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Hallituksen esitys Ednsknnnalle laeiksi eläkesäätiölain ja va
kuutuskassalain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan eläkesäätiölakia ja 
vakuutuskassalakia muutettaviksi. Lakeihin 
tehtäisiin uudesta kirjanpitolaista johtuvat 
tarkistukset. 

Ehdotetut muutokset koskevat pääosin ti
linpäätöksessä esitettäviä tietoja. Molemmis
sa lakiehdotuksissa on lueteltu ne kirjanpito
lain säännökset, joita ei sovelleta eläkesääti
öihin eikä vakuutuskassoihin. Mainittuja 
säännöksiä korvaavat säännökset ehdotetaan 
sisällytettäviksi eläkesäätiölakiin ja vakuu
tuskassalakiin. 

380365X 

Voimassa olevaan eläkesäätiölakiin ja va
kuutuskassalakiin sisältyy eräitä kirjanpito
lain kanssa päällekkäisiä säännöksiä, jotka 
ehdotetaan samalla poistettaviksi. 

Lisäksi lakeihin ehdotetaan kirjattavaksi 
eräitä tähän saakka voimassa olleita sosiaali
ja terveysministeriön määräyksiä, joiden on 
katsottu kuuluvan lakiin. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan 31 päivänä joulukuuta 1998. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

Eläkesäätiölain (177 4/1995) 5 luvussa sää
detään eläkesäätiön tilinpäätöksestä. Lisäksi 
eläkesäätiön kirjanpidossa ja tilinpäätöksen 
laadinnassa noudatetaan kirjanpitolakia, jol
lei eläkesäätiölaista tai sen perusteella sosi
aali- ja terveysministeriön antamista elä
kesäätiötoiminnan erityisluonteesta johtuvista 
määräyksistä muuta johdu. 

Uusi kirjanpitolaki (1336/1997) tuli voi
maan 31 päivänä joulukuuta 1997. Merkittä
vä osa uuden kirjanpitolain muutoksista ver
rattuna aikaisempaan vuodelta 1973 olevaan 
kirjanpitolakiin (655/1973) koski tilinpäätök
sessä esitettäviä tietoja. Laki on yleislaki, 
joka sisältää perussäännökset kirjanpidosta ja 
tilinpäätöksestä. Lain tavoitteena on, että kir
janpitovelvollisten tarjoama tilinpäätösinfor
maatio on perusteiltaan mahdollisimman 
yhdenmukaista ja vertailukelpoista keske
nään. 

Esityksessä ehdotetaan eläkesäätiölakiin 
tehtäväksi kirjanpitolakiin tehdyistä muutok
sista johtuvat muutokset. Lisäksi lakiin eh
dotetaan lisättäväksi eräitä sellaisia säännök
siä, jotka nykyisin ovat sosiaali- ja terveys
ministeriön määräyksissä. Näitä säännöksiä 
vastaavia säännöksiä on esimerkiksi kirjanpi
tolaissa ja vakuutusyhtiölaissa (1 062/1979), 
mistä syystä ministeriön määräyksissä ole
vien mainittujen säännösten kirjaaminen la
kiin on perusteltua. 

Voimassa olevassa eläkesäätiölaissa ei ole 
nimenomaista viittausta kirjanpitolakiin. Elä
kesäätiölakiin ehdotetaan sisällytettäväksi 
viittaus kirjanpitolakiin ja kirjanpitoasetuk
seen (1339/1997). Eläkesäätiölaissa ehdote
taan myös lueteltaviksi ne kirjanpitolain 
säännökset, joita ei sovelleta eläkesäätiöön 
ja joita korvaavat säännökset on kirjoitettu 
vastaavasti eläkesäätiölakiin. 

Eläkesäätiölaista ehdotetaan lisäksi poistet
taviksi eräitä kirjanpitolain kanssa päällek
käisiä säännöksiä. 

Vastaavalla tavalla ehdotetaan myös 

vakuutuskassalain ( 1164/1992) 6 luvun va
kuutuskassojen tilinpäätöstä koskevia sään
nöksiä muutettaviksi. 

2. Esityksen vaikutukset 

Esityksen tavoitteena on sopeuttaa elä
kesäätiölaki ja vakuutuskassalaki uuteen kir
janpitolakiin. Esitys yksinkertaistaa tilinpää
tössääntelyn rakennetta ja helpottaa siten 
eläkesäätiöiden ja vakuutuskassojen tilinpää
tösten laatimista. 

Esityksellä ei ole organisatorisia eikä 
merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Esityk
sestä aiheutuu eläkesäätiöille ja vakuutuskas
soille vähäisiä taloudellisia vaikutuksia nii
den joutuessa tekemään muutoksia kirjanpi
toj ärj este lmiinsä. 

3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali
ja terveysministeriössä. Eläkesäätiöyhdistyk
selle ja Vakuutuskassojen Yhdistykselle va
rattiin tilaisuus valmistelun kuluessa esittää 
kannanottonsa. 

4. Muita esitykseen vaikuttavia seikkoja 

Tasavallan presidentti on 9 päivänä loka
kuuta 1998 antanut eduskunnalle esityksen 
laiksi Vakuutusvalvontavirastosta ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi (HE 163/1998 vp) 
Mainitussa esityksessä ehdotetaan eräiden 
sellaisten säännösten muuttamista, joihin 
ehdotetaan muutoksia myös tässä esitykses
sä. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriössä 
valmistellaan parhaillaan vakuutusyhtiölakiin 
muutoksia, jotka johtuvat uudesta kirjanpito
laista. Näitä muutoksia koskeva hallituksen 
esitys tullaan antamaan syyskaudella 1998. 
Edellä mainituissa hallituksen esityksissä 
ehdotetut muutokset tulisi ottaa huomioon 
tätä hallituksen esitystä eduskunnassa käsi
teltäessä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1.1. Eläkesäätiölaki 

37 §. Voimassa olevan 37 §:n 3 mo
mentin mukaan eläkesäätiön kirjanpidossa 
on noudatettava sen estämättä, mitä muualla 
laissa säädetään, eläkesäätiölain 5 luvun 
säännöksiä ja sosiaali- ja terveysministeriön 
antamia vakuutustoiminnan erityisluonteesta 
johtuvia määräyksiä. Ehdotetussa 1 momen
tissa on mainittua voimassa olevaa lain
kohtaa vastaava säännös täydennettynä viit
tauksella 31 päivänä joulukuuta 1997 voi
maan tulleeseen uuteen kirjanpitolakiin ja 
kirjanpitoasetukseen. Lisäksi nykyisestä lain
kohdasta ehdotetaan poistettavaksi maininta 
sosiaali- ja terveysministeriön antamista 
määräyksistä. 

Pykälän 2 momentissa luetellaan ne kirjan
pitolain säännökset, joita ei sovelleta elä
kesäätiön tilinpäätökseen. Säännöksiä ei voi
da soveltaa osittain siitä syystä, että elä
kesäätiöiden taseessa ei ole vastaavia tase
eriä kuin muiden kirjanpitovelvollisten ta
seissa ja osittain niiden toiminnan erityis
luonteesta johtuen. 

Voimassa oleva 1 momentti siirretään eh
dotuksen mukaan uuden 37 a §:n 1 momen
tiksi. 

Nykyistä 2 momenttia vastaava säännös 
tilinpäätöksen sisällöstä on kaikkien kirjanpi
tovelvollisten osalta kirjanpitolain 3 luvun 1 
§:n 1 momentissa, mistä syystä eläkesää
tiölain vastaava säännös voidaan poistaa. 

Voimassa olevan 4 momentin poikkeus
säännös ehdotetaan tarpeettomana poistetta
vaksi. 

37 a §. Nykyinen 37 §:n 1 momentti on 
siirretty ehdotuksessa uuden 37 a §:n 1 mo
mentiksi. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan konser
nitilinpäätöksen laatimista koskevaa säännös
tä. Momentti vastaa nykyisen 37 §:n 2 mo
mentin kahta viimeistä lausetta. Mainitun 
voimassa olevan momentin ensimmäinen 
lause poistetaan tarpeettomana, koska lain
kohta on päällekkäinen kirjanpitolain 3 lu
vun 1 §:n 1 momentin kanssa. 

38 §. Pykälän 1 momentti sisältää kirjan
pitolain 3 luvun 1 §:n 3 momenttia vastaa
van säännöksen siitä, että tilinpäätösasiakir
jojen on oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on 

muodostettava yhtenäinen kokonaisuus. Tu
loslaskelman ja taseen laatimisessa noudatet
tavat kaavat, liitetietojen sekä toimintakerto
muksen tarkempi sisältö ja tase-erittelyt sekä 
liitetietojen erittelyt määräytyvät esillä ole
van luvun, kirjanpitoasetuksen 2 luvun ja 5 
luvun 2-4 §:n sekä näiden nojalla annetta
vien määräysten perusteella. 

Pykälän 2 momentiksi ehdotetaan kirjanpi
tolain 3 luvun 2 §:n 2 momentin korvaavaa 
säännöstä, jonka nojalla asianomaisen minis
teriön päätöksellä voitaisiin tilinpäätöksen 
laatimista koskevista säännöksistä poiketa 
siinä tapauksessa, ettei oikeaa ja riittävää 
kuvaa voida varmistaa liitetiedoissa annetta
van lisäinformaation avulla. 

Voimassa olevan 2 momentin säännös 
ehdotetaan tarpeettomana poistettavaksi. Mo
mentti on päällekkäinen kirjanpitolain 3 lu
vun 1 §:n 2 momentin kanssa. 

Voimassa oleva pykälän 1 momentti siirre
tään 3 momentiksi. 

Voimassa olevan 3 momentin säännökset 
ehdotetaan siirrettäviksi uuteen 4 moment
tiin. Uudessa momentissa säädettäisiin lisäk
si asianomaisen ministeriön oikeudesta 
myöntää eläkesäätiön hakemuksesta poik
keus säädetystä tilinpäätöksen antamisajasta. 

39 §. Voimassa olevassa 41 §:ssä sääde
tään eläkesäätiön velvollisuudesta antaa toi
mintakertomuksessa tietoja myös sellaisista 
eläkesäätiön tilan ja toiminnan arviointia 
varten tärkeistä seikoista, joista ei ole tehtä
vä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Py
kälän säännös ehdotetaan siirrettäväksi 39 
§:n 1 momenttiin. 

Pykälän 2 momentissa on lueteltu ne tie
dot, jotka on annettava eläkesäätiön tulos
laskelmassa tai taseessa taikka niiden liittee
nä. Pykälän voimassa olevan 1 momentin 1 
kohdassa edellytetään tietoa eläkesäätiön 
omistamista osakeyhtiöiden osakkeista ja 
osuuksista eriteltyinä. Tämän kohdan sään
nökset ehdotetaan siirrettäviksi 2 momentin 
1 ja 2 kohtaan siten, että 1 kohdan perus
teella olisi ilmoitettava eläkesäätiön omista
mat työnantajayritysten osakkeet tai vastaa
vat osuudet ja 2 kohdan perusteella vastaa
vasti toisten yhtiöiden osakkeet tai vastaavat 
osuudet. 

Momentin 3 kohdan mukaan taseessa tai 
sen liitteenä olisi ilmoitettava myös sijoi
tusomaisuuteen kuuluvien velkakirjojen käy-
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pä arvo, taseen kirjanpitoarvo ja korkosaa
misiin tai hankintamenoon kirjatut, velkakir
jojen hankintamenon ja nimellisarvon erosta 
syntyneet, tuloutetut korot sen mukaan eri
teltyinä kuin asianomainen ministeriö mää
rää. Vastaava säännös sisältyy sosiaali- ja 
terveysministeriön voimassa oleviin mää
räyksiin. Rahoitusmarkkinavälineiden nimel
lisarvon ja hankintahinnan erotuksen jakso
tus kirjataan ministeriön määräysten mukaan 
korkotuottojen lisäykseksi tai vähennykseksi 
arvopaperin juoksuaikana. Samoin esimer
kiksi indeksiin sidotun lainan tuotto voidaan 
tietyin edellytyksin kirjata tilikauden tuotok
si ja hankintamenon lisäykseksi. Taseen lii
tetietoina tulisi ilmoittaa kyseisiä eriä koske
vat tuloutetut erät, hankintamenoon tehdyt 
lisäykset sekä käyvät arvot, jotta varmiste
ttaisiin oikeiden ja riittävien tietojen saa
minen. 

Momentin 4 kohdan mukaan taseen liite
tietoina on esitettävä myös työnantajilta ole
vat velkakirja- tai muut saamiset sen mu
kaan eriteltyinä kuin asianomainen ministe
riö tarkemmin määrää. Liitetiedon tarve liit
tyy erityisesti eläkesäätiölain 144 § :n siirty
mäsäännökseen, jonka mukaan vapaaehtoisia 
lisäetuuksia myöntävien eläkesäätiöiden tai 
osastojen ennen 1 päivänä huhtikuuta 1991 
työnantajille autamille lainoille ei vaadita 
vakuutta. Tämän ajankohdan jälkeen myön
netyillä lainoilla on oltava vakuus lain 5 §:n 
mukaan. 

Voimassa olevan 40 §:n säännökset siirret
täisiin momentin 5 kohtaan. Säännöstä, jolla 
määritellään eläkesäätiön hallintoelinten jä
seniin rinnastettavien henkilöiden piiriä, eh
dotetaan samalla täsmennettäväksi. 

Momentin 6 kohdan mukaan eläkesäätiön 
olisi annettava tiedot sen antamista panteis
ta ja velan vakuudeksi annetuista kiinnityk
sistä sekä vastuusitoumuksista. Säännöksel
lä täydennetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 
7 § :n vakuuksia ja vastuusitoumuksia koske
via säännöksiä. 

Voimassa olevan pykälän 2 kohta ehdote
taan poistettavaksi, sillä se on päällekkäinen 
kirjanpitoasetuksen 2 luvun 2 §:n 1 ja 4 
kohtien säännösten kanssa. 

40 §. Ehdotetussa uudessa 40 §:ssä mää
ritellään, mitä eläkesäätiön tilinpäätöksessä 
tarkoitetaan käyttöomaisuudella, sijoi
tusomaisuudella ja rahoitusomaisuudella. 
Voimassa olevaan lakiin ei sisälly mainittuja 
määritelmiä, vaan ne on sisällytetty ministe
riön antamiin eläkesäätiön kirjanpitoa ja ti-

Iinpäätöstä koskeviin määräyksiin. Käsittei
den sisältö vastaa määräyksissä olevia mää
ritelmiä. 

Eläkesäätiön käyttöomaisuutta ovat 1 mo
mentin mukaan pysyvään käyttöön tarkoite
tut arvopaperit, kiinteistöt ja muu vastaava 
omaisuus. 

Sijoitusomaisuus sisältää 2 momentin mu
kaan eläkesäätiön varojen sijoittamiseksi tai 
sijoitusten turvaamiseksi hankitun sijoi
tusomaisuuden. Tähän voi sisältyä kiinteistö
jä ja kiinteistöosakkeita, muita osakkeita tai 
osuuksia, rahoitusmarkkinavälineitä, osuuk
sia yhteissijoituksissa tai muita vastaavia 
sijoituksia. 

Rahoitusomaisuutta ovat 3 momentin mu
kaan rahat, saamiset ja tilapäisesti muussa 
muodossa olevat rahoitusvarat. 

Jos hyödyke on käytöltään jaettu, se jae
taan 4 momentin mukaan eri omaisuusryh
miin käyttötarkoituksesta saadun jakosuhteen 
perusteella. 

40 a §. Ehdotetussa uudessa 40 a §:ssä 
säädetään korkomenojen aktivoimisesta. 
Säännös vastaa kirjanpitolain 4 luvun 5 §:n 
3 momenttia. Eläkesäätiön kirjanpidossa ei 
ole pysyvien vastaavien käsitettä, mistä 
syystä säännös on kirjoitettu eläkesäätiöla
kiin käyttöomaisuutta koskevana. Eläkesää
tiö voisi säännöksen mukaan lukea käyttö
omaisuuden hankintamenoon myös omaisuu
den valmistamisen rahoittamisesta aiheutuvia 
korkomenoja siltä osin kuin ne liittyvät sen 
valmistusaikaan. Aktivoimismahdollisuus ra
joitetaan kuitenkin sellaisiin tapauksiin, jois
sa korkomenojen ja kiinteiden menojen 
osuuden yhteismäärä on olennainen hankin
tamenoon nähden. 

Pykälän 2 momentissa säädetään arvopape
reiden luovutusjärjestyksen määrittämisestä. 
Säännös vastaa periaatteiltaan uuden kirjan
pitolain 4 luvun 5 §:n 4 ja 5 momenttia, jot
ka eivät sellaisenaan sovellu eläkesäätiön 
tilinpäätökseen siitä syystä, että eläkesäätiöl
lä ei ole vaihto-omaisuutta. Tämän sijasta on 
sijoitusomaisuutta. 

41 §. Pykälässä on säännökset saamisten, 
arvopapereiden, eläkevastuun ja muiden vel
kojen arvostamisesta eläkesäätiön taseessa. 
Arvostamissäännökset ovat sisältyneet sosi
aali- ja terveysministeriön kirjanpitoa ja ti
linpäätöstä koskeviin määräyksiin. 

Saamiset arvostetaan pykälän 1 kohdan 
mukaan nimellisarvoon, joka voi olla enin
tään saamisten todennäköinen arvo. 

Rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit 
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ja muut sellaiset rahoitusvarat arvostetaan 2 
kohdan mukaan hankintamenon suuruisina. 
Jos mainittujen rahoitusvarojen käypä arvo 
on tilinpäätöspäivänä hankintamenoa alempi, 
ne arvostetaan käypään arvoon. 

Eläkevastuu merkitään eläkesäätiön ta
seeseen 3 kohdan mukaan siten kuin 43 
§:ssä säädetään. Lisäksi eläkevastuun laske
misessa on otettava huomioon ministeriön 
asiaa koskevat määräykset. 

Muut velat arvostetaan 4 kohdan mukaan 
nimellisarvoon. Jos velka on sidottu indek
siin tai muuhun vertailuperusteeseen, velka 
arvostetaan muuttuneen vertailuperusteen 
mukaiseen nimellisarvoa suurempaan ar
voon. 

Pykälän 2 momentissa säädetään saamisia 
ja rahoitusomaisuutta koskevan kulukirjauk
sen oikaisemisesta. 

41 a §.Uuteen 41 aja 41 b §:ään ehdote
tut säännökset ovat suurelta osin jo nykyisin 
voimassa ministeriön eläkesäätiöille antamis
sa tilinpäätöstä koskevissa määräyksissä. 

Ehdotetun 41 a §:n 1 momentissa on sään
nökset sijoitusomaisuuden, käyttöomaisuu
den, rakennusten ja muiden pitkävaikutteis
ten menojen sekä kaluston hankintamenojen 
jaksottamisesta, arvonalennuksista ja kulu
kirjauksen oikaisemisesta. Säännökset sisäl
tävät mahdollisuuden jättää käyttöomaisuu
den tai saamisten tilapäinen arvonalennus 
kirjaamatta. Tästä asianomainen ministeriö 
voi kuitenkin erityisestä syystä määrätä toi
sin. Momentti vastaa sisällöltään vakuutus
yhtiölain 10 luvun 4 §:n 1 momentin 
säännöstä. 

Pykälän 2 momentissa säädetään joukko
velkakirjalainojen sekä muiden raha- ja pää
omamarkkinavälineiden merkitseruisestä ta
seeseen 1 momentista poikkeavana tavalla. 
Säännös vastaa sisällöltään vakuutusyh
tiölain 10 luvun 4 §:n 2 momenttia ja voi
massa olevia eläkesäätiöiden määräyksiä. 

Arvonkorotusten tekemisestä sekä sen oi
kaisemisesta säädetään 3 momentissa. Sään
nös vastaa sisällöltään vakuutusyhtiölain 10 
luvun 4 §:n 3 ja 5 momenttia. 

41 b §. Pykälän 1 momentin sijoitus- tai 
käyttöomaisuusryhmästä toiseen siirtämistä 
koskeva säännös vastaa sisällöltään vakuu
tusyhtiölain 10 luvun 4 §:n 4 momenttia. 

Pykälän 2 momentissa säädetään, että ta
seen liitteenä on ilmoitettava tase-eräkohtai
sesti sijoitusomaisuuden hankintameno ja 
käypä arvo. Vastaava säännös on vakuu
tusyhtiölain 10 luvun 4 §:n 7 momentissa. 

Sijoitusomaisuuden käypien arvojen ja kir
janpitoarvojen erotusta eli niin sanottuja 
arvostuseroja koskeva tieto voi olla olennai
nen esimerkiksi vakuutettujen arvioidessa 
laitoksen vakavaraisuutta. Vuosien 1997 ja 
1998 vaihteessa voimaan tulleen eläkesää
tiölain muutoksen yhteydessä säädettiin la
kisääteistä eläkevakuutusta myöntäville elä
kesäätiöille toimintapääomavaatimukset So
siaali- ja terveysministeriön määräyksen pe
rusteella eläkesäätiön on taseen liitetiedoissa 
ilmoitettava arvostuserojen osuus toiminta
pääomasta. Vapaaehtoisia lisäeläkkeitä 
myöntävillä eläkesäätiöillä arvostuserot ovat 
niiden pääasiallinen vakavaraisuuteen vaikut
tava erä. Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan 
tulisi kaikkien laitostyyppien antaa tilinpää
töksessään yhdenmukaiset tiedot. 

Pykälän 3 momentissa säädetään asiano
maisen ministeriön valtuuksista antaa tar
kempia määräyksiä sijoitusten käyvän arvon 
ja hankintamenon määrittämisestä sekä ar
vonkorotusten enimmäismääristä. Turvaa
vuusnäkökohdat huomioon ottaen on tar
peen, että asianomaisella ministeriöllä olisi 
mahdollisuus määrätä tuloutettavien realisoi
tumattomien arvonkorotusten enimmäismää
riä koskevista rajoituksista. Sosiaali- ja ter
veysministeriön voimassa olevat määräykset 
sisältävät enimmäismääriä koskevia mää
räyksiä. 

1.2. Vakuutuskassalaki 

70 §. Pykälä ehdotetaan muutettavaksi 
vastaavalla tavalla kuin mitä on edellä esitet
ty eläkesäätiölain 37 §:n yhteydessä. Pykä
län 1 momentissa on voimassa olevaa 3 mo
menttia vastaavat säännökset. 

Pykälän 2 momentti on sisällöltään sama 
kuin ehdotettu eläkesäätiölain 37 §:n 2 mo
mentti. 

Voimassa oleva 1 momentti siirretään eh
dotuksen mukaan 71 §:n 1 momentiksi. Voi
massa oleva 2 momentti ehdotetaan poistet
tavaksi samoin perusteluin kuin esitetään 
eläkesäätiölain voimassa olevan 37 §:n 2 
momentin yhteydessä. 

71 §. Ehdotettu pykälä vastaa sisällöltään 
ehdotettua eläkesäätiölain 37 a §:ää. Pykälän 
2 momentin konsernitilinpäätöstä koskeva 
säännös puuttuu nykyisestä vakuutuskassa
laista, mutta vastaavat säännökset sisältyvät 
ministeriön määräyksiin .. 

Voimassa olevan pykälän 1 momentti eh
dotetaan siirrettäväksi 72 §:n 3 momentiksi 
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ja 3 momentti 72 §:n 4 momentiksi. Voi
massa oleva 2 momentti ehdotetaan poistet
tavaksi samoin perusteluin kuin voimassa 
oleva eläkesäätiölain 38 §:n 2 momentti. 

72 §. Ehdotettu pykälä vastaa sisällöltään 
ehdotettua eläkesäätiölain 38 §:ää tilinpää
töksen antamista koskevan 4 momentin 
säännöstä lukuun ottamatta. 

Voimassa olevan pykälän 1 ja 2 kohta eh
dotetaan siirrettäväksi ehdotetun uuden 72 b 
§:n 1-3 kohdaksi. Pykälän voimassa oleva 
3 kohta ehdotetaan tarpeettomana poistetta
vaksi. Lisäksi pykälän 4 kohta ehdotetaan 
poistettavaksi, sillä se on päällekkäinen kir
janpitoasetuksen 2 luvun 2 §:n 1 ja 4 koh
dan säännösten kanssa. 

72 a §. Voimassa olevan lain 74 § 1-3 
momentti ehdotetaan siirrettäväksi uudeksi 
72 a §:ksi. 

72 b §. Pykälän 1 ja 2 momentti sekä 
4-7 momentti vastaavat sisällöltään elä
kesäätiölain ehdotetun 39 §:n 2 momentin 
säännöksiä. Voimassa olevan vakuutuskassa
lain 72 §:n 2 kohta ehdotetaan siirrettäväksi 
pykälän 3 kohdaksi. 

73 §. Pykälään ehdotetut säännökset ovat 
samat kuin ehdotetut säännökset eläkesää
tiölain 40 §:ssä. 

74 §. Pykälän säännökset vastaavat sisäl
löltään eläkesäätiölain uuden 40 a §:n sään
nöksiä. 

Voimassa oleva 4 momentti ehdotetaan 
merkitykseltään vähäisenä poistettavaksi. 
Kyseistä säännöstä ei ole myöskään eläke
säätiölaissa. 

1. 

74 a §. Ehdotettu uusi 74 a § vastaa eh
dotettua eläkesäätiölain 41 § :ää. 

74 b §. Ehdotettu uusi 74 b § vastaa elä
kesäätiölain ehdotettua uutta 41 a §:ää. 

74 c §. Ehdotettu uusi 74 c § vastaa elä
kesäätiölain ehdotettua 41 b § :ää. 

2. Tarkemmat säännökset 

Esitys edellyttää sosiaali- ja terveysminis
teriön antamien kirjanpitoa ja tilinpäätöstä 
koskevien määräysten uusimista. 

3. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 31 päi
vänä joulukuuta 1998. 

Voimaantulosäännösten mukaan uutta kir
janpitolakia ja ehdotettuja tilinpäätöstä kos
kevia säännöksiä sovellettaisiin eläkesäätiön 
ja vakuutuskassan kirjanpitoon ensimmäisen 
kerran siltä tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä 
tammikuuta 2000 tai sen jälkeen. Eläkesää
tiö tai vakuutuskassa saisi kuitenkin soveltaa 
näitä säännöksiä siltä tilikaudelta, joka on 
kulumassa tai alkaa tämän lain tultua voi
maan. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset: 

Laki 
eläkesäätiölain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1995) 37-41 § sekä 
lisätään lakiin uusi 37 a, 40 a, 41 aja 41 b § seuraavasti: 

37 § 
Eläkesäätiön kirjanpidossa ja tilinpäätök

sen laadinnassa on noudatettava kirjanpitola
kia (1336/1997) ja kirjanpitoasetusta 
(1339/1997), jollei tämän luvun säännöksistä 
muuta johdu. 

Kirjanpitolain 1 luvun 4 §:n 1 momenttia 
ja 5-8 §:ää, 3 luvun 1 §:n 3 momenttia, 2 
§:n 2 momenttia, 6 ja 7 §:ää, 9-12 §:ää se
kä 13 §:n 1 ja 3 momenttia, 4 luvun 1-4 
§:ää, 5 §:n 3-5 momenttiaja 7 §:ää, 5 lu
vun 2 §:ää, 3 §:n 2 momenttia, 4 §:ää, 5 §:n 
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1 momenttia, 6-13 § :ää, 16 ja 17 § :ää sekä 
19 ja 20 §:ää sekä 6 ja 7 lukua ei sovelleta 
eläkesäätiön tilinpäätöksen laatimiseen. 

37 a § 
Eläkesäätiön tilikausi on 12 kuukautta. 

Eläkesäätiön toiminnan alkaessa tai päättyes
sä taikka tilinpäätösajankohtaa muutettaessa 
tilikausi saa olla tätä lyhyempi tai pitempi, 
kuitenkin enintään 18 kuukautta. Työnteki
jäin eläkelain mukaista toimintaa harjoitta
van eläkesäätiön tilikausi on kuitenkin ka
lenterivuosi. 

Eläkesäätiö ei ole velvollinen laatimaan 
konsernitilinpäätöstä. Eläkesäätiötä ei sisäl
lytetä yhteisön konsernitilinpäätökseen. 

38 § 
Tilinpäätökseen kuuluvien asiakirjojen on 

oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodos
tettava yhtenäinen kokonaisuus. Tuloslaskel
man ja taseen laatimisessa noudatettavista 
kaavoista, liitetiedoista sekä toimintakerto
muksen tarkemmasta sisällöstä on voimassa, 
mitä tässä luvussa säädetään ja asianomaisen 
ministeriön määräyksissä määrätään. Tilin
päätöstä varmentamaan on laadittava tase
erittelyt ja liitetietojen erittelyt, joiden tar
kemmasta sisällöstä määrää asianomainen 
ministeriö. 

Asianomainen ministeriö päättää siitä, 
milloin ja miten saadaan poiketa tilinpäätök
sen laatimista koskevista säännöksistä oikean 
ja riittävän kuvan antamiseksi. 

Hallituksen ja asiamiehen on päivättävä ja 
allekirjoitettava tilinpäätös. Jos hallituksen 
jäsen tai asiamies on esittänyt eriävän mieli
piteen tilinpäätöksestä, on tätä koskeva lau
suma liitettävä siihen hänen vaatimukses
taan. 

Tilinpäätös on annettava tilintarkastajille 
neljän kuukauden kuluessa tilikauden päätty
misestä, jollei asianomainen ministeriö elä
kesäätiön hakemuksesta erityisestä syystä 
myönnä tästä poikkeusta. Tilintarkastajien 
on annettava tilintarkastuskertomus kuukau
den kuluessa hallitukselle. 

39 § 
Toimintakertomus on laadittava hyvän kir

janpitotavan mukaisesti ja siinä on annettava 
tietoja sellaisista eläkesäätiön tilan ja toimin
nan arviointia varten tärkeistä seikoista, jois
ta ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai 
taseessa. 

Tuloslaskelmassa tai taseessa taikka niiden 

liitteenä on annettava seuraavat tiedot: 
1) eläkesäätiön omistamat työnantaj ayritys

ten osakkeet tai vastaavat osuudet sen mu
kaan eriteltyinä kuin asianomainen ministe
riö määrää; 

2) eläkesäätiön omistamat toisten yh
teisöjen osakkeet tai vastaavat osuudet sen 
mukaan eriteltyinä kuin asianomainen mi
nisteriö määrää; 

3) sijoitusomaisuuteen kuuluvien velkakir
jojen käypä arvo, taseen mukainen kirjanpi
toarvo ja korkosaamisiin tai hankintamenoon 
kirjatut, velkakirjojen hankintamenon ja ni
mellisarvon erosta syntyneet, tuloutetut korot 
sen mukaan eriteltyinä kuin asianomainen 
ministeriö määrää; 

4) eläkesäätiön velkakirja- tai muut saami
set työnantajayrityksiltä sen mukaan eritel
tyinä kuin asianomainen ministeriö määrää; 

5) eläkesäätiön myöntämien rahalainojen 
yhteismäärä hallituksen tai hallintoneuvoston 
jäsenille tai asiamiehelle siten kuin asian
omainen ministeriö tarkemmin määrää; edel
lä tarkoitettuihin henkilöihin rinnastetaan 
tällaisen henkilön aviopuoliso tai häneen 
avioliitonomaisessa suhteessa oleva henkilö, 
veli ja sisar sekä henkilön ja hänen aviopuo
lisonsa tai häneen avioliitonomaisessa suh
teessa olevan henkilön etenevässä tai ta
kenevassa polvessa oleva sukulainen sekä 
näiden henkilöiden aviopuolisot tai heihin 
avioliitonomaisessa suhteessa olevat henki
löt; sekä 

6) eläkesäätiön antamat pantit ja velan va
kuudeksi annetut kiinnitykset sekä eläkesää
tiön antamat vastuusitoumukset 

40 § 
Käyttöomaisuutta ovat pysyvään käyttöön 

tarkoitetut arvopaperit, kiinteistöt ja muu 
vastaava omaisuus. 

Sijoitusomaisuutta ovat varojen sijoittami
seksi tai sijoitusten turvaamiseksi hankitut 
arvopaperit, kiinteistöt ja muu vastaava 
omaisuus. 

Rahoitusomaisuutta ovat rahat, saamiset 
sekä tilapäisesti muussa muodossa olevat 
rahoitusvarat. 

Käytöltään jaettu omaisuus kuuluu eri 
omaisuusryhmiin käyttötarkoituksesta saadun 
jakosuhteen perusteella jaettuna. 

40 a § 
Jos käyttöomaisuuteen kuuluvan hyödyk

keen valmistamiseen kohdistettavissa olevan 
lainan korkomenot valmistusajalta ja kirjan-
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pitolain 4 luvun 5 §:n 2 momentin mukaisen 
osuuden yhteismäärä on olennainen kirjanpi
tolain 4 luvun 5 §:n 1 momentissa tarkoitet
tuun hankintamenoon verrattuna, saadaan 
hankintamenoon lukea mainitun 2 momentin 
mukaisen osuuden ohella myös nämä korko
menot. 

Jollei eläkesäätiö muuta näytä, samanlajis
ten arvopapereiden hankintameno määrite
tään olettaen, että arvopaperit on luovutettu 
siinä järjestyksessä kuin ne on hankittu, tai 
että luovutusjärjestys on ollut hankintajärjes
tykselle päinvastainen. Samanlajisten arvo
papereiden hankintamenoksi saadaan merkitä 
myös toteutuneiden hankintamenojen kes
kiarvo, joka on painotettu vastaavilla han
kintamäärillä. 

41 § 
Taseeseen merkitään: 
1) saamiset nimellisarvoon, kuitenkin enin

tään todennäköiseen arvoon; 
2) rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopape

rit ja muut sellaiset rahoitusvarat hankinta
menon suuruisina tai, jos niiden käypä arvo 
tilinpäätöspäivänä on sitä alempi, tämän 
määräisinä; 

3) eläkevastuu 43 §:n säännöksiä ja asian
omaisen ministeriön määräyksiä noudattaen 
laskettuun arvoon; sekä 

4) muut velat nimellisarvoon tai, jos velka 
on indeksiin taikka muuhun vertailuperustee
seen sidottu, muuttuneen vertailuperusteen 
mukaiseen nimellisarvoa korkeampaan ar
voon. 

Jos kulukirjaus, joka on tehty saamisista 1 
momentin 1 ja 2 kohdan perusteella, osoit
tautuu viimeistään tilikauden päättymispäivä
nä aiheettomaksi, se on kirjattava kulukir
jauksen oikaisuksi; 

41 a § 
Tilikauden päättyessä jäljellä olevan sijoi

tusomaisuuden ja käyttöomaisuuden hankin
tameno aktivoidaan. Rakennusten ja muiden 
pitkävaikutteisten menojen sekä kaluston 
hankintameno on poistettava vaikutusaika
naan. Jos sijoitusomaisuuden käypä arvo on 
tilikauden päättyessä hankintamenoa tai tä
män momentin perusteella aikaisemmin teh
dyillä arvonalennuksilla vähennettynä han
kintamenoa pienempi, on erotus kirjattava 

arvonalennuksena kuluksi. Jollei asianomai
nen ministeriö erityisestä syystä toisin mää
rää, käyttöomaisuudeksi ja saamiseksi kat
sottavien sijoitusten osalta kuluksi kirjaami
nen voidaan jättää suorittamatta, jos arvon 
alentumista on pidettävä tilapäisenä. Jos ku
lukirjaus osoittautuu viimeistään tilikauden 
päättymispäivänä aiheettomaksi, se on kirjat
tava kulukirjauksen oikaisuksi. 

Joukkovelkakirjalainat ja muut raha- ja 
pääomamarkkinavälineet voidaan merkitä 
taseeseen 1 momentista poikkeavana tavalla 
siten kuin asianomainen ministeriö tarkem
min määrää. 

Jos maa- tai vesialueen, rakennuksen, ar
vopaperin tai muun niihin verrattavan hyö
dykkeen käypä arvo on tilinpäätöspäivänä 
pysyvästi alkuperäistä hankintamenoa olen
naisesti suurempi, saadaan taseeseen merkitä 
vielä poistamatta olevan hankintamenon li
säksi enintään käyvän arvon ja poistamatta 
olevan hankintamenon erotuksen suuruinen 
arvonkorotus. Arvonkorotusta vastaava mää
rä on merkittävä tuloslaskelmaan. Jos arvon
korotus osoittautuu aiheettomaksi, arvonko
rotus on oikaistava tulosvaikutteisesti. 

41 b § 
Hyödyke siirretään sijoitus- tai käyttö

omaisuusryhmästä toiseen 41 a §:ssä tarkoi
tetun tasearvon määräisenä. 

Taseen liitteenä on ilmoitettava tase-erä
kohtaisesti sijoitusomaisuuden hankintameno 
ja käypä arvo. 

Asianomainen ministeriö antaa tarkemmat 
määräykset sijoitusten käyvän arvon ja han
kintamenon määrittämisestä sekä arvonkoro
tusten enimmäismääristä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta . 

Sen estämättä, mitä kirjanpitolain 9 luvun 
2 §:ssä säädetään, kirjanpitolakia ja tämän 
lain säännöksiä sovelletaan ensimmäisen 
kerran eläkesäätiön kirjanpitoon siltä tilikau
delta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2000 
tai sen jälkeen. 

Eläkesäätiö saa kuitenkin soveltaa 2 mo
mentissa tarkoitettuja säännöksiä sinä tili
kautena, joka on kulumassa tai alkaa tämän 
lain tultua voimaan. 
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2. 

Laki 
vakuutuskassalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain (1164/1992) 70-74 § 

sekä 
lisätään lakiin uusi 72 a, 72 b, 74 a, 74 b ja 74 c § seuraavasti: 

70 § 
Vakuutuskassan kirjanpidossa ja tilinpää

töksen laadinnassa on noudatettava kirjanpi
tolakia (1336/1997) ja kirjanpitoasetusta 
(133911997), jollei tämän luvun säännöksistä 
muuta johdu. 

Kirjanpitolain 1 luvun 4 §:n 1 momenttia, 
5-8 §:ää, 3 luvun 1 §:n 3 momenttia, 2 
§:n 2 momenttia, 6 ja 7 §:ää, 9-12 §:ää se
kä 13 §:n 1 ja 3 momenttia, 4 luvun 1-4 
§:ää, 5 §:n 3-5 momenttiaja 7 §:ää, 5 lu
vun 2 §:ää, 3 §:n 2 momenttia, 4 §:ää, 5 §:n 
1 momenttia, 6-13 §:ää, 16 ja 17 §:ää sekä 
19 ja 20 § :ää sekä 6 ja 7 lukua ei sovelleta 
vakuutuskassan tilinpäätöksen laatimiseen. 

71 § 
Vakuutuskassan tilikausi on kalenterivuosi. 

Kassan toiminnan alkaessa tai päättyessä 
tilikausi saa olla tätä lyhyempi tai pitempi, 
kuitenkin enintään 18 kuukautta. 

Vakuutuskassa ei ole velvollinen laatimaan 
ja sisällyttämään tilinpäätökseensä konserni
tilinpäätöstä. 

72§ 
Tilinpäätökseen kuuluvien asiakirjojen on 

oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodos
tettava yhtenäinen kokonaisuus. Tuloslaskel
man ja taseen laatimisessa noudatettavista 
kaavoista, liitetiedoista sekä toimintakerto
muksen tarkemmasta sisällöstä on voimassa, 
mitä tässä luvussa säädetään ja asianomaisen 
ministeriön määräyksissä määrätään. Tilin
päätöstä varmentamaan on laadittava tase
erittelyt ja liitetietojen erittelyt, joiden tar
kemmasta sisällöstä määrää asianomainen 
ministeriö. 

Asianomainen ministeriö päättää siitä, mil
loin ja miten saadaan poiketa tilinpäätöksen 
laatimista koskevista säännöksistä oikean ja 
riittävän kuvan antamiseksi. 

Hallituksen ja toimitusjohtajan on päivättä
vä ja allekirjoitettava tilinpäätös. Jos halli-

380365X 

tuksen jäsen tai toimitusjohtaja on esittänyt 
eriävän mielipiteen tilinpäätöksestä, on tätä 
koskeva lausuma liitettävä siihen hänen vaa
timuksestaan. 

Tilinpäätös on annettava tilintarkastajille 
vähintään kuukautta ennen varsinaista kas
sankokousta. 

72 a § 
Toimintakertomus on laadittava hyvän kir

janpitotavan mukaisesti ja siinä on annettava 
tietoja sellaisista vakuutuskassan tilan ja toi
minnan arviointia varten tärkeistä seikoista, 
joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa 
tai taseessa. 

Jos kassa tilikauden aikana on sulautumi
sen, jakautumisen tai vastuun siirron nojalla 
vastaanottanut tai luovuttanut varoja ja vel
koja, on siitä annettava toimintakertomuk
sessa selostus. 

Hallituksen on toimintakertomuksessa teh
tävä esitys kassan yli- tai alijäämää koske
viksi toimenpiteiksi. 

72 b § 
Tuloslaskelmassa tai taseessa taikka niiden 

liitteenä on annettava seuraavat tiedot: 
1) vakuutuskassan omistamat kassan osak

kaina olevien työnantajayritysten osakkeet 
tai vastaavat osuudet sen mukaan eriteltyinä 
kuin asianomainen ministeriö määrää; 

2) kassan omistamat toisten yhteisöjen 
osakkeet tai vastaavat osuudet sen mukaan 
eriteltyinä kuin asianomainen ministeriö 
määrää; 

3) jos kassalla on erilajisia takuuosuuksia, 
on takuupääoma jaoteltava takuupääomala
jeittain; niin ikään on ilmoitettava kassan 
hallussa olevien omien takuuosuuksien lu
kumäärä sekä niiden nimellisarvo; 

4) sijoitusomaisuuteen kuuluvien velkakir
jojen käypä arvo, taseen mukainen kirjanpi
toarvo ja korkosaamisiin tai hankintamenoon 
kirjatut, velkakirjojen hankintamenon ja ni-
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mellisarvon erosta syntyneet, tuloutetut korot 
sen mukaan eriteltyinä kuin ministeriö mää
rää· 

5) kassan velkakirja- tai muut saamiset 
kassan osakkaana olevilta työnantajayrityk
siltä sen mukaan eriteltyinä kuin asian
omainen ministeriö määrää; 

6) kassan myöntämien rahalainojen yhteis
määrä hallituksen tai hallintoneuvoston jä
senille tai toimitusjohtajalle siten kuin asian
omainen ministeriö tarkemmin määrää; edel
lä tarkoitettuihin henkilöihin rinnastetaan 
tällaisen henkilön aviopuoliso tai häneen 
avioliitonomaisessa suhteessa oleva henkilö, 
veli ja sisar sekä henkilön ja hänen aviopuo
lisonsa tai häneen avioliitonomaisessa suh
teessa olevan henkilön etenevässä tai ta
kenevassa polvessa oleva sukulainen sekä 
näiden henkilöiden aviopuolisot tai heihin 
avioliitonomaisessa suhteessa olevat henki
löt; sekä 

7) kassan antamat pantit ja velan vakuu
deksi annetut kiinnitykset sekä kassan anta
mat vastuusitoumukset 

73 § 
Käyttöomaisuutta ovat pysyvään käyttöön 

tarkoitetut arvopaperit, kiinteistöt ja muu 
vastaava omaisuus. 

Sijoitusomaisuutta ovat varojen sijoittami
seksi tai sijoitusten turvaamiseksi hankitut 
arvopaperit, kiinteistöt ja muu vastaava 
omaisuus. 

Rahoitusomaisuutta ovat rahat, saamiset 
sekä tilapäisesti muussa muodossa olevat 
rahoitusvarat. 

Käytöltään jaettu omaisuus kuuluu eri 
omaisuusryhmiin käyttötarkoituksesta saadun 
jakosuhteen perusteella jaettuna. 

74 § 
Jos käyttöomaisuuteen kuuluvan hyödyk

keen valmistamiseen kohdistettavissa olevan 
lainan korkomenot valmistusajalta ja kir
janpitolain 4 luvun 5 §:n 2 momentin mu
kaisen osuuden yhteismäärä on olennainen 
kirjanpitolain 4 luvun 5 §:n 1 momentissa 
tarkoitettuun hankintamenoon verrattuna, 
saadaan hankintamenoon lukea mainitun 2 
momentin mukaisen osuuden ohella myös 
nämä korkomenot. 

Jollei vakuutuskassa muuta näytä, saman
lajistenarvopapereiden hankintameno määri
tetään olettaen, että arvopaperit on luovutet
tu siinä järjestyksessä kuin ne on hankittu, 
tai että luovutusjärjestys on ollut hankinta-

järjestykselle päinvastainen. Samanlajisten 
arvopapereiden hankintamenoksi saadaan 
merkitä myös toteutuneiden hankinta
menojen keskiarvo, joka on painotettu vas
taavilla hankintamäärillä. 

74 a § 
Taseeseen merkitään: 
1) saamiset nimellisarvoon, kuitenkin enin

tään todennäköiseen arvoon; 
2) rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopape

rit ja muut sellaiset rahoitusvarat hankinta
menon suuruisina tai, jos niiden käypä arvo 
tilinpäätöspäivänä on sitä alempi, tämän 
määräisinä; 

3) vastuuvelka 79 §:n ja 80 §:n 2 momen
tin säännöksiä ja asianomaisen ministeriön 
määräyksiä noudattaen laskettuun arvoon; 
sekä 

4) muut velat niroellisarvoon tai, jos velka 
on indeksiin taikka muuhun vertailuperustee
seen sidottu, muuttuneen vertailuperusteen 
mukaiseen nimellisarvoa korkeampaan ar
voon. 

Jos kulukirjaus, joka on tehty saamisista 1 
momentin 1 ja 2 kohdan perusteella, osoit
tautuu viimeistään tilikauden päättymispäivä
nä aiheettomaksi, se on kirjattava kulukir
jauksen oikaisuksi. 

74 b § 
Tilikauden päättyessä jäljellä olevan sijoi

tusomaisuuden ja käyttöomaisuuden hankin
tameno aktivoidaan. Rakennusten ja muiden 
pitkävaikutteisten menojen sekä kaluston 
hankintameno on poistettava vaikutusaika
naan. Jos sijoitusomaisuuden käypä arvo on 
tilikauden päättyessä hankintamenoa tai tä
män momentin perusteella aikaisemmin teh
dyillä arvonalennuksilla vähennettynä han
kintamenoa pienempi, on erotus kirjattava 
arvonalennuksena kuluksi. Jollei asianomai
nen ministeriö erityisestä syystä toisin mää
rää, käyttöomaisuudeksi ja saamiseksi kat
sottavien sijoitusten osalta kuluksi kirjaami
nen voidaan jättää suorittamatta, jos arvon 
alentumista on pidettävä tilapäisenä. Jos ku
lukirjaus osoittautuu viimeistään tilikauden 
päättymispäivänä aiheettomaksi, se on kirjat
tava kulukirjauksen oikaisuksi. 

Joukkovelkakirjalainat ja muut raha- ja 
pääomamarkkinavälineet voidaan merkitä 
taseeseen 1 momentista poikkeavana tavalla 
siten kuin asianomainen ministeriö tarkem
min määrää. 

Jos maa- tai vesialueen, rakennuksen, ar-
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vapaperin tai muun niihin verrattavan hyö
dykkeen käypä arvo on tilinpäätöspäivänä 
pysyvästi alkuperäistä hankintamenoa olen
naisesti suurempi, saadaan taseeseen merkitä 
vielä poistamatta olevan hankintamenon li
säksi enintään käyvän arvon ja poistamatta 
olevan hankintamenon erotuksen suuruinen 
arvonkorotus. Arvonkorotusta vastaava mää
rä on merkittävä tuloslaskelmaan. Jos arvon
korotus osoittautuu aiheettomaksi, arvonko
rotus on oikaistava tulosvaikutteisesti. 

74 c § 
Hyödyke siirretään sijoitus- tai käyttö

omaisuusryhmästä toiseen 74 b §:ssä tar
koitetun tasearvon määräisenä. 

Taseen liitteenä on ilmoitettava tase-erä
kohtaisesti sijoitusomaisuuden hankintameno 
ja käypä arvo. 

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1998 

Asianomainen ministeriö antaa tarkemmat 
määräykset sijoitusten käyvän arvon ja han
kintamenon määrittämisestä sekä arvonkoro
tusten enimmäismääristä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta . 

Sen estämättä, mitä kirjanpitolain 9 luvun 
2 §:ssä säädetään, kirjanpitolakia ja tämän 
lain säännöksiä sovelletaan ensimmäisen 
kerran vakuutuskassan kirjanpitoon siltä 
tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuu
ta 2000 tai sen jälkeen. 

Vakuutuskassa saa kuitenkin soveltaa 2 
momentissa tarkoitettuja säännöksiä sinä 
tilikautena, joka on kulumassa tai alkaa tä
män lain tultua voimaan. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Sosiaali- ja terveysministeri 
Sinikka Mönkäre 
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Liite 

1. 

Laki 
eläkesäätiölain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 29 päivänäjoulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1995) 37-41 §sekä 
lisätään lakiin uusi 3 7 a, 40 a, 41 a ja 41 b § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

37 § 
Eläkesäätiön tilikausi on 12 kuukautta. 

Eläkesäätiön toiminnan alkaessa tai päättyes
sä taikka tilinpäätösajankohtaa muutettaessa 
saa tilikausi olla tätä lyhyempi tai pitempi, 
kuitenkin enintään 18 kuukautta. Työnteki
jäin eläkelain mukaista toimintaa harjoitta
van eläkesäätiön tilikausi on kuitenkin ka
lenterivuosi. 

Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpää
tös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, nii
den liitteet ja toimintakertomuksen. Elä
kesäätiö ei ole velvollinen laatimaan konser
nitilinpäätöstä. Eläkesäätiötä ei sisällytetä 
yhteisön konsernitilinpäätökseen. 

Eläkesäätiön kirjanpidossa ja tilinpäätök
sen laadinnassa on sen estämättä, mitä muu
alla laissa säädetään, noudatettava tämän 
luvun säännöksiä ja sosiaali- ja terveysmi
nisteriön antamia eläkesäätiötoiminnan eri
tyisluonteesta johtuvia määräyksiä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää 
poikkeuksia 1 momentin säännöksistä, ei 
kuitenkaan siltä osin kuin on kyse työnteki
jäin eläkelain mukaista toimintaa harjoitta
vasta eläkesäätiöstä. 

Ehdotus 

37 § 
Eläkesäätiön kirjanpidossa ja tilinpäätök

sen laadinnassa on noudatettava kirjanpitola
kia (133611997) ja kirjanpitoasetusta 
(1339/1997), jollei tämän luvun säännöksistä 
muuta johdu. 

Kirjanpitolain 1 luvun 4 §:n 1 momenttia 
ja 5-8 §:ää, 3 luvun 1 §:n 3 momenttia, 2 
§:n 2 m om enttia, 6 ja 7 §:ää, 9-12 §:ää se
kä 13 §:n 1 ja 3 momenttia, 4 luvun 1-4 
§:ää,5 §:n 3-5 momenttia ja 7 §:äli, 5 lu
vun 2 §:ää, 3 §:n 2 momenttia, 4 §:ää, 5 §:n 
1 momenttia, 6-13 §:ää, 16 ja 17 §:ää sekä 
19 ja 20 §:ää sekä 6 ja 7 lukua ei sovelleta 
eläkesäätiön tilinpäätöksen laatimiseen. 

37 a § 
Eläkesäätiön tilikausi on 12 kuukautta. 

Eläkesäätiön toiminnan alkaessa tai päättyes
sä taikka tilinpäätösajankohtaa muutettaessa 
tilikausi saa olla tätä lyhyempi tai pitempi, 
kuitenkin enintään 18 kuukautta. Työnteki
jäin eläkelain mukaista toimintaa harjoitta
van eläkesäätiön tilikausi on kuitenkin ka
lenterivuosi. 

Eläkesäätiö ei ole velvollinen laatimaan 
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Voimassa oleva laki 

38 § 

Hallituksen ja asiamiehen on päivättävä ja 
allekirjoitettava tilinpäätös. Jos hallituksen 
jäsen tai asiamies on esittänyt eriävän mieli
piteen tilinpäätöksestä, on tätä koskeva lau
suma liitettävä siihen hänen vaatimukses
taan. 

Tilinpäätökseen on sisällytettävä tuloslas
kelma ja tase viimeistä edelliseltä tilikaudel
ta. Jos tilikauden aikana tuloslaskelman tai 
taseen erittelyä on muutettu, on aikaisem
paan tilinpäätökseen sisältyviä tietoja mah
dollisuuksien mukaan oikaistava niin, että 
niitä voidaan verrata myöhempään tilinpää
tökseen. 

Tilinpäätös on annettava tilintarkastajille 
neljän kuukauden kuluessa tilikauden päätty
misestä. Tilintarkastajien on annettava tilin
tarkastuskertomus kuukauden kuluessa halli
tukselle. 

39 § 

Tuloslaskelmassa tai taseessa taikka niiden 
liitteenä on annettava seuraavat tiedot: 

1) eläkesäätiön omistamat osakeyhtiöiden 
osakkeet ja osuudet eri yrityksissä eriteltyinä 

Ehdotus 

konsernitilinpäätöstä Eläkesäätiötä ei sisäl
lytetä yhteisön konsemitilinpäätökseen. 

38 § 
Tilinpäätökseen kuuluvien asiakiljojen on 

oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodos
tettava yhtenäinen kokonaisuus. Tuloslaskel
man ja taseen laatimisessa noudatettavista 
kaavoista, liitetiedoista sekä toimintakerto
muksen tarkemmasta sisällöstä on voimassa, 
mitä tässä luvussa säädetään ja asianomaisen 
ministeriön määräyksissä määrätään. Tilin
päätöstä varmentamaan on laadittava tase
erittelyt ja liitetietojen erittelyt, joiden tar
kemmasta sisällöstä määrää asianomainen -
ministeriö. 

Asianomainen ministeriö päättää siitä, mil
loin ja miten saadaan poiketa tilinpäätöksen 
laatimista koskevista säännöksistä oikean ja 
riittävän kuvan antamiseksi. 

Hallituksen ja asiamiehen on päivättävä ja 
allekiljoitettava tilinpäätös. Jos hallituksen 
jäsen tai asiamies on esittänyt eriävän mieli
piteen tilinpäätöksestä, on tätä koskeva lau
suma liitettävä siihen hänen vaatimukses
taan. 

Tilinpäätös on annettava tilintarkastajille 
neljän kuukauden kuluessa tilikauden päätty
misestä, jollei asianomainen ministeriö elä
kesäätiön hakemuksesta erityisestä syystä 
myönnä tästä poikkeusta. Tilintarkastajien 
on annettava tilintarkastuskertomus kuukau
den kuluessa hallitukselle. 

39 § 
Toimintakertomus on laadittava hyvän kir

janpitotavan mukaisesti ja siinä on annettava 
tietoja sellaisista eläkesäätiön tilan ja toimin
nan arviointia varten tärkeistä seikoista, jois
ta ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai 
taseessa. 

Tuloslaskelmassa tai taseessa taikka niiden 
liitteenä on annettava seuraavat tiedot: 

1) eläkesäätiön omistamat työnantqjayritys
ten osakkeet tai vastaavat osuudet sen m u-
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Voimassa oleva laki 

sosiaali- ja terveysministeriön määräämällä 
tavalla; sekä 

2) selostus sellaisista tilikauden tulokseen 
sisältyvistä tuotto- ja kulueristä, jotka mer
kittävällä tavalla vaikuttavat tuloksen vertai
lukelpoisuuteen edellisen tilinpäätöksen 
kanssa tai jotka muulla tavoin ovat merki
tykseltään huomattavia. 

40 § 
Jos eläkesäätiö on antanut rahalainoja elä

kesäätiön hallituksen tai hallintoneuvoston 
jäsenille tai asiamiehelle, ne on, jos kysy
myksessä olevien lainojen yhteismäärä ylit
tää sosiaali- ja terveysministeriön vahvista
man määrän, ilmoitettava taseen liitteenä sen 
mukaan kuin sosiaali- ja terveysministeriö 
määrää. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin henki
löihin rinnastetaan tällaisen henkilön avio
puoliso, veli ja sisar sekä se, joka on häneen 
suoraan ylenevässä tai alenevassa sukulai
suus- tai lankoussuhteessa taikka sellaisessa 
lankoussuhteessa, että toinen heistä on nai
misissa toisen veljen tai sisaren kanssa. 

Ehdotus 

kaan eriteltyinä kuin asianomainen ministe
riö määrää; 

2) eläkesäätiön omistamat toisten yh
teisöjen osakkeet tai vastaavat osuudet sen 
mukaan eriteltyinä kuin asianomainen minis
teriö määrää; 

3) sijoitusomaisuuteen kuuluvien velkakir
jojen käypä arvo, taseen mukainen kirjanpi
toarvo ja korkosaam isiin tai hankintamenoon 
kirjatut, velkakirjojen hankintamenon ja ni
mellisarvon erosta syntyneet, tuloutetut korot 
sen mukaan eriteltyinä kuin asianomainen 
ministeriö määrää; 

4) eläkesäätiön velkakirja- tai muut saam i
set työnantajayrityksiltä sen mukaan eritel
tyinä kuin asianomainen ministeriö määrää; 

5) eläkesäätiön myöntämien rahalainojen 
yhteismäärä hallituksen tai hallintoneuvoston 
jäsenille tai asiamiehelle siten kuin asian
omainen ministeriö tarkemmin määrää; edel
lä tarkoitettuihin henkilöihin rinnastetaan täl
laisen henkilön aviopuoliso tai häneen avio
liitonomaisessa suhteessa oleva henkilö, veli 
ja sisar sekä henkilön ja hänen aviopuolison
sa tai häneen avioliitonomaisessa suhteessa 
olevan henkilön etenevässä tai takenevassa 
polvessa oleva sukulainen sekä näiden hen
kilöiden aviopuolisot tai heihin aviolii
tonomaisessa suhteessa olevat henkilöt; sekä 

6) eläkesäätiön antamat pantit ja velan va
kuudeksi annetut kiinnitykset sekä eläkesää
tiön antamat vastuusitoumukset; 

40 § 
Käyttöomaisuutta ovat pysyvään käyttöön 

tarkoitetut arvopaperit, kiinteistöt ja muu 
vastaava omaisuus. 

Sijoitusomaisuutta ovat varojen sijoittami
seksi tai sijoitusten turvaamiseksi hankitut 
arvopaperit, kiinteistöt ja muu vastaava 
omaisuus. 

Rahoitusomaisuutta ovat rahat, saamiset 
sekä tilapäisesti muussa muodossa olevat 
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Voimassa oleva laki 

41 § 
Toimintakertomus on laadittava hyvän kir

janpitotavan mukaisesti ja siinä on annettava 
tietoja sellaisista eläkesäätiön tilan ja toimin
nan arviointia varten tärkeistä seikoista, jois
ta ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai 
taseessa, sekä eläkesäätiön kannalta olennai
sista tapahtumista. 

Ehdotus 

rahoitusvarat. 
Käytöltään jaettu omaisuus kuuluu eri 

omaisuusryhmiin käyttötarkoituksesta saadun 
jakosuhteen perusteella jaettuna. 

40 a § 
Jos käyttöomaisuuteen kuuluvan hyödyk

keen valmistamiseen kohdistettavissa olevan 
lainan korkomenot valmistusajalta ja kir
janpitolain 4 luvun 5 §:n 2 momentin mu
kaisen osuuden yhteismäärä on olennainen 
kiljanpitolain 4 luvun 5 §:n 1 momentissa 
tarkoitettuun hankintamenoon ve"attuna, 
saadaan hankintamenoon lukea mainitun 2 
momentin mukaisen osuuden ohella myös 
nämä korkomenot. 

Jollei eläkesäätiö muuta näytä, samanlajis
ten arvopapereiden hankintameno määrite
tään olettaen, että arvopaperit on luovutettu 
siinä jäljestyksessä kuin ne on hankittu, tai 
että luovutusjäljestys on ollut hankintajäljes
tykselle päinvastainen. Samanlajisten arvo
papereiden hankintamenoksi saadaan merkitä 
myös toteutuneiden hankintamenojen keski
arvo, joka on painotettu vastaavilla hankinta
määrillä. 

41 § 
Taseeseen merkitään: 
1) saamiset nimellisarvoon, kuitenkin enin

tään todennäköiseen arvoon; 
2) rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopape

rit ja muut sellaiset rahoitusvarat hankinta
menon suuruisina tai, jos niiden käypä arvo 
tilinpäätöspäivänä on sitä alempi, tämän 
määräisinä; 

3) eläkevastuu 43 §:n säännöksiä ja asian
omaisen ministeriön määräyksiä noudattaen 
laskettuun arvoon; sekä 

4) muut velat nimellisarvoon tai, jos velka 
on indeksiin taikkamuuhun vertailuperustee
seen sidottu, muuttuneen vertailuperusteen 
mukaiseen nimellisarvoa korkeampaan ar
voon. 

Jos kulukiljaus, joka on tehty saamisista 1 
momentin 1 ja 2 kohdan perusteella, osoit
tautuu viimeistään tilikauden päättymispäi
vänä aiheettomaksi, se on kiljattava kulukir
jauksen oikaisuksi. 

41 a § 
Tilikauden päättyessä jäljellä olevan sijoi-
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Ehdotus 

tusomaisuuden ja käyttöomaisuuden hankin
tameno aktivoidaan. Rakennusten ja muiden 
pitkävaikutteisten menojen sekä kaluston 
hankintameno on poistettava vaikutusaika
naan. Jos sijoitusomaisuuden käypä arvo on 
tilikauden päättyessä hankintamenoa tai tä
män momentin perusteella aikaisemmin teh
dyillä arvonalennuksilla vähennettynä han
kintamenoa pienempi, on erotus kirjattava 
arvonalennuksena kuluksi. Jollei asianomai
nen ministeriö erityisestä syystä toisin mää
rää, käyttöomaisuudeksi ja saamiseksi kat
sottavien sijoitusten osalta kuluksi kirjaam i
nen voidaan jättää suorittamatta, jos arvon 
alentumista on pidettävä tilapäisenä. Jos ku
lukirjaus osoittautuu viimeistään tilikauden 
päättymispäivänä aiheettomaksi, se on kirjat
tava kulukirjauksen oikaisuksi. 

Joukkovelkakirjalainat ja muut raha- ja 
pääomamarkkinavälineet voidaan merkitä 
taseeseen 1 momentista poikkeavalla tavalla 
siten kuin asianomainen ministeriö tarkem
min määrää. 

Jos maa- tai vesialueen, rakennuksen, ar
vopaperin tai muun niihin verrattavan hyö
dykkeen käypä arvo on tilinpäätöspäivänä 
pysyvästi alkuperäistä hankintamenoa olen
naisesti suurempi, saadaan taseeseen merkitä 
vielä poistamatta olevan hankintamenon li
säksi enintään käyvän arvon ja poistamatta 
olevan hankintamenon erotuksen suuruinen 
arvonkorotus. Arvonkorotusta vastaava mää
rä on merkittävä tuloslaskelmaan. Jos arvon
korotus osoittautuu aiheettomaksi, arvonko
rotus on oikaistava tulosvaikutteisesti. 

41 b § 
Hyödyke siirretään sijoitus- tai käyttö

omaisuusryhmästä toiseen 41 a §:ssä tarkoi
tetun tasearvon määräisenä. 

Taseen liitteenä on ilmoitettava tase-erä
kohtaisesti sijoitusomaisuuden hankintameno 
ja käypä arvo. 

Asianomainen ministeriö antaa tarkemmat 
määräykset sijoitusten käyvän arvon ja han
kintamenon määrittämisestä sekä arvonkoro
tusten enim m äism ääristä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta . 

Sen estämättä, mitä kirjanpitolain 9 luvun 
2 §:ssä säädetään, kirjanpitolakia ja tämän 
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Voimassa oleva laki 

2. 

Ehdotus 

lain säännöksiä sovelletaan ensimmäisen 
kerran eläkesäätiön kirjanpilaan siltä tilikau
della, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2000 
tai sen jälkeen. 

Eläkesäätiö saa kuitenkin soveltaa 2 mo
mentissa tarkoitettuja säännöksiä sinä tili
kautena, joka on kulumassa tai alkaa tämän 
lain tultua voimaan. 

Laki 
vakuutuskassalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain (1164/1992) 70-74 § 

sekä 
lisätään lakiin uusi 72 a, 72 b, 74 aja 74 b, 74 c § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

70 § 
Vakuutuskassan tilikautena on kalenteri

vuosi. Kassan toiminnan alkaessa tai päätty
essä tilikausi saa olla tätä lyhyempi tai pi
tempi, kuitenkin enintään 18 kuukautta. 

Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpää
tös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja 
toimintakertomuksen. 

Kassan kirjanpidossa on sen estämättä, 
mitä muualla laissa säädetään, noudatettava 
tämän luvun säännöksiä ja sosiaali- ja ter
veysministeriön antamia vakuutustoiminnan 
erityisluonteesta johtuvia määräyksiä. 

71 § 
Hallituksen ja toimitusjohtajan tulee päivä-

38036SX 

Ehdotus 

70 § 
Vakuutuskassan kirjanpidossa ja tilinpää

töksen laadinnassa on noudatettava kirjanpi
tolakia (133611997) ja kirjanpitoasetusta 
(133911997), jollei tämän luvun säännöksis
tä muuta johdu. 

Kirjanpitolain 1 luvun 4 §:n 1 momenttia, 
5-8 §:ää, 3 luvun 1 §:n 3 momenttia, 2 
§:n 2 momenttia, 6 ja 7 §:ää, 9-12 §:ää se
kä 13 §:n 1 ja 3 momenttia, 4 luvun 1-4 
§:ää, 5 §:n 3-5 momenttiaja 7 §:ää, 5 lu
vun 2 §:ää, 3 §:n 2 momenttia, 4 §:ää, 5 §:n 
1 momenttia, 6-13 §:ää, 16 ja 17 §:ää sekä 
19 ja 20 §:ää sekä 6 ja 7 lukua ei sovelleta 
vakuutuskassan tilinpäätöksen laatimiseen. 

71 § 
Vakuutuskassan tilikausi on kalenterivuosi. 
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Voimassa oleva laki 

tä ja allekirjoittaa tilinpäätös. Jos hallituksen 
jäsen tai toimitusjohtaja on esittänyt eriävän 
mielipiteen tilinpäätöksestä, on tätä koskeva 
lausuma liitettävä siihen hänen vaatimukses
taan. 

Tilinpäätökseen on sisällytettävä tuloslas
kelma ja tase viimeistä edelliseltä tilikaudel
ta. Jos tilikauden aikana tuloslaskelman tai 
taseen erittelyä on muutettu, on aikaisem
paan tilinpäätökseen sisältyviä tietoja mah
dollisuuksien mukaan yhdisteltävä niin, että 
niitä voidaan verrata myöhempään tilinpää
tökseen. 

Tilinpäätös on annettava tilintarkastajille 
vähintään kuukautta ennen varsinaista kas
sankokousta. 

72§ 
Tuloslaskelmassa tai taseessa taikka niiden 

liitteenä on annettava seuraavat tiedot: 
1) vakuutuskassan omistamat osakeyhtiöi

den osakkeet ja osuudet muissa yrityksissä 
on ilmoitettava sen mukaan eriteltyinä kuin 
sosiaali- ja terveysministeriö määrää; 

2) jos kassalla on erilajisia takuuosuuksia, 
on takuupääoma jaoteltava takuupääomala
jeittain; niin ikään on ilmoitettava kassan 
hallussa olevien omien takuuosuuksien luku
määrä sekä niiden nimellisarvo; 

3) käyttö- ja sijoitusomaisuuteen kuuluvan 
kiinteän omaisuuden ja osakkeiden osalta on 
ilmoitettava verotusarvo tase-erien mukaan 
eriteltynä: sekä 

4) jos tilikauden poistot määriltään tai pe
rusteiltaan huomattavasti eroavat edellisen 
tilinpäätöksen poistoista, on siitä annettava 
perusteltu selostus; muutoinkin on annettava 
selostus sellaisista tilikauden tulokseen sisäl
tyvistä tuotto- ja kulueristä, jotka merkittä
vällä tavalla vaikuttavat tuloksen vertailukel
poisuuteen edellisen tilinpäätöksen kanssa tai 
jotka muulla tavoin ovat merkitykseltään 
huomattavia. 

Ehdotus 

Kassan toiminnan alkaessa tai päättyessä 
tilikausi saa olla tätä lyhyempi tai pitempi, 
kuitenkin enintään 18 kuukautta. 

Vakuutuskassa ei ole velvollinen laatimaan 
ja sisällyttämään tilinpäätökseensä konserni
tilinpäätöstä. 

72§ 
Tilinpäätökseen kuuluvien asiakirjojen on 

oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodos
tettava yhtenäinen kokonaisuus. Tuloslaskel
man ja taseen laatimisessa noudatettavista 
kaavoista, liitetiedoista sekä toimintakerto
muksen tarkemmasta sisällöstä on voimassa, 
mitä tässä luvussa säädetään ja asianomaisen 
ministeriön määräyksissa määrätään. Tilin
päätöstä varmentamaan on laadittava tase
erittelyt ja liitetietojen erittelyt, joiden tar
kemmasta sisällöstä määrää asianomainen 
ministeriö. 

Asianomainen ministeriö päättää siitä, mil
loin ja miten saadaan poiketa tilinpäätöksen 
laatimista koskevista säännöksistä oikean ja 
riittävän kuvan antamiseksi. 

Hallituksen ja toimitusjohtajan on päivättä
vä ja allekirjoitettava tilinpäätös. Jos halli
tuksen jäsen tai toimitusjohtaja on esittänyt 
eriävän mielipiteen tilinpäätöksestä, on tätä 
koskeva lausuma liitettävä siihen hänen vaa
timuksestaan. 
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Ehdotus 

Tilinpäätös on annettava tilintarkastajille 
vähintään kuukautta ennen varsinaista kas
sankokousta. 

72 a § 
Toimintakertomus on laadittava hyvän kir

janpitotavan mukaisesti ja siinä on annettava 
tietoja sellaisista vakuutuskassan tilan ja toi
minnan arviointia varten tärkeistä seikoista, 
joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa 
tai taseessa. 

Jos kassa tilikauden aikana on sulautumi
sen, jakautumisen tai vastuun siirron nojalla 
vastaanottanut tai luovuttanut varoja ja vel
koja, on siitä annettava toimintakertomuk
sessa selostus. 

Hallituksen on toimintakertomuksessa teh
tävä esitys kassan yli- tai alijäämää koske
viksi toimenpiteiksi. 

72 b § 
Tuloslaskelmassa tai taseessa taikka niiden 

liitteenä on annettava seuraavat tiedot: 
1) vakuutuskassan omistamat kassan osak

kaina olevien työnantajayritysten osakkeet 
tai vastaavat osuudet sen mukaan eriteltyinä 
kuin asianomainen ministeriö määrää; 

2) kassan omistamat toisten yhteisöjen 
osakkeet tai vastaavat osuudet sen mukaan 
eriteltyinä kuin asianomainen ministeriö 
määrää; 

3) jos kassalla on erilajisia takuuosuuksia, 
on takuupääoma jaoteltava takuupääomala
jeittain; niin ikään on ilmoitettava kassan 
hallussa olevien omien takuuosuuksien luku
määrä sekä niiden nimellisarvo; 

4) sijoitusomaisuuteen kuuluvien velkakir
jojen käypä arvo, taseen mukainen kbjanpi
toarvo ja korkosaamisiin tai hankintamenoon 
kirjatut, velkakirjojen hankintamenon ja ni
mellisarvon erosta syntyneet, tuloutetut korot 
sen mukaan eriteltyinä kuin ministeriö mää
rää; 

5) kassan velkakirja- tai muut saamiset 
kassan osakkaina olevilta työnantajayrityk
siltä sen mukaan eriteltyinä kuin asian
omainen ministeriö määrää; 

6) kassan myöntämien rahalainojen yhteis
määrä hallituksen tai hallintoneuvoston jä
senille tai toimitusjohtajalle siten kuin 
asianomainen ministeriö tarkemmin määrää; 
edellä tarkoitettuihin henkilöihin rinnastetaan 
tällaisen henkilön aviopuoliso tai häneen 
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73 § 
Jos vakuutuskassa on antanut rahalainoja 

kassan hallituksen tai hallintoneuvoston jä
senille tai toimitusjohtajalle, on ne ilmoitet
tava taseen liitteenä sen mukaan kuin sosiaa
li- ja terveysministeriö määrää. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin henki
löihin rinnastetaan tällaisen henkilön avio
puoliso, veli ja sisar sekä se, joka on häneen 
suoraan ylenevässä tai alenevassa sukulai
suus- tai lankoussuhteessa taikka sellaisessa 
lankoussuhteessa, että toinen heistä on nai
misissa toisen veljen tai sisaren kanssa. 

74 § 
Toimintakertomus on laadittava hyvän kir

janpitotavan mukaisesti ja siinä on annettava 
tietoja sellaisista vakuutuskassan tilan ja toi
minnan arviointia varten tärkeistä seikoista, 
joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa 
tai taseessa, sekä kassan kannalta olennaisis
ta tapahtumista. 

Jos kassa tilikauden aikana on sulautumi
sen, jakautumisen tai vastuun siirron nojalla 
vastaanottanut tai luovuttanut varoja ja vel
koja, on siitä annettava toimintakertomuk
sessa selostus. 

Ehdotus 

avioliitonomaisessa suhteessa oleva henkilö, 
veli ja sisar sekä henkilön ja hänen aviopuo
lisonsa tai häneen avioliitonomaisessa suh
teessa olevan henkilön etenevässä tai ta
kenevassa polvessa oleva sukulainen sekä 
näiden henkilöiden aviopuolisot tai heihin 
avioliitonomaisessa suhteessa olevat henki
löt; sekä 
7) kassan antamat pantit ja velan vakuu
deksi annetut kiinnitykset sekä kassan anta
mat vastuusitoumukset; 

73 § 
Käyttöomaisuutta ovat pysyvään käyttöön 

tarkoitetut arvopaperit, kiinteistö! ja muu 
vastaava omaisuus. 

Sijoitusomaisuutta ovat varojen sijoittami
seksi tai sijoitusten turvaamiseksi hankitut 
arvopaperit, kiinteistö! ja muu vastaava o
maisuus. 

Rahoitusomaisuutta ovat rahat, saamiset 
sekä tilapäisesti muussa muodossa olevat 
rahoitusvarat. 

Käytöltään jaettu omaisuus kuuluu eri o
maisuusryhmiin käyttötarkoituksesta saadun 
jakosuhteen perusteella jaettuna 

74 § 
Jos käyttöomaisuuteen kuuluvan hyödyk

keen valmistamiseen kohdistettavissa olevan 
lainan korkomenot valmistusqjalta ja kir
janpitolain 4 luvun 5 §:n 2 momentin mu
kaisen osuuden yhteismäärä on olennainen 
kirjanpitolain 4 luvun 5 §:n 1 momentissa 
tarkoitettuun hankintamenoon verrattuna, 
saadaan hankintamenoon lukea mainitun 2 
momentin mukaisen osuuden ohella myös 
nämä korkomenot. 

Jollei vakuutuskassa muuta näytä, saman
lajistenarvopapereiden hankintameno määri
tetään olettaen, että arvopaperit on luovutet
tu siinä järjestyksessä kuin ne on hankittu, 
tai että luovutusjärjestys on ollut hankinta
järjestykselle päinvastainen. Samanlajisten 
arvopapereiden hankintamenoksi saadaan 
merkitä myös toteutuneiden hankinta
menojen keskiarvo, joka on painotettu vas
taavilla hankintamäärillä. 
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Hallituksen on toimintakertomuksessa teh
tävä esitys kassan yli- tai alijäämää koske
viksi toimenpiteiksi. 

Kassan toimintakertomukseen on liitettävä 
rahoituslaskelma. Siinä on annettava selvitys 
varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tili
kauden aikana. 

Ehdotus 

74 a§ 
Taseeseen merkitään: 
1) saamiset nimellisarvoon, kuitenkin enin

tään todennäköiseen arvoon. 
2) rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopape

rit ja muut sellaiset rahoitusvarat hankinta
menon suuruisina tai, jos niiden käypä arvo 
tilinpäätöspäivänä on sitä alempi, tämän 
määräisinä; 

3) vastuuvelka tämän lain 79 §:n ja 80 §:n 
2 momentin säännöksiä ja asianomaisen mi
nisteriön määräyksiä noudattaen lasketluun 
arvoon; sekä 

4) muut velat nimellisarvoon tai, jos velka 
on indeksiin taikka muuhun vertailuperustee
seen sidottu, muuttuneen vertailuperusteen 
mukaiseen nimellisarvoa korkeampaan ar
voon. 

Jos kulukifjaus, joka on tehty saamisista 1 
momentin 1 ja 2 kohdan perusteella, osoit
tautuu viimeistään tilikauden päättymispäi
vänä aiheettomaksi, se on kirjattava kulukir
jauksen oikaisuksi. 

74 b § 
Tilikauden päättyessä jäljellä olevan sijoi

tusomaisuuden ja käyttöomaisuuden hankin
tameno aktivoidaan. Rakennusten ja muiden 
pitkävaikutteisten menojen sekä kaluston 
hankintameno on poistettava vaikutusaika
naan. Jos sijoitusomaisuuden käypä arvo on 
tilikauden päättyessä hankintamenoa tai tä
män momentin perusteella aikaisemmin teh
dyillä arvonalennuksilla vähennettynä han
kintamenoa pienempi, on erotus kirjattava 
arvonalennuksena kuluksi. Jollei asianomai
nen ministeriö erityisestä syystä toisin mää
rää, käyttöomaisuudeksi ja saamiseksi kat
sottavien sijoitusten osalta kuluksi kirjaami
nen voidaan jättää suorittamatta, jos arvon 
alentum ista on pidettävä tilapäisenä. Jos ku
lukirjaus osoittautuu viimeistään tilikauden 
päättymispäivänä aiheettomaksi, se on kirjat
tava kulukirjauksen oikaisuksi. 

Joukkovelkakirjalainat ja muut raha- ja 
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Ehdotus 

pääomamarkkinavälineet voidaan merkitä 
taseeseen 1 momentista poikkeavalla tavalla 
siten kuin asianomainen ministeriö tarkem
min määrää. 

Jos maa- tai vesialueen, rakennuksen, ar
vopaperin tai muun niihin verrattavan hyö
dykkeen käypä arvo on tilinpäätöspäivänä 
pysyvästi alkuperäistci hankintamenoa olen
naisesti suurempi, saadaan taseeseen merkitä 
vielä poistamatta olevan hankintamenon li
säksi enintään käyvän arvon ja poistamatta 
olevan hankintamenon erotuksen suuruinen 
arvonkorotus. Arvonkorotusta vastaava mää
rä on merkittävä tuloslaskelmaan. Jos arvon
korotus osoittautuu aiheettomaksi, arvonko
rotus on oikaistava tulosvaikutteisesti. 

74 c § 
Hyödyke siirretään sijoitus- tai käyttöo

maisuusryhmästä toiseen 74 b §:ssä tarkoite
tun tasearvon määräisenä 

Taseen liitteenä on ilmoitettava tase-erä
kohtaisesti sijoitusomaisuuden hankintameno 
ja käypä arvo. 

Asianomainen ministeriö antaa tarkemmat 
määräykset sijoitusten käyvän arvon ja han
kintamenon määrittämisestä sekä arvonko
rotusten enimmäismääristä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta . 

Sen estämättä, mitä kiljanpitolain 9 luvun 
2 §:ssä säädetään, kiljanpitolakia ja tämän 
lain säännöksiä sovelletaan ensimmäisen 
kerran vakuutuskassan kiljanpitoon siltä tili
kaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 
2000 tai sen jälkeen. 

Vakuutuskassa saa kuitenkin soveltaa 2 
momentissa tarkoitettuja säännöksiä sinä 
tilikautena, joka on kulumassa tai alkaa tä
män lain tultua voimaan. 


