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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lyhytaikaisissa työ
suhteissa olevien työntekijäin eläkelain, taiteilijoiden ja eräiden 
erityiscyhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain, maatalousyrittäji
en eläkelain ja merimieseläkelain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ly
hytaikaisissa työsuhteissa olevien työnteki
jäin eläkelakia, taiteilijoiden ja eräiden eri
tyisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelakia 
ja merimieseläkelakia siten, että mainittujen 
lakien mukaista toimintaa harjoittavien, lailla 
perustettujen eläkelaitosten: työeläkekassan, 
esiintyvien taitelijoiden ja eräiden erityisryh
mien eläkekassan sekä merimieseläkekassan 
vakavaraisuuden järjestäminen olisi mahdol
lista saattaa muuttunutta sijoitusympäristöä 
sekä työeläkejärjestelmässä toteutettuja muu
toksia vastaavasti. Samalla ehdotetaan edellä 
mainittuja eläkelaitoksia sekä maatalousyrit
täjien eläkelaitosta koskeviin säädöksiin joh
don kelpoisuutta koskevia uusia säännöksiä. 

Työeläkekassalle, merimieseläkekassalle ja 
esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityis
ryhmien eläkekassalle ehdotetaan soveltuvin 
osin vastaavaa vakavaraisuusmekanismia 
kuin työeläkevakuutusyhtiöillä. Tähän liitty
en ehdotetaan säädettäväksi valvontame
kanismista, joka mahdollistaisi entistä aikai
semmin puuttumisen eläkelaitoksen toimin
taan, jotta vakuutettujen edut voitaisiin pa
remmin turvata. 

Sijoitustoiminnan järjestämistä koskeviin 
säännöksiin ehdotetaan vastaavia sijoitustoi
minnan itsenäisyyttä koskevia muutoksia 
kuin työeläkevakuutusyhtiöilläkin, ottaen 
huomioon kuitenkin kunkin eläkelaitoksen 
erityisluonne, jolloin esimerkiksi ulkoisten 
palvelujen osto olisi mahdollista laajemmas
sa määrin kuin työeläkevakuutusyhtiöillä. 

Mainittuja eläkelaitoksia koskeviin la
keihin ehdotetaan selventäviä säännöksiä 

292120F 

Vakuutusvalvontaviraston mainittuihin lai
toksiin kohdistamasta valvonnasta. 

Mainittujen eläkelaitosten hallituksen jäse
neltä vaadittaisiin hyvämaineisuutta sekä 
riittävää työeläkevakuutustoiminnan tunte
musta. Johdon kelpoisuusvaatimuksissa otet
taisiin kuitenkin huomioon näiden eläkelai
tosten erityispiirteet. Hallintoelinten tehtäviä 
koskevat yleisäännökset ehdotetaan siirrettä
viksi asetustasolta lakiin. Samalla lakiin 
otettaisiin johdon vahingonkorvausvelvolli
suutta koskevat säännökset. 

Esitys liittyy laajempaan kokonaisuuteen 
työeläkelaitosten rahoituksen, vakavaraisuus
vaatimusten, sijoitustoiminnan ja hallinnon 
uudistamisesta. 

Työeläkkeiden rahoitukseen liittyvä rahas
tokorkouudistus on toteutettu vuoden 1997 
alusta voimaan tulleilla vakuutusyhtiölain, 
työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työ
suhteissa olevien työntekijäin eläkelain, me
rimieseläkelain, vakuutuskassalain ja elä
kesäätiölain muutoksilla. Samassa yhteydes
sä uudistettiin työeläkevakuutusyhtiöiden 
vakavaraisuutta koskevat vaatimukset. Työ
eläkevakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan ja 
hallinnon säännökset uudistettiin samoin 
vuonna 1997. Eläkekassojen ja eläkesäätiöi
den vakavaraisuutta koskevat uudistukset 
toteutettiin vuoden 1998 alusta voimaan tul
leilla eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain 
muutoksilla. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan 31 päivänä joulukuuta 1999. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Yleistä 

Vuoden 1997 alusta voimaan tulleella va
kuutusyhtiölain muuttamisesta annetulla lail
la (1292/1996) korotettiin lakisääteistä eläke
vakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhtiön 
vakavaraisuusvaatimuksia ja uudistettiin va
kavaraisuuden valvontamekanismi. Uudiste
tun valvontamekanismin avulla on mahdol
lista entistä aikaisemmin puuttua yhtiön toi
mintaan ja siten paremmin turvata vakuute
tut edut. Lisäksi eläkkeiden rahoitusta muu
tettiin siten, että muutokset mahdollistivat 
työeläkelaitosten vastuuvelan laskennassa 
käytettävän koron alentamisen ilman olen
naista vakuutusmaksun korotustarvetta, ja 
sijoitusten tuottotason ja vakuutusmaksu
tason välitön riippuvuus toisistaan poistet
tiin. Uudistuksessa laskuperustekoron ja ra
hastokoron erotusta vastaava korkotuotto 
ohjataan vuosien 1997-1999 aikana toimin
tapääomien vahvistamiseen ja sen jälkeen 
varsinaisen vakuutusteknisen vastuun täy
dentämiseen. 

Vastaavat vakavaraisuusuudistukset to
teutettiin myös eläkesäätiöiden ja eläkekas
sojen osalta vuoden 1998 alusta voimaan 
tulleilla eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain 
muuttamisesta annetuilla laeilla ( 1323/1997 
ja (1322/1997). 

Koska rahastokorkouudistus toteutettiin 
kaikissa yksityisen sektorin rahoitusjärjestel
mään kuuluvien eläkelakien mukaista toi
mintaa harjoittavissa eläkelaitoksissa, rahas
tokoron ylittävä tuotto kasvattaa myös työ
eläkekassan (TEK), esiintyvien taiteilijoiden 
ja eräiden erityisryhmien eläkekassan 
(ETEK) ja merimieseläkekassan (MEK) vas
tuuvelkaa ja lisää niiden vakavaraisuutta. 
Mainituissa eläkelaitoksissa onkin jo käytän
nössä tehty vastaavia vakavaraisuuslaskelmia 
kuin työeläkevakuutusyhtiöissäkin, vaikka 
laki ei ole sitä edellyttänytkään. 

U udistetussa vakavaraisuus järjestelmässä 
työeläkevakuutusyhtiön, eläkesäätiön ja va
kuutuskassan on mahdollista, vakuutettujen 

etujen siitä vaarantumatta, muuttuneessa si
joitusympäristössä suunnata sijoitustoimin
taansa enenevässä määrin tuotoltaan parem
piin, mutta samalla riskillisempiin sijoitus
kohteisiin. 

Työeläkevakuutusyhtiöiden sijoitustoimin
nan ja hallinnon uudistaminen toteutettiin 1 
päivänä toukokuuta 1997 voimaan tulleella 
työeläkevakuutusyhtiöistä annetulla lailla 
(354/1997). Toteutetut uudistukset lisäävät 
työeläkevakuutusyhtiön toiminnan, erityisesti 
sijoitustoiminnan itsenäisyyttä samaan yh
tiöryhmään kuuluviin vakuutusyhtiöihin, 
muihin lakisääteistä eläkevakuutusta harjoit
taviin vakuutusyhtiöihin ja pankkeihin näh
den. Niin ikään lailla tiukennettiin työeläke
vakuutusyhtiön johdon pätevyysvaatimuksia. 

Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 
mukaan työeläkevakuutusyhtiö ei saa ilman 
Vakuutusvalvontaviraston lupaa omistaa toi
sen työeläkevakuutusyhtiön osakkeita tai yli 
kymmentä prosenttia osakkeista tai kaikkien 
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä julkisen 
valvonnan alaisessa luotto- tai rahoituslaitok
sessa. Kaikista osakkeiden tai takuuosuuksi
en luovutuksista on ilmoitettava etukäteen 
Vakuutusvalvontavirastolle. 

Työeläkevakuutusyhtiön johdon kel
poisuusvaatimuksia on tiukennettu siten, että 
hallituksen jäsenen on oltava hyvämaineinen 
ja hänellä on oltava riittävä työeläkevakuu
tustoiminnan tuntemus, ja että toimitusjohta
jalla hyvämaineisuuden lisäksi tulee olla riit
tävä työeläkevakuutustoiminnan, sijoitustoi
minnan ja liikkeenjohdon tuntemus. Lisäksi 
työeläkevakuutusyhtiön hallituksessa koko
naisuutena tulee olla riittävä sijoitustoimin
nan asiantuntemus. 

Työeläkevakuutusyhtiön sijoituspäätökset 
tulee tehdä mahdollisimman itsenäisesti ja 
työeläkevakuutusyhtiön omista lähtökohdis
ta. V arainhallinnan ja maksuliikenteen tulee 
olla erillään samaan konserniin kuuluvan 
yhtiön tai muun yhteisön tai säätiön varain
hallinnasta. Työeläkevakuutusyhtiön johto 
saa luovuttaa päätösvaltaansa vain työeläke
vakuutusyhtiön palveluksessa oleville riippu
mattamille henkilöille, ja yhtiön puolesta 
sijoituspäätöksiä valmistelevien henkilöiden 
tulee olla riippumattomia muista tahoista. 
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Viranomaisvalvonta 

Viranomaisvalvonnan yleisenä tavoitteena 
on vakuutettujen etujen turvaaminen sekä 
vakuutustoiminnan terveen kehityksen var
mistaminen. Valvonta tähtää myös siihen, 
että vakuutuslaitokset noudattavat terveitä ja 
varovaisia liikeperiaatteita. Vakuutusvalvon
nan tehtävänä on lisäksi vakuutustoiminnan 
ja hyvän vakuutustavan valvonta. Näiden 
yleisten tavoitteiden ohella vakuutuslaitoksia 
koskevissa erityislaeissa on säännöksiä val
vonnan aineellisesta sisällöstä. 

Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 
(7811999) 3 §:n nojalla V akuutusvalvontavi
raston tehtävänä on muun muassa valvoa ja 
tarkastaa valvottavien toimintaa siten kuin 
siitä erikseen säädetään. Siten valvonnan 
sisällön ratkaisee ensi sijassa asianomaisen 
erityislain säännös. V akuutusvalvontaviras
ton valvottaviin vakuutuslaitoksiin luetaan 
Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 
2 §:n mukaan muiden muassa TEK, ETEK, 
maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA) ja 
MEK. Lukuun ottamatta MELA:a, nimen
omaista viranomaisvalvonnan toteavaa sään
nöstä ei silti näitä eläkelaitoksia koskevissa 
erityislaeissa ole. Näihin eläkelaitoksiin on 
kuitenkin käytännössä kohdistunut hallintoa, 
tilinpäätöstä ja sijoitustoimintaa koskevien 
erityissäännösten nojalla vastaavaa valvontaa 
kuin muihinkin vakuutuslaitoksiin. 

Vakuutusmaksut ja vastuuvelka 

Lailla perustettujen eläkelaitosten vakuu
tusmaksut määräytyvät siten, että sosiaali- ja 
terveysministeriö vahvistaa eläkelaitoksen 
esityksestä vakuutusmaksuksi sen prosentti
määrän alan palkoista, joka riittää eläkelai
toksen vastuulla olevan eläketurvan järjestä
misestä johtuvien tulevien menojen peittämi
seen. Eläkelaitoksen on kirjattava varansa 
sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien 
perusteiden mukaisesti vastuuvelkana. Eläke
laitokset vastaavat työntekijäin eläkelain 
(39511961; TEL) 12 §:n mukaisista rahastoi
mattomista eläkekustannuksista yhdessä 
työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa 
harjoittavien eläkelaitosten kanssa sosiaali
ja terveysministeriön antamien perusteiden 
mukaisesti. Muista eläkkeiden ja etuuksien 
kustannuksista eläkelaitokset vastaavat itse. 
Maatalousyrittäjien eläkelain ( 467 /1969; 
MYEL) ja merimieseläkelain (7211956; 

MEL) mukaisiin menoihin osallistuu osaksi 
myös valtio. 

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kustan
nettava osuus muodostuu eläkelaitoksen saa
mista vakuutusmaksuista, joista on vähennet
ty eläkelaitoksen kohtuulliset hoitokulut, ja 
sijoitusten tuotoista. Valtio vastaa eläkkeiden 
ja muiden etuuksien kustannuksista muilta 
osin. Valtio maksaa siten MYEL:n mukaisis
ta eläkkeistä ja kustannuksista sen osan, jo
hon vakuutusmaksut ja sijoitusten tuotto ei
vät riitä. Viime vuosina valtion osuus on 
ollut lähes kolme neljäsosaa MYEL:n mu
kaisista kustannuksista. 

MEK:n osalta valtio on velvollinen suorit
tamaan eläkekassalle kolmanneksen kaikista 
niistä merimieseläkelain mukaisista eläkkeis
tä, jotka eläkekassa maksaa. 

Eläkelaitosten yhteisvastuu 

TEL:n 12 §:ssä säädetään lakisääteisestä 
yhteisvastuusta eläkelaitoksen konkurssin 
varalta. Yhteisvastuun tarkoituksena on kui
tenkin vasta viimeisenä keinona turvata va
kuutetut edut, eikä toisaalta muiden velkoji
en saamisia ole taattu mainitulla yhteisvas
tuulla. 

Vakavaraisuustilanne ja riskinkantokyky 

Työeläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuus. 
Koska työeläkevakuutusyhtiön tulee lain 
mukaan kattaa koko vastuuvelkansa, yhtiön 
vakavaraisuutta kuvaa se varojen osuus, jolla 
yhtiön varojen on katsottava ylittävän yhtiön 
velat ja muut niihin rinnastettavat erät. Mai
nitut varat muodostavat yhtiön toimintapää
oman, jonka puitteissa yhtiön on mahdollista 
varautua sijoitustoiminnan riskeihin. 

Työeläkevakuutusyhtiöillä velka muodos
tuu pääosin vastuuvelasta, johon sisältyy 
myös runsasvahinkoisia vuosia varten vas
tuuopillisesti laskettu tasoitusmäärä. Vastuu
velkaan sisältyy myös niin sanottu osiltama
ton lisävakuutusvastuu, jota voidaan käyttää 
muun muassa sijoitustappioiden peittämi
seen, minkä vuoksi se luetaan osaksi toimin
tapääomaa. 

Lailla perustettujen eläkelaitosten vakava
raisuus. Merimieseläkekassalla, työeläkekas
salla ja esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden 
erityisryhmien eläkekassalla tilinpäätöksen 
mukainen vastuuvelka määritellään siten, 
että vastuuvelan muutos määräytyy kassan 
tilikauden tuottojen ja kulujen erotuksen 
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suuruiseksi. Vastuuvelan riittävyyden seuraa
miseksi sekä yhteiseen tasausjärjestelmään 
osallistumista varten eläkelaitokset laskevat 
myös niin sanotun vakuutusteknisen vastuu
velan samoin periaattein kuin työeläkeva
kuutusyhtiöt 

Lailla perustetuille eläkelaitoksille ei ole 
asetettu vaatimuksia toimintapääoman muo
dostamisesta. MEK: lla, TEK: lla ja ETEK: lla 
tilinpäätöksen vastuuvelan ja vakuutustekni
sen vastuuvelan erotus muodostaa puskurin, 
joka on käytettävissä sekä sijoitus- että va
kuutustoiminnan riskeistä aiheutuvien tappi
oiden peittämiseen. 

Lailla perustettujen eläkelaitosten sijoitus
toiminnan riskit toteutuvat samalla tavoin 
kuin muillakin eläkelaitoksilla. Suurimmat 
riskit realisoituvat erityisesti silloin, kun si
joitusten arvot alenevat sijoitusmarkkinoiden 
epäedullisen kehityksen johdosta. 

Lailla perustettujen eläkelaitosten vastuu
velan kattamista koskevat säännökset vastaa
vat pääosin työeläkevakuutusyhtiöiden tur
vaavuus-, hajautus- ja riskikeskittymäsään
nöksiä, muutamin näiden eläkelaitosten eri
tyisluonteesta johtuvin poikkeuksin. 

Johdon kelpoisuusedellytykset 

Työeläkevakuutusyhtiöiden johdon kel
poisuusvaatimukset. Työeläkevakuutusyhtiön 
hallituksen jäseniltä ja heidän varajäseniltään 
edellytetään hyvämaineisuutta, riittävää työ
eläkevakuutustoiminnan tuntemusta ja kirjal
lista suostumusta tehtäväänsä. Hallituksen 
jäsen ei saa olla vajaavaltainen, konkurssissa 
oleva eikä liiketoimintakieltoon määrätty. 
Hallituksen jäsenettä edellytetään lisäksi 
riippumattomuutta yhteisöistä, jotka voisivat 
vaikuttaa yhtiön itsenäiseen päätöksente
koon. Hallituksessa tulee olla riittävä sijoi
tustoiminnan asiantuntemus. 

Työeläkevakuutusyhtiön toimitusjohtajalta 
ja hänen sijaiseltaan edellytetään hyvä
maineisuutta, riittävää työeläkevakuutustoi
minnan, sijoitustoiminnan ja liikkeenjohdon 
tuntemusta sekä kirjallista suostumusta tehtä
väänsä. Toimitusjohtaja ei saa olla vajaaval
tainen, konkurssissa oleva eikä liiketoiminta
kieltoon määrätty. Toimitusjohtajan tulee 
olla riippumaton yhteisöistä, jotka voisivat 
vaikuttaa yhtiön itsenäiseen päätöksente
koon. Toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa 
nimittämisestä ja erottamisesta on hallituk
sen tai hallintoneuvoston tehtävä päätös kah-

denkolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä. 
Lailla perustettujen eläkelaitosten johdon 

kelpoisuusvaatimukset. Lailla perustettuja 
eläkelaitoksia koskevissa erityislaeissa ja 
asetuksissa on jo nykyisin säännöksiä johdon 
kelpoisuudesta. Säännökset eivät kaikilta 
osin kuitenkaan vastaa työeläkevakuutusyhti
öiden vaatimuksia, mitä tulee hallinnon jä
senten hyvämaineisuuteen ja työeläkevakuu
tuksen sekä sijoitustoiminnan asiantuntemuk
seen. 

Sijoitustoiminnan riippumattomuus 

Lain mukaan työeläkevakuutusyhtiöiltä 
vaaditaan sijoitustoiminnan itsenäisyyttä ja 
riippumattomuutta muista tahoista. Lailla 
perustettuja eläkelaitoksia koskevasta lain
säädännöstä puuttuvat vastaavat sijoitustoi
minnan valmistelua, järjestämistä ja päätök
sentekoa koskevat säännökset. 

Lailla perustettujen eläkelaitosten tulee 
asianomaisten erityislakien mukaan toimia 
alakohtaisesti ra joitetussa toimintapiirissä. 
Näin ollen ne eivät kilpaile vakuutusasiak
kaista siten kuin työeläkevakuutusyhtiöt 
Näiden eläkelaitosten sijoitustoiminnan it
senäisyysvaatimuksilla ei ole myöskään vas
taavia perusteluita kuin niillä eläkelaitoksil
ta, jotka kuuluvat vakuutusyhtiöryhmitty
miin. Lailla perustettujen eläkelaitosten, ku
ten muidenkin eläkelaitosten, päätöksenteon 
tulisi kuitenkin olla riippumatonta muista 
tahoista ja lähteä niiden omista lähtökohdis
ta. 

Vahingonkorvausvelvollisuus 

Ehdotetut uudet vaatimukset johdon kel
poisuudelle ja asiantuntevuudelle asettavat 
lailla perustettujen eläkelaitosten hallin
toelinten toiminnalle uusia vaatimuksia. Sa
malla niiden vastuu toiminnastaan kasvaa ja 
korostuu. Lukuunottamatta MEK:aa muilta 
lailla perustetuilta eläkelaitoksilta puuttuvat 
kuitenkin vahingonkorvausvelvollisuutta 
koskevat säännökset kyseisiä eläkelaitoksia 
koskevista laeista. Näillä kaikilla eläkelaitok
silla hallinto ja hallintoelinten vastuusuhteet 
on kuitenkin järjestetty samojen periaattei
den nojalla. 

Koska MEK:n hallintoelinten jäsenet ovat 
usein työntekijän asemassa, vahingonkor
vausvelvollisuutta koskevaa MEL:n 50 §:ää 
on lisäksi muutettu merimieseläkelain 50 §:n 
muuttamisesta annetulla lailla (363/1979) 
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siten, että vastuu työssä aiheutuneen vahin
gon korvaamisesta on järjestetty vahingon
korvauslaissa (412/1974) ja työsopimuslaissa 
(320/1970) säädettyjä periaatteita vastaavas
ti. Vastaavat muutokset on tehty myös elä
kesäätiölakiin ( 177 4/ 1995) ja vakuutuskassa
lakiin (1164/1992). 

Säädöstaso 

Yhteisölainsäädännössä hallinnon päätäntä
valtaa ja vastuuta koskevista, samoin kuin 
päätöksenteon muodoista, eräistä määrä
enemmistöistä sekä vahingonkorvausvelvolli
suudesta säädetään pääsääntöiesti lain tasol
la. Siten esimerkiksi osakeyhtiölaissa 
(73411978), vakuutusyhtiölaissa ( 1 062/1979) 
ja työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa lais
sa, joita kaikkia sovelletaan työeläkevakuu
tusyhtiöihin, hallinnon järjestämistä, päätök
sentekoa ja vahingonkorvausvelvollisuutta 
koskevat säännökset ovat laissa. Vastaavasti 
eläkesäätiöiden ja vakuutuskassojen hallin
non lähtökohtia koskevat säännökset sisälty
vät eläkesäätiölakiin ja vakuutuskassalakiin. 
Voidaankin sanoa, että näissä yhteisöissä 
mainitut erityislait sisältävät eläkelaitoksen 
toimintaa ohjaavat yleissäännökset Näiden 
normien puitteissa eläkelaitoksilla on kuiten
kin oikeus vapaasti päättää toiminnastaan. 

Työeläkevakuutusyhtiön yhtiöjärjestyk
seen, joka on luonteeltaan osakkaiden väli
nen sopimus, otetaan vain sellaisia säännök
siä, joista osakkaat voivat yhteisesti päättää 
ja jotka eivät ole ristiriidassa lain kanssa. 
Vastaavasti eläkesäätiöillä ja vakuutuskas
soilla on näitä laitoksia koskevat säännöt. 
Yhtiöjärjestyksen, säännöt ja niiden muutok
set hyväksyy 1 päivänä huhtikuuta 1999 al
kaen V akuutusvalvontavirasto. 

Lailla perustettujen eläkelaitosten, lu
kuunottamatta MEK:aa, vastaavasta hallin
non järjestämisestä säädetään erityisissä, asi
anomaisia eläkelaitoksia koskevissa asetuk
sella annetuissa ohjesäännöissä. Menettely 
perustuu asianomaista eläkelaitosta koskevan 
erityislain valtuutukseen. Hallintoa koskevat 
säännökset puuttuvat lähes kokonaisuudes
saan lain tasolta. Samoin puuttuvat vahin
gonkorvausvelvollisuutta koskevat säännök
set. 

Toisaalta eduskunnan perustuslakiva
liokunta on todennut käsitellessään hallituk
sen esitystä laiksi sijoituspalveluyrityksistä 
ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi (HE 
7/1996 vp), että vakiintuneeksi muodostu-

neessa lainsäädäntökäytännössä (esimerkiksi 
Pe VL 1911994 vp) on pidetty mahdollisena 
säätää tavallisella lailla, että jokin lain piiriin 
sinänsä kuuluva asia järjestetään osittain ase
tuksella tai tätäkin alemmanasteisella sää
döksellä. Tällöin on kuitenkin merkitystä 
sillä, onko alemmanasteinen norminantovalta 
riittävästi sidoksissa lain säännöksiin ja niis
tä ilmeneviin periaatteisiin. Toisin sanoen 
tällöin tulisi tarkastella sitä, sisältääkö sää
dösdelegointi laajan ja yksilöimättömän val
lan antaa aineellisia oikeusnormeja. Tässä 
suhteessa lainsäädäntövallan delegoinnille on 
asetettu melko ahtaat edellytykset. Yleistyk
seen pyrkien voidaan valiokunnan mukaan 
sanoa, että mitä täsmällisempi sisällöltään ja 
rajatumpi soveltamisalaltaan valtuutussään
nös on ja mitä vähäisempi on delegoitavan 
sääntelyn asiallinen merkitys, sitä aiemmalle 
tasolle säädösvaltaa voidaan siirtää (Pe VL 
12/1996). 

1.2. Nykytilan an-iointi 

Lailla perustettujen eläkelaitosten toiminta 
poikkeaa työeläkevakuutusyhtiöiden toimin
nasta muun muassa rajoitetun toimintapiirin, 
toisin sanoen toimialakohtaisuuden takta. Ne 
eivät kilpaile työeläkevakuutusyhtiöiden, 
eläkesäätiöiden tai eläkekassojen kanssa, 
eivätkä keskenään. MEK ja MELA poikkea
vat myös siten, että valtio osallistuu etujen 
rahoitukseen. Lisäksi nämä eläkelaitokset 
poikkeavat toisistaan muun muassa kokonsa 
ja sijoitustoimintansa puolesta. 

Pääomamarkkinoiden vapautuminen, vero
lainsäädännössä tapahtuneet muutokset sijoi
tustoiminnalle ja markkinakorkojen alentu
minen ovat muuttaneet myös lailla perustet
tujen eläkelaitosten sijoitusympäristöä olen
naisesti aikaisempaan verrattuna. Sijoitusym
päristön muutos on johtanut tarpeeseen löy
tää korvaavia sijoituskohteita ja samalla har
kita uudelleen eläkelaitosten koko sijoituspo
litiikkaa. Erityisesti tämä on tullut esiin sii
nä, että eläkelaitosten varojen sijoittamisella 
oman toimialan kohteisiin ei viime aikoina 
ole ollut käytännön merkitystä, koska tähän 
liittyvällä lainoituksella ei ole ollut kysyntää. 

Lailla perustettujen eläkelaitosten sijoituk
set ovat viime aikoina kohdistuneet etupääs
sä erilaisiin rahoitusmarkkinavälineisiin. Si
joitusjakaumat eri sijoituskohteiden välillä 
vaihtelevat kuitenkin merkittävästi riippuen 
eläkelaitoksesta. MEK:n sijoituksista noin 20 
prosenttia on osakkeissa ja kiinteistösijoitus-
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ten osuus on noin 16 prosenttia. TEK:n si
joitukset ovat pääosin joukkovelkakirja
lainoissa, noin 71 prosenttia ja vain 5 pro
senttia osakkeissa ja 3 prosenttia kiinteistöis
sä. Sijoitusten monipuolistaminen ja muutta
minen tuotoltaan edullisemmiksi edellyttää 
lailla perustettujen eläkelaitosten vakavarai
suusmekanismin kehittämistä vastaavalla 
tavalla kuin muillakin eläkelaitoksilla. Tätä 
edellyttävät myös työntekijäin eläkelaissa 
ilmaistu eläkelaitosten yhdenvertaisuuden 
periaate ja eläkelaitosten välinen konkurs
siyhteisvastuu. 

Lailla perustettuja eläkelaitoksia koskevas
ta lainsäädännöstä puuttuvat eräät johdon 
kelpoisuutta koskevat vaatimukset, jotka si
sältyvät työeläkevakuutusyhtiöistä annettuun 
lakiin. Vastaavasti puuttuvat sijoitustoimin
nan järjestämistä koskevat tarkemmat sään
nökset sekä, MEK:a lukuunottamatta vahin
gonkorvausvelvollisuutta koskevat säännök
set. 

Lailla perustettujen eläkelaitosten hallin
non järjestämisestä säädetään pääasiassa ase
tustasolla. Tämä ei vastaa yhteisölainsäädän
nössä toteutettua pääsääntöistä säädöstasoa. 

Lailla perustettuja eläkelaitoksia koskevat 
säädökset edellyttävät näihin eläkelaitoksiin 
kohdistuvaa viranomaisvalvontaa. Varsinais
ta valvonnan valtuuttavaa säännöstä ei kui
tenkaan ole kuin maatalousyrittäjien eläke
laitosta koskevassa lainsäädännössä. 

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

2.1. Tavoitteet ja keinot niiden 
saavuttamiseksi 

Esityksen tavoitteena on saattaa lailla pe
rustetut eläkelaitokset vakavaraisuutta koske
vien vaatimusten osalta soveltuvin osin sa
maan asemaan muiden lakisääteistä työelä
kevakuutusta harjoittavien eläkelaitosten 
kanssa ja siten turvata paremmin vakuutetut 
edut. Tavoitteena on myös, ettei mikään yk
sityinen eläkelaitos voisi olla riskialttiimpi 
TEL:n 12 §:n mukaista konkurssiyhteisvas
tuuta ajatellen. Tässä esityksessä toiminta
pääomaa koskevilla vaatimuksilla on tarkoi
tus luoda lailla perustettujen eläkelaitosten 
vakavaraisuusmekanismi. 

Lailla perustettujen eläkelaitosten sijoi
tusympäristö on viime vuosina muuttunut 
olennaisesti. Esityksen keskeisenä tavoittee
na on muuttaa mainittujen eläkelaitosten si-

JOitustoimintaan liittyviä säännöksiä siten, 
että eläkelaitokset kykenisivät toimimaan 
muuttuneissa oloissa työeläkejärjestelmän 
tavoitteiden mukaisesti. Tämä edellyttää 
muun muassa, että eläkelaitokset voisivat 
etuuksien turvaamisen vaarantumatta sijoit
taa esimerkiksi osakkeisiin ja muihin riskipi
toisiin kohteisiin. 

Näin ollen sijoitustoiminnan nykyistä laa
jempi suuntaaminen tämänkaltaisiin sijoi
tusinstrumentteihin edellyttää lailla peruste
tuilta eläkelaitoksilta riittävää vakavaraisuut
ta. Samalla tulisi uudistaa vakavaraisuuden 
valvontamekanismia siten, että mainittujen 
eläkelaitosten vakavaraisuuteen liittyvät on
gelmat havaitaan entistä aikaisemmin ja nii
hin voidaan puuttua ajoissa ja siten turvata 
paremmin vakuutetut edut. 

Toimintapääomien on oltava riittäviä, jotta 
lailla perustetut eläkelaitokset kykenevät nii
den avulla kestämään vastuuvelan katteena 
olevien osakkeiden, kiinteistöjen, joukkovel
kakirjojen ynnä muiden vastaavien omai
suuserien arvojen ja tuottojen odotettavissa 
olevat vaihtelut. Koska kyse on lakisäätei
sestä vakuutustoiminnasta, toimintapääomia 
ei kuitenkaan pitäisi kasvattaa korkeammiksi 
kuin sijoitusriskien hallinta edellyttää. Toi
mintapääomavaatimukset olisi lisäksi saatet
tava riippumaan eläkelaitoksen sijoitusjakau
tumasta. 

Esityksen tavoitteena on lisäksi saattaa 
lailla perustettujen eläkelaitosten johdon kel
poisuusvaatimukset sekä sijoitustoiminnan 
järjestämistä koskevat lähtökohdat mahdolli
simman yhdenmukaisiksi työeläkevakuu
tusyhtiöiden vaatimusten kanssa, ottaen huo
mioon kuitenkin näiden eläkelaitosten eri
tyisominaisuudet. 

Tavoitteena on myös selkeyttää lainsää
däntöä ottamalla lailla perustettuja eläkelai
toksia koskeviin säädöksiin viranomaisval
vontaa koskevat valtuutussäännökset sekä 
vahingonkorvausvelvollisuutta koskevat 
säännökset. 

2.2. Keskeiset ehdotukset 

Vakavaraisuusmekanismi 

Lailla perustettujen eläkelaitosten vakava
raisuusvaatimuksia koskevat ehdotukset pe
rustuvat pääasiassa lailla perustettujen eläke
laitosten vakavaraisuustyöryhmän muistioon 
(sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä
muistioita; 1998: 15). 



HE 44/1999 vp 7 

Lailla perustetuille eläkelaitoksille ehdote
taan muodostettavaksi toimintapääomasään
nökset Toimintapääoman muodostaisivat 
seuraavat erät: tilinpäätöksen vastuuvelka 
vähennettynä vakuutusteknisellä vastuuvelal
la ja tasoitusvastuun vähimmäismäärällä, 
arvostuserot sekä asianomaisen ministeriön 
määräämät tai sen suostumuksen mukaiset 
muut erät. Sijoitusinstrumenttien erilaiset 
riskit otettaisiin vaatimuksissa huomioon 
siten, että toimintapääomaa koskevat rajat 
saatetaan riippumaan eläkelaitoksen sijoitus
jakautumasta. Lisäksi ehdotetaan vakavarai
suusmekanismiin sisällytettäväksi hälytysjär
jestelmä. Tällä tarkoitetaan eläkelaitoksen 
toimintapääoman vähimmäismäärän yläpuo
lelle asetettavia lisärajoja, joiden alittaminen 
varoittaa sekä eläkelaitosta että Vakuutusval
vontavirastoa eläkelaitoksen heikentyneestä 
tilasta, jolloin eläkelaitoksen hallitus joutuu 
parantamaan eläkelaitoksen vakavaraisuutta 
jäljempänä esitettävin keinoin. Mekanismi 
vastaa muilla eläkelaitoksilla jo käytössä 
olevaa vakavaraisuusmekanismia. Toiminta
pääomien kartuttamiseen käytetään osa sijoi
tusten tuotosta. 

Vakavaraisuustarkastelussa käytettävä va
kuutustekninen vastuuvelka laskettaisiin so
siaali- ja terveysministeriön antaman tasaus
perusteen mukaisesti. 

Toimintapääomaa laskettaessa tasoitusvas
tuun vähimmäismääränä käytettäisiin työelä
kevakuutusyhtiöiden tasoitusvastuun vähim
mäisvaatimustasoa, joka nykyisin on noin 
1 prosentti tasausperusteen mukaisen vastuu
velan perusteena olevasta palkkasummasta. 

Vakavaraisuusmekanismin perusraja eli 
vakavaraisuusraja laskettaisiin lailla perustet
tujen eläkelaitosten omaisuusrakenteen pe
rusteella edellä määritellystä vastuuvelasta. 
Vakavaraisuusmekanismin muut rajat määri
teltäisiin vastaavasti kuin muillakin eläkelai
toksilla eli siten, että kaikki tarvittavat rajat 
muodostettaisiin vakavaraisuusrajan avulla. 

Ehdotettu vakavaraisuusmekanismi muo
dostuisi useista rajoista ja niiden välisistä 
vyöhykkeistä seuraavasti: 

Rajat Vyöhyke 

Tavoitevyöhykkeen laskennallinen 

yläraja 
( 4x vakavaraisuusraja) tavoitevyöhyke 

Tavoitevyöhykkeen 

alaraja 
(2x vakavaraisuusraja) rajoitusvyöhyke 

Vakavaraisuusraja 

kriisivyöhyke 

Tavoitevyöhyke ja sen laskennallinen ylä
raja. Toimintapääoman ollessa suurempi 
kuin vakavaraisuusrajan kaksinkertainen 
määrä, eläkelaitokselta ei edellytetä erityisiä 
toimenpiteitä. Lailla perustetuille eläkelai
toksille ei esitetä muodostettavaksi saman
laista tavoitevyöhykkeen ylärajan käsitettä 
kuin muille työeläkelaitoksille. Eläkelaitok
sen vakavaraisuuden ja vakuutusmaksutason 
arvioimiseksi sekä valvonnallisista syistä 
olisi perusteltua kuitenkin määritellä toimin
tapääoman laskennallinen yläraja vastaavalla 
tavalla kuin muilla työeläkelaitoksilla. Va
kuutusvalvontavirasto voisi tarvittaessa antaa 
valvontatoimivaltansa nojalla tätä koskevia 
määräyksiä ja ohjeita. 

R ajoitusvyöhyke. Vakavaraisuus on rajoi
tusvyöhykkeellä, kun toimintapääoma on 
vakavaraisuusrajan ja tavoitevyöhykkeen 
alarajan välissä. Rajoitusvyöhykkeellä edel
lytetään eläkelaitoksen hallitukselta suunni
telmaa siitä, miten vakavaraisuus lähivuosina 
saatetaan tavoitevyöhykkeelle. Hallituksen 
tätä koskeva suunnitelma on osa sijoitus
suunnitelmaa ja siinä tulee ottaa kantaa lähi
vuosien vakuutusmaksutasoon ja sijoituspoli
tiikkaan. 

Kriisivyöhyke. Toimintapääoman ollessa 
vakavaraisuusrajan alapuolella, eläkelaitok
sen on viipymättä toimitettava Vakuutusval
vontaviraston hyväksyttäväksi taloudellisen 
aseman tervehdyttämissuunnitelma. Terveh
dyttämissuunnitelmassa tulisi osoittaa, että 
mahdollisimman nopeasti joko vakuutus
maksutasoa kohottamalla tai sijoitustoimin
taa uudelleen suuntaamaila toimintapääoma 
voidaan nostaa vakavaraisuusrajaa suurem
maksi. Erityisen painavista syistä, jos eläke-
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laitos ei ole toteuttanut Vakuutusvalvontavi
raston hyväksymää tervehdyttämissuunnitel
maa ja Vakuutusvalvontavirastolla on perus
teltu syy olettaa eläkelaitoksen taloudellisen 
tilan edelleen heikkenevän, Vakuutusvalvon
tavirastolla olisi mahdollisuus ryhtyä toimen
piteisiin eläkelaitoksen varojen haltuun otta
miseksi. Säännös varojen haltuunotosta kos
kee myös työeläkevakuutusyhtiöitä. 

Toimintapääomatarve riippuu olennaisesti 
sijoitusjakautumasta. Ehdotettu vakavarai
suusrajojen tason määrittely pohjautuu vas
taaviin riskiteoreettisiin laskelmiin sijoi
tusomaisuuden tuoton ja arvon heilahteluista 
erilaisilla omaisuuslajeilla ja eri aikajänteillä 
kuin muillakin eläkelaitoksilla. 

Lailla perustettujen eläkelaitosten tarkem
piin toimintapääomavaatimuksiin eli siihen, 
miten vakavaraisuusrajan määrittely riippuisi 
yksittäisistä omaisuuslajeista, sovellettaisiin 
samaa asetusta kuin työeläkevakuutusyhtiöi
hin.Asetuksessa lakisääteistä eläkevakuutus
liikettä harjoittavan vakuutusyhtiön vakava
raisuusrajan laskemisesta (129911996) on 
annettu erityinen kaava, jonka avulla vastuu
velkaan suhteutettu vakavaraisuusraja laske
taan. 

Muilla eläkelaitoksilla, toisin sanoen työ
eläkevakuutusyhtiöillä, eläkesäätiöillä ja elä
kekassoilla käytetään kriisivyöhykkeen mää
rittelyssä muitakin rajoja, kuten toimintapää
oman vähimmäismäärää, takuumäärää ja 
oman pääoman alarajaa pakollisine toimen
piteineen. Vastaavia rajoja ei kuitenkaan 
ehdoteta otettavaksi lailla perustettujen elä
kelaitosten vakavaraisuusmekanismiin joh
tuen näiden eläkelaitosten taseen erilaisesta 
rakenteesta sekä pyrkimyksestä, ettei me
kanismista muodostuisi kohtuuttoman moni
mutkainen sille asetettaviin tavoitteisiin näh
den. 

Muut ehdotukset 

Esityksessä ehdotetaan, että vastaavat toi
mitusjohtajan kelpoisuusvaatimuksia koske
vat säännökset kuin työeläkevakuutusyhtiöil
läkin otettaisiin lailla perustettuja eläkelai
toksia koskeviin lakeihin. Toimitusjohtajan 
osallistumista muiden eläkelaitosten tai va
kuutusyhtiöiden hallintoon ei kuitenkaan 
ehdoteta rajoitettavaksi, koska lailla perustet
tujen eläkelaitosten vakuutustoiminta on lais
sa rajoitettu, eikä niillä näin ollen ole kilpai
lutilannetta muiden eläkelaitosten kanssa. 

Tämän mukaisesti myös lailla perustettujen 
eläkelaitosten hallitusten jäsenet voisivat 
edelleen osallistua muiden eläkelaitosten ja 
vakuutusyhtiöiden hallintoon. Muutoin työ
eläkevakuutusyhtiöitä vastaavat hallituksen 
jäsenten kelpoisuusvaatimukset otettaisiin 
lailla perustettuja eläkelaitoksia koskeviin 
säädöksiin, kuitenkin seuraavin poikkeuksin. 

MELA:n osalta työeläkevakuutustoiminnan 
asiantuntemusta edellytettäisiin vain hallituk
sen puheenjohtajalta tai varapuheenjohtajal
ta. Toisaalta edellytettäisiin, että hallitukses
sa kokonaisuudessaan tulee olla MELA:n 
hoitamien kaikkien tehtävien asiantuntemus. 
Ehdotus perustuu MELA:n toimintakentän 
laajuuteen. 

MEK: ssa työeläkevakuutustoiminnan 
asiantuntemusta edellytettäisiin hallituksen 
puheenjohtajalta ja varapuheenjohtajalta, ei 
kuitenkaan muilta hallituksen jäseniltä. Eh
dotus perustuu siihen, että hallituksessa tulee 
olla MEK:n toimialaan liittyvää muutakin 
laajaa asiantuntemusta kuin työeläkevakuu
tustoiminnan asiantuntemusta, ja käytännös
sä voi osoittautua kohtuuttoman hankalaksi 
vaatia kaikilta hallituksen jäseniltä kaikkien 
erityisalojen asiantuntemusta. 

TEK:ssa ja ETEK:ssa työeläkevakuutustoi
minnan asiantuntemusta edellytettäisiin kai
kilta hallituksen jäseniltä. 

Lisäksi ehdotetaan, että Eläketurvakeskuk
sen oikeus nimittää TEK:n hallituksen pu
heenjohtaja ja varapuheenjohtaja poistettai
siin ja siirrettäisiin TEK:n valtuuskunnan 
tehtäväksi. Tämä vastaisi niitä yhteisöoikeu
dellisia periaatteita, joiden mukaan yhteisö 
itse valitsee hallintoelimensä. 

3. Esityksen vaikutukset 

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

Lailla perustettujen eläkelaitosten sijoitus
ten monipuolistamisella pyritään sijoitusten 
parempaan tuottoon. Etenkin pörssiosakkei
siin liittyy suhteellisesti korkeammat tuotto
odotukset kuin muihin sijoituskohteisiin. Jos 
odotukset korkeampien tuottojen osalta to
teutuvat, tämä luonnollisesti helpottaa pitkäl
lä aikavälillä vakuutusmaksujen korotus
painetta. 

Jo nykyisin sijoitussuunnitelmia tehdessään 
lailla perustetuilla eläkelaitoksilla on ollut 
käytettävissään laskelmia, joita ehdotettujen 
uusien vakavaraisuusvaatimusten johdosta 
jouduttaisiin vastaisuudessa tekemään. Nämä 
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eläkelaitokset täyttävät myös ehdotetut uudet 
vakavaraisuusvaatimukset. 

Uudistuksella ei ole välittömiä valtionta
loudellisia vaikutuksia. 

3.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 

Esitys asettaa lailla perustettujen eläkelai
tosten vaivonnalle sekä sijoitustoiminnan 
että vakavaraisuuden osalta uusia vaatimuk
sia. Ehdotusten toteuttaminen edellyttää sekä 
näissä eläkelaitoksissa että Vakuutusvalvon
tavirastossa valvovana viranomaisena val
vonnan järjestämistä riittävän tehokkaasti, 
tarvittavalla laajuudella ja luotettavasti. 

Erityisesti lailla perustettujen eläkelaitosten 
hallintoelinten vastuu ja asiantuntemus ko
rostuu ja tehtävät laajenevat uudistuksen 
myötä. 

Vakuutusvalvontaviraston valvonnan te
hostamisella ei kuitenkaan ole valtionta
loudellisia vaikutuksia, koska vakuutusval
vonnan kustannukset rahoitetaan vakuutus
tarkastuksen kustantamisesta annetun lain 
( 479/1944) nojalla vakuutustarkastusmaksul
la. 

4. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali
ja terveysministeriössä. Esitys perustuu pää
osin asiaa selvittäneen lailla perustettujen 
eläkelaitosten vakavaraisuustyöryhmän (sosi
aali- ja terveysministeriön työryhmämuistioi
ta; 1998: 15) ehdotuksiin. Työryhmä on otta
nut työssään huomioon työeläkevakuutusyh
tiöiden sekä eläkesäätiöiden ja eläkekassojen 
vastaavat säännökset. Lailla perustettujen 
eläkelaitosten edustajat ovat olleet mukana 
työryhmän työssä, minkä lisäksi sosiaali- ja 
terveysministeriö on kuullut oikeusministe
riötä, valtiovarainministeriötä, V akuutusval
vontavirastoa, keskeisiä työmarkkinajärjestö
jä, Eläketurvakeskusta, Työeläkelaitosten 
Liittoa sekä Työeläkelaitosten Liiton asetta
maa laskuperustejaosta. 

5. Riippuvuus muista esityksistä 

Hallituksen esityksellä ei ole yhteyttä vi
reillä oleviin muihin lakiesityksiin. 

Kysymys MELA:n maksuvalmiuden tur
vaamisesta liittyy valtion osuuden maksujär
jestelmään. Tähän liittyvät ongelmat on tar
koitus selvittää erillisenä hankkeena. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 
työntekijäin eläkelaki 

2 §. TEK:n tehtävistä on nykyisin sään
nöksiä sekä nyt käsiteltävänä olevassa pykä
län 1 momentissa että asetuksessa, joka si
sältää työeläkekassan ohjesäännön 
(84611975). Mainitun ohjesääntöasetuksen 
säännökset koskien TEK:n tehtävien yleisiä 
lähtökohtia ehdotetaan siirrettäväksi lakiin. 
Tämän seurauksena myös ohjesääntöasetuk
sen 1 §:ää on muutettava. 

Laissa säädettyjen tehtävien lisäksi TEK 
voi ohjesääntöasetuksen 1 §:n nojalla ottaa 
Eläketurvakeskuksen suostumuksella hoi
taakseen muitakin tehtäviä, jotka liittyvät 

292120F 

muiden kuin lyhytaikaisissa työsuhteissa 
olevien työntekijäin eläkelain (134/1962; 
LEL) piirissä olevien työntekijäin eläketur
van toteuttamiseen. Mainitusta rajauksesta 
huolimatta Eläketurvakeskukselle voidaan 
katsoa annetun pelkästään lakia alemmanas
teisella säädöksellä väljähkö ja yksilöimätön 
valta päättää yksityistä yritystä koskevista 
sitovista oikeusnormeista. Tästä syystä ehdo
tetaan, että valtuutus antaa TEK:lle muitakin 
kuin laissa säädettyjä tehtäviä annettaisiin 
Eläketurvakeskuksen sijasta sosiaali- ja ter
veysministeriölle. Tämä vastaisi ministeriön 
eräisiin muihinkin yhteisöihin kohdistamia 
toimivaltuuksia. Ministeriö on muun muassa 
antanut päätöksiä, joilla eräiden eläkesäätiöi
den ja eläkekassojen valvontaa koskevia teh
täviä on siirretty Eläketurvakeskukselle ja 
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Kansaneläkelaitokselle (STMp 213/1996 ja 
1304/1995). Valtuutus ehdotetaan siirrettä
väksi lain tasolle. 

Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 
nojalla Vakuutusvalvontaviraston tehtävänä 
on valvoa ja tarkastaa mainitun TEK:n toi
mintaa siten kuin siitä erikseen säädetään. 
TEK:n ohjesääntöasetuksen 20 §:n mukaan 
eläkekassan on toimitettava Vakuutusvalvon
taviraston vahvistaman kaavan mukainen 
kertomus toiminnastaan ja tilastaan. Mainittu 
säännös on mahdollistanut käytännössä 
TEK:aan kohdistuvan taloudellisen valvon
nan. Kun TEK toisaalta harjoittaa vakuutus
toimintaa, jota Vakuutusvalvontaviraston 
tulee voida valvoa kokonaisvaltaisesti, ehdo
tetaan, että pykälän 2 momenttiin otettaisiin 
tätä koskeva selventävä valtuutussäännös. 

Voimassa olevan pykälän 2 momentin 
säännökset TEK:n hallintoelinten valinnasta 
ja kokoonpanosta sekä kelpoisuusvaatimuk
sista ehdotetaan siirrettäväksi uuteen 2 
b §:ään. 

2 b §. Uuteen 2 b §:ään ehdotetaan kootta
vaksi säännökset TEK:n hallintoelinten ko
koonpanosta, hallintoelinten jäsenten, toimi
tusjohtajan ja hänen sijaisensa kelpoisuus
vaatimuksista sekä valtuuskunnan, hallituk
sen ja toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa 
valinnasta. Lisäksi pykälään ehdotetaan siir
rettäväksi säännökset edellä mainitun oh
jesääntöasetuksen 10 §:n 2 momentissa tar
koitettujen jaostojen valinnasta. 

Nykyisiin säännöksiin hallintoelinten ko
koonpanosta ei ehdoteta muutoksia. 

Voimassa olevan lain nojalla TEK:n halli
tuksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
nimittää Eläketurvakeskus. Alunperin sään
nöksellä oli tarkoitus turvata hallituksessa 
riittävä asiantuntemus antamalla nimitysvalta 
työeläkejärjestelmän keskuslaitoksen, Eläke
turvakeskuksen tehtäväksi. Nyt ehdotetut 
tiukennetut johdon kelpoisuusvaatimukset 
poistavat tällaisen valintamenettelyn tarpeen. 
Myös Suomen Ammattiliittojen Keskusjär
jestö SAK:n, Teollisuuden ja Työnantajien 
Keskusliiton ja Maaseudun Työnantajaliiton 
24 päivänä lokakuuta 1996 allekirjoittamassa 
sopimuksessa Työeläkekassan hallinnon ke
hittämiseksi esitetään, että valtuuskunta va
litsisi jäsenet. Näin ollen ehdotetaan, että 
valtuuskunta valitsisi vastaisuudessa TEK:n 
hallituksen. Menettely olisi tältä osin yhden
mukainen myös muiden eläkelaitosten halli
tusten valintamenettelyjen kanssa ja vastaisi 

yleisiä yhteisöoikeudellisia hallintoelinten 
valinta- ja vastuuperiaatteita. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin halli
tuksen mahdollisuudesta käyttää apunaan 
jaosto ja ja asiantuntijoita. Koska TEK:n pää
tösvaltaa ei 1 momentin mukaan voida luo
vuttaa ulkopuolisille tahoille, eivät myös
kään jaostot voi koostua ulkopuolisista hen
kilöistä. 

TEK:n hallintoelinten jäsenten sekä toimi
tusjohtajan ja hänen sijaisensa kelpoisuus
vaatimukset ehdotetaan muutettavaksi vas
taamaan työeläkevakuutusyhtiöiden hallin
toelinten kelpoisuusvaatimuksia. Tämän mu
kaisesti pykälän 3 momentin nojalla kaikilta 
hallituksen jäseniltä vaadittaisiin vastaisuu
dessa riittävää työeläkevakuutustoiminnan 
tuntemusta. Lisäksi hallituksessa tulisi olla 
riittävä sijoitustoiminnan asiantuntemus. 
Hallituksen jäseneltä vaadittaisiin hyvä
maineisuutta vastaavalla tavoin kuin työelä
kevakuutusyhtiönkin hallituksen jäseneltä. 
Hallituksen ja valtuuskunnan varajäseneen 
sovellettaisiin samoja säännöksiä kuin var
sinaiseenkin jäseneen. 

Pykälän 4 momentin mukaan TEK:n toi
mitusjohtajan tulisi olla hyvämaineinen ja 
häneltä vaadittaisiin riittävä työeläkevakuu
tustoiminnan, sijoitustoiminnan ja liikkeen
johdon tuntemus. Toimitusjohtajan sijaiselta 
vaadittaisiin vastaavat kelpoisuusedellytyk
set Sekä hallituksen jäseneltä, että toimitus
johtajalta olisi, yhdenmukaisesti osakeyh
tiölain ja työeläkevakuutusyhtiöistä annetun 
lain kanssa, ennen nimitystä saatava päivätty 
ja allekirjoitettu suostumus tehtävään. 

Pykälän 5 momentin mukaan TEK:n joh
dolta edellytettäisiin soveltuvin osin vastaa
via erityisiä kelpoisuusvaatimuksia kuin työ
eläkevakuutusyhtiönkin johdolta. Tämän mu
kaisesti eläkekassan toimitusjohtaja ei saisi 
pääsääntöisesti olla luotto- tai rahoituslaitok
sen tai työeläkevakuutusyhtiön tai muun va
kuutusyhtiön taikka sen kanssa samaan kon
serniin kuuluvan yhtiön hallituksen tai hal
lintoneuvoston jäsen tai jonkin mainitun yh
teisön palveluksessa eikä toimia mainitun 
yhteisön tilintarkastajana. Tämä ei koskisi 
kuitenkaan eläkekassan tytäryhtiötä tai yh
tiötä, jossa sillä on merkittävä sidonnaisuus 
(20 prosenttia osakkeista tai äänimäärästä). 
Säännöksillä pyritään varmistamaan TEK:n 
operatiivisen toiminnan itsenäisyys. Johtuen 
TEK:n rajoitetusta toimintapiiristä ja siitä, 
että se ei kilpaile toisten eläkelaitosten kans
sa, säännöstä voitaisiin tulkita kuitenkin Iie-
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vemmin kuin työeläkevakuutusyhtiöillä, 
edellyttäen ettei eläkekassan riippumatto
muus tällöin vaarannu. 

2 c §. TEK:n hallintoelinten tehtävistä ja 
päättäruisvallasta on nykyisin säännökset 
ohjesääntöasetuksessa. Säännöksistä ilmene
vät yleisperiaatteet ehdotetaan siirrettäväksi 
lain tasolle ja koottavaksi uuteen 2 c §:ään. 
Ehdotus vastaisi yleisesti yhteisölainsäädän
nössä vallitsevaa säädöstasoa. Tämän seu
rauksena ohjesääntöasetuksen 4, 10 ja 
12 a §:ää on muutettava. 

Hallintoelinten tehtävistä säädettäisiin 
edelleen tarkemmin mainitussa ohjesääntö
asetuksessa. 

11 §. Pykälän uuteen 1 momenttiin ehdo
tetaan otettavaksi säännökset siitä, että vas
taavasti kuin työeläkevakuutusyhtiössä, 
TEK:n sijoitustoiminnan tulisi olla itsenäistä 
ja sitä varten eläkekassassa tulisi olla riittävä 
henkilökunta, kuitenkin ottaen huomioon 
TEK:n toiminnan luonne ja laajuus. Säännös 
olisi lievempi kuin työeläkevakuutusyhtiöillä 
ja mahdollistaisi työeläkekassan yhteistoi
minnan ETEK:n kanssa siten, etteivät tämän 
sijoitustoiminnan hoitokulut sijoitustoimin
nan laajuus huomioon ottaen muodostuisi 
kohtuuttoman suuriksi. 

Pykälän 2 momenttiin siirrettäisiin voimas
sa olevan 1 momentin säännökset varojen 
sijoittamisen ensisijaisista kohteista, kuiten
kin siten täydennettynä, että siihen otettaisiin 
kielto sijoittaa varoja TEK:n toiminnalle vie
raaseen tarkoitukseen. Vastaavasti kuin työ
eläkevakuutusyhtiöillä momenttiin ehdote
taan otettavaksi säännökset omistuksesta vie
raalla toimialalla. Tämän mukaisesti TEK ei 
saisi ilman Vakuutusvalvontaviraston suostu
musta omistaa osake-enemmistöä osakeyh
tiössä eikä vastaavaa määräämisvaltaa muus
sa yrityksessä, jollei kysymyksessä olevan 
yrityksen toimintaa voida pitää vakuutusliik
keeseen liittyvänä ja tämän kannalta tarkoi
tuksenmukaisena tai jollei kysymyksessä ole 
asunto- tai kiinteistöyhtiö. 

Pykälän 3 momenttiin siirrettäisiin voimas
sa olevan 2 §:n 2 momentin säännökset työ
eläkekassan varojen sijoittamisesta. Voimas
sa olevan säännöksen mukaan TEK:n on 
laadittava sijoitussuunnitelma noudattaen 
soveltuvin osin, mitä työeläkevakuutusyhti
öistä annetun lain 28 §:ssä säädetään. Pykä
län 1 momentissa säädetään sijoitussuunni
telman yleisistä laatimisperiaatteista, sijoitus
suunnitelman hyväksymismenettelystä sekä 
vakuutusmatemaatikon sijoitussuunnitelmaan 

liitettävästä lausunnosta ja pykälän 2 mo
mentissa seikoista, jotka sijoitussuunnitel
masta on käytävä ilmi. Koska nyt käsiteltä
vänä olevan pykälän 4 momentissa säädettäi
siin 28 §:n 2 momentissa tarkoitetuista sei
koista, ehdotetaan että viittaus muutettaisiin 
koskemaan ainoastaan 28 §:n 1 momenttia. 

Pykälän 4 momentin mukaan sijoitussuun
nitelmasta olisi käytävä ilmi, missä määrin 
TEK:n ostaa varainhoitopalveluja, sijoitus
toiminnan asiantuntijapalvelu ja, aputoiminto
ja tai niihin rinnastettavia muita palveluja. 

Pykälän 5 momenttiin ehdotetaan otetta
vaksi TEK:n lähipiirissä tapahtuvan lainan ja 
vakuuden antamista koskevat rajoitukset. 
Tämän mukaisesti rahalainan antaminen 
TEK:n lähipiirissä, kuten eläkekassan kanssa 
samaan konserniin tai yhteistyöryhmään 
kuuluvalle toiselle yhteisölle on sallittu vain 
edellytyksellä, että lainalla on turvaava va
kuus. 

Pykälän 6 momenttiin ehdotetaan otetta
vaksi määräyksenautovaltuudet siten jakau
tuneena kuin Vakuutusvalvontaviraston ja 
sosiaali- ja terveysministeriön työnjaosta 
säädetään Vakuutusvalvontavirastosta anne
tussa ja siihen liittyvissä laeissa. 

11 b §. Uuteen 11 b §:ään ehdotetaan otet
tavaksi säännökset TEK:n toimintapääomasta 
ja muista vakavaraisuusvaatimuksista. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otetta
vaksi vastaava yleissäännös vakavaraisuuden 
järjestämisestä kuin työeläkevakuutusyhtiöi
täkin koskee. Ehdotuksen mukaan TEK:n 
toimintapääoma ja muut sen vakavaraisuu
teen vaikuttavat seikat olisi järjestettävä otta
en huomioon tuottojen ja kulujen todennä
köinen vaihtelu ja arvioitavissa olevat muut 
epävarmuustekijät. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin toimin
tapääoman ja vakavaraisuusrajan laskemises
ta. Toimintapääoma määräytyisi soveltuvin 
osin samalla tavalla kuin työeläkevakuu
tusyhtiöillä laitoksen varojen ja velkojen 
erotuksena. V arat laskettaisiin käyvin arvoin. 
Velalla tarkoitettaisiin tässä yhteydessä va
kuutusteknisen vastuuvelan ja vakuutusriski
en heilahteluihin varattavan laskennallisen 
osan yhteismäärää. Tämän mukaisesti toi
mintapääoma toimisi puskurina sijoitustoi
mintaan liittyvien heilahtelujen varalta. Edel
lä mainittu vakuutusriskeihin varattava osa 
määriteltäisiin vastaamaan työeläkevakuu
tusyhtiöiden tasoitusvastuun vähimmäismää
rää, joka on noin 1 prosentti palkkasummas
ta. V akuotustekninen vastuuvelka laskettai-
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siin sosiaali- ja terveysministeriön antamien 
eläkelaitosten välisessä kustannustenjaossa 
käytettävien TEK:n tasausperusteiden mukai
sesti. Vakavaraisuusraja määriteltäisiin so
veltuvin osin lakisääteistä eläkevakuutuslii
kettä harjoittavan vakuutusyhtiön vakavarai
suusrajan laskemisesta annetun asetuksen 
säännösten mukaisesti. 

Pykälän 3 ja 4 momentissa säädettäisiin 
seuraamuksista tilanteessa, jossa toiminta
pääoma muodostuisi liian alhaiseksi. Toi
mintapääoman ollessa pienempi kuin vaka
varaisuusrajan kaksinkertainen määrä, mutta 
suurempi kuin vakavaraisuusraja, työeläke
kassan hallituksen olisi tehtävä suunnitelma 
työeläkekassan vakavaraisuuden vahvistami
seksi. Suunnitelma olisi osa TEK:n sijoitus
suunnitelmaa ja siitä tulisi ilmetä miten toi
mintapääoma saadaan lähivuosina takaisin 
tavoitevyöhykkeelle. Jos toimintapääoma 
muodostuisi pienemmäksi kuin vakavarai
suusraja, TEK:n olisi viipymättä toimitettava 
asianomaisen ministeriön hyväksyttäväksi 
taloudellisen aseman tervehdyttämtssuunni
telma. Vastaavalla tavalla kuin työeläkeva
kuutusyhtiöilläkin tervehdyttämissuunnitel
massa tulisi osoittaa, millä tavoin toiminta
pääoma voitaisiin lyhyellä aikavälillä nostaa 
vakavaraisuusrajaa suuremmaksi. 

Pykälän 5 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriö antaisi tarkemmat mää
räykset 1 ja 2 momentin soveltamisesta, ku
ten toimintapääoman ja vakavaraisuusrajan 
laskemisesta. Vakuutusvalvontavirasto antai
si tarkemmat ohjeet 3 ja 4 momentissa tar
koitetuista suunnitelmista. 

11 c §. Uuteen 11 c §:ään otettaisiin sään
nökset TEK:n varojen haltuunotosta. Tämän 
osalta noudatettaisiin soveltuvin osin työelä
kevakuutusyhtiöistä annetun lain 31 §:ää. 
Varojen haltuunotto voisi tulla kysymykseen 
lähinnä silloin, kun eläkekassa ei täytä ra
hastointia koskevia LEL:n 10 §:n 3 momen
tissa säädettyjä vaatimuksia kirjattavien va
rojen määrästä tai erityisen painavista syistä, 
jos TEK:n ei ole toteuttanut Vakuutusval
vontaviraston hyväksymää taloudellisen ase
man tervehdyttämissuunnitelmaa, ja Vakuu
tusvalvontavirastolla on perusteltu syy olet
taa laitoksen taloudellisen tilan edelleen 
heikkenevän siten, ettei se täytä rahastointia 
koskevia vaatimuksia. 

11 d §. Pykälä vastaa työeläkevakuutusyh
tiöistä annetun lain 24 §:n 2 momenttia. 
Koska TEK: lla ei ole varsinaisia omia varo
ja, varojen käytön sallittavuus yleishyödylli-

seen tarkoitukseen olisi riippuvainen eläke
kassan vakavaraisuusasemasta kokonaisuute
na. 

13 b §. Pykälässä säädettäisiin TEK:lle, 
TEK:n toimintapiiriin kuuluvalle ja muulle 
henkilölle aiheotetusta vahingosta johtuvasta 
vahingonkorvausvelvollisuudesta vastaavasti 
kuin eläkesäätiölain 109 §:ssä, vakuutuskas
salain 151 §:ssä, työeläkevakuutusyhtiöistä 
annetun lain 33 a §:ssä ja vakuutusyhtiölain 
17 luvun 1 §:ssä. Ehdotetut säännökset vas
taavat lähtökohtaisesti osakeyhtiölain 
(734/1978) 15 luvun 1 ja 4 §:ää, mitä tulee 
korvausvelvollisten piiriin, korvausvastuun 
laajuuteen, vastuun jakautumiseen useam
man korvausvelvollisen kesken ja korvauk
sen alentamiseen. Koska TEK:lla ei ole 
osakkaan asemassa olevaa omistajaa, kor
vausvelvollisuus olisi kuitenkin tältä osin 
suppeampi kuin osakeyhtiössä. Toisaalta, 
johtuen eläkekassan erityispiirteistä la
kisääteisen eläkevakuutuksen hoitajana, ne 
tahot, joille aiheutuvasta vahingosta seuraisi 
vahingonkorvausvelvollisuus, olisivat maini
tut yksilöidymmin kuin mainitussa osakeyh
tiölaissa. 

Ehdotuksen mukaan TEK:n hallituksen tai 
valtuuskunnan jäsen, toimitusjohtaja ja lain 
2 b §:n 2 momentissa tarkoitettu hallitukseen 
kuulumaton henkilö olisi velvollinen korvaa
maan vahingon, jonka hän toimessaan tahal
lisesti tai tuottamuksesta aiheuttaisi kassalle. 
Sama koskisi vahinkoa, joka olisi aiheutettu 
TEK:n toimintapiiriin kuuluvalle tai kuulu
neelle henkilölle, eläkkeen tai muun etuuden 
saajalle tai muulle henkilölle rikkomalla 
LEL:a, eläkekassan ohjesääntöä, sosiaali- ja 
terveysministeriön tai V akuutusvalvontavi
raston määräyksiä tai vakuutusta koskevia 
perusteita. Kuten muillakin vakuutuslaitok
silla vahingonkorvausta voitaisiin kuitenkin 
sovitella ja korvausvastuuta jakaa kahden tai 
useamman korvausvelvollisen kesken siten 
kuin vahingonkorvauslain (412/1974) 2 ja 6 
luvussa säädetään. 

Koska mainitut, hallitukseen kuulumatto
mat henkilöt ovat usein työntekijän asemas
sa, heidän korvausvastuutaan ei ole syytä 
pitää ankarampana kuin muidenkaan työnte
kijöiden. Tästä syystä ehdotetaan pykälän 2 
momentissa säädettäväksi yhdenmukaisesti 
MEL:n 50 §:n 2 momentin toisen virkkeen 
kanssa, että työntekijän asemassa olevan 
korvausvastuuseen sovellettaisiin vahingon
korvauslain ja työsopimuslain säännöksiä 
työntekijän korvausvastuusta. 
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1.2. Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin 
kuuluvien työntekijäin eläkelaki 

2 §. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muu
tettavaksi siten, että siihen siirrettäisiin ny
kyisin 3 momentissa oleva säännös valtuu
tuksesta antaa ETEK:n ohjesääntö asetuksel
la. Muutoin nykyisin 3 momentissa olevat 
säännökset ETEK:n hallinnosta ja hallinnon 
kelpoisuusedellytyksistä ehdotetaan siirrettä
väksi uuteen 2 a §:ään. Pykälän 2 moment
tiin otettaisiin vastaava säännös Vakuutus
valvontaviraston valvonnan mahdollistami
seksi kuin LEL:n 2 §:n 2 momenttiin. 

2 a §. ETEK:n hallintoelinten päätösvallas
ta ja valinnasta on nykyisin säännöksiä 
esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityis
ryhmien eläkekassan ohjesäännöstä 
(762/1985). Uuteen 2 a §:ään ehdotetaan 
koottavaksi säännökset ETEK:n hallintoelin
ten valinnasta ja kelpoisuusedellytyksistä 
vastaavasti kuin ehdotettuun LEL:n 
2 b §:ään. Tämän seurauksena edellä maini
tun ohjesääntöasetuksen 3 §:ää on muutetta
va. 

2 b §. Uuteen 2 b §:ään ehdotetaan kootta
vaksi säännökset hallintoelinten tehtävistä, 
päätöksenteosta ja päätösvallan delegoinnista 
vastaavalla tavalla kuin LEL:n 2 c §:ään. 
Tämän johdosta tulee ETEK:n mainitun oh
jesäätöasetuksen 4, 10 ja 12 a § muuttaa. 

9 §. Pykälä ehdotetaan muutettavaksi vas
taavalla tavalla kuin LEL:n 11 §. Käytän
nössä tämä merkitsisi sitä, että ETEK:n si
joitusasioita voitaisiin hoitaa TEK:n toimesta 
kuten tähänkin asti ottaen kuitenkin huomi
oon riskien hallintaan liittyvät asiat, joista 
Vakuutusvalvontavirasto antaisi tarvittavat 
määräykset ja ohjeet. 

9 b §. Uuteen 9 b §:ään ehdotetaan otetta
vaksi vastaavat säännökset eläkekassan toi
mintapääomasta ja muista vakavaraisuusvaa
timuksista kuin LEL:n 11 b §:ään. 

9 c §. Uuteen 9 c §:ään ehdotetaan otetta
vaksi vastaavat säännökset eläkekassan varo
jen haltuunotosta kuin LEL:n !_1 c §:ään. 

9 d §. Säännös vastaa LEL:nn ehdotettua 
11 d §:ää. 

11 a §. Säännös vastaa LEL:iin ehdotettua 
13 b §:ää. 

1.3. Maatalousyrittäjien eläkelaki 

16 §. Voimassa olevan pykälän 1 momen
tissa on luettelo MELA:n tehtävistä. Luette
loa täydennettäisiin maatalousyrittäjien lomi-

tuspalveluihin liittyvillä tehtävillä, joista sää
dettäisiin uudessa 8 kohdassa. Lisäys ei mer
kitsisi asiallista muutosta nykyiseen tilantee
seen, koska asianomaiset tehtävät on jo sää
detty eläkelaitoksen tehtäviksi maatalousyrit
täjien lomituspalvelulaissa (123111996). Mo
mentin 6 ja 7 §:n kohtaan joudutaan teke
mään uuden kohdan lisäämisestä johtuvat 
tekniset muutokset. 

Pykälän 3 momentissa olevat MELA:n 
hallinnon järjestämistä koskevat säännökset 
ehdotetaan siirrettäväksi uuteen 16 b §: ään. 

16 b §. Uuteen 16 b §:ään ehdotetaan 
koottavaksi MELA:n hallintoelinten valintaa, 
päätösvaltaa ja kelpoisuutta koskevat sään
nökset. MELA:n hallinnon järjestämisestä 
säädetään myös asetuksessa, joka sisältää 
maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesään
nön (501/1969). Nämä säännökset ehdote
taan siirrettäväksi lakiin vastaavasti kuin 
muillakin eläkelaitoksilla. Tämän seuraukse
na myös edellä mainitun ohjesääntöasetuk
sen 3 ja 9 §:ää tulee muuttaa. 

Koska MELA:ssa vakuutettujen maata
lousyrittäjien lukumäärä on vähentynyt noin 
kolmannekseen vuoden 1970 tilanteeseen 
nähden, ehdotetaan, että MELA:n hallin
toelinten jäsenten määrää supistettaisiin vas
taavasti. Tämän mukaisesti ehdotetaan, että 
ministeriöiden nimeämiä jäseniä kummassa
kin hallintoelimessä olisi kolme nykyisen 
neljän sijasta. Näin ollen kukin ministeriö 
nimeäisi yhden jäsenen valtuuskuntaan ja 
hallitukseen. Vastaavasti muutettaisiin myös 
mainitun ohjesääntöasetuksen säännöksiä 
siten, että maatalousyrittäjien eläkelain pii
riin kuuluvien henkilöiden taloudellisia etuja 
valvovien edustaviropien järjestöjen edustus 
hallintoelimissä supistuisi valtuuskunnassa 
kahdestatoista jäsenestä kymmeneen ja halli
tuksessa kuudesta jäsenestä neljään. Koko
naisuudessaan valtuuskuntaan kuuluisi täl
löin 15 jäsentä ja hallitukseen yhdeksän jä
sentä. Laajempaa hallintorakennetta eivät 
edellytä myöskään edustukselliset syyt, kos
ka eläkelaitos hoitaa ainoastaan yhtä yksityi
sen työeläkejärjestelmän osa-aluetta eli maa
talousyrittäjien eläkevakuutusturvaa sekä 
muita, yksinomaan maatalousyrittäjiä koske
via etuusjärjestelmiä. 

Valtuuskunnan asettaminen tapahtuisi edel
leenkin siten, että laissa mainitut ministeriöt 
nimeävät oman edustajansa ja Eläketurva
keskus varaa maatalousyrittäjien eläkelain 
piiriin kuuluvien henkilöiden taloudellisia 
etuja valvoville edustaviromille järjestöille 
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tilaisuuden tehdä ehdotuksensa jäseniksi. 
Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että 
valtuuskunnan maatalousyrittäjiä edustaviksi 
jäseniksi tai varajäseniksi on nimetty Maa
ja metsätaloustuottajain Keskusliittoa, Svens
ka Lantbruksproducenternas Centralförbun
dia, Paliskuntain Yhdistystä, Suomen Am
mattikalastajain ja Kalatalouden Keskusliit
toa edustavat henkilöt. 

Pykälän 2 ja 3 momenttiin otettaisiin hal
lintoelinten jäseniä koskevat pätevyysvaati
mukset. Yhdenmukaisesti muiden lailla pe
rustettujen eläkelaitosten kanssa ehdotetaan, 
että hallituksen jäsenten tulisi olla hyvä
maineisia sekä että hallituksessa tulisi olla 
riittävä sijoitustoiminnan asiantuntemus. 
Muilta osin kelpoisuusvaatimukset olisivat 
kuitenkin laaja-alaisemmat johtuen maata
lousyrittäjien eläkelaitoksen tehtäväkentästä, 
johon kuuluvat maatalousyrittäjien eläkeva
kuutuksen lisäksi myös tapaturmavakuutus-, 
lomitus- ja luopumisjärjestelmät, sairausva
kuutuksen omavastuuajan päivärahaturva ja 
ryhmähenkivakuutus. Koska hallituksen jo
kaiselta jäseneltä ei voi edellyttää eläkelai
toksen koko toimialan riittävää tuntemusta, 
ehdotetaan että hallituksessa kokonaisuutena 
arvioiden tulisi olla riittävä eläkelaitoksen 
hoitamien järjestelmien tuntemus. Sekä halli
tuksen että valtuuskunnan puheenjohtajalta 
tai varapuheenjohtajalta vaadittaisiin riittävää 
työeläkevakuutustoiminnan tuntemusta. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin toimi
tusjohtajaa koskevista kelpoisuusvaatimuk
sista yhdenmukaisesti muita lailla perustettu
ja eläkelaitoksia koskevien säännösten kans
sa. 

Pykälän 6 momentissa säädettäisiin val
tuuskunnan ja hallituksen jäseniä sekä toimi
tusjohtajaa koskevista erityisistä kelpoisuus
vaatimuksista. Säännös on yhdenmukainen 
MEK:aa koskevien säännösten kanssa. 

Pykälän 7 momentin mukaan valtuuskun
nan ja hallituksen kokoonpanosta säädettäi
siin tarkemmin asetuksella, joka sisältää 
maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesään
nön, kuten nykyisinkin. 

16 c §. Uuteen 16 c §:ään ehdotetaan 
koottavaksi yleissäännökset hallintoelinten 
päätösvaltaan kuuluvista tehtävistä ja päätös
vallasta. Asiallisesti pykälän sisältö vastaisi 
LEL:n 2 c §:ää. Koska pykälässä ehdotetuis
ta seikoista säädetään myös MELA:n edellä 
mainitussa ohjesääntöasetuksessa, tulee 
myös asetuksen 4 ja 10 §:ää muuttaa. 

17 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että siinä säädettäisiin MELA:n sijoi
tustoiminnan järjestämisen lähtökohdista 
vastaavalla tavalla kuin LEL:n 11 §:ssä. Tä
män mukaisesti säädettäisiin, että eläkelai
toksen sijoitustoiminnan tulisi olla itsenäistä 
ja sitä varten olisi oltava riittävä henkilöstö 
toiminnan luonne ja laajuus huomioon otta
en. 

Säännös eläkelaitoksen varojen sijoittami
sesta ensisijaisesti sen toimintapiiriin kuulu
vien alojen tuotannollisiin tai niitä edistäviin 
tarkoituksiin ehdotetaan säilytettäväksi ny
kyisellään. Käytännössä sen tosiasiallista 
merkitystä rajoittaa toinen sijoitustoimintaa 
koskeva säännös, joka niin ikään säilyisi 
nykyisessä muodossaan. Sen mukaan sijoi
tuksia tehtäessä on huolehdittava myös sijoi
tusten asianmukaisesta monipuolisuudesta ja 
hajauttamisesta sekä sijoitusten varmuudesta, 
tuotosta ja rahaksi muutettavuudesta. 

Sijoitussuunnitelmasta tulisi käydä ilmi 
sijoitustoimintaan liittyvien ostopalveluiden 
määrä. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Va
kuutusvalvontavirasto voisivat antaa tarkem
pia määräyksiä säännösten soveltamisesta. 
Tämä mahdollistaisi esimerkiksi sen, että 
eläkelaitos voisi ostaa laajemmalti sijoitus
palveluja kuin työeläkevakuutusyhtiö ottaen 
huomioon maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 
sijoitustoiminnan vähäisyyden. 

20 a §. Säännös vastaa LEL:iin ehdotettua 
13 b §:ää. 

1.4. Merimieseläkelaki 

3 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi si
ten, että pykälässä säädettävien asioiden esit
tämisjärjestys muuttuisi. Lisäksi pykälään 
ehdotetaan otettavaksi säännökset MEK:n 
uusista toimintapääomaa koskevista vaati
muksista. 

Pykälän 1 ja 2 momentit säilyisivät ennal
laan ja nykyisestä 3 momentissa ehdotetaan 
poistettavaksi vanhentuneena vaatimus va
kuutusmaksun suuruudesta. 

Nykyisin pykälän 5 momentissa säädetyis
tä seikoista säädettäisiin 3 momentissa. 

Pykälän 4 momenttiin otettaisiin vastaavat 
vakavaraisuutta koskevat yleissäännökset 
kuin ehdotettuun lyhytaikaisissa työsuhteissa 
olevien työntekijäin eläkelain 11 b §:ään. 
MEK:n toimintapääoma ja muut vakavarai
suuteen vaikuttavat seikat olisi järjestettävä 
ottaen huomioon tuottojen ja kulujen toden-
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näköinen vaihtelu ja arviOitavissa olevat 
muut epävarmuustekijät. 

Pykälän 5 _momentiss~ säädettä!siin toimin
tapääoman Ja vakavaraisuusvaatimusten las
kemisesta. Toimintapääoma määräytyisi so
veltuvin osin samalla tavalla kuin työeläke
vakuutusyhtiöllä laitoksen varojen ja velko
jen erotuksena. V arat laskettaisiin käyvin 
arvoin. 

Erona muihin eläkelaitoksiin nähden meri
mieseläkelain 4 §:n 1 momentin mukaan 
valtio vastaa yhdestä kolmasosasta MEK:n 
MEL:n mukaisesta eläkemenosta, eikä eläke
kassalla ole tältä osin vastuuta eikä tätä 
kautta tarvetta varautua sijoitustoiminnan 
heilahteluihin. Voimassa olevan lain 3 a §:n 
1-3 momentissa säädetään, että MEK osal
listuu tasausjärjestelmään siltä eläketurvan 
osalta, joka vastaa työntekijäin eläkelain mu
kaista vähimmäisturvaa. Tältä osin MEK 
osallistuu TEL:n, LEL:n ja taiteilijoiden ja 
eräiden erityisryhmiin kuuluvin työntekijäin 
eläkelain (66211985; TAEL) mukaista toi
mintaa harjoittavien eläkelaitosten kanssa 
yhteiseen vastuujakojärjestelmään yhteisin 
periaattein. Muilta osin MEK vastaa eläk
keistä yksin. MEK on myös TEL:n 12 §:n 4 
momentin mukaisessa konkurssiyhteisvas
tuussa muiden yksityisten alojen työeläkelai
tosten kanssa. Koska arvioiden mukaan val
tion vuosittainen rahoitusosuus ylittää edellä 
mainitun MEK:n omalla vastuulla olevan 
TEL:n vähimmäisturvan ylittävän eläkeme
non, ehdotetaan, että MEK:n vastuu lasket
taisiin vakavaraisuustarkastelussa samalla 
tavalla kuin TEL:n, LEL:n ja TAEL:n mu
kaista toimintaa harjoittavilla eläkelaitoksil
la. Toimintapääomaksi ei kuitenkaan luettai
si varojen ja näin lasketun vastuuvelan ero
tusta vastaavaa määrää kokonaisuudessaan, 
vaan tästä vähennettäisiin ensin määrä, joka 
arvioitaisiin tarvittavan varautumiseen va
kuutusriskien heilahteluihin. Tämä määrä 
mitoitettaisiin samalla periaatteella kuin työ
eläkevakuutusyhtiöillä vastaamaan tätä tar
koitusta varten olevan tasoitusvastuun vä
himmäismäärää, toisin sanoen se olisi arviol
ta 1 prosentti merimieseläkelain mukaisesta 
palkkasummasta. 

MEK:n vakavaraisuusraja laskettaisiin sa
malla tavalla kuin muidenkin työntekijäin 
eläkelain mukaista toimintaa harjoittavien 
eläkelaitosten vakavaraisuusraja. Näin ollen 
se riippuisi MEK:n sijoituskannan rakentees
ta ja riskipitoisuudesta. 

Pykälän 6 momenttiin ehdotetaan otetta
vaksi säännökset vakuutusteknisen tutkimuk
sen suorittamisesta. Samalla tutkimuksen 
tarkoitusta ehdotetaan täsmennettäväksi. Tar
koituksena olisi vastaisuudessakin sen var
mistaminen, että vakuutusmaksuperusteen 
voidaan katsoa turvaavan kassan vakavarai
suuden. 

Pykälän 7 momentissa säädettäisiin seuraa
muksista tilanteessa, jossa toimintapääoma 
muodostuisi liian alhaiseksi. Toimintapää
oman ollessa pienempi kuin vakavaraisuus
rajan kaksinkertainen määrä, mutta suurempi 
kuin vakavaraisuusraja, eläkekassan hallituk
sen olisi tehtävä suunnitelma eläkekassan 
vakavaraisuuden vahvistamiseksi. Suunni
telma olisi osa eläkekassan sijoitussuunnitel
maa ja siitä tulisi ilmetä miten eläkekassan 
toimintapääoma saadaan lähivuosina takaisin 
tavoitevyöhykkeelle. Jos toimintapääoma 
muodostuisi pienemmäksi kuin vakavarai
suusraja, eläkekassan olisi viipymättä toimi
tettava sosiaali- ja terveysministeriön hyväk
syttäväksi taloudellisen aseman tervehdyttä
missuunnitelma. Vastaavalla tavalla kuin 
työeläkevakuutusyhtiöilläkin tervehdyttämis
suunnitelmassa tulisi osoittaa, millä tavoin 
toimintapääoma voitaisiin lyhyellä aikavälil
lä nostaa vakavaraisuusrajaa suuremmaksi. 

Pykälän 8 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriö antaisi tarkemmat mää
räykset 4 ja 5 momentin soveltamisesta ja 
Vakuutusvalvontavirasto voisi antaa ohjeita 
6 momentissa tarkoitetusta esityksestä mak
sujen muuttamiseksi ja vakuutusteknisen 
tutkimuksen laatimisesta sekä määräykset 7 
momentissa tarkoitetuista suunnitelmista. 

29 §. Pykälän 1 ja 2 momentissa oleva 
asiasisältö ilmaistaisiin pykälän 1 momentis
sa, jolloin 2 momentti kumottaisiin. Samalla 
pykälän vanhentuneita asiakohtia ja sana
muotoja ehdotetaan korjattavaksi. 

30 §. Pykälä ehdotetaan vanhentuneena 
kumottavaksi. 

5 luvun otsikko. Otsikko ehdotetaan muu
tettavaksi vastaamaan työeläkevakuutusyhti
öistä annetun lain otsikointia. 

35 §. Koska pykälään tulee tehtäväksi 
useita muutoksia sekä lisättäväksi uusia 
säännöksiä, ehdotetaan selvyyden vuoksi 
koko pykälää muutettavaksi. 

Pykälän 1 momentti vastaa asiallisesti voi
massa olevaa momenttia. 

Pykälän 2 momentissa säädetty vaatimus 
25 ikävuoden täyttämisestä ehdotetaan pois
tettavaksi vanhentuneena. Samoin voimassa 
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olevan momentin viimeinen virke ehdotetaan 
poistettavaksi. Valtuuskunnan jäsenten päte
vyysvaatimuksista säädettäisiin uudessa 
35 a §:ssä. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otetta
vaksi hallituksen ja valtuuskunnan kel
poisuusehdot Tämän mukaisesti hallituksen 
ja valtuuskunnan jäseninä ei voisi olla vajaa
valtainen eikä konkurssissa oleva eikä myös
kään henkilö, joka on määrätty liiketoiminta
kieltoon. 

Pykälän 4 momentin mukaan hallituksen ja 
valtuuskunnan varajäseneen sovellettaisiin 
samoja säännöksiä kuin varsinaisiin jäseniin
kin. 

Valtuuskunnan jäsenten palkkioista säädet
täisiin 5 momentissa. Säännös vastaa nykyis
tä 3 momenttia. 

35 a §. Uudessa 35 a §:ssä säädettäisiin 
MEK:n valtuuskunnan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan sekä jäsenten kelpoisuus
vaatimuksista. 

35 b §. Uuteen 35 b §:ään ehdotetaan otet
tavaksi säännökset hallituksen jäsenten kel
poisuusehdoista. Tämän mukaisesti hallituk
sen puheenjohtajalta ja varapuheenjohtajalta 
vaadittaisiin riittävää työeläkevakuutustoi
minnan tuntemusta. Lisäksi hallituksessa 
kokonaisuutena arvioiden olisi oltava riittävä 
merenkulun ja sijoitustoiminnan asiantunte
mus. 

36 §. Pykälän 1 momentin viimeinen virke 
ehdotetaan poistettavaksi, koska se sisältyisi 
ehdotettuun 35 a §:n 4 momenttiin. 

37 §. Pykälässä ilmenevään hallituksen 
tehtäväluetteloon ehdotetaan lisättäväksi, että 
MEK:n tehtävänä olisi eläkekassan hallin
nosta ja sen toiminnan asianmukaisesta jär
jestämisestä huolehtiminen. Lisäksi eläke
kassan hallituksen tulisi huolehtia, että elä
kekassan kirjanpidon ja varainhoidon val
vonta on asianmukaisesti järjestetty sekä 
hyväksyä eläkekassan sijoitussuunnitelma. 
Näistä säädettäisiin uudessa 1, 4 ja 5 koh
dassa. Samalla kohtien nykyinen järjestys 
muuttuisi. Lisäykset vastaavat muiden lailla 
perustettujen eläkelaitosten säännöksiä. 

Nykyisen 1 momentin 3 kohdassa oleva 
viittaus MEK:n hallituksen velvollisuuteen 
päättää eläkekassan varojen sijoittamisesta 
valtuuskunnan vahvistamien periaatteiden 
mukaisesti ehdotetaan poistettavaksi, koska 
tätä koskeva lain 56 §:n 3 momentti on ku
mottu merimieseläkelain 56 §:n muuttami
sesta annetulla lailla (360/ 1997). Muutoin 
kohdan 3 asiasisältö siirtyisi kohtaan 6. 

Pykälän 2 momentissa olevat viittaukset 1 
momentin kohtiin ehdotetaan muutettavaksi 
muutettua järjestystä vastaavasti. Lisäksi 
ehdotetaan, että eläkekassan toimihenkilöitä 
koskevat kelpoisuusvaatimukset poistettaisiin 
tarpeettomina. 

38 §. Pykälän 4 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että eläkekassan toimin
nan kannalta keskeinen päätös, sijoitussuun
nitelman hyväksyminen tehtäisiin kahden 
kolmasosan määräenemmistöllä annetuista 
äänistä. Säännös vastaa työeläkevakuutusyh
tiöistä annetun lain säännöksiä. 

39 a §. Uuteen 39 a §:ään otettaisiin sään
nökset toimitusjohtajan kelpoisuusvaatimuk
sista ja tehtävistä. Ehdotuksen mukaan toi
mitusjohtajalta vaadittaisiin hyvämaineisuut
ta sekä riittävää työeläkevakuutustoiminnan 
tuntemusta. Lisäksi toimitusjohtajalta edelly
tettäisiin riittävää sijoitustoiminnan ja liik
keenjohdon tuntemusta. 

50 §.Pykälän 1 momenttia ehdotetaan täs
mennettäväksi siten, että se tulisi yhdenmu
kaiseksi muille eläkelaitoksille ehdotettujen 
vahingonkorvaussäännösten kanssa. Koska 
MEK:lta puuttuu erityinen ohjesääntö ase
tuksineen, kaikkien säännösten ollessa laissa, 
säännös olisi tältä osin kuitenkin suppeampi. 
Samalla 1 momentin viittaus lain 40 §:ään 
on muutettu vastaamaan nykyistä pykäläjär
jestystä. 

Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutetta
vaksi siten, että siitä poistetaan vahingonkor
vauksen alentamisemahdollisuus vain siinä 
tapauksessa, että korvausvelvollisen syyksi 
jätsi ainoastaan lievä tuottamus. Tällöin 
säännös ei johtaisi MEK:ssa ankarampaan 
vahingonkorvausvastuuseen kuin muissakaan 
vakuutuslaitoksissa. 

56 §. Koska pykälän jokaiseen momenttiin 
tulisi muutoksia, ehdotetaan selvyyden vuok
si, että pykälä muutetaan kokonaisuudessaan. 
Pykälän 1 momentin mukaisesti eläkekassan 
sijoitustoiminnan tulee olla itsenäistä ja sillä 
olisi oltava sijoitustoimintaansa varten riittä
vä henkilöstö sijoitustoiminnan luonne ja 
laajuus huomioon ottaen. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta
vaksi nykyisin 1 ja 2 momentissa olevat 
säännökset. Voimassa olevan 1 momentin 
mukaan eläkekassan varat on pääasiallisesti 
ja mikäli mahdollista sijoitettava Suomen 
kauppalaivastoon ja kauppamerenkulun ke
hittämistä palveleviin tarkoituksiin. Toisaalta 
2 momentissa säädetään siitä, että sijoituksia 
tehtäessä on huolehdittava sijoitusten moni-
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puolisuudesta ja hajauttamisesta. Pykälää 
ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että varo
jen sijoittaminen mainittuun tarkoitukseen 
olisi MEK:n sijoitustoiminnassa ensisijaista 
ottaen huomioon mainitut muut vaatimukset. 

Pykälän 3 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriö ja Vakuutusvalvontavirasto 
voisivat antaa tarkempia määräyksiä pykälän 
soveltamisesta, ottaen huomioon sosiaali- ja 
terveysministeriön ja V akuutusvalvontaviras
ton välinen työnjako. 

56 a §. Eläkekassan sijoitussuunnitelmaa 
koskevat säännökset ehdotetaan otettavaksi 
uuteen 56 a §:ään. Sijoitussuunnitelmassa 
tulisi erityisesti ottaa huomioon eläkekassan 
harjoittaman vakuutustoiminnan luonne ja 
lain 3 §:n 4 momentissa asetetut vaatimukset 
eläkekassan toiminnalle. Sijoitussuunnitel
maan olisi liitettävä vakuutusmatemaatikon 
lausunto siitä, täyttääkö suunnitelma eläke
kassan vastuuvelan luonteen asettamat vaati
mukset eläkekassan sijoitustoiminnalle. 

Pykälän 2 momentin mukaan sijoitussuun
nitelmasta olisi käytävä ilmi, missä määrin 
ja mitä periaatteita noudattaen eläkekassa 
ostaa varainhoitopalveluja, sijoitustoiminnan 
asiantuntijapalveluita, aputoimintoja tai näi
hin rinnastettavia muita palveluja. 

MEK:n olisi mahdollista, kuten nykyisin
kin, ostaa tarvitsemiaan ulkopuolisia palve
luja kuten omaisuudenhoitopalveluja ja mui
ta sijoitustoiminnan asiantuntijapalveluja. 
Tällöin on erityistä huomiota kiinnitettävä 
siihen, että sijoitussuunnitelmassa tai muussa 
hallituksen ohjeistuksessa määritellään, mis
sä laajuudessa ja millaisten periaatteiden 
mukaisesti näitä palveluja voidaan käyttää, 
sekä huolehditaan asianmukaisesta raportoin
oista ja valvonnasta. 

1. 

Pykälän 3 momentin mukaan Vakuutusval
vontavirasto voisi antaa tarkempia määräyk
siä sijoitussuunnitelmasta. 

57 §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan 
otettavaksi vastaava Vakuutusvalvontaviras
ton valvontaa selkeyttävä säännös kuin mui
hinkin lailla perustettuja eläkelaitoksia kos
keviin lakeihin. 

64 d §.Uuteen 64 d §:ään ehdotetaan otet
tavaksi säännökset varojen haltuunotosta 
vastaavasti kuin muihinkin lailla perustettuja 
eläkelaitoksia koskeviin lakeihin. 

2. Voimaantulo 

Uudistuksen toteuttaminen mahdollisim
man nopealla aikataululla myös lailla perus
tettujen eläkelaitosten osalta on perusteltua 
sekä sijoitustoiminnan ympäristössä tapahtu
neiden muutosten että eläkelaitosten yhden
mukaisen kohtelun ja yhteisvastuun kannal
ta. 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 31 päi
vänä joulukuuta 1999, jotta ehdotetut vaka
varaisuusvaatimukset voitaisiin toteuttaa jo 
vuoden 1999 tilinpäätöksessä. 

Lailla perustettujen eläkelaitosten olisi jär
jestettävä toimintansa ehdotettujen lakien 
mukaiseksi viimeistään vuoden kuluessa la
kien voimaantulosta. MELA:n valtuuskun
nan ja hallituksen kokoonpanon olisi täytet
tävä maatalousyrittäjien eläkelain 16 b §:n 1 
momentin vaatimukset kuitenkin vasta valit
taessa mainittujen hallintoelinten jäseniä 1 
päivänä tammikuuta 2002 alkavalle toimi
kaudelle. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset 

Laki 

lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta 

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

kijäin eläkelain (134/1962) 2 ja 11 §, 
sellaisina kuin niistä on 11 § laeissa 526/1963, 357/1997 ja 9711999, sekä 
lisätään lakiin uusi 2 b, 2 c, 11 b -11 d ja 13 b § seuraavasti: 

292120F 
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2§ 
Tässä laissa säädetyn eläketurvan järjestä

misestä huolehtii kullakin 1 §:n 1 momentis
sa tarkoitetulla alalla toimiva työeläkekassa. 
Asetuksella voidaan kuitenkin säätää, että 
kahta tai useampaa alaa varten muodostetaan 
yhteinen työeläkekassa taikka eläketurvasta 
jollakin alalla huolehtii työntekijäin eläkelain 
tarkoittamaa toimintaa harjoittava eläkelai
tos. Sosiaali- ja terveysministeriön suostu
muksella työeläkekassa voi ottaa hoitaakseen 
tehtäviä, jotka liittyvät muidenkin kuin tä
män lain piirissä olevien työntekijöiden elä
keturvan toteuttamiseen. Työeläkekassa ei 
saa harjoittaa muuta kuin edellä tarkoitettua 
toimintaa. 

Työeläkekassa on Vakuutusvalvontaviras
ton valvonnan alainen ja sen ohjesääntö an
netaan asetuksella. Kahdelle tai useammalle 
työeläkekassalle voidaan antaa yhteinen oh
jesääntö. 

2b§ 
Työeläkekassan päätösvaltaa käyttävät val

tuuskunta ja hallitus, joissa puheenjohtajan 
ohella on varapuheenjohtaja sekä alan työn
antaja- ja työntekijäjärjestöillä yhtäläinen 
edustus. Jos työeläkekassassa vakuutettavien 
valtion työntekijöiden lukumäärä on suuri 
suhteessa muiden samassa työeläkekassassa 
vakuutettavien työntekijöiden lukumäärään, 
valtuuskuntaan ja hallitukseen on valittava 
vastaava suhteellinen määrä asianomaisten 
valtion virastojen edustajia työnantajajärjes
töjen edustajien asemesta. Valtuuskunnan 
asettaa Eläketurvakeskus. Valtuuskunta valit
see hallituksen puheenjohtajan, varapuheen
johtajan ja muut jäsenet. 

Hallitus voi asettaa eläke- ja sijoitusasioi
den käsittelyä varten jaostoja ja käyttää apu
naan asiantuntijoita. Hallituksella on oikeus 
siirtää eläke- ja sijoitusasiat tai osa niistä 
jaoston, toimitusjohtajan tai muun toimihen
kilön ratkaistavaksi. 

Valtuuskunnan puheenjohtajan tai varapu
heenjohtajan on oltava työeläkevakuutustoi
mintaan perehtynyt. Hallituksen jäsenen on 
oltava hyvämaineinen ja hänellä on oltava 
riittävä työeläkevakuutustoiminnan tuntemus. 
Hallituksessa on oltava riittävä sijoitustoi
minnan asiantuntemus. Mitä tässä laissa tai 
asetuksessa, joka sisältää työeläkekassan oh
jesäännön (846/1975), säädetään hallituksen 
tai valtuuskunnan jäsenestä, sovelletaan vas
taavasti varajäseneen. 

Hallitus valitsee työeläkekassan toimitus
johtajan. Toimitusjohtajan on oltava hyvä
maineinen ja hänellä on oltava riittävä työ
eläkevakuutustoiminnan, sijoitustoiminnan ja 
liikkeenjohdon tuntemus. Jos työeläkekassal
la on toimitusjohtajan sijainen, häneen so
velletaan, mitä tässä laissa tai asetuksessa, 
joka sisältää työeläkekassan ohjesäännön, 
säädetään toimitusjohtajasta. Hallituksen jä
seneltä ja toimitusjohtajalta on ennen nimi
tystä saatava päivätty ja allekirjoitettu suos
tumus tehtävään. 

Mitä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun 
lain (354/1997) 12 §:ssä säädetään työeläke
vakuutusyhtiön johdon erityisistä kelpoisuus
vaatimuksista, noudatetaan soveltuvin osin 
työeläkekassaan. 

2c§ 
Valtuuskunnan tehtävänä on päättää työ

eläkekassan toiminnan yleisistä suuntavii
voista sekä valvoa työeläkekassan hallituk
sen toimintaa. 

Hallituksen tehtävänä on huolehtia työelä
kekassan hallinnosta ja sen toiminnan asian
mukaisesta järjestämisestä. 

Toimitusjohtajan tulee hoitaa työeläkekas
san juoksevaa hallintoa hallituksen antamien 
ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimi
tusjohtajan on huolehdittava siitä, että kir
janpito on lain mukainen ja varainhoito luo
tettavana tavalla järjestetty. 

Valtuuskunnan, hallituksen, toimitusjohta
jan sekä 2 b §:n 2 momentissa tarkoitettujen 
jaostojen tehtävistä säädetään tarkemmin 
asetuksessa, joka sisältää työeläkekassan oh
jesäännön. 

11§ 
Työeläkekassan sijoitustoiminnan on olta

va itsenäistä ja sitä varten on oltava riittävä 
henkilöstö toiminnan luonne ja laajuus huo
mioon ottaen. 

Työeläkekassan varoja ei saa käyttää sen 
toiminnalle vieraaseen tarkoitukseen. V arat 
on ensisijaisesti sijoitettava asianomaisen 
alan tuotannollisiin tarkoituksiin. Työeläke
kassalla ei ilman Vakuutusvalvontaviraston 
suostumusta saa olla osake-enemmistöä osa
keyhtiössä eikä vastaavaa määräämisvaltaa 
muussa yrityksessä, jollei kysymyksessä ole
van yrityksen toimintaa voida pitää vakuu
tusliikkeeseen liittyvänä ja tämän kannalta 
tarkoituksenmukaisena tai jollei kysymykses
sä ole asunto- tai kiinteistöyhtiö. 
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Sijoituksia tehtäessä on huolehdittava sijoi
tusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muu
tettavuudesta sekä niiden asianmukaisesta 
monipuolisuudesta ja hajauttamisesta. Täl
löin noudatetaan lisäksi soveltuvin osin va
kuutusyhtiölain (1062/1979) 10 luvun 3 §:n 
sekä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 
15 §:n 2 momentin säännöksiä. Työeläke
kassan on laadittava sijoitussuunnitelma nou
dattaen soveltuvin osin, mitä työeläkevakuu
tusyhtiöistä annetun lain 28 §:n 1 momentis
sa säädetään. 

Sijoitussuunnitelmasta on käytävä ilmi, 
missä määrin työeläkekassa ostaa varainhoi
topalveluja, sijoitustoiminnan asiantuntijapal
veluja, aputoimintoja tai niihin rinnastettavia 
muita palveluja. 

Mitä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun 
lain 25 §:ssä säädetään lainan tai vakuuden 
antamisesta, noudatetaan soveltuvin osin 
työeläkekassan lainan tai vakuuden antami
sessa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Vakuutus
valvontavirasto antavat tarkemmat määräyk
set tämän pykälän soveltamisesta noudattaen 
vastaavasti, mitä vakuutusyhtiölain 10 luvun 
3 §:ssä sekä työeläkevakuutusyhtiöistä anne
tun lain 15 §:n 2 momentissa, 25 §:n 1 mo
mentissa, 27 ja 28 §:ssä säädetään. 

11 b § 
Työeläkekassan toimintapääoma ja muut 

eläkekassan vakavaraisuuteen vaikuttavat 
seikat on järjestettävä vakuutettujen edut 
turvaavalla tavalla ottaen huomioon luottojen 
ja kulujen todennäköinen vaihtelu sekä arvi
oitavissa olevat muut epävarmuustekijät. 

Työeläkekassan toimintapääoma ja vakava
raisuusraja lasketaan soveltuvin osin työelä
kevakuutusyhtiöistä annetun lain 16 ja 
17 §:n mukaisesti. 

Jos työeläkekassan toimintapääoma on pie
nempi kuin vakavaraisuusrajan kaksinkertai
nen määrä, työeläkekassan hallituksen on 
tehtävä suunnitelma työeläkekassan vakava
raisuuden vahvistamiseksi. 

Jos työeläkekassan toimintapääoma on pie
nempi kuin vakavaraisuusraja, työeläkekas
san on viipymättä toimitettava Vakuutusval
vontaviraston hyväksyttäväksi taloudellisen 
aseman tervehdyttämissuunnitelma. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem
mat määräykset 1 ja 2 momentin soveltami
sesta ja Vakuutusvalvontavirasto antaa tar
kemmat määräykset 3 ja 4 momentissa tar
koitetuista suunnitelmista. 

11 c § 
Mitä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun 

lain 31 §:ssä säädetään työeläkevakuutusyh
tiön varojen haltuunotosta, noudatetaan so
veltuvin osin myös työeläkekassaan. 

11 d § 
Valtuuskunnan päätöksellä, joka on tehtä

vä kahden kolmasosan enemmistöllä anne
tuista äänistä, voidaan käyttää yleishyödylli
seen tai siihen verrattavaan tarkoitukseen 
varoja, joilla ei ole sanottavaa merkitystä 
työeläkekassan varallisuusasemaan. 

13 b § 
Hallituksen ja valtuuskunnan jäsen, työelä

kekassan toimitusjohtaja ja 2 b §:n 2 mo
mentissa mainittu hallitukseen kuulumaton 
henkilö on velvollinen korvaamaan vahin
gon, jonka hän on toimessaan tahallisesti tai 
luottamuksesta aiheuttanut työeläkekassalle. 
Sama koskee vahinkoa, joka tätä lakia, työ
eläkekassan ohjesääntöä, sosiaali- ja terveys
ministeriön tai Vakuutusvalvontaviraston 
määräyksiä tai vakuutusta koskevia perustei
ta rikkomalla on aiheutettu työeläkekassan 
toimintapiiriin kuuluvalle tai kuuluneelle 
henkilölle, eläkkeen tai muun etuuden saa
jalle tai muulle henkilölle. Vahingonkor
vauksen sovittelusta sekä korvausvastuun 
jakautumisesta kahden tai useamman kor
vausvelvollisen kesken on voimassa, mitä 
vahingonkorvauslain (412/1974) 2 ja 6 lu
vussa säädetään. 

Työntekijän asemassa olevan vahingonkor
vausvastuuseen on kuitenkin sovellettava 
vahingonkorvauslain 4 luvun ja työsopimus
lain (320/1970) 51 §:n säännöksiä työnteki
jän korvausvastuusta. 

---
Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulu

kuuta 1999. 
Työeläkekassan on järjestettävä toimintan

sa tämän lain mukaiseksi vuoden kuluessa 
lain voimaantulosta. 
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2. 

Laki 

taiteilijoiden ja eräiden erityiscyhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetun taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuu

luvien työntekijäin eläkelain ( 66211985) 2 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 
1056/1997 

muutetaan 2 §:n 2 momentti sekä 9 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 2 momentti viimeksi mainitussa laissa ja 9 § osaksi laeissa 

35811997 ja 9811999, sekä 
lisätään lakiin uusi 2 a, 2 b, 9 b-9 d ja 11 a § seuraavasti: 

2 § 

Tässä laissa säädetystä eläketurvasta huo
lehtii esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden eri
tyisryhmien eläkekassa. Esiintyvien taiteili
joiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassa 
on Vakuutusvalvontaviraston valvonnan alai
nen ja sen ohjesääntö annetaan asetuksella. 

2a§ 
Eläkekassan päätösvaltaa käyttävät val

tuuskunta ja hallitus, joissa puheenjohtajan 
ohella on varapuheenjohtaja sekä yhtäläinen 
edustus työnantaja- ja työntekijäjärjestöillä. 
Valtuuskunnan asettaa eläketurvakeskus, 
joka valitsee myös hallituksen puheenjohta
jan ja varapuheenjohtajan. 

Hallitus voi asettaa eläke- ja sijoitusasiain 
käsittelyä varten jaostoja ja käyttää apunaan 
asiantuntijoita. Hallituksella on oikeus siirtää 
eläke- ja sijoitusasiat tai osa niistä jaoston, 
toimitusjohtajan tai muun toimihenkilön rat
kaistavaksi. 

Valtuuskunnan puheenjohtajan tai varapu
heenjohtajan on oltava työeläkevakuutustoi
mintaan perehtynyt. Hallituksen jäsenen on 
oltava hyvämaineinen ja hänellä on oltava 
riittävä työeläkevakuutustoiminnan tuntemus. 
Hallituksessa on oltava riittävä sijoitustoi
minnan asiantuntemus. Mitä tässä laissa tai 
esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityis
rythmien eläkekassan ohjesäännöstä annetus
sa asetuksessa (762/1986) säädetään hallituk
sen tai valtuuskunnan jäsenestä, sovelletaan 
vastaavasti varajäseneen. 

Hallitus valitsee eläkekassan toimitusjohta
jan. Toimitusjohtajan on oltava hyvämainei-

nen ja hänellä on oltava riittävä työeläkeva
kuutustoiminnan, sijoitustoiminnan ja liik
keenjohdon tuntemus. Jos eläkekassalla on 
toimitusjohtajan sijainen, häneen sovelletaan, 
mitä tässä laissa tai 3 momentissa tarkoite
tussa eläkekassan ohjesäännössä säädetään 
toimitusjohtajasta. Hallituksen jäsenettä ja 
toimitusjohtajalta on ennen nimitystä saatava 
päivätty ja allekirjoitettu suostumus tehtä
vään. 

Mitä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun 
lain (354/1997) 12 §:ssä säädetään työeläke
vakuutusyhtiön johdon erityisistä kelpoisuus
vaatimuksista, noudatetaan soveltuvin osin 
tässä laissa tarkoitettuun eläkekassaan. 

2b§ 
Valtuuskunnan tehtävänä on päättää esiin

tyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien 
eläkekassan toiminnan yleisistä suuntavii
voista sekä valvoa eläkekassan hallituksen 
toimintaa. 

Hallituksen tehtävänä on huolehtia eläke
kassan hallinnosta ja sen toiminnan asianmu
kaisesta järjestämisestä. 

Toimitusjohtajan tulee hoitaa eläkekassan 
juoksevaa hallintoa hallituksen antamien oh
jeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitus
johtajan on huolehdittava siitä, että kirjanpi
to on lain mukainen ja varainhoito luotetta
vana tavalla järjestetty. 

Valtuuskunnan, hallituksen, toimitus johta
jan sekä 2 a §:n 2 momentissa tarkoitettujen 
jaostojen tehtävistä säädetään tarkemmin 
esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityis
ryhmien eläkekassan ohjesäännöstä annetus
sa asetuksessa. 
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9 § 
Eläkekassan sijoitustoiminnan on oltava 

itsenäistä ja sitä varten on oltava riittävä 
henkilöstö toiminnan luonne ja laajuus huo
mioon ottaen. 

Eläkekassan varoja ei saa käyttää sen toi
minnalle vieraaseen tarkoitukseen. V arat on 
ensisijaisesti sijoitettava työnantajille, joilla 
on tämän lain piiriin kuuluvia työntekijöitä. 
Sijoituksista päätettäessä on työnantajan 
maksamat vakuutusmaksut otettava huomi
oon. Eläkekassalla ei ilman Vakuutusvalvon
taviraston suostumusta saa olla osake-enem
mistöä osakeyhtiössä eikä vastaavaa määrää
misvaltaa muussa yrityksessä, jollei kysy
myksessä olevan yrityksen toimintaa voida 
pitää vakuutusliikkeeseen liittyvänä ja tämän 
kannalta tarkoituksenmukaisena tai jollei 
kysymyksessä ole asunto- tai kiinteistöyhtiö. 

Sijoituksia tehtäessä on huolehdittava sijoi
tusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muu
tettavuudesta sekä niiden asianmukaisesta 
monipuolisuudesta ja hajauttamisesta. Täl
löin noudatetaan lisäksi soveltuvin osin va
kuutusyhtiölain (106211979) 10 luvun 3 §:n 
säännöksiä sekä työeläkevakuutusyhtiöistä 
annetun lain 15 §:n 2 momentin säännöksiä. 
Eläkekassan on laadittava sijoitussuunnitel
ma noudattaen soveltuvin osin, mitä työelä
kevakuutusyhtiöistä annetun lain 28 §:n 1 
momentissa säädetään. 

Sijoitussuunnitelmasta on käytävä ilmi, 
missä määrin eläkekassa ostaa varainhoito
palveluja, sijoitustoiminnan asiantuntijapal
veluja, aputoimintoja tai niihin rinnastettavia 
muita palveluja. 

Mitä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun 
lain 25 §:ssä säädetään lainan tai vakuuden 
antamisesta, noudatetaan soveltuvin osin 
eläkekassan lainan tai vakuuden antamiseen. 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Vakuutus
valvontavirasto antavat tarkemmat määräyk
set tämän pykälän soveltamisesta noudattaen 
vastaavasti, mitä vakuutusyhtiölain 10 luvun 
3 §:ssä sekä työeläkevakuutusyhtiöistä anne
tun lain 15 §:n 2 momentissa, 25 §:n 1 mo
mentissa, 27 ja 28 §:ssä säädetään. 

9 b § 
Eläkekassan toimintapääoma ja muut elä

kekassan vakavaraisuuteen vaikuttavat seikat 
on järjestettävä vakuutettujen edut turvaavai
Ja tavalla ottaen huomioon tuottojen ja kulu
jen todennäköinen vaihtelu sekä arvioitavissa 
olevat muut epävarmuustekijät. 

Eläkekassan toimintapääoma ja vakavarai
suusraja lasketaan soveltuvin osin työeläke
vakuutusyhtiöistä annetun lain 16 ja 17 §:n 
mukaisesti. 

Jos eläkekassan toimintapääoma on pie
nempi kuin vakavaraisuusrajan kaksinkertai
nen määrä, eläkekassan hallituksen on tehtä
vä suunnitelma eläkekassan vakavaraisuuden 
vahvistamiseksi. 

Jos eläkekassan toimintapääoma on pie
nempi kuin vakavaraisuusraja, eläkekassan 
on viipymättä toimitettava V akuutusvalvon
taviraston hyväksyttäväksi taloudellisen ase
man tervehdyttämissuunnitelma. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem
mat määräykset 1 ja 2 momentin soveltami
sesta ja Vakuutusvalvontavirasto antaa tar
kemmat määräykset 3 ja 4 momentissa tar
koitetuista suunnitelmista. 

9 c § 
Mitä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun 

lain 31 §:ssä säädetään työeläkevakuutusyh
tiön varojen haltuunotosta, noudatetaan so
veltuvin osin myös esiintyvien taiteilijoiden 
ja eräiden erityisryhmien eläkekassaan. 

9d§ 
Valtuuskunnan päätöksellä, joka on tehtä

vä kahden kolmasosan enemmistöllä anne
tuista äänistä, voidaan käyttää yleishyödylli
seen tai siihen verrattavaan tarkoitukseen 
varoja, joilla ei ole sanottavaa merkitystä 
eläkekassan varallisuusasemaan. 

11 a § 
Hallituksen ja valtuuskunnan jäsen, eläke

kassan toimitusjohtaja ja 2 a §:n 2 momen
tissa mainittu hallitukseen kuulumaton hen
kilö on velvollinen korvaamaan vahingon, 
jonka hän on toimessaan tahallisesti tai tuot
tamuksesta aiheuttanut eläkekassalle. Sama 
koskee vahinkoa, joka tätä lakia, eläkekassan 
ohjesääntöä, sosiaali- ja terveysministeriön 
tai Vakuutusvalvontaviraston määräyksiä tai 
vakuutusta koskevia perusteita rikkomalla on 
aiheutettu eläkekassan toimintapiiriin kuulu
valle tai kuuluneelle henkilölle, eläkkeen tai 
muun etuuden saajalle tai muulle henkilölle. 
Vahingonkorvauksen sovittelusta sekä kor
vausvastuun jakautumisesta kahden tai 
useamman korvausvelvollisen kesken on 
voimassa, mitä vahingonkorvauslain 
(41211974) 2 ja 6 luvussa säädetään. 

Työntekijän asemassa olevan vahingonkor
vausvastuuseen on kuitenkin sovellettava 
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vahingonkorvauslain 4 luvun ja työsopimus
lain (32011970) 51 §:n säännöksiä työnteki
jän korvausvastuusta. 

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulu
kuuta 1999. 

3. 

Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityis
ryhmien eläkekassan on järjestettävä toimin
tansa tämän lain mukaiseksi vuoden kulues
sa lain voimaantulosta. 

Laki 

maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969) 

16 §:n 1 momentin 6 ja 7 kohta sekä 3 momentti ja 17 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 16 §:n 1 momentin 6 kohta laissa 134111996, 1 momentin 7 kohta 

laissa 1298/1994 ja 3 momentti laissa 99/1999 sekä 17 §osaksi laeissa 359/1997 ja maini
tussa laissa 9911999, sekä 

lisätään 16 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi mainituissa laeissa 1298/1994 ja 
134111996, uusi 8 kohta sekä lakiin uusi 16 b, 16 c ja 20 a § seuraavasti: 

16 § 
Maatalousyrittäjien eläkelaitos huolehtii: 

6) lopettamistukiasioista siten kuin kasvi
huonetuotannon ja omenanviljelyn lopetta
mistuesta annetussa laissa (1297/1994) ja 
maataloustuotannon lopettamistuesta anne
tussa laissa (1340/1996) säädetään; 

7) maatalousyrittäjien toimeentuloturvasta 
siten kuin sairausvakuutuslain mukaisen 
omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrit
täjille annetussa laissa (118/1991) säädetään; 

8) maatalousyrittäjien lomituspalveluista 
siten kuin maatalousyrittäjien lomituspalve
lulaissa (123111996) säädetään. 

Maatalousyrittäjien eläkelaitos on Vakuu
tusvalvontaviraston valvonnan alainen ja sen 
ohjesääntö annetaan asetuksella. 

16 b § 
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen päätös

valtaa käyttävät valtuuskunta ja sen asettama 
hallitus, joissa puheenjohtajan ja varapu
heenjohtajan ohella on kummassakin yksi 
maa- ja metsätalousministeriön, yksi sosiaa
li- ja terveysministeriön ja yksi valtiovarain
ministeriön nimeämä henkilö sekä tämän 
lain piiriin kuuluvien henkilöiden taloudelli-

sia etuja valvovien edustaviropien järjestöjen 
edustus. Valtuuskunnan asettaa eläketurva
keskus, joka myös valitsee hallituksen pu
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheen
johtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuunotta
matta on kullekin valtuuskunnan ja hallituk
sen jäsenelle nimettävä henkilökohtainen 
varajäsen. Mitä tässä laissa tai asetuksessa, 
joka sisältää maatalousyrittäjien eläkelaitok
sen ohjesäännön (50111969), säädetään val
tuuskunnan tai hallituksen jäsenestä, sovelle
taan vastaavasti varajäseneen. 

Sekä valtuuskunnan että hallituksen pu
heenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla tulee 
olla riittävä työeläkevakuutustoiminnan tun
temus. Hallituksen jäsenen on oltava hyvä
maineinen. 

Hallituksessa on oltava riittävä eläkelaitok
sen 16 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun 
toiminnan tuntemus ja sijoitustoiminnan 
asiantuntemus. 

Hallituksen jäseneltä on ennen nimeämistä 
tai valintaa saatava päivätty ja allekirjoitettu 
suostumus tehtävään. 

Hallitus valitsee eläkelaitoksen toimitus
johtajan. Toimitusjohtajan on oltava hyvä
maineinen ja hänellä on oltava riittävä työ
eläkevakuutustoiminnan, eläkelaitoksen 
16 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun muun 
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toiminnan, sijoitustoiminnan ja liikkeenjoh
don tuntemus. Jos eläkelaitoksella on toimi
tusjohtajan sijainen, häneen sovelletaan, mitä 
tässä laissa tai asetuksessa, joka sisältää 
maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesään
nön, säädetään toimitusjohtajasta. Toimitus
johtajalta on ennen nimitystä saatava päivät
ty ja allekirjoitettu suostumus tehtävään. 

Valtuuskunnan tai hallituksen jäsenenä 
taikka toimitusjohtajana ei voi olla vajaaval
tainen eikä konkurssissa oleva eikä henkilö, 
joka on määrätty liiketoimintakieltoon. 

Valtuuskunnan ja hallituksen kokoon
panosta säädetään tarkemmin asetuksessa, 
joka sisältää maatalousyrittäjien eläkelaitok
sen ohjesäännön. 

16 c § 
Valtuuskunta päättää eläkelaitoksen toi

minnan yleisistä suuntaviivoista ja valvoo 
eläkelaitoksen hallituksen toimintaa. 

Hallitus huolehtii eläkelaitoksen hallinnos
ta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämi
sestä. Hallitus voi asettaa 16 §:n 1 ja 2 mo
mentissa mainittujen lakien toimeenpanoon 
kuuluvien asioiden ja sijoitusasioiden käsit
telyä varten jaostoja. Hallituksella on oikeus 
siirtää edellä tarkoitetut asiat tai osa niistä 
jaoston, toimitusjohtajan tai muun toimihen
kilön ratkaistavaksi. 

Toimitusjohtajan tulee hoitaa eläkelaitok
sen juoksevaa hallintoa hallituksen antamien 
ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimi
tusjohtajan on huolehdittava siitä, että kir
janpito on lain mukainen ja varainhoito luo
tettavana tavalla järjestetty. 

Valtuuskunnan, hallituksen, jaostojen ja 
toimitusjohtajan tehtävistä säädetään tarkem
min asetuksessa, joka sisältää maatalousyrit
täjien eläkelaitoksen ohjesäännön. 

17 § 
Eläkelaitoksen sijoitustoiminnan on oltava 

itsenäistä ja sitä varten on oltava riittävä 
henkilöstö toiminnan luonne ja laajuus huo
mioon ottaen. 

Eläkelaitoksen varoja ei saa käyttää sen 
toiminnalle vieraaseen tarkoitukseen. Varat 
on sijoitettava ensisijaisesti eläkelaitoksen 
toimintapiiriin kuuluvien alojen tuotannolli
siin tai niitä edistäviin tarkoituksiin. Eläke
laitoksella ei ilman Vakuutusvalvontaviras
ton suostumusta saa olla osake-enemmistöä 
osakeyhtiössä eikä vastaavaa määräysvaltaa 
muussa yrityksessä, jollei kysymyksessä ole
van yrityksen toimintaa voida pitää eläkelai-

toksen toimintaan liittyvänä ja tämän kannal
ta tarkoituksenmukaisena tai jollei kysymyk
sessä ole asunto- tai kiinteistöyhtiö. 

Sijoituksia tehtäessä on huolehdittava sijoi
tusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muu
tettavuudesta sekä niiden asianmukaisesta 
monipuolisuudesta ja hajauttamisesta. Täl
löin noudatetaan lisäksi soveltuvin osin va
kuutusyhtiölain (1 062/1979) 10 luvun 3 §:n 
sekä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 
(354/1997) 15 §:n 2 momentin säännöksiä. 
Eläkelaitoksen hallituksen on laadittava si
joitussuunnitelma noudattaen soveltuvin 
osin, mitä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun 
lain 28 §:n 1 momentissa säädetään. 

Sijoitussuunnitelmasta on käytävä ilmi, 
missä määrin eläkelaitos ostaa varainhoito
palveluja, sijoitustoiminnan asiantuntijapal
veluja, aputoimintoja tai näihin rinnastettavia 
muita palveluja. 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Vakuutus
valvontavirasto antavat määräykset tämän 
pykälän soveltamisesta noudattaen vastaa
vasti, mitä vakuutusyhtiölain 10 luvun 
3 §:ssä sekä työeläkevakuutusyhtiöistä anne
tun lain 15 §:n 2 momentissa, 27 ja 28 §:ssä 
säädetään. 

20 a § 
Hallituksen ja valtuuskunnan jäsen, eläke

laitoksen toimitusjohtaja ja 16 c §:n 2 mo
mentissa mainittu hallitukseen kuulumaton 
henkilö on velvollinen korvaamaan vahin
gon, jonka hän on toimessaan tahallisesti tai 
tuottamuksesta aiheuttanut eläkelaitokselle. 
Sama koskee vahinkoa, joka tätä lakia, elä
kelaitoksen ohjesääntöä, sosiaali- ja terveys
ministeriön tai Vakuutusvalvontaviraston 
määräyksiä tai vakuutusta koskevia perustei
ta rikkomalla on aiheutettu eläkelaitoksen 
toimintapiiriin kuuluvalle tai kuuluneelle 
henkilölle, eläkkeen tai muun etuuden saa
jalle tai muulle henkilölle. Vahingonkor
vauksen sovittelusta sekä korvausvastuun 
jakautumisesta kahden tai useamman kor
vausvelvollisen kesken on voimassa, mitä 
vahingonkorvauslain (412/1974) 2 ja 6 lu
vussa säädetään. 

Työntekijän asemassa olevan vahingonkor
vausvastuuseen on kuitenkin sovellettava 
vahingonkorvauslain 4 luvun ja työsopimus
lain (320/1970) 51 §:n säännöksiä työnteki
jän korvausvastuusta. 

---
Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulu

kuuta 1999. 
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Valtuuskunnan ja hallituksen kokoonpanon 
on täytettävä 16 b §:n 1 momentin vaati
mukset ensimmäisen kerran valittaessa val
tuuskunnan ja hallituksen jäseniä 1 päivänä 
tammikuuta 2002 alkavalle toimikaudelle. 

4. 

Muutoin maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 
on järjestettävä toimintansa tämän lain mu
kaiseksi vuoden kuluessa lain voimaantulos
ta. 

Laki 

merimieseläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/1956) 29 §:n 2 mo

mentti ja 30 §, 
muutetaan 3 §, 29 §:n 1 momentti, 5 luvun otsikko, 35 §, 36 §:n 1 momentti, 37 §, 38 §:n 

4 momentti, 50, 56 §, ja 57 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 3 § laeissa 280/1980, 1346/1990 ja laissa 100/1999, 35 §,osaksi 

laeissa 739/1966 ja 475/1993, 36 §:n 1 momentti laissa 1745/1995, 37 § laeissa 1309/1989 
ja 1253/1995, 50 §:n 1 momentti laissa 363/1979, 56§ laeissa 395/1995, 360/1977 sekä 
mainitussa laissa 100/1999 ja 57 §:n 1 momentti viimeksi mainitussa laissa, sekä 

lisätään lakiin uusi 35 a, 35 b, 39 a, 56 a ja 64 d seuraavasti: 

3 § 
Vakuutettu ja hänen työnantajansa ovat 

kumpikin velvolliset suorittamaan saman 
suuruisen vakuutusmaksun merimieseläke
kassalle. Vakuutusmaksu, jonka sosiaali- ja 
terveysministeriö vahvistaa, on määrättävä 
tuhannesosissa vakuutetun aluksella saamas
ta tulosta. 

Aluksella saadulla tulolla tarkoitetaan tässä 
laissa palkkaa tai muuta rahassa arvioitua 
etua, jonka työnantaja työsuhteen perusteella 
on vakuutetulle maksanut aluksella tai hänen 
määräyksestään väliaikaisesti aluksen lukuun 
muualla kuin aluksella tehdystä työstä. Palk
kaan luetaan tällöin myös ruoka ja muut 
luontaisedut, jotka arvioidaan säädetyllä ta
valla. 

Eläkekassan on kirjattava sosiaali- ja ter
veysministeriön vahvistamien perusteiden 
mukaisesti vastuuveikana tämän lain mukai
sen eläketurvan järjestämisestä johtuvien 
tulevien menojen peittämiseen tarvittavat 
varat siihen määrään asti, johon eläkekassan 
ne tulot, joita ei ole käytettävä muihin tar
koituksiin, riittävät mainittujen menojen 
peittämiseen. 

Eläkekassan toimintapääoma ja muut elä
kekassan vakavaraisuuteen vaikuttavat seikat 
on järjestettävä vakuutetut edut turvaavalla 
tavalla ottaen huomioon tuottojen ja kulujen 
todennäköinen vaihtelu ja arvioitavissa ole
vat muut epävarmuustekijät. 

Eläkekassan toimintapääoma ja vakavarai
suusraja lasketaan soveltuvin osin työeläke
vakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) 
16 ja 17 §:n mukaisesti ottaen huomioon, 
mitä tämän lain 3 a §:n 1-3 momentissa ja 
4 §:n 1 momentissa säädetään eläkekassan 
vastuusta. 

Eläkekassan on suoritettava kassan tilasta 
vakuutustekninen tutkimus vähintään joka 
toinen vuosi sekä muulloinkin, jos V akuu
tusvalvontavirasto pitää sitä tarpeellisena. 
Jos tällöin havaitaan, että maksut eivät tur
vaa kassan vakavaraisuutta tai että ne ovat 
liian korkeat, tulee kassan viipymättä ilmoit
taa siitä Vakuutusvalvontavirastolle ja tehdä 
esitys sosiaali- ja terveysministeriölle mak
sujen muuttamiseksi. 

Jos eläkekassan toimintapääoma on pie
nempi kuin vakavaraisuusrajan kaksinkertai
nen määrä, eläkekassan hallituksen on tehtä-
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vä suunnitelma eläkekassan vakavaraisuuden 
vahvistamiseksi. Jos eläkekassan toiminta
pääoma on pienempi kuin vakavaraisuusraja, 
eläkekassan on viipymättä toimitettava Va
kuutusvalvontaviraston hyväksyttäväksi ta
loudellisen aseman tervehdyttämissuunnitel
ma. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem
mat määräykset 4 ja 5 momentin soveltami
sesta ja Vakuutusvalvontavirasto antaa tar
vittaessa tarkemmat ohjeet 6 momentissa 
tarkoitetusta esityksestä maksujen muuttami
seksi ja vakuutusteknisen tutkimuksen laati
misesta sekä 7 momentissa tarkoitetuista 
suunnitelmista. 

29 § 
Eläke maksetaan kuukausittain jälkikäteen 

kunkin kalenterikuukauden viimeisenä päivä
nä eläkkeensaajan valitsemaan rahalaitok
seen hänen ilmoittamalleen tilille. Jos kalen
terikuukauden viimeinen päivä on pyhäpäivä 
tai arkilauantai, eläke maksetaan sitä edeltä
vänä arkipäivänä. 

5 luku 

Eläkekassan johto 

35 § 
Eläkekassassa on hallitus ja valtuuskunta. 

Niiden jäseninä eivät saa olla samat henki
löt. 

Hallituksen ja valtuuskunnan jäsenistä vä
hintään puolella on oltava asuinpaikka Eu
roopan talousalueella, jollei sosiaali- ja ter
veysministeriö myönnä eläkekassalle lupaa 
poiketa tästä. 

Hallituksen tai valtuuskunnan jäsenenä ei 
voi olla vajaavaltainen eikä konkurssissa 
oleva eikä myöskään henkilö, joka on mää
rätty liiketoimintakiel toon. 

Mitä tässä laissa säädetään hallituksen tai 
valtuuskunnan jäsenestä, sovelletaan vastaa
vasti varajäseneen. 

Valtuuskunnan jäsenten palkkiot, jotka on 
suoritettava eläkekassan varoista, vahvistaa 
sosiaali- ja terveysministeriö. 

35 a § 
Valtuuskunnan puheen johtajalla tai varapu

heenjohtajalla tulee olla riittävä työeläkeva
kuutustoiminnan tuntemus. 

Valtuuskunnan jäsenellä tulee olla meren
kulun tai vakuutusalan, tai sijoitustoiminnan 
tuntemusta. 

292120F 

35 b § 
Hallituksen jäsenen on oltava hyvämainei

nen. Hallituksen puheenjohtajalla ja varapu
heenjohtajalla tulee olla riittävä työeläkeva
kuutustoiminnan tuntemus. Hallituksessa on 
oltava riittävä merenkulkualan ja sijoitustoi
minnan asiantuntemus. 

Hallituksen jäseneltä on ennen nimittämis
tä saatava päivätty ja allekirjoitettu suostu
mustehtävään. 

36 § 
Eläkekassan valtuuskunta nimittää neljäksi 

kalenterivuodeksi kerrallaan eläkekassan hal
lituksen, johon kuuluu viisi jäsentä. Kullekin 
jäsenelle määrätään henkilökohtainen vara
mies. Sosiaali- ja terveysministeriön esityk
sestä nimitetään yksi hallituksen jäsen, joka 
toimii myös hallituksen puheenjohtajana. 
Muista jäsenistä tulee kahden edustaa laivan
varustajia ja kahden merenkulkijoita. Meren
kulkijoita edustavista jäsenistä tulee toisen 
edustaa miehistöä ja toisen päällystöä. Pääl
lystöä edustava jäsen nimitetään kalenteri
vuodeksi kerrallaan siten, että hallituksessa 
vuorollaan ovat edustettuina kansipäällystö 
ja konepäällystö. 

37 § 
Hallituksen tehtävänä on: 
1) huolehtia eläkekassan hallinnosta ja sen 

toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä; 
2) ratkaista eläkeasiat; 
3) antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä me

renkulkijoiden eläketurvaa ja sen kehittämis
tä koskevissa asioissa; 

4) huolehtia, että eläkekassan kirjanpidon 
ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti 
järjestetty; 

5) hyväksyä eläkekassan sijoitussuunnitel
ma; 

6) päättää eläkekassan varojen sijoittami
sesta; 

7) nimittää eläkekassan toimitusjohtaja 
sekä muut johtavat toimihenkilöt sekä päät
tää heidän palkkauksestaan ja muista näihin 
toimiin liittyvistä asioista; 

8) laatia vuosittain eläkekassan tilinpäätös, 
joka käsittää myös toimintakertomuksen; 

9) kantaa ja vastata eläkekassan puolesta; 
sekä 

1 0) hoitaa eläkekassan ne asiat, jotka eivät 
kuulu valtuuskunnan hoidettaviksi. 

Hallituksella on oikeus antaa 1 momentin 
2, 6, 9 ja 10 kohdassa mainitut asiat tai osa 
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niistä jaostonsa, jäsenensä taikka eläkekassan 
toimihenkilön ratkaistavaksi. 

38 § 

Hallituksen päätös sijoitussuunnitelman 
hyväksymisestä tulee tehdä kahden kol
masosan enemmistöllä annetuista äänistä. 
Muissa asioissa hallituksen päätökset teh
gään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 
Aänten mennessä tasan tulee päätökseksi 
puheenjohtajan kannattama mielipide. 

39 a § 
Eläkekassan toimitusjohtajan on oltava 

hyvämaineinen ja hänellä on oltava riittävä 
työeläkevakuutustoiminnan, sijoitustoimin
nan ja liikkeenjohdon tuntemus. Jos eläke
kassalla on toimitusjohtajan sijainen, häneen 
sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään toi
mitus johtajasta. 

Toimitusjohtajalta on ennen nimitystä saa
tava päivätty ja allekirjoitettu suostumus teh
tävään. Toimitusjohtajan tulee hoitaa eläke
kassan juoksevaa hallintoa hallituksen anta
mien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 
Toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että 
kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito 
luotettavana tavalla järjestetty. 

50§ 
Hallituksen ja valtuuskunnan jäsen, eläke

kassan toimitusjohtaja ja 37 §:n 2 momentis
sa mainittu hallitukseen kuulumaton henkilö 
on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka 
hän on toimessaan tahallisesti tai tuottamuk
sesta aiheuttanut eläkekassalle. Sama koskee 
vahinkoa, joka tätä lakia, sosiaali- ja ter
veysministeriön tai Vakuutusvalvontaviras
ton määräyksiä tai vakuutusta koskevia pe
rusteita rikkomalla on aiheutettu eläkekassan 
toimintapiiriin kuuluvalle tai kuuluneelle 
henkilölle, eläkkeen tai muun etuuden saa
jalle tai muulle henkilölle. Vahingonkor
vauksen sovittelusta sekä korvausvastuun 
jakautumisesta kahden tai useamman kor
vausvelvollisen kesken on voimassa, mitä 
vahingonkorvauslain (412/1974) 2 ja 6 lu
vussa säädetään. 

Työntekijän asemassa olevan vahingonkor
vausvastuuseen on kuitenkin sovellettava 
vahingonkorvauslain 4 luvun ja työsopimus
lain (320/1970) 51 §:n säännöksiä työnteki
jän korvausvastuusta. 

56§ 
Eläkekassan sijoitustoiminnan on oltava 

itsenäistä ja sitä varten on oltava riittävä 
henkilöstö toiminnan luonne ja laajuus huo
mioon ottaen. 

Eläkekassan varat on ensisijaisesti sijoitet
tava Suomen kauppalaivaston ja kauppame
renkulun kehittämistä palveleviin tarkoituk
siin. Sijoituksia tehtäessä on huolehdittava 
sijoitusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi 
muutettavuudesta sekä niiden asianmukaises
ta monipuolisuudesta ja hajauttamisesta. Täl
löin noudatetaan lisäksi soveltuvin osin va
kuutusyhtiölain (1 06211979) 10 luvun 3 §:n 
sekä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 
15 §:n 2 momentin säännöksiä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Vakuutus
valvontavirasto antavat määräykset tässä py
kälässä tarkoitettujen säännösten soveltami
sesta eläkekassaan noudattaen vastaavasti, 
mitä vakuutusyhtiölain 10 luvun 3 §:ssä se
kä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 
15 §:n 2 momentissa säädetään. 

56 a § 
Hallituksen on laadittava eläkekassalle sen 

varojen sijoittamista koskeva suunnitelma 
(sijoitussuunnitelma). Sijoitussuunnitelmassa 
on erityisesti otettava huomioon eläkekassan 
harjoittaman vakuutustoiminnan luonne ja 
3 §:n 4 momentissa asetetut vaatimukset 
eläkekassan toiminnalle. Sijoitussuunnitel
maan on liitettävä eläkekassan vakuutusma
temaatikon lausunto siitä, täyttääkö sijoitus
suunnitelma eläkekassan vastuuvelan luon
teen asettamat vaatimukset eläkekassan sijoi
tustoiminnalle. 

Sijoitussuunnitelmasta on käytävä ilmi, 
missä määrin eläkekassa ostaa varainhoito
palveluja, sijoitustoiminnan asiantuntijapal
veluja, aputoimintoja tai niihin rinnastettavia 
muita palveluja. 

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkemmat 
määräykset tässä pykälässä tarkoitetusta si
joitussuunnitelmasta. 

57§ 
Merimieseläkekassa on Vakuutusvalvonta

viraston valvonnan alainen. Eläkekassan tu
lee vuosittain kahden kuukauden kuluessa 
tilinpäätöksen vahvistamisesta toimittaa Va
kuutusvalvontavirastolle sen laatiman kaavan 
mukainen kertomus toiminnastaan ja tilas
taan. 
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64 d § 
Mitä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun 

lain 31 §: ssä säädetään työeläkevakuutusyh
tiön varojen haltuunotosta, noudatetaan so
veltuvin osin Merimieseläkekassaan. 

Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 1999 

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulu
kuuta 1999. 

Merimieseläkekassan on järjestettävä toi
mintansa tämän lain mukaiseksi vuoden ku
luessa lain voimaantulosta. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho 
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Liite 

1. 

Laki 

lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta 

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

kijäin eläkelain (134/1962) 2 ja 11 §, 
sellaisina kuin niistä on 11 § laeissa 526/1963, 357/1997 ja 97/1999, sekä 
lisätään lakiin uusi 2 b, 2 c, 11 b -11 d ja 13 b § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2 § 
Tässä laissa säädetyn eläketurvan järjestä

misestä huolehtii kullakin 1 §:n 1 momentis
sa tarkoitetulla alalla toimiva työeläkekassa. 
Asetuksella voidaan kuitenkin säätää, että 
kahta tai useampaa alaa varten muodostetaan 
yhteinen työeläkekassa taikka eläketurvasta 
jollakin alalla huolehtii työntekijäin eläkelain 
tarkoittamaa toimintaa harjoittava eläkelai
tos. 

Työeläkekassan ohjesääntö annetaan ase
tuksella. Kahdelle tai useammalle työeläke
kassalle voidaan antaa yhteinen ohjesäätö. 
Työeläkekassan päätäntävaltaa käyttävät val
tuuskunta ja hallitus, joissa puheenjohtajan 
ohella on varapuheenjohtaja sekä alan työn
antaja- ja työntekijäjärjestöillä yhtäläinen 
edustus. Jos työeläkekassassa vakuutettavien 
valtion työntekijäin lukumäärä on suuri suh
teessa muiden samassa työeläkekassassa va
kuutettavien työntekijäin lukumäärään, tulee 
valtuuskuntaan ja hallitukseen valita vastaa
va suhteellinen määrä asianomaisten valtion 
virastojen edustajia työnantajajärjestöjen 
edustajien asemesta. Puheenjohtajan tai vara
puheenjohtajan tulee olla vakuutustoimintaan 
perehtynyt henkilö. Valtuuskunnan asettaa 
eläketurvakeskus, joka myös valitsee halli
tuksen puheenjohtajan ja varapuheenjohta
jan. 

Ehdotus 

2§ 
Tässä laissa säädetyn eläketurvan järjestä

misestä huolehtii kullakin 1 §:n 1 momentis
sa tarkoitetulla alalla toimiva työeläkekassa. 
Asetuksella voidaan kuitenkin säätää, että 
kahta tai useampaa alaa varten muodostetaan 
yhteinen työeläkekassa taikka eläketurvasta 
jollakin alalla huolehtii työntekijäin eläkelain 
tarkoittamaa toimintaa harjoittava eläkelai
tos. Sosiaali- ja terveysministeriön suostu
muksella työeläkekassa voi ottaa hoitaakseen 
tehtäviä, jotka liittyvät muidenkin kuin tä
män lain piirissä olevien työntekijöiden elä
keturvan toteuttamiseen. Työeläkekassa ei 
saa harjoittaa muuta kuin edellä tarkoitettua 
toimintaa. 

Työeläkekassa on V akuutusvalvontaviras
ton valvonnan alainen ja sen ohjesääntö an
netaan asetuksella. Kahdelle tai useammalle 
työeläkekassalle voidaan antaa yhteinen oh
jesääntö. 

2b§ 
Työeläkekassan päätösvaltaa käyttävät val

tuuskunta ja hallitus, joissa puheenjohtajan 
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Ehdotus 

ohella on varapuheenjohtaja sekä alan työn
antaja- ja työntekijäjärjestöillä yhtäläinen 
edustus. Jos työeläkekassassa vakuutettavien 
valtion työntekijöiden lukumäärä on suuri 
suhteessa muiden samassa työeläkekassassa 
vakuutettavien työntekijöiden lukumäärään, 
valtuuskuntaan ja hallitukseen on valittava 
vastaava suhteellinen määrä asianomaisten 
valtion virastojen edustajia työnantajajärjes
töjen edustajien asemesta. Valtuuskunnan 
asettaa Eläketurvakeskus. Valtuuskunta valit
see hallituksen puheenjohtajan, varapuheen
johtajan ja muut jäsenet. 

Hallitus voi asettaa eläke- ja sijoitusasioi
den käsittelyä varten jaosto ja ja käyttää apu
naan asiantuntijoita. Hallituksella on oikeus 
siirtää eläke- ja sijoitusasiat tai osa niistä 
jaoston, toimitusjohtajan tai muun toimihen
kilön ratkaistavaksi. 

Valtuuskunnan puheenjohtajan tai varapu
heenjohtajan on oltava työeläkevakuutustoi
mintaan perehtynyt. Hallituksen jäsenen on 
oltava hyvämaineinen ja hänellä on oltava 
riittävä työeläkevakuutustoiminnan tuntemus. 
Hallituksessa on oltava riittävä sijoitustoi
minnan asiantuntemus. Mitä tässä laissa tai 
asetuksessa, joka sisältää työeläkekassan oh
jesäännön ( 84611975 ), säädetään hallituksen 
tai valtuuskunnan jäsenestä, sovelletaan vas
taavasti varajäseneen. 

Hallitus valitsee työeläkekassan toimitus
johtajan. Toimitusjohtajan on oltava hyvä
maineinen ja hänellä on oltava riittävä työ
eläkevakuutustoim innan, sijoitustoiminnan ja 
liikkeenjohdon tuntemus. Jos työeläkekassal
la on toimitusjohtajan sijainen, häneen so
velletaan, mitä tässä laissa tai asetuksessa, 
joka sisältää työeläkekassan ohjesäännön, 
säädetään toimitusjohtajasta. Hallituksen jä
senellä ja toimitusjohtajalta on ennen nimi
tystä saatava päivätty ja allekirjoitettu suos
tum us tehtävään. 

Mitä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun 
lain (35411997) 4 luvun 12 §:ssä säädetään 
työeläk evak uutusy htiön johdon erityisistä 
kelpoisuusvaatimuksista, noudatetaan sovel
tuvin osin työeläkekassaan. 

2 c § 
Valtuuskunnan tehtävänä on päättää työ

eläkekassan toiminnan yleisistä suuntavii
voista sekä valvoa työeläkekassan hallituk
sen toimintaa. 
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11§ 
Työeläkekassan varat on ensisijaisesti si

joitettava asianomaisen alan tuotannollisiin 
tarkoituksiin. Valtiolle voidaan työeläkekas
sasta kuitenkin antaa lainaa sen käyttötarkoi
tusta selvittämättä. 

Sijoituksia tehtäessä on huolehdittava sijoi
tusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muu
tettavuudesta sekä niiden asianmukaisesta 
monipuolisuudesta ja hajauttamisesta. Täl
löin noudatetaan lisäksi soveltuvin osin va
kuutusyhtiölain (1 06211979) 10 luvun 3 §:n 
sekä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 
(354/1997) 15 §:n 2 momentin säännöksiä. 
Työeläkekassan on laadittava sijoitussuunni
telma noudattaen soveltuvin osin, mitä työ
eläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 28 §:ssä 
säädetään. 

Ehdotus 

Hallituksen tehtävänä on huolehtia työelä
kekassan hallinnosta ja sen toiminnan asian
mukaisesta järjestämisestä. 

Toimitusjohtajan tulee hoitaa työeläkekas
san juoksevaa hallintoa hallituksen antamien 
ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimi
tusjohtajan on huolehdittava siitä, että kir
janpito on lain mukainen ja varainhoito luo
tettavalla tavalla järjestetty. 

Valtuuskunnan, hallituksen, toimitusjohta
jan sekä 2 b §:n 2 momentissa tarkoitettujen 
jaostojen tehtävistä säädetään tarkemmin 
asetuksessa, joka sisältää työeläkekassan oh
jesäännön. 

11§ 
Työeläkekassan sijoitustoiminnan on olta

va itsenäistä ja sitä varten on oltava riittävä 
henkilöstö toiminnan luonne ja laajuus huo
mioon ottaen. 

Työeläkekassan varoja ei saa käyttää sen 
toiminnalle vieraaseen tarkoitukseen. V arat 
on ensisijaisesti sijoitettava asianomaisen 
alan tuotannollisiin tarkoituksiin. Työeläke
kassalla ei ilman Vakuutusvalvontaviraston 
suostumusta saa olla osake-enemmistöä osa
keyhtiössä eikä vastaavaa määräämisvaltaa 
muussa yrityksessä, jollei kysymyksessä ole
van yrityksen toimintaa voida pitää vakuu
tusliikkeeseen liittyvänä ja tämän kannalta 
tarkoituksenmukaisena taijollei kysymykses
sä ole asunto- tai kiinteistöyhtiö. 

Sijoituksia tehtäessä on huolehdittava sijoi
tusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muu
tettavuudesta sekä niiden asianmukaisesta 
monipuolisuudesta ja hajauttamisesta. Täl
löin noudatetaan lisäksi soveltuvin osin va
kuutusyhtiölain (1062/1979) 10 luvun 3 §:n 
sekä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 
15 §:n 2 momentin säännöksiä. Työeläke
kassan on laadittava sijoitussuunnitelma nou
dattaen soveltuvin osin, mitä työeläkevakuu
tusyhtiöistä annetun lain 28 §:n 1 momentis
sa säädetään. 

Sijoitussuunnitelmasta on käytävä ilmi, 
missä määrin työeläkekassa ostaa varainhoi
topalveluja, sijoitustoiminnan asiantuntija
palveluja, aputoimintoja tai niihin rinnastet
tavia muita palveluja. 

Mitä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun 
lain 25 §:ssä säädetään lainan tai vakuuden 
antamisesta, noudatetaan soveltuvin osin 
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Asianomainen ministeriö ja Vakuutusval
vontavirasto antavat määräykset 2 momentin 
soveltamisesta noudattaen vastaavasti, mitä 
vakuutusyhtiölain 10 luvun 3 §:ssä sekä työ
eläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 15 §:n 2 
momentissa ja 28 §:ssä säädetään. 

Ehdotus 

työeläkekassan lainan tai vakuuden antami
sessa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Vakuutus
valvontavirasto antavat tarkemmat määräyk
set tämän pykälän soveltamisesta noudattaen 
vastaavasti, mitä vakuutusyhtiölain 10 luvun 
3 §:ssä sekä työeläkevakuutusyhtiöistä anne
tun lain 15 §:n 2 momentissa, 25 §:n 1 mo
mentissa, 27 ja 28 §:ssä säädetään. 

11 b § 
Työeläkekassan toimintapääoma ja muut 

eläkekassan vakavaraisuuteen vaikuttavat 
seikat on järjestettävä vakuutettujen edut 
turvaavalla tavalla ottaen huomioon tuottojen 
ja kulujen todennäköinen vaihtelu sekä arvi
oitavissa olevat muut epävarmuustekijät. 

Työeläkekassan toimintapääoma ja vaka
varaisuusraja lasketaan soveltuvin osin työ
eläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 16 ja 
17 §:n mukaisesti. 

Jos työeläkekassan toimintapääoma on pie
nempi kuin vakavaraisuusrajan kaksinkertai
nen määrä, työeläkekassan hallituksen on 
tehtävä suunnitelma työeläkekassan vakava
raisuuden vahvistamiseksi. 

Jos työeläkekassan toimintapääoma on pie
nempi kuin vakavaraisuusraja, työeläkekas
san on viipymättä toimitettava V akuutusval
vontaviraston hyväksyttäväksi taloudellisen 
aseman terv ehdy ttäm issuunnitelm a. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem
mat määräykset 1 ja 2 momentin soveltami
sesta ja Vakuutusvalvontavirasto antaa tar
kemmat määräykset 3 ja 4 momentissa tar
koitetuista suunnitelmista. 

11 c § 
Mitä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun 

lain 31 §:ssä säädetään työeläkevakuutusyh
tiön varojen haltuunotosta, noudatetaan so
veltuvin osin myös työeläkekassaan. 

11 d § 
Valtuuskunnan päätöksellä, joka on tehtä

vä kahden kolmasosan enemmistöllä anne
tuista äänistä, voidaan käyttää yleishyödylli
seen tai siihen verrattavaan tarkoitukseen 
varoja, joilla ei ole sanottavaa merkitystä 
työeläkekassan varallisuusasemaan. 

13 b § 
Hallituksen ja valtuuskunnan jäsen, työelä-
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Ehdotus 

kekassan toimitusjohtaja ja 2 b §:n 2 mo
mentissa mainittu hallitukseen kuulumaton 
henkilö on velvollinen korvaamaan vahin
gon, jonka hän on toimessaan tahallisesti tai 
luottamuksesta aiheuttanut työeläkekassalle. 
Sama koskee vahinkoa, joka tätä lakia, työ
eläkekassan ohjesääntöä, sosiaali- ja terveys
ministeriön tai Vakuutusvalvontaviraston 
määräyksiä tai vakuutusta koskevia perustei
ta rikkomalla on aiheutettu työeläkekassan 
toimintapiiriin kuuluvalle tai kuuluneelle 
henkilölle, eläkkeen tai muun etuuden saa
jalle tai muulle henkilölle. V ahingonkor
vauksen sovittelusta sekä korvausvastuun 
jakautumisesta kahden tai useamman kor
vausvelvollisen kesken on voimassa, mitä 
vahingonkorvauslain (41211974) 2 ja 6 lu
vussa säädetään. 

Työntekijän asemassa olevan vahingonkor
vausvastuuseen on kuitenkin sovellettava 
vahingonkorvauslain 4 luvun ja työsopimus
lain ( 32011970) 51 §:n säännöksiä työnteki
jän korvausvastuusta. 

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä jou
lukuuta 1999. 

Työeläkekassan on järjestettävä toimintan
sa tämän lain mukaiseksi vuoden kuluessa 
lain voimaantulosta. 



HE 44/1999 vp 33 

2. 

Laki 

taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetun taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuu

luvien työntekijäin eläkelain (662/1985) 2 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 
105611997 

muutetaan 2 §:n 2 momentti sekä 9 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 2 momentti viimeksi mainitussa laissa ja 9 § osaksi laeissa 

358/1997 ja 98/1999, sekä 
lisätään lakiin uusi 2 a, 2 b, 9 b--9 d ja 11 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2§ 

Tässä laissa säädetystä eläketurvasta huo
lehtii esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden eri
tyisryhmien eläkekassa. 

292120F 

Ehdotus 

2 § 

Tässä laissa säädetystä eläketurvasta huo
lehtii esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden eri
tyisryhmien eläkekassa. Esiintyvien taiteili
joiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassa 
on Vakuutusvalvontaviraston valvonnan alai
nen ja sen ohjesääntö annetaan asetuksella. 

2a§ 
Eläkekassan päätösvaltaa käyttävät val

tuuskunta ja hallitus, joissa puheenjohtajan 
ohella on varapuheenjohtaja sekä yhtäläinen 
edustus työnantaja- ja työntekijäjärjestöillä. 
Valtuuskunnan asettaa eläketurvakeskus, 
joka valitsee myös hallituksen puheenjohta
jan ja varapuheenjohtajan. 

Hallitus voi asettaa eläke- ja sijoitusasiain 
käsittelyä varten jaostoja ja käyttää apunaan 
asiantuntijoita. Hallituksella on oikeus siirtää 
eläke- ja sijoitusasiat tai osa niistä jaoston, 
toimitusjohtajan tai muun toimihenkilön rat
kaistavaksi. 

Valtuuskunnan puheenjohtajan tai varapu
heenjohtajan on oltava työeläkevakuutustoi
mintaan perehtynyt. Hallituksen jäsenen on 
oltava hyvämaineinen ja hänellä on oltava 
riittävä työeläkevakuutustoiminnan tuntemus. 
Hallituksessa on oltava riittävä sijoitustoi
minnan asiantuntemus. Mitä tässä laissa tai 
esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityis
rythmien eläkekassan ohjesäännöstä annetus
sa asetuksessa (762/ 1986) säädetään hallituk
sen tai valtuuskunnan jäsenestä, sovelletaan 
vastaavasti varajäseneen. 
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Voimassa oleva laki 

9 § 
Eläkekassan varat on ensisijaisesti sijoitet

tava työnantajille, joilla on tämän lain piiriin 
kuuluvia työntekijöitä. Sijoituksista päätettä
essä on työnantajan maksamat vakuutusmak
sut otettava huomioon. 

Ehdotus 

Hallitus valitsee eläkekassan toimitusjohta
jan. Toimitusjohtajan on oltava hyvämainei
nen ja hänellä on oltava riittävä työeläkeva
kuutustoiminnan, sijoitustoiminnan ja liik
keenjohdon tuntemus. Jos eläkekassalla on 
toimitusjohtajan sijainen, häneen sovelletaan, 
mitä tässä laissa tai 3 momentissa tarkoite
tussa eläkekassan ohjesäännössä säädetään 
toimitusjohtajasta. Hallituksen jäseneltä ja 
toimitusjohtajalta on ennen nimitystä saatava 
päivätty ja allekirjoitettu suostumus tehtä
vään. 

Mitä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun 
lain ( 35411997) 12 §:ssä säädetään työelä
kevakuutusyhtiön johdon erityisistä kel
poisuusvaatimuksista, noudatetaan soveltuvin 
osin tässä laissa tarkoitettuun eläkekassaan. 

2b§ 
Valtuuskunnan tehtävänä on päättää esiin

tyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien 
eläkekassan toiminnan yleisistä suuntavii
voista sekä valvoa eläkekassan hallituksen 
toimintaa .. 

Hallituksen tehtävänä on huolehtia eläke
kassan hallinnosta sen toiminnan asianmu
kaisesta järjestämisestä. 

Toimitusjohtajan tulee hoitaa eläkekassan 
juoksevaa hallintoa hallituksen antamien oh
jeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitus
johtajan on huolehdittava siitä, että kirjanpi
to on lain mukainen ja varainhoito luotelta
valla tavalla järjestetty. 

Valtuuskunnan, hallituksen, toimitusjohta
jan sekä 2 a §:n 2 momentissa tarkoitettujen 
jaostojen tehtävistä säädetään tarkemmin 
esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityis
ryhmien eläkekassan ohjesäännöstä annetus
sa asetuksella. 

9 § 
Eläkekassan sijoitustoiminnan on oltava 

itsenäistä ja sitä varten on oltava riittävä 
henkilöstö toiminnan luonne ja laajuus huo
mioon ottaen. 

Eläkekassan varoja ei saa käyttää sen toi
minnalle vieraaseen tarkoitukseen. V arat on 
ensisijaisesti sijoitettava työnantajille, joilla 
on tämän lain piiriin kuuluvia työntekijöitä. 
Sijoituksista päätettäessä on työnantajan 
maksamat vakuutusmaksut otettava huomi
oon. Eläkekassalla ei ilman V akuutusvalvon-
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Sijoituksia tehtäessä on huolehdittava sijoi
tusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muu
tettavuudesta sekä niiden asianmukaisesta 
monipuolisuudesta ja hajauttamisesta. Täl
löin noudatetaan lisäksi soveltuvin osin va
kuutusyhtiölain (1062/1979) 10 luvun 3 §:n 
säännöksiä sekä työeläkevakuutusyhtiöistä 
annetun lain (354/1997) 15 §:n 2 momentin 
säännöksiä. Eläkekassan on laadittava sijoi
tussuunnitelma noudattaen soveltuvin osin, 
mitä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 
28 §:ssä säädetään. 

Asianomainen ministeriö ja V akuutusval
vontavirasto antavat määräykset 2 momentin 
soveltamisesta noudattaen vastaavasti, mitä 
vakuutusyhtiölain 10 luvun 3 §:ssä sekä työ
eläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 15 §:n 2 
momentissa ja 28 §:ssä säädetään. 

Ehdotus 

taviraston suostumusta saa olla osake-enem
mistöä osakeyhtiössä eikä vastaavaa määrää
misvaltaa muussa yrityksessä, jollei kysy
myksessä olevan yrityksen toimintaa voida 
pitää vakuutusliikkeeseen liittyvänä ja tämän 
kannalta tarkoituksenmukaisena tai jollei 
kysymyksessä ole asunto- tai kiinteistöyhtiö. 

Sijoituksia tehtäessä on huolehdittava sijoi
tusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muu
tettavuudesta sekä niiden asianmukaisesta 
monipuolisuudesta ja hajauttamisesta. Täl
löin noudatetaan lisäksi soveltuvin osin va
kuutusyhtiölain (1062/1979) 10 luvun 3 §:n 
säännöksiä sekä työeläkevakuutusyhtiöistä 
annetun lain 15 §:n 2 momentin säännöksiä. 
Eläkekassan on laadittava sijoitussuunnitel
ma noudattaen soveltuvin osin, mitä työelä
kevakuutusyhtiöistä annetun lain 28 §:n 1 
momentissa säädetään. 

Sijoitussuunnitelmasta on käytävä ilmi, 
missä määrin eläkekassa ostaa varainhoito
palveluja, sijoitustoiminnan asiantuntijapal
veluja, aputoimintoja tai niihin rinnastettavia 
muita palveluja. 

Mitä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun 
lain 25 §:ssä säädetään lainan tai vakuuden 
antamisesta, noudatetaan soveltuvin osin 
eläkekassan lainan tai vakuuden antamiseen. 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Vakuutus
valvontavirasto antavat tarkemmat määräyk
set tämän pykälän soveltamisesta noudattaen 
vastaavasti, mitä vakuutusyhtiölain 10 luvun 
3 §:ssä sekä työeläkevakuutusyhtiöistä anne
tun lain 15 §:n 2 momentissa, 25 §:n 1 mo
mentissa, 27 ja 28 §:ssä säädetään. 

9b§ 
Eläkekassan toimintapääoma ja muut elä

kekassan vakavaraisuuteen vaikuttavat seikat 
on järjestettävä vakuutettujen edut turvaaval
la tavalla ottaen huomioon tuottojen ja kulu
jen todennäköinen vaihtelu sekä arvioitavissa 
olevat muut epävarmuustekijät. 

Eläkekassan toimintapääoma ja vakavarai
suusraja lasketaan soveltuvin osin työeläke
vakuutusyhtiöistä annetun lain 16 ja 17 §:n 
mukaisesti. 

Jos eläkekassan toimintapääoma on pie
nempi kuin vakavaraisuusrajan kaksinkertai
nen määrä, eläkekassan hallituksen on teh
tävä suunnitelma eläkekassan vakavaraisuu
den vahvistamiseksi . 
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Ehdotus 

Jos eläkekassan toimintapääoma on pie
nempi kuin vakavaraisuusraja, eläkekassan 
on viipymättä toimitettava V akuutusvalvon
taviraston hyväksyttäväksi taloudellisen ase
man tervehdyttämissuunnitelma. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem
mat määräykset 1 ja 2 momentin soveltami
sesta ja Vakuutusvalvontavirasto antaa tar
kemmat määräykset 3 ja 4 momentissa tar
koitetuista suunnitelmista. 

9c§ 
Mitä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun 

lain 31 §:ssä säädetään työeläkevakuutusyh
tiön varojen haltuunotosta, noudatetaan so
veltuvin osin myös esiintyvien taiteilijoiden 
ja eräiden erityisryhmien eläkekassaan. 

9d§ 
Valtuuskunnan päätöksellä, joka on tehtä

vä kahden kolmasosan enemmistöllä anne
tuista äänistä, voidaan käyttää yleishyödylli
seen tai siihen verrattavaan tarkoitukseen 
varoja, joilla ei ole sanottavaa merkitystä 
eläkekassan varallisuusasemaan. 

11 a § 
Hallituksen ja valtuuskunnan jäsen, eläke

kassan toimitusjohtaja ja 2 a §:n 2 momen
tissa mainittu hallitukseen kuulumaton hen
kilö on velvollinen korvaamaan vahingon, 
jonka hän on toimessaan tahallisesti tai luot
tamuksesta aiheuttanut eläkekassalle. Sama 
koskee vahinkoa, joka tätä lakia, eläkekassan 
ohjesääntöä, sosiaali- ja terveysministeriön 
tai Vakuutusvalvontaviraston määräyksiä tai 
vakuutusta koskevia perusteita rikkomalla on 
aiheutettu eläkekassan toimintapiiriin kuulu
valle tai kuuluneelle henkilölle, eläkkeen tai 
muun etuuden saajalle tai muulle henkilölle. 
Vahingonkorvauksen sovittelusta sekä kor
vausvastuun jakautumisesta kahden tai 
useamman korvausvelvollisen kesken on 
voimassa, m zta vahingonkarvaus lain 
(41211914) 2 ja 6 luvussa säädetään. 

Työntekijän asemassa olevan vahingonkor
vausvastuuseen on kuitenkin sovellettava 
vahingonkorvauslain 4 luvun ja työsopimus
lain ( 32011970) 51 §:n säännöksiä työnteki
jän korvausvastuusta. 
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Voimassa oleva laki 

3. 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä jou
lukuuta 1999. 

Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityis
ryhmien eläkekassan on järjestettävä toimin
tansa tämän lain mukaiseksi vuoden kulues
sa lain voimaantulosta. 

Laki 

maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain ( 4671 1969) 

16 §:n 1 momentin 6 ja 7 kohta sekä 3 momentti ja 17 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 16 §:n 1 momentin 6 kohta laissa 1341/1996, 1 momentin 7 kohta 

laissa 129811994 ja 3 momentti laissa 99/1999 sekä 17 §osaksi laeissa 359/1997 ja maini
tussa laissa 9911999, sekä 

lisätään 16 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi mainituissa laeissa 1298/1994 ja 
1341/1996, uusi 8 kohta sekä lakiin uusi 16 b, 16 c ja 20 a §seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

16 § 
Maatalousyrittäjien eläkelaitos huolehtii: 

6) lopettamistuista siten kuin kasvi
huonetuotannon ja omenanviljelyn lopetta
mistuesta annetussa laissa (1297/1994) ja 
maataloustuotannon lopettamistuesta anne
tussa laissa (1340/1996) säädetään; sekä 

7) maatalousyrittäjien toimeentulotorvasta 
siten kuin sairausvakuutuslain mukaisen 
omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrit
täjille annetussa laissa (118/91) säädetään. 

Maatalousyrittäjien eläkelaitos on V akuu
tusvalvontaviraston valvonnan alainen ja sen 
ohjesääntö annetaan asetuksella. Eläkelaitok
sen päätäntävaltaa käyttävät valtuuskunta ja 
sen asettama hallitus, joissa puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan ohella on kummassa
kin yksi maa- ja metsätalousministeirön, yk
si sosiaali- ja terveysministeriön ja kaksi 

Ehdotus 

16 § 
Maatalousyrittäjien eläkelaitos huolehtii: 

6) lopettamistukiasioista siten kuin kasvi
huonetuotannon ja omenanviljelyn lopetta
mistuesta annetussa laissa ( 129711994) ja 
maataloustuotannon lopettamistuesta anne
tussa laissa (1340/1996) säädetään; 

7) maatalousyrittäjien toimeentulotorvasta 
siten kuin sairausvakuutuslain mukaisen 
omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrit
täjille annetussa laissa (11811991) säädetään; 

8) maatalousyrittäjien lomituspalveluista 
siten kuin maatalousyrittäjien lomituspalve
lulaissa (1231 /1996) säädetään. 

Maatalousyrittäjien eläkelaitos on Vakuu
tusvalvontaviraston valvonnan alainen ja sen 
ohjesääntö annetaan asetuksella. 
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valtiovarainministeriön nimeämää henkilöä 
sekä tämän lain piiriin kuuluvien henkilöi
den taloudellisia etuja valvovien edustavim
pien järjestöjen edustus. Puheenjohtajan tai 
varapuheenjohtajan tulee olla eläkevakuutus
toimintaan perehtynyt henkilö. V altuuskun
nan asettaa eläketurvakeskus, joka myös va
litsee hallituksen puheenjohtajan ja varapu
heenjohtajan. 

Ehdotus 

16 b § 
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen päätös

valtaa käyttävät valtuuskunta ja sen asettama 
hallitus, joissa puheenjohtajan ja varapu
heenjohtajan ohella on kummassakin yksi 
maa- ja metsätalousministeriön, yksi sosiaa
li- ja terveysministeriön ja yksi valtiovarain
ministeriön nimeämä henkilö sekä tämän 
lain piiriin kuuluvien henkilöiden taloudelli
sia etuja valvovien edustavimpien järjestöjen 
edustus. Valtuuskunnan asettaa eläketurva
keskus, joka myös valitsee hallituksen pu
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheen
johtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuunotta
matta on kullekin valtuuskunnan ja hallituk
sen jäsenelle nimettävä henkilökohtainen 
varajäsen. Mitä tässä laissa tai asetuksessa, 
joka sisältää maatalousyrittäjien eläkelaitok
sen ohjesäännön (501!1969), säädetään val
tuuskunnan tai hallituksen jäsenestä, sovelle-
taan vastaavasti varajäseneen. · 

Sekä valtuuskunnan että hallituksen pu
heenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla tulee 
olla riittävä työeläkevakuutustoiminnan tun
temus. Hallituksen jäsenen on oltava hyvä
maineinen. 

Hallituksessa on oltava riittävä eläkelaitok
sen 16 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun 
toiminnan tuntemus ja sijoitustoiminnan 
asiantuntemus. 

Hallituksen jäsenettä on ennen nimeämistä 
tai valintaa saatava päivätty ja allekirjoitettu 
suostumus tehtävään. 

Hallitus valitsee eläkelaitoksen toimitus
johtajan. Toimitusjohtajan on oltava hyvä
maineinen ja hänellä on oltava riittävä työ
eläkevakuutustoiminnan, eläkelaitoksen 
16 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun muun 
toiminnan, sijoitustoiminnan ja liikkeenjoh
don tuntemus. Jos eläkelaitoksella on toimi
tusjohtajan sijainen, häneen sovelletaan, mitä 
tässä laissa tai asetuksessa, joka sisältää 
maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesään
nön, säädetään toimitusjohtajasta. Toimitus
johtajalta on ennen nimitystä saatava päivät
ty ja allekirjoitettu suostumus tehtävään. 
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17 § 
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen varat on 

sijoitettava ensisijaisesti eläkelaitoksen toi
mintapiiriin kuuluvien alojen tuotannollisiin 
tai niitä edistäviin tarkoituksiin. 

Sijoituksia tehtäessä on huolehdittava sijoi
tusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muu-

Ehdotus 

Valtuuskunnan tai hallituksen Josenenä 
taikka toimitusjohtajana ei voi olla vajaaval
tainen eikä konkurssissa oleva eikä henkilö, 
joka on määrätty liiketoimintakieltoon. 

Valtuuskunnan ja hallituksen kokoon
panosta säädetään tarkemmin asetuksessa, 
joka sisältää maatalousyrittäjien eläkelaitok
sen ohjesäännön. 

16 c § 
Valtuuskunta päättää eläkelaitoksen toi

minnan yleisistä suuntaviivoista ja valvoo 
eläkelaitoksen hallituksen toimintaa. 

Hallitus huolehtii eläkelaitoksen hallinnos
ta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämi
sestä. Hallitus voi asettaa 16 §:n 1 ja 2 mo
mentissa mainittujen lakien toimeenpanoon 
kuuluvien asioiden ja sijoitusasioiden käsit
telyä varten jaostoja. Hallituksella on oikeus 
siirtää edellä tarkoitetut asiat tai osa niistä 
jaoston, toimitusjohtajan tai muun toimihen
kilön ratkaistavaksi. 

Toimitusjohtajan tulee hoitaa eläkelaitok
sen juoksevaa hallintoa hallituksen antamien 
ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimi
tusjohtajan on huolehdittava siitä, että kir
janpito on lain mukainen ja varainhoito luo
tettavalla tavalla järjestetty. 

Valtuuskunnan, hallituksen, jaostojen ja 
toimitusjohtajan tehtävistä säädetään tarkem
min asetuksessa, joka sisältää maatalousyrit
täjien eläkelaitoksen ohjesäännön. 

17 § 
Eläkelaitoksen sijoitustoiminnan on oltava 

itsenäistä ja sitä varten on oltava riittävä 
henkilöstö toiminnan luonne ja laajuus huo
mioon ottaen. 

Eläkelaitoksen varoja ei saa käyttää sen 
toiminnalle vieraaseen tarkoitukseen. Varat 
on sijoitettava ensisijaisesti eläkelaitoksen 
toimintapiiriin kuuluvien alojen tuotannolli
siin tai niitä edistäviin tarkoituksiin. Eläke
laitoksella ei ilman V akuutusvalvontaviras
ton suostumusta saa olla osake-enemmistöä 
osakeyhtiössä eikä vastaavaa määräysvaltaa 
muussa yrityksessä, jollei kysymyksessä ole
van yrityksen toimintaa voida pitää eläkelai
toksen toimintaan liittyvänä ja tämän kan
nalta tarkoituksenmukaisena tai jollei kysy
myksessä ole asunto- tai kiinteistöyhtiö. 

Sijoituksia tehtäessä on huolehdittava sijoi
tusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muu-
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tettavuudesta sekä niiden asianmukaisesta 
monipuolisuudesta ja hajauttamisesta. Täl
löin noudatetaan lisäksi soveltuvin osin va
kuutusyhtiölain (1061/1979) 10 luvun 3 §:n 
sekä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 
(354/1997) 15 §:n 2 momentin säännöksiä. 
Eläkelaitoksen on laadittava sijoitussuunni
telma noudattaen soveltuvin osm, mitä työ
eläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 28 §:ssä 
säädetään. 

Asianomainen ministeriö ja V akuutusval
vontavirasto antavat määräykset 2 momentin 
soveltamisesta noudattaen vastaavasti, mitä 
vakuutusyhtiölain 10 luvun 3 §:ssä sekä työ
eläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 15 §:n 2 
momentissa ja 28 §:ssä säädetään. 

Ehdotus 

tettavuudesta sekä niiden asianmukaisesta 
monipuolisuudesta ja hajauttamisesta. Täl
löin noudatetaan lisäksi soveltuvin osin va
kuutusyhtiölain (1062/1979) 10 luvun 3 §:n 
sekä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 
(354/1997) 15 §:n 2 momentin säännöksiä. 
Eläkelaitoksen hallituksen on laadittava si
joitussuunnitelma noudattaen soveltuvin 
osin, mitä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun 
lain 28 §:n 1 momentissa säädetään. 

Sijoitussuunnitelmasta on käytävä ilmi, 
missä määrin eläkelaitos ostaa varainhoito
palveluja, sijoitustoiminnan asiantuntijapal
veluja, aputoimintoja tai näihin rinnastettavia 
muita palveluja. 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Vakuutus
valvontavirasto antavat määräykset tämän 
pykälän soveltamisesta noudattaen vastaa
vasti, mitä vakuutusyhtiölain 10 luvun 
3 §:ssä sekä työeläkevakuutusyhtiöistä anne
tun lain 15 §:n 2 momentissa, 27 ja 28 §:ssä 
säädetään. 

20 a § 
Hallituksen ja valtuuskunnan jäsen, eläke

laitoksen toimitusjohtaja ja 16 c §:n 2 mo
mentissa mainittu hallitukseen kuulumaton 
henkilö on velvollinen korvaamaan vahin
gon, jonka hän on toimessaan tahallisesti tai 
tuottamuksesta aiheuttanut eläkelaitokselle. 
Sama koskee vahinkoa, joka tätä lakia, elä
kelaitoksen ohjesääntöä, sosiaali- ja terveys
ministeriön tai Vakuutusvalvontaviraston 
määräyksiä tai vakuutusta koskevia perustei
ta rikkomalla on aiheutettu eläkelaitoksen 
toimintapiiriin kuuluvalle tai k uulunee lle 
henkilölle, eläkkeen tai muun etuuden saa
jalle tai muulle henkilölle. V ahingonkor
vauksen sovittelusta sekä korvausvastuun 
jakautumisesta kahden tai useamman kor
vausvelvollisen kesken on voimassa, mitä 
vahingonkorvauslain (412/1974) 2 ja 6 lu
vussa säädetään. 

Työntekijän asemassa olevan vahingonkor
vausvastuuseen on kuitenkin sovellettava 
vahingonkorvauslain 4 luvun ja työsopimus
lain ( 32011970) 51 §:n säännöksiä työnteki
jän korvausvastuusta. 

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä jou
lukuuta 1999. 

Valtuuskunnan ja hallituksen kokoonpanon 
on täytettävä 16 b §:n 1 momentin vaati-
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4. 

Ehdotus 

mukset ensimmäisen kerran valittaessa val
tuuskunnan ja hallituksen jäseniä 1 päivänä 
tammikuuta 2002 alkavalle toimikaudelle. 
Muutoin maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 
on järjestettävä toimintansa tämän lain mu
kaiseksi vuoden kuluessa lain voimaantulos
ta. 

Laki 

merimieseläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/1956) 29 §:n 2 mo

mentti ja 30 §, 
muutetaan 3 §, 29 §:n 1 momentti, 5 luvun otsikko, 35 §, 36 §:n 1 momentti, 37 §, 38 §:n 

4 momentti, 50, 56 §, ja 57 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 3 § laeissa 28011980, 134611990 ja laissa 100/1999, 35 §, laeissa 

739/1966 ja 475/1993, 36 §:n 1 momentti laissa 1745/1995, 37 § laeissa 1309/1989 ja 
1253/1995, 50 §:n 1 momentti laissa 363/1979, 56 § laeissa 395/1995, 36011977 sekä maini
tussa laissa 100/1999 ja 57 §:n 1 momentti viimeksi mainitussa laissa, sekä 

lisätään lakiin uusi 35 a, 35 b, 39 a, 56 a ja 64 d seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3 § 
Vakuutettu ja hänen työnantajansa ovat 

kumpikin velvolliset suorittamaan saman 
suuruisen vakuutusmaksun merimieseläke
kassalle. Vakuutusmaksu, jonka asianomai
nen ministeriö vahvistaa, on määrättävä tu
hannesosissa vakuutetun aluksella saamasta 
tulosta. 

Aluksella saadulla tulolla tarkoitetaan tässä 
laissa palkkaa tai muuta rahassa arvioitua 
etua, jonka työnantaja työsuhteen perusteella 
on vakuutetulle maksanut aluksella tai hänen 
määräyksestään väliaikaisesti aluksen lukuun 
muualla kuin aluksella tehdystä työstä. Palk
kaan luetaan tällöin myös ruoka ja muut 
luontoisedut, jotka arvioidaan säädetyllä ta
valla. 

Edellä 1 momentissa mainittu vakuutus
maksu on vahvistettava niin suureksi, että 
kassalle tulevat vakuutusmaksut vahvistetun 
suuruisina ja määräajoin suoritettuina yhdes
sä 4 §:ssä säädetyn valtion suorituksen kans-

292120F 

Ehdotus 

3 § 
Vakuutettu ja hänen työnantajansa ovat 

kumpikin velvolliset suorittamaan saman 
suuruisen vakuutusmaksun merimieseläke
kassalle. Vakuutusmaksu, jonka sosiaali- ja 
terveysministeriö vahvistaa, on määrättävä 
tuhannesosissa vakuutetun aluksella saamas
ta tulosta. 

Aluksella saadulla tulolla tarkoitetaan tässä 
laissa palkkaa tai muuta rahassa arvioitua 
etua, jonka työnantaja työsuhteen perusteella 
on vakuutetulle maksanut aluksella tai hänen 
määräyksestään väliaikaisesti aluksen lukuun 
muualla kuin aluksella tehdystä työstä. Palk
kaan luetaan tällöin myös ruoka ja muut 
luontoisedut, jotka arvioidaan säädetyllä ta
valla. 

(kumotaan) 
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sa peittävät kassan 1 §:n mukaisen vastuun 
sekä siitä johtuvat hoitokustannukset. 

Eläkekassan on suoritettava kassan tilasta 
vakuutustekninen tutkimus vähintään joka 
toinen vuosi sekä muulloinkin, jos Vakuu
tusvalvontavirasto pitää sitä tarpeellisena. 
Jos tällöin havaitaan, että maksut eivät tur
vaa kassan vakavaraisuutta tai että ne ovat 
liian korkeat, tulee kassan viipymättä ilmoit
taa siitä Vakuutusvalvontavirastolle ja tehdä 
esitys asianomaiselle ministeriölle maksujen 
muuttamiseksi. Vakuutusvalvontavirasto an
taa tarvittaessa ohjeita tutkimuksen laatimi
sesta. 

Eläkekassan on kirjattava asianomaisen 
ministeriön vahvistamien perusteiden mukai
sesti vastuuveikana tämän lain mukaisen 
eläketurvan järjestämisestä johtuvien tulevi
en menojen peittämiseen tarvittavat varat 
siihen määrään asti, johon eläkekassan ne 
tulot, joita ei ole käytettävä muihin tarkoi
tuksiin, riittävät mainittujen menojen peittä
miseen. 

Ehdotus 

Eläkekassan on kirjattava sosiaali- ja ter
veysministeriön vahvistamien perusteiden 
mukaisesti vastuuveikana tämän lain mukai
sen eläketurvan järjestämisestä johtuvien 
tulevien menojen peittämiseen tarvittavat 
varat siihen määrään asti, johon eläkekassan 
ne tulot, joita ei ole käytettävä muihin tar
koituksiin, riittävät mainittujen menojen 
peittämiseen. 

Eläkekassan toimintapääoma ja muut elä
kekassan vakavaraisuuteen vaikuttavat seikat 
on järjestettävä vakuutetut edut turvaavalta 
tavalla ottaen huomioon luottojen ja kulujen 
todennäköinen vaihtelu ja arvioitavissa ole
vat muut epävannuustekijät. 

Eläkekassan toimintapääoma ja vakavarai
suusraja lasketaan soveltuvin osin työeläke
vakuutusyhtiöistä annetun lain (35411997) 
16 ja 17 §:n mukaisesti ottaen huomioon, 
mitä tämän lain 3 a §:n 1-3 momentissa ja 
4 §:n 1 momentissa säädetään eläkekassan 
vastuusta. 

Eläkekassan on suoritettava kassan tilasta 
vakuutustekninen tutkimus vähintään joka 
toinen vuosi sekä muulloinkin, jos V akuu
tusvalvontavirasto pitää sitä tarpeellisena. 
Jos tällöin havaitaan, että maksut eivät tur
vaa kassan vakavaraisuutta tai että ne ovat 
liian korkeat, tulee kassan viipymättä ilmoit
taa siitä V akuutusvalvontavirastolle ja tehdä 
esitys sosiaali- ja terveysministeriölle mak
sujen muuttamiseksi. 

Jos eläkekassan toimintapääoma on pie
nempi kuin vakavaraisuusrajan kaksinkertai
nen määrä, eläkekassan hallituksen on teh
tävä suunnitelma eläkekassan vakavaraisuu
den vahvistamiseksi. Mikäli eläkekassan toi
mintapääoma on pienempi kuin vakavarai
suusraja, eläkekassan on viipymättä toimitet-
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29 § 
Eläke maksetaan kuukausittain jälkikäteen 

sellaisin aika välein, kuin hallitus määrää. 

Suoritettava eläke on, jollei toisin ole so
vittu, eläkekassan toimesta ja kustannuksella 
pidettävä eläkkeensaajan saatavana siinä 
postitoimipaikassa, jonka eläkkeensaaja mää
rää. 

5 luku 

Hallitus ja valtuuskunta 

35 § 

Hallituksen ja valtuuskunnan jäsenten tulee 
olla 25 vuotta täyttäneitä ja vähintään puo
lella heistä on oltava asuinpaikka Euroopan 
talousalueella, jollei sosiaali- ja terveysmi
nisteriö myönnä eläkekassalle lupaa poiketa 
tästä. Jäseneksi ei sää nimittää henkilöä, jol
la ei ole merenkulku-tai vakuutusalan taikka 
sijoitustoiminnan tuntemusta. 

V aitouskunnan jäsenten palkkiot, jotka on 
suoritettava eläkekassan varoista, vahvistaa 
sosiaaliministeriö. 

Ehdotus 

tava Vakuutusvalvontaviraston hyväksyttä
väksi taloudellisen aseman tervehdyttämis
suunnitelma. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem
mat määräykset 4 ja 5 momentin soveltami
sesta ja Vakuutusvalvontavirasto antaa tar
vittaessa tarkemmat ohjeet 6 momentissa 
tarkoitetusta esityksestä maksujen muuttami
seksi ja vakuutusteknisen tutkimuksen laati
misesta sekä 7 momentissa tarkoitetuista 
suunnitelmista. 

29 § 
Eläke maksetaan kuukausittain jälkikäteen 

kunkin kalenterikuukauden viimeisenä päivä
nä eläkkeensaajan valitsemaan rahalaitok
seen hänen valitsemalleen tilille. Jos kalen
terikuukauden viimeinen päivä on pyhäpäivä 
tai arkilauantai, eläke maksetaan viimeisenä 
edeltävänä arkipäivänä. 

(kumotaan) 

5 luku 

Eläkekassan johto 

35 § 
Eläkekassassa on hallitus ja valtuuskunta. 

Niiden jäseninä eivät saa olla samat henki
löt. 

Hallituksen ja valtuuskunnan jäsenistä vä
hintään puolella on oltava asuinpaikka Eu
roopan talousalueella, jollei sosiaali- ja ter
veysministeriö myönnä eläkekassalle lupaa 
poiketa tästä. 

Hallituksen tai valtuuskunnan jäsenenä ei 
voi olla vajaavaltainen eikä konkurssissa 
oleva eikä myöskään henkilö, joka on mää
rätty liiketoimintakieltoon. 

Mitä tässä laissa säädetään hallituksen tai 
valtuuskunnan jäsenestä, sovelletaan vastaa
vasti varajäseneen. 

Valtuuskunnan jäsenten palkkiot, jotka on 
suoritettava eläkekassan varoista, vahvistaa 
sosiaali- ja terveysministeriö. 
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36 § 
Eläkekassan valtuuskunta nimittää neljäksi 

kalenterivuodeksi kerrallaan eläkekassan hal
lituksen, johon kuuluu viisi jäsentä. Kullekin 
jäsenelle määrätään henkilökohtainen vara
mies. Sosiaali- ja terveysministeriön esityk
sestä nimitetään yksi hallituksen jäsen, joka 
toimii myös hallituksen puheenjohtaJana. 
Muista jäsenistä tulee kahden edustaa laivan
varustaJia ja kahden merenkulkijoita. Meren
kulkijotta edustavista jäsenistä tulee toisen 
edustaa miehistöä ja toisen päällystöä. Pääl
lystöä edustava jäsen nimitetään kalenteri
vuodeksi kerrallaan siten, että hallituksessa 
vuorollaan ovat edustettuina kansipäällystö 
ja konepäällystö. Mitä edellä on sanottu jä
senistä, koskee myös heidän varamiehiään. 

37 § 
Hallituksen tehtävänä on: 
1) ratkaista eläkeasiat; 
2) antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä me

renkulkijoiden eläketurvaa ja sen kehittämis
tä koskevissa asioissa; 

3) päättää eläkekassan varojen sijoittami
sesta valtuuskunnan vahvistamien periaattei
den mukaisesti; 

4) nimittää eläkekassan toimitusjohtaja 
sekä muut johtavat toimihenkilöt sekä päät
tää heidän palkkauksestaan ja muista näihin 
toimiin liittyvistä asioista; 

Ehdotus 

35 a § 
Valtuuskunnan puheenjohtajalla tai vara

puheenjohtajalla tulee olla riittävä työeläke
vakuutustoiminnan tuntemus. 

Valtuuskunnan jäsenellä tulee olla meren
kulun tai vakuutusalan, tai sijoitustoiminnan 
tuntemusta. 

35 b § 
Hallituksen jäsenen on oltava hyvämainei

nen. Hallituksen puheenjohtajalla ja varapu
heenjohtajalla tulee olla riittävä työeläkeva
kuutustoiminnan tuntemus. Hallituksessa on 
oltava riittävä merenkulkualan ja sijoitustoi
minnan asiantuntemus. 

Hallituksen jäsenettä on ennen nimittämis
tä saatava päivätty ja allekirjoitettu suostu
mus tehtävään. 

36 § 
Eläkekassan valtuuskunta nimittää neljäksi 

kalenterivuodeksi kerrallaan eläkekassan hal
lituksen, johon kuuluu viisi jäsentä. Kullekin 
jäsenelle määrätään henkilökohtainen vara
mies. Sosiaali- ja terveysministeriön esityk
sestä nimitetään yksi hallituksen jäsen, joka 
toimii myös hallituksen puheenjohtajana. 
Muista jäsenistä tulee kahden edustaa laivan
varustajia ja kahden merenkulkijoita. Meren
kulkijoita edustavista jäsenistä tulee toisen 
edustaa miehistöä ja toisen päällystöä. Pääl
lystöä edustava jäsen nimitetään kalenteri
vuodeksi kerrallaan siten, että hallituksessa 
vuorollaan ovat edustettuina kansipäällystö 
ja konepäällystö. 

37 § 
Hallituksen tehtävänä on: 
1) huolehtia eläkekassan hallinnosta ja sen 

toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä; 
2) ratkaista eläkeasiat; 
3) antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä me

renkulkijoiden eläketurvaa ja sen kehittämis
tä koskevissa asioissa; 

4) huolehtia, että eläkekassan kirjanpidon 
ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti 
järjestetty; 

5) hyväksyä eläkekassan sijoitussuunnitel
ma; 
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5) laatia vuosittain eläkekassan tilinpäätös, 
joka käsittää myös toimintakertomuksen; 

6) kantaa ja vastata eläkekassan puolesta; 
sekä 

7) hoitaa eläkekassan ne asiat, jotka eivät 
kuulu valtuuskunnan hoidettaviksi. 

Hallituksella on oikeus antaa 1, 3, 6 ja 7 
kohdassa mainitut asiat tai osa niistä jaos
tonsa, jäsenensä taikka muun sellaisen toimi
henkilön ratkaistavaksi, joka täyttää 35 §:n 2 
momentissa mainitut kelpoisuusvaatimukset. 

38 § 

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertai
sella äänten enemmistöllä. Aänten mennessä 
tasan, tulee päätökseksi puheenjohtajan kan
nattama mielipide. 

50§ 
Hallituksen tai valtuuskunnan jäsen, eläke

kassan toimitusjohtaja ja 40 §:ssä mainittu 
hallitukseen kuulumaton henkilö on velvolli
nen korvaamaan kassalle aiheuttamansa va
hingon. Jos vahinko on useiden aiheuttama, 
jakaantuu heidän korvausvastuunsa vahin-

Ehdotus 

6) päättää eläkekassan varojen sijoittami
sesta; 

7) nimittää eläkekassan toimitusjohtaja 
sekä muut johtavat toimihenkilöt sekä päät
tää heidän palkkauksestaan ja muista näihin 
toimiin liittyvistä asioista; 

8) laatia vuosittain eläkekassan tilinpäätös, 
joka käsittää myös toimintakertomuksen; 

9) kantaa ja vastata eläkekassan puolesta; 
sekä 

1 0) hoitaa eläkekassan ne asiat, jotka eivät 
kuulu valtuuskunnan hoidettaviksi. 

Hallituksella on oikeus antaa 1 momentin 
2, 6, 9 ja JO kohdassa mainitut asiat tai osa 
niistä jaostonsa, jäsenensä taikka eläkekassan 
toimihenkilön ratkaistavaksi. 

38 § 

Hallituksen päätös sijoitussuunnitelman 
hyväksymisestä tulee tehdä kahden kol
masosan enemmistöllä annetuista äänistä. 
Muissa asioissa hallituksen päätökset teh
Q.ään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 
Aänten mennessä tasan tulee päätökseksi 
puheenjohtajan kannattama mielipide. 

39 a § 
Eläkekassan toimitusjohtajan on oltava 

hyvämaineinen ja hänellä on oltava riittävä 
työeläkevakuutustoiminnan, sijoitustoimin
nan ja liikkeenjohdon tuntemus. Jos eläke
kassalla on toimitusjohtajan sijainen, häneen 
sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään toi
mitusjohtajasta. 

Toimitusjohtajalta on ennen nimitystä saa
tava päivätty ja allekirjoitettu suostumus teh
tävään. Toimitusjohtajan tulee hoitaa eläke
kassan juoksevaa hallintoa hallituksen anta
mien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 
Toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että 
kirjanpito on lain mukainen ja varainhoilo 
luotettavalla tavalla järjestetty. 

50§ 
Hallituksen ja valtuuskunnan jäsen, eläke

kassan toimitusjohtaja ja 37 §:n 2 momentis
sa mainittu hallitukseen kuulumaton henkilö 
on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka 
hän on toimessaan tahallisesti tai luottamuk
sesta aiheuttanut eläkekassalle. Sama koskee 
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gonkorvauslain (412/1974) 6 luvun säännös
ten mukaan. 

Jos korvausvelvollisen syyksi jää vain lie
vä huolimattomuus, voidaan korvauksen 
määrää alentaa, milloin se vahingon suuruu
teen ja muihin seikkoihin nähden harkitaan 
kohtuulliseksi. Työntekijän asemassa olevan 
vahingonkorvausvastuuseen on kuitenkin 
sovellettava vahingonkorvauslain ja työsopi
muslain (32011970) säännöksiä työntekijän 
korvausvastuusta. 

56§ 

Eläkekassan varat on pääasiallisesti ja mi
käli mahdollista sijoitettava Suomen kaup
palaivaston ja kauppamerenkulun kehittämis
tä palveleviin tarkoituksiin. 

Sijoituksia tehtäessä on huolehdittava sijoi
tusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muu
tettavuudesta sekä niiden asianmukaisesta 
monipuolisuudesta ja hajauttamisesta. Täl
löin noudatetaan lisäksi soveltuvin osin va
kuutusyhtiöalain (1062/1979) 10 luvun 3 §:n 
sekä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 
(354/1997) 15 §:n 2 momentin säännöksiä. 
Eläkekassan on laadittava sijoitussuunnitel
ma noudattaen soveltuvin osin, mitä työelä
kevakuutusyhtiöistä annetun lain 28 §:ssä 
säädetään. 

Asianomainen ministeriö antaa määräykset 
2 momentissa tarkoitettujen säännösten so
veltamisesta eläkekassaan. Vakuutusvalvon
tavirasto antaa tarvittaessa tarkemmat mää
räykset 2 momentissa tarkoitetun sijoitus
suunnitelman laatimisesta ja toimittamisesta. 

Ehdotus 

vahinkoa, joka tätä lakia, sosiaali- ja ter
veysministeriön tai V akuutusvalvontaviras
ton määräyksiä tai vakuutusta koskevia pe
rusteita rikkomalla on aiheutettu eläkekassan 
toimintapiiriin kuuluvalle tai kuuluneelle 
henkilölle, eläkkeen tai muun etuuden saa
jalle tai muulle henkilölle. V ahingonkor
vauksen sovittelusta sekä korvausvastuun 
jakautumisesta kahden tai useamman kor
vausvelvollisen kesken on voimassa, mitä 
vahingonkorvauslain (412!1974) 2 ja 6 lu
vussa säädetään. 

Työntekijän asemassa olevan vahingonkor
vausvastuuseen on kuitenkin sovellettava 
vahingonkorvauslain 4 luvun ja työsopimus
lain (32011970) 51 §:n säännöksiä työnteki
jän korvausvastuusta. 

56§ 
Eläkekassan sijoitustoiminnan on oltava 

itsenäistä ja sitä varten on oltava riittävä 
henkilöstö toiminnan luonne ja laajuus huo
mioon ottaen. 

Eläkekassan varat on ensisijaisesti sijoitet
tava Suomen kauppalaivaston ja kauppame
renkulun kehittämistä palveleviin tarkoituk
siin. Sijoituksia tehtäessä on huolehdittava 
sijoitusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi 
muutettavuudesta sekä niiden asianmukaises
ta monipuolisuudesta ja hajauttamisesta. Täl
löin noudatetaan lisäksi soveltuvin osin va
kuutusyhtiölain (1062/1979) 10 luvun 3 §:n 
sekä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 
15 §:n 2 momentin säännöksiä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Vakuutus
valvontavirasto antavat määräykset tässä py
kälässä tarkoitettujen säännösten soveltami
sesta eläkekassaan noudattaen vastaavasti, 
mitä vakuutusyhtiölain JO luvun 3 §:ssä sekä 
työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 
15 §:n 2 momentissa säädetään. 

56 a § 
Hallituksen on laadittava eläkekassalle sen 
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57§ 
Eläkekassan tulee vuosittain kahden kuu

kauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistami
sesta toimittaa V akuutusvalvontavirastolle 
tämän laatiman kaavan mukainen kertomus 
toiminnastaan ja tilastaan. 

Ehdotus 

varojen sijoittamista koskeva suunnitelma 
(sijoitussuunnitelma). Sijoitussuunnitelmassa 
on erityisesti otettava huomioon eläkekassan 
harjoittaman vakuutustoiminnan luonne ja 
3 §:n 4 momentissa asetetut vaatimukset 
eläkekassan toiminnalle. Sijoitussuunnitel
maan on liitettävä eläkekassan vakuutusma
temaatikon lausunto siitä, täyttääkö sijoitus
suunnitelma eläkekassan vastuuvelan luon
teen asettamat vaatimukset eläkekassan si
joitus toiminnalle. 

Sijoitussuunnitelmasta on käytävä ilmi, 
missä määrin eläkekassa ostaa varainhoito
palveluja, sijoitustoiminnan asiantuntijapal
veluja. aputoimintoja tai niihin rinnastettavia 
muita palveluja. 

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkemmat 
määräykset tässä pykälässä tarkoitetusta si
joitussuunnitelmasta. 

57§ 
Merimieseläkekassa on V akuutusvalvonta

viraston valvonnan alainen. Eläkekassan tu
lee vuosittain kahden kuukauden kuluessa 
tilinpäätöksen vahvistamisesta toimittaa Va
kuutusvalvontavirastolle sen laatiman kaavan 
mukainen kertomus toiminnastaan ja tilas
taan. 

64 d § 
Mitä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun 

lain 31 §:ssä säädetään työeläkevakuutusyh
tiön varojen haltuunotosta, noudatetaan so
veltuvin osin Merimieseläkekassaan. 

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä jou
lukuuta 1999. 

Merimieseläkekassan on järjestettävä toi
mintansa tämän lain mukaiseksi vuoden ku
luessa lain voimaantulosta. 




