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Hallituksen esitys Eduskunnalle eläkelaitosten vakavaraisuus
säännösten uudistamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi va
kuutusyhtiölakia, työntekijäin eläkelakia, 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työnteki
jäin eläkelakia, merimieseläkelakia, elä
kesäätiölakia ja vakuutuskassalakia siten, 
että ne mahdollistavat yksityisten alojen an
sioeläkejärjestelmään muutoksia, joita sijoi
tustoiminnan toimintaympäristön muutokset 
ja korkotason aleneminen edellyttävät. La
kiin lisättäisiin myös säännökset lakisääteistä 
eläkevakuutusta harjoittavien vakuutusyhtiöi
den varojen omistuksesta ja hallinnosta. Elä
keturvan sisältöön ei ehdoteta muutoksia. 

Esityksessä ehdotetaan lakisääteistä eläke
vakuutusta harjoittavien vakuutusyhtiöiden 
vakavaraisuusvaatimuksia korotettaviksi ja 
koko vakavaraisuuden valvontamekanismia 
uudistettavaksi, jolloin tulee mahdolliseksi 
entistä aikaisemmin puuttua yhtiön toimin
taan ja siten paremmin turvata vakuutettujen 
edut. Lisäksi edellä mainittuja lakisääteisiä 
eläkkeitä koskevia lakeja ehdotetaan muutet
taviksi siten, että eläkkeiden rahoitukseen 
tehtäisiin muutokset, jotka mahdollistavat 
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työeläkelaitosten vastuuvelan laskennassa 
käytettävän koron alentamisen ilman olen
naista maksunkorotustarvetta. Samalla eläk
keiden rahoitusjärjestelmään ehdotetaan 
muutoksia, joilla katkaistaisiin nykyinen si
joitusten tuottotason ja vakuutusmaksutason 
välitön riippuvuus. Uudistusten avulla olisi 
samalla mahdollista saattaa työeläkevakuu
tusyhtiöiden vakavaraisuus muuttuneen sijoi
tusympäristön edellyttämälle tasolle ja pa
rantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä 
ja työeläkkeiden tulevan rahoituspohjan ke
hitystä. 

Esitys liittyy laajaan kokonaisuuteen työ
eläkejärjestelmän hallinnon ja sijoitustoi
minnan uudistamisesta. Tähän liittyvä, selvi
tysmies Matti Louekosken ehdotusten perus
teella laadittava hallituksen esitys on tarkoi
tus antaa eduskunnalle vielä kuluvan syysis
tuntokauden kuluessa. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan vastuuvelan määrittelyä koskevan 
muutoksen osalta 31 päivänä joulukuuta 
1996 ja muilta osin vuoden 1997 alusta. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Työeläkkeiden rahoitus 

Työntekijäin eläkelain (39511961; TEL), 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työnteki
jäin eläkelain (134/1962; LEL), eräiden työ
suhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien 
eläkelain (662/1985; TaEL) ja merimieselä
kelain (72/1956; MEL) mukaiset eläkkeet ra
hoitetaan osittain rahastoivalla tekniikalla. 
Näiden lakien mukaista eläkevakuutustoi
mintaa toteuttavat eläkevakuutusyhtiöt, va
kuutuskassalain (1164/1992) alruset eläke
kassat, eläkesäätiöt sekä Työeläkekassa, Me
rimieseläkekassa ja Esiintyvien taiteilijoiden 
eläkekassa. 

Rahastointiperiaate tarkoittaa, että osa elä
keturvan kustantamiseksi perityistä maksuis
ta rahastoidaan vastaisia eläkemenoja varten. 
Rahastoidulle määrälle hyvitetään niin sanot
tu rahastokorko, joka on nykyisin viisi pro
senttia. Rahastoidusta eläkkeen osasta työ
eläkelaitos vastaa yksin. Työeläkelaitoksen 
omalla vastuulla olevat eläkkeiden osat mää
ritellään tarkemmin asianomaisessa työeläke
laeissa. Näitä eläkkeiden niin sanottuja ra
hastoituja osia varten kukin laitos laskee 
vastuuvelan. Muista eläkkeiden osista elä
kelaitokset vastaavat yhteisesti. 

Nykyisin eläkelaitos on vastuussa vakuut
tamastaan vanhuuseläkkeestä siltä osin kuin 
sitä on ansaittu 23 vuoden iän täyttämisen 
jälkeen ennen sitä kalenterivuotta, jona työn
tekijä täyttää 55 vuotta. Yhteisesti kustau
nettavia vanhuuseläkkeen osia ovat siten ne, 
jotka on ansaittu iän 54 täyttämisvuoden 
jälkeen, samoin kuin kaikki eläkkeisiin työ
suhteessaoloaikana ja eläkeaikana tulevat 
indeksi tarkistukset. 

Työkyvyttömyyseläkkeestä, jossa eläkkee
seen oikeuttavaksi on luettu myös aika työ
kyvyttömyyden alkamisesta eläkeikään, vas
taa eläkelaitos kokonaan eläkkeen alka
misajankohdan mukaisessa tasossa. Eläkkeen 
alkamisen jälkeen eläkkeeseen tulevat indek
sikorotukset sekä muut työkyvyttömyyseläk
keet eläkelaitokset kustantavat yhteisesti. 

Työttömyyseläkkeissä jako rahastoituun ja 
yhteisesti kustannettavaan osaan määräytyy 

muutoin samalla tavalla kuin työkyvyttö
myyseläkkeissä, mutta rahastoitu osa on 
TEL:n mukaan puolet eläkkeen alkamisajan
kohdan mukaisesta määrästä, jos eläkkeen 
perustana ollut työsuhde on kestänyt vähin
tään viisi vuotta. Muiden eläkelakien mu
kaisten työttömyyseläkkeiden rahastoitu osa 
on 30 prosenttia eläkkeen alkumäärästä. Per
he-eläkkeet ja osa-aikaeläkkeet sen sijaan 
ovat kokonaisuudessaan eläkelaitosten yhtei
sesti kustannettavia. 

Rahastoiduista eläkkeen osista aiheutuva 
vastuu on kunkin eläkelaitoksen kirjattava 
vastuuvelaksi. Tämä määritetään kunkin va
kuutetun osalta erikseen siten, että se keski
määrin korkoineen riittää kysymyksessä ole
van eläkkeen osan maksamiseen sen koko 
juoksuajalta. Määrä lasketaan vakuutusmate
maattisesti ottaen huomioon vakuutetun tai 
eläkkeensaajan sukupuoli ja ikä. 

TEL:n mukaisessa vakuutuksessa on nou
datettava sosiaali- ja terveysministeriön vah
vistamia vakuutusmaksun ja vastuuvelan 
laskuperusteita. Perusteet vahvistetaan 
TEL:n mukaista toimintaa harjoittavien elä
kevakuutusyhtiöiden hakemuksesta. Lasku
perusteissa määrätään muun muassa vakuu
tusmaksujen ja vastuuvelan laskemisessa 
käytettävästä korosta. 

Laskuperustekorko määrää eläkevakuu
tusyhtiön sijoitustoiminnalle vaadittavan tuo
ton vähimmäismäärän, joka on nyt 6 pro
senttia. V astuuvelka lasketaan käyttäen 5 
prosentin rahastokorkoa, toisin sanoen tämä 
osuus sijoitusten tuotosta hyvitetään rahas
toille. Laskuperustekoron ja rahastokoron 
erotus käytetään vuosittain rahastoimattomis
ta eläkkeistä aiheutuvien menojen kustanta
miseen. Loppuosa näistä eläkemenoista kate
taan vakuutusmaksulla. Laskuperustekorko 
on myös niin sanotussa takaisinlainauksessa 
käytettävä korko. 

Edellä esitetystä seuraa, että vakuutusmak
su ja laskuperustekorko ovat keskenään riip
puvuussuhteessa. Jos laskuperustekorkoa 
alennetaan, vähenevät eläkkeiden rahoituk
seen käytettävissä olevat korkotuotot ja va
kuutusmaksua on korotettava. Laskuperuste
koron alentaminen yhdellä prosenttiyksiköllä 
korottaisi työeläkemaksua noin 1,2 prosent
tiyksiköllä. 

Rahastoituja eläkkeen osia varten työelä-
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kemak:suun sisältyy omat maksukomponent
tinsa. Vuonna 1996 vakuutusmaksuun sisäl
tyvä vanhuuseläkeosa on keskimäärin 4,3 
prosenttia, työkyvyttömyyseläkesosa 3,9 pro
senttia ja työttömyyseläkeosa 0, 7 prosenttia 
palkasta. Yhteisesti kustannettavia eläkkeitä 
varten oleva vakuutusmaksun tasausosa on 
vuonna 1996 keskimäärin 10,6 prosenttia 
palkoista. 

Jos rahastojen laskentaperusteet osoittautu
vat alimitoitetuiksi, rahastoja voidaan täy
dentää siten, että eläkelaitokset kustantavat 
täydennyksen yhteisesti. 

Työeläkeyhtiöitä koskevat 
vakavaraisuussäännökset 

Vakuutusyhtiön vakavaraisuutta mitataan 
toimintapääomalla, joka on yhtiön varojen ja 
velkojen erotus. Tätä osaa yhtiön varoista 
voidaan käyttää sijoitustoiminnan tappioiden 
peittämiseen. Eläkevakuutusyhtiön veloista 
merkittävin on vastuuvelka, jolla varaudu
taan yhtiön vakuutussopimuksiin perustuvis
ta sitoumuksista aiheutuviin vastuisiin. V a
kuutustoiminnan riskeihin puolestaan varau
dutaan tasoitusvastuulla, joka sisältyy vas
tuuvelkaan. Toimintapääomaan luetaan yhti
ön kirjanpidon mukaisen oman pääoman 
lisäksi yhtiön omaisuuden käypien arvojen ja 
kirjanpitoarvojen erotus, kirjanpitolain 
(655/1973) 17 §:ssä tarkoitetut vapaaehtoiset 
varaukset sekä taseeseen merkityt kertyneet 
poistoerot Toimintapääoma kuvaa siten elä
kelaitoksen vakavaraisuusasemaa tarkastelu
hetkellä. 

Vakuutusyhtiön vakavaraisuudelle on ase
tettu vakuutusyhtiölaissa (1 062/1979) eri as
teisia vaatimuksia ja niiden täyttymättä jää
minen edellyttää erilaisiin toimenpiteisiin 
ryhtymistä. Vakavaraisuusvaatimusten täyt
tymistä valvotaan sekä eläkeyhtiön itsensä 
että sosiaali- ja terveysministeriön toimesta. 
Asetetuista vakavaraisuusrajoista ylimpänä 
on toimintapääoman vähimmäismäärä, jonka 
alittamisesta seuraa eläkevakuutusyhtiölle -
velvoite toimittaa sosiaali- ja terveysministe
riölle talouden tervehdyttämissuunnitelma. 
Jos toimintapääoma alenee alle takuumäärän, 
joka on kolmasosa edellä mainitusta vähim
mäismäärästä, eläkevakuutusyhtiöltä vaadi
taan välittömiä toimenpiteitä, jotka yhtiön on 
esitettävä ministeriölle toimitettavassa lyhy
en aikavälin rahoitussuunnitelmassa. Samoin 
menetellään, jos oman pääoman määrä alit
taa oman pääoman vähimmäismäärän, joka 

on puolet takuumäärästä. Jos yhtiön tilaa ei 
saada korjatuksi, yhtiö on viime kädessä 
asetettava selvitystilaan ja purettava. 

Lakisääteisen eläkevakuutustoiminnan al
kaessa työeläkeyhtiöihin sovellettiin henki
vakuutusyhtiöitä koskevia toimintapääoma
vaatimuksia sellaisinaan. Toimintapääoma
vaatimukset oli mitoitettu suhteessa vakuu
tustuloon. Myöhemmin vaatimuksia muutet
tiin siten, että vakuutustuloa laskettaessa 
yrittäjien eläkelain (46811969; YEL) mukais
ta peruseläkevakuutusta ei otettu huomioon 
lainkaan ja TEL:n mukaisesta vakuutuksesta 
ja YEL:n mukaisesta lisäeläkevakuutuksesta 
otettiin huomioon vain kolmannes. Tämä oli 
perusteltua siksi, että TEL:n mukaista va
kuutusliikkeestä vain osa on yhtiöiden omal
la vastuulla pääosan ollessa eläkelaitosten 
yhteisellä vastuulla, ja siksi, että YEL:n mu
kainen peruseläkevakuutus on kokonaan elä
kelaitosten yhteisellä vastuulla, johon valtio 
osallistuu. Toimintapääomalla ajateltiin siten 
varauduttavan lähinnä vakuutusriskien eikä 
niinkään sijoitusriskien varalta. 

Kun Suomi liittyi Euroopan talousaluee
seen (ETA), vakuutusyhtiölain toimintapää
omaa koskevat vaatimukset uudistettiin vas
taamaan vahinko- ja henkivakuutusdirektiivi
en vaatimuksia. Uudet henkivakuutusyhtiöil
le asetetut toimintapääomavaatimukset edel
lyttävät toimintapääoman vähimmäismäärään 
sisällytettävän sijoitusriskejä varten olevan 
osuuden, joka on noin neljä prosenttia vas
tuuvelasta, ja vakuutustoiminnan riskejä var
ten olevan osuuden, joka on noin yksi pro
sentti vastuuvelasta. 

Tässä yhteydessä myös työeläkeyhtiöiden 
toimintapääomavaatimuksia muutettiin, vaik
ka lakisääteinen työeläkevakuutus jäikin 
henkivakuutusdirektiivien soveltamisalan 
ulkopuolelle. 

Ulkopuolelle jäämisen edellytyksenä oli 
kuitenkin, että Suomi sitoutui ETA -sopimuk
sessa eriyttämään lakisääteisen eläkevakuu
tusliikkeen muuta vakuutusliikettä harjoitta
vista yhtiöistä omiin vakuutusyhtiöihinsä. 

Toimintapääoman vähimmäismääräksi ase
tettiin 10 prosenttia henkivakuutusyhtiöille 
säädetystä vähimmäismäärästä, mikä vastasi 
suurin piirtein ennen lainmuutosta olleita 
vaatimuksia. Ratkaisu ei siis perustunut teo
reettiseen tarkasteluun. Toimintapääomavaa
timus on noin 0,4 prosenttia vastuuvelasta. 

Toimintapääomaan luettiin aikaisemmin 
myös niin sanottu lisävakuutusvastuu, joka 
sisältää vakuutuksenottajille annettavat yli-
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jäämän palautukset. Jos tilastotiedot muute
taan tältä osin vastaamaan nykyistä toiminta
pääoman määrittelyä, työeläkeyhtiöiden 

toimintapääomat prosentteina vastuuvelasta 
ovat olleet seuraavan taulukon mukaiset: 

Taulukko 1. Työeläkeyhtiöiden toimintapääomat prosentteina vastuuvelasta. 

Vuosi V astuuvelka Toimintapääoma Toimintapääoma 
mrd. mk mrd. mk % vastuuvelasta 

1987 51,3 

1988 58,4 

1989 67,7 

1990 79,8 

1991 91,8 

1992 99,7 

1993 110,3 

1994 114,0 

1995 126,0 

Työeläkeyhtiöt ovat siten ylittäneet toiminta
pääoman vähimmäismäärää koskevan vaati
muksen moninkertaisesti, mutta jääneet joi
nakin vuosina alle henkivakuutusyhtiöiltä 
vaadittavan tason, joka siis on noin 5 pro
senttia vastuuvelasta. 

Vaikka toimintapääoman vähimmäismää
rän suuruus lakisääteisessä työeläkevakuu
tuksessa on vain 10 prosenttia henkivakuu
tusyhtiöiden toimintapääoman vähimmäis
määrästä, vastuuvelan katteena oleville sijoi
tuksille vaatimukset ovat kuitenkin samat. 
Vähenevää TEL-takaisinlainansta lukuun 
ottamatta työeläkeyhtiöiden sijoitustoiminta 
ei nykyisin käytännössä kovin .Paljon poik
kea henkivakuutusyhtiöiden siJoitustmmin
nasta. 

Työeläkeyhtiöiden toimintapääomavaati
musten pitämistä alhaisemmalla tasolla kuin 
henkivakuutusyhtiöissä on toisinaan perus
teltu muun muassa sillä, että TEL:n 12 §:n 

4,3 8,4 

6,5 11,1 

5,8 8,6 

4,6 5,7 

3,8 4,2 

3,7 3,7 

5,7 5,2 

4,0 3,5 

6,8 5,4 

4 momentin mukaan työeläkeyhtiöitä koskee 
lakisääteinen konkurssiyhteisvastuu. Tämä 
tarkoittaa sitä, että jonkin eläkelaitoksen, 
eläkevakuutusyhtiön, eläkesäätiön tai eläke
kassan joutuessa konkurssiin muut eläkelai
tokset vastaavat yhteisesti siitä, että vakuute
tut eivät joudu kärsimään tästä aiheutuvia 
menetyksiä. Käytännössä tämä tapahtuu si
ten, että konkurssista aiheutunut tappio kate
taan perittävillä työeläkemaksuilla. Viime 
kädessä kustannuksista vastaavat siten va
kuutuksenottajat ja vakuutetut. Yhteisvastuu 
ei kuitenkaan turvaa yksittäisen eläkelaitok
sen olemassaoloa eikä myöskään muiden 
velkojien oikeuksia. Yhteisvastuun ei voida 
siten katsoa alentavan eläkevakuutusyhtiöi
den vakavaraisuustarvetta. 

Työeläkeyhtiön varojen omistus 

Lakisääteisen työeläkevakuutuksen toi-
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meenpano on Suomessa annettu yksityisille 
eläkevakuutusyhtiöille, eläkesäätiöille ja elä
kekassoille. Kyseessä on keskeinen osa Suo
men sosiaaliturvaa. Tämän johdosta on tar
koituksenmukaista säädellä eläkevakuutusyh
tiöiden toimintaa muista vakuutusyhtiöistä ja 
osakeyhtiöistä poikkeavana tavalla. 

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan 
vakuutusyhtiön varojen omistuksesta ei ole 
erityisiä säännöksiä vakuutusyhtiölaissa tai 
työntekijäin eläkelaissa. Näin ollen näihin 
yhtiöihin sovelletaan lähtökohtaisesti vakuu
tusyhtiölain ja osakeyhtiölain (734/1978) 
säännöksiä. Eläkevakuutusyhtiö ei kuiten
kaan ole tavanomainen liiketoimintaa har
joittava vakuutusyhtiö, vaan sen toiminnan 
tarkoituksena on lakisääteisen eläketurvan 
toteuttaminen niin, että tulevien eläkkeensaa
jien eläkkeet voidaan turvata. Työeläkejär
jestelmän lähtökohtana ei ole ollut voiton 
tuottaminen yhtiön omistajille. 

Tähän mennessä tapahtuneiden vakuutus
kannan luovutusten yhteydessä siirtyvän va
kuutuskannan osuus vakuutusyhtiön vastuu
velan ylittävistä varoista on siirretty sosiaali
ja terveysministeriön päätösten mukaisesti 
vakuutuskannan mukana vastikkeetta vas
taanottavaan vakuutusyhtiöön. Menettely on 
kohtuusperiaatteen ja vakuutuksenottajien 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen mukai
nen. Myös työmarkkinajärjestöt ja työelä
keyhtiöt kirjasivat marraskuussa 1992 osana 
tulopoliittista kokonaisratkaisua yhteisellä 
sopimuksella kohtuusperiaatteen tulkinnan 
kannanluovutuksissa todeten, että kannansiir
roissa työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelan 
ylittävät varat jakautuvat omistajien ja va
kuutuksenottajien kesken sijoitettujen pää
omien suhteessa ottaen kuitenkin huomioon 
omistukseen liittyvä riski. Tulkinta vastasi 
siis sovellettua käytäntöä ja valvovan viran
omaisen aikaisempia päätöksiä. 

Varsinaisesti kohtuusperiaate tuli voimaan 
Suomen vakuutuslainsäädännössä vuoden 
1952 vakuutusyhtiölaissa ( 450/1952). Tässä 
laissa samoin kuin nykyisessä vakuutusyh
tiölaissa kohtuusperiaate ilmenee säännök
sestä, jossa säädetään henkivakuutusta kos
kevien perusteiden kohtuullisuudesta. Elä
keyhtiöiden osalta laskuperusteiden kohtuul
lisuutta koskeva säännös siirrettiin työnteki
jäin eläkelain 12 a §:n 2 momenttiin 1 päi
vänä huhtikuuta 1995 voimaan tulleen va
kuutusyhtiölain muutoksen yhteydessä. 

Eläkevakuutusyhtiöiden osalta kohtuuspe
riaatteesta ei ole työeläkelainsäädännössä 

muuta säännöstä kuin edellä mainittu lasku
perusteiden kohtuullisuutta koskeva määräys, 
vaikka järjestelmän voimaantulosta lähtien 
on pidetty selvänä, että itse vakuutustoimin
nasta syntyvä ylijäämä ei kuulu omistajille 
vaan vakuutuksenottajille. Työeläkejärjestel
män rahoitusperiaatteet perustuvat pitkälti 
työmarkkinajärjestöjen ja eläkevakuutusyh
tiöiden välisiin neuvotteluihin. Sosiaali- ja 
terveysministeriö vahvistaa yhtiöiden hake
muksesta vakuutusmaksun ja vastuuvelan 
laskuperusteet Jos laskuperusteet osoittautu
vat alimitoitetuiksi, eläkelaitokset kustanta
vat syntyneen vajauksen yhteisesti, mikä ei 
ole henkivakuutusyhtiöillä mahdollista. 

Eläkevakuutusyhtiössä vakuutusmaksut 
maksetaan pitkällä tulevaisuudessa suoritet
tavia eläke-etuuksia varten. Tästä seuraa se, 
että maksuperusteet on vahvistettava turvaa
vousperiaatteen mukaisesti keskimääräistä 
tarvetta hiukan korkeammiksi, jotta ennalta
arvaamattomat olosuhteiden muutokset eivät 
vaarantaisi vakuutuksenottajien ja vakuutet
tujen etuja. Olosuhteiden ollessa suotuisia 
varmuuslisistä kertyy ylijäämiä. Kohtuuspe
riaatteen nojalla näistä ylijäämistä kohtuulli
nen osa tulee palauttaa vakuutuksenottajille. 
Kohtuusperiaate muodostaa siis poikkeuksen 
siitä liiketaloudellisesta ja yhtiöoikeudelli
sesta periaatteesta, että voitto yhtiössä kuu
luu kokonaan yhtiön omistajille. 

Eläkeyhtiöissä onkin siten nettovarallisuu
den katsottu kuuluvan pääosin vakuutuk
senottajille, koska eläkevakuutusyhtiön va
rallisuus keskeisesti perustuu vakuutusmak
suina saatuihin varoihin ja niiden sijoittami
sesta saatuihin tuottoihin. Eläkevakuutusyhti
öissä on yhtiöjärjestyksissä määräykset osa
kepääomalle maksettavasta osingosta tai ta
kuupääomalle maksettavasta korosta. Lisäksi 
laskuperusteilla rajoitetaan omaan pääomaan 
siirrettävää ylijäämää. 

1.2. Nykytilan anriointi 

Työeläkkeiden rahoitustekniikka on toimi
nut tyydyttävästi vuodesta 1962 aina 
1990-luvun alkuun saakka. Viime vuosien 
kehitys on kuitenkin tuonut esille eräitä on
gelmakohtia. Maksutason ja laskuperusteko
ron keskinäinen riippuvuus on ongelmallinen 
estäessään laskuperustekoron joustavan 
muuttamisen markkinakorkotason muuttues
sa. Toisaalta kiinteän rahastokoron johdosta 
järjestelmän rahastointiaste riippuu inflaa
tiosta. Korkean inflaation aikana eläkkeitä 
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tosiasiallisesti rahoitetaan reaalisia rahastoja 
purkamalla. Inflaation nyt alennuttua olen
naisesti on käsillä päinvastainen tilanne. Ni
melliskorkojen alennuttua työeläkemaksun ja 
laskuperustekoron välinen riippuvuus johtaa 
maksunkorotuspaineeseen. Yleisen korko
tason ja siten sijoitusten tuottojen lasku 
myös johtaa siihen, että rahastojen lasken
nassa käytettävän 5 prosentin rahastokoron 
alentaminen käy välttämättömäksi muista 
näkökohdista riippumatta. 

Lakisääteistä työeläkevakuutusta harjoitta
vien vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta kes
kittyi järjestelmän kahden ensimmäisen vuo
sikymmenen ajan asiakasyrityksille turvaavia 
vakuuksia vastaan annettuihin lainoihin. Näi
den lainojen korkotaso oli suoraan kytketty 
tuottotasoon, joka yhtiöiden tuli saada sijoi
tuksilleen. Näissä oloissa sijoitustoiminta oli 
lähes riskitöntä ja helposti hallittavaa. Tämä 
tilanne oli mahdollinen säänneltyjen pää
omamarkkinoiden oloissa. Sen puitteissa 
työeläkeyhtiöille ei ollut tarpeen asettaa kor
keita vakavaraisuusvaatimuksia. 

Sittemmin pääomamarkkinat ovat vapautu
neet, verolainsäädäntöä on muutettu vähem
män vierasta pääomaa suosivaksi, inflaa
tiokehitys on lähes pysähtynyt ja mark
kinakorot ovat merkittävästi alentuneet. Nä
mä muutokset ovat muuttaneet sijoitusympä
ristöä olennaisesti aikaisempaan verrattuna. 
Muutoksilla on ollut merkittävä vaikutus yri
tysten käyttäytymiseen sijoitusmarkkinoilla. 
Luottojen kysyntä on supistunut voimak
kaasti ja sen mukana myös työeläkeyhtiöi
den suoraan lainaukseen kohdistunut kysyn
tä. Tämä on johtanut tarpeeseen löytää kor
vaavia sijoituskohteita ja samalla harkita 
uudelleen työeläkeyhtiöiden koko sijoituspo
litiikkaa. 

Valtion voimakas velkaantuminen on luo
nut sijoituskohteen, valtion joukkovelkakir
jat, johon työeläkelaitosten uudet sijoitukset 
on viime aikoina miltei yksinomaan kohdis
tettu. Tämä ei kuitenkaan työeläkejärjestel
män sijoitustoiminnan alkuperäisen päämää
rän mukaisesti edistä kotimaisen elinkei
noelämän toimintaedellytyksiä. Perinteisen 
sijoitussalkun sijaan tulleet uudet sijoi
tusinstrumentit eivät ole yhtä riskittömiä 
kuin vakuudelliset lainat. Työeläkeyhtiöt 
joutuvat nyt harjoittamaan sijoitustoimintaa
nsa täysin erilaisissa oloissa kuin aikaisem
min. 

Nykyiset vakuutusyhtiöiden toimintapää-

omavaatimukset eivät riipu yhtiön sijoitusja
kaumasta. Eri omaisuuslajeihin liittyvät ris
kit vaihtelevat kuitenkin merkittävästi ja si
ten yhtiöiden sijoituskannan riskit ja vakava
raisuustarve muodostuvat hyvin erilaisiksi. 
Näin ollen toimintapääomavaatimukset olisi 
saatettava riippumaan yhtiön sijoitusja
kaumasta. 

TEL:n mukaista toimintaa harjoittaville 
eläkesäätiöille ja vakuutuskassalain alaisille 
eläkekassoille ei ole eläkesäätiölaissa 
(1774/1995) eikä vakuutuskassalaissa asetet
tu vakuutusyhtiöiden toimintapääomavaati
muksia vastaavia säännöksiä. Edellä kuvatut 
sijoitusympäristön muutokset koskevat myös 
eläkesäätiöitä ja eläkekassoja. Eläkesäättöi
den ja eläkekassojen toiminta poikkeaa kui
tenkin olennaisesti vakuutusyhtiöiden toi
minnasta muun muassa työnantajariippuvuu
den, hallintorakenteen, vakuutusmaksujen 
määräytymisen ja sijoitustoiminnan erojen 
johdosta. Lisäksi nämä eläkelaitokset eroavat 
suuresti toisistaan esimerkiksi kokonsa ja 
sijoitusstrategiansa puolesta. Näiden erityis
piirteiden vuoksi vakavaraisuussäännösten 
säätäminen edellyttää perusteellista selvitys
työtä. Eläkekassojen toimintapääomiin liitty
vä selvitystyötä tehdään parhaillaan sosiaali
ja terveysministeriön asettamassa työryhmäs
sä ja työn valmistuttua tarvittavat lainmuu
tokset on tarkoitus toteuttaa mahdollisimman 
pian. Vastaavanlainen työryhmä on tarkoitus 
asettaa myös eläkesäätiöiden osalta pikaises
ti. 

Kun eläkevakuutusyhtiöiden toimintapää
omia nyt ehdotetaan kasvatettaviksi aikai
sempaan tasoonsa verrattuna huomattavasti, 
varojen omistuksen jakautumisen merkitys 
vastaavasti korostuu. Voimassa olevasta va
kuutusyhtiölaista puuttuvat tarkemmat sään
nökset eläkevakuutusyhtiön varojen omistuk
sesta. 

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

2.1. Tavoitteet ja keinot niiden 
saavuttamiseksi 

Työeläkeyhtiön sijoitustoiminnan tavoittee
na on eläkkeiden rahoituksen turvaaminen 
toisaalta sijoitusten turvaavuuden ja toisaalta 
mahdollisimman hyvien tuottojen näkökul
masta. Työeläkeyhtiön sijoitusympäristö on 
viime vuosina muuttunut radikaalisti. Esityk
sen keskeisenä tavoitteena on muuttaa työ-
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eläkeyhtiöiden sijoitustoiminnan reunaehtoja 
siten, että yhtiöt kykenisivät toimimaan 
muuttuneissa oloissa työeläkejärjestelmän 
tavoitteiden mukaisella tavalla. Tämä edel
lyttää muun muassa, että työeläkeyhtiöt voi
sivat nykyistä suuremmassa määrin sijoittaa 
esimerkiksi osakkeisiin ja muihin aikaisem
paa riskipitoisempiin kohteisiin. Nykyiset 
eläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuuspusku
rit ovat kuitenkin niin pienet, että ne rajoit
tavat merkittävästi yhtiöiden sijoituskohtei
den valintaa. 

Sijoitustoiminnalle on lisäksi esitetty ta
voitteeksi nykyistä korkeamman tuottotason 
saavuttamista pitkällä aikavälillä, mikä aut
taisi vähentämään työeläkemaksun nostopai
neita ja tukisi siten eläkejärjestelmän kesto
kykyä. Niihin sijoitusinstrumentteihin, joihin 
liittyy keskimääräistä korkeammat tuotto
odotukset, liittyy myös keskimääräistä suu
rempi arvojen ja tuottojen heilahtelu. Näin 
ollen sijoitustoiminnan nykyistä laajempi 
suuntaaminen tämänkaltaisiin sijoitusinstru
mentteihin edellyttäisi, että työeläkeyhtiöi
den mahdollisuuksia kestää näitä heilahteluja 
olennaisesti parannettaisiin. Tämä edellyttäi
si sijoitustoiminnan heilahteluja varten olevi
en puskureiden ja siis erityisesti toimintapää
oman vahvistamista. Samalla tulee uudistaa 
vakavaraisuuden valvontamekanismia siten, 
että yhtiön mahdolliset ongelmat havaitaan 
entistä aikaisemmin ja niihin voidaan puut
tua ajoissa ja siten turvata paremmin vakuu
tetut edut. 

Lähtökohtana on, että toimintapääoman 
tulee olla riittävä, jotta sen avulla yhtiö ky
kenee kestämään vastuuvelan katteena olevi
en osakkeiden, kiinteistöjen, joukkovelkakir
jojen ynnä muiden vastaavien omaisuuserien 
arvojen ja tuottojen odotettavissa olevat 
vaihtelut. Toisaalta toimintapääoman kasvat
taminen merkitsee lisäkustannuksia. Koska 
kyseessä on lakisääteinen vakuutuslaji, toi
mintapääomia ei tulisi kasvattaa korkeam
miksi kuin sijoitusriskien hallinta edellyttää. 

Toimintapääomavaatimustenmitoittamises
sa tulee lyhyen aikavälin tarpeiden lisäksi 
kiinnittää huomiota yhtiöiden selviytymiseen 
myös pidemmällä aikavälillä. Lisäksi toi
mintapääomavaatimukset on saatettava riip
pumaan yhtiön sijoitusjakaumasta. 

Eläkkeiden turvaamiseksi ja rahastoinnin 
tason säilyttämiseksi on toisaalta sijoitusten 
tuotto ja siten laskuperustekoron taso pyrittä
vä pitämään mahdollisimman korkeana ja 
toisaalta vahvistettava rahastojen reaaliarvon 

säilymistä riittävän rahastoinnin turvaami
seksi. 

2.2. Keskeiset ehdotukset 

Yleistä 

Eläkevakuutusyhtiön vakavaraisuusvaati
muksia ja työeläkkeiden rahoitusta koskevat 
ehdotukset perustuvat toimitusjohtaja Kari 
Puron johdolla toimineen neuvotteluryhmän 
6 päivänä marraskuuta 1996 luovuttamaan, 
työeläkeyhtiöiden sijoitustoiminnan kehittä
mistä koskevaan mietintöön. Velat ylittävien 
varojen omistusta ja työeläkeyhtiöiden hal
lintoa koskeva ehdotus perustuu selvitysmies 
Matti Louekosken 28 päivänä kesäkuuta 
1996 luovuttamaan muistioon työeläkeva
kuutusyhtiölainsäädännön kehittämistä kos
kevasta selvitystehtävästä. 

Eläkevakuutusyhtiöiden 
vakavaraisuusvaatimuksia koskevat ehdo

tukset 

Lakisääteistä työeläkevakuutusta harjoitta
van vakuutusyhtiön toimintapääomasäännök
siä ehdotetaan muutettaviksi siten, että toi
mintapääoman vähimmäismäärää korotetaan 
merkittävästi nykyisestä tasosta. Lisäksi eh
dotetaan, että sijoitusinstrumenttien erilaiset 
riskit otetaan vaatimuksissa huomioon siten, 
että vähimmäismäärä saatetaan riippumaan 
eläkeyhtiön sijoitusjakaumasta. Lisäksi eh
dotetaan vakavaraisuusmekanismiin lisättä
väksi niin sanottu hälytysjärjestelmä. Tällä 
tarkoitetaan purkamisrajan yläpuolelle ase
tettavia lisärajoja, joiden alittaminen varoit
taa sekä yhtiötä että vakuutusvalvontaa yhti
ön heikentyneestä tilasta ja joiden johdosta 
yhtiö joutuu parantamaan vakavaraisuuttaan 
muun muassa voitonjakoa rajoittamalla. Li
säksi vakavaraisuussäännöstöön kuuluisi 
muita vaatimuksia koskien muun muassa o
maa pääomaa ja tasoitusvastuuta. Toiminta
pääomien kartuttamiseen käytetään osa si
joitusten tuotoista, joka ohjataan vastuuvel
kaan sisältyvään uuteen osaan, osittamatto
maan lisävakuutusvastuuseen. 

Ehdotettu vakavaraisuusmekanismi muo
dostuu useista rajoista ja niiden välisistä 
vyöhykkeistä seuraavasti. Esitettävät vaati
mustasoja kuvaavat luvut vastaavat eläkeyh
tiöiden tämän hetkistä keskimääräistä sijoi
tusjakaumaa. 
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vastuuvelasta 

kohtuusperiaatl}. 
TAVOITEVYOHYKE 

twvaavuusperiaate 

RAJOITETUN 
VOITONJAON 
VYÖHYKE 

vakavaraisuusraja 

KRIISNYÖHYKE 

n. 16 % 

n. 8% 

n. 4% 

0% 

Yhtiön, jonka toimintapääoma on kuvion 
mukaisella tavoitevyöhykkeellä, toimintaa ei 
varsinaisesti rajoitettaisi. Yhtiön tulisi kui
tenkin kohtuusperiaatteen mukaisesti käyttää 
osa vastuuvelan tuottovaatimuksen ja liike
kulujen ylittävistä tuotoista asiakashyvityk
siin. Rajoitetun voitonjaon vyöhykkeellä yh
tiön olisi sen sijaan turvaavuusperiaatteen 
mukaisesti kasvatettava vakavaraisuuttaan 
rajoittamalla asiakashyvityksiä ja voitonja
koa omistajille. Tämä rajoitus olisi sitä voi
makkaampaa, mitä lähempänä kriisivyöhy
kettä oltaisiin. Jos yhtiön toimintapääoma 
olisi painunut alle vakavaraisuusrajan kuvion 
mukaiselle kriisivyöhykkeelle, asiakashyvi
tysten kasvattaminen ja voitonjako omista
jille olisi kielletty. Lisäksi vakavaraisuusase
masta riippuen yhtiön olisi toimitettava sosi
aali- ja terveysministeriölle joko pidemmän 
tähtäimen tervehdyttämissuunnitelma tai ly
hyen aikavälin rahoitussuunnitelma. 

Nykyiseen nähden periaatteellinen muutos 
olisi tasoitusvastuun huomioon ottaminen 
vakavaraisuustarkastelussa toimintapääoman 
lisäksi. Vakuutusliikkeen vuotuisten heilah
teluihin vakuutusyhtiö varautuu tasoitusvas
tuulla. Tasoitusvastuu on osa vastuuvelkaa 
eikä sitä ole mahdollista käyttää muuhun 
kuin vakuutusliikkeen tappioiden kattami
seen. Tasoitusvastuu lisää kuitenkin yhtiön 
vakavaraisuutta. Näin ollen ehdotetaan, että 
tasoitusvastuu otettaisiin huomioon vakava
raisuustarkastelussa siltä osin kuin se ylittää 
sille laskuperusteissa määritellyn riskite
oreettisen vähimmäismäärän. Aina kuitenkin 
edellytetään, että toimintapääoma on vähin
tään 2 prosenttia vastuuvelasta. 

Niin sanotulla kriisivyöhykkeellä ehdote
tun vakavaraisuusmekanismin hälytysjärjes
telmä koostuu seuraavista rajoista: 

V akavarausuusraja 

Toimintapääoman 
vähimmäismäärä 
= 2/3 vakavaraisuusrajasta 

Toimintapääoman ehdoton 
alaraja 

Takuumäärä = puolet 
toimintapääoman 
vähimmäismäärästä 

Oman pääoman 
vähimmäismäärä 
= 2 % takuumäärästä 

n. 4% 

n. 2,7% 

2% 

n. 1,3% 

0% 

Yhtiön toimintapääoman laskiessa alle vä
himmäismääränsä on yhtiön laadittava ta
loudellisen aseman tervehdyttämissuunnitel
ma. Toimintapääoman vähimmäismäärä riip
puu ehdotuksen mukaan yhtiön sijoitusja
kaumasta ollen kuitenkin aina vähintään 2 
prosenttia vastuuvelasta. Jos yhtiön toiminta
pääoma alittaa takuumäärän, joka on puolet 
toimintapääoman vähimmäismäärästä, on 
yhtiön toimitettava ministeriölle lyhyen aika
välin rahoitussuunnitelma ja sillä on kolme 
kuukautta aikaa saattaa vakavaraisuus lain 
edellyttämälle tasolle. Jos yhtiö ei tässä on
nistu, on se asetettava selvitystilaan. Samoin 
käy, jos yhtiön oma pääoma alittaa sille ase
tetun vähimmäismäärän, joka on 2 prosenttia 
takuumäärästä. 

Ehdotettu vakavaraisuusrajojen tason mää
rääminen pohjautuu riskiteoreettisiin laskel
miin, joissa on arvioitu vakuutusyhtiön sijoi
tusomaisuuden tuoton ja arvon heilahtelua 
erilaisilla omaisuusjakaumilla ja eri aikajän
teillä. Toimintapääomatarvetta on analysoitu 
ottaen huomioon eri sijoituslajien ominai
suudet keskinäisine riippuvuuksineen sekä 
lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Toiminta
pääomatarve on suhteutettu vastuuvelkaan. 
Vakavaraisuusraja on mitoitettu siten, että 
yhtiö suurella todennäköisyydellä selviää 
yhden vuoden sijoitustappioista ilman, että 
joudutaan turvautumaan TEL:n mukaiseen 
yhteisvastuuseen. 

Suoritetut analyysit osoittavat, että kun 
toimintapääomatarvetta suhteessa sijoitusris
keihin tarkastellaan yhden vuoden aikajak
solla, niin yhtiöllä, jonka sijoitusomaisuuden 
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jakauma vastaisi työeläkeyhtiöiden vuoden 
1995 lopun keskimääräistä sijoituskantaa, 
toimintapääomaa tulisi olla noin 4 prosenttia 
vastuuvelasta, jotta yhtiö suurella todennä
köisyydellä selviää tarkastelujakson ajan toi
mintakykyisenä. Jos tarkastelun aikajänteeksi 
otetaan kolme vuotta, nousee toimintapää
omavaatimus noin kaksinkertaiseksi. 

Toimintapääoman tarve riippuu olennai
sesti sijoitusjakaumasta. Esimerkiksi tutkitta
essa sellaisia sijoitussalkku ja, jotka yleispiir
teiltään vastaavat edellä mainittua jakaumaa 
mutta joissa kussakin eri sijoituslajien osuu
tta on kasvatettu 10 prosenttiyksiköllä, ha
vaittiin, että yhden vuoden ajanjaksoon liit
tyvä toimintapääomatarve, toisin sanoen va
kavaraisuusraja, vaihteli noin 3-6 prosent
tiin vastuuvelasta. 

Tavoitevyöhykkeen alaraja toimisi merkki
nä yhtiön vakavaraisuuden kohentamistar
peesta sekä valvonnan tehostamistarpeesta. 
Tällöin mitoituksessa käytetty tarkastelujak
so olisi pidempi, kolme vuotta, jotta aikaa 
korjaaviin toimenpiteisiin olisi riittävästi. 
Näin tavoitevyöhykkeen alarajan suuruudek
si ehdotetaan vakavaraisuusrajan kaksinker
taista määrää. 

Rajojen riippuvuus sijoitusjakaumasta tar
koittaisi sitä, että erilaisella sijoitusstrategial
la toimivilla yhtiöillä rajat olisivat eri tasol
la. Esimerkiksi osakkeisiin ja kiinteistöihin 
sijoittaminen edellyttäisi suurempaa riskipus
kuria kuin rahamarkkinavälineet, koska näi
den sijoitusmuotojen arvojen ja tuottojen 
heilahtelut ovat suurempia. 

Nykyisten toimintapääomien kasvattami
nen tavoitetilaan ei ole mahdollista eläkeva
kuutusyhtiöiden nykyisillä tuotoilla. Näin 
ollen tarvitaan poikkeuksellisia toimenpiteis
tä. Tarvittava lisärahoitus ehdotetaan otetta
vaksi sijoitusten tuotoista siten, että osa 
TEL:n mukaisesta laskuperustekorkotuotosta 
ehdotetaan 2-3 vuoden ajan käytettäväksi 
toimintapääoman kasvattamiseen varsinaisen 
vakuutusteknisen vastuuvelan täydentämisen 
sijasta. 

Jotta toimintapääomien kasvattaminen olisi 
mahdollista, ehdotetaan vastuuvelkaan sisäl
lytettäväksi uusi erä, osittamaton lisävakuu
tusvastuu. Osittamaton lisävakuutusvastuu 
olisi vakuutuksenottajille annettavia lisäetuja 
varten muodostettava vastuun osa kuitenkin 
siten, että sitä tietyissä tilanteissa voitaisiin 
pienentää yhtiön sijoitustoiminnasta aiheutu
neiden tappioiden peittämiseksi. Näin ollen 
voitaisiin sitä vastaavat varat lukea toiminta-
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pääomaan. Ministeriön määräyksissä ja vah
vistamissa vastuuvelan laskuperusteissa mää
rättäisiin siirroista kyseiseen vastuun osaan 
ja sen purkamisesta. Yhtiöillä olisi kuitenkin 
tietyissä rajoissa mahdollisuus hakea perus
teisiin poikkeuksia. 

Asetuksella säädettäisiin toimintapääoma
vaatimusten eli vakavaraisuusrajan yksityis
kohtainen riippuvuus sijoitusjakaumasta. So
siaali- ja terveysministeriö voisi antaa tar
kempia määräyksiä sekä myöntää poikkeus
lupia. 

Ehdotetut muutokset korottavat merkittä
västi eläkevakuutusyhtiöiden toimintapää
omavaatimuksia. Erityisesti niillä on merki
tystä perustettaessa uusi eläkevakuutusyhtiö. 
Jotta uusi yhtiö täyttäisi toimintapääomavaa
timukset, on yhtiölle asetettava riittävän suu
ri perustamispääoma, koska yhtiöllä ei aluksi 
ole muita toimintapääomaan luettavia eriä ja 
koska toimintapääoman kasvattaminen sijoi
tustuottojen kautta tulee viemään pitkän 
ajan. Voimassa olevassa laissa toimiluvan 
saamisen ehtona oleva oman pääoman vä
himmäismäärä on 30 miljoonaa markkaa. 
Vakuutettujen etujen turvaamiseksi uudelta 
yhtiöltä on kuitenkin edellytettävä samaa 
vakavaraisuustasoa kuin jo olemassa olevilta 
yhtiöiltä. 

Rahoitusta koskevat ehdotukset 

Lakiesityksessä ehdotetaan myös yksityis
ten alojen työeläkejärjestelmän rahoitukseen 
muutoksia. Vastuuvelan laskemisessa käy
tettyä rahastokorkoa ehdotetaan alennetta
vaksi viidestä prosentista kolmeen prosent
tiin. Lisäksi ehdotetaan, että laskuperusteko
ron ja rahastokoron erotosta vastaavaa kor
kotuottoa ei enää käytettäisi vuotuisten elä
kemenojen rahoittamiseen, vaan rahastoko
ron ylittävä tuotto käytettäisiin 2-3 en
simmäisenä vuotena toimintapääomien vah
vistamiseen ja sen jälkeen varsinaisen va
kuutusteknisen vastuun täydentämiseen. 

Rahastokorko alennettaisiin kolmeen pro
senttiin vuoden 1997 alusta lukien. Korko 
määritellään sosiaali- ja terveysministeriön 
vahvistamissa laskuperusteissa, joten sen 
muuttaminen ei sinänsä edellyttäisi lainmuu
tosta. Korkokannan alentaminen merkitsisi 
kuitenkin ilman muita muutoksia vastuuve
lan kasvua ja välitöntä runsaan 70 miljardin 
markan rahastotäydennystarvetta. Täyden
nyksen rahoittaminen ei tarvittavan rahamää
rän suuruuden takia olisi mahdollista. Koron 
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alentaminen johtaisi uusien eläkkeiden ra
hastoinnin osalta usean prosenttiyksikön suu
ruiseen välittömään työeläkemaksun koro
tustarpeeseen. 

Edellä mainituista syistä ehdotetaan, että 
eläkelaitosten vastuulla olevia rahastoituja 
eläkkeitä pienennettäisiin siten, että eläke
laitosten vastuu lain voimaan tullessa säilyisi 
ennallaan. Muuntaminen tehtäisiin vakuutet
tu- ja eläkelajikohtaisesti. Ansaitut ja mak
settavat eläkkeet säilyvät ennallaan. Eri elä
kelajien osalta rahastoituja eläkkeitä pienen
nettäisiin nykyisestään keskimäärin seuraa
van taulukon mukaisiksi: 

Taulukko 2. Rahastoitujen eläkkeiden pie
nentäminen eläkelajeittain 

Vastaiset vanhuuseläkkeet 
Alkaneet vanhuuseläkkeet 
Työkyvyttömyyseläkkeet 
Työttömyyseläkkeet 
Kaikki keskimäärin 

61% 
85% 
90% 
97% 
67% 

Muutos merkitsisi sitä, että osa nykyisin 
rahastoidusta eläkemenosta siirtyisi eläkelai
tosten yhteisesti kustannettavaksi eläke
menoksi. Tästä aiheutuva yhteisesti kustan
nettavan eläkemenon nousu olisi arviolta 0,5 
prosenttia palkkasummasta, mikä aiheuttaisi 
samansuuruisen nousupaineen työeläkemak
suun. 

Koska rahastokoron alentaminen korottaisi 
työeläkemaksua, ehdotetaan maksunkorotus
paineiden vähentämiseksi myös uuden rahas
toinnin muuttamista. Koron muutoksen vai
kutus keskimääräiseen työkyvyttömyyseläke
maksuun olisi noin 10 prosenttia. Vaikutus 
työttömyyseläkemaksuun ei ole olennainen. 
Koska ehdotetaan, että korkotuoton käyttö 
rahastoimattomien eläkkeiden kustantami
seen lopetettaisiin, nostaisi se työeläkemak
sutasoa noin 1,2 prosenttiyksiköllä. Jotta 
työeläkemaksun korottamiselta vältyttäisiin, 
vanhuuseläkkeiden rahastointia ehdotetaan 
pienennettäväksi siten, että nykyiseen ver
rattuna maksun kautta rahastoitaisiin vain 
kolmannes. Laskuperustekoron ja rahastoko
ron erotusta vastaavat sijoitusten tuotot käy
tettäisiin jatkossa rahastojen täydentämiseen. 
Näin ollen maksun kautta tapahtuvan rahas
toinnin voimakasta pienenemistä kompensoi
taisiin korkotuottojen kautta tapahtuvalla 
rahastojen tukemisella. 

Rahoitusjärjestelmässä säilytettäisiin edel
leen nykyistä laskuperustekorkoa vastaava 

hallinnollisesti määräytyvä tuottovaatimus. 
Tämän tuottovaatimuksen ja 3 prosentin ra
hastokoron välinen erotus käytettäisiin 2-3 
ensimmäisenä vuonna siihen, että toiminta
pääomat saataisiin tavoitetasolle. Tämän jäl
keen korkoero käytettäisiin rahastojen vah
vistamiseen. Jotta rahastointiaste ei muutok
sen johdosta laskisi nykyisestä, olisi tärkeää, 
että laskuperustekoron taso voitaisiin pitää 
niin korkealla kuin eläkelaitosten odotetta
vissa olevat sijoitustuotot suinkin sallivat. 
Ehdotetussa järjestelmässä laskuperustekoron 
muuttaminen ei nykyiseen tapaan enää hei
jastuisi välittömästi maksutasoon, vaan lyhy
ellä tähtäimellä heijastusvaikutukset kohdis
tuisivat rahastojen suuruuteen. Tuottovaati
muksen pitäminen mahdollisimman korkeal
la merkitsisi rahastojen kasvua ja sen muka
na työeläkemaksun pitkän aikavälin nousu
paineen helpottumista. Samaan suuntaan vai
kuttaisi se, että suurempien toimintapääomi
en turvin olisi mahdollista suunnata sijoitus
toimintaa enemmän sellaisiin instrumenttei
hin, joiden arvot ja tuotot heilahtelevat 
enemmän mutta joihin pitkällä aikavälillä 
liittyisi parempi tuotto-odotus. Jos sijoitus
toiminnan onnistuessa toimintapääomat kai
killa yhtiöillä kasvavat tarpeettoman suurik
si, nhtä voidaan laskuperustekorkoa säätele
mällä pienentää rahastojen hyväksi, mikä 
puolestaan pitkällä aikavälillä alentaa mak
sunkorotuspainetta. 

Eläkevakuutusyhtiöiden varojen omistusta ja 
hallintoa koskevat ehdotukset 

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan 
vakuutusyhtiön vastuuvelan ylittävän omai
suuden omistusperiaatteet ehdotetaan säädet
täviksi vakuutusyhtiölaissa muusta yhtiöoi
keudesta poikkeavana tavalla. Yhtiöoikeu
dessa pääperiaatteena on, että yhtiön velat 
ylittävät varat kuuluvat yhtiön omistajille. 
Nyt ehdotettavat eläkeyhtiöitä koskevat 
säännökset vastaavat sosiaali- ja terveysmi
nisteriön päätöksiin perustuvaa vakiintunutta 
käytäntöä ja lisäksi työmarkkinajärjestöjen ja 
eläkevakuutusyhtiöiden sopimusta. 

Vastuuvelan ylittävien varojen jakautumi
nen vakuutuksenottajien ja osakkeenomista
jien tai takuuosuuksien omistajien kesken 
esitetään ehdotetun säännöksen mukaan 
määräytyväksi sen perusteella, missä määrin 
yhtiön kokonaisvarallisuus on kertynyt näiltä 
tahoilta. 
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Yhtiön selvitystilan, purkamisen, vakuu
tuskannan luovuttamisen tai muun varojen 
jakamista koskevan järjestelyn yhteydessä 
yhtiön omistajille kuuluu heidän yhtiöön si
joittamansa p_ääom~ ja si~le laskettu_ k?h.!uul
linen tuotto, Ja mmlta osm velat yhttava va
rallisuus kuuluu vakuutuskannan yhteyteen. 
Sen lopullinen käyttötarkoitus on eläkkeiden 
rahoitus, eli sama kuin vastuuvelkaa katta
valla varallisuudella. Maksajien näkökulmas
ta säännösten toteuduttua ero vastuuvelan ja 
toimintapääoman luonteessa kaventuu olen
naisesti, varat ovat tarkoitetut vakuutettujen 
eläkkeiden maksamiseen. 

Yhtiön normaalin toiminnan aikana vas
tuuvelan ylittävät varat ovat yhtiölle kuulu
vaa varallisuutta, jonka käyttömahdollisuudet 
määräytyvät laista. 

Ehdotettu säännös varojen jakautumisesta 
omistajien ja vakuutuksenottajien kesken 
korostaisi kohtuusperiaatteen noudattamista, 
vahvistaisi nykyään vallitsevan käytännön ja 
korjaisi lainsäädännössä olevan puutteen elä
kevakuutusyhtiöiden osalta. 

Lisäksi ehdotetaan lakisääteistä eläkeva
kuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön hallin
toa koskevia säännöksiä muutettaviksi siten, 
että hallintoneuvosto olisi näissä yhtiöissä 
pakollinen. Lisäksi säädettäisiin vakuutuk
senottajien ja vakuutettujen edustuksesta yh
tiöiden hallintoelimissä. Näitä tahoja edusta
vien jäsenten yhteismäärä olisi vähintään 
puolet koko jäsenmäärästä. Nykyisin vakuu
tuksenottajien ja vakuutettujen osallistumi
nen on perustunut työmarkkinajärjestöjen ja 
eläkevakuutusyhtiöiden välisiin sopimuksiin. 

Muita eläkelaitoksia koskevat ehdotukset 

TEL:n mukaista toimintaa harjoittavat elä
kekassat ja eläkesäätiöt ovat eläkelaitosten 
yhteisessä rahoitusjärjestelmässä ja siten nii
hin sovelletaan samaa laskuperustekorkoa ja 
rahastokorkoa kuin eläkevakuutusyhtiöihin. 
Työeläkevakuutu~sen k?rkouudistuksen _yh
teydessä on tarkottus ohjata laskupe~stetssa 
määriteltävä osa laskuperustekoron Ja rahas
tokoron erotusta vastaavista sijoitusten tuo
toista eläkevakuutusyhtiöiden toimintapää
omien kasvattamiseen. Tämä ehdotetaan teh
täväksi siten, että sanottu määrä siirretään 
vastuuvelkaan sisältyvään osittamattomaan 
lisävakuutusvastuuseen. Rahoitustasapainon 
säilyttämiseksi tulisi eläkekass?ille ja e~ä
kesäätiöille antaa samat mahdolhsuudet. Stk
si ehdotetaan, että vakuutuskassalakia ja elä-

kesäätiölakia muutettaisiin siten, että eläke
kassan vastuuvelkaan ja eläkesäätiön eläke
vastuuseen sisällytettäisiin erä, johon 
TEL: ssa määritelty korkoeroa vastaava tuot
to voitaisiin siirtää vastaavalla tavalla kuin 
eläkevakuutusyhtiöissä. Tämä on välttämä
töntä, koska TEL:n mukaisessa vakuutukses
sa kaikkien eläkelaitosten on sovellettava sa
maa laskuperustekorkoa, joka on samalla 
myös eläkelaitoksen sijoituksille asetettu 
vähimmäistuottovaatimus. Näin myöskään 
mikään eläkelaitostyyppi ei joudu toista huo
nompaan tai edullisempaan asemaan ja li
säksi varmistetaan eri eläkelaitoksissa eläke
turvan järjestäneiden työnantajien tasapuoli
nen kohtelu. Uudistuksesta ei aiheudu eläke
kassassa tai eläkesäätiöissä eläketurvan jär
jestäneille työnantajille lisäkustannuksia ny
kyiseen verrattuna. Varsinaiset vakavarai
suusvaatimuksia koskevat säädösehdotukset 
on tarkoitus antaa eläkekassoille ja eläkesää
tiöille mahdollisimman pian ehdotettujen 
lakien voimaantulon jälkeen. Tällöin on tar
koitus, että edellä tarkoitettu vastuuvelkaan 
tai eläkevastuuseen sisällytettävä vastuun osa 
voitaisiin lukea eläkekassan tai eläkesäätiön 
toimintapääomaan. 

Rahastokorkouudistus on tarkoitus toteut
taa vastaavasti myös muiden yksityisen sek
torin rahoitusjärjestelmään kuuluvien eläke
lakien (LEL, TaEL ja MEL) mukaista toi
mintaa harjoittavissa eläkelaitoksissa. Alku
vaiheessa, jolloin rahastokoron ylittävä tuot
to kasvattaa eläkevakuutusyhtiöiden toimin
tapääomia, työeläkekassan, esiintyvien taitei
lijoiden eläkekassan ja merimieseläkekassan 
osalta kysymyksessä oleva tuotto kasvattaa 
näiden eläkelaitosten vastuuvelkaa ja siten 
lisää niiden vakavaraisuutta. 

3. Esityksen vaikutukset 

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

Jos esityksen tavoitteet toteutuvat, sillä on 
laajat kansantaloudelliset vaikutukset. Muista 
tavoitteista riippumatta uudistus on kuitenkin 
välttämätön jo kansantaloudessa ja sijoi
tusympäristössä tapahtuvien ja tapahtuneiden 
muutosten johdosta. Inflaation ja nimellis
korkojen lasku on johtanut tilanteeseen, jos
sa muista tavoitteista riippumatta on pitkällä 
tähtäyksellä vaikea varmuudella saada sijoi
tuksille nykyisen rahastokoron edellyttämää 
5 prosentin tuottoa. Toisaalta sijoitusympä-
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ristö on muuttunut niin, ettei riskittömiä si
joituksia enää ole olemassa. 

Rahoitustekniikan uudistus mahdollistaa 
sen, että alkuvuosina olennainen osa sijoi
tusten tuotosta voidaan käyttää toimintapää
omien kasvattamiseen. Jos laskuperustekoron 
ja rahastokoron erotus on lähivuosina kaksi 
prosenttia, siirrettäisiin koko yksityisten alo
jen työeläkejärjestelmässä kolmen vuoden 
aikana noin 8-10 miljardia markkaa eläke
laitosten toimintapääomiin. Jos sijoitusympä
ristössä mahdollisesti tapahtuvat epäedulliset 
muutokset eivät samanaikaisesti koluta yhti
öiden toimintapääomia, ne kasvaisivat tänä 
aikana ehdotetun toimintapääomasäännöstön 
mukaiselle tavoitevyöhykkeelle, runsaaseen 
10 prosenttiin vastuuvelasta. 

Toimintapääomien kasvattaminen vahvis
taa eläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta 
ja auttaa osaltaan turvaamaan lakisääteisiä 
eläkkeitä. Eläkevakuutusyhtiöiden mahdolli
suudet sijoittaa aikaisempaa riskipitoisempiin 
sijoituskohteisiin kuten osakkeisiin parane
vat, millä odotetaan olevan myönteinen vai
kutus Suomen pääomamarkkinoiden kehitty
miseen ja yritysten rahoitushuoltoon. On 
kuitenkin huomattava, ettei toimintapää
omauudistus missään tapauksessa johda sii
hen, että osakesijoitusten rooli yhtiöiden si
joitustoiminnassa muodostuisi dominoivaksi. 
Osakkeiden osuuden voidaan arvioida koho
avan korkeintaan noin 15 prosentin suuruus
luokkaan, ja tälle tasolle noustaneen vähitel
len, ehkä 1-1,5 miljardin markan vuosi
vauhtia. 

Osakkeisiin liittyy riskittömiin sijoituksiin 
verrattuna korkeammat tuotto-odotukset. To
teutuessaan nämä korkeammat tuotot helpot
tavat pitkällä aikavälillä maksunkorotus
painetta. Niiden toteutumista on kuitenkin 
mahdotonta tarkoin ennakoida. Riskipitoi
simpiin sijoitusinstrumentteihin liittyvät ris
kit voivat myös realisoitua. Jos näin käy 
suuremmassa mittakaavassa, seurauksena on 
tuottotason jääminen odotettua matalammak
si, rahastointiasteen aleneminen nykyiseen 
verrattuna ja pitkällä aikavälillä korkeampi 
työeläkemaksun korotuspaine. Sijoitusten 
hajauttaminen vähentää osaltaan riskien rea
lisoitumisen todennäköisyyttä, mutta koko 
kansantaloutta kohtaavissa vaikeissa ongel
missa, joissa kaikkien sijoituskohteiden arvot 
tai tuotot samanaikaisesti jäävät mataliksi, ei 
sijoitusten hajauttaminen ainakaan kotimaa
han auta. 

Esityksen vaikutukset työeläkemaksuun 
riippuvatkin keskeisesti korkotason ja eläke
vakuutusyhtiöiden tuottotason tulevasta kehi
tyksestä. Uudistuksen johdosta korkotason 
välitön vaikutus TEL-maksuun joka tapauk
sessa poistuu. Sen sijaan korkotason muu
tokset heijastuvat työeläkerahastojen tasoon. 
Ehdotetut vanhuuseläkerahastoinnin vähentä
mistä koskevat muutokset alentavat TEL-
maksua lähivuosina, mutta korottavat mak
sua hieman vuoden 2015 jälkeen nykyiseen 
rahoitustekniikkaan verrattuna. Pitkällä aika
välillä tarkasteltuna sijoitusten tuottotason 
paraneminen vähentää työeläkemaksun koro
tustarvetta. Jos inflaatio säilyy matalana, 
uudistuksella ei ole olennaista vaikutusta 
työeläkemaksuun pitkällä aikavälillä. Jos las
kuperustekorko seuraa joustavasti inflaation 
ja markkinakorkojen muutoksia, rahastojen 
reaaliarvo säilyy nykyjärjestelmää paremmin 
inflaation kiihtyessä ja toisaalta työeläke
maksun riippuvuus inflaatiosta vähenee. Vai
kutukset ovat kuitenkin vaikeasti ennakoita
vissa ja riippuvat keskeisesti kansantalouden 
kehityksestä. 

Toimintapääomien kasvattamisesta seuraa 
edellä todetun mukaisesti mahdollisuuksia 
työeläkeyhtiöiden sijoitustoiminnan suuntaa
miselle vähitellen markkinaehtoisempaan 
suuntaan. Osakesijoitusten lisäksi tämä hel
pottaa sijoitusten hajauttamista ulkomaille 
Suomeen liittyvän maariskin välttämiseksi. 
Tämän esityksen toteuttamisen yhteydessä 
on myös takaisinlainausjärjestelmää tarkoitus 
uudistaa siten, että takaisinlainaus on mark
kinaehtoisempaa ja monimuotoisempaa kuin 
nykyisin ja että sen korko joustaa nykyistä 
paremmin yleisen korkotason muutosten 
myötä. 

YEL:n ja maatalousyrittäjien eläkelain 
( 467 /1969) mukainen vakuutusmaksu mää
räytyy keskimääräisen TEL-maksun mukaan. 
Uudistuksen johdosta TEL-maksu jää korko
tason alentuessa alkuvaiheessa jonkin verran 
pienemmäksi kuin nykyisessä järjestelmässä. 
Tämän johdosta valtion osuus näiden eläke
järjestelmien mukaisesta eläkemenosta voi 
ensimmäisinä vuosina hieman kasvaa nykyi
sestä. Pitkällä aikavälillä TEL-maksuun vai
kuttaa korottavasti rahastoinnin alentuminen, 
mutta alentavasti sijoitusten mahdollinen 
parempi tuottotaso. Tämä vaikuttaa päinvas
taisesti valtion osuuteen. Kaiken kaikkiaan 
voidaan suorat vaikutukset valtion talouteen 
arvioida vähäisiksi. 
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3.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Esitys asettaa eläkevakuutusyhtiöiden vai
vonnalle sekä sijoitustoiminnan että vakava
raisuuden osalta uusia vaatimuksia. Ehdotus
ten toteuttaminen edellyttää siten sekä eläke
vakuutusyhtiöissä, tilintarkastuksessa että 
sosiaali- ja terveysministeriössä valvovana 
viranomaisena, valvonnan järjestämistä riit
tävän tehokkaasti, tarvittavalla laajuudella ja 
luotettavasti. Ministeriön valvonnan tehosta
misella ei kuitenkaan ole valtiontaloudellisia 
vaikutuksia, koska vakuutusvalvonnan kus
tannukset rahoitetaan vakuutustarkastuksen 
kustannuksista annetun lain (47911944) no
jalla vakuutustarkastusmaksulla. 

4. Asian valmistelu 

4.1. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveys
ministeriössä virkatyönä. Esitys perustuu 
työeläkejärjestelmän sijoitustoimintaa koske
vaan selvitykseen. Sosiaali- ja terveysminis
teri Sinikka Mönkäre pyysi 8 päivänä syys
kuuta 1995 toimitusjohtaja Kari Puron joh
dolla toimivaa työmarkkinoiden keskusjär
jestöjen ja työeläkelaitosten edustajien yh
teistä neuvotteluryhmää kartoittamaan työ
eläkevakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan 
muutostarpeita. Neuvotteluryhmä jätti 6 päi
vänä marraskuuta 1996 mietintönsä, jonka 
ehdotusosa sisältää ne uudistushankkeet, joi
ta tämä esitys koskee. Eläkevakuutusyhtiön 
varojen omistusta ja hallintoa koskeviita osin 
esitys perustuu selvitysmies Matti Louekos
ken muistioon työeläkeyhtiöistä (1996:15). 

4.2. Lausunnot 

Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat olleet 
mukana edellä mainitun neuvotteluryhmän 
työssä, minkä lisäksi sosiaali- ja terveysmi
nisteriö on kuullut edellä mainittuja järjestö
jä, eläkevakuutusyhtiöitä, Vakuutuskassojen 
yhdistystä, Eläkesäätiöyhdistystä sekä eläke
turvakeskusta. 

5.1. Voimaantulo 

Rahastokorkoa ja toimintapääomasäännök
siä koskeva uudistushanke muodostavat yh
den kokonaisuuden. Rahastokorkoon liittyvät 
muutokset voivat tulla voimaan kuitenkin 
vain kalenterivuoden alusta. Koska ehdotuk
sen tarkoituksena on käyttää osa sijoitusten 
tuotosta ensimmäisinä vuosina toimintapää
omien kasvattamiseen, on välttämätöntä, että 
toimintapääomasäännösten osalta voimaantu
loajankohta on sama. 

Uudistuksen toteuttamista mahdollisimman 
nopealla aikataululla perustelevat ennen 
muuta työeläkelaitosten sijoitustoiminnan 
ongelmat. Ilman nyt suunniteltuja uudistuk
sia nykyinen tilanne epäkohtineen jatkuu 
ennallaan. Sijoituskannan yksipuolistuminen 
jatkuu, kun sekä uusista vakuutusmaksuista 
kertyvät varat että vanhoista sijoituksista 
purkautuvat varat voidaan sijoittaa miltei 
pelkästään valtion joukkovelkakirjalainoihin. 
Tilannetta vaikeuttaa lisäksi se, että vakuu
tusmaksulainoja ja sijoituslainoja maksetaan 
takaisin suunniteltua aikataulua paljon no
peammin, koska nykyisellä korkorakenteella 
työeläkeyhtiöiden lainaus yrityksille ei ole 
kilpailukykyistä. Osakesijoitusten lisäämi
seen ei ole mahdollisuuksia, koska yhtiöiden 
vakavaraisuustilanne ei kestä nykyistä suu
rempaa sijoitusten arvojen ja tuottojen hei
lahtelua. Tämä edellyttää sekä toimintapää
omavaatimusten kiristämistä että keinoja 
saada uutta toimintapääomaa. Toimintapää
omavaatimuksia puolestaan ei voida toteut
taa ilman esityksen sisältämää rahastokorko
uudistusta. 

Edellä esitetyistä syistä ehdotetaan, että 
osittamatonta lisävakuutusvastuuta koskeva 
muutos tulisi voimaan 31 päivänä joulukuuta 
.1996 ja muut muutokset 1 päivänä tammi
kuuta 1997. 

5.2. Yhteys muihin säädöshankkeisiin 

Yhteys selvitysmies Matti Louekosken 
ehdotuksiin 

Hallituksella on tarkoitus antaa vuoden 
1996 aikana eduskunnalle selvitysmies Matti 
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Louekosken ehdotusten pohjalta laadittava 
hallituksen esitys erilliseksi työeläkevakuu
tusyhtiöitä koskevaksi laiksi. Varojen omis
tusta ja hallintoelinten kokoonpanoa järjestä
mistä koskevat Louekosken ehdotukset muo
dostavat kuitenkin tämän esityksen vakava
raisuutta ja rahoitusta koskevien ehdotusten 
kanssa sellaisen kokonaisuuden, että ne on 
välttämätöntä saattaa voimaan samanaikai
sesti. 

Yhteys verolakeihin 

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 
(360/1968) 8 § :n 1 momentin 10 kohdan 
mukaan kotimaisten vakuutusyhtiöiden ja 
vakuutuslaitosten siirrot korvaus- ja vakuu
tusmaksuvastuuseen ovat verotuksessa vä
hennyskelpoisia menoja. Koska lisävakuu
tusvastuu on osa vastuuvelkaa, siirrot lisäva
kuutusvastuuseen ovat vähennyskelpoisia. 
Ehdotuksen mukaan lisävakuutusvastuu jaet
taisiin ositettuun ja osittamattomaan osaan. 
Ehdotusten voimaantulo edellyttää, että siirto 
lisävakuutusvastuuseen voitaisiin katsoa ve
rotuksessa vähennyskelpoiseksi myös siltä 
osin kuin siirto tapahtuu osittamattomaan 
lisävakuutusvastuuseen. Vastaavasti vakuu
tuskannan luovutus tulisi tapahtua ilman ve
roseuraamuksia. 

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 
8 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan vähen
nyskelpoisia menoja ovat maksut työnanta
jan perustarnalle itsenäiselle eläkelaitokselle 
tai eläkesäätiöille siihen määrään asti, joka 
vakuutusteknillisten perusteiden mukaan tar
vitaan säätiön tai laitoksen eläke- tai muista 

sellaisista sitoumuksista johtuvan vastuun 
peittämiseen. Saman pykälän 10 kohdan mu
kaan vähennyskelpoisia menoja ovat muun 
muassa vakuutuskassojen lakisääteiset siirrot 
korvaus- ja vakuutusmaksurahastoihin sekä 
eläkesäätiöiden ja niihin finnastettavien elä
kelaitosten eläke- ja muista sellaisista si
toumuksista johtuvan vastuun peittämiseen 
tarvittavat vakuutusteknillisten perusteiden 
mukaan lasketut määrät. 

Eläkesäätiölakia koskevassa muutosehdo
tuksessa TEL:n mukaista toimintaa harjoit
tavien eläkesäätiöiden eläkevastuuseen sisäl
lytettäisiin TEL:n 12 ja 12 a §:ssä tarkem
min määritelty korkoero ja vastaava kor
koero ehdotetaan sisällytettäväksi myös 
TEL:n mukaista toimintaa harjoittavien elä
kekassojen vakuutusmaksuvastuuseen. 

Koska edellä mainittu siirto eläkevastuu
seen ja vakuutusmaksuvastuuseen ei ei väl
ttämättä ole elinkeinotulon verottamisesta 
annetussa laissa tarkoitettua menoa, tulisi 
elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia 
muuttaa siten, että siirto säädettäisiin vähen
nyskelpoiseksi. Tämä voisi tapahtua siten, 
että lain 8 §:n 1 momentin 4 kohdassa todet
taisiin vähennyskelpoiseksi maksut, jotka 
tarvitaan eläkesäätiön tai eläkekassan vas
tuun peittämiseen, sekä 10 kohdassa vähen
nyskelpoiseksi vastuun peittämiseen tarvitta
vat määrät. 

Tämän lain voimaantulo edellyttää, että 
hallitus antaa esityksen elinkeinoverolain 
muuttamisesta ja että muutos tulee voimaan 
samanaikaisesti. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Vakuutusyhtiölaki 

1 luku. Yleisiä säännöksiä 

3 a §.Voimassa olevan lain 3 a §:n 2 mo
mentin sisältämiä viittauksia on tarkistettu 
ehdotettujen muutosten johdosta. 

7 luku. Yhtiön johto 

8 §. Lain 7 lukuun ehdotetaan lisättäväksi 
uusi 8 §,jossa säädettäisiin lakisääteistä elä
kevakuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön 
hallituksen ja hallintoneuvoston kokoon
panosta. 
Pykälän 1 momentin mukaan kaikilla la
kisääteistä eläkevakuutusliikettä harjoittavilla 
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vakuutusyhtiöillä olisi oltava hallintoneuvos
to. Eläkevakuutusliikettä harjoittavien yhti
öiden osalta poikettaisiin siten lain 7 luvun 
7 §:n 1 momentin yleissäännöksestä, jonka 
mukaan asiasta voidaan määrätä yhtiöjärjes
tyksessä. Hallintoneuvoston valitsisi yhtiöko
kous ja hallituksen nimittäisi hallintoneuvos
to. 

Kun nykyään sekä vakuutuksenottajat että 
vakuutetut osallistuvat lakisääteisen eläkejär
jestelmän kustannuksiin, pyritään säännök
sellä hallintoneuvostosta osaltaan paranta
maan lakisääteisen työeläkevakuutuksen eri
tyisluonteen edellyttämää valvontaa. Tarkoi
tuksena on, että hallintoneuvosto toimisi yh
tiön johtoa valvovana elimenä, joka valites
saan yhtiön hallitusta pyrkisi siihen, että hal
lituksen jäsenillä olisi eläkevakuutusyhtiön 
hoidon kannalta riittävä asiantuntemus. 

Pykälän 2 momentin mukaan hallintoneu
vostossa ja hallituksessa olisi oltava vakuu
tuksenottajien ja vakuutettujen edustajia. 
Ehdotuksen mukaan vakuutuksenottajien ja 
vakuutettujen edustajat olisi valittava kes
keisten työnantajia ja palkansaajia edustavi
en keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöis
tä. 

Ehdotuksen mukaan vakuutuksenottajien ja 
vakuutettujen edustajia tulisi olla yhtä monta 
ja heidän yhteismääränsä tulisi olla vähin
tään puolet sekä hallintoneuvoston että halli
tuksen koko jäsenmäärästä. Ehdotuksen tar
koituksena on korostaa hallinnon uudelleen
järjestelyllä ja nostamalla työmarkkinajärjes
töjen edustajien jäsenmäärä vähintään puo
leen kummankin hallintoelimen koko jäsen
määrästä näiden työeläkejärjestelmän toimin
nalle keskeisten tahojen vastuuta työeläkeyh
tiöiden toiminnasta. On tärkeää, että työelä
keyhtiöiden toimintaympäristön ja toiminta
tapojen muutoksessa vastuuta uusien toimin
talinjojen valinnasta siirretään hallintoedus
tuksen kautta niille tahoille, vakuutuksenot
tajille ja vakuutetuille, jotka keskeisesti 
myös kantavat vastuun uusien toimintamuo
tojen tuloksesta. Ehdotuksella pyritään myös 
turvaamaan lakisääteistä eläkevakuutusliiket
tä harjoittavan yhtiön omaehtoinen, vieraista 
intresseistä mahdollisimman riippumaton 
päätöksenteko. 

Pykälän 2 momentin mukaan hallintoneu
voston ja hallituksen kokoonpanosta ja va
linnasta määrättäisiin tarkemmin eläkevakuu
tusyhtiön yhtiöjärjestyksessä. 

JO luku. Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 

2 §. Pykälän 2 momentissa määritellään -
vastuuvelka. Säännöksen mukaisesti vakuu
tusmaksuvastuuseen sisältyvät muun muassa 
vastuu 13 luvun 3 §:n tai TEL:n 12 a §:n 2 
momentin mukaisista lisäeduista. Pykälän 2 
momenttia ehdotetaan lakisääteistä eläkeva
kuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön osalta 
muutettavaksi siten, että TEL:n 12 a §:n 2 
momentin mukaisista lisäeduista aiheutunut 
vastuu jakautuisi kahteen osaan, ositettuun 
lisävakuutusvastuuseen ja osittamattomaan 
lisävakuutus vastuuseen. 

Ositettu lisävakuutusvastuu vastaa voimas
sa olevan lain mukaista lisäetuja varten ole
vaa vastuuta. Vastuu vastaa vakuutuksenot
tajille luvattuja lisäetuja eikä sitä saa käyttää 
muuhun kuin vakuutuksenottajille myönnet
täviin hyvityksiin. Voimassa olevasta laista 
poiketen sitä ei enää saisi käyttää laskupe
rusteiden muutoksista aiheutuvien tappioiden 
peittämiseen. 

Edellisestä poiketen uutta osittamatonta 
lisävakuutusvastuuta, joka myös on vakuu
tuksenottajille kuuluvaa vastuuta sellaisista 
lisäeduista, joihin yhtiö ei vakuutussopimuk
sissa ole sitoutunut, olisi mahdollista käyttää 
sekä laskuperusteiden muuttamisesta johtu
vien tappioiden peittämiseen että muiden 
tappioiden peittämiseen sosiaali- ja terveys
ministeriön määräämällä tavalla. TEL:n mu
kaisessa vakuutuksessa laskuperusteiden 
muuttamisesta johtuvat rahastotäydennykset 
kustannetaan eläkelaitosten kesken yhteises
ti. Näin menetellään myös jatkossa. Käytän
nössä voi kuitenkin syntyä tilanne, jolloin 
yksittäisen eläkeyhtiön tasoitusvastuu riski
liikkeen tappioiden vuoksi alenee siinä mää
rin, että laskuperusteiden muuttaminen ja 
vastuun täydentäminen on välttämätöntä. 
Muilla tappioilla tarkoitettaisiin lähinnä sel
laisia sijoitustoiminnasta tai liikekulujen suu
ruudesta aiheutunutta tappiota, jonka johdos
ta yhtiön tulos muuten menisi tappiolle. Eh
dotetut muutokset mahdollistavat sen, että 
kyseinen vastuun osa voitaisiin ottaa huomi
oon työeläkevakuutusta harjoittavan vakuu
tusyhtiön toimintapääomassa. Tämä paran
taisi työeläkeyhtiöiden mahdollisuuksia va
rautua sijoitustoiminnan riskeihin. 

7 §.Voimassa olevan lain 7 §:n 1 momen
tin sisältämiä viittauksia on tarkistettu ehdo
tettujen muutosten johdosta. 
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Tätä pykälää sovellettaessa Ahvenanmaalla 
sijaitsevaan eläkevakuutyhtiöön on lisäksi 
otettava huomioon Ahvenanmaan itsehallin
tolain määräykset. 

11 luku. Toimintapääoma 

1 §.Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muu
tettavaksi siten, että lakisääteistä eläkevakuu
tusta harjoittavan vakuutusyhtiön toiminta
pääomaa laskettaessa yhtiön vastuuvelasta 
vähennettäisiin 10 luvun 2 pykälän 2 mo
mentissa tarkoitettu osittamaton lisävakuu
tusvastuu. Ehdotettu muutos on tarpeen, kos
ka yhtiön vastuuvelkaan sisällytetty ositta
maton lisävakuutusvastuu on tarkoitus luon
teensa vuoksi lukea yhtiön toimintapää
omaan. 

4 §. Pykälän 4 momentti ehdotetaan ku
mottavaksi, koska lakisääteistä työeläkeva
kuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön toimin
tapääoma määriteltäisiin uudessa 6 a §:ssä. 

6 a §. Uuteen 6 a §:ään ehdotetaan otetta
vaksi säännös lakisääteistä eläkevakuutusta 
harjoittavan vakuutusyhtiön vakavaraisuus
vaatimuksista. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otetta
vaksi yleissäännös eläkevakuutusyhtiöiden 
toimintapääomavaatimusten lähtökohtana 
olevan vakavaraisuusrajan laskemisesta. Va
kavaraisuusraj a laskettaisiin riskiteoreettisesti 
ottaen huomioon sijoitusten jakautuminen eri 
omaisuuslajeihin. Vakavaraisuusraja vastaisi 
sitä toimintapääoman määrää, jonka voidaan 
arvioida suurella todennäköisyydellä riittä
vän vähintään yhden vuoden ajan epäedul
lisissa oloissa. Vakavaraisuusrajan määritte
lyssä on välttämätöntä ottaa huomioon sen 
riippuvuus eri omaisuuslajeista, koska sijoi
tuksiin kohdistuvat riskit vaihtelevat omai
suuslajeittain. Toimintapääoman vähimmäis
määrä olisi kaksi kolmasosaa vakavaraisuus
rajasta. Koska täysin riskitöntä sijoitusta ei 
ole olemassa, toimintapääoman vähimmäis
määrä olisi kuitenkin sijoitusten jakautumas
ta riippumatta vähintään 2 prosenttia yhtiön 
TEL:n mukaisen vakuutuksen vastuuvelasta. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisäksi 
säännöstä, jonka mukaan vakavaraisuusrajan 
laskemisesta säädettäisiin tarkemmin asetuk
sella. Tarkoituksena on, että asetuksessa va
rat jaettaisiin niiden riskipitoisuuden perus
teella eri ryhmiin ja määriteltäisiin, miten 
toimintapääoman vähimmäismäärä suhteessa 
yhtiön vastuuvelkaan riippuisi yhtiön varo
jen jakautumisesta näihin ryhmiin. Tällöin 

vastuuvelasta voitaisiin kuitenkin vähentää 
lakisääteisen eläkevakuutuksen erityisluon
teesta johtuvat erät siten kuin tarkemmin 
määrätään. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta
vaksi säännös, jonka mukaan lakisääteistä 
eläkevakuutusta hatjoittavan vakuutusyhtiön 
takuumäärä olisi puolet 1 momentin mukai
sesta toimintapääoman vähimmäismäärästä. 
Samalla takuumäärälle voimassa olevassa 
laissa asetettu vähimmäismäärä 4 800 000 
markkaa poistetaan tarpeettomana. Lakisää
teistä eläkevakuutusta harjoittavan vakuu
tusyhtiön toimintapääomasta takuumäärää 
vastaavan osuuden olisi muodostuttava ase
tuksella tarkemmin määrättävistä eristä. Eh
dotettu säännös nostaisi vaatimuksia voimas
sa olevaan lakiin nähden. Ehdotetuna sään
nöksellä pyritään siihen, etteivät yksinomaan 
omaisuuden arvostuserot muodostaisi liian 
suurta osuutta yhtiön toimintapääomasta. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan säännös
tä lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan 
vakuutusyhtiön oman pääoman vähimmäis
määrästä. Sen taso mitoitettaisiin vastaamaan 
voimassa olevaa lakia. Näin ollen oman pää
oman vähimmäismääräksi muodostuisi 2 
prosenttia 2 momentin mukaisesta takuumää
rästä. 

6 b §. Uuteen 6 b §:n 1 momenttiin ehdo
tetaan otettavaksi lakisääteistä eläkevakuu
tusta harjoittavan vakuutusyhtiön toiminta
pääoman yläraja. Yläraja olisi nelinkertainen 
yhtiön vakavaraisuusrajaan verrattuna. Ylä
raja olisi mitoitettu siten, että sijoitusten ar
vojen ja tuottojen vaihtelusta johtuva, odo
tettavissa oleva toimintapääoman heilahtelu 
mahtuisi tapahtumaan ylärajan ja toiminta
pääoman tavoitevyöhykkeen alarajan välissä. 
Jos yhtiön toimintapääoma ylittäisi ylärajan, 
voitaisiin katsoa, että toimintapääoma olisi 
kasvanut korkeammaksi kuin sijoitusriskien 
hallinta välttämättä edellyttää, ja kohtuuspe
riaatteen siten edellyttävän, että ylijäämä pa
lautettaisiin vakuutuksenottajille. Tätä voi
daan pitää perusteltuna, koska toimintapää
omaa on kartutettu pakollisilla työeläkemak
suilla ja niiden sijoitustuotoilla eikä vakuu
tusmaksujen tasoa ole tarkoituksenmukaista 
pitää tarpeettoman korkealla. 

Toimintapääoman ylitettyä ylärajansa elä
keyhtiön olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin, 
jotta toimintapääoma palautuisi vähitellen 
takaisin ylärajan puitteisiin. Ylärajan ylitys 
voi kuitenkin johtua myös tilapäisistä sijoi
tusmarkkinoilla tapahtuvista heilahteluista, 
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kuten osakkeiden arvon muutoksista. Tällöin 
ei olisi vakavaraisuuden kannalta tarkoituk
senmukaista velvoittaa eläkevakuutusyhtiötä 
heti purkamaan toimintapääomaansa. Siksi 
ehdotetaankin, että tällöin osittamattoman li
sävakuutusvastuun kartuttaminen olisi kiel
letty. Ylijäämä olisi siten siirrettävä ositet
tuun lisävakuutusvastuuseen vakuutuksenot
tajille palautettavaksi. Jos toimintapääoman 
ylityksen arvioidaan kuitenkin muodostuvan 
pysyväksi, olisi yhtiön järjestettävä toimin
tansa siten, että ylite kohtuullisessa ajassa 
poistuu, ja haettava tarvittaessa ministeriöitä 
vahvistus uusille laskuperusteille. 

Pykälän 2 momentin mukaan eläkevakuu
tusyhtiön olisi kartutettava toimintapäämaan
sa, jos sen toimintapääoma olisi pienempi 
kuin vakavaraisuusrajan kaksinkertainen 
määrä. Tätä rajaa voidaan kutsua toiminta
pääoman tavoitevyöhykkeen alarajaksi. Toi
mintapääoman kartuttaminen tapahtuisi toi
saalta rajoittamalla siirtoa osittamattomasta 
lisävakuutusvastuusta ositettuun lisävakuu
tusvastuuseen ja toisaalta siirtämällä osa 
vuotuisesta ylijääiDästä osittamattomaan li
sävakuutusvastuuseen. Velvoite kartuttaa 
toimintapääomaa olisi sitä suurempi, mitä 
kauempana tavoitevyöhykkeen alarajasta 
ollaan. Vastaavasti rajoitettaisiin myös voi
tonjakoa omistajille siten kuin 12 luvun 
2 §:ssä säädetään. 

Pykälän 3 momentin mukaan siirto ositet
tuun lisävakuutusvastuuseen olisi kokonaan 
kielletty, jos toimintapääoma olisi pienempi 
kuin vakavaraisuusraja. Tällöin yhtiön olisi 
käytettävä koko vuotuinen ylijäämänsä toi
mintapääoman kartuttamiseen eikä myöskään 
osittamattomasta lisävakuutusvastuusta saisi 
tehdä siirtoa ositettuun lisävakuutusvastuu
seen. 

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

12 luku. Voitonjako ja yhtiön varojen muu 
käyttö 

1 a §. Uuteen 1 a §:ään ehdotetaan otetta
vaksi säännös työeläkeyhtiöiden varojen ja
kautumisesta omistajien ja vakuutuksenotta
jien kesken. Varojen jakautumista koskevalla 
säännöksellä on merkitystä vakuutuskannan 
Iuovuttamisen, yhtiön selvitystilan tai purka
misen taikka muun varojen jakamisen yh
teydessä. Ehdotuksen mukaan työeläkeyhtiön 
velat ylittävistä varoista kuuluu yhtiön osak-
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keen tai takuuosuuden omistajalle osakkeita 
tai takuuosuuksia vastaava osuus yhtiön 
omaan pääomaan tehdystä sijoituksesta sekä 
sijoituksille laskettu kohtuullinen tuotto. 
Muu osa varoista kuuluu vakuutuksenottajil
le osana vakuutuskantaa. 

Ehdotetun säännöksen mukaan näiden va
rojen jakautuminen toisaalta vakuutuksenot
tajien ja toisaalta osakkeiden tai takuu
osuuksien omistajien kesken määräytyisi sen 
mukaan, missä määrin yhtiön kokonaisvaral
lisuus olisi kertynyt näiltä tahoilta. Osakkei
den tai takuuosuuksien omistajille kuuluva 
osuus yhtiön varoista määriteltäisiin sillä 
perustella, millaisen sijoituksen omistajat 
ovat tehneet yhtiön omaan pääomaan yhtiötä 
perustettaessa tai myöhemmin osakepääomaa 
tai takuupääomaa korotettaessa. Mahdollisia 
pääomalainoja tai muita vastaavia sijoituksia 
ei tällöin kuitenkaan otettaisi huomioon. 

Osakepääomalle laskettavasta tuotosta ja 
maksettavasta osingosta tai takuupääomalle 
maksettavasta korosta olisi määrättävä yh
tiöjärjestyksessä. Kohtuullisen tuotoon voi
taisiin sisällytää omistukseen liittyvää riskiä 
vastaava marginaali. Eläkevakuutusyhtiössä 
osake- tai takuupääoman menettämiseen liit
tyvä riski on erittäin pieni erityisesti sen jäl
keen, kun yhtiöiden vakavaraisuussäännöksiä 
ja valvontaa muutetaan tässä esityksessä eh
dotetulla tavalla. Tarkoitus on, että tuotto 
osakkaille osoitettaisiin tilinpäätöksessä yli
jäämän kautta omaan pääomaan, josta osin
ko tai korko voitaisiin maksaa ja jolloin 
osakkaiden osuus yhtiön koko varallisuudes
ta näkyisi taseessa omana pääomana. Arvon
korotusrahastoa ei kuitenkaan luettaisi osak
kaille kuuluvaan osuuteen. Jos yhtiön osake
pääomaa jouduttaisiin alentamaan, alennus 
pienentäisi vastaavasti osakkaiden osuutta 
yhtiön varoista. 

Muu osa yhtiön velat ylittävistä varoista 
ehdotetaan kuuluvaksi aina vakuutuksenotta
jille. Siten ehdotuksen mukaan luovutettaes
sa eläkevakuutusyhtiön vakuutuskanta tai 
sen osa toiselle vakuutusyhtiölle, luovutetta
van vakuutuskannan osuus sanotuista varois
ta siirrettäisiin vakuutuskannan mukana vas
taanottavaan yhtiöön. Kannansiirto on tehtä
vä siten, että TEL:n 12 a §:n kohtuusperiaat
e toteutuu luovutettavan vakuutuskannan 
osalta. 

Osakeyhtiölain 12luvun 1 §:n mukaan sel
laisen osakeyhtiön, jonka toiminnalla on ko
konaan tai osaksi muu tarkoitus kuin voiton 
tuottaminen osakkeenomistajille, on otettava 
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yhtiöjärjestykseensä määräykset voiton käy
töstä sekä netto-omaisuuden käytöstä selvi
tysmenettelyssä. Koska eläkeyhtiön varat 
jakautuisivat ehdotuksen mukaan muutoinkin 
osakeyhtiölaista poikkeavana tavalla, ehdote
taan selvyyden vuoksi yhtiöjärjestykseen 
otettavaksi määräykset, miten omistajien 
osuus varoista ja varoille laskettava kohtuul
linen tuotto määräytyvät. 

Pykälän 2 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriö antaisi tarvittaessa tarkem
mat määräykset tämän pykälän soveltamises
ta. 

2 §.Voimassa olevan lain 2 §:n 1 momen
tin mukaan osakeyhtiölain 12 luvun 2 §:n 1 
momentissa ja 4 §:n 2 momentissa tarkoitet
tu voitonjako on kielletty, jos vakuutusyhti
ön oma pääoma alittaa vähimmäismääränsä. 
Koska lakisääteistä työeläkevakuutusta har
joittavan vakuutusyhtiön oman pääoman vä
himmäismäärästä ehdotetaan säädettäväksi 
6 a §:n 3 momentissa, pykälän 1 momenttia 
on tarkennettu tältä osin. 

Pykälään ehdotetaan otettavaksi uusi 2 
momentti, jonka mukaan lakisääteistä eläke
vakuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön voi
tonjako yhtiön osakkaille olisi kielletty 
myös, jos yhtiön toimintapääoma olisi pie
nempi kuin 11 luvun 6 a § :n 1 momentin 
mukainen vakavaraisuusraja. Jos toiminta
pääoma olisi suurempi kuin edellä tarkoitettu 
vakavaraisuusraja mutta pienempi kuin sen 
kaksinkertainen määrä, voitonjakoa olisi ra
joitettava siten, kuin sosiaali- ja terveysmi
nisteriö tarkemmin määrää. Rajoitukset täs
mennettäisiin sosiaali- ja terveysministeriön 
vahvistamissa perusteissa. Tarkoituksena on, 
että rajoitukset olisivat sitä ankarampia, mitä 
pienempi toimintapääoma on verrattuna va
kavaraisuusrajaan. 

Pykälään lisätyn uuden 2 momentin joh
dosta nykyinen 2 momentti siirtyy 3 mo
mentiksi. 

4 §.Voimassa olevan lain 4 §:n 2 momen
tin sisältämiä viittauksia on tarkistettu ehdo
tettujen muutosten johdosta. 

14 luku. Vakuutusyhtiöiden valvonta 

5 a §.Voimassa olevan lain 5 a §:n 1 mo
mentin 5 kohdassa olevaa viittaussäännöstä 
ehdotetaan tarkennettavaksi ehdotettujen 
muutosten johdosta. 

5 c §. Uuteen 5 c §:ään ehdotetaan otetta
vaksi säännökset siitä, mitä seuraa, jos työ
eläkeyhtiö ei täytä vakavaraisuusvaatimuk
sia. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan säännös
tä, jonka mukaan lakisääteistä eläkevakuu
tusta harjoittavan vakuutusyhtiön, jonka toi
mintapääoma olisi pienempi kuin 11 luvun 
6 a §:n 1 momentin mukamen toimintapää
oman vähimmäismäärä, olisi viipymättä toi
mitettava sosiaali- ja terveysministeriön hy
väksyttäväksi yhtiön taloudellisen aseman 
tervehdyttämissuunnitelma. Ehdotettu sään
nös vastaa voimassa olevan lain mukaista 
seuraamusta toimintapääoman vähimmäis
määrän aUttamisesta. Samoin olisi ehdotuk
sen mukaan meneteltävä, jos toimintapää
oma lisättynä sillä määrällä, jolla 10 luvun 
2 §:n 3 momentissa tarkoitettu tasoitusmäärä 
ylittää laskuperusteiden mukaisen vähim
mäismäärän, olisi pienempi kuin 11 luvun 
6 a §:n 1 momentissa tarkoitettu vakavarai
suusraja. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta
vaksi säännös, jonka mukaan lakisääteistä 
eläkevakuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön, 
jonka toimintapääoma olisi pienempi kuin 
11 luvun 6 a §:n 2 momentin mukainen ta
kuumäärä tai joka ei täyttäisi 11 luvun 
6 a §:n 5 momentissa asetettua oman pää
oman vähimmäisvaatimusta, olisi viipymättä 
toimitettava sosiaali- ja terveysministeriön 
hyväksyttäväksi lyhyen aikavälin rahoitus
suunnitelma. Ehdotettu säännös vastaa voi
massa olevan lain seurauksia takuumäärän 
tai oman pääoman vähimmäismäärän alitta
misesta. 

6 §.Voimassa olevan lain 6 §:n 1 momen
tin 3 ja 4 kohdan sisältämiä viittauksia on 
tarkistettu ehdotettujen muutosten johdosta. 

15 luku. Selvitystila ja purkaminen 

1 §. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan 
säännöstä, jonka mukaan lakisääteistä eläke
vakuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön, jon
ka toimintapääoma olisi pienempi kuin 11 
luvun 6 a §:n 2 momentin mukainen takuu
määrä tai jonka oma pääoma ei täyttäisi 11 
luvun 6 a §:n 3 momentin vähimmäisvaati
muksia, olisi asetettava selvitystilaan ja pu
rettava, jollei mainittuja vaatimuksia olisi 
täytetty kolmen kuukauden kuluessa siitä, 
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kun asia ilmoitettiin yhtiökokoukselle. Sa
malla lainkohtaan sisältyviä viittauksia on 
muutettu ehdotettujen muutosten johdosta. 

2 §. Voimassa olevan 2 §:n 1 momentin 
sisältämiä viittauksia on tarkistettu ehdotet
tujen muutosten johdosta. 

20 §.Pykälän 2 momenttiin sisältyviä viit
tauksia on muutettu ehdotettujen muutosten 
johdosta. 

Voimaantulosäännös. Laki ehdotetaan tule
vaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997. 
Lain 10 luvun 2 §:n 2 momentti ja 11 luvun 
1 §:n 1 momentti tulisivat kuitenkin voi
maan 31 päivänä joulukuuta 1996. 

Voimaantulosäännöksen 2 ja 3 momentissa 
ehdotetaan siirtymäsäännöksiä, joiden mu
kaan toiminnassa olevan, lakisääteistä eläke
vakuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön tulisi 
kuuden kuukauden kuluessa lain voimaan
tulosta muuttaa yhtiöjärjestyksensä vastaa
maan ehdotettuja muutoksia. Saman siirty
mäajan kuluessa yhtiön tulisi hakea sosiaali
ja terveysministeriön vahvistus asianomaisil
le muutoksille. Edelleen ilmoitukset yhtiöjär
jestyksen muutoksista tulisi tehdä rekiste
röintiä varten kahden kuukauden kuluessa 
ministeriön hyväksymispäätöksestä. Lisäksi 
ehdotetaan, että eläkevakuutusyhtiöt saattai
sivat hallintoneuvostonsa ja hallitustensa 
kokoonpanot vastaamaan muutettujen yh
tiöjärjestystensä määräyksiä vuoden kuluessa 
siitä, kun yhtiöjärjestyksen muutos on mer
kitty kaupparekisteriin. Yhtiöjärjestysten 
muuttaminen vaatii jonkin verran aikaa yhti
öiden sisäisten päätöksentekojärjestelmien 
takia. Yhtiöjärjestykset muutetaan yhtiöko
kouksissa, joilla on omat kokoontumisaika
taulunsa. Kuuden kuukauden määräaika on 
katsottu tässä tapauksessa riittäväksi. 

Sen estämättä, mitä 11 luvun 6 a §:n 1 ja 
2 momentissa säädettäisiin, lakisääteistä elä
kevakuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön 
toimintapääoman vähimmäismäärä olisi 
vuonna 1997 yksi kolmasosa ja vuonna 
1998 kaksi kolmasosaa mainitun pykälän 1 
momentin mukaisesta toimintapääoman vä
himmäismäärästä. Vastaavasti mainitun py
kälän 2 momentissa tarkoitettu takuumäärä 
olisi vuosina 1997 ja 1998 puolet edellä tar
koitetusta toimintapääoman vähimmäismää
rästä. 

Lain voimaantulosäännöksen 5 momentin 
mukaan lain voimaan tullessa katsottaisiin 
lain 12luvun 1 a §:ää sovellettaessa lakisää
teistä eläkevakuutusta harjoittavan vakuu
tusyhtiön osakkaille kuuluvan yhtiön viimei-

sen tilinpäätöksen mukainen sidottu ja vapaa 
oma pääoma. Keskinäisessä vakuutusyhtiös
sä takuupääoma kuuluu takuuosuuksien 
omistajille ja muilta osin oma pääoma kuu
luu osakkaana oleville vakuutuksenottajille. 
Nykyisin toiminnassa olevat eläkevakuu
tusyhtiöt ovat voineet ennen TEL:n voi
maantuloa ja sen jälkeenkin aina vuoteen 
1995 asti harjoittaa myös henkivakuutustoi
mintaa. Kohtuusperiaatteen tulkinta henkiva
kuutuksessa on ollut väljempää ja vähem
män säänneltyä kuin lakisääteisessä eläkeva
kuutuksessa. Siksi, jos yhtiö on merkittäväs
sä määrin harjoittanut henkivakuutustoimin
taa, olisi se voitava ottaa huomioon omista
jien osuutta yhtiön varoista määrättäessä. 
Tämä olisi mahdollista ministeriön luvalla. 
Tätä koskeva hakemus olisi tehtävä ministe
riölle vuoden kuluessa lain voimaantulosta. 

1.2. Työntekijäin eläkelaki 

12 §.Pykälässä säädetään eläkkeistä aiheu
tuvan vastuun jakautumisesta eläkelaitosten 
kesken. Nykyisin eläkelaitos on vastuussa 
vakuuttamastaan vanhuuseläkkeestä siltä 
osin kuin sitä on ansaittu 23 vuoden iän 
täyttämisen jälkeen ennen sitä kalenterivuot
ta, jona työntekijä täyttää 55 vuotta. Vastuu 
on vastannut 1,5 prosentin karttumaa asian
omaisen vuoden ansioista. Pykälän 1 mo
mentin 1 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että eläkelaitoksen vastuu rajattaisiin 
kolmasosaan edellä mainitusta määrästä. -
Työeläkkeiden rahoitustekniikkaan ehdotet
tujen muutosten takia ehdotetaan pykälän 1 
momenttiin lisättäväksi mahdollisuus täyden
tää eläkelaitosten vastuulla olevia vanhuus
eläkkeiden osia laskuperustekoron ja vastuu
velan laskennassa käytettävän rahastokoron 
erotosta vastaavalla määrällä. Tämä toteutet
taisiin korottamalla laitosten vastuulla olevia 
eläkkeiden osia sosiaali- ja terveysministeri
ön vahvistamissa perusteissa määritellyllä ta
valla. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdassa määritel
lään eläkelaitoksen vastuu työkyvyttömyys
ja työttömyyseläkkeistä ja kuntoutusrahoista. 
Pykälää ehdotetaan tältä osin muutettavaksi 
siten, että myös näiden eläkelajien osalta 
olisi mahdollista käyttää laskuperustekoron 
ja vastuuvelan laskennassa käytettävän koron 
erotosta vastaavia tuottoja laitosten vastuulla 
olevien eläkkeiden osien korottamiseen. Tä
mä toteutettaisiin korottamalla laitosten vas
tuulla olevia eläkkeiden osia sosiaali- ja ter-
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veysministeriön vahvistamissa perusteissa 
määritellyllä tavalla. Menettely vastaa voi
massa olevan lain mukaista vanhuuseläkkei
den osalta olemassa olevaa mahdollisuutta. 

Pykälän 1 momentin 3 kohdassa oleva 
viittaus sosiaaliministeriöön on tarkistettu. 

Pykälän 1 momentin 4 kohtaan sisältyvää 
viittaosta on muutettu ehdotettujen muutos
ten johdosta. 

12 a §. Pykälän 4 momentin viittaus va
kuutusyhtiölakiin muutetaan vakuutusyh
tiölakiin ehdotettuja muutoksia vastaavaksi. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 5 
momentti, jossa säädettäisiin laskuperusteko
rosta. Lisäksi ehdotetaan, että laskuperuste
koron ja vastuuvelan laskennassa käytettävän 
rahastokoron erotusta vastaava määrä käytet
täisiin rahastojen vahvistamiseen korottamal
la eläkelaitosten vastuulla olevia eläkkeiden 
osia 12 §:n 1 momentin mukaisesti. 

Jotta uudistus ei johtaisi työeläkkeiden 
rahastointiasteen alenemiseen, on välttämä
töntä pyrkiä asettamaan laskuperustekorko 
niin korkealle kuin mahdollista. Tästä syystä 
ehdotetaan, että ensisijaisena kriteerinä tas
kuperustekoron tasoa määriteltäessä on pi
dettävä eläkkeiden turvaamista. Toisaalta on 
selvää, ettei laskuperustekorko voisi ylittää 
sitä tuottotasoa, joka eläkelaitosten on sijoi
tuksilleen mahdollista saada. Tästä syystä 
ehdotetaan, että laskuperustekoron tasoa 
määrättäessä otettaisiin lisäksi huomioon 
eläkelaitosten sijoituksille saatavissa oleva 
tuotto. Muutos merkitsisi samalla myös sitä, 
että korkotuottoa ei enää voisi käyttää yh
teisellä vastuulla olevien rahastoimattomien 
eläkkeiden kustantamiseen. 

Voimaantulosäännös. Laki ehdotetaan tule
vaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997. 

Lain voimaantulosäännöksen 2 momentin 
mukaan vanhuuseläkkeiden rahastointia kos
keva muutos koskisi lain voimaantulon jäl
keiseen aikaan ajoittuvasta työskentelystä 
kertyvää eläketurvaa. Määrättäessä eläkelai
toksen vastuuta vanhuuseläkkeestä, joka pe
rustuisi lain voimaantuloa edeltäneeseen pal
velusaikaan, sovellettaisiin ennen lain voi
maantuloa voimassa ollutta lakia ottaen kui
tenkin huomioon, mitä voimaantulosäännök
sen 3 momentissa säädetään. Muilta osin 
12 §:ään ehdotettuja muutoksia sovellettai
siin niihin eläkkeisiin ja kuntoutusrahoihin, 
jotka on myönnetty lain voimaantulon jäl
keen. 

Lain voimaantulosäännöksen 3 momenttiin 
ehdotetaan säännöstä eläkelaitosten vastuusta 

siltä osin kuin se koskee aikaa ennen lain 
voimaantuloa rahastoituja etuuksia. Jotta ra
hastokoron muutos ei johtaisi rahastotäyden
nystarpeeseen, ehdotetaan, että lain voimaan 
tullessa vastuuvelan tai eläkevastuun perus
teiden muuttamisen johdosta pienennettäisiin 
eläkelaitoksen vastuulla olevia vähimmäis
turvan mukaisia eläkkeen ja kuntootusrahan 
osia siten, että niiden pääoma-arvo säilyisi. 
Koska koron muutos on laskuperusteasia, 
tämä toteutettaisiin siten, että vastuu olisi sa
man suuruinen sekä ennen lain voimaantuloa 
voimassa olleiden perusteiden mukaan että 
lain voimantulon jälkeen voimassa olevien 
perusteiden mukaan. Tarkoituksena olisi li
säksi, että perustemuutosta toteutettaessa 
voitaisiin tarpeen mukaan ottaa huomioon 
myös kuolevuoden alenemisesta mahdolli
sesti aiheutuva kuolevuusperusteen muutos
tarve. TEL:n 11 §:n mukaisten lisäetujen 
osalta laskuperusteiden muutos ja siten elä
kelaitosten vastuulla olevien eläkkeiden 
muunto olisi tarkoitus tehdä 31 päivänä jou
lukuuta 1997. 

Voimaantulosäännöksen 4 momenttiin eh
dotetaan otettavaksi säännös, jonka mukaan 
sen estämättä, mitä muualla laissa säädetään, 
laskuperustekoron ja vastuuvelan laskennas
sa käytettävän rahastokoron erotosta vastaa
van tuotto tai sen osa voitaisiin käyttää vuo
sina 1997-1999 toimintapääoman vahvista
miseen. Siirtojen suuruus määriteltäisiin si
ten, että tämän ajan kuluttua eläkeyhtiöiden 
toimintapääomat kasvaisivat tavoitevyöhyk
keelle. Siirroista määrättäisiin tarkemmin 
laskuperusteissa. Tänä aikana, jolloin toimin
tapääomia näin kartutettaisiin, ei sitä saisi 
toisaalta purkaa siirroilla asiakashyvityksiin. 
Myöskään eläkekassa tai eläkesäätiö ei saisi 
näin muodostettua vastuun osaa pienentää. 

1.3. Lyhytaikaisissa työsuhteissa 
olevientyöntekijäin eläkelaki 

9 §. Pykälään ehdotetaan vastaavia muu
toksia kuin TEL:n 12 pykälään. 

Voimaantulosäännös. Lakiin ehdotetaan 
vastaavia voimaantulosäännöksiä kuin TEL:n 
12 §:ään. 

1.4. Merimieseläkelaki 

3 a §. Pykälään ehdotetaan vastaavia muu
toksia kuin TEL:n 12 §:ään. 
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Voimaantulosäännös. Lakiin ehdotetaan 
vastaavia voimaantulosäännöksiä kuin työ
ntekijäin eläkelain 12 pykälän. 

1.5. Vakuutuskassalaki 

79 §.Pykälän mukaan eläkekassan sääntö
jen mukaisista sitoumuksista aiheutuva vas
tuu kirjataan vastuuvelaksi, jonka muodosta
vat vakuutusmaksuvastuu ja korvausvastuu. 
Vakuutusmaksuvastuu vastaa voimassa ole
vissa sitoumuksissa tarkoitetuista tulevista 
vakuutustapahtumista johtuvien suoritusten 
ja näistä sitoumuksista aiheutuvien muiden 
menojen pääoma-arvoa vähennettynä tulevi
en vakuutusmaksujen pääoma-arvolla. Kor
vausvastuu vastaa sattuneiden vakuutusta
pahtumien johdosta suoritettavia, maksamat
ta olevia korvaus- ja muita määriä sekä run
sasvahinkoisten vuosien varalta vastuuopilli
sesti laskettavaa tasoitusmäärää. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan tehtä
väksi TEL:n mukaista toimintaa harjoittavien 
eläkekassojen osalta lisäys, joka koskisi uut
ta vakuutusmaksuvastuun osaa, lisäva
kuutusvastuuta. Lisävakuutusvastuuseen siir
rettäisiin TEL:n muutoksen voimaantu
losäännöksen 4 momentin mukaisesti vuosi
na 1997-1999 laskuperustekoron ja vastuu
velan laskemisessa käytettävän koron (rahas
tokoron) erotusta vastaava tuotto siten kuin 
laskuperusteissa määrätään. TEL:n muutok
sen voimaantulosäännöksen mukaan lisäva
kuutusvastuuta ei voisi pienentää. 

TEL:n 12 ja 12 a §:n muuttamista koske
van ehdotuksen tarkoituksena on ohjata las
kuperusteissa määriteltävä osa laskuperuste
koron ja rahastokoron erotusta vastaavista si
joitusten tuotoista eläkevakuutusyhtiöiden 
toimintapääomien kasvattamiseen. Tämä ta
pahtuu siirtämällä sanottu määrä vakuu
tusyhtiölain 10 luvun 2 §:n mukaiseen osi
ttamattomaan lisävakuutusvastuuseen. 

TEL:n mukaista toimintaa harjoittaville 
eläkekassoille ei ole vakuutuskassalaissa sää
detty vakuutusyhtiöiden toimintapääomia 
vastaavia vaatimuksia eikä vakuutuskassala
kiin myöskään sisälly vakuutusyhtiölaissa 
olevaa lisävakuutusvastuuta koskevaa sään
telyä. Näin ollen edellä ehdotettua muutosta 
ei voida toteuttaa eläkekassoissa osana toi
mintapääomasääntelyä. Vakuutuskassalakia 
tulee tästä syystä muuttaa siten, että eläke
kassan vastuuvelkaan sisällytetään erä, johon 
TEL:ssä säädetty korkoero voidaan siirtää 
vakuutusyhtiöitä vastaavalla tavalla. 

Koska ehdotettu lisävakuutusvastuu on osa 
vastuu velkaa, uusi sääntely ei muuttaisi esi
merkiksi eläkekassojen fuusio- ja vastuun
siirtomenettelyä. Siirtyvää vakuutuskantaa 
vastaava osuus lisävakuutusvastuusta siirtyisi 
näissä tilanteissa osana vastuuvelkaa. 

Voimaantulosäännös. Laki ehdotetaan tule
vaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997. 

1.6. Eläkesäätiölaki 

43 §. Eläkesäätiölain 43 § sisältää sään
nökset eläkesäätiön eläkevastuun laskemises
ta. Pykälän 1 momentin mukaan eläkesääti
ön sääntöjen mukaisista sitoumuksista aiheu
tuva vastuu kirjataan eläkevastuuksi. Pykä
län 2 momentin mukaan eläkevastuu laske
taan sosiaali- ja terveysministeriön määräys
ten mukaisesti ennen tilinpäätöshetkeä alka
neista eläkkeistä ja muista etuuksista 1 koh
dan mukaisesti ja eläkesäätiön toimintapiiriin 
kuuluvien henkilöiden vastaisista eläkkeistä 
ja muista etuuksista kohdan 2 mukaisesti. 

Pykälän 2 momentin uudeksi kolmanneksi 
kohdaksi ehdotetaan tehtäväksi TEL:n mu
kaista toimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden 
osalta lisäys, joka koskisi uutta eläkevastuun 
osaa. Eläkevastuu laskettaisiin sosiaali- ja 
terveysministeriön antamien määräysten mu
kaan siitä määrästä, joka siirretään eläkesää
tiön vastuulle ehdotetun TEL:n muutoksen 
voimaantulosäännöksen 4 momentin mukai
sesti vuosina 1997-1999 ja joka vastaa tas
kuperustekoron ja eläkevastuun laskemisessa 
käytettävän koron (rahastokoron) erotusta 
vastaavaa tuottoa. TEL:n muutoksen voi
maantulosäännöksen mukaan tätä vastuun 
osaa ei voisi pienentää. 

Ehdotettujen TEL:n 12 ja 12 a §:n muu
tosten tarkoituksena on ohjata laskuperus
teissa määriteltävä osa laskuperustekoron ja 
rahastokoron erotusta vastaavista sijoitusten 
tuotoista eläkevakuutusyhtiöiden toiminta
pääomien kasvattamiseen. Tämä tapahtuisi 
siirtämällä sanottu määrä vakuutusyhtiölain 
10 luvun 2 §:n mukaiseen osittamattomaan 
lisävakuutusvastuuseen. 

TEL:n mukaista toimintaa harjoittaville 
eläkesäätiöille ei ole eläkesäätiölaissa sää
detty vakuutusyhtiöiden toimintapääomia 
vastaavia vaatimuksia eikä eläkesäätiölakiin 
myöskään sisälly vakuutusyhtiölaissa olevaa 
lisävakuutusvastuuta koskevaa sääntelyä. 
Esitystä ei eläkesäätiöissä voitaisi näin ollen 
toteuttaa osana toimintapääomasääntelyä. 
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Edellä mainituista syistä eläkesäätiölakia 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että elä
kesäätiön eläkevastuuseen sisällytettäisiin 
erä, johon TEL:ssä säädetty korkoero voitai
siin siirtää vakuutusyhtiöitä vastaavalla ta
valla. Tämä siirto tulisi ehdotuksen mukaan 
olemaan, samalla tavoin kuin vakuutusyhti
öissä ja eläkekassoissa, osa eläkevastuuta. 

Koska kyseessä on eläkevastuuseen sisäl
tyvä erä, uusi sääntely ei muuttaisi esimer
kiksi eläkesäätiöiden vakuutustoiminnan luo
vutusta tai fuusiota koskevaa menettelyä. 
Yhteiseläkesäätiössä eläkevastuu lasketaan 
aina työnantajakohtaisesti oli kyse sitten niin 
sanottua tasaavaa järjestelmää noudattavasta 
eläkesäätiöstä tai eläkesäätiöstä, joka noudat
taa työnantajakohtaista järjestelmää. Jos työ
nantaja eroaa tai joutuu eroamaan yhteiselä
kesäätiöstä, kyseisen työnantajan eläkevastuu 
ja sitä vastaavat varat siirtyvät toiseen elä
kesäätiöön, eläkekassaan tai vakuutusyhtiöön 
eläkesäätiölain säännösten mukaisesti. Eläke
vastuuseen sisältyvä uusi erä siirtyy vakuu
tustoiminnan luovutuksen yhteydessä vas
taanottavan eläkelaitoksen vastaavaan vas
tuuvelan osaan. 

Voimaantulosäännös. Laki ehdotetaan tule
vaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997. 

2. Tarkemmat 
määräykset 

säännökset ja 

Ehdotetun vakuutusyhtiölain 11 luvun 
6 a §:n mukaan lakisääteistä eläkevakuutus
liikettä harjoittavan vakuutusyhtiön vakava
raisuusrajan laskemisesta säädettäisiin ase
tuksella. Sosiaali- ja terveysministeriö antaisi 
tarkemmat määräykset asetuksen soveltami
sesta. Ehdotettujen vakuutusyhtiölain muu
tosten johdosta toimintapääomaan luettavista 
eristä annetun asetuksen ( 462/1995) tehdään 
tarvittavat muutokset. 

3. Säätämisjärjestys 

Hallituksen esitykseen sisältyvässä lakieh
dotuksessa vakuutusyhtiölain muuttamisesta 
on säännösehdotuksia, joiden säätämisjärjes
tystä on tarkasteltava hallitusmuodon 
12 §:ssä säädetyn omaisuudensuojan laajuut
ta koskevien vakiintuneiden tulkintojen pe
rusteella. 

Ehdotettu vakuutusyhtiölain 7 luvun uusi 
8 § vaikuttaisi työeläkeyhtiön osakkaiden 
päätösvaltaan yhtiön hallinnossa tavalla, jota 
yleisen valtiosääntöoikeudellisen tarkastelun 

perusteella voidaan eduskunnan perustuslaki
valiokunnan aiemman tulkintakäytännön no
jalla pitää kansalaisten yleisestä ja välittö
mästä omaisuudensuojasta tulkintakäytännös
sä johdetun, yksityisoikeudellisten yhteisöjen 
omistajien niin sanotun välillisen omaisuu
densuojan rajoittamisena. Tämä tulkinta ei 
kuitenkaan ota huomioon työeläkejärjestel
män ja -yhtiöiden erityisluonnetta, joka 
poikkeaa keskeisesti muista yksityisoikeu
dellisista yhteisöistä, joiden osalta todettu 
tulkintakäytäntö on muodostunut. 

Työeläkevakuutusyhtiöt hoitavat julkisoi
keudellista, erityisesti julkisesti valvottua ja 
luvanvaraista tehtävää, harjoittavat lakisää
teistä työeläkevakuutusliikettä, jonka rahoi
tus kustannetaan lakisääteisillä työeläkemak
suilla. Työeläkevakuutus on merkittävä osa 
suomalaista pakollista sosiaaliturvajärjestel
mää. Tämän vuoksi työeläkevakuutusyhtiön 
osakkaiden oikeudet yhtiön toiminnassa ovat 
nykyiselläänkin rajoitetut ja osakkeenomista
jilla ja takuupääoman omistajilla on yhtiön 
omistajina ensisijaisesti kansantaloudellisesti 
keskeisen eläketurvajärjestelmän hoitotehtä
vä. 

Lisäksi - toisin kuin tavallisissa yksityisoi
keudellisissa yhteisöissä - työeläkevakuu
tusyhtiön osakkeiden ja takuuosuuksien 
omistajien vastuu yhtiön talouden vakaudes
ta on toissijainen. Varsinainen vakavarai
suusvastuu, jota laajentaa lakisääteinen yh
teisvastuu muidenkin työeläkevakuutusyhti
öiden taloudesta, kuluu lähinnä vakuutuk
senottajille ja vakuutetuille. Tämän perus
teella vakuutuksenottajilla ja vakuutetuilla 
on keskeinen, lähes omistajien oikeuteen 
verrattava syy osallistua yhtiön päätöksente
koon tavalla, jota tarkastellulla säännöksellä 
ehdotetaan toteutettavaksi. 

Ehdotettu vakuutusyhtiölain 12 luvun 
1 a § sisältää säännöksiä omistusoikeudesta 
työeläkevakuutusyhtiön nettovarallisuuteen. 
Edellä viitatun yleisen yhteisöoikeudellisen 
omaisuudensuojatulkinnan mukaan ehdotettu 
1 a § rajoittaisi työeläkevakuutusyhtiön 
osakkeiden tai takuuosuuksien omistajien 
välillistä omaisuudensuojaa tavalla, joka 
saattaa edellyttää lakiehdotuksen toteuttamis
ta valtiopäiväjärjestyksen 67 §:n mukaisessa 
perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Kuten 
työeläkevakuutusyhtiön hallintoa koskevan 
edellä käsitellyn säännösehdotuksen osalta, 
ehdotetun vakuutusyhtiölain 12 luvun 
1 a §:n suhteen muuttavat suomalaisen työ-
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eläkejärjestelmän erityispiirteet kuitenkin 
mukaan tulkintaa ratkaisevasti. 

Suomalaiselle työeläkejärjestelmälle on 
ominaista, ettei työeläkevakuutusyhtiön 
osakkeiden tai takuuosuuksien omistajien 
voida katsoa tavanomaisessa yhteisöoikeu
dellisessa mielessä omistavan yhtiön varalli
suutta, joka on sijoitustoiminnan tuottojen 
lisäksi koottu valvontaviranomaisen hyväk
symillä vakuutusmaksuilla aikaisemmin ko
konaan vakuutuksenottajilta, ja vuodesta 
1993 lukien vakuutuksenottajilta ja vakuute
tuilta. Järjestelmälle luonteenomaista on, että 
työeläkevakuutusyhtiön osakkeiden ja takuu
osuuksien omistajien sijoitukset yhtiöön ei
vät riitä kattamaan riskejä yhtiön sijoitustoi
minnassa. Työeläkevakuutusyhtiön vakava
raisuus turvataan toimintapääomalla, jonka 
riittävyydestä yhtiön osakkeiden tai takuu
osuuksien omistajilla ei ole suoranaista ensi
sijaista vastuuta. Työeläkevakuutusyhtiön 
joutuessa selvitystilaan mahdolliset tappiot 
jäävät - toisin kuin yksityisoikeudellisissa 
yhteisöissä - vakuutuksenottajien ja vakuu
tettujen vastattaviksi. 

Työeläkejärjestelmän edellä todetun luon
teen johdosta työeläkevakuutusyhtiön netto
varallisuudesta katsotaan vakuutustoimintaan 
vakiintuneen ja lainsäädännössä vahvistetun 
kohtuullisuusperiaatteen mukaisesti kuuluvan 
vakuutuksenottajille osa, jota ei ole luettava 
sijoituksia yhtiön omaan pääomaan tehneille 
osakkeiden tai takuuosuuksien omistajille 

1. 

tulevina osuuksina. Tällöin - tavallisia yh
teisöjä koskevista lainsäädännön periaatteista 
poiketen - kohtuullisuusperiaate rajoittaa 
edellä kuvailtujen työeläkejärjestelmän eri
tyispiirteiden, keskeisimmin vakuutuksenot
tajien ja vakuutettujen vastuun vuo
ksityöeläkevakuutusyhtlön osakkeiden ja 
takuuosuuksien omistajien oikeutta yhtiön 
omaisuuteen. 

Edellä esitetyn perusteella sekä erityisesti 
vakiintuneeseen, hallitusmuodon 12 §:ssä 
säädettyä omaisuudensuojaa koskevaan tul
kintakäytäntöön viitaten hallituksen käsityk
senä on, ettei kansalaisille kuuluvasta omai
suudensuojasta erityisesti eduskunnan perus
tuslakivaliokunnan tulkintakäytännössä joh
dettua, yksityisoikeudellisten yhtiöiden osak
kaiden omaisuudensuojaa, välillistä omaisuu
densuojaa rajoiteta hallituksen esitykseen 
sisältyvissä lakiehdotuksissa tavalla, joka 
edellyttäisi lakiehdotusten käsittelemistä val
tiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyssä jär
jestyksessä. Tämä johtuu erityisesti siitä, 
ettei lakiehdotuksen kohteena olevia työelä
kevakuutusyhtiöitä voida samaistaa tavalli
siin yksityisoikeudellisiin yhteisöihin, joiden 
osalta välillistä omaisuudensuojaa koskeva 
tulkintakäytäntö on muodostunut. 

Tämän johdosta voidaan hallituksen esi
tykseen sisältyvät lakiehdotukset käsitellä 
valtiopäiväjärjestyksen 66 §:n mukaisessa ta
vallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Lakieh
dotuksesta pyydetään kuitenkin perustuslaki
valiokunnan lausunto. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset 

Laki 
vakuutusyhtiölain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/1979) 11 luvun 

4 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa (389/1995), 
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muutetaan 1luvun 3 a §:n 2 momentti, 10 luvun 2 §:n 2 momentti ja 7 §:n 1 momentti, 11 
luvun 1 §:n 1 momentti, 12 luvun 2 §:n 1 momentti ja 4 §:n 2 momentti, 14 luvun 5 a §:n 1 
momentin 5 kohta ja 6 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta sekä 15 luvun 1 §:n 2 momentti, 2 §:n 
1 momentti ja 20 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 3 a §:n 2 momentti, 10 luvun 2 §:n 2 momentti, 11 lu
vun 1 §:n 1 momentti, 12 luvun 2 §:n 1 momentti, 14 luvun 5 a §:n 1 momentin 5 kohta ja 
6 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta sekä 15 luvun 1 §:n 2 momentti mainitussa laissa (389/1995) 
ja 10 luvun 7 §:n 1 momentti, 12luvun 4 §:n 2 momentti sekä 15 luvun 2 §:n 1 momentti ja 
20 §:n 2 momentti laissa (752/1993), sekä 

lisätään 7 lukuun siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen uusi 8 §, 11 lukuun, sellaisena 
kuin se on laissa (752/1993) ja (389/1995), uudet 6 aja 6 b §, 12 lukuun uusi 1 a §, 12 lu
vun 2 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa (389/1995), uusi 2 momentti, jolloin ny
kyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi sekä 14 lukuun uusi 5 c § seuraavasti: 

1luku 

Yleisiä säännöksiä 

3 a § 

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavaan 
vakuutusyhtiöön ei kuitenkaan sovelleta 2 
luvun 2 §:n 1-3 ja 5 momenttia, 4 §:n 1 
momentin 3 kohtaa, 5 §:n 1, 2 ja 5 moment
tia, 2 a lukua, 11luvun 4-6 §:ää, 13 lukua, 
14 luvun 1 §:n 2 momenttia, 4 §:n 2 ja 3 
momenttiaja 5 b §:ää eikä 16 luvun 3 §:n 4 
ja 5 momenttia sekä 5 a-5 c §:ää. 

?luku 

Yhtiön johto 

8 § 
Sen estämättä, mitä muualla tässä laissa 

säädetään, lakisääteistä eläkevakuutusta har
joittavalla vakuutusyhtiöllä on oltava hallin
toneuvosto, jonka valitsee yhtiökokous. Hal
lintoneuvosto nimittää hallituksen, johon 
kuuluu vähintään kolme jäsentä. 

Hallintoneuvostossa ja hallituksessa on 
oltava vakuutuksenottajien ja vakuutettujen 
edustajia. Vakuutuksenottajien ja vakuutet
tujen edustajat on valittava keskeisten työn
antajia ja palkansaajia edustavien keskusjär
jestöjen ehdottamista henkilöistä. Vakuutuk
senottajien ja vakuutettujen edustajia on ol
tava yhtä monta ja heidän yhteismääränsä on 
oltava vähintään puolet hallintoneuvoston ja 
vastaavasti hallituksen koko jäsenmäärästä. 
Hallintoneuvoston ja hallituksen ko
koonpanosta ja valinnasta määrätään tar
kemmin yhtiöjärjestyksessä. 

10 luku 

Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 

2§ 

Vakuutusmaksuvastuu vastaa voimassa 
olevissa vakuutussopimuksissa tarkoitetuista 
tulevista vakuutustapahtumista johtuvien 
suoritusten ja näistä vakuutuksista aiheutuvi
en muiden menojen pääoma-arvoa vähennet
tyinä tulevien vakuutusmaksujen pääoma-ar
vona ja lisättynä kesken sovitun vakuu
tusajan rauenneista vakuutuksista ehkä ai
heutuvan vastuun pääoma-arvolla. Vakuutus
sopimuksen luonteen niin edellyttäessä va
kuutusmaksuvastuu voidaan määrätä mak
settujen vakuutusmaksujen ja vakuutukselle 
hyvitettyjen muiden tuottojen yhteismääränä 
vähennettynä vakuutusturvan ylläpitämisestä 
ja vakuutuksen hoitamisesta vakuutussopi
muksen mukaan perityillä kuluilla. Vakuu
tusmaksuvastuuna pidetään myös sellaista 13 
luvun 3 §:n mukaisista lisäeduista aiheu
tunutta vastuuta, jota perusteiden mukaan ei 
saa käyttää muun kuin sellaisen tappion peit
tämiseen, joka on syntynyt vastuuvelan las
kuperusteiden muuttamisesta. Lakisääteistä 
eläkevakuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön 
osalta vakuutusmaksuvastuulla pidetään 
myös työntekijäin eläkelain 12 a §:n 2 mo
mentin mukaisista lisäeduista aiheutunutta 
vastuuta, joka jakautuu vakuutuksenottajille 
ositettuun osaan (ositettu lisävakuutusvastuu) 
ja vakuutuksenottajille osittamattomaan 
osaan (osittamaton lisävakuutusvastuu). Osi
tettua lisävakuutusvastuuta saadaan käyttää 
vain vakuutuksenottajille annettaviin työnte
kijäin eläkelain 12 a §:n 2 momentissa tar
koitettuihin lisäetuihin. Osittamatonta lisä
vakuutusvastuuta voidaan käyttää vastuuve-
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lan laskuperusteiden muuttamisesta synty
neen tappion sekä myös muun tappion peit
tämiseen siten kuin sosiaa.i- ja terveysminis
teriö tarkemmin määrää. 

7 § 
Sellaisen keskinäisen vakuutusyhtiön osak

kailta, jotka yhtiöjärjestyksen mukaan ovat 
vastuussa yhtiön sitoumuksista, on viipymät
tä taksoitettava lisämaksu, jos syntyneen 
tappion tai muun syyn takia vahinkovakuu
tusyhtiön toimintapääoma on pienempi kuin 
11 luvun 3 §:n mukainen takuumäärä, jos 
henkivakuutusyhtiön toimintapääoma on pie
nempi kuin 11 luvun 5 §:n tai 6 a §:n 2 mo
mentin mukainen takuumäärä, jos vakuutu
syhtiön oma pääoma ei täytä 11 luvun 6 §:n 
tai 6 a § :n 3 momentin mukaista vähimmäis
määrävaatimusta tai, jos selvitys- tai kon
kurssitilassa olevan yhtiön omaisuus ei riitä 
velkojen maksamiseen, ja tällöin vähintään 
niin suuri määrä kuin näiden tarkoitusten 
saavuttamiseksi tarvitaan. Jos osakkaiden 
vastuu yhtiöjärjestyksessä on rajoitettu, tak
soitus on kuitenkin sovitettava sen mukaan. 

11 luku 

Toimintapääoma 

1 § 
Vakuutusyhtiön toimintapääomalla tarkoi

tetaan sitä määrää, jolla vakuutusyhtiön va
rojen on katsottava ylittävän yhtiön velat ja 
muut niihin rinnastettavat sitoumukset. La
kisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan va
kuutusyhtiön vastuuvelasta vähennetään täl
löin 10 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitet
tua osittamaton lisävakuutusvastuu. Varat, 
velat ja sitoumukset määritellään ja arvioi
daan niiden luonne huomioon ottaen sosiaa
li- ja terveysministeriön määräämien perus
teiden mukaisesti. 

4 § 

(kumotaan) 

6 a § 
Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan 

vakuutusyhtiön toimintapääoman vähim
mäismäärä on kaksi kolmasosaa vakavarai-

360529A 

suusrajasta, kuitenkin vähintään kaksi pro
senttia vakuutusyhtiön työntekijäin eläkelain 
mukaisen vakuutuksen vastuuvelasta. Vaka
varaisuusraja määritellään riskiteoreettisesti 
vastaamaan yhden vuoden toimintapääoman 
tarvetta ottaen huomioon sijoitusten jakau
tuminen eri omaisuuslajeihin. Vakavarai
suusrajan laskemisesta säädetään tarkemmin 
asetuksella. 

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan 
vakuutusyhtiön takuumäärä on puolet 1 mo
mentin mukaisesta toimintapääoman vähim
mäismäärästä. Toimintapääomasta takuumää
rää vastaavan määrän on muodostuttava ase
tuksella säädettävistä eristä. 

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan 
vakuutusyhtiön oman pääoman on oltava vä
hintään kaksi prosenttia 2 momentin mukai
sesta takuumäärästä. Sosiaali- ja terveysmi
nisteriön määräämin ehdoin omaan pää
omaan rinnastetaan tätä pykälää sovelletta
essa vakuutusyhtiön ottama laina, jolla on 
huonompi etuoikeus kuin vakuutusyhtiön 
muilla sitoumuksilla. 

6 b § 
Jos lakisääteistä eläkevakuutusta harjoit

tavan vakuutusyhtiön toimintapääoma on 
suurempi kuin 6 a §:n 1 momentissa tarkoi
tetun vakavaraisuusrajan nelinkertainen mää
rä, siirto 10 luvun 2 §:n 2 momentin mukai
seen osittamattomaan lisävakuutusvastuuseen 
on kielletty. Jos ylityksen voidaan katsoa 
olevan luonteeltaan pysyvä, yhtiön on järjes
tettävä toimintansa siten, että yhtiön toimin
tapääoma palautuu ensimmäisessä virkkeessä 
tarkoitetun rajan alapuolelle. 

Jos lakisääteistä eläkevakuutusta harjoit
tavan vakuutusyhtiön toimintapääoma on 
suurempi kuin 6 a §:n 1 momentissa tarkoi
tettu vakavaraisuusraja mutta pienempi kuin 
vakavaraisuusrajan kaksinkertainen määrä, 
yhtiön on kartutettava toimintapääomaansa 
rajoittamalla siirtoa 10 luvun 2 §:n 2 mo
mentin mukaiseen ositettuun lisävakuutus
vastuuseen. 

Jos lakisääteistä eläkevakuutusta harjoit~ 
tavan vakuutusyhtiön toimintapääoma on 
pienempi kuin 6 a §:n 1 momentissa tarkoi
tettu vakavaraisuusraja, siirto 10 luvun 2 §:n 
2 momentin mukaiseen ositettuun lisävakuu
tusvastuuseen on kielletty. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem
mat määräykset tämän pykälän soveltamises
ta. 
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12luku 

Voitonjako ja yhtiön varojen muu käyttö 

1 a § 
Sen estämättä, mitä muualla tässä laissa 

tai osakeyhtiölaissa säädetään, yhtiön selvi
tystilan, purkamisen, vakuutuskannan luo
vuttamisen tai muun varojen jakamista kos
kevan järjestelyn yhteydessä lakisääteistä 
eläkevakuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön 
velat ylittävistä varoista kuuluu osakkeen
omistajille tai takuuosuuksien omistajille 
osakkeita tai takuuosuuksia vastaava osuus 
yhtiön omaan pääomaan tehdyistä sijoituk
sista ja niille lasketusta kohtuullisesta tuo
tosta. Muu osa velat ylittävistä varoista ar
vonkorotusrahasto mukaan lukien kuuluu 
vakuutuksenottajille osana vakuutuskantaa. 
Yhtiöjärjestykseen on otettava tätä pykälää 
koskevat määräykset. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarvit
taessa määräyksiä tämän pykälän soveltami
sesta. 

2§ 
Osakeyhtiölain 12 luvun 2 §:n 1 momen

tissa ja 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu voi
tonjako on kielletty, jos vakuutusyhtiön oma 
pääoma alittaa 11 luvun 6 § :n 1 momentissa 
tai 6 a §:n 3 momentissa säädetyn vähim
mäismäärän. Omaan pääomaan ei tällöin 
rinnasteta 11 luvun 6 §:n 1 momentissa ja 
6 a §:n 3 momentissa tarkoitettua vakuu
tusyhtiön ottamaa lainaa. 

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan 
vakuutusyhtiön voitonjako on kielletty myös, 
jos sen toimintapääoma on pienempi kuin 11 
luvun 6 a §:n 1 momentin mukainen vaka
varaisuusraja. Jos lakisääteistä eläkevakuu
tusta harjoittavan vakuutusyhtiön toiminta
pääoma on suurempi kuin edellä tarkoitettu 
vakavaraisuusraja mutta pienempi kuin sen 
kaksinkertainen määrä, voitonjakoa on rajoi
tettava siten kuin sosiaali- ja terveysministe
riö tarkemmin määrää. 

4 § 

Yhtiökokous voi kuitenkin päätöksellä, 
jota ovat kannattaneet osakkaat, joilla on 
vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa 
edustetuista äänimääristä, antaa voitosta käy
tettäväksi yleishyödylliseen tai siihen verrat
tavaan tarkoitukseen määriä, joilla 11 luvun 

6 §:ssä tai 6 a §:n 3 momentissa tarkoitet
tuun omaan pääomaan verrattuna ei ole sa
nottavaa merkitystä. 

14luku 

V akuutusybtiöiden valvonta 

5 a § 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi rajoittaa 

vakuutusyhtiön toimilupaa tai peruuttaa sen, 
jos: 

5) yhtiö ei ole kyennyt sille asetetussa 
määräajassa suorittamaan 5 b tai 5 c §:ssä 
tarkoitetussa taloudellisen aseman tervehdyt
tämissuunnitelmassa tai lyhyen aikavälin 
rahoitussuunnitelmassa esitettyjä toimenpi
teitä; tai 

5 c § 
Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan 

vakuutusyhtiön, jonka toimintapääoma on 
pienempi kuin 11 luvun 6 a §:n 1 momentin 
mukainen toimintapääoman vähimmäismää
rä, on viipymättä toimitettava sosiaali- ja 
terveysministeriön hyväksyttäväksi yhtiön ta
loudellisen aseman tervehdyttämissuunnitel
ma. Samoin on meneteltävä, jos yhtiön toi
mintapääoma lisättynä sillä määrällä, jolla 
10 luvun 2 §:n 3 momentissa tarkoitettu ta
soitusmäärä ylittää laskuperusteiden mukai
sen vähimmäismäärän, on pienempi kuin 11 
luvun 6 a §:n 1 momentissa tarkoitettu vaka
varaisuusraja. 

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan 
vakuutusyhtiön, jonka toimintapääoma on 
pienempi kuin 11 luvun 6 a §:n 2 momentin 
mukainen takuumäärä taikka jonka oma pää
oma ei täytä 11 luvun 6 a §:n 3 momentin 
vähimmäisvaatimusta, on viipymättä toimi
tettava ministeriön hyväksyttäväksi lyhyen 
aikavälin rahoitussuunnitelma. 

6 § 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi ottaa hal

tuunsa yhtiön hallinnassa olevaa omaisuutta 
taikka kieltää yhtiötä luovuttamasta tai pant
taamasta tällaista omaisuutta ilmoitettuaan 
asiasta niiden Euroopan talousalueeseen kuu
luvien muiden valtioiden vakuutustarkastuk
sesta vastaaville viranomaisille, joissa vahin
kovakuutussopimuksen kattama riski 2 a 
luvun 10 §:n mukaan sijaitsee tai jossa hen
kivakuutuksen ottaja asuu vakinaisesti tai, 
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jos henkivakuutuksen ottaja on oikeushenki
lö, se oikeushenkilön toimipaikka, johon 
sopimus liittyy, sijaitsee, jos: 

3) vakuutusyhtiö ei täytä tämän luvun 
5 b §:n 2 momentissa tai 5 c §:n 2 momen
tissa mainittuja 11 luvussa yhtiön toiminta
pääomalle ja omalle pääomalle asetettuja 
vaatimuksia; sekä 

4) vakuutusyhtiö ei enää täytä tämän luvun 
5 b §:n 1 momentissa tai 5 c §:n 1 momen
tissa mainittuja 11 luvussa yhtiön toiminta
pääomalle asetettua vaatimuksia ja ministe
riöllä on aihetta olettaa yhtiön taloudellisen 
tilan edelleen heikkenevän tai jos ministeriö 
katsoo yhtiön olevan joutumassa tällaiseen 
tilaan. 

15 luku 

Selvitystila ja pwkaminen 

1 § 

Vahinkovakuutusyhtiö, jonka toimintapää
oma on pienempi kuin 11 luvun 3 §:n mu
kainen takuumäärä, tai henkivakuutusyhtiö, 
jonka toimintapääoma on pienempi kuin 11 
luvun 5 §:n mukainen takuumäärä, tai la
kisääteistä eläkevakuutusta harjoittava va
kuutusyhtiö, jonka toimintapääoma on pie
nempi kuin 11 luvun 6 a §:n 2 momentin 
mukainen takuumäärä, taikka vakuutusyhtiö, 
jonka oma pääoma ei täytä 11 luvun 6 §:n 
tai 6 a §:n 3 momentin vähimmäisvaatimus
ta, on asetettava selvitystilaan ja purettava, 
jollei edellä mainittuja 11 luvussa asetettuja 
vaatimuksia ole täytetty kolmen kuukauden 
kuluessa siitä, kun asia ilmoitettiin yhtiöko
koukselle. Sosiaali- ja terveysministeriöllä 
on kuitenkin oikeus pidentää määräaikaa 
enintään vuodeksi, jollei vakuutettuja etuja 
näin vaaranneta. 

2 § 
Jos on syytä otaksua, että vahinkovakuu

tusyhtiön toimintapääoma on pienempi kuin 
11 luvun 3 §:n mukainen takuumäärä tai että 
henkivakuutusyhtiön toimintapääoma on pie
nempi kuin 11 luvun 5 §:n tai 6 a §:n 2 mo
mentin mukainen takuumäärä taikka että va
kuutusyhtiön oma pääoma ei täytä 11 luvun 
6 § :n 3 momentin mukaista vähimmäisvaa
timusta, hallituksen ja toimitusjohtajan on 

viivytyksettä laadittava tilinpäätös siltä ajal
ta, jolta tilinpäätöstä ei vielä ole esitetty yh
tiökokouksessa, sekä annettava se tilintarkas
tajille tarkastettavaksi. Tällöin on soveltuvin 
osin noudatettava, mitä edellä säädetään ti
linpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta. 
Jos tilinpäätöksen aika käsittää myös edelli
sen tilikauden, on tältä tilikaudelta annettava 
erillinen tilinpäätös. 

20 § 
Mitä 1 momentissa säädetään, noudatetaan 

vastaavasti, jos yhtiö, joka on asetettu selvi
tystilaan sen johdosta, ettei se täytä 11 luvun 
3, 5, 6 tai 6 a §:n mukaisia vaatimuksia, jäl
leen täyttää sanotut vaatimukset. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 1997. Lain 10 luvun 2 § ja 11 lu
vun 1 § tulevat kuitenkin voimaan 31 päi
vänä joulukuuta 1996. 

Sellaisen lakisääteistä eläkevakuutusta har
joittavan vakuutusyhtiön, joka on toimin
nassa tämän lain tullessa voimaan, on kuu
den kuukauden kuluessa tämän lain voi
maantulosta haettava sosiaali- ja terveysmi
nisteriön vahvistus tämän lain vaatimille yh
tiöjärjestyksen muutoksille ja ilmoitettava 
muutos rekisteröintiä varten kahden kuukau
den kuluessa ministeriön antamasta päätök
sestä. Hallintoneuvoston ja hallituksen ko
koonpanon on täytettävä tämän lain 7 luvun 
8 §:n 2 momentin vaatimukset vuoden ku
luessa siitä, kun yhtiöjärjestyksen muutos on 
merkitty kaupparekisteriin. 

Jollei vakuutusyhtiö ole noudattanut 2 mo
mentin säännöksiä, sosiaali- ja terveysminis
teriö voi määrätä, ettei yhtiö saa myöntää 
uusia vakuutuksia. 

Sen estämättä, mitä tämän lain 11 luvun 
6 a §:n 1 ja 2 momentissa säädetään, la
kisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan va
kuutusyhtiön toimintapääoman vähimmäis
määrä on vuonna 1997 yksi kolmasosa ja 
vuonna 1998 kaksi kolmasosaa tämän lain 
11 luvun 6 a §:n 1 momentin mukaisesta 
toimintapääoman vähimmäismäärästä. V as
taavasti tämän lain 11 luvun 6 a §:n 2 mo
mentissa tarkoitettu takuumäärä on vuosina 
1997 ja 1998 puolet edellä tarkoitetusta toi
mintapääoman vähimmäismäärästä. 

Tämän lain voimaan tullessa katsotaan 
tämän lain 12 luvun 1 a §:ää sovellettaessa 
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lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan va
kuutusyhtiön osakkaille kuuluvan yhtiön 
viimeisen tilinpäätöksen mukainen sidottu ja 
vapaa oma pääoma. Keskinäisessä vakuu
tusyhtiössä takuuosuuksien omistajille kuu
luu takuupääoma. Jos vakuutusyhtiö on ai
kaisemmin merkittävässä määrin harjoittanut 

2. 

myös muuta vakuutusliikettä kuin lakisää
teistä eläkevakuutusliikettä, voidaan tämä 
lisäksi ministeriön luvalla ottaa huomioon 
osakkaiden osuudessa yhtiön varoista mää
rättäessä. Yhtiön on tehtävä tätä koskeva 
hakemus ministeriölle vuoden kuluessa tä
män lain voimaantulosta. 

Laki 
työntekijäin eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 12 §:n 1 

momentti ja 12 a §:n 4 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 12 §:n 1 momentti, laeissa (639/1966), (559 ja 1077/1993), 

(1482/1995), ja (839/1996) sekä 12 a §:n 4 momentti laissa (39011995), sekä 
lisätään 12 a §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa (390/1995), uusi 5 momentti 

seuraavasti: 

12 § 
Eläkelaitosten keskinäinen vastuu eläkkeis

tä ja kuntoutusrahasta määräytyy sekä eläk
keistä ja kuntoutusrahasta eläkelaitoksille 
aiheutuvat kulut jaetaan eläkelaitosten kes
ken, mikäli eläkelaitokset eivät ole toisin so
pineet, seuraavasti: 

1) vanhuuseläkkeestä siltä osin kuin se pe
rustuu palvelusaikaan ennen sitä kalenteri
vuotta, jona työntekijä täyttää 55 vuotta, on 
kukin eläkelaitos vastuussa määrästä, joka 
vastaa kolmasosaa kyseisen vuoden osalta 
karttuvasta eläkkeestä laskettuna 12 a §:n 1 
momentissa tarkoitettujen sosiaali- ja ter
veysministeriön vahvistamien tai antamien 
perusteiden mukaisesti; lisäksi eläkelaitos on 
vastuussa siitä eläkkeen määrästä, joka mi
nisteriön vahvistamien tai antamien perus
teiden mukaan on erikseen siirretty eläkelai
toksen vastuulla olevaan eläkkeen osaan tä
män osan arvon säilyvyyden tukemiseksi tai 
eläkelaitoksen vastuun ulottamiseksi eläk
keeseen, myös siltä osin kuin se perustuu 
palvelusaikaan sen kalenterivuoden jälkeen, 
JOna työntekijä täyttää 54 vuotta, taikka työ
kyvyttömyys- tai työttömyyseläkeaikaan 
taikka 12 a §:n 5 momentin mukaisesti; 

2) työkyvyttömyyseläkkeestä, joka on 
myönnetty 6 a §:ää soveltaen ja sellaisen 
työttömyyseläkkeen puolesta määrästä, joka 
on myönnetty soveltaen 6 a §:ää vähintään 
viisi vuotta jatkuneeseen työsuhteeseen, näi
hin eläkkeisiin luettuna myös lyhytaikaisissa 
työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 
perusteella ehkä saatava eläkkeen osa ja me
rimieseläkelain 3 a §:n 4 momentissa tarkoi
tettu, sanotun lain perusteella ehkä saatava 
eläkkeen osa, mutta ei tämän lain 4 j §:n ei
kä 7 g §:n mukaista korotusta eikä 9 §:n 
perusteella eläkkeen alkamisen, työttömyys
eläkkeen osalta kuitenkin 4 c §:ssä tarkoite
tun työttömäksi joutumispäivän jälkeen an
nettuja korotuksia, sekä siitä kuntoutusrahan 
osasta, joka vastaa 6 a §:ää soveltaen myön
netystä työkyvyttömyyseläkkeestä edellä 
mainitulla tavalla määräytyvää eläkkeen 
osaa, vastaa yksin se eläkelaitos, jonka toi
mintapiiriin työntekijä kuului sanotussa py
kälässä tarkoitetun työsuhteen perusteella; 
lisäksi eläkelaitos on vastuussa siitä eläk
keen tai kuntoutusrahan määrästä, joka mi
nisteriön vahvistamien tai antamien perus
teiden mukaan on erikseen siirretty eläkelai
toksen vastuulla olevaan eläkkeen osaan 
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12 a §:n 5 momentin mukaisesti; 
3) edellä 11 §:ssä tarkoitetuista lisäeduista 

on vastuussa se eläkelaitos, joka on ne 
myöntänyt, siltä osin kuin etu vastaa minis
teriön vahvistamien tai antamien perusteiden 
mukaisesti laitokselle suoritettavia vakuutus
maksuja tahi laskettavaa eläkevastuuta; 

4) muista vanhuus-, työkyvyttömyys- ja 
työttömyyseläkkeistä, lukuun ottamatta ly
hytaikaisissa työsuhteissa olevien työnteki
jäin eläkelain 9 §:n 1 momentin 2 kohdan ja 
merimieseläkelain 3 a § :n 2 momentin 2 
kohdan mukaisesti maksettavaa määrää, sa
moin kuin eläkkeiden ja kuntoutusrahan 
niistä osista, jotka ylittävät 1-3 kohdan 
mukaiset määrät, perhe-eläkkeestä, osa-aika
eläkkeestä sekä maksujen tai rahastojen las
kuperusteiden yleisestä muutoksesta samoin 
kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista siirroista 
johtuvista kustannuksista ja lyhytaikaisissa 
työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 
9 §:n 1 momentin 3 kohdassa sekä meri
mieseläkelain 3 a §:n 2 momentin 3 kohdas
sa tarkoitetuista sanottuihin lakeihin perustu
van eläketurvan aiheuttamien kulujen osuu
desta vastaavat eläkelaitokset yhteisesti mi
nisteriön eri kululajeja varten antamien pe
rusteiden mukaisesti; sekä 

5) eläketurvakeskuksen kustannuksista niil
tä osin kuin ne eivät aiheudu eläkelaitoksille 
eritystä korvausta vastaan suoritettavista 
töistä vastaavat eläkelaitokset yhteisesti tä
män lain alaisen toimintansa laajuuden mu
kaisessa suhteessa; näistä kustannuksista on 
kuitenkin ensin vähennettävä, mitä eläketur
vakeskus on tuottoina saanut. 

12 a § 

Jos vastuuvelan perusteita muutetaan siten, 
että vastuun määrä pienenee, käytetään va
pautuvat varat 12 §:n 1 momentin 4 kohdas
sa tarkoitettuihin kustannuksiin sosiaali- ja 
terveysministl!riön vahvistamien perusteiden 
mukaisesti. Jos kuitenkin on kysymys 11 §:n 
mukaisista lisäeduista, erotus on siirrettävä 
vakuutusyhtiölain 10 luvun 2 §:n 2 momen
tissa tarkoitettuun ositettuun lisävakuutusvas
tuuseen, jollei erityisestä syystä ole katsotta
va, että vapautuvat varat on käytettävä 

ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetulla taval
la. 

Vastuuvelan tai eläkevastuun perusteissa 
käytettävä laskuperustekorko on määriteltävä 
ottaen huomioon eläkkeiden turvaamisesta 
johtuvat vaatimukset sekä lisäksi vastuuve
lan tai eläkevastuun katteena oleville varoille 
saatavissa oleva tuotto. Edellä tarkoitetun 
laskuperustekoron ja vastuuvelan tai eläke
vastuun laskennassa käytettävän koron ero
tusta vastaava tuotto on tämän lain vähim
mäiseläketurvan mukaisen vakuutuksen osal
ta käytettävä 12 §:n 1 momentin 1 ja 2 koh
dassa tarkoitettuihin siirtoihin eläkelaitoksen 
vastuulle. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 1997. 

Tämän lain 12 §:n 1 momentin 1 kohtaa 
sovelletaan määrättäessä eläkelaitosten vas
tuuta vanhuuseläkkeestä siltä osin kuin se 
perustuu tämän lain voimaantulon jälkeiseen 
palvelusaikaan . 

Sen estämättä, mitä tämän lain 12 §:n 1 
momentin 1-4 kohdassa ja työntekijäin 
eläkelain 12 a §:n 3 momentissa säädetään, 
eläkelaitoksen vastuulla olevia eläkkeen ja 
kuntoutusrahan osia pienennetään vastuuve
lan tai eläkevastuun perusteiden muuttami
sen johdosta tämän lain voimaan tullessa, 
12 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettujen 
lisäetujen osalta kuitenkin 31 päivänä joulu
kuuta 1997, siten, että niiden pääoma-arvo 
säilyy. 

Sen estämättä, mitä tämän lain 12 a §:n 5 
momentissa säädetään, laskuperustekoron ja 
vastuuvelan tai eläkevastuun laskemisessa 
käytettävän koron erotusta vastaava sijoitus
ten tuotto tai osa siitä voidaan käyttää vuo
sina 1997-1999 siirtoihin vakuutusyhtiölain 
10 luvun 2 §:n 2 momentin mukaiseen osit
tamattomaan lisävakuutusvastuuseen tai va
kuutuskassalain 79 §:n 2 momentin mukai
seen lisävakuutusvastuuseen taikka elä
kesäätiölain 43 §:n 2 momentin 3 kohdan 
mukaiseen eläkevastuun osaan. Siirtoa vas
taavalta osalta ei vakuutusyhtiö vuosina 
1997-1999 saa tehdä siirtoa osittamatto
masta lisävakuutusvastuusta ositettuun lisä
vakuutusvastuuseen eikä vakuutuskassa tai 
eläkesäätiö pienentää sanottua vastuun osaa. 
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3. 
Laki 

lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 ja 13 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työnte

kijäin eläkelain (134/1962) 9 §:n 1 momentti ja 13 a § 
sellaisina kuin ne ovat, 9 §:n 1 momentti laeissa (750/1974), (560 ja 107811993), 

(148311995) ja 13 a § mainitussa laissa (148311995) seuraavasti: 

9 § 
Tässä laissa säädetystä eläketurvasta vas

taavat 2 §:ssä tarkoitetut eläkelaitokset, sikä
li kuin ne eivät ole toisin sopineet, seuraa
vasti: 

1) vanhuuseläkkeestä siltä osin kuin se pe
rustuu ennen sitä kalenterivuotta ansaittuihin 
palkkoihin, jona työntekijä täyttää 55 vuotta, 
on kukin eläkelaitos vastuussa määrästä, jo
ka vastaa kolmasosaa kyseisen vuoden osalta 
karttuvasta elilieestä laskettuna sosiaali- ja 
terveysministeriön antamien perusteiden mu
kaan; lisäksi eläkelaitos on vastuussa siitä 
eläkkeen määrästä, joka ministeriön antami
en perusteiden mukaan on erikseen siirretty 
eläkelaitoksen vastuulla olevaan eläkkeen 
osaan tämän osan arvon säilyvyyden tukemi
seksi taikka eläkelaitoskohtaisen vastuun 
ulottamiseksi eläkkeeseen, myös siltä osin 
kuin se perustuu sen kalenterivuoden jälkeen 
ansaittuihin palkkoihin, jona työntekijä täyt
tää 54 vuotta, tai 7 §:n 1 momentissa tarkoi
tettuun palkkaan taikka työntekijäin eläke
lain 12 a §:n 5 momentin mukaisesti; 

2) työkyvyttömyyseläkkeestä, joka on 
myönnetty 7 §:n 1 momenttia soveltaen sekä 
sellaisen työttömyyseläkkeen määrän 
30/lOO:sta, joka on myönnetty 7 §:n 1 mo
menttia soveltaen, näihin eläkkeisiin luettuna 
myös työntekijäin eläkelain perusteella ehkä 
saatava eläkkeen osa ja merimieseläkelain 
3 a §:n 4 momentissa tarkoitettu, sanotun 
lain perusteella ehkä saatava eläkkeen osa, 
mutta ei työntekijäin eläkelain 4 j eikä 
7 g §:n mukaista korotusta eikä sanotun lain 
9 §:n perusteella eläkkeen alkamisen, työttö
myyseläkkeen osalta kuitenkin työntekijäin 
eläkelain 4 c §:ssä tarkoitetun työttömäksi 
joutumispäivän jälkeen annettuja korotuksia, 
sekä siitä kuntootusrahan osasta, joka vastaa 
7 §:n 1 momenttia soveltaen myönnetystä 
työkyvyttömyyseläkkeestä edellä mainitulla 
tavalla määräytyvää eläkkeen osaa, vastaa 
yksin se eläkelaitos, jonka toimintapiiriin 

työntekijä kuului saadessaan 7 §:n 1 mo
mentissa tarkoitetun sairauden, vian tai vam
man taikka joutuessaan työttömäksi tai, jos 
hän ei silloin enää ollut tämän lain piiriin 
kuuluvassa työsuhteessa, se eläkelaitos, jon
ka piiriin hän viimeksi on kuulunut; lisäksi 
eläkelaitos on vastuussa siitä eläkkeen tai 
kuntootusrahan määrästä, joka ministeriön 
antamien perusteiden mukaan on erikseen 
siirretty eläkelaitoksen vastuulla olevaan 
eläkkeen osaan työntekijäin eläkelain 
12 a §:n 5 momentin mukaisesti; 

3) muista vanhuus-, työkyvyttömyys- ja 
työttömyyseläkkeistä, lukuun ottamatta työn
tekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 2 koh
dan ja merimieseläkelain 3 a §:n 2 momen
tin 2 kohdan mukaisesti maksettavaa mää
rää, eläkkeiden ja kuntootusrahan niistä osis
ta, jotka ylittävät 1 ja 2 kohdan mukaiset 
määrät, perhe-eläkkeestä, osa-aikaeläkkeestä 
samoin kuin työntekijäin eläkelain perusteel
la maksettavista vastaavista vähimmäiseläke
turvan mukaisista eläkkeistä ja eläkkeen 
osista ja vastaavista merimieseläkelain pe
rusteella maksettavista, sanotun lain 3 a §:n 
4 momentissa tarkoitetuista eläkkeen osista 
sekä eläkevastuun laskuperusteiden yleisestä 
muutoksesta sekä 1 ja 2 kohdassa tarkoite
tuista siirroista johtuvista kustannuksista sa
moin kuin eläketurvakeskuksen kustannuk
sista vastaavat eläkelaitokset yhdessä työnte
kijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoitta
vien eläkelaitosten ja merimieseläkekassan 
kanssa, siten kuin työntekijäin eläkelain 
12 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdassa sääde
tään; sekä 

4) jos työntekijäin eläkelain 8 §:n 1 mo
mentin mukaisesti on vähennettävä tähän 
lakiin perustuvaa eläkettä, josta vastaavat 
kaksi tai useampi eläkelaitos, jaetaan vähen
nys näiden kesken niiden vastuulla olevien 
eläkkeen osien suhteessa. 
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13 a § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on soveltu

vin osin lisäksi vastaavasti voimassa, mitä 
työntekijäin eläkelain 1 §:n 6 momentissa, 
3 §:n 2 momentissa, 3 a §:ssä, 4 §:n 1 ja 5 
momentissa, 4 a §:n 2-6 momentissa, 
4 b-4 d, 4 f-4 h, ja 4 j-4 n §:ssä, 5 §:n 
6 momentissa, 5 c, 7 f-7 h, 8, 8 a-8 g, 9, 
9 a, 10, 10 a, 10 c ja 12 §:n 4 ja 5 momen
tissa, 13 a, 13 b, ja 14 §:ssä, 15 §:n 2 mo
mentissa sekä 15 a, 15 b, 16, 17, 17 a, 17 b, 
18, 19 a-19 d, 20, 21, 21 a-21 f, 22 ja 
23 §:ssä säädetään. 

4. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 1997. 

Tämän lain 9 §:n 1 momentin 1 kohtaa so
velletaan määrättäessä eläkelaitosten vastuu
ta vanhuuseläkkeestä siltä osin kuin se pe
rustuu tämän lain voimaantulon jälkeen an
saittuihin palkkoihin. 

Sen estämättä, mitä tämän lain 9 § :n 1 
momentin 1-3 kohdassa ja 10 §:n 2 ja 3 
momentissa säädetään, eläkelaitoksen vas
tuulla olevia eläkkeen ja kuntootusrahan osia 
pienennetään eläkevastuun laskuperusteiden 
muuttamisen johdosta tämän lain voimaan 
tullessa siten, että niiden pääoma-arvo säi
lyy. 

Laki 
merimieseläkelain 3 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (7211956) 3 a §:n 2 ja 

3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 2 momentti laeissa (1346/1990), (159511993), 
(1745/1995) ja 3 momentti mainitussa laissa (134611990) seuraavasti: 

3 a § 

Tämän lain mukaisen eläkkeen työnteki
jäin eläkelain vähimmäiseläketurvaa vastaa
vasta osasta ja kuntootusrahasta eläkekassa 
on vastuussa seuraavasti: 

1) vanhuuseläkkeestä siltä osin kuin se pe
rustuu palvelusaikaan ennen sitä kalenteri
vuotta, jona työntekijä täyttää 55 vuotta, 
eläkekassa on vastuussa määrästä, joka vas
taa kolmasosaa kyseisen vuoden osalta kart
tuvasta eläkkeestä laskettuna sosiaali- ja ter
veysministeriön antamien perusteiden mukai
sesti; lisäksi eläkekassa on vastuussa siitä 
eläkkeen määrästä, joka ministeriön antami
en perusteiden mukaan on erikseen siirretty 
eläkekassan vastuulla olevaan eläkkeen 
osaan tämän osan arvon säilyvyyden tukemi
seksi tai eläkekassan vastuun ulottamiseksi 
eläkkeeseen, myös siltä osin kuin se perus
tuu palvelusaikaan sen kalenterivuoden jäl
keen, jona työntekijä täyttää 54 vuotta, tai 
työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkeaikaan, 
taikka työntekijäin eläkelain 12 a §:n 5 mo
mentin mukaisesti; 

2) työkyvyttömyyseläkkeestä, joka on 
myönnetty 12 a §:ää soveltaen, sellaisen 
työttömyyseläkkeen 30/lOO:sta, joka on 
myönnetty 12 a §:ää soveltaen näihin eläk
keisiin luettuna myös työntekijäin eläkelain 
ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työn
tekijäin eläkelain (13411962) perusteella saa
tavat eläkkeen osat, mutta ei 25 a §:n eikä 
15 d §:n mukaista korotusta eikä 18 §:n pe
rusteella eläkkeen alkamisen, työttömyys
eläkkeen osalta kuitenkin 15 e §:ssä tarkoi
tetun työttömäksi joutumispäivän, jälkeen 
annettuja korotuksia, sekä siitä kuntootusra
han osasta, joka vastaa 12 a §:ää soveltaen 
myönnetystä työkyvyttömyyseläkkeestä edel
lä mainitulla tavalla määräytyvää työnteki
jäin eläkelain vähimmäiseläketurvaa vastaa
vaa eläkkeen osaa, vastaa yksin eläkekassa; 
lisäksi eläkekassa on vastuussa siitä eläk
keen tai kuntoutusrahan määrästä, joka mi
nisteriön antamien perusteiden mukaan on 
erikseen siirretty eläkekassan vastuulla ole
vaan osaan työntekijäin eläkelain 12 a §:n 5 
momentin mukaisesti; sekä 
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3) muista vanhuus-, työkyvyttömyys- ja 
työttömyyseläkkeistä, lukuun ottamatta työn
tekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 2 koh
dan ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 
työntekijäin eläkelain 9 §:n 1 momentin 2 
kohdan mukaisesti maksettavaa määrää, 
eläkkeiden ja kuntoutusrahan niistä osista, 
jotka ylittävät 1 ja 2 kohdan mukaiset mää
rät, perhe-eläkkeestä, osa-aikaeläkkeestä se
kä eläkevastuun laskuperusteiden yleisestä 
muutoksesta sekä 1 ja 2 kohdassa tarkoite
tuista siirroistajohtuvista kustannuksista vas
taa eläkekassa yhdessä työntekijäin eläkelain 
ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työn
tekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoit
tavien eläkelaitosten kanssa siten kuin työn
tekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 koh
dassa säädetään . 

Sen lisäksi, mitä edellä säädetään, eläke
kassa vastaa yhdessä 2 momentin 3 kohdas
sa tarkoitettujen eläkelaitosten kanssa työn
tekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 ja 5 
kohdan mukaisesti työntekijäin eläkelain 
perusteella maksettavista, 2 momentin 3 

5. 

kohtaa vastaavista vähimmäiseläketurvan 
mukaisista eläkkeistä ja eläkkeen osista ja 
vastaavista lyhytaikaisissa työsuhteissa ole
vien työntekijäin eläkelain perusteella mak
settavista eläkkeestä ja eläkkeen osista sekä 
eläketurvakeskuksen kustannuksista. Lisäksi 
on soveltuvin osin voimassa, mitä työteki
jäin eläkelain 12 a §:n 4 ja 5 momentissa 
säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1997. 

Tämän lain 3 a §:n 2 momentin 1 kohtaa 
sovelletaan määrättäessä eläkekassan vastuu
ta vanhuuseläkkeestä siltä osin kuin se pe
rustuu tämän lain voimaantulon jälkeiseen 
palvelusaikaan. 

Sen estämättä, mitä tämän lain 3 a §:n 2 ja 
3 momentissa säädetään, 3 a §:n 2 momen
tin mukaisia eläkekassan vastuulla olevia 
eläkkeen ja kuntoutusrahan osia pienenne
tään eläkevastuun laskuperusteiden muutta
misen johdosta tämän lain voimaan tullessa 
siten, että niiden pääoma-arvo säilyy. 

Laki 
vakuutuskassalain 79 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain (116411992) 79 §:n 2 

momentti seuraavasti: 

79 § 

Vakuutusmaksuvastuu vastaa voimassa 
olevissa sitoumuksissa tarkoitetuista tulevista 
vakuutustapahtumista johtuvien suoritusten 
ja näistä sitoumuksista aiheutuvien muiden 
menojen pääoma-arvoa vähennettynä tulevi
en vakuutusmaksujen pääoma-arvolla. Va
kuutusmaksuvastuuna pidetään myös lisäva
kuutusvastuuta, joka vastaa työntekijäin elä
kelain muuttamisesta annetun lain ( 1 ) 

voimaantulosäännöksen 4 momentin mukai
sesta siirrosta eläkekassalle aiheutuvaa vas
tuuta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 1997. 
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6. 
Laki 

eläkesäätiölain 43 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (177411996) 43 §:n 2 mo

mentti seuraavasti: 

43 § 

Eläkevastuu lasketaan sosiaali- ja terveys
ministeriön määräysten mukaisesti: 

1) ennen tilinpäätöshetkeä alkaneista eläk
keistä ja muista etuuksista; 

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
sistä eläkkeistä ja muista etuuksista; sekä 

3) siitä määrästä, joka työntekijäin eläke
lain muuttamisesta annetun lain ( /1996) 
voimaantulosäännöksen 4 momentin mukai
sesti on siirretty eläkesäätiön vastuulle. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 1997. 

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1996 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre 

360529A 
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Liite 

1. 
Laki 

vakuutusyhtiölain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/1979) 11 luvun 

4 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa (38911995), 
muutetaan 1luvun 3 a §:n 2 momentti, 10 luvun 2 §:n 2 momentti ja 7 §:n 1 momentti, 11 

luvun 1 §:n 1 momentti, 12luvun 2 §:n 1 momentti ja 4 §:n 2 momentti, 14 luvun 5 a §:n 1 
momentin 5 kohta ja 6 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdat sekä 15 luvun 1 §:n 2 momentti, 2 §:n 
1 momentti ja 20 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 3 a §:n 2 momentti, 10 luvun 2 §:n 2 momentti, 11 lu
vun 1 §:n 1 momentti, 12 luvun 2 §:n 1 momentti, 14 luvun 5 a §:n 1 momentin 5 kohta ja 
6 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdat sekä 15 luvun 1 §:n 2 momentti mainitussa laissa 
(389/1995) ja 10 luvun 7 §:n 1 momentti, 12 luvun 4 §:n 2 momentti sekä 15 luvun 2 §:n 1 
momentti ja 20 §:n 2 momentti laissa (75211993), sekä 

lisätään 7 lukuun siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen uusi 8 §, 11lukuun, sellaisena 
kuin se on laissa (75211993) ja (389/1995), uudet 6 aja 6 b §, 12 lukuun uusi 1 a §, 12 lu
vun 2 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa (389/1995), uusi 2 momentti, jolloin ny
kyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi sekä 14 lukuun uusi 5 c § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

1luku 

Yleisiä säännöksiä 

3a§ 

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavaan 
vakuutusyhtiöön ei kuitenkaan sovelleta tä
män lain 2 luvun 2 §:n 1-3 ja 5 moment
tia, 4 §:n 1 momentin 3 kohtaa, 5 §:n 1, 2 ja 
5 momenttia, 2 a ja 13 lukua, 14 luvun 
1 §:n 2 momenttia, 4 §:n 2 ja 3 momenttia, 
16 luvun 3 §:n 4 ja 5 momenttia sekä 
5 a -5 c §:ää. 

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavaan 
vakuutusyhtiöön ei kuitenkaan sovelleta 2 
luvun 2 §:n 1-3 ja 5 momenttia, 4 §:n 1 
momentin 3 kohtaa, 5 §:n 1, 2 ja 5 moment
tia, 2 a lukua, 11 luvun 4-6 §:ää, 13 lukua, 
14 luvun 1 §:n 2 momenttia, 4 §:n 2 ja 3 
momenttiaja 5 b §:ää eikä 16 luvun 3 §:n 4 
ja 5 momenttia sekä 5 a-5 c §:ää. 

7 luku 

Yhtiön johto 

8§ 
Sen estämättä, mitä muualla tässä laissa 

säädetään, lakisääteistä eläkevakuutusta har
joittavalla vakuutusyhtiöllä on oltava hallin
toneuvosto, jonka valitsee yhtiökokous. Hal
lintoneuvosto nimittää hallituksen, johon 
kuuluu vähintään kolme jäsentä. 

Hallintoneuvostossa ja hallituksessa on 
oltava vakuutuksenottajien ja vakuutettujen 
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edustajia. V akuutuksenottajienja vakuutettu
jen edustqjat on valittava keskeisten työnan
tajia ja palkansaajia edustavien keskusjäljes
töjen ehtiottamista henkilöistä V akuutuk
senottajien ja vakuutettujen edustajia on ol
tava yhtä monta ja heidän yhteismääränsä on 
oltava vähintään puolet hallintoneuvoston ja 
vastaavasti hallituksen koko jäsenmäärästä 
Hallintoneuvoston ja hallituksen kokoon
panosta ja valinnasta määrätään tarkemmin 
yhtiöjäljestyksessä 

10 luku 

Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 

2 § 

Vakuutusmaksuvastuu vastaa voimassa 
olevissa vakuutussopimuksissa tarkoitetuista 
tulevista vakuutustapahtumista johtuvien 
suoritusten ja näistä vakuutuksista aiheutuvi
en muiden menojen pääoma-arvoa vähennet
tynä tulevien vakuutusmaksujen pääoma-ar
volla ja lisättynä kesken sovitun vakuu
tusajan rauenneista vakuutuksista ehkä ai
heutuvan vastuun pääoma-arvolla. Vakuutus
sopimuksen luonteen niin edellyttäessä va
kuutusmaksuvastuu voidaan määrätä mak
settujen vakuutusmaksujen ja vakuutukselle 
hyvitettyjen muiden tuottojen yhteismääränä 
vähennettynä vakuutusturvan ylläpitämisestä 
ja vakuutuksen hoitamisesta vakuutussopi
muksen mukaan perityillä kuluilla. Vakuu
tusmaksuvastuuna pidetään myös sellaista 13 
luvun 3 §:n tai työntekijäin eläkelain 
12 a §:n 2 momentin mukaisista lisäeduista 
aiheutunutta vastuuta, jota perusteiden mu
kaan ei saa käyttää muun kuin sellaisen tap
pion peittämiseen, joka on syntynyt vastuu
velan laskuperusteiden muuttamisesta. 

Vakuutusmaksuvastuu vastaa voimassa 
olevissa vakuutussopimuksissa tarkoitetuista 
tulevista vakuutustapahtumista johtuvien 
suoritusten ja näistä vakuutuksista aiheutuvi
en muiden menojen pääoma-arvoa vähennet
tyinä tulevien vakuutusmaksujen pääoma-ar
volla ja lisättynä kesken sovitun vakuu
tusajan rauenneista vakuutuksista ehkä ai
heutuvan vastuun pääoma-arvolla. Vakuutus
sopimuksen luonteen niin edellyttäessä va
kuutusmaksuvastuu voidaan määrätä makset
tujen vakuutusmaksujen ja vakuutukselle 
hyvitettyjen muiden tuottojen yhteismääränä 
vähennettynä vakuutusturvan ylläpitämisestä 
ja vakuutuksen hoitamisesta vakuutussopi
muksen mukaan perityillä kuluilla. V akuu
tusmaksuvastuuna pidetään myös sellaista 13 
luvun 3 §:n mukaisista lisäeduista aiheu
tunutta vastuuta, jota perusteiden mukaan ei 
saa käyttää muun kuin sellaisen tappion peit
tämiseen, joka on syntynyt vastuuvelan las
kuperusteiden muuttamisesta. Lakisääteistä 
eläkevakuutusta haljoittavan vakuutusyhtiön 
osalta vakuutusmaksuvastuuna pidetään 
myös työntekijäin eläkelain 12 a §:n 2 mo
mentin mukaisista lisäeduista aiheutunutta 
vastuuta, joka jakautuu vakuutuksenottajille 
ositettuun osaan ( ositettu lisävakuutusvastuu) 
ja vakuutuksenottajille osittamattomaan 
osaan (osittamaton lisävakuutusvastuu). Osi
tettua lisävakuutusvastuuta saadaan käyttää 
vain vakuutuksenottajille annettaviin työnte
kijäin eläkelain 12 a §:n 2 momentissa tar
koitettuihin lisäetuihin. Osittamatonta lisä
vakuutusvastuuta voidaan käyttää vastuuve-
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7 § 
Sellaisen keskinäisen vakuutusyhtiön osak

kailta, jotka yhtiöjärjestyksen mukaan ovat 
vastuussa yhtiön sitoumuksista, on viipymät
tä taksoitettava lisämaksu, jos syntyneen 
tappion tai muun syyn takia vahinkovakuu
tusyhtiön toimintapääoma on pienempi kuin 
11 luvun 3 §n mukainen takuumäärä, jos 
henkivakuutusyhtiön toimintapääoma on pie
nempi kuin 11 luvun mukainen takuumäärä, 
jos vakuutusyhtiön oma pääoma ei täytä 11 
luvun 6 §:n mukaista vaatimusta tai, jos sel
vitys- tai konkurssitilassa olevan yhtiön 
omaisuus ei riitä velkojen maksamiseen, ja 
tällöin vähintään niin suuri määrä kuin näi
den tarkoitusten saavuttamiseksi tarvitaan. 
Jos osakkaiden vastuu yhtiöjärjestyksessä on 
rajoitettu, taksoitus on kuitenkin sovitettava 
sen mukaan. 

Ehdotus 

lan laskuperusteiden muuttamisesta synty
neen tappion sekä myös muun tappion peit
tämiseen siten kuin sosiaali- ja terveysminis
teriö tarkemmin määrää. 

7 § 
Sellaisen keskinäisen vakuutusyhtiön osak

kailta, jotka yhtiöjärjestyksen mukaan ovat 
vastuussa yhtiön sitoumuksista, on viipymät
tä taksoitettava lisämaksu, jos syntyneen 
tappion tai muun syyn takia vahinkovakuu
tusyhtiön toimintapääoma on pienempi kuin 
11 luvun 3 §n mukainen takuumäärä, jos 
henkivakuutusyhtiön toimintapääoma on pie
nempi kuin 11 luvun 5 §:n tai 6 § n 2 mo
mentin mukainen takuumäärä, jos vakuu
tusyhtiön oma pääoma ei täytä 11 luvun 
6 §:n tai 6 §:n 3 momentin mukaista vä
himmäisvaatimusta tai, jos selvitys- tai kon
kurssitilassa olevan yhtiön omaisuus ei riitä 
velkojen maksamiseen, ja tällöin vähintään 
niin suuri määrä kuin näiden tarkoitusten 
saavuttamiseksi tarvitaan. Jos osakkaiden 
vastuu yhtiöjärjestyksessä on rajoitettu, tak
soitus on kuitenkin sovitettava sen mukaan. 

11luku 

Toimintapääoma 

1 § 
V akuotusyhtiön toimintapääomalla tarkoi

tetaan sitä määrää, jolla vakuutusyhtiön va
rojen on katsottava ylittävän yhtiön velat ja 
muut niihin rinnastettavat sitoumukset. Va
rat, velat ja sitoumukset määritellään ja arvi
oidaan niiden luonne huomioon ottaen sosi
aali- ja terveysministeriön määräämien pe
rusteiden mukaisesti. 

4§ 

1 § 
V akuotusyhtiön toimintapääomalla tarkoi

tetaan sitä määrää, jolla vakuutusyhtiön va
rojen on katsottava ylittävän yhtiön velat ja 
muut niihin rinnastettavat sitoumukset. La
kisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan va
kuutusyhtiön vastuuvelasta vähennetään täl
löin JO luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitet
tua osittamaton lisävakuutusvastuu. V arat, 
velat ja sitoumukset määritellään ja arvioi
daan niiden luonne huomioon ottaen sosiaa
li- ja terveysministeriön määräämien perus
teiden mukaisesti. 

Lakisääteistä eläkevakuutusliikettä harjoit- (kumotaan) 
tavan vakuutusyhtiön toimintapääoman vä- - - - - - - - - - - - - - -
himmäismäärä lasketaan 1 momentissa sää-
detyllä tavalla. Työntekijäin eläkelain vä-
himmäisehtojen mukaisen työkyvyttömyys-
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ja työttömyyseläkevakuutusliikkeen osalta 
noudatetaan kuitenkin 1 momentin 2 kohdan 
sijasta 2 §:n 1 momentin 1 kohtaa. Toimin
tapääoman vähimmäismäärää laskettaessa 
yrittäjien eläkelain (468169) mukainen va
kuutusliike jätetään kokonaan ottamatta huo
mioon, ja työntekijäin eläkelain mukaisesta 
liikkeestä otetaan huomioon 10 prosenttia. 

Ehdotus 

6a§ 
Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan 

vakuutusyhtiön toimintapääoman vähim
mäismäärä on kaksi kolmasosaa vakavarai
suusrajasta, kuitenkin vähintään kaksi pro
senttia vakuutusyhtiön työntekijäin eläkelain 
mukaisen vakuutuksen vastuuvelasta V aka
varaisuusraja määritellään riskiteoreettisesti 
vastaamaan yhden vuoden toimintapääoman 
tarvetta ottaen huomioon sijoitusten jakau
tuminen eri omaisuus lajeihin. V akavarai
suusrajan laskemisesta säädetään tarkemmin 
asetuksella. 

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan 
vakuutusyhtiön takuumäärä on puolet 1 mo
mentin mukaisesta toimintapääoman vähim
mäismäärästä. Toimintapääomasta ta
kuumäärää vastaavan määrän on muodostut
tava asetuksella säädettävistä eristä. 

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan 
vakuutusyhtiön oman pääoman on oltava 
vähintään kaksi prosenttia 2 momentin mu
kaisesta takuumäärästä Sosiaali- ja te1Veys
ministeriön määräämin ehdoin omaan pää
omaan rinnastetaan tätä pykälää sovelletta
essa vakuutusyhtiön ottama laina, jolla on 
huonompi etuoikeus kuin vakuutusyhtiön 
muilla sitoumuksilla. 

6b§ 
Jos lakisääteistä eläkevakuutusta harjoit

tavan vakuutusyhtiön toimintapääoma on 
suurempi kuin 6 a §:n 1 momentissa tarkoi
tetun vakavaraisuusrajan nelinkerlainen mää
rä, siirlo JO luvun 2 §:n 2 momentin mukai
seen osittamattomaan lisävakuutusvastuuseen 
on kielletty. Jos ylityksen voidaan katsoa 
olevan luonteeltaan pysyvä, yhtiön on järjes
tettävä toimintansa siten, että yhtiön toimin
tapääoma palautuu ensimmäisessä v irkkeessä 
tarkoitetun rajan alapuolelle. 

Jos lakisääteistä eläkevakuutusta harjoit
tavan vakuutusyhtiön toimintapääoma on 
suurempi kuin 6 a §:n 1 momentissa tarkoi
tettu vakavaraisuusraja mutta pienempi kuin 
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vakavaraisuusrajan kaksinkeltainen maara, 
yhtiön on karlutettava toimintapääomaansa 
rajoittamalla siirloa JO luvun 2 §:n 2 mo
mentin mukaiseen ositettuun lisävakuutus
vastuuseen. 

Jos lakisääteistä eläkevakuutusta haljoit
tavan vakuutusyhtiön toimintapääoma on 
pienempi kuin 6 a §:n 1 momentissa tarkoi
tettu vakavaraisuusraja, siirlo JO luvun 2 §:n 
2 momentin mukaiseen ositettuun lisävakuu
tusvastuuseen on kielletty. 

Sosiaali- ja teroeysministeriö antaa tarkem
mat määräykset tämän pykälän soveltamises
ta. 

12luku 

Voitonjako ja yhtiön varojen muu käyttö 

2 § 
Osakeyhtiölain 12 luvun 2 §:n 1 momen

tissa ja 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu voi
tonjako on kielletty, jos vakuutusyhtiön oma 
pääoma alittaa 11 luvun 6 § :n 1 momentissa 
säädetyn vähimmäismäärän. Omaan pää
omaan ei tällöin rinnasteta 11 luvun 6 §n 1 
momentissa tarkoitettua vakuutusyhtiön ot
tamaa lainaa. 

Ja§ 
Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan 

vakuutusyhtiön velat ylittävistä varoista kuu
luu osakkeenomistajille tai takuuosuuksien 
omistajille, sen estämättä mitä muualla tässä 
laissa tai osakeyhtiölaissa säädetään, yhtiön 
selvitystilan, purkamisen, vakuutuskannan 
luovuttamisen tai muun varojen jakamista 
koskevan järjestelyn yhteydessä osakkeita ja 
takuuosuuksia vastaava osuus yhtiön omaan 
pääomaan tehdyistä sijoituksista ja niille 
kasketusta kohtuullisesta tuotosta. Muu osa 
velat ylittävistä varoista aroonkorotusrahasto 
mukaan lukien kuuluu vakuutuksenottajille 
osana vakuutuskantaa 

Sosiaali- ja teroeysministeriö antaa taroit
taessa määräykset tämän pykälän soveltami
sesta. 

2§ 
Osakeyhtiölain 12 luvun 2 §:n 1 momen

tissa ja 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu voi
tonjako on kielletty, jos vakuutusyhtiön oma 
pääoma alittaa 11 luvun 6 §:n 1 momentissa 
tai 6 a §:n 3 momentissa säädetyn vähim
mäismäärän. Omaan pääomaan ei tällöin 
rinnasteta 11 luvun 6 §:n 1 momentissa ja 
6 a §:n 3 momentissa tarkoitettua vakuu
tusyhtiön ottamaa lainaa. 

Lakisääteistä eläkevakuutusta haljoittavan 
vakuutusyhtiön voitonjako on kielletty myös, 
jos sen toimintapääoma on pienempi kuin 11 
luvun 6 a §:n 1 momentin mukainen vaka
varaisuusraja Jos lakisääteistä eläkevakuu-
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tusta harjoittavan vakuutusyhtiön toiminta
pääoma on suurempi kuin edellä tarkoitettu 
vakavaraisuusraja mutta pienempi kuin sen 
kaksinkertainen määrä, voitonjakoa on rajoi
tettava siten kuin sosiaali- ja terveysministe
riö tarkemmin määrää. 

4 § 

Yhtiökokous voi kuitenkin päätöksellä, 
jota ovat kannattaneet osakkaat, joilla on 
vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa 
edustetusta äänimäärästä, antaa voitosta käy
tettäväksi yleishyödylliseen tai siihen veerat
tavaan tarkoitukseen määriä, joilla 11 luvun 
6 §:ssä tarkoitettuun omaan pääomaan ver
rattuna ei ole sanottavaa merkitystä. 

Yhtiökokous voi kuitenkin päätöksellä, 
jota ovat kannattaneet osakkaat, joilla on 
vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa 
edustetuista äänimääristä, antaa voitosta käy
tettäväksi yleishyödylliseen tai siihen veerat
tavaan tarkoitukseen määriä, joilla 11 luvun 
6 §:ssä tai 6 a §:n 3 momentissa tarkoitet
tuun omaan pääomaan verrattuna ei ole sa
nottavaa merkitystä. 

14luku 

V akuotusyhtiöiden valvonta 

5a§ 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi rajoittaa vakuutusyhtiön toimilupaa tai peruuttaa sen, jos: 

5) yhtiö ei ole kyennyt sille asetetussa 
määräajassa suorittamaan 5 b §:ssä tarkoite
tussa taloudellisen aseman tervehdyttämis
suunnitelmassa tai lyhyen aikavälin rahoitus
suunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä; tai 

5) yhtiö ei ole kyennyt sille asetetussa 
määräajassa suorittamaan 5 b tai 5 c §:ssä 
tarkoitetussa taloudellisen aseman tervehdyt
tämissuunnitelmassa tai lyhyen aikavälin 
rahoitussuunnitelmassa esitettyjä toimenpi
teitä; tai 

5c§ 
Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan 

vakuutusyhtiön, ;·onka toimintapääoma on 
pienempi kuin 1 luvun 6 a §:n 1 momentin 
mukainen toimintapääoman vähimmäismää
rä, on viipymättä toimitettava sosiaali- ja 
terveysministeriön hyväksyttäväksi yhtiön ta
loudellisen aseman tervehdyttämissuunnitel
ma. Samoin on meneteltävä, jos yhtiön toi
mintapääoma lisättynä sillä määrällä, jolla 
JO luvun 2 §:n 3 momentissa tarkoitettu ta
soitusmäärä ylittää laskuperusteiden mukai
sen vähimmäismäärän, on pienempi kuin 11 
luvun 6 a §:n 1 momentissa tarkoitettu vaka
varaisuusraja 

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan 
vakuutusyhtiön, jonka toimintapääoma on 
pienempi kuin 11 luvun 6 a §:n 2 momentin 
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6§ 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi ottaa hal

tuunsa yhtiön hallinnassa olevaa omaisuutta 
taikka kieltää yhtiötä luovuttamasta tai pant
taamasta tällaista omaisuutta ilmoitettuaan 
asiasta niiden Euroopan talousalueeseen kuu
luvien muiden valtioiden vakuutustarkastus
keskuksesta vastaaville viranomaisille, joissa 
vahinkovakuutussopimuksen kattama riski 
2 a luvun 10 §:n mukaan sijaitsee tai jossa 
henkivakuutuksen ottaja asuu vakinrusesti 
tai, jos henkivakuutuksen ottaja on oi
keushenkilö, se oikeushenkilön toimipaikka, 
johon sopimus liittyy, sijaitsee, jos: 

3) vakuutusyhtiö ei täytä tämän luvun 
5 b §:n 2 momentissa mainittuja 11 luvussa 
yhtiön toimintapääomalle ja omalle pää
omalle asetettuja vaatimuksia; sekä 

4) vakuutusyhtiö ei enää täytä tämän luvun 
5 b §:n 1 momentissa mainittuja 11 luvussa 
yhtiön toimintapääomalle asetettuja vaati
muksia ja ministeriöllä on aihetta olettaa 
yhtiön taloudellisen tilan edelleen heik
kenevän tai jos ministeriö katsoo yhtiön ole
van joutumassa tällaiseen tilaan. 

Ehdotus 

mukainen takuumäärä taikka jonka oma pää
oma ei täytä 11 luvun 6 a §:n 3 momentin 
vähimmäisvaatimusta, on viipymättä toimi
tettava sosiaali- ja terveysministeriön hyväk
syttäväksi lyhyen aikavälin rahoitussuunni
telma 

6§ 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi ottaa hal

tuunsa yhtiön hallinnassa olevaa omaisuutta 
taikka kieltää yhtiötä luovuttamasta tai pant
taamasta tällaista omaisuutta ilmoitettuaan 
asiasta niiden Euroopan talousalueeseen kuu
luvien muiden valtioiden vakuutustarkastuk
sesta vastaaville viranomaisille, joissa vahin
kovakuutussopimuksen kattama riski 2 a lu
vun 10 §:n mukaan sijaitsee tai jossa henki
vakuutuksen ottaja asuu vakinaisesti tai, jos 
henkivakuutuksen ottaja on oikeushenkilö, 
se oikeushenkilön toimipaikka, johon sopi
mus liittyy, sijaitsee, jos: 

3) vakuutusyhtiö ei täytä tämän luvun 
5 b §:n 2 momentissa tai 5 c §:n 2 momen
tissa mainittuja 11 luvussa yhtiön toiminta
pääomalle ja omalle pääomalle asetettuja 
vaatimuksia; sekä 

4) vakuutusyhtiö ei enää täytä tämän luvun 
5 b §:n 1 momentissa tai 5 c §:n 1 momen
tissa mainittuja 11 luvussa yhtiön toiminta
pääomalle asetettuja vaatimuksia ja ministe
riöllä on aihetta olettaa yhtiön taloudellisen 
tilan edelleen heikkenevän tai jos ministeriö 
katsoo yhtiön olevan joutumassa tällaiseen 
tilaan. 

15 luku 

Selvitystila ja purkaminen 

V ahinkovakuutusyhtiön, jonka toiminta
pääoma on pienempi kuin 11 luvun 3 §:n 
mukainen takuumäärä, tai henkivakuutusyh
tiön, jonka toimintapääoma on pienempi 
kuin 11 luvun 5 §:n mukainen takuumäärä, 
taikka vakuutusyhtiö, jonka oma pääoma ei 
täytä 11 luvun 6 §:n vähimmäisvaatimusta, 
on asetettava selvitystilaan ja purettava, jol
lei edellä mainittuja 11 luvussa asetettuja 
vaatimuksia ole täytetty kolmen kuukauden 
kuluessa siitä, kun asia ilmoitettiin yhtiöko-

1 § 

V ahinkovakuutusyhtiö, jonka toimintapää
oma on pienempi kuin 11 luvun 3 §:n mu
kainen takuumäärä, tai henkivakuutusyhtiö, 
jonka toimintapääoma on pienempi kuin 11 
luvun 5 §:n mukainen takuumäärä, tai la
kisääteistä eläkevakuutusta harjoittava va
kuutusyhtiö, jonka toimintapääoma on pie
nempi kuin 11 luvun 6 a §:n 2 momentin 
mukainen takuumäärä, taikka vakuutusyhtiö, 
jonka oma pääoma ei täytä 11 luvun 6 §:n 
tai 6 a §:n 3 momentin vähimmäisvaatimus-
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koukselle. Ministeriöllä on kuitenkin oikeus 
pidentää määräaikaa enintään vuodeksi, jol
lei vakuutettuja etuja näin vaaranneta. 

2 § 
Jos on syytä otaksua, että vahinkovakuutu

syhtiön toimintapääoma on pienempi kuin 
11 luvun 3 § :n mukainen takuumäärä tai että 
henkivakuutusyhtiön toimintapääoma on pie
nempi kuin 11 luvun 5 § :n mukainen ta
kuumäärä taikka että vakuutusyhtiön oma 
pää?ma ~i täy.tä 11 luvu~ 6 §:n !flUk~s~a 
vähimmälsvaanmusta, hallituksen Ja toimi
tusjohtajan on viivytyksettä laadittava tilin
päätös siltä ajalta, jolta tilinpäätöstä ei vielä 
ole esitetty yhtiökokouksessa, sekä annettava 
se tilintarkastajille tarkastettavaksi. Tällöin 
on soveltuvin osin noudatettava, mitä edellä 
säädetään tilinpäätöksestä ja tilintarkastus
kertomuksesta. Jos tilinpäätöksen aika käsit
tää myös edellisen tilikauden, on tältä tili
kaudelta annettava erillinen tilinpäätös. 

20 § 
Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaa

vasti noudatettava, jos yhtiö, joka on asetettu 
selvitystilaan sen johdosta, ettei se enää täy
tä 11 luvun 3, 5 tai 6 §:n mukaisia vaati
muksia, jälleen täyttää sanotut vaatimukset. 

360529A 

Ehdotus 

ta, on asetettava selvitystilaan ja purettava, 
jollei edellä mainittuja 11 luvussa asetettuja 
vaatimuksia ole täytetty kolmen kuukauden 
kuluessa siitä, kun asia ilmoitettiin yhtiöko
koukselle. Sosiaali- ja terveysministeriöllä 
on kuitenkin oikeus pidentää määräaikaa 
enintään vuodeksi, jollei vakuutettuja etuja 
näin vaaranneta. 

2 § 
Jos on syytä otaksua, että vahinkovakuutu

syhtiön toimintapääoma on pienempi kuin 
11luvun 3 §:n mukainen takuumäärä tai että 
henkivakuutusyhtiön toimintapääoma on pie
nempi kuin 11 luvun 5 §:n tai 6 a §:n 2 mo
mentin mukainen takuumäärä taikka että 
vakuutusyhtiön oma pääoma ei täytä 11 lu
vun 6 §:n tai 6 a §:n 3 momentin mukaista 
vähimmäisvaatimusta, hallituksen ja toimi
tusjohtajan on viivytyksettä laadittava tilin
päätös siltä ajalta, jolta tilinpäätöstä ei vielä 
ole esitetty yhtiökokouksessa, sekä annettava 
se tilintarkastajille tarkastettavaksi. Tällöin 
on soveltuvin osin noudatettava, mitä edellä 
säädetään tilinpäätöksestä ja tilintarkastus
kertomuksesta. Jos tilinpäätöksen aika käsit
tää myös edellisen tilikauden, on tältä tili
kaudelta annettava erillinen tilinpäätös. 

20 § 
Mitä 1 momentissa säädetään, noudatetaan 

vastaavasti, jos yhtiö, joka on asetettu selvi
tystilaan sen johdosta, ettei se täytä 11 luvun 
3, 5, 6 tai 6 a §:n mukaisia vaatimuksia, 
jälleen täyttää sanotut vaatimukset. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 1997. Lain JO luvun 2 §ja 11 lu
vun 1 § tulevat kuitenkin voimaan 31 päi
vänä joulukuuta 1996. 

Sellaisen lakisääteistä eläkevakuutusta har
joittavan vakuutusyhtiön, joka on toiminnas
sa tämän lain tullessa voimaan, on kuuden 
kuukauden kuluessa lain voimaantulosta 
haettava sosiaali- ja telVeysministeriön vah
vistus tämän lain vaatimille yhtiöjärjestyksen 
muutoksille ja ilmoitettava muutos rekiste
röintiä varten kahden kuukauden kuluessa 
ministeriön antamasta päätöksestä Hallinto
neuvoston ja hallituksen kokoonpanon on 
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2. 

HE 241/1996 vp 

Ehdotus 

täytettävä lain 7 luvun 8 §:n 2 momentin 
vaatimukset vuoden kuluessa siitä, kun yh
tiöjärjestyksen muutos on merkitty kauppare
kisteriin. 

Jollei vakuutusyhtiö ole noudattanut 1 mo
mentin säännöksiä, yhtiö ei saa 1 momentis
sa tarkoitetun kuuden kuukauden määräajan 
kuluttua myöntää uusia vakuutuksia. 

Sen estämättä, mitä tämän lain 11 luvun 
6 a §:n 1 ja 2 momentissa säädetään, la
kisääteistä eläkevakuutusta luujoittavan va
kuutusyhtiön toimintapääoman vähimmäis
määrä on vuonna 1997 yksi kolmasosa ja 
vuonna 1998 kaksi kolmasosaa tämän lain 
11 luvun 6 a §:n 1 momentin mukaisesta 
toimintapääoman vähimmäismäärästä. V as
taavasti tämän lain 11 luvun 6 a §:n 2 mo
mentissa tarkoitettu takuumäärä on vuosina 
1997 ja 1998 puolet edellä tarkoitetusta toi
mintapääoman vähimmäismäärästä. 

Tämän lain voimaantullessa katsotaan lain 
12 luvun 1 a §:ää sovellettaessa lakisääteistä 
eläkevakuutusta luujoittavan vakuutusyhtiön 
osakkaille kuuluvan yhtiön viimeisen tilin
päätöksen mukainen sidottu ja vapaa oma 
pääoma. Keskinäisessä vakuutusyhtiössä ta
kuuosuuksien omistajille kuuluu takuupää
oma Mikäli vakuutusyhtiö on aikaisemmin 
luujoittanut myös muuta vakuutusliikettä 
kuin lakisääteistä eläkevakuutusliikettä, voi
daan tämä ottaa huomioon osakkaiden osuu
dessa yhtiön varoissa siten kuin sosiaali- ja 
teJVeysministeriö tarkemmin määrää. 

Laki 
työntekijäin eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 12 §:n 1 

momentti ja 12 a §:n 4 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 12 §:n 1 momentti, laeissa (639/1966), (559 ja 1077/1993), 

(1482/1995), ja (839/1996) sekä 12 a §:n 4 momentti laissa (390/1995), sekä 
lisätään 12 a §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa (390/1995), uusi 5 momentti 

seuraavasti: 
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12 § 
Eläkelaitosten keskinäinen vastuu eläkkeis

tä ja kuntoutusrahasta määräytyy sekä eläk
keistä ja kuntoutusrahasta eläkelaitoksille 
aiheutuvat kulut jaetaan eläkelaitosten kes
ken, mikäli eläkelaitokset eivät ole toisin 
sopineet, seuraavasti: 

1) vanhuuseläkkeestä työntekijälle, joka 1 
päivänä heinäkuuta 1962 ei ollut täyttänyt 
50 vuotta, siltä osin kuin se perustuu palve
lusaikaan ennen sitä kalenterivuotta, jona 
työntekijä täyttää 55 vuotta, on kukin eläke
laitos vastuussa määrästä, joka vastaa sosiaa
li- ja terveysministeriön vahvistamien yleis
ten perusteiden mukaan eläkkeen myöntä
mistä edeltävältä ajalta laitokselle suoritet
tavia eläkevakuutusmaksuja tai laskettavaa 
eläkevastuuta; lisäksi eläkelaitos on vastuus
sa siitä eläkkeen määrästä, joka sosiaali- ja 
terveysministeriön vahvistamien perusteiden 
mukaan on erikseen siirretty eläkelaitoksen 
vastuulla olevaan eläkkeen osaan tämän osan 
arvon säilyvyyden tukemiseksi tai eläkelai
toksen vastuun ulottamiseksi eläkkeeseen 
myös siltä osin kuin se perustuu palvelusai
kaan sen kalenterivuoden jälkeen, jona työn
tekijä täyttää 54 vuotta, taikka työkyvyttö
myys- tai työttömyyseläkeaikaan; 

2) työkyvyttömyyseläkkeestä, joka on 
myönnetty 6 a §:ää soveltaen ja sellaisen 
työttömyyseläkkeen puolesta määrästä, joka 
on myönnetty soveltaen 6 a §:ää vähintään 
viisi vuotta jatkuneeseen työsuhteeseen, näi
hin eläkkeistin luettuna myös lyhytaikaisissa 
työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 
perusteella ehkä saatava eläkkeen osa ja me
rimieseläkelain 3 a §:n 4 momentissa tarkoi
tettu, sanotun lain perusteella ehkä saatava 
eläkkeen osa, mutta ei 4 j eikä 7 g §:n mu
kaista korotusta eikä 9 §:n perusteella eläk
keen alkamisen, työttömyyseläkkeen osalta 
kuitenkin 4 c §:ssä tarkoitetun työttömäksi 
joutumispäivän jälkeen annettuja korotuksia, 
sekä siitä kuntoutusrahan osasta, joka vastaa 
6 a §:ää soveltaen myönnetystä työkyvyttö
myyseläkkeestä yllämainitulla tavalla mää
räytyvää eläkkeen osaa, vastaa yksin se elä
kelaitos, jonka toimintapiiriin työntekijä 
kuului sanotussa pykälässä tarkoitetun työ
suhteen perusteella; 

Ehdotus 

12 § 
Eläkelaitosten keskinäinen vastuu eläkkeis

tä ja kuntoutusrahasta määräytyy sekä eläk
keistä ja kuntoutusrahasta eläkelaitoksille 
aiheutuvat kulut jaetaan eläkelaitosten kes
ken, jos eläkelaitokset eivät ole toisin sopi
neet, seuraavasti: 

1) vanhuuseläkkeestä siltä osin kuin se pe
rustuu palvelusaikaan ennen sitä kalenteri
vuotta, jona työntekijä täyttää 55 vuotta, on 
kukin eläkelaitos vastuussa määrästä, joka 
vastaa kolmasosaa kyseisen vuoden osalta 
karttuvasta eläkkeestä laskettuna 12 a §:n 1 
momentissa tarkoitettujen sosiaali- ja ter
veysministeriön vahvistamien tai antamien 
perusteiden mukaisesti; lisäksi eläkelaitos on 
vastuussa siitä eläkkeen määrästä, joka mi
nisteriön vahvistamien tai antamien perustei
den mukaan on erikseen siirretty eläkelaitok
sen vastuulla olevaan eläkkeen osaan tämän 
osan arvon säilyvyyden tukemiseksi tai elä
kelaitoksen vastuun ulottamiseksi eläkkee
seen, myös siltä osin kuin se perustuu palve
lusaikaan sen kalenterivuoden jälkeen, jona 
työntekijä täyttää 54 vuotta, taikka työkyvyt
tömyys- tai työttömyyseläkeaikaan taikka 
12 a §:n 5 momentin mukaisesti; 

2) työkyvyttömyyseläkkeestä, joka on 
myönnetty 6 a §:ää soveltaen ja sellaisen 
työttömyyseläkkeen puolesta määrästä, joka 
on myönnetty soveltaen 6 a §:ää vähintään 
viisi vuotta jatkuneeseen työsuhteeseen, näi
hin eläkkeisiin luettuna myös lyhytaikaisissa 
työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 
perusteella ehkä saatava eläkkeen osa ja me
rimieseläkelain 3 a §:n 4 momentissa tarkoi
tettu, sanotun lain perusteella ehkä saatava 
eläkkeen osa, mutta ei tämän lain 4 j eikä 
7 g §:n mukaista korotusta eikä 9 §:n perus
teella eläkkeen alkamisen, työttömyyseläk
keen osalta kuitenkin 4 c §:ssä tarkoitetun 
työttömäksi joutumispäivän jälkeen annettuja 
korotuksia, sekä siitä kuntoutusrahan osasta, 
joka vastaa 6 a §:ää soveltaen myönnetystä 
työkyvyttömyyseläkkeestä edellä mainitulla 
tavalla määräytyvää eläkkeen osaa, vastaa 
yksin se eläkelaitos, jonka toimintapiiriin 
työntekijä kuului sanotussa pykälässä tarkoi
tetun työsuhteen perusteella; lisäksi eläkelai
tos on vastuussa siitä eläkkeen tai kuntou-
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3) edellä 11 §:ssä tarkoitetuista lisäeduista 
on vastuussa se eläkelaitos, joka on ne 
myöntänyt, siltä osin kuin etu vastaa [sosiaa
liministeriön] vahvistamien perusteiden mu
kaisesti laitokselle suoritettavia vakuutus
maksuja tahi laskettavaa eläkevastuuta; 

4) muista vanhuus-, työkyvyttömyys- ja 
työttömyyseläkkeistä, lukuun ottamatta ly
hytaikaisissa työsuhteissa olevien työnteki
jäin eläkelain 9 §:n 1 momentin 2 kohdan ja 
merimieseläkelain 3 a § :n 2 momentin 2 
kohdan mukaisesti maksettavaa määrää, sa
moin kuin eläkkeiden ja kuntoutusrahan niis
tä osista, jotka ylittävät 1-3 kohdan mukai
set määrät, perhe-eläkkeestä, osa-aikaeläk
keestä sekä maksujen tai rahastojen laskupe
rusteiden yleisestä muutoksesta ja 1 kohdas
sa tarkoitetuista siirroista johtuvista kustan
nuksista ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevi
en työntekijäin eläkelain 9 §:n 1 momentin 3 
kohdassa sekä merimieseläkelain 3 a §:n 2 
momentin 3 kohdassa tarkoitetuista sanottui
hin lakeihin perustuvan eläketurvan aiheutta
mien kulujen osuudesta vastaavat eläkelai
tokset yhteisesti sosiaali- ja terveysministeri
ön eri kululajeja varten antamien perusteiden 
mukaisesti; sekä 

5) eläketurvakeskuksen kustannuksista niil
tä osin kuin ne eivät aiheudu eläkelaitoksille 
erityistä korvausta vastaan suoritettavista 
töistä, vastaavat eläkelaitokset yhteisesti tä
män lain alaisen toimintansa laajuuden mu
kaisessa suhteessa; näistä kustannuksista on 
kuitenkin ensin vähennettävä, mitä eläketur
vakeskus on tuottoina saanut. 

Ehdotus 

tusrahan määrästä, joka ministeriön vahvis
tamien tai antamien perusteiden mukaan on 
erikseen siirretty eläkelaitoksen vastuulla 
olevaan eläkkeen osaan 12 a §:n 5 momen
tin mukaisesti; 

3) edellä 11 §:ssä tarkoitetuista lisäeduista 
on vastuussa se eläkelaitos, joka on ne 
myöntänyt, siltä osin kuin etu vastaa minis
teriön vahvistamien tai antamien perusteiden 
mukaisesti laitokselle suoritettavia vakuutus
maksuja tai laskettavaa eläkevastuuta; 

4) muista vanhuus-, työkyvyttömyys- ja 
työttömyyseläkkeistä, lukuun ottamatta ly
hytaikaisissa työsuhteissa olevien työnteki
jäin eläkelain 9 §:n 1 momentin 2 kohdan ja 
merimieseläkelain 3 a §:n 2 momentin 2 
kohdan mukaisesti maksettavaa määrää, sa
moin kuin eläkkeiden ja kuntoutusrahan niis
tä osista, jotka ylittävät 1-3 kohdan mukai
set määrät, perhe-eläkkeestä, osa-aikaeläk
keestä sekä maksujen tai rahastojen laskupe
rusteiden yleisestä muutoksesta samoin kuin 
1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista siirroista johtu
vista kustannuksista ja lyhytaikaisissa työ
suhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n 
1 momentin 3 kohdassa sekä merimieseläke
lain 3 a §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoi
tetuista sanottuihin lakeihin perustuvan elä
keturvan aiheuttamien kulujen osuudesta 
vastaavat eläkelaitokset yhteisesti ministeri
ön eri kululajeja varten antamien perusteiden 
mukaisesti; sekä 

5) eläketurvakeskuksen kustannuksista niil
tä osin kuin ne eivät aiheudu eläkelaitoksille 
eritystä korvausta vastaan suoritettavista 
töistä vastaavat eläkelaitokset yhteisesti tä
män lain alaisen toimintansa laajuuden mu
kaisessa suhteessa; näistä kustannuksista on 
kuitenkin ensin vähennettävä, mitä eläketur
vakeskus on tuottoina saanut. 

12 a § 

Jos vastuuvelan perusteita muutetaan siten, 
että vastuun määrä pienenee, käytetään va
pautuvat varat 12 § :n 1 momentin 4 kohdas
sa tarkoitettuihin kustannuksiin sosiaali- ja 
terveysministeriön vahvistamien perusteiden 
mukaisesti. Jos kuitenkin on kysymys 11 §:n 
mukaisista lisäeduista, erotus on siirrettävä 
vakuutusyhtiölain 10 luvun 2 §:n 2 momen
tissa tarkoitettuun 2 momentin mukaisia lisä-

Jos vastuuvelan perusteita muutetaan siten, 
että vastuun määrä pienenee, käytetään va
pautuvat varat 12 §:n 1 momentin 4 kohdas
sa tarkoitettuihin kustannuksiin sosiaali- ja 
terveysministeriön vahvistamien perusteiden 
mukaisesti. Jos kuitenkin on kysymys 11 §:n 
mukaisista lisäeduista, erotus on siirrettävä 
vakuutusyhtiölain 10 luvun 2 §:n 2 momen
tissa tarkoitettuun ositettuun lisävakuutusvas-
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etuja varten muodostettuun vastuuseen, jollei 
erityisestä syystä ole katsottava, että vapau
tuvat varat on käytettävä 1 virkkeessä tarkoi
tetulla tavalla. 

Ehdotus 

tuuseen, jollei erityisestä syystä ole katsotta
va, että vapautuvat varat on käytettävä en
simmäisessä virkkeessä tarkoitetulla tavalla. 

V astuuvelan tai eläkevastuun perusteissa 
käytettävä laskuperustekorko on määriteltävä 
ottaen huomioon eläkkeiden turvaamisesta 
johtuvat vaatimukset sekä lisäksi vastuuve
lan tai eläkevastuun katteena oleville varoille 
saatavissa oleva tuotto. Edellä tarkoitetun 
laskuperustekoron ja vastuuvelan tai eläke
vastuun laskennassa käytettävän koron ero
tusta vastaava tuotto on tämän lain vähim
mäiseläketurvan mukaisen vakuutuksen osal
ta käytettävä 12 §:n 1 momentin 1 ja 2 koh
dassa tarkoitettuihin siirtoihin eläkelaitoksen 
vastuulle. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 1997. 

Tämän lain 12 §:n 1 momentin 1 kohtaa 
sovelletaan määrättäessä eläkelaitosten vas
tuuta vanhuuseläkkeestä siltä osin kuin se 
perustuu tämän lain voimaantulon jälkeiseen 
pa/velusaikaan .. 

Sen estämättä, mitä tämän lain 12 §:n 1 
momentin 1-4 kohdassa ja työntekijäin elä
kelain 12 a §:n 3 momentissa säädetään, elä
kelaitoksen vastuulla olevia eläkkeen osia 
pienennetään vastuuvelan tai eläkevastuun 
perusteiden muuttamisenjohdosta tämän lain 
voimaan tullessa, 12 §:n 1 momentin 3 koh
dassa tarkoitettujen lisäetujen osalta kuiten
kin 31 päivänä joulukuuta 1997, siten, että 
niiden pääoma-arvo säilyy. 

Sen estämättä, mitä tämän lain 12 a §:n 5 
momentissa säädetään, laskuperustekoron ja 
vastuuvelan tai eläkevastuun laskemisessa 
käytettävän koron erotusta vastaava sijoitus
ten tuotto tai osa siitä voidaan käyttää vuo
sina 1997-1999 siirtoihin vakuutusyhtiölain 
JO luvun 2 §:n 2 momentin mukaiseen osU
tamattomaan lisävakuutusvastuuseen taikka 
vakuutuskassalain 79 §:n 2 momentin mu
kaiseen lisävakuutusvastuuseen taikka elä
kesäätiölain 43 §:n 2 momentin 3 kohdan 
mukaiseen eläkevastuun osaan. Siirtoa vas
taavalta osalta ei vakuutusyhtiö vuosina 
1997-1999 saa tehdä siirtoa osittamatto
masta lisävakuutusvastuusta ositettuun lisä
vakuutusvastuuseen eikä vakuutuskassa tai 
eläkesäätiö pienentää sanottua vastuun osaa. 
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lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 ja 13 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työnte

kijäin eläkelain (134/1962) 9 §:n 1 momentti ja 13 a § 
sellaisina kuin ne ovat, 9 §:n 1 momentti laeissa (750/1974), (560 ja 107811993), 

(1483/1995), 13 a §mainitussa laissa (148311995) ja 13 a §mainitussa laissa seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

9 § 
Tässä laissa säädetystä eläketurvasta vas

taavat 2 §:ssä tarkoitetut eläkelaitokset, sikä
li kuin ne eivät ole toisin sopineet, seuraa
vasti: 

1) vanhuuseläkkeestä työntekijälle, joka 1 
päivänä heiniikuuta 1962 ei ollut täyttänyt 
50 vuotta, siltä osin kuin se perustuu ennen 
sitä kalenterivuotta ansaittuihin palkkoihin, 
jona vuonna työntekijä täyttää 55 vuotta, on 
kukin eläkelrutos vastuussa määrästä, joka 
vastaa sosiaali- ja terveysministeriön vahvis
tamien yleisten perusteiden mukaan laskettua 
eläkevastuuta; lisäksi eläkelaitos on vastuus
sa siitä eläkkeen määrästä, joka sosiaali- ja 
terveysministeriön vahvistamien perusteiden 
mukaan on erikseen siirretty eläkelaitoksen 
vastuulla olevaan eläkkeen osaan tämän osan 
arvon säilyvyyden tukemiseksi tai eläkelai
toskohtaisen vastuun ulottamiseksi eläkkee
seen myös siltä osin kuin se perustuu sen 
kalenterivuoden jälkeen ansaittuihin palkkoi
hin, jona vuonna työntekijä täyttää 54 vuot
ta, taikka 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuun 
palkkaan; 

2) työkyvyttömyyseläkkeestä, joka on 
myönnetty 7 § :n 1 momenttia soveltaen sekä 
sellaisen työttömyyseläkkeen määrän 
30/100:sta, joka on myönnetty 7 §:n 1 mo
menttia soveltaen, näihin eläkkeisiin luettuna 
myös työntekijäin eläkelain perusteella ehkä 
saatava eläkkeen osa ja merimieseläkelain 
3 a §:n 4 momentissa tarkoitettu, sanotun 
lain perusteella ehkä saatava eläkkeen osa, 
mutta ei työntekijäin eläkelain 4 j eikä 
7 g §:n mukaista korotusta eikä sanotun lain 
9 § :n perusteella eläkkeen alkamisen, työttö
myyseläkkeen osalta kuitenkin työntekijäin 

Ehdotus 

9 § 
Tässä laissa säädetystä eläketurvasta vas

taavat 2 §:ssä tarkoitetut eläkelaitokset, sikä
li kuin ne eivät ole toisin sopineet, seuraa
vasti: 

1) vanhuuseläkkeestä siltä osin kuin se pe
rustuu ennen sitä kalenterivuotta ansaittuihin 
palkkoihin, jona työntekijä täyttää 55 vuotta, 
on kukin eläkelaitos vastuussa määrästä, jo
ka vastaa kolmasosaa kyseisen vuoden osalta 
karttuvasta eläkkeestä laskettuna sosiaali- ja 
terveysministeriön antamien perusteiden mu
kaan; lisäksi eläkelaitos on vastuussa siitä 
eläkkeen määrästä, joka ministeriön antami
en perusteiden mukaan on erikseen siirretty 
eläkelaitoksen vastuulla olevaan eläkkeen 
osaan tämän osan arvon säilyvyyden tukemi
seksi taikka eläkelaitoskohtaisen vastuun 
ulottamiseksi eläkkeeseen, myös siltä osin 
kuin se perustuu sen kalenterivuoden jälkeen 
ansaittmhin palkkoihin, jona työntekijä täyt
tää 54 vuotta, tai 7 §:n 1 momentissa tarkoi
tettuun palkkaan taikka työntekijäin eläke
lain 12 a §:n 5 momentin mukaisesti; 

2) työkyvyttömyyseläkkeestä, joka on 
myönnetty 7 §:n 1 momenttia soveltaen sekä 
sellaisen työttömyyseläkkeen määrän 
30/100:sta, joka on myönnetty 7 §:n 1 mo
menttia soveltaen, näihin eläkkeisiin luettuna 
myös työntekijäin eläkelain perusteella ehkä 
saatava eläkkeen osa ja merimieseläkelain 
3 a §:n 4 momentissa tarkoitettu, sanotun 
lain perusteella ehkä saatava eläkkeen osa, 
mutta ei työntekijäin eläkelain 4 j eikä 
7 g §:n mukaista korotusta eikä sanotun lain 
9 §:n perusteella eläkkeen alkamisen, työttö
myyseläkkeen osalta kuitenkin työntekijäin 
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Voimassa oleva laki 

eläkelain 4 c §:ssä tarkoitetun työttömäksi 
joutumispäivän jälkeen annettuja korotuksia, 
sekä siitä kuntoutusrahan osasta, joka vastaa 
7 §:n 1 momenttia soveltaen myönnetystä 
työkyvyttömyyseläkkeestä yllämainitulla 
tavalla määräytyvää eläkkeen osaa, vastaa 
yksin se eläkelaitos, jonka toimintapiirin 
työntekijä kuului saadessaan 7 §:n 1 mo
mentissa tarkoitetun sairauden, vian tai vam
man taikka joutuessaan työttömäksi tai, jos 
hän ei silloin enää ollut tämän lain piiriin 
kuuluvassa työsuhteessa, se eläkelaitos, jon
ka piiriin hän viimeksi on kuulunut; 

3) muista vanhuus-, työkyvyttömyys- ja 
työttömyyseläkkeistä, lukuun ottamatta työn
tekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 2 koh
dan ja merimieseläkelain 3 a §:n 2 momen
tin 2 kohdan mukaisesti maksettavaa mää
rää, eläkkeiden ja kuntoutusrahan niistä osis
ta, jotka ylittävät 1 ja 2 kohdan mukaiset 
määrät, perhe-eläkkeestä, osa-aikaeläkkeestä 
samoin kuin työntekijäin eläkelain perusteel
la maksettavista vastaavista vähimmäiseläke
turvan mukaisista eläkkeistä ja eläkkeen 
osista ja vastaavista merimieseläkelain pe
rusteella maksettavista, sanotun lain 3 a §:n 
4 momentissa tarkoitetuista eläkkeen osista 
sekä eläkevastuun laskuperusteiden yleisestä 
muutoksesta ja 1 kohdassa tarkoitetuista siir
roista johtuvista kustannuksista, samoin kuin 
eläketurvakeskuksen kustannuksista vastaa
vat eläkelaitokset yhdessä työntekijäin eläke
lain mukaista toimintaa harjoittavien eläke
laitosten ja merimieseläkekassan kanssa, si
ten kuin työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 mo
mentin 4 ja 5 kohdassa säädetään; sekä 

4) jos työntekijäin eläkelain 8 §:n 1 mo
mentin mukaisesti on vähennettävä tähän 
lakiin perustuvaa eläkettä, josta vastaavat 
kaksi tai useampi eläkelaitos, jaetaan vähen
nys näiden kesken niiden vastuulla olevien 
eläkkeen osien suhteessa. 

13 a § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on soveltu-

Ehdotus 

eläkelain 4 c §:ssä tarkoitetun työttömäksi 
joutumispäivän jälkeen annettuja korotuksia, 
sekä siitä kuntoutusrahan osasta, joka vastaa 
7 §:n 1 momenttia soveltaen myönnetystä 
työkyvyttömyyseläkkeestä edellä mainitulla 
tavalla määräytyvää eläkkeen osaa, vastaa 
yksin se eläkelaitos, jonka toimintapiiriin 
työntekijä kuului saadessaan 7 §:n 1 mo
mentissa tarkoitetun sairauden, vian tai vam
man taikka joutuessaan työttömäksi tai, jos 
hän ei silloin enää ollut tämän lain piiriin 
kuuluvassa työsuhteessa, se eläkelaitos, jon
ka piiriin hän viimeksi on kuulunut; lisäksi 
eläkelaitos on vastuussa siitä eläkkeen tai 
kuntoutusrahan määrästä, joka ministeriön 
antamien perusteiden mukaan on erikseen 
siirretty eläkelaitoksen vastuulla olevaan 
eläkkeen osaan työntekijäin eläkelain 
12 a §:n 5 momentin mukaisesti; 

3) muista vanhuus-, työkyvyttömyys- ja 
työttömyyseläkkeistä, lukuun ottamatta työn
tekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 2 koh
dan ja merimieseläkelain 3 a §:n 2 momen
tin 2 kohdan mukaisesti maksettavaa mää
rää, eläkkeiden ja kuntoutusrahan niistä osis
ta, jotka ylittävät 1 ja 2 kohdan mukaiset 
määrät, perhe-eläkkeestä, osa-aikaeläkkeestä 
samoin kuin työntekijäin eläkelain perusteel
la maksettavista vastaavista vähimmäiseläke
turvan mukaisista eläkkeistä ja eläkkeen 
osista ja vastaavista merimieseläkelain pe
rusteella maksettavista, sanotun lain 3 a § :n 
4 momentissa tarkoitetuista eläkkeen osista 
sekä eläkevastuun laskuperusteiden yleisestä 
muutoksesta sekä 1 ja 2 kohdassa tarkoite
tuista siirroista johtuvista kustannuksista sa
moin kuin eläketurvakeskuksen kustannuk
sista vastaavat eläkelaitokset yhdessä työnte
kijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoitta
vien eläkelaitosten ja merimieseläkekassan 
kanssa, siten kuin työntekijäin eläkelain 
12 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdassa sääde
tään; sekä 

4) jos työntekijäin eläkelain 8 §:n 1 mo
mentin mukaisesti on vähennettävä tähän 
lakiin perustuvaa eläkettä, josta vastaavat 
kaksi tai useampi eläkelaitos, jaetaan vähen
nys näiden kesken niiden vastuulla olevien 
eläkkeen osien suhteessa. 

13 a § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on soveltu-
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Voimassa oleva laki 

vin osin lisäksi vastaavasti voimassa, mitä 
työntekijäin eläkelain 1 §:n 6 momentissa, 
3 §:n 2 momentissa, 3 a §:ssä, 4 §:n 1 ja 5 
momentissa, 4 a §:n 2-6 momentissa, 
4 b-4 d §:ssä, 4 f-4 h §:ssä ja 
4 j-4 n §:ssä, 5 §:n 6 momentissa, 
5 c §:ssä 7 f-7 h §:ssä, 8 §:ssä, 
8 a-8 g §:ssä, 9 §:ssä, 9 a §:ssä, 10 §:ssä, 
10 a §:ssä, 10 c §:ssä, 12 §:ssä, 13 a §:ssä, 
13 b §:ssä ja 14 §:ssä, 15 §:n 2 momentissa, 
15 a §:ssä, 15 b §:ssä, 16 §:ssä, 17 §:ssä, 
17 a §:ssä, 17 b §:ssä, 18 §:ssä, 
19 a-19 d §:ssä, 20 §:ssä, 21 §:ssä, 
21 a-21 f §:ssä, 22 §:ssä ja 23 §:ssä sääde
tään. 

4. 

Ehdotus 

vin osin lisäksi vastaavasti voimassa, mitä 
työntekijäin eläkelain 1 §:n 6 momentissa, 
3 §:n 2 momentissa, 3 a §:ssä, 4 §:n 1 ja 5 
momentissa, 4 a §:n 2-6 momentissa, 
4 b-4 d, 4 f-4 h, ja 4 j-4 n §:ssä, 5 §:n 
6 momentissa, 5 c, 7 f-7 h, 8, 8 a-8 g, 9, 
9 a, 10, 10 a, 10 c ja 12 §:ssä, 13 a, 13 b, ja 
14 §:ssä, 15 §:n 2 momentissa sekä 15 b, 
16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19 a-19 d, 20, 21, 
21 a-21, §:ssä, 22, ja 23 §:ssä säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 1997. 

Tämän lain 9 §:n 1 momentin 1 kohtaa so
velletaan määrättäessä eläkelaitosten vastuu
ta vanhuuseläkkeestä siltä osin kuin se pe
rustuu tämän lain voimaantulon jälkeen an
saittuihin palkkoihin. 

Sen estämättä, mitä tämän lain 9 §:n 1 
momentin 1-3 kohdassa ja JO §:n 2 ja 3 
momentissa säädetään, eläkelaitoksen vas
tuulla olevia eläkkeen osia pienennetään elä
kevastuun laskuperusteiden muuttamisen 
johdosta tämän lain voimaan tullessa siten, 
että niiden päiioma-mvo säilyy. 

Laki 
merimieseläkelain 3 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/1956) 3 a §:n 2 ja 

3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 2 momentti laeissa (1346/1990), (1595/1993), 
(1745/1995) ja 3 momentti mainitussa laissa (1346/1990) seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

3a§ 

Tämän lain mukaisen eläkkeen työnteki
jäin eläkelain vähimmäiseläketurvaa vastaa-

Tämän lain mukaisen eläkkeen työnteki
jäin eläkelain vähimmäiseläketurvaa vastaa-
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vasta osasta ja kuntootusrahasta eläkekassa 
on vastuussa seuraavasti: 

1) vanhuuseläkkeestä työntekijälle, joka 1 
päivänä heinäkuuta 1962 ei ollut täyttänyt 
50 vuotta, siltä osin kuin se perustuu palve
lusaikaan ennen sitä kalenterivuotta, jona 
työntekijä täyttää 55 vuotta, eläkekassa on 
vastuussa määrästä, joka vastaa sosiaali- ja 
terveysministeriön vahvistamien yleisten pe
rusteiden mukaan laskettua eläkevastuuta; 
lisäksi eläkekassa on vastuussa siitä eläk
keen määrästä, joka sosiaali- ja terveysmi
nisteriön vahvistamien perusteiden mukaan 
on erikseen siirretty eläkekassan vastuulla 
olevaan eläkkeen osaan tämän osan arvon 
säilyvyyden tukemiseksi tai eläkekassan vas
tuun ulottamiseksi eläkkeeseen myös siltä 
osin kuin se perustuu palvelusaikaan sen 
kalenterivuoden jälkeen, jona työntekijä täyt
tää 54 vuotta, taikka työkyvyttömyys- tai 
työttömyyseläkeaikaan; 

2) työkyvyttömyyseläkkeestä, joka on 
myönnetty 12 a §:ää soveltaen, sellaisen 
työttömyyseläkkeen määrän 30/lOO:sta, joka 
on myönnetty 12 a §:ää soveltaen näihin 
eläkkeisiin luettuina myös työntekijäin elä
kelain (395/61) ja lyhytaikaisissa työsuhteis
sa olevien työntekijäin eläkelain (134/62) 
perusteella saatavat eläkkeen osat, mutta ei 
25 a §:n eikä 15 d §:n mukaista korotusta 
eikä 18 §:n perusteella eläkkeen alkamisen, 
työttömyyseläkkeen osalta kuitenkin 
15 e §:ssä tarkoitetun työttömäksi joutumis
päivän, jälkeen annettuja korotuksia, sekä 
siitä kuntootusrahan osasta, joka vastaa 
12 a §:ää soveltaen myönnetystä työkyvyttö
myyseläkkeestä edellä mainitulla tavalla 
määräytyvää työntekijäin eläkelain vähim
mäisturvaa vastaavaa eläkkeen osaa, vastaa 
yksin eläkekassa; sekä 

3) muista vanhuus-, työkyvyttömyys- ja 
työttömyyseläkkeistä, lukuun ottamatta työn
tekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 2 koh
dan ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 
työntekijäin eläkelain 9 §:n 1 momentin 2 
kohdan mukaisesti maksettavaa määrää, 
eläkkeiden ja kuntootusrahan niistä osista, 

360529A 

Ehdotus 

vasta osasta ja kuntootusrahasta eläkekassa 
on vastuussa seuraavasti: 

1) vanhuuseläkkeestä siltä osin kuin se pe
rustuu palvelusaikaan ennen sitä kalenteri
vuotta, jona työntekijä täyttää 55 vuotta, 
eläkekassa on vastuussa määrästä, joka vas
taa kolmasosaa kyseisen vuoden osalta kart
tuvasta eläkkeestä laskettuna sosiaali- ja ter
veysministeriön antamien perusteiden mukai
sesti; lisäksi eläkekassa on vastuussa siitä 
eläkkeen määrästä, joka ministeriön antami
en perusteiden mukaan on erikseen siirretty 
eläkekassan vastuulla olevaan eläkkeen 
osaan tämän osan arvon säilyvyyden tukemi
seksi tai eläkekassan vastuun ulottamiseksi 
eläkkeeseen, myös siltä osin kuin se perus
tuu palvelusaikaan sen kalenterivuoden jäl
keen, jona työntekijä täyttää 54 vuotta, tai 
työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkeaikaan, 
taikka työntekijäin eläkelain 12 a §:n 5 mo
mentin mukaisesti; 

2) työkyvyttömyyseläkkeestä, joka on 
myönnetty 12 a §:ää soveltaen, sellaisen 
työttömyyseläkkeen 30/lOO:sta, joka on 
myönnetty 12 a §:ää soveltaen näihin eläk
keisiin luettuna myös työntekijäin eläkelain 
ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työn
tekijäin eläkelain (13411962) perusteella saa
tavat eläkkeen osat, mutta ei tämän lain 
15 d §:n eikä 25 a §:n mukaista korotusta 
eikä 18 §:n perusteella eläkkeen alkamisen, 
työttömyyseläkkeen osalta kuitenkin 
15 e §:ssä tarkoitetun työttömäksi joutumis
päivän, jälkeen annettuja korotuksia, sekä 
siitä kuntootusrahan osasta, joka vastaa 
12 a §:ää soveltaen myönnetystä työkyvyttö
myyseläkkeestä edellä mainitulla tavalla 
määräytyvää työntekijäin eläkelain vähim
mäiseläketurvaa vastaavaa eläkkeen osaa, 
vastaa yksin eläkekassa; lisäksi eläkekassa 
on vastuussa siitä eläkkeen tai kuntoutusra
han määrästä, joka ministeriön antamien pe
rusteiden mukaan on erikseen siirretty eläke
kassan vastuulla olevaan osaan työntekijäin 
eläkelain 12 a §:n 5 momentin mukaisesti; 
sekä 

3) muista vanhuus-, työkyvyttömyys- ja 
työttömyyseläkkeistä, lukuun ottamatta työn
tekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 2 koh
dan ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 
työntekijäin eläkelain 9 §:n 1 momentin 2 
kohdan mukaisesti maksettavaa määrää, 
eläkkeiden ja kuntootusrahan niistä osista, 
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jotka ylittävät 1 ja 2 kohdan mukaiset mää
rät, perhe-eläkkeestä, osa-aikaeläkkeestä se
kä eläkevastuun laskuperusteiden yleisestä 
muutoksesta ja 1 kohdassa tarkoitetusta siir
rosta johtuvista kustannuksista vastaa eläke
kassa yhdessä työntekijäin eläkelain ja lyhyt
aikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelain mukaista toimintaa harjoittavien 
eläkelaitosten kanssa, siten kuin on säädetty 
työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 
kohdassa. 

Sen lisäksi, mitä edellä on säädetty, eläke
kassa vastaa yhdessä 2 momentin 3 kohdas
sa tarkoitettujen eläkelaitosten kanssa työn
tekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 ja 5 
kohdan mukaisesti työntekijäin eläkelain 
perusteella maksettavista, 2 momentin 3 
kohtaa vastaavista vähimmäiseläketurvan 
mukaisista eläkkeistä ja eläkkeen osista ja 
vastaavista lyhytaikaisissa työsuhteissa ole
vien työntekijäin eläkelain perusteella mak
settavista eläkkeistä ja eläkkeen osista sekä 
eläketurvakeskuksen kustannuksista. 

Ehdotus 

jotka ylittävät 1 ja 2 kohdan mukaiset mää
rät, perhe-eläkkeestä, osa-aikaeläkkeestä se
kä eläkevastuun laskuperusteiden yleisestä 
muutoksesta sekä 1 ja 2 kohdassa tarkoite
tuista siirroista johtuvista kustannuksista vas
taa eläkekassa yhdessä työntekijäin eläkelain 
ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työn
tekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoit
tavien eläkelaitosten kanssa siten kuin työn
tekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 koh
dassa säädetään. 

Sen lisäksi, mitä edellä säädetään, eläke
kassa vastaa yhdessä 2 momentin 3 kohdas
sa tarkoitettujen eläkelaitosten kanssa työn
tekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 ja 5 
kohdan mukaisesti työntekijäin eläkelain 
perusteella maksettavtsta, 2 momentin 3 
kohtaa vastaavista vähimmäiseläketurvan 
mukaisista eläkkeistä ja eläkkeen osista ja 
vastaavista lyhytaikaisissa työsuhteissa ole
vien työntekijäm eläkelain perusteella mak
settavista eläkkeistä ja eläkkeen osista sekä 
eläketurvakeskuksen kustannuksista. Lisäksi 
on soveltuvin osin voimassa, mitä työteki
jäin eläkelain 12 a §:n 4 ja 5 momentissa 
säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 1997. 

Tämän lain 3 a §:n 2 momentin 1 kohtaa 
sovelletaan määrättäessä eläkekassan vastuu
ta vanhuuseläkkeestä siltä osin kuin se pe
rustuu tämän lain voimaantulon jälkeiseen 
palvelus aikaan. 

Sen estämättä, mitä tämän lain 3 a §:n 2 
ja 3 momentissa säädetään, eläkekassan vas
tuulla olevia eläkkeen osia pienennetään elä
kevastuun laskuperusteiden muuttamisen 
johdosta tämän lain voimaan tullessa siten, 
että niiden pääoma-arvo säilyy. 
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5. 
Laki 

vakuutuskassalain 79 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain (1164/1992) 79 §:n 2 

momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

79 § 

Vakuutusmaksuvastuu vastaa voimassa 
olevissa sitoumuksissa tarkoitetuista tulevista 
vakuutustapahtumista johtuvien suoritusten 
ja näistä sitoumuksista aiheutuvien muiden 
menojen pääoma-arvoa vähennettynä tule
vien vakuutusmaksujen pääoma-arvoiia. 

Vakuutusmaksuvastuu vastaa voimassa 
olevissa sitoumuksissa tarkoitetuista tulevista 
vakuutustapahtumista johtuvien suoritusten 
ja näistä sitoumuksista aiheutuvien muiden 
menojen pääoma-arvoa vähennettynä tulevi
en vakuutusmaksujen pääoma-arvoiia. V a
kuutusmaksuvastuuna pidetään myös lisäva
kuutusvastuuta, joka vastaa työntekijäin elä
kelain muuttamisesta annetun lain ( 1 ) voi
maantulosäännöksen 4 momentin mukaisesta 
siirrosta eläkekassalle aiheutuvaa vastuuta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 1997. 
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6. 
Laki 

eläkesäätiölain 43 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 29 päivänäjoulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1996) 43 §:n 2 mo

mentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

43 § 

Eläkevastuu lasketaan sosiaali- ja ter
veysministeriön määräysten mukaisesti: 

1) ennen tilinpäätöshetkeä alkaneista eläk-
keistä ja muista etuuksista; sekä 

2) eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvien 
henkilöiden vastaisista eläkkeistä ja muista 
etuuksista 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. 
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3) siitä määrästä, joka työntekijäin eläke
lain muuttamisesta annetun lain ( /1996) 
voimaantulosäännöksen 4 momentin mukai
sesti on siirretty eläkesäätiön vastuulle. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 1997. 


