu 
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vakuutettujen etuuksien turvaksi varsinaisen 
katteen lisäksi. Tämän käyttötarkoituksen 
vuoksi vakuutta ei saataisi käyttää eläkesää
tiön muiden kuin eläketurvasta aiheutuvien 
sitoumusten suorittamiseen. Toisaalta eläke
vastuun katteena olevat varat ovat ensisijai
nen ja vakuus vasta toissijainen keino turva
ta vakuutetut etuudet. Siten vakuutta voitai
siin käyttää vasta sen jälkeen, kun kate ei 
riitä eläketurvasta aiheutuvien sitoumusten 
suorittamiseen. Koska pykälä koskee vain 
eläkesäätiön työntekijäin eläkelain vähim
mäisehtojen mukaista toimintaa, vakuutta 
voitaisiin vastaavasti käyttää vain mainitusta 
eläketurvasta aiheutuvien sitoumusten suorit
tamiseen. 

Pykälän 6 momentin mukaan edellä mai
nittua 500 000 markan määrää voitaisiin 
asetuksella muuttaa yleisessä hintatasossa 
tapahtunutta kehitystä vastaavasti. 

Pykälän 7 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriö antaisi tarkemmat mää
räykset pykälän soveltamisesta. 

7 luku. Etuuden maksaminen ja eläkesäätiön 
vastuun rajoittaminen 

Lakiehdotuksen tässä luvussa on säännök
siä eläkesäätiön vastuusta siinä tapauksessa, 
että eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluva hen
kilö tai muu edunsaaja on jättänyt noudatta
matta hänelle lain tai eläkesäätiön sääntöjen 
mukaan kuuluvia velvollisuuksia. Luku si
sältää myös säännöksiä toimintapiiriin kuu
luvan henkilön ja edunsaajan tiedonantovel
vollisuudesta ja sen laiminlyönnistä, vakuu
tustapahtuman aiheuttamisesta sekä syynta
keettomuudesta ja pakkotilasta. 

Lisäksi luvussa säädetään eräistä etuuden 
maksamiseen liittyvistä seikoista, kuten 
etuuden hakemisesta, maksamisesta, takaisin 
perimisestä ja vanhentumisesta, viivästysko
rotuksesta sekä eläkesäätiön oikeudesta kui
tata liikaa maksettu etuus myöhemmin mak
settavista suorituksista. Luvussa on myös 
säännös eräiden luvussa esiintyvien markka
määrien sitomisesta indeksiin. 

Vastaavia säännöksiä ei sisälly voimassa 
olevaan lakiin. Luvun säännökset koskevat 
49 §:n nojalla eläkesäätiöiden harjoittamaa 
muuta kuin lakisääteistä toimintaa. 

49 §. Luku sisältää useita sellaisia sään
nöksiä, joista on olemassa omat erityissään
nöksensä työntekijäin eläkelaissa ja jotka siis 
koskevat kyseisen lain mukaista toimintaa 
harjoittavia eläkesäätiöitä. Tästä syystä on 

perusteltua, että käsiteltävänä olevan luvun 
säännökset rajataan koskemaan ainoastaan 
eläkesäätiön myöntämiä vapaaehtoisia lisä
eläkkeitä. 

50 §. Pykälä sisältää etuuksien hakemiseen 
ja tietojenautovelvollisuuteen liittyviä sään
nöksiä. Voimassa olevassa laissa ei ole vas
taavia säännöksiä. Eläkesäätiöiden säännöt 
sisältävät yleensä etuuksien hakemiseen liit
tyviä tarkentavia määräyksiä. Eläkesäätiöt 
voivat yleensä myös antaa sääntöjensä no
jalla tarkempia ohjeita etuuksien hakemisesta 
ja hakijalta vaadittavista selvityksistä. Elä
kesäätiöiden harjoittaman lakisääteisen toi
minnan osalta on otettava huomioon, mitä 
työntekijäin eläkelain 17-17 b ja 
19 b-19 d §:ssäja työntekijäin eläkeasetuk
sen 11-12 f §:ssä säädetään. 

Eläkesäätiön etuutta on pykälän mukaan 
haettava kirjallisesti. Menettely edellyttää 
erillistä hakemusta, jonka hakija allekirjoit
taa. 

Pykälän yhtenä tarkoituksena on täsmentää 
ja rajoittaa etuuden hakijan selvitysvelvolli
suutta. Hakijan olisi esitettävä eläkesäätiölle 
sen vastuun arvioimiseksi tarpeelliset asia
kirjat ja tiedot. Näiden perusteella eläkesää
tiön olisi voitava todeta, onko hakija oikeu
tettu sääntöjen mukaiseen etuuteen. Nykyistä 
käytäntöä vastaavalla tavalla eläkesäätiön 
säännöissä voitaisiin edelleen määrätä, mil
laisia selvityksiä tarvitaan. 

Ehdotuksen mukaan etuuden hakijan vel
vollisuutena olisi antaa vain sellaisia selvi
tyksiä, joita häneltä voidaan kohtuudella 
vaatia ottaen huomioon myös eläkesäätiön 
mahdollisuus hankkia selvitys. Jos selvitys 
on eläkesäätiön asiantuntemuksen, kokemuk
sen ja organisaation huomioon ottaen suh
teellisen helposti eläkesäätiön itsensä hankit
tavissa, tulisi näin menetellä siitä huolimatta, 
että myös etuuden hakijan olisi mahdollista 
hankkia selvitystä. 

Pykälän 2 momentissa eläkesäätiön työn
antaja veivoitetaan antamaan eläkesäätiölle 
kaikki ne hallussaan olevat tiedot, jotka ovat 
tarpeen eläkesäätiölain täytäntöönpanemisek
si. Tietojenautovelvollisuus koskee esimer
kiksi toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden 
lukumäärää, henkilötietoja, palkkatietoja, 
työsuhteiden kestoa ja yleensä muita sellai
sia seikkoja, joiden perusteella eläkesäätiö 
voi laskea vastuunsa ja tehdä etuuksien 
myöntämistä tai epäämistä koskevia päätök
siä. Säännös vastaa työntekijäin eläkelain 
17 §:n 1 momenttia. 
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Jotta eläkkeiden yhteensovitus olisi mah
dollista, pykälän 3 momentissa muut vakuu
tus- ja eläkelaitokset veivoitetaan antamaan 
pyynnöstä eläkesäätiölle yhteensovituksen 
suorittamista varten hallussaan olevat asian 
ratkaisuun vaikuttavat tiedot. Tiedot on an
nettava maksutta. Säännös vastaa työnteki
jäin eläkelain 17 §:n 2 momenttia ja 
17 a §:n 3 momenttia. 

51 §. Pykälä sisältää työntekijäin eläkelain 
19 b §:ää vastaavan säännöksen sitä tilannet
ta varten, että eläkkeen hakija ei itse kykene 
alaikäisyytensä tai sairauden taikka muun 
syyn takia hakemaan eläkettä, eikä hänellä 
ole holhoojaa tai uskottua miestä. Tällöin 
eläkkeen hakijasta pääasiallisesti huolehtiva 
muu henkilö edunvalvojana voisi käyttää 
eläkkeen hakijan puhevaltaa eläkesäätiötä 
kohtaan. 

Pykälän 2 momentin mukaan lähiomainen 
tai joku muu henkilö voisi lisäksi nostaa 
eläkkeen 1 momentin mukaisin edellytyksin. 

52 §. Lakiehdotuksen 50 §:ssä säädetään 
etuuden hakijan velvollisuudesta antaa tieto
ja etuutta haettaessa. Käsiteltävänä olevassa 
pykälässä säädetään eläkkeensaajan velvol
lisuudesta antaa tietoja eläkkeelläoloaikana. 
Pykälä vastaa sisällöltään työntekijäin eläke
lain 17 a §:ää. 

Pykälän 1 momentissa on yleissäännös 
eläkkeensaajan velvollisuudesta antaa elä
kesäätiölle tietoja muutoksista, jotka vaikut
tavat eläkeoikeuteen ja eläkkeen määrään. 

Pykälän 2 momentissa tietojenantovelvol
lisuus on yksilöity. Eläkesäätiö voi ensinnä
kin vaatia eläkkeensaajalta selvityksen eläk
keen määrään vaikuttavista seikoista ja sel
vityksen siitä, että hän edelleenkin täyttää 
eläkkeen saamisen edellytykset. Selvitys voi 
koskea esimerkiksi sitä, onko eläkkeensaa
jalla ansiotuloja ja kuinka paljon hän työs
kentelee. Eläkkeensaaja saattaa olla myös 
velvollinen osoittamaan uudella lääkärinto
distuksella, että hän edelleenkin on eläkkee
seen oikeuttavassa määrin työkyvytön. 

Jos eläkkeensaaja ei toimita vaadittuja sel
vityksiä eläkesäätiön määräämässä kohtuulli
sessa ajassa, eläkkeen suorittaminen voidaan 
keskeyttää, kunnes selvitys on toimitettu. 

53 §. Pykälä sisältää säännöksen eläkkeen 
suorittamisesta takautuvalta ajalta ja muiden 
etuoksien hakemiseen liittyvästä määräajasta. 
Eläkesäätiön toiminnan suojaksi on tarpeen 
asettaa enimmäisaika, jolta eläkettä suoritet
taisiin taannehtivasti, ja muiden etuoksien 
osalta määräaika niiden hakemisesta. Muu-

toin eläkesäätiö saattaa joutua suorittamaan 
kohtuuttoman suuria kertamaksuja. Työnte
kijäin eläkelaissa on vastaavat säännökset 
työkyvyttömyyseläkkeen ja perhe-eläkkeen 
osalta. 

Pykälän 1 momentin mukaan eläkesäätiön 
eläkettä ei suoriteta takautuvasti pitemmältä 
ajalta kuin eläkkeen hakemista seuraavaa 
kuukautta edeltäneen kuuden kuukauden 
ajalta. Eläkesäätiön säännöissä kuuden kuu
kauden määräaikaa voidaan pidentää esimer
kiksi siten, että eläkettä suoritetaan hake
musta edeltäneen vuoden ajalta. 

Pykälän 2 momentissa säädetään muiden 
etuoksien kuin eläkkeiden hakemiseen liitty
västä määräajasta. Voimassa olevassa laissa 
ei ole vastaavia säännöksiä, mutta eläkesää
tiöiden sääntöihin saattaa sisältyä etuoksien 
hakemiseen liittyviä määräaikoja. Pääsään
nön mukaan etuutta on haettava oikeuden 
menettämisen uhalla kuuden kuukauden ku
luessa siitä, kun oikeus etuuteen on synty
nyt. Etuoden hakuaikaa voidaan eläkesäätiön 
säännöissä pidentää, mutta lyhentäminen ei 
ole mahdollista. 

Etuoden myöntämiseen sovellettaisiin koh
tuullisuusharkintaa, jos hakemus on myöhäs
tynyt. Kohtuullisuusharkintaa voitaisiin so
veltaa silloinkin, kun etuuden hakemisaika 
säännöissä on laissa edellytettyä vähimmäis
aikaa pitempi. 

54 §. Pykälä koskee pienten eläkkeiden 
maksamista kertasuorituksena eläkkeensaa
jalle. Pykälässä oleva kuukausieläkkeen 100 
markan enimmäismäärä on lakiehdotuksen 
63 §:ssä sidottu TEL-indeksiin. Työntekijäin 
eläkelain 19 b §:n 4 momentissa on säädetty 
vastaavasta menettelystä lakisääteisten eläk
keiden osalta. Eläkkeensaajan suostumuksel
la 200 markkaa pienempi eläke voitaisiin 
ehdotuksen mukaan maksaa kertasuoritukse
na. Kuten lakisääteisissä eläkkeissä myös 
vapaaehtoisissa lisäeläkkeissä kertasuoritus 
tulisi laskettavaksi sosiaali- ja terveysminis
teriön vahvistamien perusteiden mukaan. 

55 §. Pykälä sisältää etuuden suorittamisen 
viivästymisestä aiheutuvan etuuden korotuk
seen liittyvät säännökset. Voimassa olevassa 
laissa ei ole vastaavia säännöksiä. 

Eläkesäätiöiden harjoittamassa lakisäätei
sessä toiminnassa viivästyskorotus on mää
räytynyt työntekijäin eläkelain 19 d §:n no
jalla.Työntekijäin eläkelain 19 d § on muut
tunut korkolain muuttamisen johdosta 1 päi
västä toukokuuta 1995 lukien. 

Pykälän 1 momentissa säädetty etuuden 
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viivästymisen johdosta maksettava etuuden 
korotus vastaa asiasisällöltään työntekijäin 
eläkelain 19 d §:ää. Vuotuinen etuudenkoro
tus olisi korkolain 4 §:n 3 momentissa tar
koitetun korkokannan mukainen. Viivästys
aika alkaisi, kun on kulunut kolme kuukaut
ta sen kalenterikuukauden päättymisestä, 
jonka aikana etuuden hakija on jättänyt elä
kesäätiölle hakemuksensa ja antanut riittävät 
tiedot eläkesäätiölle asian ratkaisemiseksi. 
Riittävillä tiedoilla tarkoitetaan muun muas
sa sitä, että eläkesäätiö on saanut tarvittavat 
tiedot lisäeläkkeen rajoittamisessa huomioon 
otettavista eläkkeistä ja korvauksista sekä 
niiden määristä. Myöhemmin suoritettavalle 
etuuserälle korotus kuitenkin lasketaan erä
päivästä. 

Etuuden korotusta ei kuitenkaan pykälän 2 
momentin mukaan jouduttaisi maksamaan, 
jos viivästys johtuu etuudensaajasta johtu
vasta syystä tai jos etuuden suorittamiselle 
on olemassa niin sanottu ylivoimainen este. 
Alle 25 markan suuruista etuuden korotusta 
ei tarvitsisi maksaa. Markkamäärä on sidottu 
63 §:n nojalla TEL-indeksiin. 

Pykälän 3 momentin nojalla sosiaali- ja 
terveysministeriö voisi antaa määräyksiä py
kälän soveltamisesta. Vastaava säännös on 
työntekijäin eläkelain 19 d §:n 5 momentis
sa. 

56 §. Lisäeläkesäätiöiden säännöissä on 
yleensä määräys, jonka mukaan oikeutta li
säeläkkeenä myönnettävään työkyvyttömyys
eläkkeeseen ei ole sellaisen sairauden vuok
si, joka on ilmennyt ennen työsuhteen alka
mista, taikka sellaisen vian tai vamman 
vuoksi, joka on saatu ennen sanottua ajan
kohtaa. Rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta 
siinä tapauksessa, että työsuhde on yhtäjak
soisesti jatkunut vähintään kaksi vuotta. 

Lakiehdotuksen käsiteltävänä olevaan py
kälään on otettu saman sisältöiset säännök
set. Rajoitusta ei kohtuuden vuoksi kuiten
kaan sovellettaisi siinä tapauksessa, että työ
suhde on yhtäjaksoisesti jatkunut vähintään 
kaksi vuotta. 

57 §. Pykälää sovelletaan silloin, kun etuu
den hakija on vilpillisesti antanut eläkesää
tiölle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on 
merkitystä etuuden saamiseen tai suuruuteen. 
Säännös koskee paitsi etuuden hakijaa myös 
hänen edustajaansa. 

Viipillisyys edellyttää tietoisuutta tiedon 
virheellisyydestä, sen merkityksestä elä
kesäätiölle ja tarkoitusta tämän menettelyn 
avulla saada korvausta. Pykälä koskee sekä 

etuuden suorittamisen perustetta että sen 
määrää. 

Ehdotuksen mukaan etuus voidaan joko 
evätä tai sitä alentaa sen mukaan, kuin olo
suhteet huomioon ottaen on kohtuullista. Py
kälässä tarkoitettuna olosuhteena otettaisiin 
huomioon lähinnä menettelyn tärkeysaste ja 
ne henkilökohtaiset syyt, jotka ovat vaikutta
neet vilpin käyttöön. 

Oikeus etuuden epäämiseen tai määrän 
alentamiseen syntyy suoraan lain nojalla. 
Tässä pykälässä ei edellytetä, että asiasta on 
eläkesäätiön säännöissä määräys. 

58 §. Pykälän säännökset antavat eläkesää
tiölle mahdollisuuden eräissä erityistilanteis
sa joko kokonaan evätä sääntöjen mukainen 
etuus tai myöntää etuus alennettuna. 

Pykälän 1 momentissa on vakuutusalalla 
yleisesti hyväksytty periaate, jonka mukaan 
eläkesäätiö on vastuusta vapaa, jos toiminta
piiriin kuuluva tai etuudensaaja on tahalli
sesti aiheuttanut vakuutustapahtuman. Tahal
lisuudelta edellytetään yleensä sitä, että asi
anomainen henkilö on mieltänyt vakuutusta
pahtuman välttämättä seuraavan toiminnas
taan. Sen sijaan ei vaadita, että teon tekijä 
on nimenomaan pyrkinyt vakuutustapahtu
man aikaansaamiseen, eikä myöskään sitä, 
että tapahtuma on aiheutettu tarkoituksella 
saada korvausta. Säännös koskee vain asian
omaiselle itselleen maksettavaa etuutta, joten 
perhe-eläkkeen tai hautausavustuksen alenta
minen taikka epääminen ei voi tulla kysee
seen. 

Pykälän 2 momentissa säädetään vakuu
tustapahtuman aiheuttamisesta törkeällä tuot
tamuksella ja sen seuraamuksista. Ehdotuk
sen mukaan etuus voidaan joko kokonaan 
evätä tai jo myönnetyn etuuden suorittami
nen keskeyttää. Etuutta voidaan vaihtoehtoi
sesti myös alentaa. Etuuden epääminen ko
konaisuudessaan tulisi kysymykseen yleensä 
silloin, kun toiminta on ollut niin huolima
tonta, että se lähenee tahallisuutta. Muissa 
tapauksissa etuutta sen sijaan olisi ensisijai
sesti soviteltava. 

Sovittelu olisi toteutettava sen mukaan, 
kuin olosuhteet huomioon ottaen on pidettä
vä kohtuullisena. Lähinnä tulisi pitää silmäl
lä vakuutustapahtuman sattumiseen liittyviä 
olosuhteita. Mitä moitittavammasta menette
lystä on kysymys, sitä enemmän korvausta 
olisi alennettava. Vastaavasti kuin pykälän 1 
momenttia, myös 2 momenttia sovelletaan 
vain sitä etuudensaajaa kohtaan, jonka toi
minnasta on kysymys. 
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Pykälän 3 momentin nojalla 2 momentissa 
säädettyä menettelyä noudatetaan myös sil
loin, kun etuudensaaja suoranaisesti estää 
parantumistaan taikka ei suostu lääkärin 
määräämään tutkimukseen tai hoitoon, vaka
vaa terveydellistä vahingonvaaraa aiheutta
vaa toimenpidettä lukuun ottamatta. V oimas
sa olevassa eläkesäätiölaissa ei ole vastaavaa 
säännöstä, mutta työntekijäin eläkelain 
8 b §:ssä asia on säännelty. 

59 §. Pykälässä säädetään alaikäisyyden, 
syyntakeettomuuden ja pakkotilan vaikutuk
sista etuuksien myöntämiseen. 

Rikosoikeudellisesti syyntakeetonta koh
taan ei voitaisi vedota 58 §:n 1 momentin 
säännökseen, jossa säädetään vakuutustapah
tuman aiheuttamisen vaikutuksesta etuuksien 
myöntämiseen. Mielentilan vuoksi syynta
keettomuus voi aiheutua esimerkiksi korkean 
iän aiheuttamasta vanhuudenheikkoudesta. 
Sen sijaan voimakaskaan humalatila ei tee 
henkilöstä rikosoikeudellisessa mielessä 
syyntakeetonta. 

Rikoslain 3 luvun 10 §:n mukaan pakkoti
lalla tarkoitetaan sellaista tilannetta, jossa 
henkilö pelastaakseen itseään tai toista hen
kilöä taikka omaisuutta pakottavasta tilan
teesta on tehnyt rangaistavan teon. Ehdotettu 
säännös on kuitenkin laajempi kuin rikosoi
keudellisen pakkotilan käsite. 

Ehdotuksen mukaan luvun 58 §:n 1 mo
mentin säännöksiin ei myöskään voitaisi 
vedota, jos henkilön tai omaisuuden vahin
goittumisen estämiseksi on toimittu sellaisis
sa olosuhteissa, että toimenpide on puolus
tettavissa. Säännös voisi tulla sovellettavaksi 
esimerkiksi silloin, kun henkilö vammautuu 
koettaessaan pelastaa toista henkilöä tulipa
lasta. 

60 §. Työntekijäin eläkelain 8 b §:n 2 mo
mentin 2 kohdan mukaan eläke tai osa siitä 
voidaan jättää maksamatta siltä ajalta, jonka 
eläkkeensaaja on kärsimässä vapausrangais
tusta taikka on pakkolaitoksessa. Työnteki
jäin eläkelain 19 a §:n 2 momentin mukaan 
eläke tai osa siitä voidaan maksaa sosiaali
lautakunnan esityksestä lautakunnalle käytet
täväksi eläkkeensaajan sellaisen henkilön 
huoltoon, jonka elatukseen eläkkeensaaja on 
velvollinen osallistumaan. 

Lakiehdotuksen käsiteltävänä olevaan py
kälään on otettu vastaavan sisältöinen sään
nös. Ehdotetun säännöksen sisältöinen mää
räys sisältyy yleisesti eläkesäätiöiden sään
töihin. 

61 §. Nykyisen tilanteen selkiinnyttämi-

seksi pykälään on otettu säännös, jonka mu
kaan eläkesäätiön eläke tai muu etuus voi
daan maksaa myös Euroopan talousalueen 
ulkopuolella olevaan valtioon. Eläkesäätiön 
säännöissä tämä mahdollisuus voitaisiin kui
tenkin poistaa. 

62 §. Pykälä koskee aiheettomasti makse
tun etuuden takaisin perimistä. Voimassa 
olevassa eläkesäätiölaissa asiaa ei ole sään
nelty. Työntekijäin eläkelain 17 b §:ssä on 
takaisin perinnästä ehdotetun lain mukainen 
säännös. 

Perusteettomasti maksettu etuus voi johtua 
etuuspäätöksen virheellisyydestä tai etuuden 
maksatuksessa tapahtuneesta virheestä. Ai
heettomasti maksetun etuuden palauttamista 
koskevista yleisistä periaatteista seuraa, että 
liikaa maksettu määrä on perittävä takaisin. 
Pykälän 1 momentissa on näiden periaattei
den mukainen säännös. 

Joissakin tilanteissa etuuden takaisin peri
minen saattaa olla etuuden saajan kannalta 
kohtuutonta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa 
voitaisiin ottaa huomioon esimerkiksi etuu
den saajan varallisuus ja kulunut aika. 

Pykälän 2 momentissa on etuuden takaisin 
perimättä jättäminen tehty mahdolliseksi 
kohtuussyistä. Lisäksi edellytyksenä on, että 
etuuden maksaminen ei ole johtunut etuu
densaajan tai hänen edustajansa vilpillisestä 
menettelystä. Vähäinen etuus voidaan aina 
jättää perimättä takaisin. 

Eläkesäätiön tekemä takaisinperintäpäätös 
ei ole sellainen ulosottolain 3 luvun 1 §:ssä 
tarkoitettu päätös, jonka nojalla voitaisiin 
ryhtyä ulosottoon. Mikäli edunsaaja ei ole 
vapaaehtoisesti suostunut palauttamaan liikaa 
maksettua etuutta eikä myöskään ole hyväk
synyt liikaa maksetun määrän kuittaamista 
vastaisista suorituksista, käytettäväksi jää 
lähinnä kanne käräjäoikeudessa ja oikeuden
käynnin jälkeinen ulosotto. Menettely on 
tarpeettoman monimutkainen erityisesti ti
lanteissa, joissa virheellisen suorituksen saa
nut henkilö on eläkesäätiössä etuudensaajana 
perusteettoman suorituksen jälkeenkin. 

Pykälän 3 momentissa mahdollistettaisiin 
eläkesäätiön myöntämän perusteettoman 
edun kuittaaminen vastaisista suorituksista. 
Kuittaaminen koskee sekä päätösvirheiden 
että maksatusvirheiden johdosta maksettuja 
perusteettornia etuuksia. Momentin toinen 
virke sisältää eläke-eristä suoritettavaa kuit
taamista koskevan rajoituksen, koska tarkoi
tuksena ei ole kohtuuttomasti huonontaa 
eläkkeensaajan toimeentuloa sinä aikana kun 
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kuittaus eläkkeestä tapahtuu. Kuitattava 
määrä voisi olla enintään kuudennes siitä 
nettoeläkkeestä, johon kuittaus kohdistuu. 
Menettely vastaa valtion eläkelain 25 §:ssä, 
kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin 
eläkelain 11 §:ssä sekä työntekijäin eläkelain 
17 b §:ssä säädettyä menettelyä. 

63 §. Pykälä sisältää säännöksen eräiden 
kyseessä olevassa luvussa säädettyjen mark
kamäärien sitomisesta TEL-indeksiin. Sään
nös koskee kertasuorituksena maksettavan 
vanhuus- ja perhe-eläkkeen sekä vapaakir
jaan perustuvan työkyvyttömyyseläkkeen 
enimmäismäärää sekä viivästysajalta makset
tavan etuuden korotuksen vähimmäismäärää. 
Lain voimaantulosäännöksissä ehdotetaan 
säädettäväksi, minkä vuoden indeksiin ky
seiset markkamäärät sidotaan. 

8 luku. Eläkesäätiöiden valvonta 

Eläkesäätiöiden toiminnan valvonta kuuluu 
voimassa olevan lain mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriölle. Valvontaa koskevat 
säännökset sisältyvät eläkesäätiölain 7 lu
kuun. Eläkesäätiölain 34 a §:n perusteella 
lakisääteistä toimintaa harjoittavien eläkesää
tiöiden valvontatehtäviä on valtioneuvoston 
päätöksellä (1667 /92) siirretty eläketurvakes
kukselle. Ministeriö on valvonut eläkesääti
öitä käytännössä etupäässä sille toimitettujen 
tilastokertomusten ja muiden asiakirjojen 
perusteella. Eläkesäätiön sääntöjen ja niiden 
muutosten vahvistaminen on myös ollut eräs 
keino valvoa eläkesäätiöitä. Varsinainen elä
kesäätiöissä tapahtuva tarkastaminen minis
teriön toimesta on jäänyt vähäiseksi, koska 
ministeriön henkilöstömäärä on tätä toimin
taa rajoittanut. Sen sijaan eläketurvakeskus 
tarkastaa säännöllisesti lakisääteistä toimin
taa harjoittavia eläkesäätiöitä. 

Luku sisältää eläkesäätiöiden valvontaa 
koskevat säännökset. Sosiaali- ja terveysmi
nisteriön valvontaoikeus säilyisi lakiehdotuk
sen mukaan nykyisen laajuisena. Ministeriön 
valvontatehtäviä on täsmennetty voimassa 
olevaan lakiin verrattuna. Ministeriön tämän 
luvun nojalla antaman päätöksen tai mää
räyksen täytäntöönpanokelpoisuudesta sää
dettäisiin 133 §:ssä. 

64 §. Pykälän 1 momentti sisältää yleis
säännöksen siitä, että sosiaali- ja terveysmi
nisteriö valvoo eläkesäätiöiden toimintaa. 
Ministeriölle säädettäisiin myös nimenomai
nen oikeus antaa eläkesäätiöille niiden toi
mintaa koskevia määräyksiä. Tämä ei kui-

tenkaan merkitsisi muutosta nykyiseen käy
täntöön, koska tällaisen vaituoden on katsot
tu sisältyvän ministeriön yleiseen valvonta
tehtävään. 

Nykyisen lain 34 a §:n perusteella eräitä 
eläkesäätiöiden TEL-toimintaan liittyviä val
vontatehtäviä on valtioneuvoston päätöksellä 
siirretty eläketurvakeskukselle. Sosiaali- ja 
terveysministeriö on asettanut 16 päivänä 
kesäkuuta 1995 työryhmän, joka parhaillaan 
valmistelee hallinnolliseen ja taloudelliseen 
valvontaan liittyvien tehtävien siirtoa eläke
turvakeskukselta sosiaali- ja terveysministe
riölle. Eläketurvakeskuksen ohjesäännön 
(431/61) mukaan Eläketurvakeskuksen tehtä
vänä on muiden sille määrättyjen tehtävien 
lisäksi antaa tietoja, selvityksiä ja neuvoja 
työntekijäin ja yrittäjien eläkelakien sovelta
misesta. Eläketurvakeskus selvittää yksityi
sen sektorin eläkelaitosten keskinäisen vas
tuun maksetuista eläkkeistä työntekijäin elä
kelaissa olevan säännöksen perusteella. Li
säksi eläketurvakeskus pitää valtakunnallista 
työsuhde- ja eläketapahtumarekisteriä. Elä
keturvakeskuksen tehtävät huomioon ottaen 
on tarkoituksenmukaista, että lakisääteisen 
toiminnan osalta vastaava valvonta kuuluu 
edelleen eläketurvakeskukselle. Sen vuoksi 
pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa 
harjoittavien eläkesäätiöiden valvontatehtäviä 
voitaisiin siirtää mainitun lain mukaisen toi
minnan osalta eläketurvakeskukselle. Olisi 
tarkoituksenmukaista, että tehtävien siirrosta 
päättäisi sosiaali- ja terveysministeriö eikä 
valtioneuvosto niin kuin nykyisin. Siirrosta 
huolimatta eläkesäätiötoiminnan yleinen val
vontavalta säilyisi ministeriöllä kaikkien elä
kesäätiöiden osalta. 

65 §. Pykälässä säädettäisiin eläkesäätiön 
velvollisuudesta antaa tietoja sosiaali- ja ter
veysministeriölle ja eläketurvakeskukselle. 

Pykälän 1 momentin mukaan eläkesäätiön 
pitäisi vuosittain toimittaa ministeriölle tilin
päätös ja tilintarkastajien siitä antama lau
sunto, sekä vahvistetun kaavan mukainen 
tilastokertomus. Sama velvollisuus eläkesää
tiöllä on ollut nykyisinkin. Asiakirjat olisi 
toimitettava viiden kuukauden kuluessa tili
kauden päättymisestä, eli yleensä toukokuun 
loppuun mennessä. Ministeriö voisi myös 
määrätä jonkun muun myöhemmän ajankoh
dan. 

Edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi elä
kesäätiön olisi 2 momentin mukaan annetta
va ministeriölle kohtuullisessa ajassa muita-
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kin valvontaa varten tarpeellisia tietoja. Tä
mä säännös vastaa voimassa olevan lain 
25 §:ssä olevaa säännöstä. 

Kun eläketurvakeskus suorittaa eräitä sosi
aali- ja terveysministeriön toimintaan verrat
tavia valvontatehtäviä, on tärkeää, että myös 
sillä on ministeriön ohella oikeudet tietojen 
saantiin valvomiltaan eläkesäätiöiltä. Pykä
län 3 momentissa on tämän periaatteen mu
kainen säännös. Asiasta säädetään nykyisin 
mainitussa valtioneuvoston päätöksessä, jolla 
eräitä eläkesäätiöiden valvontaa koskevia 
tehtäviä on siirretty eläketurvakeskukselle. 

66 §. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
ministeriön tarkastusoikeudesta. Tätä oikeut
ta on ehdotuksessa täsmennetty nykyiseen 
lakiin verrattuna siten, että ministeriön edus
tajalla olisi nimenomainen oikeus olla läsnä 
eläkesäätiön päättävien toimielinten kokouk
sissa. Hän ei kuitenkaan saisi osallistua pää
töksentekoon. Lisäksi ministeriölle on 4 mo
mentissa annettu oikeus erityisistä syistä ot
taa haltuunsa tarkastuksen alaisia asiakirjoja. 
Säännös tarkoittaa esimerkiksi hallituksen tai 
muiden eläkesäätiön toimielinten pöytäkirjo
ja, sijoitustoimintaan liittyviä asiakirjoja, 
mutta myös yksittäisiin eläkepäätöksiin liit
tyviä asiakirjoja. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin erityi
sen tarkastuksen suorittamisesta. Ministeriö 
voisi määrätä erityisen tarkastuksen toimi
tettavaksi eläkesäätiön toiminnasta tietyltä 
päättyneeitä ajanjaksolta taikka tietyistä toi
menpiteistä tai seikoista. Tarkastus voitaisiin 
määrätä koskemaan eläkesäätiön hallintoa tai 
kirjanpitoa. Eläkesäätiön vakavaraisuutta 
koskevien seikkojen varmistamiseksi voi
daan normaalin tarkastuksen lisäksi tarvita 
myös yksityiskohtaisempaa tietoa. Tällöin 
ministeriö voisi määrätä esimerkiksi KHT-ti
lintarkastajan tai kiinteistöjen arvostamisen 
osalta muun asiantuntijan suorittamaan eri
tyisen tarkastuksen tarvittavalta osin. Ky
seessä olisi normaaliin tarkastustoimintaan 
verrattuna poikkeuksellinen toimenpide, joka 
suoritettaisiin eläkesäätiön kustannuksella. 

Ennen määräyksen antamista ministeriön 
olisi kuultava eläkesäätiön hallitusta ja, jos 
tarkastus koskisi tietyn henkilön toimenpi
teitä, tätä henkilöä. Erityinen tarkastus olisi 
toimitettava, jos siihen katsottaisiin olevan 
painavia syitä. Ministeriö voisi määrätä yh
den tai useamman tarkastajan. 

Pykälän 3 momentin mukaan, mitä tilintar
kastajasta on säädetty 34, 112-113 ja 
128 §:ssä sekä tilintarkastuslain 10, 15, 

21-25 ja 44 §:ssä, sovellettaisiin vastaavas
ti 2 momentissa tarkoitettuun tarkastajaan. 

67 §. Pykälässä säädettäisiin niistä pakot
teista, joita sosiaali- ja terveysministeriö voi 
käyttää eläkesäätiötä vastaan. Jos eläkesäätiö 
menettelee lain, eläkesäätiön sääntöjen tai 
ministeriön antamien määräysten vastaisesti, 
ministeriön olisi ensi vaiheessa 1 momentin 
mukaan kehotettava eläkesäätiötä korjaa
maan asia määräajassa. Määräajan olisi olta
va kohtuullinen. 

Pykälän 2 momentin mukaan ministeriöllä 
olisi oikeus kieltää edellä 1 momentissa mai
nittuja seikkoja koskevan päätöksen täytän
töönpano tai, jos päätös on jo ehditty panna 
täytäntöön, vaatia eläkesäätiötä ryhtymään 
toimenpiteisiin oikaisun aikaansaamiseksi. 
Vastaava säännös on voimassa olevan lain 
26 §:ssä. Momentissa mainittu muu hallin
toelin on esimerkiksi eläkesäätiön asiamies. 

Jos on epäiltävissä, ettei eläkesäätiö nou
data ministeriön kehotusta tai kieltoa, minis
teriö voisi 3 momentin mukaan asettaa pää
töksensä tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakko 
soveltuu käytettäväksi silloin, kun virheelli
nen menettely tai laiminlyönti on niin vähäi
nen, ettei sen vuoksi ole tarvetta käyttää an
karampia pakkokeinoja. Tällainen mahdol
lisuus on myös voimassa olevassa laissa 
(26 §). Päätökseen, jolla uhkasakko asete
taan, ei voitaisi hakea muutosta valittamalla, 
koska päätös ei vielä velvoita eläkesäätiötä 
maksamaan uhkasakkoa. Vasta sitten, kun 
eläkesäätiö ei uhkasakon uhallakaan tee mi
nisteriön vaatimaa oikaisua, uhkasakko tuo
mittaisiin maksettavaksi. Tämä päätös olisi 
normaalilla tavalla valituskelpoinen. 

Uhkasakon maksettavaksi tuomitsemisesta 
päättäisi Uudenmaan lääninhallitus, koska 
olisi tarkoituksenmukaista, että uhkasakko
asioita käsittelee vain yksi lääninhallitus elä
kesäätiön kotipaikasta riippumatta. Asia tuli
si lääninhallituksessa vireille ministeriön 
pyynnöstä. Ministeriö toimittaisi lääninhalli
tukselle selvityksen eläkesäätiölle antamas
taan määräyksestä sekä sen tehosteeksi anta
mastaan uhkasakosta. Samalla ministeriö 
pyytäisi uhkasakon tuomitsemista maksetta
vaksi määräyksen laiminlyönnin johdosta. 

Siltä varalta, ettei eläkesäätiö noudata mi
nisteriön antamaa kehotusta tai kieltoa mah
dollisesta uhkasakon asettamisesta ja tuomit
semisesta huolimatta, 4 momentissa säädet
täisiin, että ministeriö voisi määrätä elä
kesäätiön toiminnan osittain lopetettavaksi 
tai eläkesäätiön purettavaksi. 
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Ministeriöllä on periaatteessa vapaa har
kintavalta arvioitaessa, milloin virheellinen 
menettely tai laiminlyönti on sen laatuinen, 
että toiminta voidaan määrätä lopetettavaksi 
tai eläkesäätiö purettavaksi. Harkintavaltaa 
rajoittaa kuitenkin suhteellisuusperiaate, jon
ka mukaan käytettävän pakkokeinon on olta
va oikeassa suhteessa virheelliseen menet
telyyn. Toisin sanoen aivan vähäisistä rik
keistä niin raskasta pakkokeinoa kuin toi
minnan lopettamista ei saisi käyttää. Sanot
tua toimenpidettä sovellettaisiin yleensä vain 
poikkeustapauksissa esimerkiksi silloin, kun 
laiminlyöntien vuoksi vakuutettuja etuoksia 
ei enää voida turvata. Objektiviteettiperiaat
teen mukaan taas vapaa harkinta ei oikeuta 
mielivaltaan, vaan pakkokeinon on oltava 
aina objektiivisesti perusteltavissa ja puolus
tettavissa. Säännös antaa ministeriölle laa
jemmat mahdollisuudet harkita eläkesäätiön 
toiminnan jatkumista kuin voimassa olevan 
eläkesäätiölain 29 §:n 1 momentissa oleva 
säännös. 

Selvyyden vuoksi momentissa on vielä 
säännös, jonka mukaan eläkesäätiötä minis
teriön päätöksellä purettaessa olisi soveltuvin 
osin noudatettava, mitä eläkesäätiön purka
mistilanteita varten yleensäkin 10 luvussa 
säädetään. 

68 §. Pykälä sisältäisi säännökset sosiaali
ja terveysministeriön toimivaltuuksista siinä 
tapauksessa, ettei eläkesäätiön hallitus hoida 
tehtäviään. Pykälän sisältämä säännös on 
myös voimassa olevan eläkesäätiölain 
26 a §:ssä. 

Pykälän 1 momentissa on säilytetty sosi
aali- ja terveysministeriön oikeus määrätä 
yksi tai useampi toimitsija hoitamaan elä
kesäätiön asioita siinä tapauksessa, ettei elä
kesäätiön hallitus hoida tehtäviään. Toimitsi
jat tulisivat hallituksen sijaan ja heillä olisi 
hallituksen toimivalta ja vastuu. Toimitsijat 
hoitaisivat eläkesäätiön asioita siihen asti, 
kunnes hallitus ryhtyy uudelleen hoitamaan 
tehtäviään. 

Pykälän 2 momentin mukaan eläkesäätiön 
olisi maksettava toimitsijoille palkkio sekä 
korvattava heidän kustannuksensa. Palkkion 
olisi oltava kohtuullinen tehtyyn työhön näh
den. Koska eläkesäätiön ja toimitsijoiden 
välille saattaa syntyä erimielisyyttä palkkion 
perusteista ja suuruudesta, sosiaali- ja ter
veysministeriön olisi ensin hyväksyttävä 
maksettava määrä. Jos eläkesäätiön tila on 
taloudellisesti niin huono, etteivät sen varat 
riitä palkkion ja korvauksen maksuun, ha-

lukkaiden toimitsijoiden saaminen voi olla 
vaikeaa. Tästä syystä ehdotetaan, että puut
tuva osa maksettaisiin niistä varoista, jotka 
valtio perii eläkesäätiöiltä vakuutustarkastuk
sen kustannusten korvaamiseksi. 

Tämän pykälän valtuuksia käytettäisiin 
vasta sinä tapauksessa, etteivät 67 §:ssä tar
koitetut sanktiot tehoa. 

69 §. Tässä pykälässä annettaisiin sosiaali
ja terveysministeriölle oikeus kieltää elä
kesäätiötä luovuttamasta tai panttaamasta 
eläkesäätiön hallinnassa olevaa omaisuutta. 
Eläkesäätiön hallinnassa olevalla omaisuu
della tarkoitetaan paitsi eläkesäätiön omista
maa omaisuutta, myös vuokrasopimuksen 
perusteella sen hallinnassa olevaa omaisuut
ta. Säännöstä sovellettaisiin, jos ministeriö 
katsoo eläkesäätiön joutuneen tai olevan jou
tumassa sellaiseen tilaan, että se on puretta
va. Säännös on katsottu tarpeelliseksi vakuu
tettujen etuoksien turvaamiseksi purkutilan
teessa. Edellä tarkoitettu luovutuskielto ei 
estä eläkesäätiötä maksamasta eläkkeitä ja 
muita etuuksia. 

9 luku. Eläkesäätiörekisteri 

Lukuun sisältyvät eläkesäätiön rekisteröi
miseen liittyvät säännökset. Voimassa ole
vassa laissa vastaavat säännökset ovat 5 lu
vussa ja lain täytäntöönpanoasetuksessa. 

Nyt tehtävä ehdotus eläkesäätiörekisteriksi 
perustuu siihen, että eläkesäätiöiden rekiste
röimiskäytäntö säilytettäisiin pääpiirteissään 
ennallaan. 

70 §. Pykälän 1 momentissa säädetään re
kisteröintiä koskevasta yleisperiaatteesta, 
jonka mukaan eläkesäätiöitä koskevat ilmoi
tukset sekä eri viranomaisten päätökset ja 
tiedonannot merkitään sosiaali- ja terveysmi
nisteriössä pidettävään eläkesäätiörekisteriin. 

Rekisterinpitäjänä sosiaali- ja terveysmi
nisteriöllä on oikeus antaa määräyksiä tavas
ta, jolla rekisteri-ilmoitukset tulee tehdä. Tä
mä periaate on lausuttu pykälän 2 momentis
sa. 

Säätiöistä saatavien tietojen merkitseminen 
rekisteriin tapahtuu julkisuusperiaatteen to
teuttamiseksi. Tällä periaatteella on paitsi 
valvonnallisia päämääriä, myös merkitystä 
kolmansien henkilöiden, kuten eläkesäätiön 
sopimuskumppaneiden ja velkojien kannalta. 
Velkojille saattaa olla olennaisen tärkeää 
saada tietää esimerkiksi se, että eläkesäätiö 
on selvitystilassa. Rekisteritietojen julkisuu
den varmistamiseksi ehdotetaan pykälän 3 
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momentissa, että eläkesäätiörekisteriin teh
dyistä merkinnöistä ja niihin kuuluvista asia
kirjoista on jokaisella oikeus saada tieto. Jo
kainen voi käydä katsomassa rekisteriin kuu
luvia asiakirjoja, pyytää niistä otteita ja saa
da valokopioita sekä myös pyytää tietoja 
puhelimitse. 

71 §. Eläkesäätiörekisteriin tehtävät ilmoi
tukset jaetaan lakiehdotuksessa perusilmoi
tuksiin ja muutosilmoituksiin kaupparekiste
rilain (129179) mukaisella tavalla. 

Pykälän 1 momentissa säädetään siitä, mi
tä eläkesäätiön perustamista koskevan perus
ilmoituksen on sisällettävä. Vastaava sään
nös voimassa olevassa laissa on eläkesää
tiölain 15 §:ssä. Perusilmoitus poikkeaa voi
massa olevasta laista lähinnä eläkesäätiön 
nimeen, postiosoitteeseen, asiamieheen, hal
lintoneuvostoon ja toimielinten jäsenten hen
kilötunnukseen liittyvien kohtien osalta. Uut
ta on myös se, että eläkesäätiön nimen jäl
keen ei enää merkittäisi eläkesäätiön rekiste
röintiä osoittavia kirjainyhdistelmiä II s.r. II tai 
11 r.S. 11

• 

Luonnollisista henkilöistä merkitään rekis
teriin pykälän 2 momentin mukaan täydelli
nen nimi, henkilötunnus, osoite ja kansalai
suus. Ilman henkilötunnusta rekisterivi
ranomainen ei pysty tarkistamaan, onko elä
kesäätiörekisteriin ilmoitettu henkilö täysi
valtainen tai onko hän liiketoimintakiellossa. 
Henkilötunnusvaatimus estää myös tekaistu
jen henkilöiden merkitsemistä rekisteriin ja 
mahdollistaa samannimisten henkilöiden 
erottamisen toisistaan. Jos henkilöllä ei ole 
suomalaista henkilötunnusta, rekisteriin mer
kitään henkilön syntymäaika. 

Jos eläkesäätiöön kuuluva työnantaja on 
oikeushenkilö, merkitään pykälän 3 momen
tin mukaan eläkesäätiörekisteriin oikeushen
kilön toiminimi, rekisterinumero ja rekisteri, 
johon se on merkitty. 

Pykälän 4 momentin mukaan eläkesäätiön 
perustamista koskeva ilmoitus olisi hallituk
sen jokaisen varsinaisen jäsenen allekirjoitet
tava. Varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä 
voisi varajäsen allekirjoittaa ilmoituksen. 

72 §. Pykälän 1 momentissa säädetään 
muutosilmoituksesta. Eläkesäätiön on tehtä
vä ilmoitus rekisteriin, jos asiantilassa, josta 
on aikaisemmin tehty merkintä rekisteriin, 
tapahtuu muutos. Ilmoitus on vähintään yh
den hallituksen jäsenen tai asiamiehen alle
kirjoitettava. 

Voimassa olevan lain mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriön vahvistama sääntöjen 

351409G 

muutos on ministeriön viran puolesta mer
kittävä rekisteriin ilman eri ilmoitusta. Vas
taavalla tavalla pykälän 2 momentissa asete
taan ministeriölle velvollisuus viran puolesta 
merkitä rekisteriin sääntöihin vahvistettu 
muutos, vaikka erillistä ilmoitusta ei tehtäi
sikään. 

Merkintä olisi tehtävä myös silloin, kun 
ministeriö määrää toimitsijan hoitamaan elä
kesäätiön asioita, eläkesäätiön toiminnan 
lopetettavaksi tai eläkesäätiön purettavaksi 
sekä silloin, kun eläkesäätiötä kielletään luo
vuttamasta tai panttaamasta hallinnassaan 
olevaa omaisuutta. 

73 §. Koska eläkesäätiörekisteriin tehtävis
tä merkinnöistä ei kuuluteta eikä myöskään 
ilman erillissäännöstä ilmoiteta eläkesäätiöl
le, on lakiehdotukseen otettu säännös, jonka 
mukaan perusilmoituksen merkitsemisestä 
rekisteriin sosiaali- ja terveysministeriön on 
viivytyksettä ilmoitettava asianomaiselle elä
kesäätiölle. Ilmoitus olisi myös tehtävä kai
kista rekisteriin tehdyistä muutoksista. Vas
taavaa säännöstä ei ole voimassa olevassa 
eläkesäätiö laissa. 

74 §. Eläkesäätiön sopimuskumppaneiden 
kannalta on tärkeää tietää eläkesäätiön ta
loudellisesta tilanteesta, varsinkin jos se on 
niin huono, ettei eläkesäätiö pysty vastaa
maan sitoumuksistaan. Tällaiset tiedot on 
helposti tarkistettavissa eläkesäätiörekisteris
tä. Sen vuoksi tässä pykälässä on säännös, 
jonka mukaan tuomioistuimen on viivytyk
settä toimitettava tieto sosiaali- ja terveysmi
nisteriölle eläkesäätiörekisteriin merkittäväk
si, jos eläkesäätiön velkojille on annettu jul
kinen haaste, kun eläkesäätiö on luovuttanut 
omaisuutensa konkurssiin tai sen omaisuus 
on määrätty luovutettavaksi konkurssiin. 
Tuomioistuimen olisi tehtävä ilmoitus myös 
silloin, kun konkurssi on varojen vähäisyy
den vuoksi päätetty jättää sillensä tai kun 
päätös konkurssiin asettamisesta on kumottu. 
Säännös vastaa kaupparekisterilain 19 §:n 1 
momenttia. 

75 §. Pykälä sisältää voimassa olevan elä
kesäätiölain 14 §:n 3 momentin mukaisen 
säännöksen, jonka mukaan jos rekisteröintiä 
ei voida suorittaa, ministeriön on annettava 
päätös, jolla rekisteröiminen evätään. Jos 
rekisteröintiä ei voida suorittaa ilmoituksen 
tai siihen liitettyjen asiakirjojen puutteelli
suudesta, ilmoituksen tekijälle on ennen re
kisteröinnin epäämistä varattava tilaisuus 
ilmoituksen täydentämiseen tai oikaisemi
seen. Tämä hyvään hallintotapaan kuuluva 
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periaate on nimenomaisesti mainittu hallin
tomenettelylain 9 §:ssä. Jos rekisteröimiselle 
on olemassa muita esteitä, ilmoituksen teki
jälle on vastaavalla tavalla annettava tilai
suus lausua mielipiteensä asiasta. 

Samalla kun ministeriö antaa hylkäävän 
päätöksen rekisteröinti-ilmoitukseen, ilmoi
tukseen liitetyt asiakirjat on palautettava elä
kesäätiölle. Rekisteröinnin epäämisestä voi
daan normaalilla tavalla valittaa korkeim
paan hallinto-oikeuteen. 

76 §. Tässä pykälässä säädetään kauppare
kisterilain 23 §:ää vastaavalla tavalla tuomi
oistuimen velvollisuudesta ilmoittaa lainvoi
man saaneesta ratkaisustaan, jossa on todet
tu, että jokin rekisteröity päätös on pätemä
tön tai jokin eläkesäätiörekisteriin merkitty 
tieto ei ole oikea. Kun sosiaali- ja terveys
ministeriö on saanut tiedon tästä tuomiois
tuimen lainvoimaisesta ratkaisusta, ministeri
ön on poistettava merkintä rekisteristä. Voi
massa olevassa laissa ei ole vastaavan sisäl
töistä säännöstä. 

77 §. Sosiaali- ja terveysministeriöllä elä
kesäätiörekisterin pitäjänä on oltava oikeus 
määrätä rekisterin muodostamisesta, kehittä
misestä ja yleensä rekisterin käytännön hoi
dosta. Tämä periaate on lausuttu julki ky
seessä olevassa pykälässä. 

10 luku. Selvitystila ja purkaminen 

Luku sisältää yhteisölainsäädäntöä vastaa
vat säännökset eläkesäätiön selvitystilasta ja 
purkamisesta. 

Voimassa olevan eläkesäätiölain 20 §:n 
säännöksen perusteella eläkesäätiön selvitys
tilaan ja konkurssiin sovelletaan soveltuvin 
osin vakuutuskassalain kyseisiä säännöksiä. 
Vaikka vakuutuskassalaissa on avustuskassa
lakia yksityiskohtaisemmat säännökset, tilan
ne ei eläkesäätiöiden kannalta ole ollut tyy
dyttävä. 

Eläkesäätiön purkaminen, joka merkitsee 
eläkesäätiön toiminnan ja olemassaolon päät
tymistä, voi tapahtua joko selvitys- tai sulau
tumismenettelyn avulla. Lisäksi purkaminen 
voi tapahtua konkurssin seurauksena. 

Selvitystila päättyy yleensä eläkesäätiön 
purkamiseen, mutta se voi päättyä myös sii
hen, että eläkesäätiö asetetaan konkurssiin 
tai että se sulautuu toiseen eläkesäätiöön. Jos 
selvitystilaan asettaminen on tapahtunut va
paaehtoisella päätöksellä, selvitystila voi 
päättyä siihen, että työnantaja päättää jatkaa 
eläkesäätiön toimintaa. 

78 §. Pykälä sisältää eläkesäätiön sekä 
pakolliseen että vapaaehtoiseen purkamiseen 
liittyviä säännöksiä. 

Pykälän 1 momentti koskee tilanteita, jois
sa eläkesäätiön purkamiseen on pakko ryh
tyä. 

Momentin 1 kohta koskee tilanteita, joissa 
eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvien luku
määrä ei täytä lain tai eläkesäätiön sääntöjen 
asettamia vaatimuksia. Tämän lain 3 §:n 
mukaan työntekijäin eläkelain mukaista toi
mintaa harjoittavan eläkesäätiön toimintapii
riin pitää kuulua vähintään 300 henkilöä ja 
lisäeläkesäätiön toimintapiiriin vähintään 30 
henkilöä. 

Ehdotettu säännös on eläkesäätiöiden val
vonnan kannalta tarkoituksenmukainen, kos
ka valvontaviranomaisena toimiva sosiaali
ja terveysministeriö pystyisi tilastokertomus
ten avulla seuraamaan eläkesäätiöiden toi
mintapiiriin kuuluvien lukumäärätietoja vuo
denvaihteen tilanteen mukaisesti. Mikäli elä
kesäätiö ei ole ryhtynyt lain edellyttämiin 
purkutoimiin, ministeriö voisi valvontatoi
mena kehottaa eläkesäätiötä tekemään lain 
edellyttämän päätöksen eläkesäätiön toimin
nan lopettamisesta. 

Momentin 2 kohdan mukaan eläkesäätiö 
on purettava, jollei se pysty kattamaan elä
kevastuitaan 6 luvun mukaisesti tai järjestä
mään 48 §: ssä tarkoitettua vakuutta. 

Momentin 3 kohdan mukaan eläkesäätiö 
on purettava, jos työnantaja lopettaa toimin
tansa kokonaan tai sen osan toimintaansa, 
jonka piirissä toimivia henkilöitä varten elä
kesäätiö on olemassa. 

Pykälän 2 momentti liittyy 1 momentin 1 
kohdassa olevaan säännökseen, jonka nojalla 
eläkesäätiön toimintaa on toimintapiiriin 
kuuluvien lukumäärän pienenemisestä huoli
matta mahdollista jatkaa, jos toimintapiiriin 
kuuluvien lukumäärä todennäköisesti seuraa
van neljän kuukauden aikana täyttää lain tai 
sääntöjen mukaisen vähimmäismäärän. Sosi
aali- ja terveysministeriön suostumuksella 
eläkesäätiö voisi toimia tällaisessa tilanteessa 
enintään yhden kalenterivuoden. Jollei toi
mintapiiriin kuuluvien henkilöiden lukumää
rä tämän jälkeenkään ole noussut vaaditta
vaan vähimmäismäärään, eläkesäätiö olisi 
purettava. Edellytyksenä ministeriön suostu
muksen antamiselle on kuitenkin, etteivät 
vakuutetut etuudet vaarannu. 

Pykälän 3 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriö voisi antaa eläkesäätiölle 
luvan jatkaa toimintaansa, vaikka työnantaja 
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lopettaa toimintansa 1 momentissa tarkoite
tulla tavalla. Perusteena luvan antamiselle 
voisi olla se, että toimintapiiriin kuuluvien 
lukumäärä ei enää lisäänny ja eläkesäätiöllä 
on riittävästi varoja selviytyäkseen vastuis
taan. 

Pykälän 4 momentti koskee eläkesäätiön 
vapaaehtoista purkamista. Eläkesäätiö voi 
koska tahansa päättää purkamisesta, eikä 
selvitystilan asettamiseen tällöin vaadita mi
tään erityisiä perusteita. 

79 §. Pykälässä säädettäisiin eläkesäätiön 
selvitystilapäätöksen tekemisestä ja selvitys
tilan alkamisesta. Pykälä sisältää myös sään
nökset sen tilanteen varalta, ettei eläkesäätiö 
tee purkamispäätöstä, vaikka purkamiseen 
olisi olemassa pakottava peruste. 

Päätöksen eläkesäätiön asettamisesta selvi
tystilaan tekee yleensä eläkesäätiön hallitus. 
Jos eläkesäätiöllä on hallintoneuvosto, se 
tekee päätöksen, jos sellaisen päätöksen te
keminen on säännöissä määrätty hallintoneu
voston tehtäväksi. Päätösvaltaisen toimieli
men yksinkertainen enemmistöpäätös riittää, 
jollei säännöissä vaadita määräenemmistö
päätöstä. 

Selvitystila alkaa yleensä sma pmvana, 
jona selvitystilapäätös tehdään. Jos eläkesää
tiön purkaminen tapahtuu vapaaehtoisesti, 
hallitus tai hallintoneuvosto voisi määrätä 
selvitystilan alkavaksi myöhempänäkin ajan
kohtana. 

Jollei eläkesäätiö tee päätöstä selvitystilaan 
asettamisesta, vaikka päätös olisi lain tai 
eläkesäätiön sääntöjen mukaan tehtävä, elä
kesäätiö voitaisiin 2 momentin mukaan aset
taa selvitystilaan sosiaali- ja terveysministe
riön määräyksellä. Ministeriön oikeudesta 
määrätä eläkesäätiö purettavaksi on säännös 
ehdotuksen 67 §:ssä. Asiaa koskevan hake
muksen on ministeriölle velvollinen teke
mään hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen 
tai asiamies. Hakemuksen on oikeutettu te
kemään myös eläkesäätiön tilintarkastaja. 

Jollei eläkesäätiötä aseteta selvitystilaan tai 
kukaan ei tee sitä koskevaa hakemusta mi
nisteriöön, vaikka eläkesäätiön pakollisen 
purkamisen edellytykset ovat olemassa, mi
nisteriön on ryhdyttävä toimenpiteisiin 
oma-aloitteisesti. Tästä on säännös pykälän 
3 momentissa. Ministeriön on kuultava elä
kesäätiön hallitusta tai asiamiestä, jollei toi
mikelpoista hallitusta ole, ennen kuin se te
kee päätöksen eläkesäätiön asettamisesta 
selvitystilaan. 

80 §. Pykälässä säädettäisiin eläkesäätiön 

toimielimistä selvitystilan aikana. 
Samalla kun hallitus tai hallintoneuvosto 

päättää selvitystilaan asettamisesta, sen on 1 
momentin mukaisesti valittava vähintään 
yksi selvitysmies, joka selvitystilan aikana 
hoitaa eläkesäätiön asioita hallituksen, mah
dollisen hallintoneuvoston ja asiamiehen 
sijasta. Selvitysmiesten lukumäärä on va
paasti valittavissa eikä esimerkiksi eläkesää
tiön sääntöjen määräyksiä hallituksen jäsen
ten lukumäärästä voida soveltaa. Hallituksen 
jäsen ja asiamies voidaan valita selvitysmie
heksi. Sosiaali- ja terveysministeriöllä olisi 
oikeus määrätä hallituksen tai hallintoneu
voston valitsemien selvitysmiesten lisäksi 
yksi selvitysmies. Jos eläkesäätiö on jo sel
vitystilassa, eikä sillä ole toimikelpoista sel
vitysmiestä, ministeriön on se määrättävä. 

Jos ministeriö 67 §:n perusteella määrää 
eläkesäätiön selvitystilaan, sen on 2 momen
tin mukaan samalla määrättävä yksi tai 
useampi selvitysmies. 

Pykälän 3 momentista käy ilmi periaate, 
jonka mukaan selvitysmiehet ovat yleensä 
samassa asemassa kuin eläkesäätiön hallituk
sen jäsenet. Selvitysmiesten asema vastaisi 
myös asiamiehen ja mahdollisen hallintoneu
voston jäsenten asemaa. Selvitysmiehiin ei 
kuitenkaan sovellettaisi esimerkiksi hallituk
sen toimikautta koskevia säännöksiä. Selvi
tysmiesten tehtävät tähtäävät pääsääntöisesti 
eläkesäätiön purkamiseen. Sen lisäksi selvi
tysmiesten on huolehdittava selvitystilan 
aikana niistä muista tehtävistä, jotka kuului
sivat hallitukselle, hallintoneuvostolle ja 
asiamiehelle. Selvitysmiehet pitävät kokouk
sia ja laativat niistä pöytäkirjat 

Pykälän 4 momentissa on säännös selvi
tysmiehille maksettavasta palkkiosta. Selvi
tysmiehille syntyvät kustannukset voitaisiin 
suorittaa eläkesäätiöstä laskua vastaan heti. 
Laskut olisi kuitenkin jälkikäteen esitettävä 
ministeriölle hyväksyttäväksi samalla, kun 
pyydetään ministeriötä hyväksymään selvi
tysmiesten palkkio. Selvitysmiesten palkkion 
olisi oltava tehtyyn työhön nähden kohtuulli
nen. 

Pykälän 5 momentista käy ilmi, ettei tilin
tarkastajien tehtävä lakkaa eläkesäätiön jou
tuessa selvitystilaan. Tilintarkastajan tehtävä 
jatkuu selvitystilan ajan, vaikka tilintarkasta
ja olisi aikanaan valittu määräajaksi ja mää
räaika päättyisi selvitystilan aikana. Jos tilin
tarkastaja eroaa, tulee esimerkiksi esteelli
seksi, ministeriön on määrättävä uusi tilin
tarkastaja. Selvitysmiesten velvollisuutena 
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olisi ilmoittaa tilintarkastajan puuttumisesta 
ministeriölle. Ilmoituksen voisi tehdä myös 
kuka tahansa muu henkilö. Koska eläkesää
tiöllä on oltava vähintään kaksi tilintarkasta
jaa, ministeriön on määrättävä uusi tilintar
kastaja eronneen tilalle, vaikka eläkesäätiöllä 
olisikin vielä yksi kelpoisuusehdot täyttävä 
tilintarkastaj a. 

Selvitystilan asianmukainen sujuminen 
varmistetaan sillä, että tilintarkastaja lausuu 
tästä asiasta lausunnossaan. 

81 §. Pykälässä säädettäisiin selvitysmies
ten velvollisuudesta laatia tilinpäätös selvi
tystilan alettua. 

Ehdotettu sääntely perustuu käytännölli
syysnäkökohtaan. Kun eläkesäätiö on asetet
tu selvitystilaan, selvitysmiehet ovat tulleet 
hallituksen tilalle. Kun myös kirjanpitoai
neisto on selvitystilan alettua siirtynyt selvi
tysmiesten haltuun, on tarkoituksenmukai
sempaa, että selvitysmiehet laativat ja alle
kirjoittavat tilinpäätöksen, vaikkakin se ajal
lisesti kohdistuu selvitystilaa edeltävään ai
kaan. 

Selvitystilan alettua selvitysmiesten olisi 1 
momentin mukaan tehtävä tilinpäätös ajalta, 
jolta sitä ei vielä ole tehty. 

Jos selvitystila alkaa ennen kuin edellisen 
tilikauden tilinpäätös on tehty, selvitysmies
ten on 2 momentin mukaan tehtävä kaksi 
erillistä tilinpäätöstä. 

Vaikka selvitysmiehet tekevätkin tilinpää
töksen, sillä ei ole 3 momentin mukaan mer
kitystä eläkesäätiön hallituksen vastuun kan
nalta. Jos selvitysmiehet ovat tehneet tilin
päätöksen useammalta tilikaudelta ja elä
kesäätiön hallitus on välillä vaihtunut, kukin 
hallitus vastaa omasta toimikaudestaan. 

82 §. Pykälässä säädettäisiin selvitystilaa 
koskevien ilmoitusten tekemisestä eläkesää
tiörekisteriin. 

Eläkesäätiön asettamisesta selvitystilaan ja 
selvitysmiesten valinnasta selvitysmiesten 
olisi 1 momentin mukaan tehtävä ilmoitus 
eläkesäätiörekisteriin. Myös eläkesäätiön 
nimen kirjoittamisesta olisi ilmoitettava re
kisteriin. Selvitysmiehet kirjoittavat elä
kesäätiön nimen yhdessä, mutta nimenkir
joittamisesta voidaan päättää toisinkin 
(83 §). Jos esimerkiksi kukin selvitysmies 
yksin voi kirjoittaa eläkesäätiön nimen, on 
tästä tehtävä ilmoitus rekisteriin. 

Pykälän 2 momentti koskee sitä tilannetta, 
että sosiaali- ja terveysministeriö määrää 
eläkesäätiön selvitystilaan tai määrää sille 
selvitysmiehiä. Ministeriön olisi kummassa-

kin tapauksessa tehtävä asiasta merkintä elä
kesäätiörekisteriin oma-aloitteisesti ilman 
erillistä ilmoitusta. 

83 §. Pykälä sisältää selvitysmiesten ase
maa koskevan yleissäännöksen sekä sään
nöksen eläkesäätiön nimen kirjoittamisesta. 

Pykälän 1 momentissa on yleissäännös 
selvitysmiesten tehtävistä. Selvitysmiehet 
hoitavat selvitystilan aikana hallitukselle, 
mahdolliselle hallintoneuvostolle ja asiamie
helle kuuluvat tehtävät. Selvitysmiesten on 
muun muassa ratkaistava eläkettä ja muita 
etuuksia koskevat hakemukset. Selvitysmies
ten on ratkaistava ensinnäkin selvitystilan 
alkaessa vireillä olleet hakemukset. Selvitys
miesten on ratkaistava myös ne selvitystilan 
alkamisen jälkeen vireille tulleet hakemuk
set, jotka perustuvat ennen vakuutustoimin
nan luovuttamista sattuneisiin tai sattuviin 
eläke- tai muihin vakuutustapahtumiin. Sel
vitysmiesten on ratkaistava myös eläkkeiden 
ja muiden etuuksien vähentämistä ja lakkaut
tamista koskevat asiat. Hakemusten ratkai
sussa selvitysmiehillä on mahdollisuus käyt
tää apunaan asiantuntijoita. Selvitysmiesten 
on myös huolehdittava siitä, että eläkkeet ja 
muut etuudet maksetaan selvitystilan aikana 
85 §:n mukaisesti. 

Pykälän 2 momentti sisältää pääsäännön, 
jonka mukaan eläkesäätiön nimen selvitysti
lan aikana kirjoittavat selvitysmiehet yhdes
sä. Pykälässä on kuitenkin annettu mahdolli
suus, että selvitysmiehiä asetettaessa voidaan 
nimenkirjoittamisesta päättää toisinkin. Jos 
on valittu useita selvitysmiehiä, saattaa olla 
tarkoituksenmukaista, että nimenkirjoitusoi
keudesta määrätään esimerkiksi siten, että 
nimen kirjoittaa kaksi selvitysmiestä yhdes
sä. Nimenkirjoitusoikeudesta voidaan päättää 
myös niin, että kukin selvitysmies kirjoittaa 
eläkesäätiön nimen yksin. Pykälä ei aseta 
estettä myöskään sille, että nimenkirjoitusoi
keus annettaisiin muullekin henkilölle kuin 
selvitysmiehelle. Vaikkakaan tähän ei liene 
yleistä tarvetta, nimenkirjoitusoikeus saattaa 
joskus olla aiheellista myöntää esimerkiksi 
henkilölle, joka selvitysmiesten apuna hoitaa 
eläkesäätiön purkamista olematta kuitenkaan 
itse selvitysmies. 

Nimenkirjoitusoikeutta koskeva päätös 
koskee myös ministeriön asettamaa selvitys
miestä. Käytännössä eläkesäätiö asettaa en
sin selvitysmiehen ja ministeriö asettaa 
omansa myöhemmin. Koska nimenkirjoitus
oikeus alkaa selvitysmiehen asettamispäiväs
tä, ministeriön asettama selvitysmies tulee 
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tässä tilanteessa nimenkirjoittajaksi myöhem
min. Tällöin ministeriön on samalla määrät
tävä, miten uusi selvitysmies kirjoittaa elä
kesäätiön nimen. 

Vaikka selvitysmiehet tulevat hallituksen 
tilalle, lakiehdotuksen 26 §:ssä tai eläkesää
tiön säännöissä olevia hallitusta koskevia 
nimenkirjoitussäännöksiä ei voitaisi soveltaa. 

84 §. Selvitysmiesten ensimmäisiä tehtäviä 
ovat 82 §:n mukaisen ilmoituksen tekeminen 
sosiaali- ja terveysministeriölle sekä julkisen 
haasteen hakeminen eläkesäätiön velkojille. 
Selvitysmiesten toiminnan on tähdättävä elä
kesäätiön toiminnan selvittämiseen ja lopet
tamiseen. Selvitysmiesten on tätä varten 
haettava viipymättä julkinen haaste eläkesää
tiön velkojille. 

85 §. Pykälässä on säännökset eläkkeiden 
ja mui~en etuuks~en _maksamisesta selvitys
tilan tat konkurssm atkana. 

Selvitystilan aikana on suoritettava kaikki 
ne eläkkeet ja etuudet, jotka sinä aikana 
erääntyvät maksettaviksi. Merkitystä ei ole 
sillä, onko etuutta haettu tai päätös sen 
myöntämisestä annettu ennen tai jälkeen sel
vitystilan alkamisen. Sen sijaan eläkesäätiön 
konkurssitilan aikana etuuksien maksatnista 
on rajoitettu. Konkurssin alkamispäivänä tai 
sen jälkeen maksettavaksi erääntynyt ~läke 
tai muu etuus on maksettava, JOS oikeus 
etuuteen on syntynyt ennen konkurssin alka
mispäivää. Maksu suoritetaan kyseisten 
etuuksien katteena olevista varoista. 

86 §. Pykälä sisältää säännökset eläkesää
tiön saatavien irtisanomisesta. 

Pykälän 1 momentissa on säännös siltä 
varalta, ettei eläkesäätiöllä ole käteisiä varo
ja eläkkeitä, muita etuuksia tai hoitokuluja 
varten, mutta sillä on kuitenkin saatavaa 
työnantajalta. Tällaisessa tilanteessa elä
kesäätiö voi irtisanoa edellä mainittuihin 
menoihin tarvittavan määrän suoritettavaksi 
välittömästi irtisanomisen jälkeen. 

Pykälän 2 momentti koskee saatavien ir
tisanomista muissa kuin 1 momentissa tar
koitetuissa tilanteissa. Sen jälkeen kun sopi
mus vakuutustoiminnan luovuttamisesta 
(88 §) on tehty, eläkesäätiö voi irtisanoa 
minkä tahansa saatavansa niin, että ir
tisanomisaika on kuusi kuukautta. Näin voi
daan menetellä siitä huolimatta, että ir
tisanottavalle lainalle olisi aikanaan sovittu 
pitempi irtisanomisaika. 

87 §. Pykälässä säädettäisiin tilinpäätök
sestä selvitystilan aikana. 

Selvitysmiesten velvollisuutena on laatia 

tilinpäätös kultakin tilikaudelta. Ehdotettu 
neljän kuukauden määräaika on sama kuin 
hallitukselle 38 §:ssä asetettu vastaava aika. 

Eläkesäätiön selvitystila olisi pyrittävä saa
maan päätökseen kahden vuoden kuluessa 
selvitystilan alkamisesta. Selvitysmiesten on 
toimintakertomuksessaan ilmoitettava syyt 
selvitystoimien viivästymiseen, mikäli selvi
tystila pitkittyy. 

88 §. Ehdotuksen mukaan lähtökohtana 
on, että eläkesäätiön varoilla turvataan ensi
sijaisesti toimintapiiriin kuuluvien ja kuulu
neiden sekä eläkkeen ja muiden etuuksien 
saajien etuudet. Vasta sen jälkeen varoja 
käytettäisiin muihin tarkoituksiin, esimerkik
si velkojen maksuun. Pykälä sisältäisi sään
nökset eläkesäätiössä järjestettyjen eläke- ja 
muiden etuuksien uudelleen järjestämisestä 
eläkesäätiön purkamistilanteessa. 

Pykälän 1 momentissa on pääsääntö, jonka 
mukaan eläkesäätiössä järjestettyjä eläke- ja 
muita etuuksia vastaavat etuudet olisi järjes
tettävä jossain muussa vakuutuslaitoksessa. 
Etuudet on järjestettävä siltä osin kuin ne 
perustuvat vakuutussuhteeseen, joka on jat
kunut ennen selvitystilan alkamista. Jos 
etuus on markkamääräisesti niin pieni, ettei 
sillä ole merkitystä sen tilanteen varalta, jota 
varten etuus on järjestetty, se voidaan mak
saa rahana kertasuorituksena. Sosiaali- ja 
terveysministeriö vahvistaa määrän, jota pie
nempi määrä voidaan maksaa kertasuorituk
sena. 

Pykälän 2 momentissa on säännös sen eri
tyistilanteen varalta, että eläkesäätiö lopete
taan työnantajan toiminnan päättymisen ta
kia. Tällaisessa tilanteessa on turvattava 
myös niiden etuudet, joiden vakuutussuhde 
on päättynyt joko irtisanomiseen tai ir
tisanoutumiseen vuoden kuluessa ennen kuin 
työnantaja lopetti toimintansa. Etuudet on 
turvattava siinäkin tapauksessa, ettei elä
kesäätiössä ole vapaakirjaoikeutta. Säännöstä 
ehdotetaan kohtuussyistä. Taloudellisten 
edellytysten huonontuessa työnantaja usein 
vähentää henkilökuntaansa irtisanomisilla ja 
toisaalta henkilöt saattavat työn päättymisen 
pelossa omasta aloitteestaan hakeutua muu
alle. Koska vakuutussuhde näin ollen päät
tyy työnantajasta johtuvista syistä, olisi koh
tuullista, että myös näiden henkilöiden etuu
det turvattaisiin. Säännöksen soveltaminen ei 
tulisi kyseeseen työntekijäin eläkelain mu
kaisten etuuksien kohdalla, koska ne on jo 
kyseisen lain perusteella turvattava myös 
tällaisessa tilanteessa. 
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Jollei eläkesäätiö saa aikaan kohtuullista 
sopimusta etuuksien ostosta toisen eläkesää
tiön, eläkekassan tai vakuutusyhtiön kanssa, 
varat jaettaisiin 3 momentin mukaan eläke
vastuuosuuksien mukaisessa suhteessa niille, 
joilla on eläkesäätiön sääntöjen mukaan sii
hen oikeus. Sopimusten kohtuullisuuden har
kitsee viime kädessä sosiaali- ja terveysmi
nisteriö, jonka hyväksyminen vaaditaan 
myös varojen jakoon. Momenttia ei sovellet
taisi työntekijäin eläkelain mukaiseen vas
tuuseen, koska sen mukaisia eläkevastuu
osuuksia ei voida luovuttaa rahana, vaan ne 
on käytettävä aina vastaavan järjestelyn otta
miseen toisesta eläkelaitoksesta. 

Pykälän 4 momentissa on säännös siltä 
varalta, etteivät eläkesäätiön varat riitä 
etuuksien täysimääräiseen turvaamiseen. 
Myös tämä säännös tulisi kyseeseen vain 
lisäetuuksien kohdalla. Säännöksen mukaan 
ensin olisi turvattava jo eläkkeellä olevien 
henkilöiden alkaneet eläkkeet sekä heidän ja 
heidän edunsaajiensa vastaiset eläkkeet ja 
muut etuudet. Tähän tarkoitukseen ei voitaisi 
kuitenkaan käyttää niitä varoja, jotka eläke
vastuun kattamista koskevien vähimmäisvaa
timusten mukaisesti ovat toimintapiiriin kuu
luvien ja kuuluneiden etuuksista aiheutuvan 
eläkevastuun katteena, koska samassa mo
mentissa olevan säännöksen mukaan nämä 
varat olisi käytettävä näiden henkilöiden 
etuuksien turvaamiseen. 

Lisäeläketurvasta aiheutuvan eläkevastuun 
kattamisaste nousee lain siirtymäsäännöksis
sä olevan aikataulun mukaisesti. Alkaneista 
eläkkeistä aiheutuva eläkevastuu tulee koko
naan katetuksi aikaisemmin kuin toimintapii
riin kuuluvien etuudet. Jos eläkesäätiö pure
taan siirtymäaikana, ja katetta olisi käypä 
arvo huomioon ottaen vähintään laissa sää
detty määrä, katteesta erotettaisiin ensin toi
mintapiiriin kuuluvien osuus ja sen jälkeen 
turvattaisiin eläkkeensaajien etuudet. Tarkoi
tuksena on, että eläkkeensaajat saisivat kat
tamisastetta vastaavan määrän lisäksi jäljellä 
olevista varoista niin paljon, että etuudet 
voitaisiin turvata täysin. Jos varoja jäisi jäl
jelle sen jälkeen, kun eläkkeensaajien etuu
det olisi kokonaan turvattu, ne käytettäisiin 
toimintapiiriin kuuluvien etuuksien turvaa
miseen. 

Jos eläkesäätiössä ei olisi varoja niin pal
jon, että etuudet voitaisiin turvata katta
misastetta vastaavasti, etuuksia olisi alennet
tava. Etuudet, niin alkaneet eläkkeet kuin 
toimintapiiriin kuuluvienkin etuudet, olisi 

silloin turvattava 47 ja 146 §:n mukaisen 
kattamisvaatimuksen mukaisessa suhteessa. 

Jos varoja jäisi vielä sen jälkeen, kun elä
kesäätiö olisi suorittanut velkansa ja täyttä
nyt muutkin sitoumuksensa, ne käytettäisiin 
pykälän 5 momentin mukaan eläkesäätiön 
säännöissä määrätyllä tavalla eläkkeen ja 
muiden etuuksien sekä toimintapiiriin kuulu
vien ja kuuluneiden henkilöiden etuuksien 
turvaamiseen. Tällaiset määräykset ovat 
säännöissä määrättävissä ja ne voivat siis 
vaihdella eläkesäätiöittäin. 

Pykälän 6 momentissa on säännös, jonka 
mukaan 1 momentin toisessa virkkeessä ja 
2-4 momentissa säädettyä ei sovelleta 
työntekijäin eläkelain mukaiseen toimintaan. 

89 §. Pykälä sisältää säännökset sellaisen 
tilanteen varalta, jossa selvitystilassa oleva 
eläkesäätiö ei jostain syystä tee sopimusta 
vakuutustoiminnan luovuttamisesta toisen 
eläkesäätiön tai -kassan tai vakuutusyhtiön 
kanssa. Jottei selvitystilaa tarpeettomasti pit
kitetä, pykälässä säädettäisiin erityistoimista 
tällaisessa tilanteessa. Tätä säännöstä ei so
vellettaisi 3 momentin mukaan työntekijäin 
eläkelain mukaiseen toimintaan. 

Pykälän 1 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriön olisi määrättävä ajankoh
ta, johon mennessä sopimus on tehtävä. Jol
lei sopimusta siitä huolimatta saada aikaan, 
omaisuus muutettaisiin rahaksi ja jaettaisiin 
niille, joilla eläkesäätiön sääntöjen perusteel
la on siihen oikeus. 

Pykälän 2 momentissa on säännökset sel
vitysmiesten velvollisuudesta laatia luettelo 
jaossa noudatettavista suhdeluvuista, luette
lon nähtävillä pitämisestä sosiaali- ja ter
veysministeriössä ja nähtävilläoloa koskevas
ta ilmoittamisesta sekä oikeudesta hakea mi
nisteriöitä oikaisua mainittuihin suhdelukui
hin. 

90 §. Pykälässä säädettäisiin eläkesäätiön 
velkojen maksamisesta sekä jäljelle jäävän 
eläkesäätiön omaisuuden jakamisesta. 

Pykälän 1 momentin mukaan omaisuuden 
jakamiseen, lukuunottamatta etuuksien tur
vaamista 88 §:n mukaan, saataisiin ryhtyä 
vasta julkisen haasteen paikalletulopäivän 
jälkeen. Jäljelle jääneillä varoilla maksetaan 
ensin kaikki tiedossa oleva eläkesäätiön vel
ka tai erotetaan varat myöhempää suoritta
mista varten esimerkiksi rahalaitokseen 
omalle talletustilille. 

Ehdotuksen 48 §:n mukaista vakuutta ei 
ole tarkoitettu käytettäväksi muuhun kuin 
työntekijäin eläkelain mukaisesta eläketur-
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vasta aiheutuvien sitoumusten suorittami
seen. Koska ehdotuksen 88 §:n nojalla va
kuutta saatettaisiin joutua käyttämään mui
hinkin eläkesäätiön suorituksiin, on pykälän 
2 momentissa tämän estämiseksi säännös, 
jonka mukaan vakuus on palautettava asetta
jalleen siltä osin, kuin sitä ei ole käytetty 
varsinaiseen tarkoitukseensa. 

Pykälän 3 momentin mukaan jäljelle jää
neet varat käytetään eläkesäätiön säännöissä 
määrätyllä tavalla. Säännöissä voidaan mää
rätä esimerkiksi, että jäljelle jääneet varat 
palautetaan toimintapiiriin kuuluneiden sosi
aaliseen toimintaan. 

91 §. Pykälä sisältää säännökset toiminta
piiriin kuuluvien ja kuuluneiden henkilöiden 
sekä eläkkeen ja muiden etuuksien saajien 
etuoikeudesta selvitystilassa olevan eläkesää
tiön varoihin. 

Pykälän mukaan olisi toimintapiiriin kuu
luvilla ja kuuluneilla henkilöillä sekä eläk
keen ja muiden etuuksien saajilla osuuksis
taan eläkevastuuseen keskenään samanlainen 
etuoikeus eläkesäätiön omaisuuteen kuin 
irtaimen pantin haltijalla. Kyseinen etuoi
keus ei kuitenkaan huononna käteispantin 
eikä omaisuuteen vahvistetun kiinnityksen 

ha~~~~~~~~~~fössä kyseisillä henkilöillä on 
etuoikeus sen osaston varoihin, johon hän 
kuuluu. Vastaavasti yhteiseläkesäätiössä toi
mintapiiriin kuuluvilla ja kuuluneilla on oi
keus sen työnantajan varoihin, jonka palve
luksessa hän on. Yhteiseläkesäätiössä, jossa 
noudatetaan tasaavaa järjestelmää, etuoikeus 
eläkesäätiön varoihin määräytyy saman työn
antajan eläkevastuuosuuksien mukaisessa 
suhteessa. 

92 §. Pykälä sisältää lopputilitystä koske
vat säännökset. 

Selvitysmiesten saatua selvitystehtävän 
suoritetuksi, heidän olisi 1 momentin mu
kaan laadittava selvitysmenettelystä lopputi
litys. Lopputilitys muodostuu koko selvitys
menettelyn käsittäväitä ajalta annettavasta 
kertomuksesta, johon sisältyy myös selostus 
eläkesäätiön varojen jaosta. Kertomukseen 
on liitettävä tilinpäätöksiä koskevat asiakirjat 
koko selvitystilan ajalta. Kertomuksen joh
dosta on suoritettava tilintarkastus. Lopputi
litys liitteineen Ja ti~in~arkastuske~o!llus. ~lisi 
toimitettava sostaah- Ja terveysmtmstenolle. 
Vastaavalla tavalla kuin perustamisesta on 
tehtävä ilmoitus patentti- ja rekisterihallituk
selle kaupparekisteriin tehtävää merkintää 
varten, on myös eläkesäätiön lakkaamisesta 

ilmoitettava patentti- ja rekisterihallitukselle. 
Toimintapiiriin kuuluvien ja kuuluneiden 

sekä eläkkeen ja muiden etuuksien saajien 
olisi saatava tietää selvitysmenettelyn päätty
misestä ja lopputilityksen antamisesta. Tieto 
on tarpeen esimerkiksi siltä varalta, että joku 
tahtoisi sitä moittia. Jotta edellä mainituilla 
henkilöillä olisi tosiasiallinen mahdollisuus 
saada asiasta tieto, siitä olisi ilmoitettava 
eläkesäätiön kotipaikkakunnalla ilmestyvässä 
sanomalehdessä. Tästä on säännös 2 mo
mentissa. Selvitysmiesten harkittavaksi jäisi, 
minkä lehden avulla tieto lopputilityksen 
antamisesta saadaan mahdollisimman monen 
henkilön tietoon. 

93 §. Pykälä koskee selvitysmiesten anta
man lopputilityksen moittimista. Koska lop
putilitykseen sisältyy myös selostus elä
kesäätiön omaisuuden jaosta, moiteoikeus 
koskisi samalla myös sitä. 

94 §. Pykälä sisältää säännökset eläkesää
tiön purkamisajankohdasta sekä lopputilityk
seen liittyvien asiakirjojen säilyttämisestä. 

Kun lopputilityksestä on koulutettu eikä 
kolmen kuukauden kuluessa siitä ole nostet
tu kannetta eläkesäätiötä vastaan, eläkesäätiö 
katsotaan 1 momentin mukaan puretuksi. 
Purkamispäivä olisi kyseisen kolmen kuu
kauden ajan päättymispäivää seuraava päivä. 
Jos kanne on nostettu, eläkesäätiö katsotaan 
puretuksi, kun asia on ratkaistu ja ratkaisu 
on tullut lainvoimaiseksi. Ministeriö tekisi 
eläkesäätiörekisteriin merkinnän eläkesäätiön 
purkamisesta. Merkinnän tekemistä varten 
selvitysmiesten on toimitettava ministeriöön 
tieto eläkesäätiön purkautumisesta eli tieto 
joko siitä, ettei kannetta ole nostettu, tai että 
kanne on lainvoimaisesti ratkaistu. 

Pykälän 2 momentin mukaan lopputilityk
seen liittyvät asiakirjat, eläkesäätiön hallin
toelimien kokouspöytäkirjat, eläkepäätöksiin 
liittyvät asiakirjat sekä muut eläkesäätiön 
toimintaan olennaisesti liittyvät asiakirjat 
olisi säilytettävä kymmenen vuotta sosiaali
ja terveysministeriön hyväksymällä tavalla. 
Toimintaan olennaisesti liittyvillä asiakirjoil
la tarkoitetaan esimerkiksi sijoitustoimintaan 
liittyviä asiakirjoja. Ministeriö antaa tarkem
mat ohjeet asiakirjojen säilyttämisestä. 

95 §. Pykälässä säädettäisiin eläkesäätiön 
selvitystilan lopettamisesta ja eläkesäätiön 
purkamisesta sosiaali- ja terveysministeriön 
päätöksellä. Yksinkertaistettu purkamis
menettely on tarkoituksenmukainen toimen
pide silloin, kun eläkesäätiöllä on varoja niin 
vähän, etteivät ne riitä edes selvityskulujen 
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suorittamiseen. 
Jolleivät eläkesäätiön varat riitä selvitys

kuluihin, selvitysmiehet voisivat ilmoittaa 
asiasta sosiaali- ja terveysministeriölle. Mi
nisteriö voi saatuaan selvitysmiesten ilmoi
tuksen määrätä selvitystilan lopetettavaksi ja 
eläkesäätiön puretuksi. Tällöin ei noudatet
taisi tämän luvun tilinpäätöksen laatimista, 
julkista haastetta eikä lopputilitystä ja sen 
moittimista koskevia säännöksiä. 

Jos purkamismenettely aiheuttaa kustan
nuksia, joita ei voida kattaa selvitystilassa 
olevan eläkesäätiön varoista, loppuosa selvi
tyskuluista maksettaisiin vakuutustarkastuk
sen kustantamiseksi annetun lain (479/44) 
nojalla eläkesäätiöiltä perityistä varoista. 
Ministeriö poistaa tämän jälkeen eläkesääti
ön rekisteristä ilman selvitysmiesten eri il
moitusta. 

96 §. Pykälässä säädettäisiin selvitystilan 
jatkamisesta. 

Pykälän 1 momentin mukaan selvitystilaa 
voitaisiin jatkaa tietyissä tilanteissa sen jäl
keen, kun eläkesäätiö on purettu. Selvitystä 
voitaisiin ensinnäkin jatkaa, jos eläkesäätiöl
le tulee uusia varoja. Selvitystilaa voitaisiin 
muulloinkin jatkaa, jos se olisi tarpeen. Elä
kesäätiön purkamisen jälkeen voi esimerkik
si tulla ilmi, että selvitysmies on syyllistynyt 
väärinkäytökseen, jolloin selvitystilaa jatke
taan ja tarvitaan uusi selvitysmies edusta
maan eläkesäätiötä oikeudenkäynnissä. 

Koska eläkesäätiö on jo purettu, sillä ei 
ole toimikelpoisia selvitysmiehiä. Tästä 
syystä sosiaali- ja terveysministeriön on 1 
momentin mukaan määrättävä vähintään yksi 
selvitysmies joko omasta aloitteestaan tai 
erillisestä hakemuksesta sen mukaan kuin 
80 §:n 1 momentissa säädetään. 

Selvitystilan jatkaminen ei ole mielekästä, 
jos eläkesäätiölle tulevien uusien varojen 
määrä jää vähäiseksi. Pykälän 2 momentti 
sisältää tästä syystä säännöksen, jonka no
jalla varojen käytöstä voitaisiin päättää 
ilman jatkettua selvitystilaakin. Selvitysmie
het voisivat hakea tällaista päätöstä sosiaali
ja terveysministeriöltä. Varat määrätään täl
löin joko valtiolle tai ne voidaan vaihtoeh
toisesti käyttää johonkin eläkesäätiön toimin
taan läheisesti liittyvään tarkoitukseen. 

97 §. Pykälässä säädettäisiin selvitystilan 
lopettamisesta työnantajan päätöksellä. Pää
töksen tekee työnantaja, koska selvitysmie
het eivät toiminnan luonteen vuoksi voi täl
laista päätöstä tehdä eikä hallitusta ole. 

Pykälän 1 momentin mukaan työnantaja 

voisi päättää selvitystilan lopettamisesta ja 
eläkesäätiön toiminnan jatkamisesta silloin, 
kun eläkesäätiö on asetettu selvitystilaan 
vapaaehtoisesti. Päätöstä selvitystilan lopet
tamisesta ei kuitenkaan saisi tehdä ennen 
kuin tilintarkastajat ovat antaneet asiasta lau
suntonsa. 

Selvitystilan lopettamispäätöstä ei saa teh
dä, jos selvitystilan aikana on syntynyt myös 
lakiin perustuva purkamisperuste ja peruste 
on edelleen voimassa. Sama koskee tilannet
ta, jossa eläkesäätiön omaisuutta on ehditty 
jakaa, tai jos eläkesäätiö on jo luovuttanut 
vakuutustoimintansa toiselle vakuutuslaitok
selle. 

Kun selvitystila lopetetaan ja eläkesäätiön 
toimintaa päätetään jatkaa, eläkesäätiölle on 
2 momentm mukaan valittava sen sääntöjen 
mukaisesti hallitus sekä säännöistä riippuen 
myös hallintoneuvosto. Tästä huolehtiminen 
on työnantajan velvollisuus. 

Pykälän 3 momentin mukaan selvitysmies
ten on ilmoitettava eläkesäätiörekisteriin sel
vitystilan lopettamista koskevasta päätökses
tä ja uuden hallituksen ja mahdollisen hal
lintoneuvoston valitsemisesta. Eläkesäätiö 
voisi jatkaa toimintaansa vasta sen jälkeen, 
kun asianomaiset rekisterimerkinnät on teh
ty. Velkojien suojaksi momentissa lisäksi 
säädettäisiin, että velkojille mahdollisesti jo 
haettu julkinen haaste jää vaikutuksetta, kun 
selvitystila on lopetettu. 

98 §. Pykälä sisältää eläkesäätiön konkurs
sia koskevia erityissäännöksiä. Muutoin elä
kesäätiön konkurssiin sovelletaan yleisiä 
konkurssisäännöksiä. 

Eläkesäätiön omaisuus voitaisiin 1 mo
mentin mukaan luovuttaa konkurssiin aino
astaan hallituksen päätöksen perusteella. 
Hallintoneuvosto ei tällaista päätöstä voisi 
tehdä. Jos eläkesäätiö on selvitystilassa, kon
kurssiin asettaminen tapahtuisi selvitysmies
ten päätöksen perusteella. Konkurssissa ole
vaa eläkesäätiötä edustavat hallitus ja asia
mies tai ennen konkurssin alkamista valitut 
selvitysmiehet Estettä ei ole siihen, että 
konkurssin aikana valitaan uusia hallituksen 
jäseniä tai selvitysmiehiä. Hallituksen jäseniä 
tai selvitysmiehiä voidaan myös vaihtaa toi
siin mainittuna aikana. 

Ehdotuksen 74 §:n mukaan tuomioistuin 
on velvollinen ilmoittamaan sosiaali- ja ter
veysministeriölle eläkesäätiön asettamisesta 
konkurssiin. Tuomioistuimen olisi lisäksi 2 
momentin mukaan ministeriön niin esittäessä 
määrättävä yksi henkilö uskottuna miehenä 
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osallistumaan konkurssipesän hallintoon. 
Pykälän 3 momentin mukaan konkurssiti

lan aikana olisivat voimassa 88, 89 ja 91 §:n 
etuoikeussäännökset, jotka koskevat toimin
tapiiriin kuuluvien ja kuuluneiden henkilöi
den sekä eläkkeen ja muiden etuuksien saa
jien osuutta eläkesäätiön varoihin. 

Jos eläkesäätiön velat konkurssin päättyes
sä ovat varoja suuremmat, eläkesäätiö pur
kautuu. Purkautumisajankohta on 4 momen
tin mukaan hallituksen antama lopputilitys. 
Eläkesäätiön purkamisesta olisi hallituksen 
ilmoitettava eläkesäätiörekisteriin. Vähintään 
yhden hallituksen jäsenen olisi allekirjoitet
tava ilmoitus. 

Jos eläkesäätiöllä on omaisuutta jäljellä 
konkurssin päättyessä, eläkesäätiö ei purkau
du. Pykälän 5 momentin mukaan hallituksen 
olisi tällöin päätettävä eläkesäätiön asettami
sesta selvitystilaan. Jos eläkesäätiö jo oli 
selvitystilassa, kun se asetettiin konkurssiin, 
selvitystä olisi jatkettava 96 §:ssä säädetyllä 
tavalla. 

99 §. Ehdotetussa pykälässä on ilmaistu 
toiminimilain (128/79) 31 §:n 2 momenttia 
vastaava periaate, jonka mukaan eläkesäätiön 
nimi on konkurssin tai selvitystilan aikana 
kirjoitettava muuttunutta asiantilaa koskevin 
lisäyksin. Pykälän mukaan selvitystilassa 
olevan eläkesäätiön nimeen olisi lisättävä 
sana "selvitystilassa" ja konkurssissa olevan 
eläkesäätiön nimeen sana "konkurssitilassa". 

11 luku. Sulautuminen ja 
vakuutustoiminnan luovuttaminen 

Lakiehdotuksen 11 luku sisältää sulautu
miseen ja vakuutustoiminnan luovuttamiseen 
liittyvät säännökset. Nykyisin vastuun siirtä
miseen ja sulautumiseen liittyviä säännöksiä 
on eläkesäätiölain 24 §:ssä. Lakiehdotukses
sa on pyritty antamaan sulautumisen ja va
kuutustoiminnan luovuttamisen osalta täs
mälliset säännökset, jotka soveltuvin osin 
ovat yhtenevät vakuutusyhtiölain 16 luvun ja 
vakuutuskassalain 12 luvun kanssa. Ehdo
tuksen 106 ja 107 §:ssä on otettu huomioon 
myös osakeyhtiölain vastaava sääntely. 

Lakiehdotuksessa käytetään termiä "vakuu
tustoiminnan luovuttaminen". Vakuutustoi
minnan luovuttaminen tarkoittaa eläkesäätiön 
eläkevastuun, sitä vastaavien varojen sekä 
eläkesäätiön mahdollisten muiden varojen ja 
velkojen luovuttamista toiselle eläkesäätiölle, 
eläkekassalle tai vakuutusyhtiölle. 

Lakiehdotuksessa on yksityiskohtaiset 

351409G 

säännökset sulautumismenettelystä. Sulautu
misajankohta on myös sitovasti määrätty. 
Sulautumisen helpottamiseksi on lakiin otet
tu säännös, jonka mukaan eläkesäätiöt voivat 
sulautua perustamalla kokonaan uuden elä
kesäätiön. Eläkesäätiön toimintapiiriin kuu
luville henkilöille ja eläkkeensaajille on an
nettu oikeus saada ennakkotietoa näistä elä
kesäätiön toiminnan kannalta olennaisista 
tapahtumista. 

100 §. Pykälän 1 momentissa on yleis
sääntö, jonka mukaan eläkesäätiö voi tehdä 
sopimuksen sulautumisesta toiseen eläkesää
tiöön tai luovuttaa harjoittamansa vakuutus
toiminnan toiselle eläkesäätiölle, eläkekas
salle tai vakuutusyhtiölle. Vakuutusalan yh
teisölakien tapaan toimenpiteeseen on saata
va sosiaali- ja terveysministeriön suostumus. 

Pykälän 2 momentin mukaan sulautumis
sopimus on sekä sulautuvaan että vastaanot
tavaan eläkesäätiöön kuuluvan työnantajan 
ja eläkesäätiöiden hallitusten tai mikäli elä
kesäätiöllä on hallintoneuvosto, hallintoneu
voston hyväksyttävä. Edellä sanottu koskee 
myös vakuutustoiminnan luovuttamista. 

Joissakin tilanteissa voi olla tarkoituksen
mukaista, että eläkesäätiö luovuttaa vain 
osan toiminnastaan toiselle eläkesäätiölle, 
eläkekassalle tai vakuutusyhtiölle. Itse luo
vuttamismenettelyyn tällä seikalla ei kuiten
kaan ole merkitystä, vaan eläkesäätiön on 
myös silloin noudatettava samaa menettelyä 
kuin jos koko toiminta luovutettaisiin. Tämä 
periaate on lausuttu pykälän 3 momentissa. 

101 §. Pykälä sisältää säännöksen niin sa
notusta kombinaatiosulautumisesta, jossa 
sulautuminen tapahtuu siten, että sulautuvat 
eläkesäätiöt muodostavat uuden eläkesäätiön. 
Tällaista mahdollisuutta ei nykyisessä laissa 
ole. Uuden eläkesäätiön perustaminen elä
kesäätiöt sulauttamaila saattaa olla tarkoituk
senmukainen vaihtoehto esimerkiksi silloin, 
kun eläkesäätiöiden toiminta etuuksien tai 
toimintapiirin erilaisuuden vuoksi poikkeaa 
toisistaan niin paljon, että tavanomaista su
lautumissopimusta ei saada aikaan. Säännös 
vastaa vakuutusyhtiölain 16 luvun 2 §:ää ja 
vakuutuskassalain 133 §:ää. 

Kombinaatiosulautumiseen sovelletaan 
100 §:ssä selostettuja sulautumissääntöjä. 
Tämä periaate on lausuttu pykälän 1 mo
mentissa. 

Uuden eläkesäätiön perustamisesta ei tar
vitse laatia erillistä perustamiskirjaa, vaan 
sen korvaa 2 momentin mukaan sulautumis
sopimus. Sulautumista koskevaan sopimuk-
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seen tulee tämän vuoksi sisältyä ehdotus 
uuden eläkesäätiön säännöiksi. Siitä tulee 
ilmetä myös eläkesäätiön hallituksen ja 
muun johdon sekä tilintarkastajien valitse
mistapa. Momentissa säädetään myös siitä 
ajankohdasta, jolloin nämä valinnat on suo
ritettava. Koska sulautumiseen on saatava 
sosiaali- ja terveysministeriön suostumus 
sekä eläkesäätiön säännäille ministeriön vah
vistus, ei valintoja näin ollen voida suorittaa 
ennen kuin sulautumissopimuksen hyväksy
misen lisäksi nämä edellytykset on täytetty. 

102 §. Eläkesäätiö voi sulautua toiseen 
eläkesäätiöön tai luovuttaa vakuutustoimin
tansa toiselle eläkesäätiölle, eläkekassalle 
taikka vakuutusyhtiölle ainoastaan sosiaali
ja terveysministeriön suostumuksella. Minis
teriön suostumuksen lisäksi sulautuminen 
edellyttää tuomioistuimen lupaa. Esillä ole
vassa pykälässä säädetään ministeriön suos
tumuksen hakemisesta. Säännös vastaa va
kuutusyhtiölain 16 luvun 3 §:ää ja vakuutus
kassalain 135 §:ää. 

Kun sekä sulautuminen että vakuutustoi
minnan luovutus ovat eläkesäätiön toimin
nassa merkittäviä toimenpiteitä, on lakiehdo
tuksessa katsottu tarpeelliseksi säätää erityi
set määräajat ministeriön suostumuksen ja 
tuomioistuimen luvan hakemiselle, jotta koh
tuullisessa ajassa saadaan tieto siitä, tuleeko 
tällainen toimenpide voimaan. 

Ministeriön hyväksymistä varten tehtävälle 
hakemukselle on pykälän 1 momentissa sää
detty neljän kuukauden määräaika laskettuna 
siitä, kun sulautuva tai luovuttava eläkesää
tiö ja vastaanottava vakuutuslaitos ovat hy
väksyneet sulautumista tai vakuutustoimin
nan luovuttamista koskevan sopimuksen. Jos 
toimenpide vaatii eläkesäätiön sääntöjen 
muuttamista, muutoksen vahvistamista on 
haettava samassa ajassa. Sama määräaika 
koskee uuden eläkesäätiön sääntöjen vahvis
tamista kombinaatiosulautumisessa. 

Pykälän 2 momentissa säädetään yhteisöla
kien tapaan ministeriön velvollisuudesta 
kuuluttaa sulautumista tai vakuutustoiminnan 
luovuttamista koskevasta hakemuksesta. 

Milloin eläkesäätiön eläkevastuu siirretään 
yksittäisen eläkesäätiön toimintapiiriin kuu
luvan henkilön osalta toiseen vakuutuslaitok
seen, on kuulotusmenettely tarpeettoman 
raskas. Pykälän 3 momentissa on poik
keusäännös, joka tekee eläkevastuun siirron 
tällaisessa tapauksessa mahdolliseksi ilman 
kuulutus- ja tiedonantomenettelyä. Edelly
tyksenä kuitenkin on, että sosiaali- ja ter-

veysministeriö on antanut tähän suostumuk
sensa. Tällaisesta vakuutustoiminnan osan 
luovutuksesta on ilmoitettava sille henkilöl
le, jota asia koskee. 

Pykälän 4 momentissa on säännös minis
teriön harkintavallan laajuudesta arvioitaes
sa, voidaanko hakemukseen suostua. Minis
teriön harkintavalta on sidottua harkintaa. 
Suostumus voidaan evätä ainoastaan siinä 
tapauksessa, että toimenpide loukkaa elä
kesäätiön toimintapiiriin kuuluvien henkilöi
den sekä eläkkeen ja muiden etuuksien saa
jien etuja. Säännösehdotus merkitsee sitä, 
että ministeriö ei voi evätä suostumustaan 
esimerkiksi sillä perusteella, että sulautumi
nen tai vakuutustoiminnan luovutus on epä
tarkoituksenmukainen toimenpide eläkesääti
ön kannalta. 

Pykälän 5 momentissa säädetään vakuu
tustoiminnan siirtymisen ajankohdasta. Su
lautumisen ajankohdasta on säännös 
106 §:ssä. Yleensä vakuutustoiminta siirtyy 
vastaanottavalle vakuutuslaitokselle luovu
tussopimuksessa määrättynä ajankohtana. 
Luovutussopimuksen osapuolet voisivat siis 
itse määrätä vakuutustoiminnan siirty
misajankohdan. 

Ehdotuksen mukaan ministeriö voisi kui
tenkin vakuutustoiminnan luovutuksen hy
väksymistä koskevassa päätöksessään määrä
tä siirtymiselle muunkin kuin luovutussopi
muksessa sovitun ajankohdan. Tällä säänte
lyllä halutaan estää esimerkiksi sopiminen 
taannehtivista voimaantuloajoista. 

Sulautuminen ja vakuutustoiminnan luo
vuttaminen raukeaa pykälän 6 momentin 
mukaan, jos ministeriön suostumuksen hake
minen laiminlyödään säädetyssä neljän kuu
kauden määräajassa. Raukeaminen on seu
rauksena myös siinä tapauksessa, että toi
menpiteeseen ei saada ministeriön suostu
musta. 

103 §. Eläkesäätiön sulautumisella ja va
kuutustoiminnan luovutuksella on merkitystä 
paitsi eläkesäätiön itsensä, lisäksi myös kol
mansien henkilöiden kannalta. Tästä syystä 
sulautuminen ja vakuutustoiminnan luovut
taminen tulee merkitä eläkesäätiörekisteriin, 
josta tämä tieto on helposti saatavissa. Mi
nisteriön on ehdotuksen mukaan tehtävä 
merkintä rekisteriin ilman erillistä ilmoitusta. 

104 §. Sulautumisen tapahtuessa on tärke
ää varmistaa, että sulautuvan eläkesäätiön 
velkojat eivät kärsi oikeudenmenetyksiä. 
Näiden takeiden luomiseen on pyritty ky
seessä olevan pykälän säännöksin, joissa elä-
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kesäätiöille asetetaan velvollisuus hakea tuo
mioistuimen lupa sulautumiselle. Menettely 
on pääosin saman sisältöinen kuin osakeyh
tiölain 14 luvun 5 §:n 1 momentissa. 

Pykälän 1 momentin mukaan sekä sulau
tuvan että vastaanottavan eläkesäätiön tulee 
neljän kuukauden määräajassa sosiaali- ja 
terveysministeriön antamasta suostumuksesta 
lukien hakea tuomioistuimen lupa sulautu
missopimuksen täytäntöönpanoon. Hakemus 
on tehtävä sulautuvan eläkesäätiön kotipai
kan tuomioistuimelle tai kombinaatiosulautu
misessa Vastaanottavalie eläkesäätiölle sään
nöissä määrätyn kotipaikan tuomioistuimelle. 
Hakemukseen on liitettävä selvitys sulautu
missopimuksen rekisteröimisestä. Mikäli 
tuomioistuimen luvan hakeminen laimin
lyödään, on seurauksena sulautumisen rau
keaminen. 

Pykälän 2 momentissa säädetään tuomiois
tuimen kuulutusmenettelystä. Kuulutus
menettelyn tarkoituksena on saada tieto su
lautumisesta mahdollisimman tehokkaasti 
eläkesäätiöiden tunnetuille ja tuntemattamille 
velkojille. Kuulutus on pantava tuomioistui
men ilmoitustaululle ja myös kaksi kertaa 
julkaistava virallisessa lehdessä. Lisäksi tuo
mioistuimen on oma-aloitteisesti annettava 
tieto hakemuksesta sosiaali- ja terveysminis
teriölle ja kaikille tunnetuille velkojille. 

Pykälän 3 momentin mukaan tuomioistui
men on annettava lupa sulautumiseen, jos on 
varmistauduttu siitä, että sulautuvan elä
kesäätiön velkojat ovat saaneet täyden mak
sun tai vakuuden saamisistaan taikka että he 
eivät ole vastustaneet hakemusta. Luvan 
myöntämisestä tai epäämisestä tuomioistui
men on toimitettava tieto sosiaali- ja ter
veysministeriölle. 

105 §. Pykälän 1 momentissa säädetään 
tuomioistuimen lupaa koskevasta rekisteri-il
moituksesta, jonka perusteella puolestaan 
määräytyy sulautumisen tapahtumisajankohta 
(106 §). Sulautumiseen osallistuvien elä
kesäätiöiden on ilmoitettava tuomioistuimen 
luvasta sosiaali- ja terveysministeriölle elä
kesäätiörekisteriin merkittäväksi neljän kuu
kauden kuluessa siitä, kun lupaa koskeva 
päätös on saanut lainvoiman. Mikäli rekis
teri-ilmoituksen tekeminen laiminlyödään, 
on seuraamuksena sulautumisen raukeami
nen. Kombinaatiosulautumisessa on tuomi
oistuimen luvan lisäksi tehtävä ilmoitus uu
den eläkesäätiön perustamisesta 71 §:ssä tar
koitetulla tavalla. 

Jos sulautuminen raukeaa siitä syystä, että 

tuomioistuimen lupaa ei ole maamaJassa 
haettu tai tuomioistuin on evännyt luvan, 
sosiaali- ja terveysministeriön on pykälän 2 
momentin mukaan tehtävä siitä merkintä 
eläkesäätiörekisteriin sulautuvan eläkesäätiön 
ilmoituksesta. Myös siinä tapauksessa, että 
eläkesäätiöt eivät määräajassa tee tuomiois
tuimen luvasta rekisteri-ilmoitusta, ministeri
ön on tehtävä rekisteriin merkintä sulautumi
sen raukeamisesta. 

106 §. Pykälässä säädetään sulautumisen 
ajankohdasta, joka riippuu siitä, onko kyse 
normaalista sulautumisesta vai kombinaa
tiosulautumisesta. 

Pykälän 1 momentin mukaan sulautuminen 
normaalitapauksessa katsotaan tapahtuneeksi 
silloin, kun tuomioistuimen lupa sulautumi
seen on merkitty eläkesäätiörekisteriin. 
Kombinaatiosulautumisessa vastaanottavan 
eläkesäätiön on ensin oltava olemassa ennen 
kuin sulautumisen voidaan katsoa tapahtu
neen. Ennen rekisteröimistä eläkesäätiö ei 
lakiehdotuksen 16 §:n mukaan voi hankkia 
oikeuksia eikä tehdä sitoumuksia. Sen vuok
si kombinaatiosulautumisen katsotaan tapah
tuneen vasta sitten, kun sekä tuomioistuimen 
lupa että vastaanottavan eläkesäätiön perus
taminen on rekisteröity. 

Pykälän 2 momentissa säädetään, että su
lautuvan eläkesäätiön varat, eläkevastuut ja 
velat siirtyvät vastaanottavalle eläkesäätiölle 
sekä sulautuvan eläkesäätiön toimintapiiriin 
kuuluvat henkilöt sekä eläkkeen ja muiden 
etuuksien saajat tulevat vastaanottavan elä
kesäätiön toimintapiiriin 1 momentissa mai
nitulla sulautumishetkellä. Kysymyksessä on 
yleisseuraanto, eli vastaanottava eläkesäätiö 
tulee sulautuvan eläkesäätiön sijaan sopi
muspuoleksi viimeksi mainitun eläkesäätiön 
tekemiin sopimuksiin ja muihin velvoittei
siin. Vastaanottavalie eläkesäätiölle ei kui
tenkaan siirry sulautuvan eläkesäätiön oi
keutta vaatia vahingonkorvausta lakiehdo
tuksen 109 ja 110 §:n nojalla. 

107 §. Pykälässä säädetään eläkesäätiön 
oikeudesta ja velvollisuudesta lunastaa sel
laisen osakeyhtiön osakkeita, jossa eläkesää
tiöllä on määräysvalta. Pykälä vastaa pääo
sin vakuutusyhtiölain 16 luvun 6 §:ää sekä 
osakeyhtiölain 14 luvun 8 §:ää. Säännös 
koskee lähinnä muita 4 § :n 4 momentissa 
tarkoitettuja yhtiöitä kuin asunto-osakeyhti
öitä. 

Sääntelyn tarkoituksena on se, että osa
keyhtiön hallinnossa olevat riitaisuudet voi
daan lunastusmenettelyllä poistaa. Samoin 
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pykälä on tarkoitettu vähemmistöosakkeen
omistajan aseman turvaamiseksi, koska täl
laisella osakkaana on ehdotuksen mukaan 
oikeus vaatia osakkeidensa lunastamista. 

Pykälän 1 momentin mukaan lunastamis
oikeus syntyy, jos eläkesäätiö yksin tai yh
dessä sellaisen yhteisön kanssa, jossa elä
kesäätiöllä on enemmän kuin puolet osake
pääomasta tai osakkeiden tuottamasta ääni
määrästä taikka vastaava määräämisvalta, 
omistaa enemmän kuin yhdeksän kym
menesosaa osakeyhtiön osakkeista. 

Vähemmistöosakkaiden oikeuksien turvaa
miseksi ehdotetaan, että lunastettavista osak
keista on suoritettava käypä hinta. Myös 
vähemmistöosakkailla on oikeus vaatia osak
keidensa lunastamista, jos momentissa mai
nitut lunastamisen edellytykset ovat olemas
sa. Kukin osakkeenomistaja erikseen voi 
vaatia eläkesäätiötä lunastamaan osakkeensa, 
vaikka muut vähemmistöosakkeenomistajat 
eivät olisikaan kiinnostuneita lunastuksesta. 

Tarkoituksena on, että lunastamisesta voi
taisiin sopia asianomaisten kesken vapaaeh
toisella sopimuksella. Mikäli sopimusta ei 
kuitenkaan saada aikaan, on asiasaatettava 
tuomioistuimen käsiteltäväksi, joka ratkaisee 
sen, millaisin ehdoin lunastus tapahtuu. Py
kälän 2 momentti koskee tällaista riitatilan
netta. Eläkesäätiön on ilmoitettava osakeyh
tiön hallitukselle, että lunastamisesta ei ole 
päästy sopimukseen, jonka jälkeen hallituk
sen on haettava tuomioistuimelta uskotun 
miehen määräämistä valvomaan tuntematto
mien osakkeenomistajien etuja riidan aikana. 
Säännöstä voidaan soveltaa myös silloin, 
kun luuastettavien osakkeiden omistajat eivät 
halua myötävaikuttaa lunastamismenettelyyn. 

Pykälän 3 momentissa säädetään menette
lystä, jota on noudatettava sen jälkeen, kun 
on päästy sopimukseen lunastushinnasta tai 
kun lunastushintaa koskeva tuomioistuimen 
päätös on saanut lainvoiman. Momentin mu
kaan lunastusmenettelyyn sovelletaan sovel
tuvin osin sitä, mitä osakeyhtiölaissa on sää
detty emoyhtiön ja tytäryhtiön välisestä lu
nastusmenettelystä. 

Osakkeenomistajan on luovutettava osake
kirja lunastushintaa vastaan kuukauden ku
luessa lunastussopimuksen tekemisestä tai 
tuomioistuimen lainvoimaisesta päätöksestä 
lukien. Jos osakkeenomistaja ei näin menet
tele, eläkesäätiön on talletettava lunastushin
ta ulosotonhaltijan huostaan. Jollei osak
keenomistaja ole riitauttanut lunastusoikeutta 
tai jos lunastusoikeutta koskeva päätös on 

saanut lainvoiman, eläkesäätiöllä on oikeus 
saada osakekirja antamalla lunastushinnasta 
vakuus. Osakeyhtiölain säännöksestä poike
ten eläkesäätiön antaman vakuuden hyväk
syy sosiaali- ja terveysministeriö. Eläkesää
tiö katsotaan osakkeen omistajaksi, kun lu
nastushinnan tallettaminen tai vakuuden 
asettaminen on tapahtunut. Jollei aikaisempi 
osakkeenomistaja ole luovuttanut osakekitjaa 
vuoden kuluessa siitä kun eläkesäätiö on 
tullut osakkeen omistajaksi, eläkesäätiölle 
voidaan antaa uusi osakekirja. 

Osakeyhtiölain 14 luvun 8 §:n mukaista 
lunastusmenettelyä ei sovelleta asunto-osa
keyhtiöihin (asunto-osakeyhtiölain 3 §). Vas
taavalla tavalla myöskään ehdotetun lain 
lunastusmenettelyä ei pykälän 4 momentin 
mukaan sovellettaisi asunto-osakeyhtiöihin. 
Ei olisi kohtuullista, että eläkesäätiöllä olisi 
oikeus lunastaa asunto-osakeyhtiön jäljellä 
olevat osakkeet ja siten pakottaa niiden 
omistajat muuttamaan pois asunnostaan. 
Myös muissa kuin asunto-osakeyhtiöissä, 
esimerkiksi kiinteistöosakeyhtiöissä, on 
osakkeita, jotka tuottavat oikeuden hallita 
asuinhuoneistoa. Vastaavalla tavalla näitä
kään osakkeita ei ehdotuksen mukaan voi
taisi lunastaa eläkesäätiölle. 

108 §. Pykälä sisältää vakuutusyhtiölain 
16 luvun 7 §:n ja osakeyhtiölain 14 luvun 
7 §:n mukaisen säännöksen yksinkertaiste
tusta sulautumismenettelystä tilanteessa, jos
sa eläkesäätiö omistaa osakeyhtiön koko 
osakekannan. 

Sopimuksesta on eläkesäätiön tehtävä il
moitus eläkesäätiörekisteriin merkittäväksi. 
Sulautumissopimus pannaan täytäntöön nou
dattaen edellä tässä luvussa olevia säännök
siä sulautumissopimuksen rekisteröimisestä, 
tuomioistuimen luvan hankkimisesta ja su
lautumisen rekisteröimisestä. Tässä pykäläs
sä tarkoitettuun sulautumiseen ei kuitenkaan 
tarvita sosiaali- ja terveysministeriön suostu
musta. 

12 luku. Vahingonkorvausvelvollisuus 

Luku sisältää eläkesäätiöitä koskevat eri
tyiset vahingonkorvaussäännökset Lakieh
dotuksen korvaussäännöksissä on omaksuttu 
samat vastuuperiaatteet kuin yhteisölaeissa. 
Luvussa säädettäisiin paitsi vahingonkor
vausvelvollisuudesta myös korvauskanteen 
nostamisesta, vastuuvapaudesta sekä kanne
oikeuden vanhentumisesta. 

109 §. Pykälässä säädettäisiin eläkesäätiön 
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hallintoelinten jäsenten vahingonkorvausvel
vollisuudesta. Lainkohdan ensimmäinen lau
se koskee korvausvelvollisuutta eläkesäätiötä 
ja toinen lause korvausvelvollisuutta toimin
tapiiriin kuuluvaa ja kuulunutta henkilöä, 
työnantajaa ja kolmatta henkilöä kohtaan. 

Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten 
korvausvastuu eläkesäätiötä kohtaan olisi 
ehdotuksen mukaan yhtä laaja kuin voimassa 
olevan lain 10 §:ssä säädetty vastuu. Ehdo
tuksen 80 §:n 3 momentista seuraa, että sa
moja sääntöjä olisi noudatettava myös elä
kesäätiön selvitysmiehiin. Asiamiehen vas
tuu on ehdotuksen mukaan yhtä laaja kuin 
muidenkin hallintoelinten jäsenten vastuu eli 
hän vastaa eläkesäätiölle tahallisesti tai tuot
tamuksesta aiheuttamastaan vahingosta. 

Pykälässä oikeus korvaukseen laajennetaan 
koskemaan myös toimintapiiriin kuuluvia ja 
kuuluneita henkilöitä, työnantajaa ja muita 
henkilöitä. Muuna henkilönä tulee kysymyk
seen esimerkiksi eläkesäätiön velkoja. Näi
hin tahoihin kohdistuva korvausvelvollisuus 
olisi kuitenkin suppeampi kuin itse eläkesää
tiöön kohdistuva korvausvastuu. Korvausvel
vollisuus syntyy nimittäin vain ehdotetun 
lain, eläkesäätiön sääntöjen tai sosiaali- ja 
terveysministeriön määräysten rikkomisesta. 
Hallintoelinten jäsenet sen sijaan ovat vel
vollisia korvaamaan eläkesäätiölle kaiken 
tuottamuksellaan aiheuttamansa vahingon. 

V ahingolla lakiehdotuksessa tarkoitetaan 
yleisten vahingonkorvausoikeudellisten peri
aatteiden mukaan korvattavaa vahinkoa. Va
hingolla ei tarkoiteta esimerkiksi sitä, että 
eläkesäätiön myöntämiä etuuksia pienenne
tään sääntöjä muuttamalla. Vahingolla ei 
myöskään tarkoitettaisi sitä, että kannatus
maksu jäisi suorittamatta. 

Yksi vahingonkorvausvelvollisuuden syn
tymisen edellytys on, että pykälässä mainittu 
henkilö on aiheuttanut vahingon hoitaessaan 
tehtäväänsä. Tehtäväpiirin rajat määräytyvät 
lain ja eläkesäätiön . sääntöjen perusteell~. 
Mikäli vahinko on aiheutettu muussa kmn 
tuossa tehtävässä, sovelletaan yleisiä vahin-
gonkorvausoi~~udelli~ia peri~atteita. . 

EläkkeensaaJtlle voidaan aiheuttaa vahm
koa esimerkiksi siten, että eläkesäätiön halli
tus luovuttaa eläkesäätiön omistamia osak
keita työnantajan kolmannelta henkilöltä ole
van lainan takaisinmaksun vakuudeksi ja ne 
menetetään. Eläkkeensaaja voisi tällaisessa 
tilanteessa vaatia vahingonkorvausta eläk
keensä menettämisestä suoraan vahingon ai
heuttaneilta hallituksen jäseniltä. Työnanta-

jalle syntyisi vahinkoa tilanteessa, jossa elä
kesäätiö panttaa työnantajan eläkesäätiölle 
antamat lainan vakuudet, eikä työnantaja sen 
seurauksena saakaan vakuuksiaan takaisin. 

110 §. Pykälässä säädettäisiin sellaisen ni
menkirjoittajan vahingonkorvausvelvollisuu
desta, joka ei ole työsuhteessa eläkesäätiöön 
ja jolla ei ole eläkesäätiössä 109 §:ssä mai
nittua asemaa. Tällä tarkoitetaan eläkesäätiön 
ulkopuolista, toimeksiannon perusteella toi
mivaa nimenkirjoittajaa. Nykyisessä laissa ei 
ole säännöksiä tällaisesta korvausvelvollisuu
desta. 

Lakiehdotuksessa on nimenkirjoittajalle 
asetettu nimenomainen vahingonkorvausvel
vollisuus eläkesäätiötä, toimintapiiriin kuulu
vaa tai kuulunutta henkilöä tai muuta hen
kilöä kohtaan. Vastuun syntymisen edelly
tyksenä olisi 109 §:n toisen lauseen mukai
sesti, että vahingon aiheuttaja on toiminut 
vastoin lakia, eläkesäätiön sääntöjä tai sosi
aali- ja terveysministeriön määräyksiä. Hal
lintoelinten vastuuseen nähden nimenkirjoit
tajan vastuu on kuitenkin sikäli lievempi, 
että sen syntyminen edellyttää toiminnalta 
joko tahallisuutta tai törkeää tuottamusta. 

Eläkesäätiön palveluksessa olevan työnte
kijän vahingonkorvausvelvollisuudesta ei 
säädettäisi tässä luvussa, vaan hänen kor
vausvelvollisuutensa arvioitaisiin työsopi
muslain (320/70) ja vahingonkorvauslain 
( 412/74) säännösten perusteella. 

111 §. Pykälässä säädettäisiin korvausvel
vollisuuden sovittelusta ja korvausvastuun 
jakautumisesta useamman korvausvelvollisen 
kesken. Säännös vastaa voimassa olevan lain 
10 §:ssä olevaa säännöstä. 

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 2 mo
mentin mukaan vahingonkorvausta voidaan 
sovitella, jos korvausvelvollisuus harkitaan 
kohtuuttoman raskaaksi ottaen huomioon 
vahingon aiheuttajan ja vahinkoa kärsineen 
varallisuusolot ja muut olosuhteet. Jos va
hinko on tahallisesti aiheutettu, on kuitenkin 
täysi korvaus tuomittava, jollei erityisistä 
syistä harkita kohtuulliseksi alentaa korvaus
ta. Vahingonkorvauslain 6 luvun 1 §:ssä on 
sovittelusäännös sitä tilannetta varten, että 
vahinkoa kärsinyt on myötävaikuttanut va
hingon syntyyn tai että muu vahingon aihe
uttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on 
myös ollut vahingon syynä. 

Jos vahingon on aiheuttanut kaksi tai 
useampi henkilö, sovelletaan korvausvastuun 
jakautumiseen heidän keskensä vahingonkor
vauslain 6 luvun 2 ja 3 §:ää. Korvausvelvol-
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liset vastaavat paasaannön mukaan yhteis
vastuullisesti vahinkoa kärsineelle. Se, jota 
ei ole tuomittu maksamaan täyttä korvausta, 
vastaa kuitenkin vain tuomitusta määrästä. 
Korvausvelvollisten kesken korvaus jaetaan 
sen mukaan kuin harkitaan kohtuulliseksi 
ottaen huomioon kunkin korvausvelvollisen 
viaksi jäävä syyllisyyden määrä, vahingosta 
ehkä saatu etu ja muut seikat. Sillä, joka on 
maksanut vahingonkorvausta yli oman osuu
tensa, on oikeus saada muilta korvausvelvol
lisilta, mitä hän on tämän osalta maksanut. 
Jos joku korvausvelvollisista on maksukyvy
tön tai hänen oleskelupaikkansa on tuntema
ton, on kunkin muista korvausvelvollisista 
maksettava osuutensa vajauksesta. 

Pykälän 2 momentissa on tiukennettu kor
vauksen sovittelumahdollisuutta hallituksen 
ja hallintoneuvoston jäsenten ja asiamiehen 
osalta. Korvauksen sovittelu olisi mahdollis
ta vain siinä tapauksessa, että vahingon ai
heuttaneiden syyksi jää vain lievä tuottamus. 
Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten ja 
asiamiehen tehtävät ovat sellaisia, että niissä 
toimivien henkilöiden on oltava tiukemman 
vastuun alaisena kuin esimerkiksi sellaisen 
nimenkirjoittajan, joka ei ole samalla edellä 
mainitussa asemassa. Säännös poikkeaa osa
keyhtiölain vahingonkorvausvelvollisuutta 
koskevista säännöksistä. 

112 §. Tässä ja sitä seuraavassa pykälässä 
säädettäisiin vahingonkorvauskanteen nosta
misesta eläkesäätiön lukuun 109, 110 §:n ja 
tilintarkastajan osalta tilintarkastuslain 
44 §:n nojalla. Ehdotukseen ei sisälly sään
nöksiä siitä, miten korvausvastuu toteute
taan, jos vahinko on aiheutettu toimintapii
riin kuuluvalle tai kuuluneelle henkilölle, 
työnantajalle tai muulle henkilölle. Näissä 
tapauksissa vahinkoa kärsinyt voi nostaa 
kanteen vahingon aiheuttajaa vastaan, jollei 
asiassa päästä sovintoon tai jollei ole sovittu 
asian käsittelemisestä välimiesmenettelyssä. 

Myös eläkesäätiölle aiheotetun vahingon 
korvaamisesta voivat osapuolet sopia keske
nään. Jollei sovintoon päästä, hallituksen tai 
hallintoneuvoston olisi 1 momentin mukaan 
päätettävä, nostetaanko kanne vai ei. Elä
kesäätiön säännöissä voidaan tällaisten riito
jen käsittely siirtää välimiesten ratkaistavak
si. 

Jos korvauskanne perustuu rangaistavaan 
tekoon eikä hallitus tai hallintoneuvosto nos
ta kannetta, sosiaali- ja terveysministeriöllä 
olisi oikeus määrätä erityinen asiamies aja
maan kannetta eläkesäätiön lukuun. Ministe-

riön määräämisoikeus koskee lähinnä tilan
teita, joissa on kyseessä tärkeä yleinen etu. 
Vähäisten rikkeiden vuoksi asiamiehen mää
räämistä ei yleensä pitäisi käyttää. Erityisellä 
asiamiehellä on oikeus saada palkkio ja kus
tannusten korvaus eläkesäätiön varoista. Jos 
eläkesäätiön varat ovat niin vähäiset, etteivät 
ne riitä palkkion ja korvauksen maksuun, 
puuttuva osa maksettaisiin eläkesäätiöiltä 
perittävästä vakuutustarkastusmaksusta. 

Konkurssin sattuessa eläkesäätiön oikeus 
vaatia korvausta 109 ja 110 §:n sekä tilintar
kastuslain 44 §:n nojalla siirtyy eläkesäätiöl
tä konkurssipesälle. Jos eläkesäätiö on luo
punut vaatimasta korvausta, sen oikeus kor
vauksen saamiseen on lakannut. Sen estämi
seksi, että eläkesäätiö luopumalla oikeudes
taan korvaukseen vähän ennen konkurssin 
alkamista voisi riistää konkurssipesäitä mah
dollisuuden eläkesäätiön kanneoikeuden 
käyttämiseen, säädetään pykälän 2 momen
tissa, että konkurssipesä voisi ajaa kannetta 
siitä huolimatta, että hallitus tai hallintoneu
vosto olisi myöntänyt vastuuvapauden tai 
hallitus tai hallintoneuvosto päättänyt olla 
nostamatta kannetta. Edellytyksenä kanteen 
nostamiselle kuitenkin on, että konkurssiha
kemus on jätetty tuomioistuimelle kahden 
vuoden kuluessa edellä mainitun päätöksen 
tekemisestä. 

113 §. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
eläkesäätiön lukuun ajettavien korvauskan
teiden erityisistä vanhentumisajoista. Nämä 
vanhentumisajat ovat lyhyempiä kuin ylei
nen kanteen nostamiselle asetettu kymmenen 
vuoden määräaika. Erityiset vanhentumisajat 
eivät koskisi rangaistavaan tekoon perustuvia 
korvauskanteita. Niissä kanneoikeus vanhe
nee aikaisintaan syyteoikeuden kanssa. 

Pykälän 2 momentin säännös koskee 
112 §:n 2 momentissa tarkoitettua tapausta, 
jonka mukaan konkurssipesällä on oikeus 
ajaa kannetta vastuuvapauden myöntämisestä 
huolimatta. Jos eläkesäätiön lukuun ajettavan 
kanteen nostamiselle 1 momentissa säädetty 
määräaika on kulunut umpeen silloin, kun 
kanteen nostaminen tulee ajankohtaiseksi, 
voitaisiin kanne siitä huolimatta nostaa vielä 
kuukauden kuluessa konkurssissa toimitetus
ta valvonnasta. 

13 luku. Yhteiseläkesäätiöt 

Luku sisältää yhteiseläkesäätiöitä koskevat 
erityissäännökset. Voimassa olevassa elä
kesäätiölaissa yhteiseläkesäätiöitä koskee 
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ainoastaan lain 33 §,jonka mukaan sosiaali
ja terveysministeriöllä on ollut varsin laaja 
harkintavalta ratkaistaessa, milloin eläkesää
tiölakia on ollut sovellettava kahden tai 
useamman työnantajan perustamaan elä
kesäätiöön ja mistä seikoista tällaisen elä
kesäätiön säännöissä on ollut mainittava. 

114 §. Pääsäännön mukaan yhteiseläkesää
tiöön sovelletaan paitsi käsiteltävänä olevan 
13 luvun säännöksiä myös lakiehdotuksen 
kaikkia muitakin säännöksiä. Tähän lukuun 
on siis koottu ainoastaan ne erityissäännök
set, joita sovelletaan yhteiseläkesäätiöihin 
lakiehdotuksen muiden säännösten lisäksi. 
Mikäli joitakin säännöksiä ei ole tarkoitus 
soveltaa yhteiseläkesäätiöihin, on siitä oma 
säännöksensä tässä luvussa. Lakiehdotuksen 
114 § sisältää tämän periaatteen. 

115 §. Pykälässä on säännökset siitä, ketkä 
voivat perustaa yhteiseläkesäätiön. Ehdotuk
sessa on oikeutta perustaa yhteiseläkesäätiö 
laajennettu eräiltä osin verrattuna nykyiseen 
käytäntöön. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan 
yhteiseläkesäätiön voivat perustaa työnantaja 
ja sen perustama eläkesäätiö tai -sääti?t yh
dessä. Säännös on tarpeen sen vuoksi, että 
työnantajan palveluksesta eläkesäätiön pal
velukseen siirtyneet henkilöt voisivat edel
leen kuulua eläkesäätiön toimintapiiriin. Mo
mentin 2 kohdan mukaan yhteiseläkesäätiön 
voisivat perustaa osakeyhtiölaissa tarkoitet
tuun konserniin kuuluvat suomalaiset työn
antajat. Siten myös kaksi sisarosakeyhtiötä 
voisivat perustaa yhteiseläkesäätiön, mikä 
vastaa nykyistä käytäntöä. Momentin 3 koh
dan mukaan myös muu kuin kohdassa 2 tar
koitettu työnantaja ja sen määräysvallassa 
oleva työnantaja tai määräysvallassa olevat 
työnantajat voivat perustaa yhteiseläkesääti
ön. Tällaisilla työnantajilla tarkoitetaan esi
merkiksi osuuskuntaa, kommandiittiyhtiötä, 
avointa yhtiötä tai muuta vastaavaa yhteisöä, 
jotka voivat omistaa osakeyhtiön tai osa
keyhtiölaissa tarkoitettuun konserniin kuulu
vat yhtiöt. Sen lisäksi osuuskunta voi omis
taa kommandiittiyhtiön tai avoimen yhtiön. 
Myös kaikki nämä yhteisöt voivat perustaa 
yhteiseläkesäätiön ilman pykälän 2 momen
tin 2 kohdassa tarkoitettua tarkoituksenmu
kaisuusharkintaa. 

Osakeyhtiölakiin on ehdotettu muutoksia 
muun muassa konsernimääritelmän osalta 
(Osakeyhtiölakitoimikunnan mietintö 
1992:32). Ehdotuksessa konsernimääritelmää 
on laajennettu muun muassa siten, että osa-

keyhtiöt muodostaisivat konsernin silloin 
kun yhtiöllä on oikeus nimittää toisen yhtiön 
hallituksen tai muun toimielimen jäsenten 
enemmistö. Ehdotetun muutoksen toteutumi
nen laajentaisi vastaavalla tavalla myös yh
teiseläkesäätiön perustamismahdollisuutta. 

Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan 
yhteiseläkesäätiön voisivat perustaa kaksi tai 
useampi työnantaja, jos niillä on yhteinen 
omistaja, joka omistaa vähintään 50 % kus
takin työnantajasta. Määritelmällä on tarkoi
tus laajentaa mahdollisuutta perustaa yh
teiseläkesäätiö silloin, kun työnantajien 
omistaja ei ole osakeyhtiö eikä osakeyh
tiölain konsernimääritelmä siten tule sovel
lettavaksi. Omistukseen rinnastetaan lisäksi 
muukin omistukseen rinnastettavissa oleva 
määräämisvalta. Ehdotetun säännöksen no
jalla esimerkiksi valtion, kunnan tai kuntain
liiton osaksi tai kokonaan omistamat avoi
met yhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja osakeyhtiöt 
voisivat perustaa yhteiseläkesäätiön. Myös 
valtion laitokset tai yksityisen henkilön 
omistamat yhtiöt voisivat perustaa yhteiselä
kesäätiön. 

Momentin 2 kohdassa yhteiseläkesäätiön 
perustaminen on säädetty mahdolliseksi yh
teisömuodosta riippumatta myös niissä ta
pauksissa, joissa työnantajilla ei ole kes
kinäistä omistussuhdetta tai määräämisvaltaa 
toisiinsa nähden. Tällöin vaaditaan, että 
työnantajilla on taloudellinen tai toiminnalli
nen yhteys keskenään. 

Yhteisö, jonka kaksi muuta yhteisöä omis
taa 50 %:n osuuksin (niin sanottu osak
kuusyhteisö), voi perustaa yhteiseläkesäätiön 
omistajayhteisön kanssa, mikäli niiden välil
lä on muutakin momentin 2 kohdassa tarkoi
tettua yhteyttä, kuten esimerkiksi sopimus 
siitä, että kumpikin osakas valitsee puolet 
hallituksen jäsenistä ja että toisen osakkaan 
ehdottama valitaan hallituksen puheenjohta
jaksi tai että osakas toimittaa osakkuusyh
teisölle sen tarvitsemat hallintopalvelut taik
ka toimii sen pääasiallisena materiaalin toi
mittajana. Myös taloudelliset järjestöt ja aat
teelliset yhdistykset olisivat tässä kohdassa 
tarkoitettuja työnantajia. 

Momentin 2 kohdassa tarkoitetuissa ta
pauksissa vaadittaisiin kuitenkin, että yh
teiseläkesäätiön perustaminen työnantajien 
yhteyteen on tarkoituksenmukaista. Tarkoi
tuksenmukaisuuden harkitsee viime kädessä 
sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaessaan 
yhteiseläkesäätiön säännöt. 

Nykyisen käytännön mukaan yhteiselä-
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kesäätiön voi perustaa myös yksi työnantaja 
edellyttäen, että eläkesäätiöön myöhemmin 
tulee kuulumaan useampia työnantajia. Py
kälän 3 momentissa oleva säännös mahdol
listaa nykyisen käytännön jatkamisen. Mikäli 
eläkesäätiöön ei viiden vuoden kuluessa 
sääntöjen vahvistamisesta lukien ole liittynyt 
toista työnantajaa, eläkesäätiön olisi muutet
tava sääntönsä yhden työnantajan eläkesää
tiön säännöiksi. 

Vallitsevan käytännön mukaisesti pykälän 
4 momentissa on säännös, joka mahdollistaa 
yhden työnantajan eläkesäätiön muuttamisen 
yhteiseläkesäätiöksi. Tällöin edellytyksenä 
on, että eläkesäätiö täyttää pykälän 1 tai 2 
momentin mukaiset edellytykset. Vastaavasti 
myös yhteiseläkesäätiö voidaan muuttaa yh
den työnantajan eläkesäätiöksi, jos eläkesää
tiössä on jäljellä vain yksi työnantaja. Pykä
län 3 momentissa on säädetty viiden vuoden 
määräaika, jonka kuluttua muuttaminen on 
pakollista, jos useampia työnantajia ei ole 
liittynyt eläkesäätiöön. 

116 §. Pykälässä on säännös, mistä sei
koista yhteiseläkesäätiön säännöissä on mää
rättävä. Pykälää sovelletaan yhteiseläkesääti
öihin ehdotuksen 9 §:n säännösten lisäksi. 

B-eläkesäätiö ja AB-eläkesäätiön B-osasto 
voi 117 §:n nojalla pitää kirjanpitonsa joko 
tasaavaa tai työnantajakohtaista järjestelmää 
noudattaen. A-eläkesäätiön ja AB-eläkesää
tiön A-osaston osalta tämä on mahdollista 
sosiaali- ja terveysministeriön suostumuksel
la. Pykälän 1 kohdan mukaan eläkesäätiön 
säännöissä olisi mainittava, minkä kirjanpi
tojärjestelmän eläkesäätiö on valinnut. 

Siinä tapauksessa, että eläkesäätiö on va
linnut tasaavan järjestelmän, säännöissä olisi 
2 kohdan mukaan mainittava, miten työnan
tajien kannatusmaksut määrätään. 

Esimerkiksi konsemissa työntekijä voi olla 
useampien eri konserniyhtiöiden palveluk
sessa. Yhteiseläkesäätiön säännöissä olisi 3 
kohdan mukaan mainittava, miten A-elä
kesäätiön ja AB-eläkesäätiön A-osaston osal
ta työntekijän eläkevastuu kirjataan tällaises
sa tapauksessa. 

Pykälän 4 kohdan mukaan yhteiseläkesää
tiön säännöissä olisi mainittava, milloin 
työnantajan on erottava tai tultava erotetuksi 
eläkesäätiöstä. Työnantajan olisi erottava 
lain mukaan eläkesäätiöstä silloin, kun se ei 
enää täytä 115 §:n 1 tai 2 momentissa olevia 
vaatimuksia. Tämän lisäksi eläkesäätiön 
säännöissä voidaan asettaa eroamiselle mui
takin vaatimuksia. Eläkesäätiön säännöissä 

olisi oltava määräykset siitä, mitkä ovat 
työnantajan velvollisuudet eläkesäätiötä koh
taan, jos työnantaja eroaa tai erotetaan elä
kesäätiöstä. 

117 §. Sosiaali- ja terveysministeriö on 
vuonna 1989 antanut eläkesäätiöille kirjanpi
ta-ohjeet, joiden mukaan B-yhteiseläkesäätiö 
ja AB-yhteiseläkesäätiö B-osaston osalta 
voivat laatia kit:janpitonsa joko työnantaja
kohtaisesti tai tasaavan järjestelmän mukai
sesti. Sen sijaan A-yhteiseläkesäätiön on 
ollut laadittava kirjanpitonsa työnantajakoh
taisesti, ellei sosiaali- ja terveysministeriö 
ole myöntänyt poikkeuslupaa. 

Näin merkittävät eläkesäätiön toimintaa 
jäsentävät periaatteet olisi oltava säädelty 
lain tasolla. Sen vuoksi käsiteltävänä ole
vaan pykälään on sisällytetty yhteiseläkesää
tiöiden työnantajakohtaista ja tasaavaa jär
jestelmään koskevat säännökset. 

B- ja AB-yhteiseläkesäätiöiden osalta la
kiehdotus on nykyisten kirjanpito-ohjeiden 
mukainen. Pykälän 1 momentin mukaan nä
mä eläkesäätiöt voisivat valita työntekijäin 
eläkelain mukaisen toimintansa osalta joko 
tasaavan tai työnantajakohtaisen kirjanpidon. 
A-yhteiseläkesäätiön olisi pidettävä kirjanpi
tonsa ensisijaisesti työnantajakohtaista järjes
telmää noudattaen. Sosiaali- ja terveysminis
teriö voisi kuitenkin nykyisen käytännön 
mukaisesti myöntää A-eläkesäätiölle luvan 
noudattaa kirjanpidossaan vaihtoehtoisesti 
tasaavaa järjestelmää. 

Pykälän 2 ja 3 momentissa on nykyistä 
käytäntöä vastaavat säännökset eri työnanta
jien eläkevastuun kirjaamisesta ja katteen 
käyttämisestä työnantajakohtaisessa ja tasaa
vassa kirjanpitojärjestelmässä. Työnantaja
kohtaisessa järjestelmässä eläkesäätiön kir
janpidosta on käytävä selville kunkin elä
kesäätiön työnantajan osalta erikseen tulos
laskelmaan ja taseeseen päättyvät erät. Ne 
varat, jotka työnantaja on luovuttanut elä
kesäätiölle, on käytettävä kyseisen työnan
tajan eläkevastuun katteeksi. Tästä säännöstä 
on poikkeus 121 §:ssä. 

Tasaavassa järjestelmässä sen sijaan taseen 
ja tuloslaskelman eriä ei eritellä työnantajit
tain, vaan eläkesäätiön säännöissä on mää
rättävä, millä tavoin kannatusmaksut jaetaan 
kunkin työnantajan osalle. Kannatusmaksut 
voidaan jakaa esimerkiksi maksettujen palk
kojen mukaisessa suhteessa tai muulla sosi
aali- ja terveysministeriön hyväksymällä ta
valla. Kunkin työnantajan eläkevastuun kat
teeksi luetaan eläkevastuun mukainen suh-
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teellinen osuus eläkesäätiön varoista. 
Tasaava järjestelmä voidaan vaihtaa työn

antajakohtaiseksi järjestelmäksi tai päinvas
toin. Mikäli järjestelmää vaihdetaan kesken 
tilikauden, on eläkesäätiössä laadittava väli
tilinpäätös ennen muutosta. 

118 §.Lakiehdotuksen 5 §:n 3 momentissa 
on rajoitettu eläkesäätiön oikeutta omistaa 
työnantajayhtiön osakkeita. Mikäli yhteiselä
kesäätiö pitää kirjanpitoa työnantajakohtai
sesti, sovelletaan rajoitusta käsiteltävänä ole
van pykälän mukaan kunkin työnantajan 
kohdalta erikseen. Sen lisäksi, että säätiön 
kokonaisomistus ei saa ylittää 10 prosenttia 
eläkesäätiön omaisuudesta, ei myöskään yk
sittäisen työnantajan omistusosuus saa ylittää 
10 prosenttia työnantajan osuudesta elä
kesäätiön omaisuuteen. Säännös on tarpeen 
eläkesäätiön riskinhajauttamisen kannalta. 

119 §. Lakiehdotuksen 46 ja 47 §:ssä ovat 
eläkevastuun kattamista koskevat säännök
set. Eläkkeen ja muiden etuuksien saajien 
etujen turvaamiseksi on tässä pykälässä 
säännös, jonka mukaan kattamisvaatimusta 
on sovellettava työnantajakohtaisesti sellai
sessa eläkesäätiössä, joka noudattaa kirjaopi
dossaan työnantajakohtaista järjestelmää. 

120 §.Lakiehdotuksen 6 §:n 3 momentissa 
säädetään eläkesäätiön oikeudesta siirtää 
AB-eläkesäätiön jommalla kummalla osas
tolla oleva ylikate toisen osaston eläkevas
tuun katteeksi. Työnantajakohtaista kirjanpi
tojärjestelmää noudattavan eläkesäätiön on 
käsiteltävänä olevan pykälän mukaan mene
teltävä ylikatteen siirrossa vastaavalla tavalla 
työnantajakohtaisesti. Toisin sanoen A-osas
ton työnantajana oleva ylikate voidaan siir
tää ainoastaan saman työnantajan B-osaston 
eläkevastuun katteeksi ja päinvastoin. 

Jos yhteiseläkesäätiö noudattaa kirjaopi
dossaan tasaavaa järjestelmää jomman kum
man osaston osalta, ylikatetta ei voitaisi siir
tää pois tältä osastolta, koska sitä ei voitaisi 
kohdistaa tietylle työnantajalle. 

Lakiehdotuksen 45 §:n 4 momentissa sää
detään ylikatteen palauttamisesta työnanta
jalle. Tämän pykälän 2 momentissa säädet
täisiin yhteiseläkesäätiöistä, joissa ylikatteen 
palauttamista tarkasteltaisiin työnantajakoh
taisesti. Ylikatteen palauttaminen olisi siten 
mahdollista, vaikka jonkin toisen työnanta
jan osalta olisi kattamatta olevaa eläkevas
tuuta. Myös tasaavaa järjestelmää noudatta
vassa A-yhteiseläkkesäätiössä voi syntyä 
ylikatetta. Tällaiset ylikatteet ovat myös pa
lautettavissa työnantajalle edellyttäen, että 
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kaikki työnantajat samanaikaisesti käyttävät 
tämän mahdollisuuden hyväkseen. 

121 § Pykälä sisältää säännöksen yh
teiseläkesäätiön yhden työnantajan osalla 
olevan ylikatteen siirrosta eläkesäätiön toisen 
työnantajan eläkevastuun katteeksi. Ylikat
teen siirto olisi mahdollinen, mikäli jonkin 
työnantajan 46 §:n 3-5 momentin sekä 
alemmanasteisten säädösten ja määräysten 
mukaisten varojen arvioitaisiin tilinpäätöksen 
yhteydessä ylittävän kyseisen työnantajan 
eläkevastuun ja muiden velkojen määrän. Y
likate olisi ensisijaisesti käytettävä saman 
työnantajan eläkevastuun katteeksi eläkesää
tiön toisella osastolla. Jos tämä vaihtoehto ei 
ole mahdollinen, voitaisiin ylikate siirtää 
eläkesäätiön toisen työnantajan eläkevastuun 
katteeksi edellyttäen, että ylikatetta luovut
tava työnantaja antaa siihen suostumuksensa. 

122 §. Lakiehdotuksen 48 §:n 1 momen
tissa säädetään vastuuvajauksen täyttämisek
si asetettavista vakuuksista, jotka ovat kan
natusmaksuihin verrattavissa. Sosiaali- ja 
terveysministeriö antaisi tarkemmat mää
räykset siitä, miten kunkin työnantajan osuus 
vakuudesta yhteiseläkesäätiössä laskettaisiin. 
Jos eläkesäätiö noudattaa työnantajakohtaista 
kirjanpitojärjestelmää, jakosuhteena voitai
siin käyttää esimerkiksi 48 § :n 2 momentin 
mukaisia vastuumenoja. Tasaavassa järjestel
mässä osuudet voitaisiin jakaa esimerkiksi 
kannatusmaksujen suhteessa. 

Konsernissa emoyhtiö voi yksin asettaa 
vakuuden myös muiden työnantajien puoles
ta. Tämä edellyttää, että yhtiöillä on erillinen 
sopimus vakuuden käyttämisestä eri työnan
tajien kesken. Yksittäinen työnantaja on kui
tenkin viime kädessä itse vastuussa vakuu
den asettamisesta omalta osaltaan sopimuk
sista huolimatta. 

123 §. Tilanteissa, joissa eläkesäätiöön 
kuuluva työnantaja on jakautunut useam
maksi eri yhtiöksi, sosiaali- ja terveysminis
teriö on pääsääntöisesti lähtenyt siitä, ettei 
eläkevastuita ja varoja jaeta uusien työnanta
jien kesken eläkesäätiössä, vaan siirtyneet 
eläkevastuut ja niiden katteena olevat varat 
ovat jääneet emoyhtiölle. Tällöin emoyhtiö 
on jäänyt yksin vastaamaan aikaisemmasta, 
joskus kokoansa nähden suhteettomaukio 
suuresta eläkevastuusta, kun taas uudet yhti
öt ovat päässeet aloittamaan ilman eläkevas
tuuta. Näissä tapauksissa olisi tarkoituksen
mukaista jakaa myös eläkevastuu uusien 
työnantajien kesken. 

Vaikka lähtökohtana edelleenkin on, että 
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eläkevastuuta ja varoja ei jaeta eri työnanta
jien kesken, näin voitaisiin kuitenkin mene
tellä tietyissä tilanteissa. Pykälän mukaan 
eläkesäätiön eläkevastuu ja sitä vastaavat 
varat voitaisiin jakaa työnantajan ja sen ja
kautuessa syntyneiden uusien työnantajien 
vastattavaksi edellyttäen, että sosiaali- ja 
terveysministeriö on antanut suostumuksensa 
toimenpiteeseen. Ministeriön suostumusta 
olisi haettava työnantajan jakautumiseen liit
tyvän eläkesäätiön sääntömuutoshakemuksen 
yhteydessä. Ministeriö antaa tarkemmat 
määräykset pykälän soveltamisesta. 

124 §. Lakiehdotuksen 78 §:n 1 momentin 
3 kohdan mukaan eläkesäätiö on asetettava 
selvitystilaan ja purettava, jos työnantaja 
lopettaa sen toimintansa, jonka piirissä elä
kesäätiön toimintapiiriin kuuluvat henkilöt 
toimivat. Yhteiseläkesäätiön osalta kuitenkin 
vaaditaan, että eläkesäätiö puretaan vasta 
sitten, kun kaikki eläkesäätiön työnantajat 
lopettavat toimintansa. Jos vain osa työnan
tajista lopettaa, eläkesäätiön toiminta jatkuu 
muiden työnantajien kesken. 

125 §. Pykälässä säädetään siitä, miten 
menetellään eläkevastuun kanssa, jos työn
antaja eroaa tai erotetaan yhteiseläkesäätiöstä 
taikka lopettaa toimintansa. Pykälän 1 mo
mentin mukaan eroavan, erotetun tai toimin
tansa lopettavan työnantajan eläkevastuu ja 
sen katteena olevat varat on luovutettava 
toiselle eläkesäätiölle, eläkekassalle tai va
kuutusyhtiölle. 

Luovuttamismenettelyssä noudatetaan so
veltuvin osin vakuutustoiminnan luovutta
mista koskevia 11 luvun säännöksiä. Sosiaa
li- ja terveysministeriö voi kuitenkin antaa 
luvan eläkesäätiön toiminnan jatkamiseen 
pois siirtyneen tai toimintansa lopettaneen 
työnantajan osalta samoin edellytyksin kuin 
78 §:n 3 momentissa säädetään. 

Pykälän 2 momentissa on 88 §:n 1 mo
mentin sisältöä vastaava säännös siitä, mihin 
pois siirtyvän tai toimintansa lopettavan 
työnantajan eläkevastuun katteena olevat 
varat käytetään yhteiseläkesäätiön vastuuta 
luovutettaessa tai eläkesäätiötä purettaessa. 
Momentin mukaan ennen vastuunsiirtohetkeä 
tai selvitystilan alkamista tapahtuneeseen 
palvelukseen perustuvat jo alkaneet ja vas
taiset eläkkeet ja muut etuudet on turvattava 
sopimalla vastaanottavan vakuutuslaitoksen 
kanssa varoja vastaavien eläke- ja muiden 
etuuksien järjestämisestä. Etuuksien turvaa
minen tapahtuu työnantajakohtaisesti. Toisin 
sanoen kunkin työnantajan eläkevastuun kat-

teena olevilla varoilla turvataan ainoastaan 
kyseisen työnantajan eläkevastuuseen sisälty
vät etuudet. 

14 luku. Erinäiset säännökset 

Luvussa säädettäisiin muun muassa elä
kesäätiörikoksesta ja -rikkomuksesta sekä 
salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuo
mittavista rangaistuksista. Samoin luvussa 
säädettäisiin rangaistavaksi teoksi eläkesää
tiötoiminnan luvaton harjoittaminen. Luvus
sa on säännöksiä myös välimiesmenettelyn 
käyttömahdollisuudesta riitojen ratkaisijana 
sekä eläkesäätiötä koskevasta oikeudenkäyn
timenettelystä. Nykyiseen lakiin verrattuna 
useimmat luvun säännökset ovat uusia. 

126 §. Pykälä sisältää säännöksiä oikeus
paikasta ajettaessa 112 §:ssä tarkoitettua 
kannetta eläkesäätiön lukuun. Yleisten pro
sessioikeudellisten säännösten mukaan kan
netta ajetaan tavallisesti vastaajan kotipaikan 
käräjäoikeudessa. Koska vastaaja ei aina asu 
eläkesäätiön kotipaikalla ja koska käytännöl
liset syyt saattavat vaatia kanteen ajamista 
eläkesäätiön kotipaikan tuomioistuimessa, 
olisi ehdotuksen mukaan tämäkin tuomiois
tuin toimivaltainen. Eläkesäätiön kotipaikan 
käräjäoikeus olisi siten vaihtoehto oikeuden
käymiskaaren mukaan määräytyvälle oikeus
paikalle. Säännös koskee myös sitä tapausta, 
että korvausvaatimus perustuu rangaistavaan 
tekoon. Se, missä kanne pannaan vireille, jää 
riippumaan kantajasta. 

127 §. Pykälässä säädettäisiin siitä, miten 
eläkesäätiö haastetaan vastaamaan kantee
seen. 

Eläkesäätiö katsotaan tulleen haastetuksi, 
jos haaste on toimitettu jollekin hallituksen 
jäsenelle. Hallituksen jäsenten lisäksi olisi 
asiamies sekä jokainen henkilö, jolla on oi
keus eläkesäätiön nimen kirjoittamiseen, oi
keutettu ottamaan haasteen vastaan. V oimas
sa olevan eläkesäätiölain 9 §:n 3 momentin 
mukaan haaste on annettava tiedoksi ainoas
taan hallituksen jäsenelle. 

128 §. Pykälässä on säännös välimies
menettelystä eläkesäätiön ja sen johdon, ti
lintarkastajan, toimintapiiriin kuuluvan tai 
kuuluneen henkilön tai työnantajan välillä 
syntyvien riitaisuuksien varalta. 

Sen sijaan, että nämä riidat yleensä käsi
tellään tuomioistuimessa, voitaisiin niiden 
ratkaisu siirtää eläkesäätiön sääntöihin otet
tavana määräyksellä välimiesten ratkaista
vaksi. Tällöin tämä sääntöjen määräys kor-
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vms1 välimiesmenettelystä annetun lain 
(967 /92) edellyttämän välityssopimuksen. 
Pykälässä mainituilla riidoilla tarkoitetaan 
lakiehdotuksen 12 luvun mukaisesta vahin
gonkorvausvelvollisuudesta syntyviä riitoja 
eläkesäätiön ja sen johtohenkilöiden, työnan
tajan tai toimintapiiriin kuuluvan tai kuulu
neen henkilön välillä. Eläkesäätiön sääntöi
hin otettavana välimieslausekkeella voitaisiin 
myös vain tietyt riidat saattaa välimies
menettelyn alaisiksi ja muut riidat jättää 
yleisten tuomioistuinten ratkaistaviksi. 

Eläkesäätiön vastapuolena pykälässä on 
mainittu nimenomaisesti hallitus ja hallituk
sen jäsen, hallintoneuvosto ja hallintoneu
voston jäsen sekä asiamies, tilintarkastaja, 
toimintapiiriin kuuluva tai kuulunut henkilö 
ja työnantaja. Säännös koskee 80 §:n 3 mo
mentin nojalla myös selvitysmiehiä. Samoin 
säännöstä sovellettaisiin mainittujen henki
löiden varamiehiin. 

129 §. Lakiehdotukseen otetut rangaistus
säännökset on koottu neljään eri pykälään. 
Tässä pykälässä ovat säännökset eläkesäätiö
toiminnan luvattomasta harjoittamisesta ja 
130 §:ssä on lueteltu eläkesäätiörikokseksi 
luonnehdittavat teot. Lievemmät eläkesää
tiörikkomukset on säännelty 131 §:ssä ja 
132 §:ään on otettu rangaistussäännös salas
sapitovelvollisuuden rikkomisesta. 

Lakiehdotuksen 9 §:ssä on säädetty, että 
eläkesäätiön säännöissä on mainittava muun 
muassa eläkesäätiön tarkoitus, eläkesäätiöön 
kuuluva työnantaja ja toimintapiiri. Jos elä
kesäätiö harjoittaa toimintaansa laajemmin 
kuin säännöissä on mainittu tai jos toimintaa 
harjoitetaan siitä huolimatta, että eläkesäätiö 
olisi 78 §:n 1 momentin mukaan asetettava 
selvitystilaan ja purettava, kyseessä on pykä
län 1 momentin kohdassa kriminalisoitu elä
kesäätiötoiminnan luvaton harjoittaminen. 

Lakiehdotuksen 67 §:n 4 momentin nojalla 
sosiaali- ja terveysministeriö voi määrätä 
eläkesäätiön toiminnan osittain lopetettavaksi 
tai eläkesäätiön purettavaksi. Mainitun kiel
lon ja ministeriön määräyksen vastainen toi
minta olisi sekin eläkesäätiötoiminnan luva
tonta harjoittamista ja siten rangaistusuhan 
alaista. 

Rangaistukseksi eläkesäätiötoiminnan lu
vattomasta harjoittamisesta säädettäisiin, jol
lei teko ole vähäinen, sakkoa tai vankeutta 
enintään yksi vuosi. 

130 §. Pykälässä säädettäisiin rangaistus 
eläkesäätiörikoksesta. Tämän nimikkeen alle 
on koottu kaikki ne tämän lain vastaiset va-

kavammat teot, jotka rangaistavuudeltaan 
ovat verrattavissa 129 §:ssä kriminalisoituun 
eläkesäätiötoiminnan luvattomaan harjoitta
miseen. 

Pykälän 1 kohdassa on saatettu rangais
tusuhan alaiseksi väärien tietojen antaminen 
sosiaali- ja terveysministeriölle asiakirjassa, 
joka on annettava ehdotetun lain nojalla. 
Eläkesäätiöihin kohdistuva viranomaisval
vonta perustuu olennaiselta osalta ministe
riölle annettuihin tietoihin. Sen tehosteeksi, 
että annetut tiedot ovat oikeat, on rangais
tusseuraamus muiden sanktioiden ohella pai
kallaan. 

Pykälän 2 kohdassa säädettäisiin rangais
tavaksi tilinpäätöksen tai tilintarkastuskerto
muksen laatimista tai eläkesäätiön selvitysti
laa koskevan lopputilityksen antamista kos
kevien säännösten rikkominen. Nykyisessä 
laissa ei ole vastaavaa rangaistussäännöstä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi 69 §:n 
nojalla kieltää eläkesäätiötä luovuttamasta tai 
panttaamasta hallinnassaan olevaa omaisuut
ta. Tämän kiellon vastainen omaisuuden luo
vutus tai panttaus on kriminalisoitu 3 koh
dassa. 

Rangaistuksena edellä luetelluista teoista 
olisi sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuo
si, jollei teko ole vähäinen tai siitä muualla 
laissa säädetä ankarampaa rangaistusta. 

131 §. Pykälä sisältää luettelon niistä lie
vemmistä teoista, jotka lakiehdotuksen mu
kaan olisivat rangaistavia eläkesäätiörikko
muksina. 

Eläkesäätiön varojen tahallinen laiton ja
kaminen olisi 1 kohdan mukaan rangaistava 
teko. Eläkesäätiön varojen jakamista koske
via säännöksiä on muun muassa selvitystilaa 
ja purkamista koskevassa 10 luvussa. Myös 
eläkesäätiön sääntöjen vastainen varojen ja
ko on rangaistavaa tämän lainkohdan nojal
la. Varojen tahallista laitonta jakamista ei 
olisi se, että eläkettä maksetaan liian suurena 
eläkkeen laskemisessa tapahtuneen laskuvir
heen tai lain virheellisen soveltamisen takia. 
Rangaistavaksi teko muuttuu, jos virhe on 
tehty tahallaan, tarkoituksena liian suuren 
eläkkeen maksaminen. 

Lakiehdotuksen 4 §:n 4 momentissa ovat 
säännökset siitä, kuinka suuren osan elä
kesäätiö voi omistaa yrityksestä. Jotta elä
kesäätiö voisi omistaa suuremman osan yri
tyksestä kuin laissa säädetään, sen on haetta
va siihen sosiaali- ja terveysministeriön lupa. 
Pykälän 2 kohdassa säädettäisiin rangaista
vaksi se, ettei eläkesäätiö hae ministeriön 
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lupaa. 
Pykälän 3 kohdan mukaan rangaistaan elä

kesäätiörikkomuksena myös se, että viran
omaisille jätetään toimittamatta sille lakieh
dotuksen mukaan annettava ilmoitus tai muu 
tieto. 

Pykälässä mainituista rikkomuksista olisi 
tuomittava sakkoon, jollei teko ole vähäinen 
tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa 
rangaistusta. 

132 §. Pykälässä säädettäisiin rangaistus 
salassapitovelvollisuuden rikkomisesta. Sa
lassapitovelvollisuutta koskeva säännös on 
myös voimassa olevan eläkesäätiölain 
32 §:ssä. Salassapitovelvollisuus koskee sel
laisia henkilöitä, jotka ovat saaneet tietoja 
tämän lain tai sen nojalla annettujen mää
räysten mukaisia tehtäviä täyttäessään, kuten 
hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä, 
asiamiestä, tilintarkastajia, eläkesäätiön toi
mihenkilöitä, sosiaali- ja terveysministeriön 
virkamiehiä sekä eläketurvakeskuksen toimi
henkilöitä. 

Salassapitovelvollisuus on 1 momentissa 
ulotettu koskemaan paitsi eläkesäätiön tai 
jonkun toisen taloudellisesta asemasta taikka 
liike- tai ammattisalaisuudesta saatuja tietoja, 
myös henkilön terveydentilasta saatuja tieto
ja. Erityisesti on huomattava, että työnanta
jana ei ole oikeutta muutoin kuin työnanta
jan ominaisuudessa eläkesäätiön hallintoelin
ten välityksellä saada tietoa eläkesäätiön si
säisistä asioista. 

Muun muassa eläkesäätiöiden maksamat 
eläkkeet ja muut toimeentuloetuudet tulivat 
ulosmittauskelpoisiksi vuoden 1990 alusta. 
Ulosmittauksen toimittamiseksi ulosottovi
ranomaiset tarvitsevat toimeentuloetuuksien 
maksajilta tietoja eläkkeen tai muun toi
meentuloetuuden määrästä. Ulosottolain 4 
luvun 18 e §:n 3 momentissa säädettyä työn
antajan ja viranomaisen tietojenantovelvolli
suutta ei voida sellaisenaan soveltaa elä
kesäätiöihin. Sen vuoksi pykälän 2 momen
tissa on ulosoton täytäntöönpanon mahdol
listamiseksi säännös, jonka mukaan salassa
pitosäännös ei koske ulosottoviranomaisia. 
Eläkesäätiön olisi 1 momentin estämättä il
moitettava ulosottomiehelle tämän pyynnöstä 
henkilölle maksettavan eläkkeen tai muun 
etuuden määrä sekä tiedossa olevat muut 
toimeentuloetuuksia maksavat laitokset. 

Pääsääntöisesti salassapitovelvollisuuden 
rikkomisesta sakkorangaistus olisi riittävä 
seuraamus, jolloin seuraamus tuomittaisiin 
rikoslain 38 luvun 2 §:n 2 momentin mu-

kaan. Virkamiehen kyseessä ollen teko ran
gaistaisiin rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaise
na salassapitorikoksena. Jos jossain muualla 
kuin rikoslain 38 luvun 1 §:ssä säädetään 
rikoksesta ankarampi rangaistus, edellä mai
nitut säännökset syrjäytyisivät. 

133 §. Voimassa olevan lain 26 a §:n 2 
momentin ja 30 §:n mukaisesti tässä pykä
lässä säädettäisiin eräiden sosiaali- ja ter
veysministeriön päätösten ja määräysten täy
täntöönpanokelpoisuudesta valituksesta huo
limatta. Tämä periaate on lakiehdotuksessa 
säilytetty ministeriön valvonnan tehokkuu
den ja nopeuden takaamiseksi. 

Säännös koskee ensinnäkin ministeriön 
20 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä silloin, 
kun eläkesäätiöllä ei ole hallitusta tai asia
miestä. Toiseksi säännös koskee päätöksiä 
tai määräyksiä, jotka ministeriö on antanut 8 
luvussa säädettyjen valvontaoikeuksiensa 
nojalla. Kolmanneksi pykälässä tarkoitettu 
tilanne on kyseessä silloin, kun ministeriö 
on määrännyt eläkesäätiön selvitystilaan ja 
nimennyt samassa yhteydessä eläkesäätiölle 
selvitysmiehen. 

134 §. Viranomaisen hallussa olevien asia
kirjojen julkisuudesta säädetään yleisten 
asiakirjain julkisuudesta annetussa laissa 
(83/51). Mainittu laki koskee myös eläkesää
tiöistä tietoja sisältäviä asiakirjoja. 

Yksi osa valtiovallan harjoittamaa vakuu
tuslaitosten valvontaa on niin sanotun jul
kisuusperiaatteen noudattaminen, jonka mu
kaan vakuutuslaitokset veivoitetaan julkaise
maan tietoja, joiden perusteella on mahdol
lista arvioida laitoksen toimintaa ja tilaa. 

Tämän periaatteen mukaisesti pykälän 1 
momentissa on säännös, joka oikeuttaa sosi
aali- ja terveysministeriön julkaisemaan elä
kesäätiöiden toimintaa, asemaa ja kehitystä 
valaisevia tilastoja sekä niihin verrattavia 
tietoja. Vertailukelpoisuuden vuoksi tilastot 
ja tiedot olisi laadittava yhtenäisen perusteen 
mukaisesti kaikista eläkesäätiöistä. Sen si
jaan ministeriö ei voisi julkaista niitä erityis
tietoja tai -selvityksiä, jotka se saa esimer
kiksi jonkun yks1ttäisen eläkesäätiön tilasta, 
tuloksesta tai organisaatiosta, eikä mistään 
tilastosta muutenkaan saa käydä ilmi yksit
täistä asiaa koskevia tietoja. 

Eläkesäätiöiden harjoittaman toiminnan 
luonne ja vakuutustarkastustoiminnassa 
omaksuttu julkisuusperiaate huomioon ottaen 
on tarkoituksenmukaista, että eläkesäätiöiden 
tilinpäätöstiedot ovat julkisia. Asiasta on 
säännös pykälän 2 momentissa. Tilinpäätös-
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tietoihin luetaan tuloslaskelma, tase niiden 
liitteet ja toimintakertomus. Tase-erittelyt ei
vät ole julkistettavia tilinpäätöksen osia. Py
kälä vastaa sisällöltään voimassa olevaa la
kia. 

135 §. Voimassa olevassa laissa ei ole va
kuutusmatemaatikkoa koskevia säännöksiä. 
Eläkesäätiölain täytäntöönpanosta annetun 
asetuksen 3 §:ssä on säännös, jonka mukaan 
vakuutusteknisen tutkimuksen suorittajalla 
on oltava ministeriön määräämä kelpoisuus. 
Kun otetaan huomioon eläkesäätiöiden toi
minnan luonne ja laajuus, on tarkoituksen
mukaista, että eläkesäätiöillä on käytettävis
sään vakuutusmatemaatikko. Asiasta on 
säännös pykälän 1 momentissa. Pykälän 1 
momentissa on vakuutusmatemaatikon kel
poisuusehtojen osalta viittaus vakuutusyh
tiölain 18 luvun 8 §:ään. Edelleen pykälän 1 
momentin mukaan vakuutusmatemaatikon 
tehtävät määräytyvät soveltuvin osin vastaa
vasti kuin vakuutusyhtiön vakuutusmatemaa
tikosta annetun asetuksen (464/95) 1 ja 
2 §:ssä on säädetty. Tällöin on lisäksi otetta
va huomioon eläkesäätiötoiminnan erityis
piirteet. 

Ehdotuksen mukaan vakuutusmatemaati
kon tehtäviä on laajennettu soveltuvin osin 
vastaavasti kuin vakuutusyhtiöissä. Vakuu
tusmatemaatikko veivoitetaan asetuksessa 
muun muassa selvittämään ne vaatimukset, 
jotka sijoitustoiminnalle on asetettava eläke
vastuun luonteesta johtuen. 

V akuotusyhtiön vakuutusmatemaatikko 
veivoitetaan asetuksessa lisäksi tekemään 
ilmoitus vakuutusyhtiön hallitukselle tehtä
vässään havaitsemistaan puutteista vakuutu
syhtiön toiminnassa. Tätä velvollisuutta ei 
samanlaisena sisällytettäisi eläkesäätiön va
kuutusmatemaatikon tehtäviin, koska eläke
säätiön vakuutusmatemaatikona asema suh
teessa eläkesäätiön hallintoon on erilainen 
kuin vakuutusyhtiöissä. Ministeriö voi antaa 
määräyksiä tätä korvaavasta, eläkesäätiötoi
minnan luonteeseen paremmin soveltuvasta 
menettelystä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
eläkesäätiön olisi tehtävä ilmoitus vakuutus
matemaatikon ottamisesta ja eroamisesta 
sosiaali- ja terveysministeriölle. Pykälän 2 
momentin mukaan ministeriö voi antaa tar
kempia määräyksiä tämän pykälän sovelta
misesta. 

136 §. Pykälän mukaan eläkesäätiön va
kuutusmatemaatikon on suoritettava vakuu
tustekninen tutkimus eläkesäätiön tilasta vä-

hintään joka toinen vuosi. Sosiaali- ja ter
veysministeriö voisi määrätä tutkimuksen 
suoritettavaksi muulloinkin, jos se katsoo 
sen tarpeelliseksi. Vastaava säännös on voi
massa olevan eläkesäätiölain täytäntöön
panosta annetun asetuksen 3 §:ssä. 

137 §. Pykälän mukaan lain täytäntöön
panosta annettaisiin yksityiskohtaisempia 
säännöksiä asetuksella. 

15 luku. Voimaantulo- ja 
siirtymäsäännökset 

138 §. Uuden lain voimaantulopäivämäärä 
on lakiehdotuksessa jätetty avoimeksi. Laki 
ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 1996, kuitenkin siten että ylikatteen 
palauttamista koskevat 45 §:n 4 momentti, 
sekä 120 ja 147 § sekä eläkevastuun katta
mista koskevat 46 ja 47 § tulisivat voimaan 
jo 31 päivänä joulukuuta 1995, joten niitä 
voitaisiin soveltaa vuoden 1995 tilinpäätök
sessä. Ehdotetulla lailla (uusi laki) on tarkoi
tus korvata voimassa oleva eläkesäätiölaki 
(vanha laki) ja sen nojalla annettu asetus 
lain täytäntöönpanosta. 

Uusi laki aiheuttaa huomattavia muutoksia 
eläkesäätiöiden toimintaan. Kaikkien elä
kesäätiöiden on esimerkiksi muutettava sään
tönsä uuden lain mukaisiksi. Jotta muutosten 
toteuttaminen tapahtuisi joustavasti, on py
kälän 3 momentin mukaan mahdollista, että 
eläkesäätiöt voisivat jo ennen uuden lain 
voimaantuloa ryhtyä lain täytäntöönpanon 
edellyttämiin toimenpiteisiin. Edellytyksenä 
kuitenkin on, että uusi laki on vahvistettu ja 
julkaistu säädöskokoelmassa. 

139 §. Eläkesäätiön säännöt ovat uuden 
lain tultua voimaan pätemättömät sellaisten 
säännösten osalta, jotka eivät ole uuden lain 
pakottavien säännösten mukaisia. Pykälän 1 
momenttiin on selvyyden vuoksi sisällytetty 
säännös siitä, että uuden lain kanssa ristirii
taisten eläkesäätiön sääntöjen määräysten 
sijasta on noudatettava uuden lain säännök
siä. 

Pykälän 2 momentissa veivoitetaan elä
kesäätiöt määräajassa muuttamaan sääntönsä 
uuden lain säännöksiä vastaaviksi. Muutok
set tulisi pyrkiä tekemään mahdollisimman 
pian uuden lain tultua voimaan. Muutetuille 
säännäille on haettava sosiaali- ja terveysmi
nisteriön vahvistus kahden vuoden kuluessa 
uuden lain voimaantulosta. Jos eläkesäätiö 
laiminlyö sääntöjensä muuttamisen säädetys
sä määräajassa, ministeriö voi käyttää niitä 
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pakotteita, joista säädetään lakiehdotuksen 
67 §:ssä. 

Ehdotuksen 141 §:ssä säädetään sääntöjen 
muuttamisesta uuden lain mukaisiksi silloin, 
kun eläkesäätiön päätös tehdään lain vahvis
tamisen jälkeen, mutta ennen uuden lain voi
maantuloa. 

140 §. Pykälä sisältää säännöksen, jonka 
mukaan ennen uuden lain voimaantuloa re
kisteröitäväksi ilmoitettu eläkesäätiö saadaan 
rekisteröidä vanhan lain säännösten mukai
sesti silloinkin, kun rekisteröiminen tapahtuu 
uuden lain tultua voimaan. Säännöt on täl
löinkin kuitenkin muutettava uuden lain mu
kaisiksi 139 §:n 2 momentin mukaisessa 
määräajassa. Sama koskee sääntömuutoksia, 
joille on haettu vahvistusta ennen uuden lain 
voimaantuloa, mutta jotka on vahvistettu 
uuden lain voimaantulon jälkeen. 

141 §. Pykälän mukaan on mahdollista, 
että eläkesäätiö uuden lain vahvistamisen 
jälkeen, mutta ennen sen voimaantuloa, te
kee sääntöihinsä tarvittavat muutokset. Sään
tömuutoksen vahvistamista koskeva hakemus 
voidaan tällöin tehdä ennen uuden lain voi
maantuloa. Päätös sääntömuutoksen tekemi
sestä on tehtävä vanhan lain mukaisessa jär
jestyksessä. Muutoksen rekisteröiminen olisi 
kuitenkin mahdollista vain siten, että muutos 
tulee voimaan aikaisintaan uuden lain voi
maantulohetkestä. 

142 §. Lakiehdotuksen 3 §:ssä on sään
nökset eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvien 
henkilöiden vähimmäislukumäärästä. Käsi
teltävänä olevassa pykälässä on säännökset 
sitä varten, että ennen uuden lain voimaatu
loa rekisteröity eläkesäätiö ei täytä vähim
mäislukumäärää koskevia säännöksiä. 

Pykälän 1 momentti koskee ennen uuden 
lain voimaantuloa rekisteröityä A-eläkesää
tiötä. Tällainen eläkesäätiö voisi jatkaa toi
mintaansa uudenkin lain aikana, vaikka sen 
toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden luku
määrä pysyvästi olisi alle 30. Edellytyksenä 
on, että eläkesäätiö jatkaa vanhan lain aikana 
harjoittamaansa toimintaa. Jos eläkesäätiön 
toiminta uuden lain aikana laajenee siten, 
että sen toimintapiiri laajenee tai etuuksia 
lisätään, eläkesäätiön on täytettävä vähim
mäislukumäärää koskevat vaatimukset 
78 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisessa 
määräajassa. Määräaika lasketaan siitä, kun 
toiminnan muutoksesta johtuva sääntöjen 
muutos on hyväksytty eläkesäätiön hallituk
sen tai hallintoneuvoston kokouksessa. 

Toimintapiiriin laajenemisella lainkohdassa 

tarkoitetaan sitä, että eläkesäätiön toiminta
piiriin tulee kokonaan uusia työnantajia tai 
sellaisia vanhojen työnantajien henkilöstö
ryhmiä, jotka aikaisemmin eivät ole olleet 
toimintapiirissä. Jos eläkesäätiön vanha 
työnantaja yhtiöittää toimintojaan ja toimin
tapiiriin tästä syystä tulee uusia työnantajia, 
eläkesäätiö voi edelleen jatkaa toimintaansa 
3 §:n säännösten estämättä, koska eläkesää
tiön toimintapiiri asiallisesti pysyy samana 
kuin ennen yhtiöittämistä. 

Etuuksien lisäämisellä tarkoitetaan sitä, 
että vanhojen etuuksien määrää lisätään esi
merkiksi alentamalla eläkeikää tai nostamal
la eläkeprosentin määrää taikka että elä
kesäätiö ryhtyy myöntämään kokonaan uusia 
etuuslajeja, kuten työkyvyttömyyseläkettä 
vanhuuseläkkeen lisäksi. 

Pykälän 2 momentti koskee B- ja AB-elä
kesäätiöiden toimintapiiriin kuuluvien henki
löiden vähimmäislukumäärää. Työntekijäin 
eläkelakia muutettiin vuonna 197 6 siten, että 
TEL:n mukaista toimintaa voi harjoittaa vain 
eläkesäätiö, jonka toimintapiiriin kuuluu py
syvästi vähintään 300 työntekijää. Lain muu
tos ei kuitenkaan koskenut eläkesäätiöitä, 
joiden TEL:n mukainen toiminta oli alkanut 
ennen lain voimaantuloa 1 päivänä heinä
kuuta 1976. Jotta tällaiset eläkesäätiöt voisi
vat uudenkin lain aikana jatkaa toimintaansa, 
momentissa on säännös, jonka mukaan riit
tää, että nämä eläkesäätiöt täyttävät 30 päi
vänä kesäkuuta 1976 voimassa olleet toimin
tapiiriin kuuluvien henkilöiden vähimmäislu
kumäärää koskevat säännökset. Jos lukumää
rä laskee näitäkin vaatimuksia alhaisemmak
si, eläkesäätiöllä on 78 §:n 1 momentin 1 
kohdan mukainen määräaika täyttää ne uu
delleen. 

Pykälän 3 momentissa säädetään selvyy
den vuoksi, että ellei eläkesäätiö täytä 1 tai 
2 momentin vaatimuksia, on se asetettava 
selvitystilaan ja purettava. 

143 §.Lakiehdotuksen 4 §:n 4 momentissa 
eläkesäätiön oikeutta omistaa osakeyhtiön 
osakkeita on olennaisella tavalla rajoitettu. 
Rajoitukset koskevat myös muita yrityksiä 
kuin osakeyhtiöitä. 

Joidenkin eläkesäätiöiden omistusosuudet 
saattavat ylittää lakiehdotuksen mukaiset 
enimmäisrajat. Pykälässä on poikkeussään
nös, jonka mukaan eläkesäätiö saa edelleen
kin omistaa ne osakkeet tai osuudet, jotka se 
sai omistaa ennen uuden lain voimaantuloa. 
Toisaalta tällainen eläkesäätiö ei saa nostaa 
suhteellista omistus- tai määräämisvaltaa-
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suuttaan enää siitä, mitä se oli ennen lain 
voimaantuloa. Lain voimaan tullessa vallit
seva omistusosuus ei loisi jatkuvaa uutta 
ylärajaa sallittavalle omistusoikeudelle. Jos 
suhteellinen omistusosuus on jossakin vai
heessa lain voimaantulon jälkeen laskenut, 
mutta edelleen ylittää lain salliman enim
mäismäärän, omistusosuus ei voisi nousta 
uudelleen tästä alentuneesta määrästä. 

Pykälän 1 momentin säännöksiä sovellet
taisiin 2 momentin mukaan myös 5 §:n 3 
momentissa tarkoitettuihin työnantajayhtiön 
osakkeisiin. 

144 §. Eläkesäätiölain muutoksen yh
teydessä vuonna 1991 eläkesäätiöille asetet
tiin velvollisuus vaatia vakuus työnantajalle 
annettaville lainoille. Vakuuden asettamis
pakko ei kuitenkaan koskenut ennen lain 
voimaantuloa 1 päivänä huhtikuuta 1991 an
nettuja lainoja. Käsiteltävänä olevan pykälän 
mukaan näiden vanhojen lainojen asema säi
lyy samana uudenkin lain voimassaoloaika
na. 

145 §. Eläketurvakeskuksen luottovakuu
tustoiminnan lopettamisen yhteydessä elä
kesäätiöille asetettiin velvollisuus kattaa 
TEL:n mukainen eläkevastuu. Muutos tuli 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Ennen 
lain muutosta olleen eläkevastuun osalta elä
kesäätiöille annettiin 12 vuoden siirtymäai
ka, jonka kuluessa mainittu eläkevastuu tu
lee kattaa. Pykälän 1 momentissa on sään
nös, jonka mukaan mainittu siirtymäaika 
jatkuu uuden lain voimassaoloaikana. Kym
menen vuoden määräaika aika edellyttää, 
että uusi laki tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 1996. 

Pykälän 2 momentissa on 1 momentissa 
mainitusta muutoksesta johtuva siirtymäaika 
ylimääräisen vakuuden kattamiseksi. Siirty
mäaika vastaa vuoden 1994 alusta voimaan 
tulleeseen muutokseen liittyvää siirtymäai
kaa. 

146 §. Käsiteltävänä olevassa pykälässä 
säädetään eläkesäätiön vapaaehtoisista lisä
eduista aiheutuvan eläkevastuun kattamiselle 
asetettavista siirtymäajoista. 

Pykälän 1 momentti koskee eläkkeellä ole
vien henkilöiden eläkkeiden sekä heidän ja 
heidän edunsaajiensa vastaisten eläkkeiden 
ja muiden etuuksien kattamista. Momentti 
on kirjoitettu siten, että vuoden 1991 uudis
tuksen yhteydessä säädetty kattamisaikataulu 
pysyy ennallaan. Lähtökohtana on, että 7 5 
prosentin kattamisvaatimus täyttyy vuodesta 
1991 alkaen laskettavan yhdeksän vuoden 

kuluessa. Kun uuden lain arvioidaan tulevan 
voimaan vuoden 1996 alusta, määräaikaa on 
siis jäljellä vielä neljä vuotta. 

Kun 1 momentin mukainen kattamisaika
taulu on kulunut umpeen, eläkesäätiön on 2 
momentin mukaan ryhdyttävä kattamaan 
jäljellä olevaa 25 prosentin osuutta 1 mo
mentin mukaisesta eläkevastuusta. Määräaika 
tämän kattamisvaatimuksen täyttämiselle on 
ehdotuksen mukaan viisi vuotta siitä kun 1 
momentin mukainen kattaminen on suoritet
tu. Kattaminen on suoritettava vuosittain 
viidesosin kalenterivuosien osoittamassa suh
teessa kattamisvaatimuksesta. 

Pykälän 3 momentti koskee vastaisten elä
ke-etuuksien kattamista. Lähtökohtana on, 
että uuden lain voimaantulon jälkeen perus
tetun eläkesäätiön on heti katettava vastainen 
eläkevastuu 47 §:n 3 momentissa mainituin 
poikkeuksin. Momentti koskee ennen uuden 
lain voimaantuloa rekisteröidyn eläkesäätiön 
toimintapiiriin kuuluvien ja kuuluneiden 
henkilöiden vastaisten eläkkeiden ja muiden 
etuuksien kattamista. Momentin mukaan 
mainittu eläkevastuu on katettava viidentois
ta vuoden kuluessa uuden lain voimaantulos
ta. Kattaminen on suoritettava vuosittain 
viidestoistaosin lain voimaantulosta kulunei
den kalenterivuosien osoittamassa suhteessa 
kattamisvaatimuksesta. 

Lakiehdotuksen 47 §:n 2 momentissa sää
detään katteen luetteloimisesta. Käsiteltävänä 
olevan pykälän 4 momentin mukaan kate on 
luetteloitava 47 §:n 4 momentin mukaisesti 
samalla kun 1-3 momentin mukaisia yh
deksäs-, viides- tai viidestoista osia katetaan. 
Kun eläkevastuusta on 3 momentin mukai
sesti katettu esimerkiksi neljä viidestoista 
osaa, on tästä määrästä samalla luetteloitava 
7 5 prosenttia. 

Pykälän 5 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriö voisi erityisistä syistä 
myöntää poikkeuksia pykälän säännöksistä. 

147 §.Lakiehdotuksen 43 §:n 3 momentis
sa esitetään muusta kuin TEL:n mukaisesta 
eläketurvasta aiheutuvan eläkevastuun laske
mistapaa muutettavaksi. Käsiteltävänä oleva 
pykälä sisältää tästä johtuvan siirtymäsään
nöksen. Muutoksen johdosta voisi eläkevas
tuun katteena olevia varoja vapautua. Va
pautuvien varojen määrä selvitettäisiin lain 
voimaan tullessa ja niitä vastaava erityisvas
tuu sisällytettäisiin mainittuun eläkevastuu
seen. Eläkesäätiön eläkevastuu laskettaisiin 
tämän lain mukaisesti lain voimaantuloa 
edeltävälle päivälle. Erityisvastuun määrä 
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lain voimaan tullessa olisi määrä, jolla elä
kesäätiön lain voimaantuloa edeltävälle päi
välle laaditun tilinpäätöksen mukainen elä
kevastuu vähennettynä vastuuvajauksella 
ylittäisi uuden lain mukaisen eläkevastuun. 

Erityisvastuuta vastaavat varat olisi käytet
tävä muun kuin TEL:n mukaisen eläketurvan 
kustantamiseen. Eläkesäätiölle ei voitaisi 
suorittaa kannatusmaksuja kyseisen toimin
nan kustantamiseksi ennenkuin erityisvastuu
ta vastaavat varat on käytetty loppuun. V as
tuuvajausta ei myöskään voisi esiintyä niin 
kauan kuin erityisvastuuta on jäljellä. Mikäli 
erityisvastuuta vastaavia varoja olisi jäljellä 
vielä viiden vuoden kuluttua uuden lain voi
mantulosta, voidaan nämä varat käyttää 
TEL:n mukaisen eläketurvan kustantamiseen 
tai palauttaa työnantajalle. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa 2 mo
mentin mukaan tarkemmat määräykset pykä
län soveltamisesta. 

148 §. Pykälässä säädetään siitä, kumpaa 
lakia eläkesäätiön purkamista ja vakuutustoi
minnan luovuttamista koskevissa asioissa 
noudatetaan. Pykälän 1 momentin mukaan 
eläkesäätiön purkamista koskeva asia käsi
tellään vanhan lain mukaan, jos julkista 
haastetta on haettu ennen uuden lain voi
maantuloa. 

Pykälän 2 momentin mukaan vakuutustoi
minnan luovuttamisen osalta ratkaisevaa on 
sosiaali- ja terveysministeriön suostumuksen 
hakeminen. Jos ministeriön suostumusta on 
haettu ennen uuden lain voimaantuloa, käsi
tellään asia vanhan lain mukaan. 

149 §. Pykälän 1 momentissa säädetään 
lain voimaantulosta laskettavasta kahden 
vuoden määräajasta, jonka kuluessa elä
kesäätiöiden on järjestettävä hallintoelintensä 
kokoonpano uuden lain säännösten mukai
seksi. Asiamies olisi valittava ja ilmoitettava 
eläkesäätiörekisteriin kolmen kuukauden ku
luessa siitä, kun eläkesäätiöllä on uuden lain 
mukaiset vahvistetut säännöt, joista ilmenee, 
kenelle asiamiehen valitseminen kuuluu. 

Pykälän 2 momentissa säädetään eläkesää
tiön hallinnossa toimivien henkilöiden oi
keudesta saada jatkaa tehtävässään, vaikka 
he eivät täyttäisikään uuden lain vaatimuk
sia. Henkilö voi jatkaa tehtävässään siihen 
asti, kun uusi vaali toimitetaan. Tämä aika 
saa olla enintään kaksi vuotta lain voimaan
tulosta. Esillä oleva pykälä vastaa vakuutus
kassalain 184 §:ää. 

150 §. Ennen uuden lain voimaantuloa an
nettavat tilinpäätökset laaditaan vanhaa lakia 

noudattaen. Jos tilinpäätös laaditaan uuden 
lain tultua voimaan sellaiselta tilikaudelta, 
joka on alkanut ennen uuden lain voimaan
tuloa, on tilinpäätös esillä olevan pykälän 
mukaan laadittava vanhan lain tilinpäätös
säännösten perusteella. 

151 §. Lakiehdotuksen 7 luvussa on eräitä 
markkamääriä, jotka on sidottu työntekijäin 
eläkelain mukaiseen palkkaindeksiin. La
kiehdotuksen tässä pykälässä markkamäärät 
on sidottu vuodelle 1995 vahvistettuun in
deksipistelukuun. 

1.2. Työntekijäin eläkelaki 

3 §. Koska eläkesäätiölakiehdotuksen 3 § 
sisältää säännöksen, jonka mukaan työnteki
jäin eläkelain mukaista toimintaa harjoitta
van B-eläkesäätiön tai AB-eläkesäätiön 
B-osaston toimintapiiriin on kuuluttava vä
hintään 300 henkilöä ja 78 §:n 1 momentin 
1 kohta säännöksen, jonka mukaan eläkesää
tiö on purettava, jos toimintapiiriin kuuluvi
en henkilöiden lukumäärä alittaa säädetyn 
vähimmäismäärän työntekijäin eläkeasetuk
sen 2 momentissa säädettyä määräaikaa vas
taavan ajan, ehdotetaan, että pykälän 1 mo
mentin toinen virke poistetaan tarpeettoma
na. 

1.3. Laki velkojien 
maksunsaantijfujestyksestä 

9 §.Pykälän 3 momenttia ehdotetaan muu
tettavaksi siten, että jos konkurssi alkaa en
nen 1 päivää tammikuuta 2011, 4 §:ää vas
taava etuoikeus konkurssissa on eläkesäätiön 
työnantajalta olevalla saatavana, joka kattaa 
eläkesäätiölain 47 §:n mukaisista vapaaeh
toisista lisäetuoksista aiheutuvaa eläkevas
tuuta siltä osin kuin tätä saatavaa ei saada 
sen vakuutena olevasta pantista. 

Tässä esityksessä on lähdetty siitä, että 
eläkesäätiön työnantajalta olevalla saatavalla 
on etuoikeus työnantajan varoihin tämän 
konkurssissa siirtymäkauden aikana, joka on 
lähes saman pituinen kuin lisäetuoksien kat
tamista koskevan, vuonna 1991 voimaan tul
leen eläkesäätiölain uudistuksen asteittaiselle 
toteutumiselle varattu aika. Koska uudessa 
eläkesäätiölaissa säädettäisiin, että eläkesää
tiön koko eläkevastuu on katettava vuoden 
2010 loppuun mennessä, on perusteltua, että 
etuoikeus säilyisi koko siirtymäkautena. 
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Pykälän 3 momentin 2 kohdassa pykälä
viittaus on korjattu vastaamaan uuden lain 
pykälänumerointia ja sana lisäetu on muutet
tu uudessa laissa käytettyä terminologiaa 
vastaavasti lisäetuudeksi. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Koska eläkesäätiölakiehdotuksen 78 §:n 1 
momentin 1 kohdassa säädettäisiin, että elä
kesäätiö on purettava, jollei toimintapiiriin 
kuuluvien henkilöiden lukumäärä kahden 
viimeksi kuluneen kalenterivuoden päättyes
sä ole täyttänyt lain 3 §:ssä säädettyä tai elä
kesäätiön säännöissä määrättyä vähimmäis
määrää, eikä voida pitää todennäköisenä, 
että lukumäärä lähinnä seuraavan neljän 
kuukauden aikana nousee vähintään säädet
tyyn määrään, ja 3 §:ssä säädetään työnteki
jäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavi
en eläkesäätiöiden toimintapiiriin kuuluvien 
henkilöiden vähimmäismääräksi tämän toi
minnan osalta 300 henkilöä, tulisi työnte
kijäin eläkeasetuksen 2 § kumottavaksi tar-

peethtdomana. d läk' .... t. "1 . 137 § .... E otetun uu en e esaa 10 am :aan 
sisältyy lain täytäntöönpanoa koskeva ase
tuksenantovaltuus. Lisäksi joudutaan uudis
tamaan eläkesäätiöiden valvontaan liittyvä 
valtioneuvoston päätös. Sosiaali- ja terveys
ministeriö joutuu antamaan lain voimaantu
lon yhteydessä uuteen lakiin liittyviä ohjeita 
ja määräyksiä muun muassa eläkesäätiöiden 
kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä. 

3. Voimaantulo 

Uusi eläkesäätiölaki ja siihen liittyvät lait 
ehdotetaan tuleviksi voimaan niiden hyväk
symistä ja vahvistamista seuraavan. kalentt?
rivuoden alusta 138 §:n 1 momentissa mal
nituin poikkeuksin. 

4. Säätämisjärjestys 

Eläkkeiden koskemattomuus on yleensä 
pyritty hyvin pitkälle turvaamaan. Eläkkeet 
on laskettu niin sanottuihin saavutettuihin 
oikeuksiin, joihin puuttuminen on edellyttä
nyt perustuslain säätämisjärjestyksen noudat
tamista. 

3514090 

Eläkesäätiölakiehdotuksessa on eläkesääti
ön etuuksien heikentämistä tarkoittavien 
sääntömuutosten tekemistä helpotettu nykyi
seen lakiin verrattuna. Voimassa olevan elä
kesäätiölain mukaan sääntömuutos on mah
dollinen vain, jos muuttuneet olosuhteet sitä 
vaativat. Etuuksia ei saada vähentää enem
pää kuin toiminnan jatkamisen kannalta on 
välttämätöntä. 

Eläkesäätiölakiehdotuksen 11 §:n mukaan 
pääsääntönä on, että eläkesäätiön sääntöjä 
voidaan muuttaa yksinkertaisella ään
tenenemmistöllä tehdyllä hallituksen tai hal
lintoneuvoston päätöksellä ilman, että muut
tuneet olosuhteet vaatisivat muutoksen teke
mistä. Myös tietystä ajankohdasta eteenpäin 
karttuvien etuuksien heikentäiDistä tarkoitta
va sääntömuutos voitaisiin tehdä yksinkertai
sella enemmistöpäätöksellä. 

Vaikeutetun järjestyksen mukaisesti tehtyä 
päätöstä vaadittaisiin siinä tapauksessa, että 
sääntömuutos tarkoittaa etuuksien taannehti
vaa heikentämistä. Jos eläkesäätiön sääntöjen 
muutos tarkoittaa toimintapiiriin kuuluvien 
henkilöiden eläkkeiden vähentämistä tai 
poistamista siltä osin kuin eläkkeiden on 
katsottava perustuvan ennen muutosajankoh
taa suoritettuun palvelukseen, sääntömuutok
sen vahvistamisen edellytyksenä olisi, että 
muutosta on kannattanut vähintään neljä vii
desosaa eläkesäätiön hallituksen tai hallinto
neuvoston kokouksessa läsnäolevista jäsenis
tä. 

Jos taas sääntöjen muutos tarkoittaa toi
mintapiiriin kuuluneiden henkilöiden eläk
keiden tai eläkkeellä olevien henkilöiden 
alkaneiden eläkkeiden tai heidän ja heidän 
edunsaajiensa vastaisten eläkkeiden vähentä
mistä tai poistamista, muutoksen vahvistami
sen edellytyksenä on, että päätös sääntöjen 
muuttamisesta on tehty neljän viidesosan 
ääntenenemmistöllä ja että lisäksi muutos on 
eläkesäätiön toiminnan jatkamisen kannalta 
välttämätön tai että ne, joiden eläkkeitä vä
hentäminen tai poistaminen koskee, ovat 
antaneet toimenpiteelle suostumuksensa. 

Koska lakiehdotuksen mukaan maksussa 
olevia eläkkeitä ja niin sanottuja vapaakirjo
ja voitaisiin heikentää vain eläkkeensaajien 
suostumuksella tai sillä edellytyksellä, että 
muutos on eläkesäätiön toiminnan kannalta 
välttämätön, ei lakiehdotuksen hyväksymi
nen tältä osin vaadi perustuslainsäätämisjär
jestyksen noudattamista. Vielä toimintapii
riin kuuluvien henkilöiden karttuneet etuudet 
ovat eläkelupauksia, jotka eivät samalla ta-



74 HE 187/1995 vp 

valla ole saavutettuja oikeuksia kuin mak
sussa olevat eläkkeet. Näihin etuuksiin puut
tuminen ei siten vaadi perustuslainsäätämis
järjestyksen noudattamista. 

Lakiehdotusta eduskunnassa käsiteltäessä 
lain säätämisjärjestyksestä olisi syytä kuiten-

kin hankkia perustuslakivaliokunnan lausun
to. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset 
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1. 
Eläkesäätiölaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1luku 

Yleiset säännökset 

1 § 
Tätä lakia sovelletaan työnantajan perusta

maan eläkesäätiöön, joka on vakuutus- ja 
eläkelaitos ja joka vakuutustoimintaa liike
mäisesti harjoittamatta myöntää toimintapii
riinsä kuuluville henkilöille ja näiden edun
saajille eläkkeitä ja niihin verrattavia muita 
etuuksia, joiden voidaan katsoa kuuluvan 
sosiaalisen henkilövakuutustoiminnan piiriin. 

Eläkesäätiöön, joka harjoittaa työntekijäin 
eläkelain (395/61) mukaista toimintaa, so
velletaan tämän lain säännöksiä, mikäli mai
nitusta laista ei muuta johdu. 

2 § 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) A -eläkesäätiöllä eläkesäätiötä, jonka 

tarkoituksena on myöntää yksinomaan va
paaehtoisia lisäeläkkeitä ja muita etuuksia; 

2) B -eläkesäätiöllä eläkesäätiötä, jonka 
tarkoituksena on myöntää yksinomaan la
kisääteisiä eläkkeitä ja muita etuuksia; 

3) AB-eläkesäätiöllä eläkesäätiötä, jonka 
tarkoituksena on myöntää sekä vapaaehtoisia 
lisäetuuksia (A-osasto) että lakisääteisiä 
eläkkeitä ja muita etuuksia (B-osasto); 

4) yhteiseläkesäätiöllä 13 luvun mukaista 
eläkesäätiötä, johon voi kuulua kaksi tai 
useampia työnantajia; sekä 

5) toimintapiiriin kuuluvilla henkilöillä 
niitä henkilöitä, jotka ovat työnantajaan työ-, 
virka- tai muussa palvelussuhteessa tai kuu
luvat sen johtoon ja jotka ovat eläkesäätiössä 
vakuutettuina. 

Vakuutettuina voi olla tietty säännöissä 
määrätty ryhmä 1 momentin 5 kohdassa 
mainituista henkilöistä. 

Eläkesäätiön säännöissä olevan määräyk
sen perusteella eläkesäätiön toimintapiiriin 
voi myös kuulua: 

1) työnantajan Euroopan talousalueen ul
kopuolella olevaan valtioon lähettämä työn
tekijä, joka työskentelee työnantajan kanssa 
samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuulu
van emo- tai tytäryrityksen palveluksessa 
taikka osakkuusyrityksen palveluksessa taik-

ka muussa yrityksessä, jossa työnantajana on 
määräämisvaltaa, olematta sinä aikana työ
suhteessa työnantajan; sekä 

2) eläkesäätiön eläkkeensaaja. 

3 § 
A-eläkesäätiön toimintapiiriin on kuulutta

va vähintään 30 henkilöä sekä B-eläkesääti
ön tai AB-eläkesäätiön B-osaston toiminta
piiriin vähintään 300 henkilöä. 

Toimintansa aloittavan A-eläkesäätiön toi
mintapiiriin on perustamista seuraavan toisen 
kalenterivuoden päättyessä kuuluttava pysy
västi vähintään 30 henkilöä. Samassa ajassa 
B-eläkesäätiön tai AB-eläkesäätiön B-osas
ton toimintapiiriin on kuuluttava pysyvästi 
vähintään 300 henkilöä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi erityisistä 
syistä pidentää 2 momentissa säädettyä mää
räaikaa enintään yhdellä vuodella. 

4 § 
Eläkesäätiö ei saa harjoittaa muuta toimin

taa kuin 1 §:ssä mainittua eläkesäätiötoimin
taa. 

Eläkesäätiön varoja ei saa käyttää elä
kesäätiön toiminnalle ilmeisesti vieraaseen 
tarkoitukseen. 

Eläkesäätiön on sopeutettava toimintansa 
sellaiseksi, että sen harjoittaminen on mah
dollista ilman lainanottoa. Eläkesäätiö saa 
kuitenkin tarvittaessa ottaa lainaa sosiaali- ja 
terveysministeriön määräämällä tavalla. 

Eläkesäätiö ei saa ilman sosiaali- ja ter
veysministeriön lupaa omistaa osakeyhtiön 
osakepääomasta enempää kuin määrän, joka 
vastaa 20 prosenttia yhtiön osakepääomasta 
ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimää
rästä. Eläkesäätiön sijoittama määrä yhden 
tällaisen yhtiön tai samaan konserniin kuulu
vien yhtiöiden osakkeisiin saa ilman sosiaa
li- ja terveysministeriön lupaa olla enintään 
10 prosenttia eläkesäätiön omaisuudesta. 
Tässä momentissa säädetyt rajoitukset eivät 
koske yhtiötä, jonka toimintaa voidaan pitää 
eläkesäätiötoimintaan liittyvänä ja sen kan
nalta tarkoituksenmukaisena eikä asunto- tai 
kiinteistöyhtiötä. 

Edellä 4 momentissa säädettyjä rajoituksia 
eläkesäätiöön sovellettaessa otetaan huomi-
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oon myös sellaisten muiden osakeyhtiöiden 
omistamat osakkeet ja määräämisvalta, joissa 
eläkesäätiöllä on enemmän kuin puolet osa
kepääomasta tai osakkeiden tuottamasta ää
nimäärästä. 

Mitä 4 ja 5 momentissa säädetään osa
keyhtiön osakepääomasta ja osakkeiden tuot
tamasta äänimäärästä, sovelletaan vastaavaan 
määräämisvaltaan myös muussa yrityksessä. 

Eläkesäätiö ei saa olla osakkaana yrityk
sessä, jossa se joutuu rajoittamattomaan vas
tuuseen yrityksen sitoumuksista. 

5 § 
Eläkesäätiön on sijoitettava varansa turvaa

vasti ja tuloa tuottavasti sekä eläkesäätiön 
maksuvalmiutta silmällä pitäen. 

Eläkesäätiöllä on oikeus vakuutta vastaan 
antaa varojaan velaksi työnantajalle, jonka 
on suoritettava tästä ja myös muulla perus
teella syntyneestä velastaan eläkesäätiölle 
vähintään saman suuruinen korko, jota käy
tetään 43 §:ssä tarkoitetun eläkevastuun las
kemisessa. 

Jos työnantaja on osakeyhtiö, eläkesäätiö 
saa omistaa vastiketta vastaan hankkimiaan 
työnantajayhtiön osakkeita enintään 10 pro
senttia yhtiön osakepääomasta. Eläkesäätiön 
mainituin tavoin hankkimiin osakkeisiin si
joittama määrä saa kuitenkin olla enintään 
10 prosenttia eläkesäätiön omaisuudesta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi erityisistä 
syistä myöntää poikkeuksia 3 momentin 
säännöksistä. 

6§ 
AB-eläkesäätiön osastojen varat ja mah

dolliset velat sekä tuotot ja kulut on pidettä
vä erillään. 

AB-eläkesäätiön osastojen eläkevastuiden 
katteena olevat varat, joita laissa olevien 
säännösten mukaan ei ole käytettävä muihin 
tarkoituksiin, on käytettävä yksinomaan ky
seisen osaston mukaisten eläkkeiden ja mui
den etuuksien turvaamiseen, mikäli eläkesää
tiö ei 3 momentin nojalla toisin päätä. 

Mikäli A- tai B-osaston 46 §:n 3-5 mo
mentin sekä alemmanasteisten säädösten ja 
määräysten mukaisten varojen arvioidaan 
tilinpäätöksen yhteydessä ylittävän kyseisen 
osaston eläkevastuun ja muiden velkojen 
määrän, erotusta vastaavat varat saadaan siir
tää toisen osaston eläkevastuun katteeksi. 
Siirron seurauksena sille osastolle, jolta va
roja siirretään, ei saa jäädä vastuuvajausta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem-

mat määräykset tämän pykälän soveltamises
ta. 

2luku 

Eläkesäätiön perustaminen 

7 § 
Eläkesäätiön voi perustaa työnantaja. 

Työnantaja voi olla luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö. 

Työnantajan on oltava joko Euroopan ta
lousalueeseen kuuluvan valtion kansalainen, 
jolla on asuinpaikka Euroopan talousalueel
la, tai oikeushenkilö, jolla on kotipaikka Eu
roopan talousalueella, jollei sosiaali- ja ter
veysministeriö myönnä lupaa poiketa tästä. 
Oikeushenkilöllä on kotipaikka Euroopan ta
lousalueella, kun se on perustettu Euroopan 
talousalueeseen kuuluvan valtion lainsäädän
nön mukaan ja kun sillä on sääntömääräinen 
kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka 
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa val
tiossa. 

Työnantajan on harjoitettava Suomessa sitä 
toimintaansa, jonka piirissä toimivien henki
löiden eläketurvan järjestämistä varten elä
kesäätiö perustetaan. 

Vajaavaltainen, konkurssissa oleva tai lii
ketoimintakieltoon määrätty työnantaja ei 
voi perustaa eläkesäätiötä. 

8 § 
Perustamisesta on tehtävä perustamiskirja, 

joka on päivättävä ja työnantajan allekirjoi
tettava. 

Perustamiskirjaan on sisällytettävä ehdotus 
eläkesäätiön säännöiksi, minkä lisäksi siinä 
on mainittava: 

1) perustajan nimi, kansalaisuus, asuin
paikka ja postiosoite; sekä 

2) eläkesäätiölle perustettaessa tuleva pe
ruspääoma. 

9 § 
Eläkesäätiön säännöissä on mainittava: 
1) eläkesäätiön nimi; 
2) eläkesäätiön kotipaikkana oleva Suomen 

kunta; 
3) eläkesäätiön tarkoitus; 
4) eläkesäätiöön kuuluva työnantaja; 
5) eläkesäätiön toimintapiiri ja ketkä ovat 

1 §:ssä tarkoitettuja edunsaajia; 
6) etuudet, niiden suuruus tai määräyty

misperuste; 
7) etuuksien saamisen edellytykset; 
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8) etuuksien suorittamisaika; 
9) säilyttääkö ja missä määrin toimintapii

riin kuulunut henkilö, jonka vakuutussuhde 
on päättynyt ennen eläkkeeseen tai muuhun 
etuuteen oikeuttavan tapahtuman sattumista, 
itse tai hänen edunsaajansa oikeuden eläk
keeseen tai muuhun etuuteen; 

10) eläkesäätiön peruspääoma; 
11) hallituksen jäsenten ja varajäsenten 

sekä tilintarkastajien ja varatilintarkastajien 
lukumäärä, toimikausi ja valitsemistapa; 

12) jos eläkesäätiöllä on hallintoneuvosto, 
sen tehtävät, jäsenten lukumäärä, toimikausi 
ja valitsemistapa; 

13) onko ja minkä perusteen mukaan hal
lituksen tai muiden hallintoelimien jäsenille 
suoritettava korvausta heidän toimestaan; 

14) kenellä on oikeus kirjoittaa eläkesääti
ön nimi; 

15) millä tavoin toimintakertomus, tilin
päätös ja tilintarkastuskertomus on pidettävä 
toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden sekä 
eläkkeen ja muiden etuuksien saajien näh
tävänä sekä miten tiedonannot muutoin on 
tehtävä; 

16) miten päätös sääntöjen muuttamisesta 
on tehtävä; sekä 

17) miten eläkesäätiön omaisuus on jaetta
va eläkesäätiötä purettaessa. 

10§ 
Eläkesäätiön säännäille ja niiden muutok

sille on haettava sosiaali- ja terveysministe
riön vahvistus. 

Ministeriön on vahvistettava säännöt tai 
niiden muutokset, jos säännöt ovat lain mu
kaiset. 

11§ 
Eläkesäätiön sääntöjen muuttamisesta päät

tää eläkesäätiön hallitus tai hallintoneuvosto, 
jos eläkesäätiöllä on hallintoneuvosto. Päätös 
sääntöjen muuttamisesta tehdään 23 §:n 2 
momentin mukaisella tavalla. Jos sääntöjen 
muutos välittömästi koskee työnantajan oi
keuksia ja velvollisuuksia, on sen lisäksi, 
mitä muutoin säädetään, muutoksen vahvis
tamisen edellytyksenä, että työnantaja on 
hyväksynyt muutoksen. 

Jos eläkesäätiön sääntöjen muutos tarkoit
taa toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden 
eläkkeiden vähentämistä tai poistamista siltä 
osin kuin eläkkeiden on katsottava perustu
van ennen muutosajankohtaa suoritettuun 

palvelukseen, sääntömuutoksen vahvistami
sen edellytyksenä on, että muutosta on kan
nattanut vähintään neljä viidesosaa eläkesää
tiön hallituksen tai hallintoneuvoston ko
kouksen läsnä olevista jäsenistä. 

Jos eläkesäätiön sääntöjen muutos tarkoit
taa toimintapiiriin kuuluneiden henkilöiden 
eläkkeiden tai eläkkeellä olevien henkilöiden 
alkaneiden eläkkeiden tai heidän ja heidän 
edunsaajiensa vastaisten eläkkeiden vähentä
mistä tai poistamista, muutoksen vahvistami
sen edellytyksenä on, että päätös sääntöjen 
muuttamisesta on tehty 2 momentin mukai
sella määräenemmistöllä ja että lisäksi muu
tos on eläkesäätiön toiminnan jatkamisen 
kannalta välttämätön tai että ne, joiden eläk
keitä vähentäminen tai poistaminen koskee, 
ovat antaneet toimenpiteelle suostumuksen
sa. 

Mitä 2 ja 3 momentissa säädetään, ei so
velleta sääntömuutokseen, joka rajoittaa 
eläkkeen tulevaa kasvua. 

Eläkesäätiön eläkkeitä ja muita etuuksia 
1-3 momentin mukaisesti vähennettäessä 
tai poistettaessa on kohtuullisella tavalla 
otettava huomioon se etuoikeusjärjestys, jo
ka eläkesäätiön säännöissä on määrätty elä
kesäätiön varojen jakamisesta edunsaajien 
kesken eläkesäätiötä purettaessa, sekä se, 
että edunsaajaryhmien asema suhteessa toi
siinsa säilyy kohtuullisessa määrin samana 
eläkkeiden ja muiden etuuksien heikennysten 
jälkeen. Eläkkeitä ja muita etuuksia ei saa 
vähentää tai poistaa siltä osin kuin eläkesää
tiön eläkevastuu on katettu. 

Mikäli lakisääteisen eläketurvan mukaisia 
eläkkeitä ja muita etuuksia vähennetään tai 
rajoitetaan, eläkesäätiön vapaaehtoisen lisä
eläketurvan mukaisia eläkkeitä ja muita 
etuuksia voidaan sen estämättä mitä 2, 3 ja 
5 momentissa säädetään, vastaavasti vähen
tää tai rajoittaa muuttamalla eläkesäätiön 
sääntöjä. Mitä edellisessä virkkeessä sääde
tään, koskee myös eläkesäätiön sääntöjen 
muuttamista siten, ettei vapaaehtoisen lisä
eläketurvan mukaisilla eläkkeillä ja muilla 
etuuksilla korvata lakisääteisen eläketurvan 
mukaisiin eläkkeisiin ja muihin etuuksiin 
tehtyjä vähennyksiä ja rajoituksia. Tässä mo
mentissa tarkoitettu päätös sääntöjen muutta
misesta tehdään 1 momentin mukaisella ta
valla, ellei eläkesäätiön säännöissä toisin 
määrätä. 

Mitä 2-5 momentissa säädetään, ei koske 
B-eläkesäätiön ja AB- eläkesäätiön B-osas
ton sääntöjen muuttamista. 
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12 § 
Eläkesäätiöllä on oltava joko suomen- tai 

ruotsinkielinen nimi. Suomenkieliseen ni
meen on sisällytettävä sana "eläkesäätiö" ja 
ruotsinkieliseen nimeen vastaavasti sana 
"pensionsstiftelse". 

Eläkesäätiön nimen on selvästi erotuttava 
muiden eläkesäätiöiden nimistä. Nimi ei saa 
olla hyvän tavan vastainen eikä omiaan joh
tamaan harhaan. 

Jos eläkesäätiö aikoo käyttää nimeään kak
si- tai useampikielisenä, on jokainen nimen 
ilmaisu mainittava eläkesäätiön säännöissä. 
Erikielisten nimien on sisällöltään vastattava 
toisiaan. 

13 § 
Eläkesäätiön perustamisesta on tehtävä 

ilmoitus eläkesäätiörekisteriin kolmen kuu
kauden kuluessa siitä, kun sosiaali- ja ter
veysministeriö on vahvistanut säännöt. Jollei 
eläkesäätiötä mainitussa ajassa ole ilmoitettu 
rekisteröitäväksi tai jos rekisteröiminen evä
tään, perustaminen on rauennut. 

Rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä elä
kesäätiön hallituksen kaikkien jäsenten va
kuutus siitä, että peruspääoma on eläkesääti
ön hallussa. Ilmoitukseen on myös liitettävä 
eläkesäätiön tilintarkastajien todistus siitä, 
että peruspääomaa koskevia säännöksiä on 
noudatettu. 

Kun eläkesäätiö on merkitty eläkesäätiöre
kisteriin, sosiaali- ja terveysministeriön on 
viipymättä kaupparekisteriin tehtävää mer
kintää varten ilmoitettava patentti- ja rekis
terihallitukselle sen työnantajan nimi, jonka 
yhteydessä eläkesäätiö toimii, eläkesäätiön 
nimi, sekä aika, milloin eläkesäätiö on mer
kitty eläkesäätiörekisteriin. 

14 § 
Eläkesäätiön perustamisen rauetessa perus

pääoma ja sen tuotto palautuu työnantajalle. 

15 § 
Jos peruspääoma suoritetaan osittain muu

na omaisuutena kuin rahana (apporttiomai
suus), on siitä otettava määräys perustamis
kirjaan. Apporttiomaisuuden on sovelluttava 
eläkesäätiön harjoittaman vakuutustoiminnan 
tarkoituksiin. 

16 § 
Ennen rekisteröimistä eläkesäätiö ei voi 

hankkia oikeuksia eikä tehdä sitoumuksia 
eikä myöskään hakea, kantaa tai vastata tuo-

mioistuimissa tai muiden viranomaisten luo
na. Hallitus voi kuitenkin käyttää puhevaltaa 
eläkesäätiön perustamista koskevissa asiois
sa. 

Eläkesäätiön puolesta ennen sen rekiste
röimistä tehdystä toimesta aiheutuneesta vel
voitteesta vastaavat toimeen osallistuneet tai 
siitä päättäneet yhteisvastuullisesti. Perusta
ruiskirjasta johtuvasta velvoitteesta siirtyy 
vastuu kuitenkin eläkesäätiölle sen jälkeen, 
kun se on rekisteröity. 

Jos eläkesäätiön puolesta on ennen sen 
rekisteröimistä tehty sopimus sellaisen hen
kilön kanssa, joka tiesi eläkesäätiön olevan 
rekisteröimätön, hän voi, jollei toisin ole 
sovittu, luopua sopimuksesta, mikäli ilmoi
tusta rekisteröiruisestä ei ole tehty 13 §:ssä 
säädetyssä ajassa tai jos rekisteröiminen on 
evätty. Jollei sopimuskumppani tiennyt elä
kesäätiön olevan rekisteröimätön, hän voi 
luopua sopimuksesta siihen asti, kunnes elä
kesäätiö on rekisteröity. 

3 luku 

Eläkesäätiön johto 

17 § 
Eläkesäätiöllä on oltava hallitus, johon 

kuuluu vähintään viisi jäsentä ja vähintään 
viisi varajäsentä. 

Eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvat hen
kilöt valitsevat keskuudestaan hallitukseen 
vähintään kaksi jäsentä ja näille vähintään 
kaksi varajäsentä. Eläkesäätiön säännöissä 
voidaan kuitenkin määrätä, että hallituksen 
toimintapiiriin kuuluvia henkilöitä edustavi
en jäsenten valitseminen annetaan toiminta
piiriin kuuluvien henkilöiden edustajien teh
täväksi. Jos säännöissä on edellä mainittu 
määräys, on säännöissä määrättävä myös 
siitä, ketkä edustavat toimintapiiriin kuuluvia 
henkilöitä ja miten he suorittavat hallituksen 
jäsenten valinnan. Työnantaja valitsee loput 
hallituksen jäsenistä ja näille varajäsenet 
Hallintoneuvosto voi valita kaikki hallituk
sen jäsenet työnantajan ja toimintapiiriin 
kuuluvien henkilöiden esityksestä, mikäli 
eläkesäätiön säännöissä näin määrätään. 

Siitä riippumatta, mitä 2 momentissa sää
detään työnantaja valitsee eläkesäätiötä pe
rustettaessa väliaikaisesti hallituksen kaikki 
jäsenet ja heidän varajäsenensä. Näistä on 
kahden jäsenen ja heidän varajäsentensä ol
tava henkilöitä, jotka voivat kuulua elä
kesäätiön toimintapiiriin. Toimintapiiriin 
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kuuluvia henkilöitä edustavia hallituksen 
jäseniä valitessaan on työnantajan kuultava 
toimintapiirin edustajia. Jos työnantajayh
teisöön sovelletaan yhteistoiminnasta yrityk
sissä annettua lakia (725178) tai yhteistoi
minnasta valtion virastoissa ja laitoksissa 
annettua lakia (651/88), työnantajan on toi
mintapiiriä edustavia hallituksen jäseniä va
litessaan kuultava sanotuissa laeissa tarkoi
tettuja henkilöstön edustajia. Eläkesäätiön 
tultua rekisteröidyksi on eläkesäätiön toimin
tapiiriin kuuluvien hallituksen jäsenten ja 
heidän varajäsentensä valinta suoritettava 
niin pian kuin se 3 §:n 2 momentin sään
nökset huomioon ottaen on mahdollista. 

Jos eläkesäätiön sääntöjen mukaan halli
tukseen kuuluu yli viisi jäsentä, on säännöis
sä otettava huomioon, että työnantajaa ja toi
mintapiiriin kuuluvia henkilöitä edustavien 
hallituksen jäsenten lukumäärien suhde koh
tuullisessa määrin vastaa 1 ja 2 momentissa 
tarkoitettua. Eläkesäätiön säännöissä voidaan 
määrätä, että asiamies kuuluu hallitukseen. 

Hallituksen toimikauden on päätyttävä vii
meistään neljäntenä tilikautena, kun uudet 
hallituksen jäsenet on valittu, tai sanotun 
tilikauden päättyessä. 

Mitä tässä laissa säädetään hallituksen jä
senestä, on vastaavasti sovellettava hallituk
sen varajäseneen. 

18 § 
Eläkesäätiöllä on oltava asiamies. Elä

kesäätiön säännöissä voidaan määrätä, että 
asiamiehestä käytetään muuta nimitystä. 
Asiamiehen nimittää hallitus tai, jos elä
kesäätiön säännöissä niin määrätään, hallin
toneuvosto. 

19 § 
Vähintään puolella hallituksen jäsenistä ja 

varajäsenistä sekä asiamiehellä on oltava 
asuinpaikka Euroopan talousalueella, jollei 
sosiaali- ja terveysministeriö myönnä elä
kesäätiölle lupaa poiketa tästä. 

Vajaavaltainen, konkurssissa oleva tai lii
ketoimintakieltoon määrätty henkilö ei voi 
olla hallituksen jäsenenä eikä asiamiehenä. 

20 § 
Hallituksen jäsen voi erota toimestaan en

nen toimikauden päättymistä. Eroamisesta 
on ilmoitettava hallitukselle. Hallituksen jä
senen voi erottaa toimestaan se, joka on hä
net valinnut. 

Jos hallituksen jäsenen toimi tulee kesken 

toimikautta avoimeksi tai jos hallituksen 
jäsen menettää 19 §:n mukaisen kelpoisuu
tensa sanottuun toimeen eikä varajäsentä ole, 
hallituksen muiden jäsenten on huolehdittava 
siitä, että uusi jäsen valitaan jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi. Jos kuitenkin jäljellä oleva 
hallitus varajäsenet mukaan luettuina on pää
tösvaltainen, ja hallituksessa on sekä työnan
taja että toimintapiiriin kuuluvat henkilöt 
edustettuina, ei uutta jäsentä tarvitse valita. 

Jollei eläkesäätiöllä ole eläkesäätiörekiste
riin merkittyä toimikelpoista hallitusta, sosi
aali- ja terveysministeriön on kehotettava 
hallituksen muita jäseniä korjaamaan asia 
tai, jos hallintoneuvosto valitsee hallituksen, 
kutsuttava tämä valitsemaan hallitusta. Jollei 
eläkesäätiöllä ole rekisteriin merkittyä asia
miestä, ministeriön on kutsuttava hallitus tai, 
jos hallintoneuvosto valitsee asiamiehen, 
tämä valitsemaan asiamies. Jollei hallitusta 
tai asiamiestä valita taikka tätä viipymättä 
ilmoiteta eläkesäätiörekisteriin, ministeriön 
on määrättävä yksi tai useampi toimitsija 
hoitamaan eläkesäätiön asioita, kunnes hal
litus tai asiamies on valittu ja merkitty elä
kesäätiörekisteriin. 

Hakemuksen 3 momentissa tarkoitetussa 
tapauksessa saa, jollei ministeriö jo ole ryh
tynyt tarvittaviin toimenpiteisiin, ministeriöl
le tehdä hallituksen jäsen, asiamies, elä
kesäätiön toimintapiiriin kuuluva henkilö, 
velkoja tai muu, jonka oikeus saattaa riippua 
siitä, että eläkesäätiöllä on toimikelpoinen 
hallitus ja asiamies. 

21 § 
Hallituksessa on oltava puheenjohtaja. Pu

heenjohtajan valitsee hallitus, jollei eläkesää
tiön säännöissä toisin määrätä tai hallitusta 
valittaessa ole toisin päätetty. Äänten men
nessä hallituksessa tasan puheenjohtajan vaa
li ratkaistaan arvalla. Asiamies voidaan vali
ta hallituksen puheenjohtajaksi. 

Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että 
hallitus kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohta
jan on kutsuttava hallitus koolle, jos halli
tuksen jäsen tai asiamies sitä vaatii. Asia
miehellä on, vaikkei hän olisikaan hallituk
sen jäsen, oikeus olla läsnä hallituksen ko
kouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, jollei 
hallitus yksittäisessä tapauksessa toisin pää
tä. 

22 § 
Hallituksen kokouksesta on laadittava pöy

täkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen pu-
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heenjohtaja ja pöytäkirjan laatija, jollei elä
kesäätiön säännöissä toisin määrätä. Halli
tuksen jäsenellä ja asiamiehellä on oikeus 
saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytä
kirjaan. 

23 § 
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla 

on enemmän kuin puolet sen jäsenistä, mi
käli eläkesäätiön säännöissä ei vaadita suu
rempaa määrää. Päätöstä ei kuitenkaan saa 
tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole 
mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta 
osallistua asian käsittelyyn. Jos hallituksen 
jäsen on estyneenä, on hänen tilalleen tule
valle varajäsenelle varattava sellainen tilai
suus. 

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, 
jota enemmän kuin puolet läsnäolevista on 
kannattanut, jollei eläkesäätiön sääntöjen tai 
tämän lain 11 §:n mukaan vaadita määrä
enemmistöä. Äänten mennessä tasan päätök
seksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja 
on yhtynyt. 

24 § 
Hallituksen jäsen tai asiamies ei saa osal

listua sellaisen asian käsittelyyn, joka koskee 
hänen ja eläkesäätiön välistä suhdetta tai 
muutoin hänen yksityistä etuaan. 

25 § 
Hallitus huolehtii eläkesäätiön hallinnosta 

ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. 
Asiamies hoitaa eläkesäätiön juoksevaa hal
lintoa hallituksen antamien ohjeiden ja mää
räysten mukaisesti. Toimiin, jotka ovat elä
kesäätiön toiminnan laajuuden ja laadun 
huomioon ottaen epätavallisia tai laajakan
toisia, asiamies saa ryhtyä vain, jos hallitus 
on hänet siihen vaituottanut tai hallituksen 
päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta elä
kesäätiön toiminnalle olennaista haittaa. Vii
meksi mainitussa tapauksessa hallitukselle 
on niin pian kuin mahdollista annettava toi
menpiteestä tieto. 

Asiamiehen on huolehdittava, että elä
kesäätiön kirjanpito on lain mukainen ja va
rainhoito luotettavana tavalla järjestetty. 
Hallituksen on huolehdittava, että kirjanpi
don ja varainhoidon valvonta on asianmu
kaisesti järjestetty. 

26 § 
Hallitus edustaa eläkesäätiötä ja kirjoittaa 

sen nimen. Eläkesäätiön säännöissä voidaan 

määrätä, että hallituksen jäsenellä tai asia
miehellä on eläkesäätiön nimenkirjoittamis
oikeus tai että hallitus voi antaa tällaisen 
oikeuden jäsenelleen, asiamiehelle tai muulle 
henkilölle. Sellaisella nimenkirjoittajalla, 
joka ei ole hallituksen jäsen tai asiamies, on 
oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, 
jollei sosiaali- ja terveysministeriö myönnä 
eläkesäätiölle lupaa poiketa tästä, ja hänen 
osaltaan on voimassa, mitä 24 § :ssä sääde
tään hallituksen jäsenestä tai asiamiehestä. 
Vähintään yhdellä tässä momentissa tarkoi
tetulla henkilöllä on oltava asuinpaikka Suo
messa. 

Nimenkirjoittamisoikeutta voidaan rajoittaa 
vain niin, että kahdella tai useammalla hen
kilöllä on yhdessä oikeus kirjoittaa elä
kesäätiön nimi. 

Hallitus voi milloin tahansa peruuttaa anta
mansa nimenkirjoittamisoikeuden. 

27 § 
Asiamiehellä on oikeus edustaa eläkesää

tiötä sellaisessa asiassa, joka 25 §:n mukaan 
kuuluu hänen tehtäviinsä. 

28 § 
Hallitus tai muu 26 §:ssä tarkoitettu elä

kesäätiön edustaja ei saa ryhtyä sellaiseen 
oikeustoimeen tai muuhun toimenpiteeseen, 
joka on omiaan tuottamaan eläkesäätiön toi
mintapiiriin kuuluvalle tai muulle henkilölle 
epäoikeutettua etua eläkesäätiön tai toisen 
toimintapiiriin kuuluvan henkilön kustannuk
sella. 

Eläkesäätiön edustaja ei saa noudattaa elä
kesäätiön toimielimen päätöstä, joka on tä
män lain tai eläkesäätiön sääntöjen vastaise
na pätemätön. 

29 § 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi eläkesää

tiön toiminnan laajuuden huomioon ottaen 
vahvistaa eläkesäätiölle säännöt, joiden mu
kaan eläkesäätiöllä on hallintoneuvosto. 

Hallintoneuvostossa on oltava vähintään 
viisi jäsentä ja vähintään viisi varajäsentä. 
Asiamies tai hallituksen jäsen ei saa olla 
hallintoneuvoston jäsenenä. 

Eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvat hen
kilöt valitsevat keskuudestaan hallintoneu
vostoon vähintään kaksi jäsentä ja näille vä
hintään kaksi varajäsentä. Hallintoneuvoston 
edellä mainittujen jäsenten valintaan sovelle
taan vastaavasti, mitä hallituksen toiminta
piiriin kuuluvia henkilöitä edustavien jäsen-
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ten valinnasta 17 §:n 2 momentissa sääde
tään. Työnantaja valitsee loput hallintoneu
voston jäsenistä. Hallintoneuvoston työnan
tajaa ja toimintapiiriin kuuluvia henkilöitä 
edustavien jäsenten lukumäärien suhteesta 
on voimassa, mitä hallituksen työnantajan ja 
toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden edusta
jien lukumäärien suhteesta 17 §:n 4 momen
tissa säädetään. 

Mitä 17 § :n 5 ja 6 momentissa sekä 19 ja 
20 §:ssä säädetään hallituksen jäsenistä ja 
varajäsenistä, on vastaavasti sovellettava 
hallintoneuvoston jäseniin ja varajäseniin. 
Hallintoneuvostosta ja sen jäsenistä on lisäk
si soveltuvin kohdin voimassa, mitä hallituk
sesta ja sen jäsenistä 21-24 §:ssä sääde
tään. 

30 § 
Sen lisäksi, mitä muualla tässä laissa sää

detään, hallintoneuvoston on valvottava hal
lituksen hoitamaa eläkesäätiön hallintoa, 
vahvistettava säätiön tilinpäätös ja valittava 
tilintarkastajat työnantajan ja toimintapiiriin 
kuuluvien henkilöiden esityksestä. 

Hallituksen on annettava hallintoneuvos
tolle ja sen jäsenelle ne tiedot, joita nämä 
pitävät tarpeellisina tehtäviensä hoitamiseksi. 
Hallintoneuvoston jäsenen on pyydettävä 
tiedot hallintoneuvoston kokouksessa. 

Hallintoneuvosto voi antaa hallitukselle 
ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai 
periaatteellisesti tärkeitä. 

4luku 

Tilintalkastus 

31 § 
Eläkesäätiön tilintarkastukseen sovelletaan 

tilintarkastuslakia (936/94 ), jollei tästä laista 
muuta johdu. 

Eläkesäätiössä on oltava vähintään kaksi 
tilintarkastajaa. Toimintapiiriin kuuluvat 
henkilöt valitsevat ainakin yhden tilintarkas
tajan ja hänelle varatilintarkastajan ja työn
antaja nimeää muut tilintarkastajat ja heidän 
varatilintarkastajansa. Jos eläkesäätiössä on 
hallintoneuvosto, se nimeää tilintarkastajat ja 
varatilintarkastajat toimintapiiriin kuuluvien 
henkilöiden ja työnantajan esityksestä. 

Sen estämättä, mitä 2 momentissa sääde
tään, työnantaja valitsee eläkesäätiötä perus
tettaessa väliaikaisesti kaikki tilintarkastajat 
ja heille varatilintarkastajat Toimintapiiriä 
edustavia tilintarkastajia valitessaan työnan-
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tajan on kuultava toimintapiirin edustajia. 
Jos työnantajayhteisöön sovelletaan yhteis
toiminnasta yrityksissä annettua lakia tai 
yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja lai
toksissa annettua lakia, työnantajan on toi
mintapiiriä edustavia tilintarkastajia valites
saan kuultava sanotuissa laeissa tarkoitettuja 
henkilöstön edustajia. Eläkesäätiön tultua 
rekisteröidyksi on sen toimintapiiriä edusta
vien tilintarkastajien ja heidän varatilintar
kastajiensa valinta suoritettava niin pian kuin 
se 3 §:n 2 momentin säännökset huomioon 
ottaen on mahdollista. 

Sen estämättä, mitä 2 ja 3 momentissa 
säädetään, varatUintarkastaja voidaan jättää 
valitsematta, jos tilintarkastajaksi on valittu 
tilintarkastuslain 5 tai 6 §:ssä tarkoitettu ti
lintarkastusyhteisö. 

Mitä tässä laissa säädetään tilintarkastajas
ta, on vastaavasti sovellettava varatilintarkas
tajaan. 

32 § 
Tilintarkastajan toimikausi on määrättävä 

eläkesäätiön säännöissä. Ti!intarkastajan teh
tävä päättyy sen eläkesäätiön hallituksen tai 
hallintoneuvoston kokouksen lopussa, jossa 
tilintarkastuslain 19 §:ssä tarkoitettu tilintar
kastuskertomus hänen toimikauteensa sisäl
tyväitä viimeiseltä tilikaudelta käsitellään tai, 
jos hänet on valittu toistaiseksi, silloin kun 
uusi tilintarkastaja on valittu hänen tilalleen. 

33 § 
Eläkesäätiössä on oltava vähintään yksi 

Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin 
hyväksymä tilintarkastaja. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi erityises
tä syystä hakemuksesta suostua siihen, että 
eläkesäätiö saa Keskuskauppakamarin tai 
kauppakamarin hyväksymän tilintarkastajan 
sijasta valita muun kelpoisuusehdot täyttävän 
tilintarkastajan. 

34 § 
Sen lisäksi, mitä tilintarkastuslain 23 ja 

24 §:ssä säädetään, tilintarkastajana ei saa 
olla: 

1) se, joka on eläkesäätiöön kuuluvan 
työnantajan tai työnantajan osakeyhtiölain 
(734/78) 1 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun kon
serniin kuuluvan yhteisön palveluksessa tai 
muutoin alistus- tai riippuvuussuhteessa tä
hän työnantajaan, sen hallituksen tai hallin
toneuvoston jäseneen taikka siihen, jonka 
tehtävänä on tämän työnantajan kirjanpidon 
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tai varojen hoito taikka hoidon valvonta; 
2) edellä 1 kohdassa tarkoitetun henkilön 

aviopuoliso tai hänen kanssaan yhteisessä 
taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa 
elävä henkilö, veli tai sisar taikka se, joka 
on häneen suoraan ylenevässä tai alenevassa 
sukulaisuus- tai lankoussuhteessa taikka sel
laisessa lankoussuhteessa, että toinen heistä 
on naimisissa toisen veljen tai sisaren kans
sa; eikä 

3) liiketoimintakieltoon määrätty henkilö. 

35 § 
Sosiaali- ja terveysministeriön on määrät

tävä eläkesäätiölle kelpoisuusehdot täyttävä 
tilintarkastaja tilintarkastuslain 27 §:n 1 mo
mentissa säädetyissä tapauksissa tai jos tilin
tarkastaja on tämän lain 34 §:n mukaan es
teellinen. 

Ilmoituksen 1 momentissa tarkoitetuissa 
tapauksissa saa tehdä kuka tahansa. Hallitus 
on velvollinen tekemään ilmoituksen, jollei 
se, jolle tilintarkastajan valitseminen kuuluu, 
viivytyksettä valitse kelpoisuusehdot täyttä
vää tilintarkastajaa. 

Ennen kuin tässä pykälässä mainittu mää
räys annetaan, on eläkesäätiön hallitusta 
kuultava. Määräys on voimassa siihen asti, 
kun eläkesäätiölle on valittu tilintarkastaja 
ministeriön määräämän tilalle. 

36 § 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa ti

lintarkastuskertomuksesta tarkempia mää
räyksiä. 

Eläkesäätiön on ilman erillistä pyyntöä 
toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle 
tilintarkastajien tilikauden aikana laatimat ja 
säätiön hallitukselle luovuttamat raportit ja 
tarkastusmuistiot välittömästi sen jälkeen, 
kun tilintarkastajat ovat ne säätiölle luovut
taneet. 

5luku 

Tilinpäätös 

37 § 
Eläkesäätiön tilikausi on 12 kuukautta. 

Eläkesäätiön toiminnan alkaessa tai päättyes
sä taikka tilinpäätösajankohtaa muutettaessa 
saa tilikausi olla tätä lyhyempi tai pitempi, 
kuitenkin enintään 18 kuukautta. Työnteki
jäin eläkelain mukaista toimintaa harjoitta
van eläkesäätiön tilikausi on kuitenkin ka
lenterivuosi. 

Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpää
tös joka käsittää tuloslaskelman, taseen, nii
den liitteet ja toimintakertomuksen. Elä
kesäätiö ei ole velvollinen laatimaan konser
nitilinpäätöstä. Eläkesäätiötä ei sisällytetä 
yhteisön konsernitilinpäätökseen. 

Eläkesäätiön kirjanpidossa ja tilinpäätök
sen laadinnassa on sen estämättä, mitä muu
alla laissa säädetään, noudatettava tämän 
luvun säännöksiä ja sosiaali- ja terveysmi
nisteriön antamia eläkesäätiötoiminnan eri
tyisluonteesta johtuvia määräyksiä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää 
poikkeuksia 1 momentin säännöksistä, ei 
kuitenkaan siltä osin kuin on kyse työnteki
jäin eläkelain mukaista toimintaa harjoitta
vasta eläkesäätiöstä. 

38 § 
Hallituksen ja asiamiehen on päivättävä ja 

allekirjoitettava tilinpäätös. Jos hallituksen 
jäsen tai asiamies on esittänyt eriävän mieli
piteen tilinpäätöksestä, on tätä koskeva lau
suma liitettävä siihen hänen vaatimukses
taan. 

Tilinpäätökseen on sisällytettävä tuloslas
kelma ja tase viimeistä edelliseltä tilikaudel
ta. Jos tilikauden aikana tuloslaskelman tai 
taseen erittelyä on muutettu, on aikaisem
paan tilinpäätökseen sisältyviä tietoja mah
dollisuuksien mukaan oikaistava niin, että 
niitä voidaan verrata myöhempään tilinpää
tökseen. 

Tilinpäätös on annettava tilintarkastajille 
neljän kuukauden kuluessa tilikauden päätty
misestä. Tilintarkastajien on annettava tilin
tarkastuskertomus kuukauden kuluessa halli
tukselle. 

39 § 
Tuloslaskelmassa tai taseessa taikka niiden 

liitteenä on annettava seuraavat tiedot: 
1) eläkesäätiön omistamat osakeyhtiöiden 

osakkeet ja osuudet eri yrityksissä eriteltyinä 
sosiaali- ja terveysministeriön määräämällä 
tavalla; sekä 

2) selostus sellaisista tilikauden tulokseen 
sisältyvistä tuotto- ja kulueristä, jotka mer
kittävällä tavalla vaikuttavat tuloksen vertai
lukelpoisuuteen edellisen tilinpäätöksen 
kanssa tai jotka muulla tavoin ovat merki
tykseltään huomattavia. 

40 § 
Jos eläkesäätiö on antanut rahalainoja elä

kesäätiön hallituksen tai hallintoneuvoston 
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jäsenille tai asiamiehelle, ne on, jos kysy
myksessä olevien lainojen yhteismäärä ylit
tää sosiaali- ja terveysministeriön vahvista
man määrän, ilmoitettava taseen liitteenä sen 
mukaan kuin sosiaali- ja terveysministeriö 
määrää. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin henki
löihin rinnastetaan tällaisen henkilön avio
puoliso, veli ja sisar sekä se, joka on häneen 
suoraan ylenevässä tai alenevassa sukulai
suus- tai lankoussuhteessa taikka sellaisessa 
lankoussuhteessa, että toinen heistä on nai
misissa toisen veljen tai sisaren kanssa. 

41 § 
Toimintakertomus on laadittava hyvän kir

janpitotavan mukaisesti ja siinä on annettava 
tietoja sellaisista eläkesäätiön tilan ja toimin
nan arviointia varten tärkeistä seikoista, jois
ta ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai 
taseessa, sekä eläkesäätiön kannalta olennai
sista tapahtumista. 

42 § 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa 

määräyksiä ja lausuntoja tämän luvun sään
nösten soveltamisesta. 

6 luku 

Eläkevastuu ja sen kattaminen 

43 § 
Eläkesäätiön sääntöjen mukaisista sitou

muksista aiheutuva vastuu merkitään elä
kesäätiön taseeseen vastattavien puolelle elä
kevastuuna. 

Eläkevastuu lasketaan sosiaali- ja terveys
ministeriön määräysten mukaisesti: 

1) ennen tilinpäätöshetkeä alkaneista eläk
keistä ja muista etuuksista; sekä 

2) eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvien 
henkilöiden vastaisista eläkkeistä ja muista 
etuoksista siltä osin kuin eläkkeen tai muun 
etuuden on katsottava karttuneen tilinpää
töshetkeen mennessä sekä eläkesäätiön toi
mintapiiriin kuuluneiden henkilöiden vastai
sista eläkkeistä ja muista etuuksista. 

Laskettaessa eläkevastuuta eläkesäätiön 
toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden osalta 
katsotaan muun kuin työntekijäin eläkelain 
mukaisen eläkkeen tai muun etuuden karttu
van suoraviivaisesti eläkkeeseen oikeuttaval
ta ajalta eläkeiän täyttämiseen mennessä. 
Eläkevastuun on kuitenkin oltava vähintään 
saman suuruinen kuin mitä se olisi, jos hen-

kilö olisi lakannut kuulumasta toimintapiiriin 
tilinpäätöshetkellä. 

Milloin eläkesäätiön varat eivät riitä elä
kevastuun ja muiden vastuiden kattamiseen, 
merkitään erotus taseeseen vastaavien puo
lelle vastuuvajauksena. 

44 § 
Jos eläkevastuun laskemisperusteita muute

taan muun kuin työntekijäin eläkelain mu
kaisen eläketurvan osalta siten, että uusien 
perusteiden mukainen eläkevastuu on vanho
jen perusteiden mukaista suurempi, sosiaali
ja terveysministeriö voi myöntää eläkesää
tiölle luvan pitää eläkevastuu tältä osin pie
nempänä määrätyn ajan, kuitenkin enintään 
kymmenen vuotta. Erotusta on vuosittain 
vähennettävä ministeriön hyväksymän suun
nitelman mukaisesti. 

45 § 
Työnantajan on suoritettava vähintään kol

mannesvuosittain B-eläkesäätiölle ja AB-elä
kesäätiön B-osastolle kannatusmaksuja tai 
asetettava eläkevastuun katteeksi hyväksyt
täviä vakuuksia vastuuvajauksen täyttämi
seksi vähintään siten, että ne yhdessä B-elä
kesäätiön tai AB-eläkesäätiön B-osaston 
muiden tuottojen kanssa riittävät kattamaan 
eläkkeistä aiheutuneet suoritukset, eläkesää
tiön tai sen B-osaston muut kulut sekä elä
kevastuun vuotuisen muutoksen. 

Työnantajan on suoritettava A-eläkesää
tiölle ja AB-eläkesäätiön A-osastolle kanna
tusmaksuja tai asetettava eläkevastuun kat
teeksi hyväksyttäviä vakuuksia vastuuva
jauksen täyttämiseksi vuosittain vähintään 
siten, että ne yhdessä A-eläkesäätiön tai 
AB-eläkesäätiön A-osaston muiden varojen 
ja vakuuksien kanssa riittävät eläkevastuun 
kattamiseen 47 §:n tai 146 §:n mukaisesti. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja kan
natusmaksuja on rahana suoritettava vähin
tään määrä, joka tarvitaan eläkesäätiön mak
suvalmiuden ylläpitämiseen. 

Mikäli A-eläkesäätiön 46 §:n 3-5 mo
mentin sekä alemmanasteisten säädösten ja 
määräysten mukaisten varojen arvioidaan 
tilinpäätöksen yhteydessä pysyvästi ylittävän 
eläkesäätiön eläkevastuun ja muiden velko
jen määrän, erotusta vastaavat varat saadaan 
sosiaali- ja terveysministeriön suostumuk
sella palauttaa työnantajalle. Palautuksen 
seurauksena ei eläkesäätiölle saa jäädä vas
tuuvajausta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem-
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mat määräykset tämän pykälän soveltamises
ta. 

46 § 
B- ja AB-eläkesäätiön on katettava työnte

kijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaises
ta eläketurvasta ja mainitun lain 11 §:n mu
kaisesti rekisteröidyistä lisäetuuksista aiheu
tuva tämän lain 43 §:n mukainen eläkevas
tuu, työntekijäin eläkeasetuksen (183/62) 
16 §:n mukainen velka vastuunjakoon sekä 
sosiaali- ja terveysministeriön määräämät 
muut eläkevastuuseen rinnastettavat erät 
( eläkevastuun bruttomäärå). 

Katettaessa eläkevastuun bruttomäärää on 
huolehdittava katteeseen kuuluvien varojen 
ja sitoumusten varmuudesta, tuotosta ja ra
haksi muutettavuudesta sekä niiden asianmu
kaisesta monipuolisuudesta ja hajauttamises
ta. 

Eläkesäätiön on katettava jäljempänä tässä 
pykälässä säädettyihin omaisuuslajeihin kuu
luvin varoin eläkevastuun bruttomäärä, josta 
ensin on vähennetty seuraavat erät: 

1) jälleenvakuuttajan osuus enintään sosi
aali- ja terveysministeriön hyväksymään 
määrään; 

2) takautumisoikeuteen perustuvat saami
set; sekä 

3) sosiaali- ja terveysministeriön erityisistä 
syistä vähennettäväksi hyväksymät muut 
erät. 

Edellä 3 momentissa tarkoitetut eläkevas
tuun bruttomäärän katteena olevat varat ar
vostetaan käypään arvoon sosiaali- ja ter
veysministeriön määräämien perusteiden mu
kaisesti. Ministeriö voi kuitenkin sallia tai 
määrätä, että tietyt katteeseen kuuluvat varat 
arvostetaan tai niiden katteeseen luettava 
arvo lasketaan käyvästä arvosta poikkeavas
ti. 

Eläkevastuun katteen on asetuksessa sää
detyin rajoituksin oltava: 

1) joukkovelkakirjalainoja ja muita raha
ja pääomamarkkinavälineitä; 

2) velkasitoumuksiin perustuvia laina- ja 
muita saamisia; 

3) osakkeita ja muita tuotoltaan vaihtelevia 
omistusosuuksia; 

4) osuuksia sijoitusrahastoissa ja muissa 
niihin rinnastettavissa yhteissijoitusyrityksis
sä· 

S) kiinteistöjä, rakennuksia ja kiinteään 
omaisuuteen kohdistuvia oikeuksia, kuten 
nautinta- ja käyttöoikeuksia ja tontinvuokra
oikeuksia, osakkeita ja osuuksia kiinteistöyh-

teisöissä, oikeuksia vesivoimalaitoksen käy
tössä olevaan vesivoimaan edellyttäen, että 
vesivoiman käyttöoikeuden vakuudeksi on 
vahvistettu kiinnitys, rakennusaikaisia saa
misia sellaiselta kiinteistöyhteisöltä, joka 
omistaa tässä kohdassa tarkoitettuja varoja ja 
jossa eläkesäätiöllä on ehdoton määräämis
valta; 

6) saamiset työnantajilta sekä muita saa
misia jälleenvakuuttajalta kuin 3 momentin 1 
kohdassa mainittu ja jälleenvakuuttajan 
osuuksia; 

7) verosaamisia ja muita saamisia valtioilta 
ja muilta julkisyhteisöiltä; 

8) työntekijäin eläkeasetuksen 16 §:n mu
kainen saaminen vastuunjaosta; 

9) muita kuin 5 kohdassa tarkoitettuja ai
neellisiin hyödykkeisiin luettavia varoja; 

10) rahaa ja pankkisaamisia, talletuksia 
luottolaitoksissa ja muissa laitoksissa, joilla 
on oikeus vastaanottaa talletuksia; 

11) siirtosaamisia, kuten kertyneitä korko
ja, kertyneitä vuokria ja muita tulojäämiä 
sekä menoennakoita; 

12) vastuuvajaus, jonka täyttämiseksi on 
asetettu katekelpoinen vakuus; tai 

Ministeriö voi eläkesäätiön hakemuksesta 
hyväksyä eläkevastuun bruttomäärän kat
teeksi määräajaksi muitakin kuin 5 momen
tissa tarkoitettuja varoja ja sitoumuksia, jot
ka niiden laatuun ja varmuuteen nähden voi
daan rinnastaa 5 momentissa tarkoitettuihin 
varoihin. 

Katteeseen kuuluvat varat ja sitoumukset 
on luetteloitava ja säilytettävä erillään elä
kesäätiön muista varoista ja sitoumuksista. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem
mat määräykset tämän pykälän soveltamises
ta. 

47 § 
A- ja AB-eläkesäätiön on katettava vapaa

ehtoisista lisäeläkkeistä ja muista etuuksista 
aiheutuva eläkevastuunsa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun eläkevas
tuun katteeseen sovelletaan vastaavasti, mitä 
46 §:n 2-6 momentissa säädetään eläkevas
tuun bruttomäärän kattamisesta. Mainitun 
pykälän 5 momentin 8 kohdassa tarkoitettua 
saamista vastuunjaosta koskevaa säännöstä 
ei kuitenkaan sovelleta. Katteesta 75 pro
senttia on oltava sellaisia varoja ja si
toumuksia, jotka hyväksytään 46 §:n 1 mo
mentissa tarkoitetun eläkevastuun bruttomää
rän katteeksi. 

Kun tämän lain voimaantulon jälkeen re-
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kisteröitävän eläkesäätiön sääntöjen mukaan 
ennen eläkesäätiön perustamista suoritettu 
palvelusaika otetaan huomioon eläkettä mää
rättäessä, mainittuun palvelusaikaan perustu
va muu kuin työntekijäin eläkelain mukai
nen eläkevastuu voidaan sosiaali- ja terveys
ministeriön suostumuksella kattaa tämän py
kälän mukaisesti enintään viiden vuoden 
kuluessa eläkesäätiön perustamisesta lukien. 

Katteeseen kuuluvat varat ja sitoumukset 
on luetteloitava ja säilytettävä erillään elä
kesäätiön muista varoista ja sitoumuksista. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem
mat määräykset tämän pykälän soveltamises
ta. 

48 § 
B- ja AB-eläkesäätiön on työnantajan aset

tamalla vakuudella tai sosiaali- ja terveysmi
nisteriön hyväksymällä muulla tavalla järjes
tettävä työntekijäin eläkelain vähimmäiseh
tojen mukainen toimintansa siten, että syn
tyy vakuutettuja etuja turvaava suhde elä
kesäätiön sitoumusten ja vastuukyvyn välil
le. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun vakuuden 
on oltava 46 §:ssä tarkoitettuja katekelpoisia 
varoja ja sitoumuksia. V akuuden määrä on 
neljä kahdestoista osaa eläkesäätiön vuoden 
vastuumenoista, kuitenkin vähintään 500 000 
markkaa ja enintään 15 prosenttia eläkesääti
ön eläkevastuun määrästä. Vuoden vastuu
menoilla tarkoitetaan eläkkeistä tilivuonna 
aiheutuneiden suoritusten ja eläkevastuun 
muutoksen yhteismäärää. 

Eläkesäätiön toiminnan alkaessa vakuutta 
on asteittain kartutettava 2 momentissa tar
koitettuun vähimmäismäärään saakka neljän 
vuoden kuluessa siten, että kunkin kalenteri
vuoden lopussa vakuuden arvo on vähintään 
eläkesäätiön toiminnan alkamisen jälkeen 
päättyneiden kalenterivuosien lukumäärän 
osoittama määrä neljäsosia vakuuden vähim
mäismäärästä. V akuuden arvon on kuitenkin 
aina oltava vähintään 500 000 markkaa. 

Eläkesäätiön toiminnan aikana on edellä 
tässä pykälässä tarkoitettu vakuus sen asetta
jan vaatimuksesta palautettava siltä osin kuin 
se kulloinkin ylittää vakuudelle 2 tai 3 mo
mentissa säädetyn vähimmäismäärän. 

Edellä tässä pykälässä tarkoitettua vakuutta 
voidaan käyttää vain 46 §:n 1 momentissa 
tarkoitetusta vähimmäisehtojen mukaisesta 
eläketurvasta aiheutuvien sitoumusten suorit
tamiseen, jolleivät kyseisen eläkevastuun 
katteena olevat varat siihen riitä. 

Edellä 2 ja 3 momentissa säädettyä mark
kamäärää voidaan asetuksella muuttaa ylei
sessä hintatasossa tapahtunutta kehitystä vas
taavasti. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem
mat määräykset tämän pykälän soveltamises
ta. 

7 luku 

Etuoden maksaminen ja eläkesäätiön 
vastuun rajoittamien 

49 § 
Tämän luvun säännöksiä sovelletaan mui

hin kuin lakisääteisiin etuuksiin. 

50§ 
Etuutta on haettava kirjallisesti. Hakijan 

on annettava eläkesäätiölle sellaiset asiakirjat 
ja tiedot, jotka ovat tarpeen eläkesäätiön 
vastuun arvioimiseksi ja joita häneltä koh
tuudella voidaan vaatia ottaen huomioon 
myös eläkesäätiön mahdollisuus hankkia 
selvitys. 

Työnantaja on velvollinen antamaan elä
kesäätiölle kaikki ne tiedot, jotka ovat tar
peen tämän lain täytäntöönpanemiselle. 

Vakuutus- tai eläkelaitos on velvollinen 
pyynnöstä antamaan eläkkeiden yhteensovi
tuksen suorittamista varten eläkesäätiölle 
maksutta kaikki hallussaan olevat käsiteltä
vänä olevan asian ratkaisuun vaikuttavat tie
dot. 

51 § 
Jos eläkkeen hakija on alaikäinen taikka 

jos hän sairauden tai muun syyn takia ei 
kykene itse hakemaan eläkettä eikä hänellä 
ole hoibaojaa tai uskottua miestä, eläkesääti
ön hyväksymä hakijan muu hänestä pääasial
lisesti huolehtiva henkilö voi edunvalvojana 
käyttää hänen puhevaltaansa tämän luvun 
mukaista eläkettä koskevassa asiassa. 

Edellä 1 momentissa säädetyin edellytyk
sin eläkesäätiö voi suorittaa eläkkeen sen 
saajan lähiomaiselle tai muulle henkilölle. 

52§ 
Eläkkeensaaja on velvollinen ilmoittamaan 

eläkesäätiölle sellaisista muutoksista, jotka 
vaikuttavat hänen oikeuteensa saada eläkettä 
tai eläkkeen määrään. 

Eläkesäätiö voi vaatia eläkkeensaajalta 
selvityksen eläkkeen määrään vaikuttavista 
seikoista ja selvityksen siitä, että hän edel-
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leen täyttää eläkkeen saamisen edellytykset. 
Jollei eläkkeensaaja ole toimittanut sanottua 
selvitystä eläkesäätiölle sen määräämässä 
kohtuullisessa ajassa, eläkesäätiö voi päättää, 
että eläkkeen suorittaminen keskeytetään, 
kunnes selvitys on toimitettu. 

53 § 
Eläkettä ei suoriteta takautuvasti pitemmäl

tä ajalta kuin eläkkeen hakemista seuraavaa 
kuukautta edeltäneen kuuden kuukauden 
ajalta tai eläkesäätiön säännöissä määrätyltä 
tätä pitemmältä ajalta. 

Muuta etuutta kuin eläkettä on oikeuden 
menettämisen uhalla haettava kuuden kuu
kauden kuluessa siitä, kun oikeus etuuteen 
on syntynyt, jollei eläkesäätiön säännöissä 
ole määrätty pitempää aikaa. Myöhästymi
sestä huolimatta etuus voidaan kuitenkin 
myöntää joko kokonaan tai osaksi, jos sen 
epäämistä on pidettävä kohtuuttomana. 

54§ 
Eläkesäätiöllä on oikeus maksaa ker

tasuorituksena vanhuus- tai perhe-eläke taik
ka vapaakirjaan perustuva työkyvyttömyys
eläke, joka on pienempi kuin 100 markkaa 
kuukaudessa ja eläkkeensaajan suostumuk
sella 200 markkaa kuukaudessa. Kertasuori
tus lasketaan sosiaali- ja terveysministeriön 
määräysten mukaisesti. 

55 § 
Eläkkeen ja muun etuuden suorituksen 

viivästyessä eläkesäätiön on maksettava vii
västynyt eläke tai muu etuus viivästysajalta 
korotettuna. Etuuden korotus vuotta kohden 
laskettuna on korkolain 4 §:n 3 momentissa 
tarkoitetun korkokannan mukainen ja se las
ketaan viivästysajan jokaiselta päivältä. Vii
västysajan katsotaan alkavan, kun kolme 
kuukautta on kulunut sen kalenterikuukau
den päättymisestä, jona etuuden hakija on 
jättänyt eläkesäätiölle hakemuksensa ja 
50 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ja tiedot. Sa
man päätöksen perusteella myöhemmin suo
ritettavalle etuuserälle korotus kuitenkin las
ketaan eräpäivästä. 

Milloin 1 momentissa tarkoitettua etuutta 
ei ole voitu etuudensaajasta johtuvasta syys
tä maksaa oikeassa ajassa, eläkesäätiö ei ole 
velvollinen maksamaan etuutta korotettuna 
pitemmältä ajalta kuin siitä päivästä, jona 
este eläkesäätiön tieten on lakannut. Jos 
etuuden suorittaminen viivästyy lain sään
nöksen johdosta taikka yleisen liikenteen tai 

maksuliikenteen keskeytymisen taikka muun 
sen kaltaisen ylivoimaisen esteen vuoksi, 
eläkesäätiö ei ole velvollinen maksamaan 
etuutta korotettuna tällaisen esteen aiheutta
malta viivästysajalta. Etuuden korotusta, jon
ka määrä on pienempi kuin 25 markkaa, ei 
ole maksettava. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa 
määräyksiä tämän pykälän soveltamisesta. 

56§ 
Mikäli eläkesäätiön säännöissä ei toisin 

määrätä, oikeutta työkyvyttömyyseläkkee
seen ei eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluval
la henkilöllä ole sellaisen sairauden vuoksi, 
joka on selvästi ilmennyt ennen työsuhteen 
alkamista, taikka sellaisen vian tai vamman 
vuoksi, joka on saatu ennen sanottua ajan
kohtaa. Tätä rajoitusta ei kuitenkaan sovelle
ta, jos työsuhde on yhtäjaksoisesti jatkunut 
vähintään kaksi vuotta. 

57§ 
Jos etuuden hakija tai hänen edustajansa 

on vilpillisesti antanut eläkesäätiölle vääriä 
tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä 
eläkesäätiön sääntöjen mukaisen etuuden 
saamiseen tai suuruuteen, voidaan hakijalle 
kuuluva etuus evätä tai sitä alentaa sen mu
kaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on 
kohtuullista. 

58§ 
Eläkesäätiö on vastuusta vapaa sellaista 

toimintapiiriin kuuluvaa henkilöä tai muuta 
etuudensaajaa kohtaan, joka on tahallisesti 
aiheuttanut vakuutustapahtuman. 

Jos toimintapiiriin kuuluva henkilö tai 
muu etuudensaaj a on aiheuttanut vakuutusta
pahtuman törkeästä tuottamuksesta, voidaan 
hänelle kuuluva etuus evätä tai jo myönne
tyn etuuden suorittaminen keskeyttää taikka 
niitä alentaa sen mukaan kuin olosuhteet 
huomioon ottaen on kohtuullista. 

Mitä 2 momentissa säädetään, sovelletaan 
myös, jos toimintapiiriin kuuluva henkilö 
ilman hyväksyttävää syytä ei ole suostunut 
eläkesäätiön osoittaman lääkärin määrää
mään tutkimukseen tai hoitoon, vakavaa ter
veydellistä vahingonvaaraa aiheuttavaa toi
menpidettä lukuun ottamatta. 

59§ 
Eläkesäätiö ei saa vastuusta vapautuakseen 

vedota 58 §:n 1 momentin säännökseen, jos 
toimintapiiriin kuuluva tai muu etuudensaaja 
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oli sellaisessa iässä tai mielentilassa, ettei 
häntä olisi voitu tuomita rangaistukseen ri
koksesta, tai jos toimintapiiriin kuuluva tai 
muu etuudensaaja oli toiminut henkilön tai 
omaisuuden vahingoittumisen estämiseksi 
sellaisissa olosuhteissa, että toimenpide on 
puolustettavissa. 

60 § 
Jos eläkkeensaaja joutuu rangaistuslaitok

seen vapausrangaistusta kärsimään tai pak
kolaitokseen, voidaan eläke siltä ajalta, jon
ka laitoksessaolo kestää, jättää joko koko
naan tai osittain maksamatta taikka se voi
daan asianomaisen sosiaalilautakunnan esi
tyksestä maksaa lautakunnalle käytettäväksi 
eläkkeensaajan huollettavina olevien niiden 
omaisten vastaiseen huoltoon, joista hän lain 
mukaan on velvollinen pitämään huolta. 

61 § 
Vapaaehtoinen lisäeläke ja muu etuus voi

daan maksaa Euroopan talousalueen ulko
puolelle, mikäli eläkesäätiön säännöissä ei 
toisin määrätä. 

62 § 
Jos toimintapiiriin kuuluva henkilö tai 

muu etuudensaaja on saanut etuutta enem
män kuin mihin hänellä on ollut oikeus, on 
aiheettomasti maksettu etuus perittävä takai
sin. 

Aiheettomasti maksettu etuus voidaan jät
tää osittain tai kokonaan takaisin perimättä, 
jos tämä katsotaan kohtuulliseksi ja etuuden 
maksamisen ei ole katsottava johtuneen toi
mintapiiriin kuuluvan henkilön tai etuuden
saajan tai hänen edustajansa vilpillisestä me
nettelystä tai jos takaisin perittävä määrä on 
vähäinen. 

Aiheettomasti maksettu etuus saadaan pe
riä takaisin myös kuittaamaila se vastaisuu
dessa suoritettavista etuuksista. Kulloinkin 
suoritettavasta etuudesta ei saa toimintapii
riin kuuluvan henkilön tai edunsaajan suos
tumuksetta kuitenkaan vähentää enempää 
kuin kuudesosan siitä etuuden osasta, joka 
jää jäljelle sen jälkeen, kun etuudesta on 
ennakkoperintälain (418/59) nojalla toimitet
tu ennakonpidätys tai rajoitetusti verovelvol
lisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 
annetun lain (627/78) nojalla peritty lähde
vero. 

63 § 
Edellä 54 §:ssä ja 55 §:n 2 momentissa 

säädettyjä markkamääriä tarkistetaan kalen
terivuosittain sen palkkaindeksin mukaan, 
joka vuosittain vahvistetaan työntekijäin elä
kelain 9 §:n soveltamista varten. 

8 luku 

Eläkesäätiöiden valvonta 

64 § 
Eläkesäätiöiden toimintaa valvoo sosiaali

ja terveysministeriö. Ministeriöllä on oikeus 
antaa eläkesäätiöiden toimintaa koskevia 
määräyksiä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi määrätä, 
että työntekijäin eläkelain mukaista toimin
taa harjoittavien eläkesäätiöiden valvontateh
täviä siirretään eläketurvakeskukselle. 

65 § 
Eläkesäätiön on vuosittain viiden kuukau

den kuluessa tilikauden päättymisestä tai 
sosiaali- ja terveysministeriön määräämänä 
myöhempänä ajankohtana toimitettava mi
nisteriölle tilinpäätös, toimintakertomus, ti
lintarkastajien lausunto sekä vahvistetun kaa
van mukainen tilastokertomus toiminnastaan. 

Eläkesäätiön on ministeriön määräämässä 
kohtuullisessa ajassa annettava sille toimin
nastaan muitakin kuin 1 momentissa tarkoi
tettuja tietoja, jotka ovat tarpeellisia tässä 
laissa säädettyä valvontaa varten. 

Eläkesäätiön on toimitettava myös eläke
turvakeskukselle 1 ja 2 momentissa tarkoite
tut asiakirjat ja tiedot, jos ministeriö on siir
tänyt tälle valvontaan liittyviä tehtäviä. 

66 § 
Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus 

milloin tahansa tarkastaa eläkesäätiön toi
mintaa ja osallistua niihin kokouksiin, joissa 
päätösvaltaa eläkesäätiön asioissa käytetään, 
ei kuitenkaan päätöksentekoon. 

Ministeriö voi määrätä erityisen tarkastuk
sen toimitettavaksi eläkesäätiön toiminnasta 
tietyltä päättyneeitä ajanjaksolta taikka tie
tyistä toimenpiteistä tai seikoista. Erityinen 
tarkastus suoritetaan eläkesäätiön kustannuk
sella. Ennen määräyksen antamista ministe
riön on kuultava eläkesäätiön hallitusta ja, 
jos tarkastus koskee tietyn henkilön toimen
piteitä, tätä henkilöä. Erityinen tarkastus on 
toimitettava, jos siihen katsotaan olevan pai
navia syitä. Ministeriö voi määrätä yhden tai 
useamman tarkastajan. 

Mitä tilintarkastajasta säädetään 34, 
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112-113 ja 128 §:ssä sekä tilintarkastuslain 
10, 15, 21-25 ja 44 §:ssä, sovelletaan vas
taavasti 3 momentissa tarkoitettuun tarkasta
jaan. 

Ministeriö voi erityisestä syystä ottaa hal
tuunsa eläkesäätiön asiakirjoja. Eläkesäätiön 
pyynnöstä on niistä maksutta annettava elä
kesäätiölle jäljennös. 

67 § 
Jollei eläkesäätiö noudata lakia, sääntöjään 

tai sosiaali- ja terveysministeriön tämän lain 
nojalla antamia määräyksiä, ministeriön on 
kehotettava eläkesäätiötä korjaamaan asia 
määräajassa. 

Ministeriöllä on oikeus kieltää hallituksen 
tai muun hallintoelimen 1 momentissa tar
koitettua asiaa koskevan päätöksen toimeen
pano. Jos päätös jo on pantu täytäntöön, mi
nisteriö voi velvoittaa eläkesäätiön ryhty
mään toimenpiteisiin oikaisun aikaansaami
seksi. 

Tässä pykälässä mainitun kehotuksen tai 
kiellon tehosteeksi ministeriö voi asettaa 
uhkasakon. Päätökseen, jolla uhkasakko on 
asetettu, ei voida hakea muutosta valittamal
la. Uhkasakon tuomitsee maksettavaksi Uu
denmaan lääninhallitus. 

Jollei tässä pykälässä mainittua kehotusta 
tai kieltoa noudateta, ministeriö voi määrätä 
eläkesäätiön toiminnan osittain lopetettavaksi 
tai eläkesäätiön purettavaksi. Eläkesäätiötä 
purettaessa on soveltuvin osin noudatettava, 
mitä 10 luvussa säädetään. 

68 § 
Jollei eläkesäätiön hallitus hoida tehtävi

ään, sosiaali- ja terveysministeriö voi määrä
tä yhden tai useamman toimitsijan hoita
maan eläkesäätiön asioita, kunnes hallitus 
ryhtyy uudelleen hoitamaan tehtäviään. 

Toimitsijoille maksetaan ministeriön hy
väksymä palkkio ja kustannusten korvaus 
eläkesäätiön varoista. Jolleivät eläkesäätiön 
varat riitä palkkion ja korvauksen maksami
seen, puuttuva osa maksetaan niistä varoista, 
jotka eläkesäätiöiltä peritään vakuutustarkas
tuksen kustannusten korvaamiseksi. 

69 § 
Milloin sosiaali- ja terveysministeriö kat

soo eläkesäätiön joutuneen tai olevan joutu
massa sellaiseen tilaan, että eläkesäätiö on 
purettava, ministeriö voi kieltää eläkesäätiötä 
luovuttamasta tai panttaamasta eläkesäätiön 
hallinnassa olevaa omaisuutta. 

9luku 

Eläkesäätiörekisteri 

70 § 
Sosiaali- ja terveysministeriössä pidettä

vään eläkesäätiörekisteriin merkitään elä
kesäätiöitä koskevat ilmoitukset sekä viran
omaisten päätökset ja tiedonannot sen mu
kaan kuin tässä laissa säädetään. 

Ilmoitukset rekisteriin tehdään ministeriöl
le sen määräämällä tavalla. 

Rekisteriin tehdyistä merkinnöistä ja niihin 
kuuluvista asiakirjoista on jokaisella oikeus 
saada tieto. 

71 § 
Eläkesäätiön perustamisesta on eläkesää

tiörekisteriin merkitsemistä varten tehtävä 
ilmoitus (perusilmoitus), jossa on mainittava: 

1) eläkesäätiön nimi ja nimen erikieliset 
ilmaisut; 

2) eläkesäätiön kotipaikkana oleva Suomen 
kunta; 

3) eläkesäätiön postiosoite; 
4) eläkesäätiön toimintapiiri; 
5) eläkesäätiön tarkoitus; 
6) eläkesäätiöön kuuluva työnantaja; 
7) päivä, jona eläkesäätiön säännöt on 

vahvistettu; 
8) hallituksen jäsenen ja varajäsenen sekä 

asiamiehen henkilötiedot; 
9) jos eläkesäätiöllä on hallintoneuvosto, 

sen jäsenen ja varajäsenen henkilötiedot sekä 
1 0) sääntöjen määräys eläkesäätiön nimen 

kirjoittamisesta ja niiden henkilöiden henki
lötiedot, joilla on oikeus eläkesäätiön nimen
kirjoittamiseen. 

Eläkesäätiörekisteriin merkittävistä luon
nollisista henkilöistä rekisteriin merkitään 
henkilötietoina täydellinen nimi, henkilötun
nus, osoite ja kansalaisuus. Jos henkilöllä ei 
ole suomalaista henkilötunnusta, merkitään 
rekisteriin syntymäaika. 

Jos rekisteriin merkittävä eläkesäätiöön 
kuuluva työnantaja on oikeushenkilö, rekis
teriin merkitään oikeushenkilön toiminimi, 
rekisterinumero ja rekisteri, johon se on 
merkitty. 

Tässä pykälässä tarkoitettu ilmoitus on 
hallituksen jokaisen jäsenen allekirjoitettava. 

72§ 
Jos asiantilassa, josta on tehty merkintä 

eläkesäätiörekisteriin, tapahtuu muutos, on 
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siitä viivytyksettä tehtävä ilmoitus rekisteriin 
(muutosilmoitus). Ilmoitus on vähintään yh
den hallituksen jäsenen tai asiamiehen alle-
kirjoi!ett1~v~. . . . .. l"k ....... 

Sos1aa 1- Ja terveysmm1stenon e a esaahon 
sääntöihin vahvistama muutos, ministeriön 
20 §:n 3 momentin, 67 §:n 4 momentin ja 
68 §:n 1 momentin perusteella antama mää
räys sekä 69 §:n mukainen kielto on merkit
tävä rekisteriin ilman erillistä ilmoitusta. 

73 § 
Eläkesäätiön merkitsemisestä eläkesää

tiörekisteriin ja rekisteriin tehdyistä muutok
sista on sosiaali- ja terveysministeriön viivy
tyksettä ilmoitettava eläkesäätiölle. 

74 § 
Kun eläkesäätiörekisteriin merkityn elä

kesäätiön velkojille on annettu julkinen 
haaste taikka kun eläkesäätiö on luovuttanut 
omaisuutensa konkurssiin tai tämän omai
suus on määrätty luovutettavaksi konkurssiin 
taikka kun tuomioistuin on päättänyt elä
kesäätiön varojen vähyyden vuoksi jättää 
konkurssin sillensä tai kun päätös konkurs
siin asettamisesta on kumottu, tuomioistui
men on viivytyksettä toimitettava siitä tieto 
sosiaali- ja terveysministeriölle rekisteriin 
merkittäväksi. 

75 § 
Jos sosiaali- ja terveysministeriö katsoo, 

ettei rekisteröimistä lain mukaan voida suo
rittaa, on asiasta annettava päätös. Päätöksen 
ohella asiakirjat on palautettava eläkesäätiön 
hallitukselle. 

76 § 
Kun tuomioistuimen lainvoiman saaneelia 

ratkaisulla on todettu, että rekisteröity päätös 
on pätemätön tai ettei eläkesäätiörekisteriin 
merkitty tieto ole oikea, sosiaali- ja terveys
ministeriön on poistettava merkintä rekiste
ristä. Tuomioistuimen on lähetettävä minis
teriölle jäljennös lainvoiman saaneesta rat
kaisustaan tässä tarkoitetussa asiassa. 

77 § 
Tarkemmat määräykset eläkesäätiörekiste

ristä ja sen pitämisestä antaa tarvittaessa so
siaali- ja terveysministeriö. 

351409G 

10 luku 

Selvitystila ja pwkaminen 

78 § 
Eläkesäätiö on asetettava selvitystilaan ja 

purettava: 
1) jollei toimintapiiriin kuuluvien henki

löiden lukumäärä kahden viimeksi kuluneen 
kalenterivuoden päättyessä ole täyttänyt 
3 §:ssä säädettyä tai eläkesäätiön säännöissä 
määrättyä vähimmäismäärää, eikä voida pi
tää todennäköisenä, että lukumäärä lähinnä 
seuraavan neljän kuukauden aikana nousee 
vähintään säädettyyn määrään; 

2) jos käy ilmeiseksi, ettei eläkesäätiö enää 
täytä 6 luvussa säädettyjä vaatimuksia; tai 

3) jos työnantaja lopettaa sen toimintansa, 
jonka piirissä eläkesäätiössä vakuutetut hen
kilöt toimivat. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi pidentää 
1 momentin 1 kohdassa mainittua neljän 
kuukauden määräaikaa enintään vuodeksi, 
jollei vakuutettuja etuuksia näin vaaranneta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi 1 mo
mentin 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa 
hakemuksesta antaa päätöksessä määräämin
sä ehdoin enintään kymmeneksi vuodeksi 
kerrallaan suostumuksen eläkesäätiön toi
minnan jatkamiseen. Jos eläkesäätiö on saa
nut tässä momentissa mainitun luvan, säilyt
tävät toimintapiiriin kuuluvat ja kuuluneet 
henkilöt, eläkkeen ja muiden etuuksien saa
jat sekä ne henkilöt, joiden vakuutussuhde 
on päättynyt 88 §:n 2 momentissa mainitulla 
tavalla siinä säädetyn ajan kuluessa, elä
kesäätiön sääntöjen mukaisen oikeutensa 
eläkkeen ja muiden etuuksien saamiseen. 
Mainitun luvan saatuaan eläkesäätiön on 
muutettava sääntönsä muuttuneita olosuhteita 
vastaaviksi. 

Eläkesäätiö voi sen lisäksi, mitä 1 momen
tissa säädetään, päättää eläkesäätiön asetta
misesta selvitystilaan ja sen purkamisesta. 

79 § 
Eläkesäätiön asettamisesta selvitystilaan 

päättää eläkesäätiön hallitus tai hallintoneu
vosto, jos eläkesäätiön säännöissä on niin 
määrätty. Selvitystila alkaa, kun sitä koskeva 
päätös on tehty. Eläkesäätiön hallitus tai hal
lintoneuvosto voi kuitenkin 78 §:n 4 mo
mentissa tarkoitetussa tapauksessa määrätä 
selvitystilan alkamaan muusta myöhemmästä 
ajankohdasta. 
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Jollei hallitus tai hallintoneuvosto tee pää
töstä eläkesäätiön asettamisesta selvitystilaan 
78 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapaukses
sa, hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenen 
tai asiamiehen on haettava sellaista päätöstä 
sosiaali- ja terveysministeriöltä. Hakemuksen 
voi tehdä myös tilintarkastaja. Ministeriön 
on viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin 
päätöksen antamiseksi. 

Ministeriön on ryhdyttävä toimenpiteisiin 
eläkesäätiön asettamiseksi selvitystilaan 
myös, jos se havaitsee, että 78 §:n 1 mo
mentin edellytykset ovat olemassa, eikä elä
kesäätiössä ole tehty päätöstä selvitystilaan 
asettamisesta tai sitä koskevaa tämän pykä
län 2 momentissa tarkoitettua hakemusta ole 
tehty ministeriöön. 

80 § 
Kun eläkesäätiön hallitus tai hallintoneu

vosto tekee päätöksen selvitystilasta, on sa
malla valittava vähintään yksi selvitysmies 
hallituksen, hallintoneuvoston ja asiamiehen 
tilalle. Sosiaali- ja terveysministeriöllä on 
lisäksi oikeus määrätä yksi selvitysmies. Jol
lei selvitystilassa olevalla eläkesäätiöllä ole 
rekisteriin merkittyjä toimikelpoisia selvitys
miehiä, ministeriön on määrättävä selvitys
mies joko omasta aloitteestaan tai toiminta
piiriin kuuluvan henkilön, työnantajan, vel
kojan tai muun henkilön hakemuksesta, jon
ka oikeus voi riippua siitä, että eläkesäätiöllä 
on joku, joka voi sitä edustaa. 

Kun ministeriö määrää eläkesäätiön selvi
tystilaan, sen on samalla määrättävä vähin
tään yksi selvitysmies. 

Mitä tässä laissa säädetään hallituksesta, 
hallituksen jäsenistä ja asiamiehistä, on so
veltuvin osin voimassa selvitysmiehistä, mi
käli tämän luvun säännöksistä ei muuta joh
du. 

Selvitysmiehille maksetaan sosiaali- ja ter
veysministeriön hyväksymä palkkio ja kus
tannusten korvaus eläkesäätiön varoista. Jol
leivät eläkesäätiön varat riitä palkkion ja 
korvauksen maksamiseen, puuttuva osa mak
setaan niistä varoista, jotka eläkesäätiöiltä 
peritään vakuutustarkastuksen kustannusten 
korvaamiseksi. 

Sen estämättä, mitä 32 §:ssä säädetään, ti
lintarkastajien tehtävä jatkuu selvitystilan 
ajan. Jollei selvitystilassa olevalla eläkesää
tiöllä ole kelpoisuusehtoja täyttävää tilintar
kastajaa, sosiaali- ja terveysministeriön on 
määrättävä tilintarkastaja joko omasta aloit
teestaan tai saamansa ilmoituksen perusteel-

la. Selvitysmiehet ovat velvollisia tekemään 
ministeriölle ilmoituksen tilintarkastajan 
puuttumisesta. Ilmoituksen voi tehdä muukin 
henkilö. 

Mitä 4 luvussa säädetään tilintarkastukses
ta, on soveltuvin osin noudatettava selvitys
tilan aikana. Tilintarkastuskertomuksessa on 
lisäksi oltava lausuma siitä, onko selvitys
tilaa tilintarkastajien mielestä tarpeettomasti 
pitkitetty. 

81 § 
Kun eläkesäätiö on asetettu selvitystilaan, 

selvitysmiesten on viivytyksettä laadittava 
tilinpäätös siltä selvitystilaa edeltävältä ajal
ta, jolta sitä ei ole vielä tehty. Soveltuvin 
osin on noudatettava, mitä tilinpäätöksestä ja 
tilintarkastuksesta säädetään. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu aika käsittää 
myös edellisen tilikauden, on tältä tilikau
delta annettava erillinen tilinpäätös. 

Huolimatta siitä, mitä edellä tässä pykäläs
sä säädetään, kukin hallitus on toimikaudel
taan tämän lain ja eläkesäätiön sääntöjen 
mukaisessa vastuussa eläkesäätiön toimin
nasta 1 ja 2 momenteissa tarkoitetuilta tili
kausilta. 

82 § 
Selvitysmiesten on viivytyksettä tehtävä 

selvitystilaa koskevasta päätöksestä ja elä
kesäätiön nimen kirjoittamista koskevasta 
mahdollisesta päätöksestä ilmoitus sosiaali
ja terveysministeriölle eläkesäätiörekisteriin 
merkittäväksi. Ilmoituksessa on mainittava 
jokaisen selvitysmiehen nimi, postiosoite 
sekä hänen asuinpaikkansa. Ilmoitus on jo
kaisen selvitysmiehen allekirjoitettava. 

Jos sosiaali- ja terveysministeriö on mää
rännyt eläkesäätiön asetettavaksi selvitysti
laan tai määrännyt selvitysmiehiä, ministeri
ön on tehtävä tästä merkintä rekisteriin. 

83 § 
Selvitysmiehet hoitavat eläkesäätiön asioita 

selvitystilan aikana. 
Eläkesäätiön nimen selvitystilan aikana 

kirjoittaa selvitysmies, tai mikäli heitä on 
useita, selvitysmiehet yhdessä, jollei selvi
tysmiehiä asetettaessa ole toisin päätetty. 

84 § 
Selvitysmiesten on viipymättä haettava 

julkinen haaste eläkesäätiön velkojille. 
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85 § 
Eläke tai muu etuus, joka on erääntynyt 

maksettavaksi selvitystilan aikana tai sitä 
ennen, on suoritettava, jollei 88 §:n 1 mo
mentissa tarkoitettua sopimusta vakuutustoi
minnan luovuttamisesta ole tehty. Konkurs
sin alkamispäivänä tai sen jälkeen maksetta
vaksi erääntynyt eläke tai muu etuus suori
tetaan, jos eläke- tai muu vakuutustapahtuma 
on sattunut ennen konkurssin alkamispäivää, 
alkaneista eläkkeistä aiheutuvan eläkevas
tuun katteena olevilla varoilla. 

86 § 
Jos eläkesäätiöltä puuttuu käteisiä varoja 

eläkesäätiön hoitokuluja ja niitä eläkkeitä 
sekä muita etuuksia varten, jotka 85 §:n mu
kaan on eläkesäätiön suoritettava, voidaan 
selvitystilassa olevan eläkesäätiön saatava 
työnantajalta irtisanoa maksettavaksi välittö
mästi irtisanomisen jälkeen. Irtisanottava 
määrä ei tällöin saa ylittää edellä mainittui
hin suorituksiin tarvittavaa määrää. 

Kun 88 §:n 1 momentissa tarkoitettu sopi
mus vakuutustoiminnan luovuttamisesta on 
tehty, voidaan sen lisäksi, mitä 1 momentis
sa säädetään, selvitystilassa olevan eläkesää
tiön saatava irtisanoa maksettavaksi kuuden 
kuukauden kuluttua irtisanomisesta, vaikka 
pitemmästä irtisanomisajasta olisi sovittu. 

87 § 
Selvitysmiesten on laadittava kultakin tili

kaudelta tilinpäätös neljän kuukauden ku
luessa tilikauden päättymisestä. Jollei selvi
tystilaa ole kahden vuoden kuluessa saatettu 
loppuun, heidän on samalla ilmoitettava, 
mistä syystä se on viivästynyt. 

88 § 
Jo alkaneet eläkkeet sekä eläkesäätiön 

sääntöjen mukaan määrättävät vastaiset eläk
keet ja muut etuudet, jotka perustuvat ennen 
selvitystilan alkamista jatkuneisiin vakuutus
suhteisiin, on turvattava ostamalla niitä vas
taava etuus toisesta vakuutuslaitoksesta. Jos 
toimintapiiriin kuuluvan tai kuuluneen hen
kilön, eläkkeen tai muun etuuden saajan 
osuus eläkevastuuta vastaavista varoista on 
sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamaa 
enimmäismäärää pienempi, voidaan se mak
saa hänelle kertasuorituksena. 

Jos eläkesäätiön purkamisen syynä on ollut 
työnantajan toiminnan lopettaminen ja va
kuutussuhde on päättynyt vuoden kuluessa 
ennen toiminnan lopettamista, on myös täl-

laiseen vakuutussuhteeseen perustuvat oikeu
det turvattava 1 momentin mukaisesti. 

Jos 1 momentissa tarkoitettua sopimusta 
etuuksien ostosta ei kohtuullisin ehdoin saa
da aikaan, on varat eläkevastuuosuuksien 
mukaisessa suhteessa jaettava niille, joilla 
eläkesäätiön sääntöjen perusteella on niihin 
oikeus. Varojen jakoon on haettava sosiaali
ja terveysministeriön hyväksyminen. 

Jos eläkesäätiön varat eivät riitä etuuksien 
täysimääräiseen turvaamiseen, on varat ensi
sijaisesti käytettävä jo eläkkeellä olevien 
henkilöiden alkaneiden eläkkeiden sekä hei
dän ja heidän edunsaajiensa vastaisten eläk
keiden ja muiden etuuksien turvaamiseen. Se 
määrä eläkesäätiön varoista, jolla säätiön 
toimintapiiriin kuuluvien ja kuuluneiden 
henkilöiden etuuksista aiheutuva eläkevastuu 
on katettu 47 tai 146 §:n säännösten vähim
mäisvaatimusten mukaisesti, on kuitenkin 
käytettävä sanottujen henkilöiden etuuksien 
turvaamiseen. Jos eläkesäätiön varat eivät 
riitä etuuksien turvaamiseen 47 tai 146 §:n 
mukaisesti, varat käytetään sanottujen etuuk
sien turvaamiseen mainituissa lainkohdissa 
säädettyjen kattamisvaatimusten mukaisessa 
suhteessa. 

Jos eläkesäätiölle jää varoja sen jälkeen 
kun se on suorittanut velkansa ja täyttänyt 
kaikki muutkin sitoumuksensa, käytetään 
varat eläkkeen ja muiden etuuksien saajien 
sekä toimintapiiriin kuuluvien ja kuulunei
den henkilöiden etuuksien turvaamiseen sää
tiön säännöissä määrätyllä tavalla. 

Mitä 1 momentin toisessa virkkeessä ja 
2-5 momentissa säädetään, ei sovelleta 
työntekijäin eläkelain mukaiseen toimintaan. 

89 § 
Jos eläkesäätiö ei ole kahden vuoden ku

luessa selvitystilan alkamisesta tehnyt 88 §:n 
1 momentissa tarkoitettua sopimusta vakuu
tustoiminnan luovuttamisesta, sosiaali- ja 
terveysministeriön on määrättävä ajankohta, 
johon mennessä sopimus on tehtävä uhalla, 
että muutoin eläkesäätiön omaisuus muute
taan rahaksi ja jaetaan niille, joilla eläkesää
tiön sääntöjen perusteella on siihen oikeus. 

Selvitysmiesten on viipymättä laadittava 
luettelo 88 §:n 3 momentissa tarkoitetussa 
jaossa noudatettavista suhdeluvuista ja toi
mitettava se sosiaali- ja terveysministeriölle. 
Ministeriön on pidettävä luettelo nähtävänä 
30 päivän ajan ja ilmoitettava siitä 102 §:n 2 
momentissa säädetyllä tavalla. Suhdelukui-
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hin saa hakea oikaisua ministeriöitä 30 päi
vän kuluessa nähtävilläolaajan päättymisestä. 

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovelle
ta työntekijä.m eläkelain mukaiseen toimin
taan. 

90 § 
Eläkesäätiön velkojille haetun julkisen 

haasteen paikalletulopäivän jälkeen selvitys
miesten on maksettava kaikki tiedossa oleva 
velka niillä eläkesäätiön varoilla, joita ei 
tarvita 88 §:n 1 momentissa tarkoitettuun 
etuuden ostamiseen tai kertasuoritukseen. 
Jos velka on riitainen tai erääntymätön taik
ka jos sitä ei muusta syystä voida maksaa, 
on tarpeelliset varat pantava erilleen. 

Edellä 48 §:ssä tarkoitettu vakuus on elä
kesäätiön toiminnan päättyessä palautettava 
vakuuden asettajalle siltä osin kuin sitä ei 
ole käytetty 46 §:n 1 momentissa tarkoite
tusta eläketurvasta aiheutuvien sitoumusten 
suorittamiseen. 

Jos eläkesäätiölle jää varoja sen jälkeen, 
kun se on suorittanut velkansa ja täyttänyt 
kaikki muutkin sitoumuksensa, käytetään ne 
eläkesäätiön säännöissä määrätyllä tavalla. 

91 § 
Kun eläkesäätiö on selvitystilassa, on toi

mintapiiriin kuuluvilla ja kuuluneilla henki
löillä sekä eläkkeen ja muiden etuuksien 
saajilla osuudestaan eläkevastuuseen keske
nään samanlainen etuoikeus eläkesäätiön 
omaisuuteen kuin irtaimen pantin haltijalla. 
Tässä pykälässä säädetty etuoikeus ei huo
nonna käteispantin eikä omaisuuteen myön
netyn kiinnityksen haltijan oikeutta. 

92 § 
Suoritettuaan tehtävänsä selvitysmiesten on 

mahdollisimman pian annettava tilintarkasta
jille lopputilitys hallinnostaan laatimalla ko
ko selvitysmenettelyä koskeva kertomus. 
Kertomuksessa on oltava myös selostus elä
kesäätiön omaisuuden jaosta. Kertomukseen 
on liitettävä tilinpäätöksiä koskevat asiakirjat 
koko selvitystilan ajalta. Tilintarkastajien on 
kuukauden kuluessa annettava selvitysmie
hille lopputilitystä ja selvitystilan aikaista 
hallintoa koskeva tilintarkastuskertomus. 
Selvitysmiesten on viivytyksettä toimitettava 
lopputilitys liitteineen ja tilintarkastuskerto
mus sosiaali- ja terveysministeriölle. 

Selvitysmiesten on viivytyksettä ilmoitet
tava lopputilityksestä toimintapiiriin kuulu
ville ja kuuluneille henkilöille sekä eläkkeen 

ja muiden etuuksien saajille kuuluttamalla 
siitä eläkesäätiön kotipaikkakunnalla ilmes
tyvässä sanomalehdessä. 

93 § 
Jos joku tahtoo moittia selvitysmiesten 

lopputilitystä, kanne eläkesäätiötä vastaan on 
pantava vireille eläkesäätiön kotipaikan kä
räjäoikeudessa kolmen kuukauden kuluessa 
siitä, kun lopputilityksestä on 92 §:n 2 mo
mentin mukaisesti kuulutettu. 

94 § 
Eläkesäätiö katsotaan puretuksi, kun lop

putilitys on annettu sosiaali- ja terveysminis
teriölle ja 93 §:ssä tarkoitettu kolmen kuu
kauden aika on kulunut eikä eläkesäätiötä 
vastaan ole nostettu kannetta. Jos kanne elä
kesäätiötä vastaan on nostettu, eläkesäätiö 
katsotaan puretuksi vasta, kun asia on lain
voimaisesti ratkaistu. Ministeriön on tehtävä 
eläkesäätiön purkamisesta merkintä eläkesää
tiörekisteriin sekä ilmoitettava asiasta patent
ti- ja rekisterihallitukselle kaupparekisteriin 
tehtävää merkintää varten sen jälkeen, kun 
selvitysmiehet ovat tehneet ministeriölle il
moituksen siitä, ettei kannetta ole määräajas
sa nostettu tai että kanne on lainvoimaisesti 
ratkaistu. 

Lopputilitys ja tilikirjat sekä eläkesäätiön 
hallintoelimien kokouspöytäkirjat, eläkepää
töksiin liittyvät asiakirjat sekä muut elä
kesäätiön toimintaan olennaisesti liittyvät 
asiakirjat on säilytettävä sosiaali- ja terveys
ministeriön hyväksymällä tavalla kymmenen 
vuotta laskettuna siitä, kun merkintä elä
kesäätiön purkamisesta on tehty eläkesää
tiörekisteriin. 

95 § 
Jos selvitystilassa olevan eläkesäätiön va

rat eivät riitä selvityskulujen suorittamiseen, 
sosiaali- ja terveysministeriön on selvitys
miesten ilmoituksesta määrättävä selvitystila 
lopetettavaksi ja julistettava eläkesäätiö pu
retuksi. Tällöin ei noudateta 81 §:n 1 ja 2 
momentin, 84, 87, 90, 92 ja 93 §:n eikä 
94 §:n 1 momentin säännöksiä. Puuttuva osa 
selvityskuluista maksetaan niistä varoista, 
jotka eläkesäätiöiltä peritään vakuutustarkas
tuksen kustannusten korvaamiseksi. Ministe
riön on tämän jälkeen tehtävä eläkesäätiöre
kisteriin merkintä eläkesäätiön purkamisesta. 

96 § 
Jos eläkesäätiön purkamisen jälkeen il-
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maantuu uusia varoja tai muutoin tarvitaan 
selvitystoimenpiteitä, sosiaali- ja terveysmi
nisteriön on määrättävä vähintään yksi selvi
tysmies jatkamaan selvitystä. 

Mikäli eläkesäätiölle tulevien uusien varo
jen määrä on vähäinen, ministeriö voi mää
rätä ne valtiolle tai käytettäväksi johonkin 
eläkesäätiön toimintaan läheisesti liittyvään 
käyttötarkoitukseen ilman selvitysmenette
lyä. 

97 § 
Jos eläkesäätiö on asetettu selvitystilaan 

78 §:n 4 momentissa tarkoitetussa tapaukses
sa, työnantaja voi tilintarkastajien annettua 
asiasta lausuntonsa päättää, että selvitystila 
lopetetaan ja eläkesäätiön toimintaa jatke
taan. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, jos 
selvitystilaan on 78 §:n 1 momentin mukai
nen peruste tai jos eläkesäätiön omaisuutta 
on jaettu taikka jos vakuutustoiminta on jo 
luovutettu. 

Kun päätös selvitystilan lopettamisesta ja 
eläkesäätiön toiminnan jatkamisesta on teh
ty, eläkesäätiölle on sen sääntöjen mukaises
ti valittava hallitus ja mahdollinen hallinto
neuvosto. 

Kun hallitus on valittu, selvitysmiesten on 
viivytyksettä tehtävä selvitystilan lopettamis
ta koskevasta päätöksestä ja hallituksen sekä 
hallintoneuvoston vaalista ilmoitus sosiaali
ja terveysministeriölle eläkesäätiörekisteriin 
merkittäväksi. Päätöstä ei saa panna täytän
töön ennen rekisteröintiä. Eläkesäätiön vel
kojille haettu julkinen haaste jää vaikutuk
setta, kun selvitystila on lopetettu tämän py
kälän säännösten mukaisesti. 

98 § 
Eläkesäätiön omaisuus voidaan luovuttaa 

konkurssiin vain hallituksen tai, kun elä
kesäätiö on selvitystilassa, selvitysmiesten 
päätöksen perusteella. Konkurssin aikana 
edustaa eläkesäätiötä konkurssivelallisena 
hallitus ja asiamies tai ennen konkurssin al
kamista valitut selvitysmiehet Konkurssin 
aikana voidaan kuitenkin valita uusia halli
tuksen jäseniä tai uusia selvitysmiehiä. 

Tuomioistuimen on, jos sosiaali- ja ter
veysministeriö tekee siitä esityksen, määrät
tävä uskotuksi mieheksi myös yksi ministe
riön ehdottama henkilö. 

Mitä 88, 89 ja 91 §:ssä eläkesäätiön selvi
tystilan varalta säädetään saamisten etuoi
keudesta, on noudatettava sen estämättä, että 
eläkesäätiön omaisuus on luovutettu kon-

kurssiin. 
Jollei konkurssin päättyessä omaisuutta ole 

jäljellä, eläkesäätiö on katsottava puretuksi, 
kun konkurssihallinto on antanut lopputili
tyksen. Purkamisesta konkurssihallinnon on 
viivytyksettä tehtävä ilmoitus sosiaali- ja 
terveysministeriölle eläkesäätiörekisteriin 
merkittäväksi. Ilmoitus on vähintään yhden 
konkurssihallinnon jäsenen allekirjoitettava. 

Jos omaisuutta on jäljellä eikä eläkesäätiö 
ollut selvitystilassa, kun sen omaisuus luo
vutettiin konkurssiin, on hallituksen mahdol
lisimman pian päätettävä eläkesäätiön aset
tamisesta selvitystilaan. Jos eläkesäätiö on 
selvitystilassa, kun se asetetaan konkurssiin, 
on noudatettava, mitä 96 §:ssä säädetään. 

99 § 
Selvitystilassa tai konkurssissa olevan elä

kesäätiön nimeen on lisättävä sana "selvitys
tilassa" tai "konkurssitilassa". 

11 luku 

Eläkesäätiön sulautuminen ja 
vakuutustoiminnan luovuttaminen 

100§ 
Eläkesäätiö (sulautuva eläkesäätiö) voi 

sosiaali- ja terveysministeriön suostumuksel
la tehdä sopimuksen sulautumisesta toiseen 
eläkesäätiöön (vastaanottava eläkesäätiö) 
siten, että sulautuvan eläkesäätiön vakuutus
toiminta, joka käsittää eläkevastuun, muut 
velat ja varat, siirtyvät ilman selvitysmenet
telyä vastaanottavalle eläkesäätiölle. Elä
kesäätiö (luovuttava eläkesäätiö) voi niin 
ikään luovuttaa ministeriön suostumuksella 
vakuutustoimintansa toiselle eläkesäätiölle, 
vakuutuskassalain (1164/92) mukaiselle elä
kekassalle tai vakuutusyhtiölle (vastaanotta
va vakuutuslaitos). 

Sulautumista koskeva sopimus on elä
kesäätiöihin kuuluvien työnantajien ja eläke
säätiöiden hallitusten tai, jos eläkesäätiöillä 
on hallintoneuvosto, hallintoneuvoston hy
väksyttävä. Vakuutustoiminnan luovuttamis
ta koskeva sopimus on luovuttavaan elä
kesäätiöön kuuluvan työnancajan ja luovut
tavan eläkesäätiön hallituksen tai, jos elä
kesäätiöllä on hallintoneuvosto, hallintoneu
voston hyväksyttävä. Jos vakuutustoiminnan 
luovuttaminen tapahtuu toiselle eläkesäätiöl
le, on vastaanottavaan eläkesäätiöön kuulu
van työnantajan ja vastaanottavan elä
kesäätiön hallituksen tai, jos eläkesäätiöllä 
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on hallintoneuvosto, hallintoneuvoston myös 
hyväksyttävä sopimus. Sulautumisesta ja va
kuutustoiminnan luovuttamisesta voidaan 
päättää, vaikka sulautuva tai luovuttava elä
kesäätiö on asetettu selvitystilaan. 

Luovutettaessa vakuutustoiminnan osa on 
vastaavasti noudatettava, mitä vakuutustoi
minnan luovuttamisesta säädetään. 

101 § 
Mitä 100 §:ssä säädetään sulautumisesta, 

on soveltuvin osin noudatettava myös sellai
sessa sulautumisessa, jossa kaksi tai useam
pia eläkesäätiöitä yhtyy perustamalla uuden 
eläkesäätiön. 

Vastaanottavan eläkesäätiön perustamises
sa sulautumissopimus korvaa perustamiskir
jan. Sopimuksen on sisällettävä ehdotus vas
taanottavan eläkesäätiön säännöiksi. Sopi
muksessa on myös mainittava, miten vas
taanottavan eläkesäätiön johto ja tilintarkas
tajat valitaan. Nämä valinnat on suoritettava, 
kun sulautumissopimus on hyväksytty sekä 
sosiaali- ja terveysministeriö on antanut 
suostumuksen sulautumiseen ja vahvistanut 
uuden eläkesäätiön säännöt. 

102 § 
Neljän kuukauden kuluessa siitä, kun su

lautuva tai luovuttava eläkesäätiö ja vastaan
ottava vakuutuslaitos ovat hyväksyneet su
lautumista tai vakuutustoiminnan luovutta
mista koskevan sopimuksen, niiden on haet
tava sosiaali- ja terveysministeriön suostu
mus sopimukseen ja vahvistus sulautumisen 
tai vakuutustoiminnan luovuttamisen vaati
malle eläkesäätiön sääntöjen muutokselle 
sekä, jos on kysymys 101 §:ssä tarkoitetusta 
sulautumisesta, uuden eläkesäätiön säännöil
le. 

Sulautumista tai vakuutustoiminnan luo
vuttamista koskevasta hakemuksesta on mi
nisteriön, jollei se katso, että hakemus on 
ilman enempiä selvityksiä hylättävä, kuulu
tettava vastaanottavan vakuutuslaitoksen 
kustannuksella virallisessa lehdessä. Kuulu
tuksessa on kehotettava niitä, jotka tahtovat 
tehdä muistutuksia hakemusta vastaan, esit
tämään ne ministeriölle sen määräämässä 
ajassa, joka saa olla enintään kaksi kuukaut
ta. Ministeriön on velvoitettava sulautuva tai 
luovuttava eläkesäätiö viipymättä antamaan 
tieto kuulutuksesta sulautuvan tai luovutta
van eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluville 
henkilöille, eläkkeen ja muiden etuuksien 

saajille sekä työnantajalle eläkesäätiön sään
nöissä määrätyllä tavalla. 

Mitä 2 momentissa säädetään, ei sovelleta, 
milloin vakuutustoiminnan osan luovuttami
nen koskee vain yksittäistä eläkesäätiön toi
mintapiiriin kuuluvaa henkilöä, edellyttäen, 
että ministeriö on antanut siihen suostumuk
sensa. 

Ministeriön on annettava suostumuksensa 
1 momentissa mainittuun toimenpiteeseen, 
jollei toimenpide loukkaa eläkesäätiön toi
mintapiiriin kuuluvien tai kuuluneiden hen
kilöiden tai eläkkeen ja muiden etuuksien 
saajien etuja. 

Vakuutustoiminta siirtyy vastaanottavalle 
vakuutuslaitokselle luovutussopimuksessa 
mainittuna ajankohtana, kun ministeriö on 
antanut suostumuksensa toimenpiteeseen, 
jollei ministeriö päätöksessään määrää jotain 
myöhempää ajankohtaa. 

Jollei suostumusta ole määräajassa haettu 
tai jos se on evätty, on sulautuminen tai va
kuutustoiminnan luovuttaminen rauennut. 

103 § 
Sosiaali- ja terveysministeriön on merkit

tävä antamansa suostumus eläkesäätiöiden 
sulautumiseen ja vakuutustoiminnan luovut
tamiseen eläkesäätiörekisteriin. 

104 § 
Neljän kuukauden kuluessa siitä, kun 

102 §:ssä tarkoitettu suostumus on annettu, 
eläkesäätiöiden on haettava sulautuvan elä
kesäätiön kotipaikan käräjäoikeuden tai 
101 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa, vastaan
ottavalle eläkesäätiölle eläkesäätiön sään
nöissä määrätyn kotipaikan käräjäoikeuden 
lupa sulautumissopimuksen täytäntöön
panaan uhalla, että sulautuminen muutoin 
raukeaa. Hakemukseen on liitettävä selvitys 
103 §:ssä tarkoitetusta rekisteröimisestä sekä 
luettelo sulautuvan eläkesäätiön tunnetuista 
velkojista ja heidän postiosoitteistaan. 

Tuomioistuimen on annettava kuulutus 
eläkesäätiön tunnetuille ja tuntemattamille 
velkojille kehottaen sitä, joka haluaa vastus
taa hakemusta, ilmoittamaan siitä kirjallisesti 
viimeistään kaksi viikkoa ennen paikalletu
lopäivää uhalla, että hänen muussa tapauk
sessa katsotaan suostuneen hakemukseen. 
Kuulutus on pantava tuomioistuimen ilmoi
tustaululle kolme kuukautta ennen paikalle
tulopäivää sekä julkaistava tuomioistuimen 
toimesta virallisessa lehdessä kaksi kertaa, 
ensimmäisen kerran viimeistään kahtakin 
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kuukautta ja toisen kerran viimeistään kuu
kausi ennen paikalletulopäivää. Hakemuk
sesta tuomioistuimen on erikseen annettava 
tieto sosiaali- ja terveysministeriölle ja kai
kille tunnetuille velkojille. 

Hakemukseen on suostuttava, jollei kukaan 
velkojista sitä vastusta tai jos paikalletulo
päivänä osoitetaan, että hakemusta vastusta
neet velkojat ovat saaneet täyden maksun 
saamisistaan tai että heidän saamisistaan on 
asetettu tuomioistuimen hyväksymä vakuus. 
Luvan myöntämistä tai epäämistä koskevasta 
päätöksestä on tuomioistuimen viivytyksettä 
toimitettava tieto sosiaali- ja terveysministe
riölle. 

105 § 
Eläkesäätiöiden on tehtävä 104 §:ssä tar

koitetusta tuomioistuimen luvasta ilmoitus 
sosiaali- ja terveysministeriölle eläkesää
tiörekisteriin merkittäväksi neljän kuukauden 
kuluessa siitä, kun lupaa koskeva päätös on 
saanut lainvoiman. Kun tuomioistuimen lu
vasta ilmoitetaan 101 §:ssä tarkoitetussa ta
pauksessa, on samalla tehtävä 71 §:ssä tar
koitettu perusilmoitus. 

Jos sulautuminen on 104 §:n 1 momentin 
mukaan rauennut, sulautuvan säätiön on vii
vytyksettä tehtävä siitä ilmoitus sosiaali- ja 
terveysministeriölle rekisteriin merkittäväksi. 
Jollei 1 momentissa tarkoitettua rekisteri-il
moitusta ole säädetyssä ajassa tehty tai jos 
tuomioistuin on hylännyt hakemuksen, mi
nisteriön tulee tehdä rekisteriin merkintä su
lautumisen raukeamisesta. 

106§ 
Sulautuminen katsotaan tapahtuneeksi, kun 

tuomioistuimen lupa sulautumiseen on mer
kitty eläkesäätiörekisteriin. Lisäksi vaaditaan 
101 §:ssä tarkoitetussa sulautumisessa, että 
vastaanottavan eläkesäätiön perustaminen on 
merkitty sanottuun rekisteriin. 

Sulautuvan eläkesäätiön varat, eläkevastuu 
ja velat, lukuun ottamatta 109 ja 110 §:ssä 
tarkoitettua korvausvaatimusta, siirtyvät vas
taanottavalle eläkesäätiölle sekä sulautuvan 
eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvat henki
löt ja eläkkeen ja muiden etuuksien saajat 
tulevat vastaanottavan eläkesäätiön toiminta
piiriin kuuluviksi henkilöiksi ja eläkkeen ja 
muiden etuuksien saajiksi sulautumishetkel
lä. Samalla sulautuvaan eläkesäätiöön kuu
luva työnantaja tulee vastaanottavaan elä
kesäätiöön kuuluvaksi työnantajaksi. 

107 § 
Jos eläkesäätiö yksin tai sellaisen yhteisön 

kanssa, jossa eläkesäätiöllä on enemmän 
kuin puolet osakepääomasta tai osakkeiden 
tuottamasta äänimäärästä taikka vastaava 
määräämisvalta, omistaa enemmän kuin yh
deksän kymmenesosaa osakeyhtiön osakkeis
ta, on eläkesäätiöllä oikeus käypään hintaan 
lunastaa jäljellä olevat osakkeet osakeyhtiön 
muilta osakkeenomistajilta. Sillä, jonka 
osakkeet voidaan lunastaa, on oikeus vaatia 
eläkesäätiötä lunastamaan hänen osakkeensa. 

Jollei lunastamisesta voida sopia, eläkesää
tiön tulee kirjallisesti ilmoittaa asiasta osa
keyhtiön hallitukselle, jonka on käräjäoikeu
delta haettava uskotuo miehen määräämistä 
valvomaan yhtiön tuntemattomien osakkeen
omistajien etuja riidan aikana. 

Mitä osakeyhtiölain 14 luvun 9 §:ssä sää
detään emoyhtiön ja tytäryhtiön välisestä 
lunastusmenettelystä, on soveltuvin osin 
noudatettava eläkesäätiön ja 1 momentissa 
tarkoitetun osakeyhtiön välisessä lunastus
menettelyssä. Mainitun pykälän 1 momentis
sa tarkoitetun vakuuden hyväksyy kuitenkin 
sosiaali- ja terveysministeriö. 

Tämän pykälän säännöksiä ei sovelleta 
asunto-osakeyhtiölaissa (809/91) tarkoitettu
jen asunto-osakeyhtiöiden osakkeisiin eikä 
muidenkaan osakeyhtiöiden osakkeisiin, jot
ka yksin tai yhdessä toisten osakkeiden 
kanssa tuottavat oikeuden hallita asuin
huoneistoa. 

108 § 
Jos eläkesäätiö omistaa kaikki osakeyhtiön 

osakkeet, voivat eläkesäätiön ja yhtiön halli
tukset, tai milloin eläkesäätiössä on hallinto
neuvosto, hallintoneuvosto ja yhtiön hallitus, 
tehdä sopimuksen yhtiön sulautumisesta elä
kesäätiöön. Sopimuksesta on eläkesäätiön 
tehtävä ilmoitus sosiaali- ja terveysministe
riölle eläkesäätiörekisteriin merkittäväksi 
sekä yhtiön patentti- ja rekisterihallitukselle 
kaupparekisteriin merkittäväksi. 

Neljän kuukauden kuluessa siitä, kun sopi
mus on tehty, eläkesäätiön on haettava osa
keyhtiön kotipaikan käräjäoikeuden lupa 
sulautumissopimuksen täytäntöönpanaan 
uhalla, että sulautuminen muuten raukeaa. 
Hakemukseen on liitettävä selvitys 1 mo
mentissa tarkoitetuista rekisteröimisistä sekä 
luettelo sulautuvan yhtiön tunnetuista velko
jista ja heidän posti osoitteensa. Tuomioistui
men käsitellessä lupahakemusta on noudatet-
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tava, mitä 104 §:n 2 ja 3 momentissa sääde
tään. 

Neljän kuukauden kuluessa siitä, kun 2 
momentissa tarkoitettua tuomioistuimen lu
paa koskeva päätös on saanut lainvoiman, 
eläkesäätiön on tehtävä luvasta ilmoitus so
siaali- ja terveysministeriölle eläkesäätiöre
kisteriin merkittäväksi sekä yhtiön patentti
ja rekisterihallitukselle kaupparekisteriin 
merkittäväksi. Ilmoitus on tehtävä myös sil
loin, kun sulautuminen on 2 momentin mu
kaan rauennut. Tuomioistuimen lupaa koske
van päätöksen rekisteröimisestä patentti- ja 
rekisterihallituksen on ilmoitettava sosiaali
ja terveysministeriölle. 

Jollei 3 momentissa tarkoitettuja rekisteri-
ilmoituksia ole tehty säädetyssä ajassa tai jos 
tuomioistuin on hylännyt hakemuksen, sosi
aali- ja terveysministeriön tulee tehdä rekis
teriin merkintä sulautumisen raukeamisesta. 

12 luku 

Vahingonkorvausvelvollisuus 

109 § 
Hallituksen jäsen, hallintoneuvoston jäsen 

ja asiamies on velvollinen korvaamaan va
hingon, jonka hän on toimessaan tahallisesti 
tai tuottamuksesta aiheuttanut eläkesäätiölle. 
Sama koskee vahinkoa, jonka edellä maini
tut henkilöt tätä lakia, eläkesäätiön sääntöjä 
tai sosiaali- ja terveysministeriön määräyksiä 
rikkomalla ovat aiheuttaneet eläkesäätiön 
toimintapiiriin kuuluvalle tai kuuluneelle 
henkilöille, eläkkeen tai muun etuuden saa
jalle, työnantajalle tai muulle henkilölle. 

110 § 
Eläkesäätiön nimenkirjoittaja, joka ei ole 

työsuhteessa eläkesäätiöön ja joka ei ole hal
lituksen tai hallintoneuvoston jäsen tai asia
mies, on velvollinen korvaamaan vahingon, 
jonka hän myötävaikuttamalla tämän lain, 
eläkesäätiön sääntöjen tai sosiaali- ja ter
veysministeriön määräysten rikkomiseen ta
hallisesti tai törkeästä tuottamuksesta on ai
heuttanut eläkesäätiölle, toimintapiiriin kuu
luvalle tai kuuluneelle, eläkkeen tai muun 
etuuden saajalle tai muulle henkilölle. 

111 § 
Vahingonkorvauksen sovittelusta sekä kor

vausvastuun jakaantumisesta kahden tai 
useamman korvausvelvollisen kesken on 

voimassa, mitä vahingonkorvauslain 
(412174) 2 ja 6 luvussa säädetään. 

Mitä 1 momentissa säädetään vahingon
korvauksen sovittelusta, on hallituksen jäse
nen, hallintoneuvoston jäsenen ja asiamiehen 
osalta noudatettava vain, jos hänen syykseen 
jää lievä tuottamus. 

112§ 
Vahingonkorvauskanteen nostamisesta elä

kesäätiön lukuun 109 ja 110 §:n sekä tilin
tarkastajan osalta tilintarkastuslain 44 §:n 
nojalla päättää eläkesäätiön hallitus tai hal
lintoneuvosto. Jos teko on rangaistava eikä 
hallitus tai hallintoneuvosto tee päätöstä kan
teen nostamisesta, sosiaali- ja terveysminis
teriö voi määrätä erityisen asiamiehen aja
maan kannetta eläkesäätiön lukuun. Asia
miehelle maksetaan palkkio ja kustannusten 
korvaus eläkesäätiön varoista. Jolleivät elä
kesäätiön varat riitä palkkion ja korvausten 
maksuun, puuttuva osa maksetaan niistä va
roista, jotka eläkesäätiöiltä peritään vakuu
tustarkastuksen kustannusten korvaamiseksi. 

Jos eläkesäätiö asetetaan konkurssiin ha
kemuksesta, joka on tehty kahden vuoden 
kuluessa siitä, kun hallitus tai hallintoneu
vosto päätti olla nostamatta kannetta, kon
kurssipesä saa tämän päätöksen estämättä 
ajaa kannetta. 

113 § 
Eläkesäätiön lukuun 109 ja 110 §:n sekä 

tilintarkastaj an osalta tilintarkastuslain 
44 §:n nojalla ajettavaa kannetta ei voida 
nostaa, ellei kanne perustu rangaistavaan te
koon: 

1) hallituksen jäsentä, hallintoneuvoston 
jäsentä tai asiamiestä vastaan kolmen vuo
den kuluttua sen tilikauden päättymisestä, 
jona se päätös, johon kanne perustuu, tehtiin 
tai sitä koskevaan toimenpiteeseen ryhdyt
tiin; 

2) tilintarkastajaa vastaan kolmen vuoden 
kuluttua siitä, kun se tilintarkastuskertomus, 
lausunto tai todistus, johon kanne perustuu, 
esitettiin eläkesäätiön hallituksen tai hallin
toneuvoston kokouksessa; eikä 

3) sellaista eläkesäätiön nimenkirjoittajaa 
vastaan, joka ei ole työsuhteessa eläkesääti
öön ja joka ei ole hallituksen tai hallintoneu
voston jäsen eikä asiamies, kahden vuoden 
kuluttua päätöksestä tai toimenpiteestä, jo
hon kanne perustuu. 

Jos eläkesäätiön lukuun ajettavan kanteen 
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nostamisen määräaika on kulunut loppuun, 
ei 112 §:n 2 momentissa tarkoitettua kannet
ta voida nostaa sen jälkeen, kun kuukausi on 
kulunut konkurssissa toimitetusta valvonnas
ta. 

13 luku 

Yhteiseläkesäätiöt 

114§ 
Yhteiseläkesäätiöön sovelletaan tämän lain 

muiden lukujen säännöksiä, jollei tässä lu
vussa ole toisin säädetä. 

115§ 
Yhteiseläkesäätiön voivat perustaa: 
1) työnantaja ja sen tämän lain mukaisesti 

perustama eläkesäätiö tai tämän lain mukaan 
perustetut eläkesäätiöt; 

2) osakeyhtiölain 1 luvun 2 §:ssä tarkoitet
tuun konserniin kuuluvat suomalaiset työn
antajat; tai 

3) muu kuin kohdassa 2 tarkoitettu työn
antaja ja sen määräysvallassa oleva työnan
taja tai määräysvallassa olevat työnantajat. 

Yhteiseläkesäätiön voivat lisäksi perustaa 
kaksi tai useampi työnantaja edellyttäen, että 
niillä on: 

1) yhteinen omistaja, joka omistaa vähin
tään 50 prosenttia kustakin työnantajayh
teisöstä tai omistajana on niissä tätä vastaa
va määräämisvalta; tai 

2) taloudellinen tai toiminnallinen yhteys 
keskenään siten, että yhteiseläkesäätiön pe
rustamista voidaan pitää tarkoituksenmu
kaisena. 

Sen estämättä, mitä 1 ja 2 momentissa 
säädetään, yksi työnantaja voi perustaa yh
teiseläkesäätiön, milloin voidaan pitää toden
näköisenä, että eläkesäätiöön tulee myöhem
min kuulumaan useampia työnantajia. Mikäli 
eläkesäätiöön ei viiden vuoden kuluessa 
sääntöjen vahvistamisesta lukien ole liittynyt 
toista työnantajaa, eläkesäätiön on viipymät
tä ryhdyttävä toimenpiteisiin eläkesäätiön 
sääntöjen muuttamiseksi yhden työnantajan 
eläkesäätiön säännöiksi. 

Yhden työnantajan eläkesäätiö voidaan 
muuttaa yhteiseläkesäätiöksi, mikäli se täyt
tää 1 tai 2 momentin mukaiset edellytykset. 
Yhteiseläkesäätiö voidaan muuttaa yhden 
työnantajan eläkesäätiöksi, jos eläkesäätiössä 
on jäljellä vain yksi työnantaja. 

351409G 

116§ 
Sen lisäksi, mitä 9 §:ssä säädetään, on yh

teiseläkesäätiön säännöissä mainittava: 
1) noudatetaanko eläkesäätiön kirjanpidos

sa 117 §:ssä tarkoitettua työnantajakohtaista 
vai tasaavaa järjestelmää; 

2) miten kannatusmaksut määrätään, jos 
eläkesäätiön kirjanpidossa noudatetaan tasaa
vaa järjestelmää; 

3) miten vapaaehtoisia lisäetuuksia myön
tävän eläkesäätiön kirjanpidossa kirjataan 
eläkevastuu sellaisen toimintapiiriin kuulu
van henkilön osalta, joka on ollut useamman 
eläkesäätiöön kuuluvan työnantajan palve
luksessa; sekä 

4) milloin työnantajan on erottava tai tul
tava erotetuksi eläkesäätiöstä sekä eroavan 
tai erotetun työnantajan velvollisuudet elä
kesäätiötä kohtaan. 

117§ 
Työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa 

harjoittava eläkesäätiö voi pitää kirjanpitonsa 
tämän toiminnan osalta JOko tasaavaa tai 
työnantajakohtaista järjestelmää noudattaen. 
Vapaaehtoisia lisäeläkkeitä ja muita etuuksia 
myöntävän yhteiseläkesäätiön on pidettävä 
kirjanpitonsa työnantajakohtaisesti tämän toi
mintansa osalta, jollei sosiaali- ja terveysmi
nisteriö ole myöntänyt eläkesäätiölle lupaa 
noudattaa kirjanpidossaan tasaavaa järjestel
mää. 

Työnantajakohtaisessa järjestelmässä elä
kesäätiön kirjanpito on laadittava siten, että 
siitä käyvät selville kunkin eläkesäätiöön 
kuuluvan työnantajan osalta erikseen tulos
laskelmaan ja taseeseen päättyvät erät. Työn
antajan eläkesäätiöön antamat varat on käy
tettävä kyseisen työnantajan eläkevastuun 
katteeksi. 

Tasaavassa järjestelmässä eläkesäätiölle 
suoritettava kannatusmaksu jaetaan kunkin 
työnantajan osalle eläkesäätiön säännöissä 
määrätyllä tavalla. Työnantajan eläkevastuun 
katteena on eläkevastuun mukainen suhteel
linen osuus eläkesäätiön varoista. 

118§ 
Mitä 5 §:n 3 momentissa säädetään työn

antajayhtiön osakkeiden omistuksen enim
mäismäärästä, sovelletaan kirjanpidossaan 
työnantajakohtaista järjestelmää noudattavas
sa yhteiseläkesäätiössä lisäksi kuhunkin 
työnantajaan erikseen. 
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119§ 
Eläkevastuun kattamista koskevia 46 ja 

47 §:n säännöksiä on sovellettava työnanta
jakohtaisesti sellaisessa yhteiseläkesäätiössä, 
joka noudattaa kirjanpidossaan työnantaja
kohtaista järjestelmää. 

120 § 
Mitä 6 §:n 3 momentissa säädetään ylikat

teen tai sen osan siirrosta, sovelletaan yh
teiseläkesäätiössä työnantajakohtaisesti. Jos 
kuitenkin yhteiseläkesäätiö noudattaa kirjan
pidossaan tasaavaa järjestelmää A- tai 
B-osaston osalta, ylikatetta ei saa siirtää ky
seiseltä tasaavaa järjestelmää noudattavalta 
osastolta toiselle osastolle. 

Mitä eläkesäätiön varojen palauttamisesta 
työnantajalle säädetään 45 §:n 4 momentis
sa, sovelletaan yhteiseläkesäätiössä työnanta
jakohtaisesti. 

121 § 
Mikäli yhteiseläkesäätiössä jonkin työnan

tajan 46 §:n 3-5 momentin sekä alem
manasteisten säädösten ja määräysten mu
kaisten varojen arvioidaan tilinpäätöksen 
yhteydessä ylittävän kyseisen työantajan elä
kevastuun ja muiden velkojen määrän, ero
tusta vastaavat varat saadaan mainitun työn
antajan suostumuksella siirtää eläkesäätiössä 
olevan toisen työnantajan eläkevastuun kat
teeksi. Siirron seurauksena siirtävälle työn
antajalle ei saa jäädä vastuuvajausta. 

122 § 
Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem

mat määräykset siitä, miten kunkin työnanta
jan osuus 48 §:ssä tarkoitetusta vakuudesta 
lasketaan. 

123 § 
Jos työnantajayhteisö jakautuu useaksi 

työnantajayhteisöksi, voidaan eläkevastuu ja 
sitä vastaavat varat jakaa työnantajan ja sen 
jakautuessa syntyneiden uusien työnantajien 
vastattavaksi sosiaali- ja terveysministeriön 
suostumuksella. Ministeriön suostumusta on 
haettava edellä mainittuun toimenpiteeseen 
liittyvän eläkesäätiön sääntömuutoshakemuk
sen yhteydessä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem
mat määräykset tämän pykälän soveltamises
ta. 

124 § 
Mitä 78 §:n 1 momentin 3 kohdassa sää-

detään eläkesäätiön purkamisesta, sovelle
taan yhteiseläkesäätiöön silloin, kun kaikki 
kyseisen eläkesäätiön työnantajat lopettavat 
sen toimintansa, jonka piirissä eläkesäätiön 
toimintapiiriin kuuluvat henkilöt toimivat. 

125 § 
Jos työnantaja eroaa tai erotetaan yh

teiseläkesäätiöstä, on kyseisen työnantajan 
eläkevastuu ja sen katteena olevat varat luo
vutettava toiselle eläkesäätiölle, eläkekassalle 
tai vakuutusyhtiölle noudattaen soveltuvin 
osin 11 luvun säännöksiä. Sama koskee 
työnantajaa, joka lopettaa sen toimintansa, 
jonka piirissä eläkesäätiön toimintapiiriin 
kuuluvat henkilöt toimivat, jollei sosiaali- ja 
terveysministeriö ole antanut 78 §:n 3 mo
mentissa tarkoitettua suostumusta eläkesääti
ön toiminnan jatkamiseen kyseisen työnanta
jan osalta. 

Eläkesäätiön vastuuta luovutettaessa 1 mo
mentissa tarkoitetulla tavalla taikka eläkesää
tiötä purettaessa on kunkin työnantajan elä
kevastuun katteena olevilla varoilla turvatta
va kyseisen työnantajan osalta jo alkaneet 
sekä ne eläkesäätiön sääntöjen mukaan mää
rättävät vastaiset eläkkeet ja muut etuudet, 
jotka perustuvat ennen vastuunsiirtohetkeä 
tai selvitystilan alkamista jatkuneeseen va
kuutussuhteeseen, sopimaHa vastaanottavan 
eläkesäätiön, eläkekassan tai vakuutusyhtiön 
kanssa varoja vastaavien eläke- ja muiden 
etuuksien järjestämisestä. 

14 luku 

Erinäiset säännökset 

126 § 
Sen estämättä, mitä oikeudenkäymiskaa

ressa säädetään riita-asiain oikeuspaikasta, 
saa 112 §:ssä tarkoitettua korvauskannetta 
ajaa eläkesäätiön kotipaikan käräjäoikeudes
sa. Sama tuomioistuin voi käsitellä myös 
rikokseen perustuvan korvausvaatimuksen. 

127 § 
Haaste tai muu tiedoksiauto katsotaan toi

mitetuksi eläkesäätiölle, kun se on annettu 
tiedoksi hallituksen jäsenelle tai muulle hen
kilölle, jolla 26 §:n mukaan on oikeus yksin 
tai yhdessä toisen kanssa kirjoittaa eläkesää
tiön nimi. 

128 § 
Eläkesäätiön säännöissä voi olla määräys, 
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jonka mukaan riita 1~ luvun mu~aisesta v~
hingonkorvausvelvolhsuudesta tmsaalta ela
kesäätiön ja toisaalta hallituksen tai hallinto
neuvoston, hallituksen tai hallintoneuvoston 
jäsenen, asiamiehen, tilintarkastajan, toimin
tapiiriin kuuluvan tai kuuluneen henkilön tai 
työnantajan välillä on välimiesten ratkaista
va. Tällaisella määräyksellä on sama vaiku
tus kuin välityssopimuksella. 

129 § 
Joka 
1) olematta siihen oikeutettu harjoittaa tä

män lain alaista vakuutustoimintaa tai har
joittaa sitä 78 §:n 1 momentin säännösten 
vastaisesti tai 

2) toimii sosiaali- ja terveysministeriön 
67 §:n nojalla antaman kiellon vastaisesti, 

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen, 
eläkesäätiötoiminnan luvattomosta harjoitta
misesta sakkoon tai vankeuteen enintään 
yhdeksi vuodeksi. 

130§ 
Joka 
1) antaa sosiaali- ja terveysministeriölle 

asiakirjassa, joka on annettava tämän lain 
nojall~kk' vääri~ ti~toj1a;. .... ..k ... u·l· .... 

2) n oo taman am saanno sta mpaa-
töksen tai tilintarkastuskertomuksen laatimi
sesta tai eläkesäätiön selvitystilaa koskevan 
lopputilityksen antamisesta tai 

3) ministeriön 69 §:n nojalla määräämän 
kiellon vastaisesti luovuttaa tai panttaa elä
kesäätiön hallinnassa olevaa omaisuutta, 

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai 
siitä muualla laissa säädetä ankarampaa ran
gaistusta, eläkesäätiörikoksesta sakkoon tai 
vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 

131 § 
Joka 
1) jakaa vilpillisesti eläkesäätiön varoja 

tämän lain säännösten tai eläkesäätiön sään
töjen vastaisesti; 

2) laiminlyö 4 §:n 4 momentissa tarkoite
tussa tapauksessa hakea sosiaali- ja terveys
ministeriön lupaa tai 

3) jättää toimittamatta tämän lain mukaan 
viranomaiselle annettavan ilmoituksen tai 
muun tiedon, 

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai 
siitä muualla laissa säädetä ankarampaa ran
gaistusta, eläkesäätiörikkomuksesta sakkoon. 

132§ 
Joka tämän lain tai sen nojalla annettujen 

määräysten mukaisia tehtäviä täyttäessään on 
saanut tiedon eläkesäätiöön kuuluvan työn
antajan tai jonkun muun taloudellisesta ase
masta tai liike- tai ammattisalaisuudesta, 
taikka jonkun henkilön terveydentilasta, ei 
saa sitä luvattomasti ilmaista. 

Eläkesäätiön on 1 momentin säännösten 
estämättä ilmoitettava ulosottomiehen pyyn
nöstä maksamaosa eläkkeen tai muun toi
meentuloetuuden määrä sekä tiedossaan ole
vat muut laitokset, jotka maksavat edunsaa
jalle toimeentuloetuuksia. 

Rangaistus 1 momentissa säädetyn salas
sapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan 
rikoslain 38 luvun 2 §:n 2 momentin mu
kaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 
luvun 5 §:n mukaan tai jollei siitä muualla 
kuin rikoslain 38 luvun 1 §:ssä säädetä an
karampaa rangaistusta. 

133§ 
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tai 

määräys, joka on annettu 20, 67-69, 79 tai 
80 §:ssä olevan säännöksen nojalla, voidaan 
panna täytäntöön valituksesta huolimatta. 

134§ 
Viranomaisen hallussa olevan tässä laissa 

tarkoitetun asiakirjan julkisuudesta on voi
massa, mitä yleisten asiakirjain julkisuudesta 
säädetään. Sen estämättä, mitä asiakirjojen 
salassa pitämisestä säädetään, sosiaali- ja 
terveysministeriö voi julkaista eläkesäätiöi
den toimintaa, asemaa ja kehitystä valaisevia 
tilastoja ja niihin verrattavia tietoja, jotka on 
laadittu yhtäläisen perusteen mukaan kaikista 
eläkesäätiöistä. 

Sosiaali- ja terveysministeriön hallussa 
olevista eläkesäätiöiden tilinpäätöksistä on 
jokaisella oikeus saada tieto. 

135§ 
Vakuutusteknisten laskelmien ja selvitys

ten laatimista varten eläkesäätiöllä on oltava 
vakuutusmatemaatikko. V akuutusmatemaa
tikon kelpoisuusehdot määräytyvät vakuu
tusyhtiölain 18 luvun 8 §:n mukaisesti. Va
kuutusmatemaatikon tehtävistä on soveltuvin 
osin voimassa, mitä vakuutusyhtiön vakuu
tusmatemaatikosta annetun asetuksen 
(464/95) 1 ja 2 §:ssä säädetään. 

V akuutusmatemaatikon ottamisesta ja ero
amisesta on eläkesäätiön tehtävä ilmoitus 
sosiaali- ja terveysministeriölle. Ministeriö 
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voi antaa määräyksiä tämän pykälän sovel
tamisesta. 

136§ 
Eläkesäätiön vakuutusmatemaatikon on 

suoritettava eläkesäätiön tilasta vakuutustek
ninen tutkimus vähintään joka toinen vuosi 
sekä muulloinkin, jos ministeriö pitää sitä 
tarpeellisena. 

137§ 
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän

töönpanosta annetaan asetuksella. 

15 luku 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

138§ 
Tämä laki, jäljempänä uusi laki, tulee voi

maan päivänä kuuta 199 . Lain 45 §:n 
4 momentti, 46, 47 sekä 120 ja 147 § tule
vat voimaan kuitenkin 31 päivänä joulukuu
ta 1995. 

Uudella lailla kumotaan jäljempänä maini
tuin poikkeuksin 2 päivänä joulukuuta 1955 
annettu eläkesäätiölaki (469/55), jäljempänä 
vanha laki, siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen. 

Ennen uuden lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

139 § 
Jos ennen uuden lain voimaantuloa rekis

teröidyn eläkesäätiön sääntöihin sisältyy uu
den lain vastaisia määräyksiä, niiden sijasta 
on noudatettava uuden lain säännöksiä. 

Jos ennen uuden lain voimaantuloa rekis
teröidyn eläkesäätiön säännöt ovat uuden 
lain mukaan puutteelliset tai sisältävät uuden 
lain vastaisia määräyksiä, eläkesäätiön sään
nöt on muutettava uuden lain mukaisiksi. 
Sääntöjen muutoksille on kahden vuoden 
kuluessa tämän lain voimaantulosta haettava 
sosiaali- ja terveysministeriön vahvistus. 

140 § 
Ennen uuden lain voimaantuloa rekisteröi

täväksi ilmoitettu eläkesäätiö sekä sellainen 
sääntöjen muutos, jolle on haettu vahvistusta 
ennen uuden lain voimaantuloa, saadaan re
kisteröidä vanhan lain säännösten mukaises
ti. 

141 § 
Eläkesäätiö voi uuden lain vahvistamisen 

jälkeen 139 §:n säännösten estämättä tehdä 
päätöksen sääntöjen muuttamisesta uuden 
lain mukaisiksi. Päätös tehdään vanhan lain 
mukaisessa järjestyksessä. Hakemus sääntö
muutoksen vahvistamisesta voidaan tehdä ja 
sosiaali- ja terveysministeriön hakemuksen 
johdosta antama päätös rekisteröidä ennen 
uuden lain voimaantuloa merkinnällä, että 
vahvistetut säännöt tulevat voimaan aikaisin
taan uuden lain voimaantulosta. 

142 § 
Sen estämättä, mitä 3 §:ssä säädetään elä

kesäätiön toimintapiiriin kuuluvien henkilöi
den vähimmäislukumäärästä, ennen uuden 
lain voimaantuloa rekisteröity A-eläkesäätiö 
voi jatkaa toimintaansa, jos se jatkaa vanhan 
lain aikana harjoitettua vakuutustoimintaa. 
Jos eläkesäätiön harjoittama vakuutustoimin
ta laajenee siitä, mitä se oli ennen uuden 
lain voimantuloa siten, että eläkesäätiön toi
mintapiiri laajenee tai etuoksia lisätään, elä
kesäätiön on täytettävä 3 §:n vaatimukset 
78 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisessa 
määräajassa siitä lukien, kun vakuutustoi
minnan laajenemisesta johtuva sääntömuutos 
on hyväksytty eläkesäätiön hallituksen tai 
hallintoneuvoston kokouksessa. 

Sen estämättä, mitä 3 §:ssä säädetään elä
kesäätiön toimintapiiriin kuuluvien henkilöi
den vähimmäislukumäärästä, voivat ennen 1 
päivänä heinäkuuta 1976 rekisteröidyt B- tai 
AB-eläkesäätiöt jatkaa toimintaansa, jos ne 
täyttävät työntekijäin eläkelain mukaista toi
mintaa harjoittavan eläkesäätiön toimintapii
riin kuuluvien henkilöiden vähimmäisluku
määrää koskevat säännökset sellaisina kuin 
ne olivat voimassa 30 päivänä kesäkuuta 
1976. Jos tässä momentissa mainitun B- tai 
AB-eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvien 
henkilöiden lukumäärä laskee työntekijäin 
eläkelaissa säädettyä vähimmäislukumäärää 
vähäisemmäksi, sellaisena kuin sanottu laki 
oli voimassa 30 päivänä kesäkuuta 1976, 
eläkesäätiön on täytettävä sanottuna aikana 
voimassa olleet vähimmäislukumäärää kos
kevat säännökset 78 §:n 1 momentin 1 koh
dan mukaisessa määräajassa. 

Jos eläkesäätiö ei täytä 1 tai 2 momentin 
vaatimuksia, se on asetettava selvitystilaan ja 
purettava. 

143 § 
Sen estämättä, mitä 4 §:n 4 momentissa 
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säädetään, eläkesäätiö saa edelleen omistaa 
ne osakkeet tai osuudet, jotka se sai omistaa 
ennen uuden lain voimaantuloa. Jos elä
kesäätiön omistamien osakkeiden tai osuuk
sien määrä tai laissa tarkoitettu määräämis
valta ylittää uuden lain voimaan tullessa sii
nä säädetyn enimmäismäärän, eläkesäätiön 
suhteellinen osuus omistettavan yrityksen 
osakkeista, osuuksista tai määräämisvallasta 
ei saa nousta uuden lain voimaan tullessa 
olleesta määrästä. Jos eläkesäätiön osuus on 
uuden lain voimaantulon jälkeen alentunut, 
mutta edelleen ylittää laissa säädetyn 
enimmäismäärän, eläkesäätiön suhteellinen 
omistusosuus ei enää saa nousta näin alentu
neesta määrästä. 

Mitä 1 momentissa säädetään eläkesäätiön 
omistamista osakkeista tai osuuksista taikka 
eläkesäätiöllä olevasta laissa tarkoitetusta 
määräämisvallasta, sovelletaan myös vastaa
vasti eläkesäätiön omistamiin, uuden lain 
5 §:n 3 momentissa tarkoitettuihin työnanta
jayhtiön osakkeisiin. 

144 § 
Sen estämättä, mitä 5 §:n 2 momentissa 

säädetään, vakuutta ei vaadita A-eläkesäätiön 
eikä AB-eläkesäätiön A-osaston ennen 1 
päivänä huhtikuuta 1991 työnantajalle auta
mille lainoille. 

145 § 
Eläkesäätiön on täytettävä 46 §:n vaati

mukset 31 päivänä joulukuuta 1993 olleen 
eläkevastuun osalta 10 vuoden kuluessa uu
den lain voimaantulosta siten, että ensim
mäisen kalenterivuoden lopussa on täytetty 
vähintään kolme kahdestoistaosaa, toisen 
kalenterivuoden lopussa vähintään neljä kah
destoistaosaa ja vastaavasti seuraavien ka
lenterivuosien lopussa 31 päivänä joulukuuta 
1993 jälkeen kuluneiden kalenterivuosien 
lukumäärän osoittama määrä kahdestoista
osia kattamisvaatimuksesta. Sosiaali- ja ter
veysministeriö voi erityisestä syystä myöntää 
poikkeuksia tämän momentin säännöksistä. 

Jos eläkesäätiö on rekisteröity ennen vuot
ta 1995, 48 §:ssä tarkoitettua vakuutta on 
kartutettava sanotun pykälän 2 momentissa 
tarkoitettuun määrään kahden vuoden ku
luessa uuden lain voimaantulosta siten, että 
vakuuden arvo on ensimmäisen kalenteri
vuoden lopussa vähintään kolme neljäsosaa 
vakuuden vähimmäismäärästä ja toisen vuo
den lopussa vähintään vakuuden vähimmäis
määrä. Jos eläkesäätiö on rekisteröity vuo-

den 1995 aikana, mainittua vakuutta on kar
tuettava vastaavasti kolmen vuoden kuluessa 
uuden lain voimaantulosta siten, että vakuu
den arvo on ensimmäisen kalenterivuoden 
lopussa vähintään kaksi neljäsosaa, toisen 
vuoden lopussa vähintään kolme neljäsosaa 
vakuuden vähimmäismäärästä ja kolmannen 
vuoden lopussa vähintään vakuuden vä
himmäismäärä. Vakuuden arvon on kuiten
kin aina oltava vähintään 500 000 markkaa. 

146 § 
Ennen uuden lain voimaantuloa rekiste

röidyn eläkesäätiön on täytettävä 47 §:n vaa
timukset eläkkeellä olevien henkilöiden al
kaneiden eläkkeiden sekä heidän ja heidän 
edunsaajiensa vastaisten eläkkeiden ja mui
den etuuksien osalta siten, että neljän vuo
den kuluttua uuden lain voimaantulosta näis
tä eläkkeistä aiheutuvasta eläkevastuusta on 
katettu 75 prosenttia. Säätiön on täytettävä 
edellä mainittu kattamisvaatimus siten, että 
ensimmäisen kalenterivuoden lopussa uuden 
lain voimaantulosta on oltava katettuna vä
hintään kuusi yhdeksäsosaa, toisen kalenteri
vuoden lopussa vähintään seitsemän yhdek
säsosaa ja kolmannen kalenterivuoden lopus
sa kahdeksan yhdeksäsosaa 75 prosentin kat
tamisvaatimuksesta. 

Kun alkaneista eläkkeistä aiheutuvasta elä
kevastuusta on katettu 1 momentin mukai
sesti 75 %, eläkesäätiön on katettava jäljellä 
oleva 25 prosenttia tästä eläkevastuusta vii
den vuoden kuluessa 1 momentissa tarkoite
tun määräajan loppumisesta siten, että en
simmäisen kalenterivuoden lopussa vastuusta 
on katettu vähintään yksi viidesosa, toisen 
kalenterivuoden lopussa vähintään kaksi vii
desosaa ja vastaavasti seuraavien kalenteri
vuosien lopussa kuluneiden vuosien osoitta
ma määrä viidesosia kattamisvaatimuksesta. 

Ennen uuden lain voimaantuloa rekiste
röidyn eläkesäätiön on täytettävä 47 §:n vaa
timukset toimintapiiriin kuuluvien ja kuulu
neiden henkilöiden ja heidän edunsaajiensa 
vastaisten eläkkeiden ja muiden etuuksien 
osalta eläkevastuusta viidentoista vuoden ku
luessa uuden lain voimaantulosta siten, että 
ensimmäisen kalenterivuoden lopussa uuden 
lain voimaantulosta tästä eläkevastuusta on 
katettu vähintään yksi viidestoistaosa, toisen 
kalenterivuoden lopussa vähintään kaksi vii
destoistaosaa ja vastaavasti seuraavien ka
lenterivuosien lopussa lain voimaantulosta 
kuluneiden vuosien osoittama määrä viides
toistaosia kattamisvaatimuksesta. 
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Mitä 47 §:n 4 momentissa säädetään kat
teen luetteloimisesta, sovelletaan myös 1-3 
momentissa säädettyjä eläkevastuun osia 
katettaessa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi erityises
tä syystä myöntää poikkeuksia tämän pykä
län säännöksistä. 

147 § 
Jos muun kuin työntekijäin eläkelain mu

kaisen eläketurvan osalta eläkesäätiön tämän 
lain mukaisesti lain voimaantuloa edeltävälle 
päivälle laskettu eläkevastuu on pienempi 
kuin mainitulle päivälle laaditun tilinpäätök
sen mukainen eläkevastuu vähennettynä ti
linpäätöksen mukaisella vastuuvajauksella, 
käytetään ylitettä vastaavat varat muun kuin 
työntekijäin eläkelain mukaisen eläketurvan 
kustantamiseen. Jos mainittuja varoja on jäl
jellä viiden vuoden kuluttua lain voimaan
tulosta, saadaan nämä varat käyttää työnte
kijäin eläkelain mukaisen eläketurvan kus
tantamiseen tai palauttaa työnantajalle. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem
mat määräykset tämän pykälän soveltamises
ta. 

148 § 
Eläkesäätiön purkamista koskeva asia on -

käsiteltävä ja ratkaistava sekä ilmoitettava 
rekisteröitäväksi vanhan lain mukaan, jos 
julkista haastetta on haettu ennen uuden lain 
voimaantuloa. 

Vakuutustoiminnan luovuttamista koskeva 
asia on käsiteltävä ja ratkaistava vanhan lain 
mukaan, jos sosiaali- ja terveysministeriön 
suostumusta on haettu ennen uuden lain voi
maantuloa. 

149 § 
Ennen uuden lain voimaantuloa valitun 

hallituksen tai hallintoneuvoston kokoonpa
no on muutettava uuden lain mukaiseksi 
kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta. 
Asiamies on ilmoitettava eläkesäätiörekiste
riin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut 
eläkesäätiön uuden lain mukaiset säännöt. 
Jos eläkesäätiön voimassa olevat säännöt 
vastaavat uuden lain säännöksiä, asiamies 
on ilmoitettava rekisteriin kahden vuoden ja 
kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantu
losta. 

Ennen uuden lain voimaantuloa valittu 
hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen, tilin
tarkastaja tai selvitysmies voi siitä huolimat
ta, ettei hän uuden lain mukaan saisi toimia 
kyseisessä tehtävässä, jäädä toimeensa uuden 
valinnan toimittamiseen saakka, enintään 
kuitenkin kahden vuoden ajaksi uuden lain 
voimaantulosta. Edellä sanottu koskee myös 
soveltuvin osin säätiön nimenkirjoittajaa, 
joka on nimetty ennen uuden lain voimaan
tuloa. 

150 § 
Tilinpäätökseen, joka laaditaan ennen uu

den lain voimaantuloa alkaneelta tilikaudel
ta, on sovellettava vanhaa lakia. 

151 § 
Uuden lain 7 luvussa säädetyt markkamää

rät vastaavat vuodelle 1995 vahvistettua 
63 §:ssä tarkoitettua indeksipistelukua. 
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2. 
Laki 

työntekijäin eläkelain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/61) 3 §:n 1 mo

mentti, 
sellaisena kuin se on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa laissa (390/95), seuraavasti: 

3 § 
Eläketurvan järjestämistä varten tulee 

työnantajana olla eläkevakuutus kotimaisessa 
vakuutusyhtiössä tai vakuutuskassalain 
(1164/92) mukaisessa määrätyn työnantajan 
tai määrättyyn työnantajaryhmään kuuluvien 
yritysten palveluksessa olevia työntekijöitä 
varten perustettavassa eläkekassassa taikka 
eläkesäätiölain ( 1 ) mukaisessa eläkesäätiös
sä. Vakuutusyhtiö ei saa kieltäytyä antamas
ta tai pitämästä voimassa yhtiöltä haettua 

eläkevakuutusta siltä osin kuin se ei ylitä 
tämän lain mukaisia vähimmäisehtoja täyt
tävää eläketurvaa. Keskinäinen vakuutusyh
tiö voi kuitenkin kieltäytyä antamasta vakuu
tusta, jos vakuutuksen hakijaa ei yhtiöjärjes
tyksen mukaan voida hyväksyä yhtiön osak
kaaksi. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu
ta 199 . 
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3. 
Laki 

velkojien maksunsaantijfujestyksestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan velkojien maksunsaantijärjestyksestä 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain 

(1578/92) 9 §:n 3 momentti seuraavasti: 

9 § 

Jos konkurssi alkaa ennen 1 päivää tam
mikuuta 2011, 4 §:ää vastaava etuoikeus 
konkurssissa on: 

1) huoltoapulain 5 §:ssä tarkoitetun eläk
keen pääomitetulla määrällä; sekä 

2) eläkesäätiön työnantajalta olevalla saa
tavalla, joka kattaa eläkesäätiölain ( 1 ) 

47 §:n mukaisista vapaaehtoisista lisäetuuk
sista aiheutuvaa eläkevastuuta siltä osin kuin 
tätä saatavaa ei saada sen vakuutena olevasta 
pantista. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1995 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre 
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Liite 

2. 
Laki 

työntekijäin eläkelain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/61) 3 §:n 1 mo

mentti, 
sellaisena kuin se on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa laissa (390/95), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki: 

3 § 
Eläketurvan järjestämistä varten tulee 

työnantajana olla eläkevakuutus kotimaisessa 
vakuutusyhtiössä tai avustuskassalain 
(471142) mukaisessa määrätyn työnantajan 
tai määrättyyn työnantajaryhmään kuuluvien 
yritysten palveluksessa olevia työntekijöitä 
varten perustettavassa eläkekassassa taikka 
työnantajalla on oltava eläkesäätiölain 
( 469/55) mukainen eläkesäätiö. Jos säätiön 
toimintapiiriin tulisi pysyvästi kuulumaan 
vähemmän kuin 300 työntekijää, eläkkeet on 
kuitenkin twvattava vakuuttamalla V akuo
tusyhtiö ei saa kieltäytyä antamasta tai pitä
mästä voimassa yhtiöltä haettua eläkevakuu
tusta siltä osin kuin se ei ylitä tämän lain 
mukaisia vähimmäisehtoja täyttävää eläke
turvaa. Keskinäinen vakuutusyhtiö voi kui
tenkin kieltäytyä antamasta vakuutusta, jos 
vakuutuksen hakijaa ei yhtiöjärjestyksen mu
kaan voida hyväksyä yhtiön osakkaaksi. 

Ehdotus: 

3 § 
Eläketurvan järjestämistä varten tulee 

työnantajalla olla eläkevakuutus kotimaisessa 
vakuutusyhtiössä tai vakuutuskassalain 
(1164/92) mukaisessa määrätyn työnantajan 
tai määrättyyn työnantajaryhmään kuuluvien 
yritysten palveluksessa olevia työntekijöitä 
varten perustettavassa eläkekassassa taikka 
eläkesäätiölain ( 1) mukaisessa eläkesäätiös
sä. V akuotusyhtiö ei saa kieltäytyä antamas
ta tai pitämästä voimassa yhtiöltä haettua 
eläkevakuutusta siltä osin kuin se ei ylitä 
tämän lain mukaisia vähimmäisehtoja täyttä
vää eläketurvaa. Keskinäinen vakuutusyhtiö 
voi kuitenkin kieltäytyä antamasta vakuutus
ta, jos vakuutuksen hakijaa ei yhtiöjärjestyk
sen mukaan voida hyväksyä yhtiön osak
kaaksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 
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3. 
Laki 

velkojien maksunsaantijfujestyksestä annetun lain 9 §:n 
muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti: 
muutetaan velkojien maksunsaantijärjestyksestä 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain 

9 §:n 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki: 

Jos konkurssi alkaa ennen 1 päivää tam
mikuuta 2000, 4 §:ää vastaava etuoikeus 
konkurssissa on: 

1) huoltoapulain 5 §:ssä tarkoitetun eläk
keen pääomitetulla määrällä; sekä 

2) eläkesäätiön työnantajalta olevalla saa
tavalla, joka kattaa eläkesäätiölain 7 a §:n 
mukaisista vapaaehtoisista lisäeduista aiheu
tuvaa eläkevastuuta siltä osin kuin tätä saa
tavaa ei saada sen vakuutena olevasta pan
tista. 

Ehdotus: 

9 § 

Jos konkurssi alkaa ennen 1 päivää tam
mikuuta 2011, 4 §:ää vastaava etuoikeus 
konkurssissa on: 

1) huoltoapulain 5 §:ssä tarkoitetun eläk
keen pääomitetulla määrällä; sekä 

2) eläkesäätiön työnantajalta olevalla saa
tavalla, joka kattaa eläkesäätiölain 47 §:n 
mukaista vapaaehtoisista lisäetuuksista ai
heutuvaa eläkevastuuta siltä osin kuin tätä 
saatavaa ei saada sen vakuutena olevasta 
pantista. 

Tämä laki tulee vozmaan 
kuuta 199. 

päivänä 


