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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lyhytaikaisissa
työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain, taiteilijoiden ja
eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain,
maatalousyrittäjien eläkelain ja merimieseläkelain muut-
tamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi lyhytai-
kaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin
eläkelakiin, taiteilijoiden ja eräiden erityis-
ryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelakiin,
maatalousyrittäjien eläkelakiin ja meri-
mieseläkelakiin uuden perustuslain edellyt-
tämät lain tasoiset säännökset työeläkekas-
san, esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden eri-
tyisryhmien eläkekassan, maatalousyrittäjien
eläkelaitoksen ja merimieseläkekassan tilin-
päätöksestä ja tilintarkastuksesta. Samalla
säännöksiin liittyvät viranomaisvaltuudet an-
taa tarkempia oikeussääntöjä mainituista asi-
oista ehdotetaan muutettaviksi vastaamaan
perustuslain vaatimuksia.

Työeläkekassan, esiintyvien taiteilijoiden
ja eräiden erityisryhmien eläkekassan ja maa-

talousyrittäjien eläkelaitoksen osalta sään-
nösten pääasiallinen sisältö siirrettäisiin la-
keihin mainittujen eläkelaitosten ohjesäännöt
sisältävistä asetuksista. Siten näiden eläkelai-
tosten tilinpäätökseen ja tilintarkastukseen
sovellettaisiin soveltuvin osin vakuutusyh-
tiöihin sovellettavia säännöksiä kuten ny-
kyisinkin. Säännöksiä ehdotetaan kuitenkin
myös täsmennettäviksi ja täydennettäviksi.

Lisäksi ehdotetaan, että mainittujen eläke-
laitosten sijoitustoiminnasta ja sen suuntaa-
misesta annetut säännökset ajanmukaistettai-
siin.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan mahdollisimman pian sen jälkeen kun
ne on hyväksytty ja vahvistettu.

—————
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YLEISPERUSTELUT

1. Nykyt i la ja muutostarve

1.1. Uuden perustuslain vaatimukset

Maaliskuun 1 päivänä 2000 voimaan tul-
leen uuden perustuslain 80 §:n 1 momentti
sisältää valtioneuvoston ja ministeriön ase-
tuksenantovaltuutta koskevan säännöksen.
Pykälän mukaan asetuksella voidaan antaa
säännöksiä vain perustuslaissa tai muussa
laissa säädetyn nimenomaisen valtuuden no-
jalla. Siten tarkempien määräysten antaminen
asetuksen nojalla (jatkodelegointi) on nykyi-
sin perustuslain vastaista. Käytännössä tämä
tarkoittaa sitä, että ne oikeussäännöt, jotka
aikaisemmin annettiin asetuksen valtuutuk-
sella ministeriön määräyksinä, tulee nykyisin
antaa lain tasoisen valtuutuksen nojalla mi-
nisteriön asetuksina. Vastaavasti perustuslain
80 §:n 2 momentin nojalla muu viran-
omainen voidaan valtuuttaa ainoastaan lailla
antamaan oikeussääntöjä määrätyistä asiois-
ta, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liitty-
viä erityisiä syitä eikä sääntelyn asiallinen
merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla
tai asetuksella.

Työeläkekassan, esiintyvien taiteilijoiden
ja eräiden erityisryhmien eläkekassan ja maa-
talousyrittäjien eläkelaitoksen tilinpäätökses-
tä ja tilintarkastuksesta säädetään nykyisin
asetuksilla, jotka sisältävät näiden eläkelai-
tosten ohjesäännöt. Asetuksilla valtuutetaan
sekä sosiaali- ja terveysministeriö että näitä
eläkelaitoksia valvova Vakuutusvalvontavi-
rasto antamaan asiasta oikeussääntöjä. Me-
rimieseläkekassan vastaavat säännökset sisäl-
tyvät merimieseläkelakiin (72/1956), jäljem-
pänä MEL, mutta ne eivät kuitenkaan kaikil-
ta osin ole riittävän täsmällisiä. Lisäksi sään-
nökset ovat myös viranomaisvalvonnan kan-
nalta osittain puutteellisia.

Muiden kuin edellä mainittujen lailla pe-
rustettujen eläkelaitosten tilinpäätöksestä ja
tilintarkastuksesta säädetään lain tasolla. Si-
ten esimerkiksi työeläkevakuutusyhtiöihin
sovelletaan työeläkevakuutusyhtiöistä anne-

tun lain (354/1997), jäljempänä TVYL, 1 §:n
nojalla vakuutusyhtiölain (1062/1979), jäl-
jempänä VYL, 9 ja 10 luvun säännöksiä tilin-
tarkastuksesta ja tilinpäätöksestä.

Koska valtuudet antaa tarkempia oikeus-
sääntöjä työeläkekassan, esiintyvien taiteili-
joiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan
ja maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tilintar-
kastuksesta ja tilinpäätöksestä puuttuvat
merkittävältä osin lain tasolta, sosiaali- ja
terveysministeriö ei voi nykyisin asetuksel-
laan eikä Vakuutusvalvontavirasto määräyk-
sillään antaa tähän liittyvistä valvonnan kan-
nalta merkityksellisistä seikoista tarkempia
oikeussääntöjä kuten muille vakuutuslaitok-
sille.

Koska säännökset ovat muutoinkin osittain
puutteelliset ja epätäsmälliset, myös säännös-
ten soveltamisessa voi esiintyä tulkintavaike-
uksia.

Tilintarkastusta ja tilinpäätöstä koskevat
yhteisöoikeudelliset perussäännöt voidaan
muutoinkin luonteensa puolesta katsoa kuu-
luvan lain tasolla säädettäviksi.

1.2. Sijoitustoiminnan lähtökohdat

Lailla perustettujen eläkelaitosten sijoitus-
toimintaa koskevissa säännöksissä edellyte-
tään, että eläkelaitoksen sijoitukset tulisi
kohdistaa eläkelaitoksen toimintapiirissä alan
tuotannollisiin tarkoituksiin. Säännökset pe-
rustuvat aikaan, jolloin mainittujen eläkelai-
tosten sijoitustoiminta muodostui lähes pel-
kästään lainan annosta alan yrityksille. Ny-
kyisin, rahoitusmarkkinoiden vapautumisen
jälkeen tilanne on toinen. Aikaisemmin oli
kyse varojen niukkuudesta, nykyisin enem-
mänkin luotonannon hinnasta. Tämä näkyy
muun muassa siinä, että niin sanottujen ta-
kaisinlainojen kysyntä on nykyisin lähes ty-
rehtynyt. Toisaalta säännökset ovat ristirii-
dassa sijoitustoiminnalle asetettujen hajaut-
tamisvaatimusten kanssa. Tästä syystä sään-
nösten noudattaminen käytännössä on osoit-
tautunut hankalaksi ellei mahdottomaksi.
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2. Ehdotetut muutokset

Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työn-
tekijäin eläkelakiin (134/1962), jäljempänä
LEL, taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin
kuuluvien työntekijäin eläkelakiin
(662/1985), jäljempänä TaEL ja maatalous-
yrittäjien eläkelakiin (467/1969), jäljempänä
MYEL ehdotetaan otettavaksi nykyisin ohje-
säännön sisältävissä asetuksissa olevat sään-
nökset eläkelaitosten tilinpäätöksestä ja tilin-
tarkastuksesta. Tällöin sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön ja Vakuutusvalvontaviraston val-
tuudet antaa tarkempia asiaan liittyviä oike-
ussäännöksiä perustuisivat lain tasoiseen val-
tuutukseen. Lisäksi ehdotetaan, että mainittu-
ja lakeja sekä MEL:ia täydennetään ja ajan-
mukaistetaan siten, että säännökset vastaisi-
vat soveltuvin osin muiden eläkelaitosten ti-
linpäätös- ja tilintarkastussäännöstöä.

Sijoitustoiminnan vaatimusten muuttami-
seksi vastaamaan sijoitusympäristössä tapah-
tuneita muutoksia ehdotetaan, että mainituis-
ta laeista poistettaisiin säännökset, jotka edel-
lyttävät sijoitustoiminnan suuntaamista tie-
tylle, eläkelaitoksen toimintapiirissä olevalle
alalle.

3. Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole taloudellisia tai organisa-
torisia vaikutuksia. Esitys lakien muuttami-
sesta perustuslain mukaiseksi mahdollistaisi
sosiaali- ja terveysministeriön ja Vakuutus-
valvontaviraston oikeussääntöjen keskeyty-

mättömän antamisen ja toisaalta selkeyttäisi
valvonnallisten keinojen olemassaoloa.

Sijoitustoiminnan suuntaamisen osalta
muutoksella ei ole merkittäviä taloudellisia
vaikutuksia, koska eläkelaitosten sijoitustoi-
minnassa ei nykyisinkään ole voitu ottaa
huomioon säännösten vaatimuksia sijoittami-
sesta alan tuotannollisiin tarkoituksiin.

Koska muilla eläkelaitoksilla, eli työeläke-
vakuutusyhtiöillä, eläkesäätiöillä ja eläkekas-
soilla ei ole vastaavia sijoitustoiminnan suun-
taamisvaatimuksia, esitys saattaa lailla perus-
tetut eläkelaitokset muiden eläkelaitosten
kanssa kilpailullisesti samanarvoisen ase-
maan.

4. Asian valmiste lu

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveys-
ministeriössä virkamiestyönä. Lailla perustet-
tuja eläkelaitoksia ja Vakuutusvalvontaviras-
toa on kuultu valmistelun yhteydessä. Esityk-
sestä on lisäksi pyydetty lausunnot oikeus-
ministeriöltä, kauppa- ja teollisuusministeri-
öltä, kirjanpitolautakunnalta, Vakuutusval-
vontavirastolta, työeläkekassalta, esiintyvien
taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläke-
kassalta, maatalousyrittäjien eläkelaitokselta,
merimieseläkekassalta, Työeläkevakuuttajat
TELA:lta, Teollisuuden ja Työnantajin Kes-
kusliitolta, Akava ry:ltä ja Suomen Ammatti-
liittojen Keskusliitto SAK:lta, Maa- ja metsä-
taloustuottajien Keskusliitto MTK:lta, Suo-
men Yrittäjiltä ja Palvelutyönantajilta.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotusten perustelut

1.1. Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien
työntekijäin eläkelaki

2 c §. Työeläkekassan sisäisestä valvonnas-
ta ja riskienhallintajärjestelmistä ei ole ny-
kyisin säännöksiä lain tasolla. Työeläkeva-
kuutusyhtiöiden osalta sovelletaan VYL:n 10
luvun 3 c §:n säännöksiä, joiden mukaan va-

kuutusyhtiön hallituksen velvollisuutena on
huolehtia, että yhtiöllä on sen toiminnan laa-
tuun ja laajuuteen nähden riittävä sisäinen
valvonta ja riittävät riskienhallintajärjestel-
mät. Säännöksen mukaan Vakuutusvalvonta-
virasto antaa tarkemmat määräykset sisäises-
tä valvonnasta ja riskienhallintajärjestelmistä.

Yhdenmukaisesti edellä mainittujen sään-
nösten kanssa pykälän 2 momenttiin otettai-
siin hallituksen tehtäviä ja vastuuta selkeyt-
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tävä säännös huolehtia työeläkekassan toi-
minnan laatuun ja laajuuteen nähden riittä-
västä riskienhallintajärjestelmistä.

Vastaavasti pykälän 5 momenttiin otettai-
siin säännökset Vakuutusvalvontaviraston
valtuudesta antaa tarkempia määräyksiä si-
säisen valvonnan ja riskienhallinnan järjes-
tämisestä. Määräykset olisivat luonteeltaan
teknisiä.

9 §. Työeläkekassan vastuunjakoa varten
tarvittavien suureiden laskuperusteet anne-
taan TEL:n 12 §:n 1 momentin 4 kohdan ja
LEL:n 9 §:n 1 momenttiin sisältyvän valtuu-
tuksen nojalla. Lainkohdissa säädetään vas-
tuunjaon sisällöstä ja määrästä. Lainkohdissa
ei kuitenkaan säädetä riittävällä täsmällisyy-
dellä siitä, mistä eri asioista oikeussääntöjä
voidaan antaa. Lisäksi lainkohdissa tarkoite-
tut vastuunjaon perusteet edellyttävät oikeus-
sääntöjen antamista myös muista kuin pykä-
lässä mainituista vanhuuseläkkeistä johtuvis-
ta suureista. Tämän lisäksi ministeriön oike-
ussäännöt annetaan nykyisin asetuksina. Jotta
LEL 9:n §:stä kävisi täsmällisesti ilmi, mistä
asioista sosiaali- ja terveysministeriöllä on
valtuus antaa oikeussääntöjä, ehdotetaan py-
kälään lisättäväksi tätä selventävä uusi 2
momentti. Samalla nykyinen 2 momentti siir-
tyisi 3 momentiksi.

11 §. Pykälässä säädettäisiin työeläkekas-
san sijoitustoiminnan järjestämisestä, sijoi-
tussuunnitelman laatimisesta, sen sisällöstä ja
sijoitusten suuntaamisesta eri kohteisiin sekä
sosiaali- ja terveysministeriön ja Vakuutus-
valvontaviraston oikeudesta antaa valvonnal-
lisia oikeussääntöjä sijoitustoiminnasta kuten
nykyisinkin. Oikeussäännöt olisivat lähinnä
teknisiä ja sisällöltään nykyistä täsmällisem-
min rajattuja samalla kun niiden esittämista-
paa selkiytettäisiin. Työeläkevakuutusyhtiöi-
den osalta vastaavat säännökset sisältyvät
VYL:n 10 luvun 3 b §:ään ja TVYL:n 27 ja
28 §:ään.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin työelä-
kekassan sijoitustoiminnan lähtökohdista.
Tämän mukaisesti ehdotetaan, että nykyisen
3 momentin ensimmäinen lause siirrettäisiin
1 momenttiin. Asiallisesti momentti ei sisäl-
täisi muutoksia nykyisiin säännöksiin.

Nykyisen 2 momentin toisessa virkkeessä
oleva säännös siitä, että työeläkekassan varat
on ensisijaisesti sijoitettava asianomaisen

alan tuotannollisiin tarkoituksiin, ehdotetaan
sijoitusympäristössä tapahtuneiden muutos-
ten perusteella poistettavaksi vanhentuneena.
Nykyisin keskeisessä asemassa sijoitustoi-
minnan ohjauksen kannalta on eläkelaitoksen
hallituksen vuosittain laatima sijoitussuunni-
telma, jossa ratkaistaan, mihin sijoitukset ha-
lutaan suunnata. Sijoitussuunnitelmassa on
otettava huomioon sijoitusten monipuolisuus
ja riittävä hajauttaminen sekä sijoitusten
varmuus, tuotto ja rahaksi muutettavuus.
Niin ikään eläkelaitoksen aktuaarin tehtävänä
on valvoa sijoitustoiminnan suuntaamista eri-
tyisesti siltä osin, ettei vastuuvelan sijoituk-
sille asettamien vaatimuksien vastaisia tai
muutoin epäterveitä sijoituksia tehdä. Tähän
liittyen momenttiin siirrettäisiin nykyisestä 3
momentista säännökset sijoitussuunnitelmaa
laadittaessa noudatettavista periaatteista.

Pykälän 2 momenttiin siirrettäisiin nykyi-
sin 4 momentissa olevat säännökset siitä, mi-
tä sijoitussuunnitelmasta tulisi käydä ilmi.

Vastaavalla tavoin kuin muilla vakuutuslai-
toksilla 3 momentissa säädettäisiin työeläke-
kassan velvollisuudesta kattaa vakuutustek-
ninen vastuuvelka, joka määritellään LEL:n
10 §:ssä. Nykyisin velvoite ei käy suoraan
ilmi laista, vaikka nykyisen 3 momentin toi-
sessa virkkeessä oleva velvoite noudattaa
VYL:n 10 luvun 3 §:n sekä TVYL:n 15 §:n 2
momentin säännöksiä sitä käytännössä edel-
lyttääkin. Työeläkekassan erityispiirteistä
johtuen kuitenkin vain VYL:n 10 luvun 3 §:n
2 momentti, 3 momentin 3 ja 7 kohta, 4-7
momentti sekä 9 momentti tulevat käytän-
nössä sovellettaviksi katettavaa osuutta mää-
riteltäessä.

Koska kattamisvelvollisuutta koskevat,
työeläkekassaan sovellettavat säännökset
ovat edellä mainitulla tavoin yksilöitävissä,
ehdotetaan samalla tätä vastaavat täsmennyk-
set lakiin, jolloin myös viittaus TVYL:n 15
§:n 2 momenttiin poistettaisiin tarpeettoma-
na.

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin siitä,
että työeläkekassan varoja ei saa käyttää sen
toiminnalle vieraaseen tarkoitukseen kuten
nykyisessä 2 momentissakin. Nykyisessä
säännöksessä oleva ilmaisu osake-enemmis-
tön hankinnan luvanvaraisuudesta, toisin sa-
noen niin sanotusta osakaskontrollista, ehdo-
tetaan korvattavaksi täsmällisemmällä il-
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miasulla osakeyhtiölain (734/1978) 1 luvun 3
§:ssä tarkoitetusta määräämisvallasta muuta
liikettä kuin vakuutusliikettä harjoittavassa
yhteisössä. Säännös vastaisi TVYL:n 5 §:n 1
momenttia.

Työeläkekassa ei voi harjoittaa muuta toi-
mintaa kuin laissa tarkoin rajattua eläketur-
van toimeenpanoa. Myös muut vakuutuslai-
tokset voivat harjoittaa omalla vastuullaan
ainoastaan vakuutusliikettä. Muunlainen toi-
minta saattaisi johtaa sellaisiin liiketoimin-
nan muotoihin, jotka saattaisivat vaarantaa
vakuutetut edut. Eläkelaitokset poikkeavat
kuitenkin muista vakuutusyrityksistä siinä,
että ne hoitavat lakisääteisen eläketurvan
toimeenpanoa.

Koska työeläkekassan toiminnan lähtökoh-
dat ovat pitkälti samanlaiset kuin työeläke-
vakuutusyhtiöllä, ehdotetaan pykälän 5 mo-
menttiin säännöstä siitä, ettei työeläkekassa
saisi ilman Vakuutusvalvontaviraston suos-
tumusta omistaa yli kymmentä prosenttia
osakkeista, jäsenosuuksista tai yhtiöosuuksis-
ta eikä yli kymmentä prosenttia kaikkien
osakkeiden, jäsenosuuksien tai yhtiöosuuksi-
en tuottamasta äänimäärästä julkisen valvon-
nan alaisessa luotto- tai rahoituslaitoksessa
rahastoyhtiötä lukuun ottamatta. Säännös
vastaisi TVYL:n 5 §:n 2 momentin säännök-
siä. Vastaavat ilmoitusvelvollisuutta ja han-
kinnan kieltämistä koskevat säännökset sisäl-
tyvät myös luottolaitostoiminnasta annetun
lain (1607/1993) 2 luvun 18 ja 19 §:ään.
Näin ollen hankkiessaan luotto- tai rahoitus-
laitoksen osakkeita tai osuuksia, joiden mää-
rä ylittäisi edellä mainitut enimmäisrajat,
työeläkekassan olisi ilmoitettava tästä sekä
Vakuutusvalvontavirastolle että rahoitustar-
kastukselle.

Pykälän 6 momenttiin ehdotetaan vastaavat
säännökset omistusosuuksien laskemisesta
kuin TVYL:n 5 §:n 3 momentissakin.

Pykälän 7 momentti vastaisi nykyistä 5
momenttia.

Pykälän 8 momentissa säädettäisiin Vakuu-
tusvalvontaviraston oikeudesta antaa tarvit-
taessa määräyksiä pykälän 1 ja 2 momentissa
tarkoitetuista sijoitustoiminnan itsenäisyy-
destä, sijoitussuunnitelmasta ja varainhoito-
ja muiden palvelujen käytöstä. Sosiaali- ja
terveysministeriön valtuudesta antaa asetuk-
sella säännökset vastuuvelkaan rinnastetta-

vista eristä säädettäisiin 3 momentissa. Asia-
sisällöltään säännökset vastaisivat siten voi-
massa olevia säännöksiä.

11 e §. Uuteen 11 e §:ään ehdotetaan otet-
tavaksi säännökset työeläkekassan kirjanpi-
dosta, tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätök-
sestä. Asiallisesti säännökset vastaisivat työ-
eläkekassan ohjesäännön sisältävän asetuk-
sen (846/1975), jäljempänä ohjesääntöasetus,
17 §:n 1 momenttia, jonka mukaan työeläke-
kassan tilivuotena on kalenterivuosi ja kir-
janpidosta on soveltuvin osin voimassa, mitä
on säädetty tai määrätään vakuutusyhtiön kir-
janpidosta. Pykälässä säädettäisiin kuitenkin
nykyistä täsmällisemmin, mitä säännöksiä
sovellettaisiin työeläkekassan kirjanpidossa
sekä tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
laadinnassa.

Kotimaisten vakuutusyhtiöiden osalta vas-
taavat säännökset sisältyvät VYL:n 10 lu-
kuun. VYL:n säännöksiä sovelletaan muun
muassa työeläkevakuutusyhtiöihin, joiden ti-
linpäätös ja kirjanpito vastaa pitkälti muiden
eläkelaitosten tilinpäätöstä ja kirjanpitoa.

Selvyyden vuoksi pykälään otettaisiin
säännökset konsernitilinpäätöksen laatimises-
ta, koska kassa muodostaa konsernin omis-
tamiensa kiinteistöyhtiöiden kanssa. Konser-
niin voi kuulua lisäksi muita yrityksiä, kuten
esimerkiksi tytäryrityksinä olevia sijoitus- ja
atk-yrityksiä tai muita kassan liiketoimintaa
tukevia palveluyrityksiä, jotka liitetään kas-
san konsernitilinpäätökseen.

Pykälän 1 momentin mukaan työeläkekas-
san kirjanpidossa ja tilinpäätöksen sekä kon-
sernitilinpäätöksen laadinnassa noudatettai-
siin kirjanpitolakia (1336/1997), jäljempänä
KPL ja kirjanpitoasetusta (1339/1997), jäl-
jempänä KPA, ellei ehdotetun lain säännök-
sistä muuta johtuisi. KPL:n osalta poikkeuk-
sista säädettäisiin erityisesti esillä olevassa
pykälässä sekä uudessa 11 j §:ssä.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin niistä
VYL:n 10 luvun säännöksistä, joita sovellet-
taisiin työeläkekassan kirjanpitoon. Nämä
VYL:n säännökset koskevat tilinpäätökseen
kuuluvien asiakirjojen selkeyttä ja tilinpää-
töksen kokonaisuutta (10 luvun 1 c §), käyt-
tö- ja sijoitusomaisuuden määritelmää (4 §),
hankintamenoa (4 a §), rahojen ja eräiden si-
joituksiksi merkittävien saamisten sekä mui-
den velkojen kuin vastuuvelan arvostamista
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taseessa (4 b §), sijoitusten ja käyttöomai-
suudeksi katsottavien sijoitusten arvostamista
ja arvonkorotusten merkitsemistä tuloslas-
kelmaan ja taseeseen (4 c §), aineettomien
hyödykkeiden ja kaluston arvonalennuksia,
tavaravaraston hankintamenoa ja kulukirja-
uksen oikaisua (4 e §) sekä vaatimusta sisäl-
lyttää tilinpäätökseen rahoituslaskelma, ja jos
kassa laatii konsernitilinpäätöksen, konsernin
rahoituslaskelma (10 §).

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin niistä
KPL:n säännöksistä, joita ei sovellettaisi työ-
eläkekassan tilinpäätöksen laadintaan. Luet-
telo vastaa soveltuvin osin VYL:n 10 luvun 1
§:n 3 momenttia. Lisäksi sovellettavuudessa
on otettu huomioon työeläkekassan erityis-
luonteesta johtuvat poikkeavuudet verrattuna
yhtiömuotoiseen eläkelaitokseen.

Pykälän 4 momentin mukaan työeläkekas-
san olisi laadittava konsernitilinpäätös nou-
dattaen soveltuvin osin VYL:n konsernitilin-
päätöksen säännöksiä. Säännökset vastaavat
2 momentin tilipäätössäännöksiä, kuitenkin
siten täydennettyinä, että sovellettaviksi tuli-
sivat myös VYL:n 10 luvun 11 a ja 11 b §,
kuten työeläkevakuutusyhtiöissäkin. Viimek-
si mainitut säännökset koskevat sitä, milloin
tytäryhteisön tai lakisääteistä työeläkevakuu-
tusta harjoittavan tytär- tai osakkuusyrityksen
tilinpäätöstietoja ei yhdistellä toisen vakuu-
tusyhtiön tai muun yhteisön konsernitilinpää-
tökseen sekä miten eräistä liiketoimista syn-
tynyttä sisäistä katetta käsitellään konserniti-
linpäätöksessä.

Työeläkekassan erityispiirteistä johtuen
pykälän 5 momentin mukaan konsernitilin-
päätökseen ei kuitenkaan sovellettaisi KPL:n
mukaista osakeyhtiön tai avoimen yhtiön
emoyrityksen konsernitilinpäätöksen laati-
misvelvollisuutta (6 luvun 1 §), konserniti-
linpäätöksen sisältöä (6 luvun 2 §), tytäryhti-
ön välitilinpäätöstä (6 luvun 5 §) eikä eräitä
konsernin sisäisiä eriä koskevia säännöksiä
(6 luvun 7 §). Säännös vastaa VYL:n 10 lu-
vun 1 §:n 4 momenttia.

Pykälän 6 momenttiin siirrettäisiin ohjesää-
töasetuksen 17 §:ään sisältyvät säännökset ti-
likauden pituudesta ja sen laatimisajankoh-
dasta. Säännöksiin ei tulisi sisällöllisiä muu-
toksia.

Pykälän 7 momenttiin siirrettäisiin ohje-
sääntöasetuksen 17 §:n 2 momentissa oleva

säännös ajankohdasta, milloin tilinpäätös oli-
si viimeistään annettava tilintarkastajille.
Samalla samaan säännökseen siirrettäisiin
ohjesääntöasetuksen 19 §:n säännös siitä,
milloin tilintarkastajien tulee antaa tilintar-
kastuskertomuksensa hallitukselle. Nämäkin
säännökset pysyisivät sisällöltään muuttu-
mattomina.

Pykälän 8 momentissa säädettäisiin sel-
vyyden vuoksi, että tilinpäätöstä varten olisi
laadittava tase-erittelyt ja liitetietojen eritte-
lyt. Erittelyvelvollisuus johtuu toisaalta
KPA:n sovellettavista säännöksistä ja toisaal-
ta siitä, että ehdotetun 11 j §:n 1 momentissa
sosiaali- ja terveysministeriön edellytetään
antavan asetuksella vakuutustoiminnan eri-
tyisluonteesta johtuvat säännökset tase-
erittelyistä ja liitetietojen erittelyistä.

11 f §. Uuteen 11 f §:ään ehdotetaan siirret-
täväksi työeläkekassan nykyisen ohjesään-
töasetuksen 18 §:n asiasisältö, jonka mukaan
tilintarkastajien kelpoisuusedellytysten osalta
sovelletaan tilintarkastuslaissa (936/1994),
jäljempänä TTL, säädettyjä vaatimuksia. Oh-
jesääntöasetuksen mukaan tilintarkastuksesta
on soveltuvin osin voimassa, mitä vakuutus-
yhtiön tilintarkastuksesta säädetään tai mää-
rätään.

Koska ohjesääntöasetuksen 18 §:n 4 mo-
mentin mukaan työeläkekassan tilintarkas-
tukseen sovelletaan vakuutusyhtiön tilintar-
kastusta koskevia säännöksiä, pykälän 1
momenttiin siirrettäisiin asiasisällöltään oh-
jesääntöasetusta vastaava säännös siitä, että
työeläkekassan tilintarkastuksesta on voi-
massa, mitä TTL:ssa säädetään. Selvennyk-
seksi säännöksessä säädettäisiin lisäksi, että
tilintarkastajalla ehdotetussa laissa tarkoitet-
taisiin TTL:n 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettua
henkilöä tai yhteisöä.

Pykälän 2 momentin mukaan työeläkekas-
salla olisi oltava vähintään kaksi tilintarkas-
tajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia.
Työeläkekassan tilintarkastajaksi voitaisiin
valita vain TTL:n 2 §:n 2 kohdassa tarkoitet-
tu hyväksytty tilintarkastaja eli henkilö tai
yhteisö, joka on hyväksytty ja rekisteröity
lain 2 luvun säännösten mukaisesti. Vähin-
tään yhden tilintarkastajan tulisi kuitenkin ol-
la Keskuskauppakamarin hyväksymä tilin-
tarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Selvyyden
vuoksi säädettäisiin lisäksi tilintarkastajan



HE 41/2002 vp8

tehtävän päättymisestä.
Pykälän 3 momenttiin siirrettäisiin nykyi-

sin ohjesääntöasetuksen 18 §:n 2 momentissa
oleva säännös valvontatilintarkastajan ja hä-
nen sijaisensa määräämisestä työeläkekassal-
le.

Pykälän 4 momentin mukaan tilintarkasta-
jalta ja varatilintarkastajalta sekä valvontati-
lintarkastajalta ja tämän sijaiselta on ennen
valintaa saatava päivätty ja allekirjoitettu
suostumus tehtävään.

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin Vakuu-
tusvalvontaviraston oikeudesta antaa tarvitta-
essa ohjeita työeläkekassan tilintarkastuksen
suorittamisesta. Tällaisilla teknisluonteisilla
ohjeilla voitaisiin paremmin tarvittaessa
varmistaa, että vakuutustoiminnan valvonnan
näkökohdat otetaan riittävästi huomioon ti-
lintarkastuksen yhteydessä.

11 g §. Pykälässä säädettäisiin Vakuutus-
valvontaviraston velvollisuudesta määrätä
työeläkekassalle tilintarkastaja. Virastolle
syntyisi tämä velvollisuus, kun virasto saisi
tietää, ettei kassalle ole valittu säännösten
edellyttämää tilintarkastajaa, ettei tilintarkas-
taja täytä TTL:n yleisiä kelpoisuusvaatimuk-
sia tai ettei tilintarkastaja ole TTL:ssa tarkoi-
tetulla tavoin riippumaton.

Pykälän 2 momentin mukaan ilmoituksen
voisi tehdä kuka tahansa, mutta kassan halli-
tuksella olisi ilmoitusvelvollisuus, jos val-
tuuskunta ei ole viivytyksettä valinnut kel-
poisuusehdot täyttävää tilintarkastajaa.

Pykälän 3 momentin mukaan kassan halli-
tusta olisi kuitenkin kuultava ennen 1 mo-
mentin mukaiseen toimenpiteeseen ryhtymis-
tä. Vakuutusvalvontaviraston määräys olisi
voimassa siihen asti kunnes kassalle on sää-
detyssä järjestyksessä valittu tilintarkastaja.

11 h §. Uuden 11 h §:n mukaan työeläke-
kassan tilintarkastajan olisi ilmoitettava Va-
kuutusvalvontavirastolle tehtäväänsä suorit-
taessaan tietoonsa saamista seikoista ja pää-
töksistä, joiden voidaan katsoa olennaisesti
rikkovan kassan toiminnan harjoittamista
koskevaa lainsäädäntöä, vaarantavan kassan
toiminnan jatkumisen tai johtavan tilintarkas-
tuskertomuksessa muistutukseen tai tilinpää-
töksen vahvistamista koskevan kielteisen
lausunnon esittämiseen. Säännös vastaa pää-
osin VYL:n 9 luvun 3 a §:ää, jota sovelletaan
muun muassa työeläkevakuutusyhtiöön.

11 i §. Koska tilintarkastus muodostaa tär-
keän osan työeläkekassan valvontaa, ehdote-
taan tilintarkastukseen liittyvistä valvonnalli-
sista oikeuksista ja velvollisuuksista säädet-
täväksi lain tasolla. Tämän mukaisesti uuteen
11 i §:ään ehdotetaan siirrettäväksi nykyisen
ohjesääntöasetuksen 20 §:n säännökset.

Ohjesääntöasetuksen 20 §:n 2 momentin
mukaan työeläkekassan tulee vuosittain vii-
kon kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta
toimittaa Vakuutusvalvontaviraston vahvis-
taman kaavan mukainen kertomus toiminnas-
taan ja tilastaan Vakuutusvalvontavirastolle,
ja Vakuutusvalvontavirasto voi muutoinkin
tarkastaa työeläkekassan toimintaa. Sama oi-
keus on eläketurvakeskuksella eläkkeiden ja
muiden etuuksien sekä työsuhde- ja muiden
eläketurvan perusteena olevien tietojen pe-
rusteella. Säännöksen sisältöön ei ehdoteta
muutoksia.

11 j §. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi
11 j §, jossa säädettäisiin sosiaali- ja terve-
ysministeriön ja Vakuutusvalvontaviraston
toimivallasta antaa oikeussääntöjä työeläke-
kassan tilinpäätöksestä ja kirjanpidosta. Toi-
mivaltasäännökset vastaisivat sisällöltään
VYL:n 10 luvun 14 §:ää. Ministeriön oikeus-
säännöt annetaan nykyisen perustuslain no-
jalla asetuksina.

Pykälän 1 momentin mukaan sosiaali- ja
terveysministeriö antaisi asetuksella työelä-
kekassan harjoittaman vakuutustoiminnan
erityisluonteesta johtuvat oikeussäännöt työ-
eläkekassan ja sen konsernin tuloslaskelman
ja taseen kaavasta sekä tuloslaskelman ja ta-
seen liitetiedoista ja toimintakertomuksessa
annettavista tiedoista. Säännös vastaa VYL:n
10 luvun 14 §:n 1 momenttia.

Pykälän 2 momentin mukaan Vakuutusval-
vontavirasto antaisi tarkemmat määräykset
työeläkekassan ja sen konsernin tilinpäätök-
sen laatimisesta. Viraston määräykset olisivat
luonteeltaan teknisiä ja sisältäisivät hallinnol-
lisen toimeenpanovallan käyttöä. Säännös
vastaa VYL:n 10 luvun 14 §:n 2 momenttia.

Pykälän 3 momentissa Vakuutusvalvonta-
virastolle annettaisiin oikeus ohjeiden ja lau-
suntojen antamiseen esillä olevan lain kirjan-
pitoa ja tilinpäätöstä koskevien säännösten,
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen sekä
KPL:n ja KPA:n soveltamisesta työeläkekas-
saan. Säännös vastaa VYL:n 10 luvun 14 §:n
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3 momenttia.
Pykälän 4 momentin mukaan työeläkekas-

san olisi laadittava tuloslaskelma ja tase an-
nettuja kaavoja yksityiskohtaisempina, jos se
olisi tarpeen tuloksen muodostumiseen vai-
kuttaneiden tekijöiden tai tase- erien selvit-
tämiseksi tai, jos se olisi tarpeen oikean ja
riittävän kuvan saamiseksi kassan tuloksesta
ja taloudellisesta asemasta.

Koska ehdotetussa 11 i §:ssä säädettäisiin
erityisesti Vakuutusvalvontaviraston tilinpää-
töksen liittyvistä valvontaoikeuksista ja, otta-
en huomioon, että Vakuutusvalvontavirastol-
la on oikeus lain 2 §:n 2 momentin nojalla
muutoinkin valvoa työeläkekassan toimintaa,
voisi Vakuutusvalvontavirasto tarkastustoi-
messaan puuttua tilinpäätöksen sisältöön 4
momentissa tarkoitetuissa tapauksissa, jos se
katsoo, että tuloslaskelma ja tase laadittuna
kaavoja yksityiskohtaisempina ei antaisi oi-
keaa kuvaa tuloksen muodostumiseen vaikut-
taneiden tekijöiden tai tase-erien selvittämi-
seksi. Vahvistetuista kaavoista poikkeaminen
voi olla välttämätöntä esimerkiksi silloin,
kun konsernitilinpäätöstä laadittaessa toisen
toimialan yritys konsolidoidaan työeläkekas-
san konsernitilinpäätökseen. Myös uudet si-
joitusinstrumentit saattavat edellyttää tilin-
päätöksen laatimista annettuja kaavoja yksi-
tyiskohtaisempina. Aikaisempi käytäntö, jos-
sa poikkeus aina vaati Vakuutusvalvontavi-
raston luvan, on muodostunut hallinnollisesti
raskaaksi ja epätarkoituksenmukaiseksi me-
nettelyksi.

Pykälän 5 momentin mukaan sosiaali- ja
terveysministeriö ja Vakuutusvalvontavirasto
velvoitettaisiin pyytämään kirjanpitolauta-
kunnan lausunto, jos niiden asetus, määräys,
ohje, lupa tai lausunto olisi KPL:n tai KPA:n
yleisen soveltamisen kannalta merkittävä.
Säännös vastaa VYL:n 10 luvun 14 §:n 5
momenttia.

Pykälän 6 momentissa säädettäisiin Vakuu-
tusvalvontaviraston oikeudesta myöntää
poikkeuksia erityistä syistä määräajaksi tilin-
päätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimi-
sessa ehdotetuista vaatimuksista. Poikkeukset
liittyisivät tilinpäätöksen ja konsernitilinpää-
töksen esittämistapaan, kuten taseen laatimi-
sessa noudatettavien kaavojen erien yhdiste-
lemisestä tai uudelleennimeämisestä, liitetie-
doista, toimintakertomuksen tarkemmasta si-

sällöstä tai tase-erittelystä sekä tilikauden pi-
tuuteen ja niiden laatimisajankohtaan. Sään-
nös vastaa asiasisällöltään VYL:n 10 luvun
14 §:n 6 momenttia.

Voimaantulo. Jotta hallinnollisten oikeus-
sääntöjen antaminen voisi jatkua keskeytyk-
settä, sosiaali- ja terveysministeriön ja Va-
kuutusvalvontaviraston tulisi voida kuitenkin
jo kuluvan vuoden aikana antaa tilinpäätöstä
ja tilintarkastusta koskevat tarkemmat oike-
ussäännökset. Tästä syystä olisi toivottavaa,
ottaen huomioon oikeussäännösten valmiste-
luun varattava aika, että lait voisivat tulla
voimaan jo kuluvan vuoden alkusyksystä.

Koska ohjesääntöasetusten 17—20 §:n
asiasisältö ehdotetaan siirrettäväksi lakiin,
ehdotetaan, että mainitut pykälät samalla
kumottaisiin ohjesääntöasetuksesta tarpeet-
tomina.

1.2. Taiteilijoiden ja eräiden erityisryh-
miin kuuluvien työntekijäin eläkelaki

2 b §. Pykälään ehdotetaan vastaavia muu-
toksia kuin LEL:n 2 c §:ään.

7 §. Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden eri-
tyisryhmien eläkekassan vastuunjakoa varten
tarvittavien suureiden laskuperusteet anne-
taan TaEL:n 7 §:n 4 momentin nojalla, jossa
viitataan työntekijäin eläkelain (395/1961),
jäljempänä TEL, 12 §:ssä tarkoitettuihin oi-
keussääntöjen antamisvaltuutuksiin. Valtuu-
tus sisältyy TEL:n 12 §:n 1 momenttiin, jossa
säädetään vanhuuseläkkeistä johtuvan vas-
tuun määrästä. Lainkohdassa ei säädetä kui-
tenkaan riittävällä tarkkuudella siitä, mistä
eri asioista oikeussääntöjä voidaan antaa. Li-
säksi vastuunjaon perusteet edellyttävät oi-
keussääntöjen antamista myös muista kuin
vanhuuseläkkeistä johtuvista suureista. Mi-
nisteriön oikeussäännöt annetaan nykyisin
asetuksina. Tämän mukaisesti ehdotetaan, et-
tä pykälään otettaisiin uusi 5 momentti, jol-
loin oikeussääntöjen antovaltuus ilmenisi
suoraan asianomaisesta lainkohdasta. Samal-
la oikeussääntöjen antamisvaltuutta täsmen-
nettäisiin.

9 §. Ehdotetut muutokset vastaavat asiasi-
sällöltään LEL :n 11 §:n muutoksia.

9 e §. Uuteen 9 e §:ään ehdotetaan sään-
nöksiä, jotka vastaavat asiasisällöltään LEL:n
11 e §:n asiasisältöä. Säännöksiin siirrettäi-
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siin vastaava ohjesääntöasetuksen 17 ja 19
§:n asiasisältö.

9 f §. Uuteen 9 f §:ään ehdotetaan siirret-
täväksi ohjesääntöasetuksen 18 §:n asiasisäl-
tö vastaavalla tavoin kuin LEL:n 11 f §:ssä.
Ohjesääntöasetuksen 20 §:n säännökset siir-
tyisivät pykälään sellaisenaan.

9 g §. Pykälä vastaisi sisällöltään ehdotet-
tua LEL:n 11 g §:ää.

9 h §. Pykälä vastaisi sisällöltään ehdotet-
tua LEL:n 11 h §:ää.

9 i §. Pykälä vastaisi sisällöltään ehdotettua
LEL:n 11 i §:ää.

9 j §. Pykälä vastaisi sisällöltään LEL:n 11
j §:ää.

Voimaantulo. Voimaantulosäännös vastaa
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työnteki-
jäin lain voimaantulosäännöstä. Vastaavasti
lakiin siirrettyjä säännöksiä vastaavat pykälät
ohjesääntöasetuksessa ehdotetaan kumotta-
viksi.

1.3. Maatalousyrittäjien eläkelaki

16 c §. Pykälään ehdotetaan vastaavia muu-
toksia kuin LEL:n 2 c §:ään.

17 §. Pykälän 2 momentissa oleva säännös
eläkelaitoksen varojen sijoittamisvelvoittees-
ta ensisijaisesti eläkelaitoksen toimintapiiriin
kuuluvien alojen tuotannollisiin tai niitä edis-
täviin tarkoituksiin ehdotetaan poistettavaksi
vastaavasti kuin LEL:n 11 §:n 2 momenttiin
sisältyvä virke. Muutoin asiasisältö vastaa
keskeisiltä osiltaan mainitun 11 §:n asiasisäl-
töä.

17 b §. Uusi 17 b § vastaa asiasisällöltään
uutta LEL:n 11 e §:ää. Säännöksiin siirrettäi-
siin vastaavat ohjesääntöasetuksen 17 ja 19
§:n asiasisällöt.

17 c §. Uusi 17 c § vastaa keskeiseltä asia-
sisällöltään LEL:n 11 f §:ää. Vastaavasti oh-
jesääntöasetuksen 20 § siirtyisi pykälään sel-
laisenaan.

17 d §. Pykälä vastaa keskeiseltä asiasisäl-
löltään LEL :n 11 g §:ää.

17 e §. Pykälä vastaa keskeiseltä asiasisäl-
löltään LEL:n 11 h §:ää.

17 f §. Pykälä vastaa keskeiseltä asiasisäl-
löltään LEL:n 11 i §:ää.

17 g §. Pykälä vastaa keskeiseltä asiasisäl-
löltään LEL:n 11 j §:ää.

Voimaantulo. Voimaantulo vastaa lyhytai-
kaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin
eläkelain voimaantuloa. Vastaavasti lakiin
siirrettyjä säännöksiä vastaavat pykälät ohje-
sääntöasetuksessa ehdotetaan kumottavaksi.

1.4. Merimieseläkelaki

3 a §. Pykälä vastaa asiasisällöltään ehdo-
tettuja muutoksia LEL:n 9 §:ään.

37 §. Pykälän 1 momentin 4 kohtaan ja 3
momenttiin ehdotetaan vastaavia muutoksia
kuin LEL:n 2 c §:ään.

51 §. Pykälään ehdotetaan muutoksia, jotka
vastaavat asiasisällöltään uutta LEL:n 11 f
§:ää.

51 a §. Pykälä vastaa asiasisällöltään
LEL:n 11 g §:ää.

54 §. Pykälään ehdotetaan muutosta, joka
vastaa asiasisällöltään uutta LEL:n 11 e §:ää.

54 a §. Pykälä vastaa asiasisällöltään
LEL:n 11 j §:ää.

56 §. Pykälän 2 momentissa edellytetään,
että eläkekassan varat on pääsääntöisesti ja
mikäli mahdollista sijoitettava Suomen
kauppalaivaston ja kauppamerenkulun kehit-
tämistä palveleviin tarkoituksiin. Säännös
ehdotetaan poistettavaksi vastaavasti kuin
LEL:n 11 §:n 2 momentissa oleva virke.
Muutoin asiasisältö vastaa mainitun 11 §:n
asiasisältöä.

57 §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan
vastaavia muutoksia kuin LEL:n 11 i §:n 1
momenttiin.

Voimaantulo. Voimaantulo vastaa lyhytai-
kaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin
eläkelain voimaantuloa.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset:
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Lakiehdotukset

1.

Laki

lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

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

jäin eläkelain (134/1962) 2 c §:n 2 momentti ja 11 §,
sellaisina kuin ne ovat laissa 1043/1999, sekä
lisätään 2 c §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1043/1999, uusi 5 momentti, 9

§:ään, sellaisena kuin se on laeissa 750/1974, 1294/1996 ja 1264/1999, uusi 2 momentti, jol-
loin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, sekä lakiin uusi 11 e—11 j § seuraavasti:

2 c §
— — — — — — — — — — — — — —

Hallituksen tehtävänä on huolehtia työelä-
kekassan hallinnosta ja sen toiminnan asian-
mukaisesta järjestämisestä sekä työeläkekas-
san toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden
riittävästä sisäisestä valvonnasta ja riittävistä
riskienhallintajärjestelmistä.
— — — — — — — — — — — — — —

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkemmat
määräykset sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan järjestämisestä.

9 §
— — — — — — — — — — — — — —

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
säädetään perusteista, jotka koskevat edellä 1
momentissa tarkoitettua työeläkekassan ja
muiden lainkohdassa tarkoitettujen eläkela-
kien mukaista toimintaa harjoittavien eläke-
laitosten välistä kustannustenjakoa.
— — — — — — — — — — — — — —

11 §
Työeläkekassan sijoitustoiminnan on olta-

va itsenäistä ja sitä varten on oltava riittävä
henkilöstö toiminnan luonne ja laajuus
huomioon ottaen. Sijoituksia tehtäessä on

huolehdittava sijoitusten varmuudesta, tuo-
tosta ja rahaksi muutettavuudesta sekä nii-
den asianmukaisesta monipuolisuudesta ja
hajauttamisesta. Työeläkekassan on laaditta-
va sijoitussuunnitelma noudattaen soveltuvin
osin, mitä työeläkevakuutusyhtiöistä anne-
tun lain 28 §:n 1 momentissa säädetään.

Sijoitussuunnitelmasta on käytävä ilmi,
missä määrin työeläkekassa ostaa varainhoi-
topalveluja, aputoimintoja tai niihin rinnas-
tettavia muita palveluja.

Työeläkekassan on katettava 10 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitettu vastuuvelka sekä muut
vastuuvelkaan rinnastettavat erät, noudattaen
soveltuvin osin vakuutusyhtiölain 10 luvun
3 §:n 2 momenttia, 3 momentin 3 ja 7 kohtaa,
4—7 momenttia sekä 9 momenttia. Tarkem-
mat säännökset vastuuvelkaan rinnastettavis-
ta eristä annetaan sosiaali- ja terveysministe-
riön asetuksella.

Työeläkekassan varoja ei saa käyttää sen
toiminnalle vieraaseen tarkoitukseen. Työ-
eläkekassa ei saa ilman Vakuutusvalvontavi-
raston lupaa hankkia osakeyhtiölain
(734/1978) 1 luvun 3 §:ssä tarkoitettua mää-
räämisvaltaa muuta liikettä kuin vakuutuslii-
kettä harjoittavassa yhteisössä, jollei yhteisön
toimintaa voida pitää työeläkevakuutusliik-
keeseen liittyvänä ja tämän kannalta tarkoi-
tuksenmukaisena tai jollei kysymyksessä ole
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asunto- tai kiinteistöyhteisö.
Työeläkekassa ei saa yksin eikä yhdessä ty-

täryhteisönsä kanssa ilman Vakuutusvalvon-
taviraston lupaa omistaa yli kymmentä pro-
senttia osakkeista, jäsenosuuksista tai yhtiö-
osuuksista eikä yli kymmentä prosenttia
kaikkien osakkeiden, jäsenosuuksien tai yh-
tiöosuuksien tuottamasta äänimäärästä julki-
sen valvonnan alaisessa luotto- tai rahoitus-
laitoksessa rahastoyhtiötä lukuun ottamatta.

Edellä 4 ja 5 momentissa tarkoitettuun
omistukseen lasketaan myös sellaiset osak-
keet ja niiden tuottama äänimäärä, jotka elä-
kekassa voi optio-oikeuden tai vaihtovelka-
kirjan nojalla merkitä.

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

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarvittaessa
määräykset 1 momentissa tarkoitetuista sijoi-
tustoiminnan itsenäisyydestä, 2 momentissa
tarkoitetusta sijoitussuunnitelmasta sekä si-
joitustoimintaa täydentävien varojenhoito-
palvelujen, sijoitustoiminnan asiantuntijapal-
velujen, aputoimintojen ja näihin rinnastetta-
vien palvelujen käytöstä.

11 e §
Työeläkekassan kirjanpidossa ja tilinpää-

töksen sekä konsernitilinpäätöksen laadin-
nassa on noudatettava kirjanpitolakia
(1336/1997), jollei tämän lain kirjanpitoa ja
tilinpäätöstä koskevista säännöksistä muuta
johdu, sekä kirjanpitoasetusta (1339/1997),
jollei tämän lain kirjanpitoa ja tilinpäätöstä
koskevista säännöksistä tai 11 j §:ssä tarkoi-
tetusta sosiaali- ja terveysministeriön asetuk-
sesta tai Vakuutusvalvontaviraston määräyk-
sistä muuta johdu.

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään,
työeläkekassan tilinpäätökseen sovelletaan
myös soveltuvin osin vakuutusyhtiölain
(1062/1979) 10 luvun 1 c, 4 ja 4 a §:ää,
4 b §:n 1 momentin 1 ja 3 kohtaa sekä 2
momenttia, 4 c §:ää, 4 e §:n 1, 2 ja 4 mo-
menttia ja 10 §:n 1 momenttia.

Kirjanpitolain 1 luvun 4 §:n 1 momenttia, 3
luvun 1 §:n 3—5 momenttia, 2 §:n 2 mo-
menttia sekä 6, 9, 11 ja 13 §:ää, 4 luvun 1, 3
ja 4 §:ää, 5 §:n 3—5 momenttia ja 7 §:ää, 5

luvun 2 §:ää, 3 §:n 2 momenttia, 4 §:ää, 12
§:n 2 momenttia sekä 13, 16, 17 ja 20 §:ää
sekä 7 lukua ei sovelleta työeläkekassan ti-
linpäätöksen laatimiseen.

Työeläkekassa on velvollinen laatimaan ja
sisällyttämään tilinpäätökseensä konserniti-
linpäätöksen noudattaen soveltuvin osin, mi-
tä säädetään vakuutusyhtiölain 10 luvun 1 c,
4 ja 4 a §:ssä, 4 b §:n 1 momentin 1 ja 3 koh-
dassa sekä 2 momentissa, 4 c §:ssä, 4 e §:n 1,
2 ja 4 momentissa sekä 11 a ja 11 b §:ssä.

Kirjanpitolain 6 luvun 1 §:ää, 2 §:n 2 mo-
menttia, 5 §:n 1 momenttia ja 7 §:n 6 mo-
menttia ei sovelleta työeläkekassan konserni-
tilinpäätöksen laatimiseen.

Työeläkekassan tilikautena on kalenteri-
vuosi. Tilinpäätös on laadittava kolmen kuu-
kauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Tilinpäätös on viimeistään tilikautta seu-
raavan maaliskuun loppuun mennessä annet-
tava tilintarkastajille, joiden tulee seuraavan
huhtikuun 15 päivään mennessä antaa halli-
tukselle tilintarkastuskertomuksensa.

Tilinpäätöstä varmentamaan on laadittava
tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt.

11 f §
Työeläkekassan tilintarkastuksesta on voi-

massa, mitä tässä laissa ja tilintarkastuslaissa
(936/1994) säädetään. Tässä laissa hyväksy-
tyllä tilintarkastajalla tarkoitetaan tilintarkas-
tuslain 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettua henkilöä
tai yhteisöä.

Työeläkekassan kirjanpitoa ja tilinpäätöstä
sekä hallintoa tarkastamaan on tilikaudeksi
kerrallaan valittava vähintään kaksi hyväk-
syttyä tilintarkastajaa ja heille vastaavat kel-
poisuusehdot täyttävät varatilintarkastajat.
Vähintään yhden tilintarkastajan ja varatilin-
tarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin
hyväksymä tilintarkastaja. Tilintarkastajan
tehtävä päättyy tilikauden päätyttyä pidettä-
vässä työeläkekassan valtuuskunnan varsi-
naisessa kokouksessa tai milloin uusi tilin-
tarkastaja on valittu tämän tilalle.

Yksi tilintarkastaja on nimettävä valvonta-
tilintarkastajana huolehtimaan työeläkekas-
san kirjanpidon ja hallinnon tehokkaasta val-
vonnasta tilikauden aikana. Lisäksi on nimet-
tävä yksi tilintarkastaja tai varatilintarkastaja
valvontatilintarkastajan sijaiseksi. Valvonta-
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tilintarkastajan ja tämän sijaisen on oltava
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintar-
kastaja.

Tilintarkastajalta ja varatilintarkastajalta
sekä valvontatilintarkastajalta ja tämän sijai-
selta on ennen valintaa saatava päivätty ja al-
lekirjoitettu suostumus tehtävään.

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarvittaessa
ohjeita työeläkekassan tilintarkastuksen suo-
rittamisesta.

11 g §
Vakuutusvalvontaviraston on ilmoituksesta

määrättävä työeläkekassalle kelpoisuusehdot
täyttävä tilintarkastaja, jos hyväksyttyä tilin-
tarkastajaa ei ole valittu tämän luvun tai tilin-
tarkastuslain mukaisesti tai tilintarkastajalla
ei ole tilintarkastuslain 10 §:ssä tarkoitettua
kelpoisuutta tai milloin tilintarkastaja ei ole
tilintarkastuslain 23 ja 24 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riippumaton.

Ilmoituksen saa edellä tarkoitetuissa tapa-
uksissa tehdä kuka tahansa. Työeläkekassan
hallitus on velvollinen tekemään ilmoituksen,
jollei valtuuskunta viivytyksettä valitse kel-
poisuusehdot täyttävää tilintarkastajaa.

Ennen kuin tässä pykälässä mainittu mää-
räys annetaan, on työeläkekassan hallitusta
kuultava. Määräys on voimassa siihen asti,
kun työeläkekassalle on säädetyssä järjestyk-
sessä valittu tilintarkastaja Vakuutusvalvon-
taviraston määräämän tilintarkastajan tilalle.

11 h §
Työeläkekassan tilintarkastajan on viipy-

mättä ilmoitettava Vakuutusvalvontavirastol-
le työeläkekassaa koskevista seikoista ja pää-
töksistä, jotka hän on saanut tietoonsa tehtä-
väänsä suorittaessaan ja joiden voidaan kat-
soa:

1) olennaisesti rikkovan työeläkekassan
toiminnan harjoittamista koskevaa lainsää-
däntöä;

2) vaarantavan työeläkekassan toiminnan
jatkumisen; tai

3) johtavan tilintarkastuskertomuksessa
muistutukseen tai tilinpäätöksen vahvistamis-
ta koskevan kielteisen lausunnon esittämi-
seen.

Työeläkekassan tilintarkastaja on myös
velvollinen ilmoittamaan Vakuutusvalvonta-
virastolle 1 momentissa mainituista seikoista

ja päätöksistä, jotka hän saa tietoonsa suorit-
taessaan tehtäväänsä yhteisössä, jossa työ-
eläkekassalla on kirjanpitolain 1 luvun 5
§:ssä tarkoitettu määräysvalta.

Vilpittömässä mielessä toimineelle tilintar-
kastajalle ei aiheudu vastuuta tämän pykälän
mukaisista toimenpiteistä mahdollisesti ai-
heutuneesta taloudellisesta vahingosta.

11 i §
Työeläkekassan tulee vuosittain kahden

viikon kuluessa tilinpäätöksen vahvistami-
sesta toimittaa Vakuutusvalvontavirastolle
jäljennös tilinpäätöksestä ja tilintarkastajien
lausunnosta sekä kertomus toiminnastaan ja
tilastaan. Kertomus on toimitettava Vakuu-
tusvalvontaviraston vahvistaman kaavan mu-
kaisella lomakkeella.

Sosiaali- ja terveysministeriöllä ja Vakuu-
tusvalvontavirastolla on oikeus määräämäs-
sään kohtuullisessa ajassa saada muutakin
kirjallista selvitystä työeläkekassan toimin-
nasta, ja Vakuutusvalvontavirasto voi muul-
lakin tavalla tarkastaa työeläkekassan toimin-
taa. Sama oikeus on eläketurvakeskuksella
eläkkeiden ja muiden etuuksien sekä työsuh-
de- ja muiden eläketurvan perusteena olevien
tietojen osalta.

11 j §
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella

annetaan vakuutustoiminnan erityisluonteesta
johtuvat säännökset työeläkekassan ja sen
konsernin tuloslaskelman ja taseen kaavasta
sekä tuloslaskelman ja taseen liitetiedoista,
tase-erittelyistä ja liitetietojen erittelystä sekä
toimintakertomuksessa ilmoitettavista tie-
doista.

Vakuutusvalvontavirasto antaa vakuutus-
toiminnan erityisluonteesta johtuvat tarkem-
mat määräykset työeläkekassan ja sen kon-
sernin tilinpäätöksen laatimisesta.

Vakuutusvalvontavirasto voi antaa ohjeita
ja lausuntoja tämän lain kirjanpitoa ja tilin-
päätöstä koskevien säännösten, sosiaali- ja
terveysministeriön 1 momentissa tarkoitetun
asetuksen sekä kirjanpitolain ja kirjanpitoase-
tuksen soveltamisesta työeläkekassaan.

Työeläkekassan tuloslaskelma ja tase on
laadittava 1 momentissa tarkoitettuja kaavoja
yksityiskohtaisempina, jos se on tarpeen tili-
kauden tuloksen muodostumiseen vaikutta-
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neiden tekijöiden tai tase-erien selventämi-
seksi tai jos se on tarpeen oikean ja riittävän
kuvan saamiseksi työeläkekassan toiminnan
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Jos tässä pykälässä tarkoitettu asetus, mää-
räys, ohje, lupa tai lausunto on kirjanpitolain
tai kirjanpitoasetuksen yleisen soveltamisen
kannalta merkittävä, ministeriön tai Vakuu-
tusvalvontaviraston on ennen asetuksen,
määräyksen, ohjeen, luvan tai lausunnon an-
tamista pyydettävä siitä kirjanpitolautakun-
nan lausunto.

Vakuutusvalvontavirasto voi erityisestä
syytä määräajaksi myöntää yksittäistapauk-
sissa poikkeuksia 11 e §:n 4 ja 6 momentista
ja vakuutusyhtiölain 10 luvun 11 a §:n 2

momentista, tuloslaskelman ja taseen laati-
misessa noudatettavista kaavoista, liitetie-
doista, toimintakertomuksen tarkemmasta si-
sällöstä, tase-erittelyistä ja liitetietojen eritte-
lyistä sekä konsernituloslaskelman ja –taseen
laatimisessa noudatettavista kaavoista ja liite-
tiedoista.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
Tällä lailla kumotaan 7 päivänä marraskuu-

ta 1975 annetun työeläkekassan ohjesäännön
sisältävän asetuksen (846/1975) 17—20 §,
sellaisina kuin ne ovat, 17—19 § asetuksessa
947/1995 ja 20 § asetuksessa 255/1999.

—————

2.

Laki

taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

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

luvien työntekijäin eläkelain (662/1985) 2 b §:n 2 momentti ja 9 §,
sellaisina kuin ne ovat laissa 1044/1999, sekä
lisätään 2 b §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1044/1999, uusi 5 momentti, lain 7

§:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 981/1993, 392/1995 ja 1056/1997, uusi 5 momentti
ja lakiin uusi 9 e—9 j § seuraavasti:

2 b §
— — — — — — — — — — — — — —

Hallituksen tehtävänä on huolehtia eläke-
kassan hallinnosta ja sen toiminnan asianmu-
kaisesta järjestämisestä sekä eläkekassan
toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riit-
tävästä sisäisestä valvonnasta ja riittävistä
riskienhallintajärjestelmistä.
— — — — — — — — — — — — — —

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkemmat
määräykset sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan järjestämisestä.

7 §
— — — — — — — — — — — — — —

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
säädetään perusteista, jotka koskevat 4 mo-
mentissa tarkoitettua eläkekassan ja muiden
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lainkohdassa tarkoitettujen eläkelakien mu-
kaista toimintaa harjoittavien eläkelaitosten
välistä kustannustenjakoa.

9 §
Eläkekassan sijoitustoiminnan on oltava it-

senäistä ja sitä varten on oltava riittävä hen-
kilöstö toiminnan luonne ja laajuus huomi-
oon ottaen. Sijoituksia tehtäessä on huoleh-
dittava sijoitusten varmuudesta, tuotosta ja
rahaksi muutettavuudesta sekä niiden asian-
mukaisesta monipuolisuudesta ja hajauttami-
sesta. Eläkekassan on laadittava sijoitus-
suunnitelma noudattaen soveltuvin osin, mitä
työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain
28 §:n 1 momentissa säädetään.

Sijoitussuunnitelmasta on käytävä ilmi,
missä määrin eläkekassa ostaa varainhoito-
palveluja, aputoimintoja tai niihin rinnastet-
tavia muita palveluja.

Eläkekassan on katettava 7 §:n 3 momen-
tissa tarkoitettu vastuuvelka sekä muut vas-
tuuvelkaan rinnastettavat erät, noudattaen
soveltuvin osin vakuutusyhtiölain 10 luvun 3
§:n 2 momenttia, 3 momentin 3 ja 7 kohtaa,
4-7 momenttia sekä 9 momenttia. Tarkemmat
säännökset vastuuvelkaan rinnastettavista
eristä annetaan sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksella.

Eläkekassan varoja ei saa käyttää sen toi-
minnalle vieraaseen tarkoitukseen. Eläke-
kassa ei saa ilman Vakuutusvalvontaviraston
lupaa hankkia osakeyhtiölain (734/1978) 1
luvun 3 §:ssä tarkoitettua määräämisvaltaa
muuta liikettä kuin vakuutusliikettä harjoitta-
vassa yhteisössä, jollei yhteisön toimintaa
voida pitää työeläkevakuutusliikkeeseen liit-
tyvänä ja tämän kannalta tarkoituksenmukai-
sena tai jollei kysymyksessä ole asunto- tai
kiinteistöyhteisö.

Eläkekassa ei saa yksin eikä yhdessä tytär-
yhteisönsä kanssa ilman Vakuutusvalvonta-
viraston lupaa omistaa yli kymmentä pro-
senttia osakkeista, jäsenosuuksista tai yhtiö-
osuuksista eikä yli kymmentä prosenttia
kaikkien osakkeiden, jäsenosuuksien tai yh-
tiöosuuksien tuottamasta äänimäärästä julki-
sen valvonnan alaisessa luotto- tai rahoitus-
laitoksessa rahastoyhtiötä lukuun ottamatta.

Edellä 4 ja 5 momentissa tarkoitettuun
omistukseen lasketaan myös sellaiset osak-
keet ja niiden tuottama äänimäärä, jotka elä-

kekassa voi optio-oikeuden tai vaihtovelka-
kirjan nojalla merkitä.

Mitä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun
lain 25 §:ssä säädetään lainan tai vakuuden
antamisesta, noudatetaan soveltuvin osin elä-
kekassan lainan tai vakuuden antamisessa.

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarvittaessa
määräykset 1 momentissa tarkoitetuista sijoi-
tustoiminnan itsenäisyydestä, 2 momentissa
tarkoitetusta sijoitussuunnitelmasta sekä si-
joitustoimintaa täydentävien varojenhoito-
palvelujen, sijoitustoiminnan asiantuntijapal-
velujen, aputoimintojen ja näihin rinnastetta-
vien palvelujen käytöstä.

9 e §
Eläkekassan kirjanpidossa ja tilinpäätöksen

sekä konsernitilinpäätöksen laadinnassa on
noudatettava kirjanpitolakia (1336/1997),
jollei tämän lain kirjanpitoa ja tilinpäätöstä
koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä
kirjanpitoasetusta (1339/1997), jollei tämän
lain kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevista
säännöksistä tai 9 j §:ssä tarkoitetusta sosiaa-
li- ja terveysministeriön asetuksesta tai Va-
kuutusvalvontaviraston määräyksistä muuta
johdu.

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään,
eläkekassan tilinpäätökseen sovelletaan myös
soveltuvin osin vakuutusyhtiölain
(1062/1979) 10 luvun 1 c, 4 ja 4 a §:ää,
4 b §:n 1 momentin 1 ja 3 kohtaa sekä 2
momenttia, 4 c §:ää, 4 e §:n 1, 2 ja 4 mo-
menttia ja 10 §:n 1 momenttia.

Kirjanpitolain 1 luvun 4 §:n 1 momenttia, 3
luvun 1 §:n 3—5 momenttia, 2 §:n 2 mo-
menttia sekä 6, 9, 11 ja 13 §:ää, 4 luvun 1, 3
ja 4 §:ää, 5 §:n 3—5 momenttia ja 7 §:ää, 5
luvun 2 §:ää, 3 §:n 2 momenttia, 4 §:ää, 12
§:n 2 momenttia sekä 13, 16, 17 ja 20 §:ää
sekä 7 lukua ei sovelleta työeläkekassan ti-
linpäätöksen laatimiseen.

Eläkekassa on velvollinen laatimaan ja si-
sällyttämään tilinpäätökseensä konsernitilin-
päätöksen noudattaen soveltuvin osin, mitä
säädetään vakuutusyhtiölain 10 luvun 1 c, 4
ja 4 a §:ssä, 4 b §:n 1 momentin 1 ja 3 koh-
dassa sekä 2 momentissa, 4 c §:ssä, 4 e §:n 1,
2 ja 4 momentissa sekä 11 a ja 11 b §:ssä.

Kirjanpitolain 6 luvun 1 §:ää, 2 §:n 2 mo-
menttia, 5 §:n 1 momenttia ja 7 §:n 6 mo-
menttia ei sovelleta eläkekassan konserniti-



HE 41/2002 vp16

linpäätöksen laatimiseen.
Eläkekassan tilikautena on kalenterivuosi.

Tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden
kuluessa tilikauden päättymisestä.

Tilinpäätös on viimeistään tilikautta seu-
raavan maaliskuun loppuun mennessä annet-
tava tilintarkastajille, joiden tulee seuraavan
huhtikuun 15 päivään mennessä antaa halli-
tukselle tilintarkastuskertomuksensa.

Tilinpäätöstä varmentamaan on laadittava
tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt.

9 f §
Eläkekassan tilintarkastuksesta on voimas-

sa, mitä tässä laissa ja tilintarkastuslaissa
(936/1994) säädetään. Tässä laissa hyväksy-
tyllä tilintarkastajalla tarkoitetaan tilintarkas-
tuslain 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettua henkilöä
tai yhteisöä.

Eläkekassan kirjanpitoa ja tilinpäätöstä se-
kä hallintoa tarkastamaan on tilikaudeksi
kerrallaan valittava vähintään kaksi hyväk-
syttyä tilintarkastajaa ja heille vastaavat kel-
poisuusehdot täyttävät varatilintarkastajat.
Vähintään yhden tilintarkastajan ja varatilin-
tarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin
hyväksymä tilintarkastaja. Tilintarkastajan
tehtävä päättyy tilikauden päätyttyä pidettä-
vässä eläkekassan valtuuskunnan varsinai-
sessa kokouksessa tai milloin uusi tilintarkas-
taja on valittu tämän tilalle.

Yksi tilintarkastaja on nimettävä valvonta-
tilintarkastajana huolehtimaan eläkekassan
kirjanpidon ja hallinnon tehokkaasta valvon-
nasta tilikauden aikana. Lisäksi on nimettävä
yksi tilintarkastaja tai varatilintarkastaja val-
vontatilintarkastajan sijaiseksi. Valvontatilin-
tarkastajan ja tämän sijaisen on oltava Kes-
kuskauppakamarin hyväksymä tilintarkasta-
ja.

Tilintarkastajalta ja varatilintarkastajalta
sekä valvontatilintarkastajalta ja tämän sijai-
selta on ennen valintaa saatava päivätty ja al-
lekirjoitettu suostumus tehtävään.

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarvittaessa
ohjeita eläkekassan tilintarkastuksen suorit-
tamisesta.

9 g §
Vakuutusvalvontaviraston on ilmoituksesta

määrättävä eläkekassalle kelpoisuusehdot
täyttävä tilintarkastaja, jos hyväksyttyä tilin-

tarkastajaa ei ole valittu tämän luvun tai tilin-
tarkastuslain mukaisesti tai tilintarkastajalla
ei ole tilintarkastuslain 10 §:ssä tarkoitettua
kelpoisuutta, tai milloin tilintarkastaja ei ole
tilintarkastuslain 23 ja 24 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riippumaton.

Ilmoituksen saa edellä tarkoitetuissa tapa-
uksissa tehdä kuka tahansa. Eläkekassan hal-
litus on velvollinen tekemään ilmoituksen,
jollei valtuuskunta viivytyksettä valitse kel-
poisuusehdot täyttävää tilintarkastajaa.

Ennen kuin tässä pykälässä mainittu mää-
räys annetaan, on eläkekassan hallitusta kuul-
tava. Määräys on voimassa siihen asti, kun
eläkekassalle on säädetyssä järjestyksessä va-
littu tilintarkastaja Vakuutusvalvontaviraston
määräämän tilintarkastajan tilalle.

9 h §
Eläkekassan tilintarkastajan on viipymättä

ilmoitettava Vakuutusvalvontavirastolle työ-
eläkekassaa koskevista seikoista ja päätöksis-
tä, jotka hän on saanut tietoonsa tehtäväänsä
suorittaessaan ja joiden voidaan katsoa:

1) olennaisesti rikkovan eläkekassan toi-
minnan harjoittamista koskevaa lainsäädän-
töä;

2) vaarantavan eläkekassan toiminnan jat-
kumisen; tai

3) johtavan tilintarkastuskertomuksessa
muistutukseen tai tilinpäätöksen vahvistamis-
ta koskevan kielteisen lausunnon esittämi-
seen.

Eläkekassan tilintarkastaja on myös velvol-
linen ilmoittamaan Vakuutusvalvontaviras-
tolle 1 momentissa mainituista seikoista ja
päätöksistä, jotka hän saa tietoonsa suoritta-
essaan tehtäväänsä yhteisössä, jossa eläke-
kassalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä
tarkoitettu määräysvalta.

Vilpittömässä mielessä toimineelle tilintar-
kastajalle ei aiheudu vastuuta tämän pykälän
mukaisista toimenpiteistä mahdollisesti ai-
heutuneesta taloudellisesta vahingosta.

9 i §
Eläkekassan tulee vuosittain kahden viikon

kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta toi-
mittaa Vakuutusvalvontavirastolle jäljennös
tilinpäätöksestä ja tilintarkastajien lausunnos-
ta sekä kertomus toiminnastaan ja tilastaan.
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Kertomus on toimitettava Vakuutusvalvonta-
viraston vahvistaman kaavan mukaisella lo-
makkeella.

Sosiaali- ja terveysministeriöllä ja Vakuu-
tusvalvontavirastolla on oikeus määräämäs-
sään kohtuullisessa ajassa saada muutakin
kirjallista selvitystä eläkekassan toiminnasta,
ja Vakuutusvalvonta-virasto voi muullakin
tavalla tarkastaa eläkekassan toimintaa. Sama
oikeus on eläketurvakeskuksella eläkkeiden
ja muiden etuuksien sekä työsuhde- ja mui-
den eläketurvan perusteena olevien tietojen
osalta.

9 j §
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella

annetaan vakuutustoiminnan erityisluonteesta
johtuvat säännökset eläkekassan ja sen kon-
sernin tuloslaskelman ja taseen kaavasta sekä
tuloslaskelman ja taseen liitetiedoista, tase-
erittelyistä ja liitetietojen erittelystä sekä
toimintakertomuksessa ilmoitettavista tie-
doista.

Vakuutusvalvontavirasto antaa vakuutus-
toiminnan erityisluonteesta johtuvat tarkem-
mat määräykset eläkekassan ja sen konsernin
tilinpäätöksen laatimisesta.

Vakuutusvalvontavirasto voi antaa ohjeita
ja lausuntoja tämän lain kirjanpitoa ja tilin-
päätöstä koskevien säännösten, sosiaali- ja
terveysministeriön 1 momentissa tarkoitetun
asetuksen sekä kirjanpitolain ja kirjanpitoase-
tuksen soveltamisesta eläkekassaan.

Eläkekassan tuloslaskelma ja tase on laadit-
tava 1 momentissa tarkoitettuja kaavoja yksi-

tyiskohtaisempina, jos se on tarpeen tilikau-
den tuloksen muodostumiseen vaikuttaneiden
tekijöiden tai tase-erien selventämiseksi tai
jos se on tarpeen oikean ja riittävän kuvan
saamiseksi eläkekassan toiminnan tuloksesta
ja taloudellisesta asemasta.

Jos tässä pykälässä tarkoitettu asetus, mää-
räys, ohje, lupa tai lausunto on kirjanpitolain
tai kirjanpitoasetuksen yleisen soveltamisen
kannalta merkittävä, ministeriön tai Vakuu-
tusvalvontaviraston on ennen asetuksen,
määräyksen, ohjeen, lausunnon tai luvan an-
tamista pyydettävä siitä kirjanpitolautakun-
nan lausunto.

Vakuutusvalvontavirasto voi erityisestä
syytä määräajaksi myöntää yksittäistapauk-
sissa poikkeuksia 9 e §:n 4 ja 6 momentista
ja vakuutusyhtiölain 10 luvun 11 a §:n 2
momentista, tuloslaskelman ja taseen laati-
misessa noudatettavista kaavoista, liitetie-
doista, toimintakertomuksen tarkemmasta si-
sällöstä, tase-erittelyistä ja liitetietojen eritte-
lyistä sekä konsernituloslaskelman ja –taseen
laatimisessa noudatettavista kaavoista ja liite-
tiedoista.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
Tällä lailla kumotaan esiintyvien taiteilijoi-

den ja eräiden erityisryhmien ohjesäännöstä
13 päivänä syyskuuta 1985 annetun asetuk-
sen (762/1985) 17—20 §, sellaisina kuin ne
ovat 17—19 § asetuksessa 948/1995 ja 20 §
asetuksessa 254/1999.

—————
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3.

Laki

maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

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

16 c §:n 2 momentti ja 17 §,
sellaisina kuin ne ovat laissa 1045/1999, sekä
lisätään 16 c §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1045/1999, uusi 2 ja 6 momentti,

jolloin muutettu 2 momentti ja nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 3—5 momentiksi, sekä la-
kiin uusi 17 b—17 g § seuraavasti:

16 c §
— — — — — — — — — — — — — —

Hallitus huolehtii eläkelaitoksen hallinnos-
ta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämi-
sestä sekä eläkelaitoksen toiminnan laatuun
ja laajuuteen nähden riittävästä sisäisestä
valvonnasta ja riittävistä riskienhallintajärjes-
telmistä.

Hallitus voi asettaa 16 §:n 1 ja 2 momentis-
sa mainittujen lakien toimeenpanoon kuulu-
vien asioiden ja sijoitusasioiden käsittelyä
varten jaostoja. Hallituksella on oikeus siirtää
edellä tarkoitetut asiat tai osa niistä jaoston,
toimitusjohtajan tai muun toimihenkilön rat-
kaistavaksi.
— — — — — — — — — — — — — —

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkemmat
määräykset sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan järjestämisestä.

17 §
Eläkelaitoksen sijoitustoiminnan on oltava

itsenäistä ja sitä varten on oltava riittävä
henkilöstö toiminnan luonne ja laajuus huo-
mioon ottaen. Sijoituksia tehtäessä on huo-
lehdittava sijoitusten varmuudesta, tuotosta
ja rahaksi muutettavuudesta sekä niiden
asianmukaisesta monipuolisuudesta ja ha-
jauttamisesta. Eläkelaitoksen hallituksen on
laadittava sijoitussuunnitelma noudattaen
soveltuvin osin, mitä työeläkevakuutusyhti-
öistä annetun lain (354/1997) 28 §:n 1 mo-

mentissa säädetään.
Sijoitussuunnitelmasta on käytävä ilmi,

missä määrin eläkelaitos ostaa varainhoito-
palveluja, sijoitustoiminnan asiantuntijapal-
veluja, aputoimintoja tai niihin rinnastettavia
muita palveluja.

Eläkelaitoksen on katettava 10 §:n 4 mo-
mentissa tarkoitettu vastuuvelka sekä muut
vastuuvelkaan rinnastettavat erät, noudattaen
soveltuvin osin vakuutusyhtiölain
(1062/1979) 10 luvun 3 §:n 2 momenttia, 3
momentin 2, 3 ja 7 kohtaa, 4—7 momenttia
sekä 9 momenttia. Tarkemmat säännökset
vastuuvelkaan rinnastettavista eristä annetaan
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

Eläkelaitoksen varoja ei saa käyttää sen
toiminnalle vieraaseen tarkoitukseen. Eläke-
laitos ei saa ilman Vakuutusvalvontaviraston
lupaa hankkia osakeyhtiölain (734/1978) 1
luvun 3 §:ssä tarkoitettua määräämisvaltaa
muuta liikettä kuin vakuutusliikettä harjoitta-
vassa yhteisössä, jollei yhteisön toimintaa
voida pitää eläkelaitoksen toimintaan liitty-
vänä ja tämän kannalta tarkoituksenmukaise-
na tai jollei kysymyksessä ole asunto- tai
kiinteistöyhteisö.

Eläkelaitos ei saa yksin eikä yhdessä tytär-
yhteisönsä kanssa ilman Vakuutusvalvonta-
viraston lupaa omistaa yli kymmentä pro-
senttia osakkeista, jäsenosuuksista tai yhtiö-
osuuksista eikä yli kymmentä prosenttia
kaikkien osakkeiden, jäsenosuuksien tai yh-
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tiöosuuksien tuottamasta äänimäärästä julki-
sen valvonnan alaisessa luotto- tai rahoitus-
laitoksessa rahastoyhtiötä lukuun ottamatta.

Edellä 4 ja 5 momentissa tarkoitettuun
omistukseen lasketaan myös sellaiset osak-
keet ja niiden tuottama äänimäärä, jotka elä-
kelaitos voi optio-oikeuden tai vaihtovelka-
kirjan nojalla merkitä.

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarvittaessa
määräykset 1 momentissa tarkoitetuista sijoi-
tustoiminnan itsenäisyydestä, 2 momentissa
tarkoitetusta sijoitussuunnitelmasta sekä si-
joitustoimintaa täydentävien varojenhoito-
palvelujen, sijoitustoiminnan asiantuntijapal-
velujen, aputoimintojen ja näihin rinnastetta-
vien palvelujen käytöstä.

17 b §
Eläkelaitoksen kirjanpidossa ja tilinpäätök-

sen sekä konsernitilinpäätöksen laadinnassa
on noudatettava kirjanpitolakia (1336/1997),
jollei tämän lain kirjanpitoa ja tilinpäätöstä
koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä
kirjanpitoasetusta (1339/1997), jollei tämän
lain kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevista
säännöksistä tai 17 g §:ssä tarkoitetusta sosi-
aali- ja terveysministeriön asetuksesta tai
Vakuutusvalvontaviraston määräyksistä
muuta johdu.

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään,
eläkelaitoksen tilinpäätökseen sovelletaan
myös soveltuvin osin vakuutusyhtiölain 10
luvun 1 c, 4 ja 4 a §:ää, 4 b §:n 1 momentin 1
ja 3 kohtaa sekä 2 momenttia, 4 c §:ää,
4 e §:n 1, 2 ja 4 momenttia ja 10 §:n 1 mo-
menttia.

Kirjanpitolain 1 luvun 4 §:n 1 momenttia, 3
luvun 1 §:n 3—5 momenttia, 2 §:n 2 mo-
menttia sekä 6, 9, 11 ja 13 §:ää, 4 luvun 1, 3
ja 4 §:ää, 5 §:n 3—5 momenttia ja 7 §:ää, 5
luvun 2 §:ää, 3 §:n 2 momenttia, 4 §:ää, 12
§:n 2 momenttia sekä 13, 16, 17 ja 20 §:ää
sekä 7 lukua ei sovelleta eläkelaitoksen tilin-
päätöksen laatimiseen.

Eläkelaitos on velvollinen laatimaan ja si-
sällyttämään tilinpäätökseensä konsernitilin-
päätöksen noudattaen soveltuvin osin, mitä
säädetään vakuutusyhtiölain 10 luvun 1 c, 4
ja 4 a §:ssä, 4 b §:n 1 momentin 1 ja 3 koh-
dassa sekä 2 momentissa, 4 c §:ssä, 4 e §:n 1,
2 ja 4 momentissa sekä 11 a ja 11 b §:ssä.

Kirjanpitolain 6 luvun 1 §:ää, 2 §:n 2 mo-

menttia, 5 §:n 1 momenttia ja 7 §:n 6 mo-
menttia ei sovelleta eläkelaitoksen konserni-
tilinpäätöksen laatimiseen.

Eläkelaitoksen tilikautena on kalenterivuo-
si. Tilinpäätös on laadittava kolmen kuukau-
den kuluessa tilikauden päättymisestä.

Tilinpäätös on viimeistään tilikautta seu-
raavan maaliskuun loppuun mennessä annet-
tava tilintarkastajille, joiden tulee seuraavan
huhtikuun 15 päivään mennessä antaa halli-
tukselle tilintarkastuskertomuksensa.

Tilinpäätöstä varmentamaan on laadittava
tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt.

17 c §
Eläkelaitoksen tilintarkastuksesta on voi-

massa, mitä tässä laissa ja tilintarkastuslaissa
(936/1994) säädetään. Tässä laissa hyväksy-
tyllä tilintarkastajalla tarkoitetaan tilintarkas-
tuslain 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettua henkilöä
tai yhteisöä.

Eläkelaitoksen kirjanpitoa ja tilinpäätöstä
sekä hallintoa tarkastamaan valtuuskunnan
on tilikaudeksi kerrallaan valittava vähintään
kaksi hyväksyttyä tilintarkastajaa ja heille
vastaavat kelpoisuusehdot täyttävät varatilin-
tarkastajat. Vähintään yhden tilintarkastajan
ja varatilintarkastajan on oltava Keskuskaup-
pakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Tilin-
tarkastajan tehtävä päättyy tilikauden päätyt-
tyä pidettävässä eläkelaitoksen valtuuskun-
nan varsinaisessa kokouksessa tai milloin uu-
si tilintarkastaja on valittu tämän tilalle.

Valtuuskunnan on nimettävä yksi tilintar-
kastaja valvontatilintarkastajana huolehti-
maan eläkelaitoksen kirjanpidon ja hallinnon
tehokkaasta valvonnasta tilikauden aikana.
Lisäksi on nimettävä yksi tilintarkastaja tai
varatilintarkastaja valvontatilintarkastajan si-
jaiseksi. Valvontatilintarkastajan ja tämän si-
jaisen on oltava Keskuskauppakamarin hy-
väksymä tilintarkastaja.

Tilintarkastajalta ja varatilintarkastajalta
sekä valvontatilintarkastajalta ja tämän sijai-
selta on ennen valintaa saatava päivätty ja al-
lekirjoitettu suostumus tehtävään.

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarvittaessa
ohjeita eläkelaitoksen tilintarkastuksen suo-
rittamisesta.

17 d §
Vakuutusvalvontaviraston on ilmoituksesta
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määrättävä eläkelaitokselle kelpoisuusehdot
täyttävä tilintarkastaja, jos hyväksyttyä tilin-
tarkastajaa ei ole valittu tämän lain tai tilin-
tarkastuslain mukaisesti tai tilintarkastajalla
ei ole tilintarkastuslain 10 §:ssä tarkoitettua
kelpoisuutta tai milloin tilintarkastaja ei ole
tilintarkastuslain 23 ja 24 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riippumaton.

Ilmoituksen saa edellä tarkoitetuissa tapa-
uksissa tehdä kuka tahansa. Eläkelaitoksen
hallitus on velvollinen tekemään ilmoituksen,
jollei valtuuskunta viivytyksettä valitse kel-
poisuusehdot täyttävää tilintarkastajaa.

Ennen kuin tässä pykälässä mainittu mää-
räys annetaan, on eläkelaitoksen hallitusta
kuultava. Määräys on voimassa siihen asti,
kun eläkelaitokselle on säädetyssä järjestyk-
sessä valittu tilintarkastaja Vakuutusvalvon-
taviraston määräämän tilintarkastajan tilalle.

17 e §
Eläkelaitoksen tilintarkastajan on viipymät-

tä ilmoitettava Vakuutusvalvontavirastolle
eläkelaitosta koskevista seikoista ja päätök-
sistä, jotka hän on saanut tietoonsa tehtä-
väänsä suorittaessaan ja joiden voidaan kat-
soa:

1) olennaisesti rikkovan eläkelaitoksen
toiminnan harjoittamista koskevaa lainsää-
däntöä;

2) vaarantavan eläkelaitoksen toiminnan
jatkumisen; tai

3) johtavan tilintarkastuskertomuksessa
muistutukseen tai tilinpäätöksen vahvistamis-
ta koskevan kielteisen lausunnon esittämi-
seen.

Eläkelaitoksen tilintarkastaja on myös vel-
vollinen ilmoittamaan Vakuutusvalvontavi-
rastolle 1 momentissa mainituista seikoista ja
päätöksistä, jotka hän saa tietoonsa suoritta-
essaan tehtäväänsä yhteisössä, jossa eläkelai-
toksella on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä
tarkoitettu määräysvalta.

Vilpittömässä mielessä toimineelle tilintar-
kastajalle ei aiheudu vastuuta tämän pykälän
mukaisista toimenpiteistä mahdollisesti ai-
heutuneesta taloudellisesta vahingosta.

17 f §
Eläkelaitoksen tulee vuosittain kahden vii-

kon kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta
toimittaa jäljennös tilinpäätöksestä ja tilintar-

kastajien lausunnosta Vakuutusvalvontavi-
rastolle sekä kertomus toiminnastaan ja tilas-
taan:

1) maatalousyrittäjien eläkelain alaisen
muun toimintansa kuin ryhmähenkivakuu-
tuksen osalta eläketurvakeskukselle;

2) maatalousyrittäjien luopumisetuuksia
koskevien lakien alaisen toimintansa osalta
maa- ja metsätalousministeriölle; sekä

3) koko toimintansa osalta Vakuutusval-
vontavirastolle.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kertomus
on toimitettava Vakuutusvalvontaviraston
vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella.

Sosiaali- ja terveysministeriöllä, Vakuutus-
valvontavirastolla sekä valtiovarainministeri-
öllä on oikeus määräämässään kohtuullisessa
ajassa saada muutakin kirjallista selvitystä
eläkelaitoksen toiminnasta, ja ne voivat
muullakin tavalla tarkastaa eläkelaitoksen
toimintaa. Sama oikeus on eläketurvakeskuk-
sella 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen
eläkkeiden ja muiden etuuksien sekä niiden
perusteena olevien tietojen osalta sekä maa-
ja metsätalousministeriöllä 1 momentin 2
kohdassa tarkoitetun toiminnan osalta.

17 g §
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella

annetaan vakuutustoiminnan erityisluonteesta
johtuvat säännökset eläkelaitoksen ja sen
konsernin tuloslaskelman ja taseen kaavasta
sekä tuloslaskelman ja taseen liitetiedoista,
tase-erittelyistä sekä toimintakertomuksessa
ilmoitettavista tiedoista.

Vakuutusvalvontavirasto antaa vakuutus-
toiminnan erityisluonteesta johtuvat tarkem-
mat määräykset eläkelaitoksen ja sen konser-
nin tilinpäätöksen laatimisesta.

Vakuutusvalvontavirasto voi antaa ohjeita
ja lausuntoja tämän lain kirjanpitoa ja tilin-
päätöstä koskevien säännösten, sosiaali- ja
terveysministeriön 1 momentissa tarkoitetun
asetuksen sekä kirjanpitolain ja kirjanpitoase-
tuksen soveltamisesta eläkelaitokseen.

Eläkelaitoksen tuloslaskelma ja tase on
laadittava 1 momentissa tarkoitettuja kaavoja
yksityiskohtaisempina, jos se on tarpeen tili-
kauden tuloksen muodostumiseen vaikutta-
neiden tekijöiden tai tase-erien selventämi-
seksi tai, jos se on tarpeen oikean ja riittävän
kuvan saamiseksi eläkelaitoksen toiminnan
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tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
Jos tässä pykälässä tarkoitettu asetus, mää-

räys, ohje, lupa tai lausunto on kirjanpitolain
tai kirjanpitoasetuksen yleisen soveltamisen
kannalta merkittävä, ministeriön tai Vakuu-
tusvalvontaviraston on ennen asetuksen,
määräyksen, ohjeen, lausunnon tai luvan an-
tamista pyydettävä siitä kirjanpitolautakun-
nan lausunto.

Vakuutusvalvontavirasto voi erityisestä
syytä määräajaksi myöntää yksittäistapauk-
sissa poikkeuksia 17 b §:n 4 ja 6 momentista
ja vakuutusyhtiölain 10 luvun 11 a §:n 2
momentista, tuloslaskelman ja taseen laati-
misessa noudatettavista kaavoista, liitetie-

doista, toimintakertomuksen tarkemmasta si-
sällöstä, tase-erittelyistä ja liitetietojen eritte-
lyistä sekä konsernituloslaskelman ja –taseen
laatimisessa noudatettavista kaavoista ja liite-
tiedoista.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
Tällä lailla kumotaan maatalousyrittäjien

eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän 25
päivänä heinäkuuta 1969 annetun asetuksen
(501/1969) 17—20 §, sellaisina kuin ne ovat,
17—19 § asetuksessa 949/1995 ja 20 § ase-
tuksessa 1120/1999.

—————

4.

Laki

merimieseläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/1956) 3 a §:n 5 mo-

mentti ja 55 §,
sellaisina kuin ne ovat, 3 a §:n 5 momentti laissa 1346/1990 ja 55 § osaksi laissa 100/1999,
muutetaan 3 a §:n 4 momentti, 37, 51, 54 ja 56 § ja 57 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 3 a §:n 4 momentti mainitussa laissa 1346/1990, 37 ja 56 § sekä 57

§:n 1 momentti laissa 1046/1999, 51 § laissa 1253/1995 ja 54 § mainitussa laissa 100/1999,
sekä

lisätään lakiin uusi 51 a, 51 b ja 54 a § seuraavasti:

3 a §
— — — — — — — — — — — — — —

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
säädetään perusteista, jotka koskevat edellä 1
ja 2 momentissa tarkoitetun työntekijäin elä-
kelain vähimmäisturvaa vastaavan, tämän
lain mukaisen eläkkeen osan laskemista sekä
2 ja 3 momentissa tarkoitettua eläkekassan ja
muiden lainkohdassa tarkoitettujen eläkela-
kien mukaista toimintaa harjoittavien eläke-
laitosten välistä kustannustenjakoa.

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 ja että eläkekassalla on toimintan-
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sa laatuun ja laajuuteen nähden riittävä sisäi-
nen valvonta ja riittävät riskienhallintajärjes-
telmät;

5) hyväksyä eläkekassan sijoitussuunnitel-
ma;

6) päättää eläkekassan varojen sijoittami-
sesta;

7) nimittää eläkekassan toimitusjohtaja se-
kä muut johtavat toimihenkilöt sekä päättää
heidän palkkauksestaan ja muista näihin toi-
miin liittyvistä asioista;

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

9) kantaa ja vastata eläkekassan puolesta;
sekä

10) 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
niistä jaostonsa, jäsenensä taikka eläkekassan
toimihenkilön ratkaistavaksi.

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkemmat
määräykset sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan järjestämisestä.

51 §
Eläkekassan tilintarkastuksesta on voimas-

sa, mitä tässä luvussa ja tilintarkastuslaissa
(936/1994) säädetään. Tässä laissa hyväksy-
tyllä tilintarkastajalla tarkoitetaan tilintarkas-
tuslain 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettua henkilöä
tai yhteisöä.

Eläkekassan kirjanpitoa ja tilinpäätöstä se-
kä hallintoa tarkastamaan on tilikaudeksi
kerrallaan valittava vähintään kaksi hyväk-
syttyä tilintarkastajaa ja heille vastaavat kel-
poisuusehdot täyttävät varatilintarkastajat.
Vähintään yhden tilintarkastajan ja varatilin-
tarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin
hyväksymä tilintarkastaja. Tilintarkastajan
tehtävä päättyy tilikauden päätyttyä pidettä-
vässä eläkekassan valtuuskunnan varsinai-
sessa kokouksessa tai milloin uusi tilintarkas-
taja on valittu tämän tilalle.

Yksi tilintarkastaja on nimettävä valvonta-
tilintarkastajana huolehtimaan eläkekassan
kirjanpidon ja hallinnon tehokkaasta valvon-
nasta tilikauden aikana. Lisäksi on nimettävä
yksi tilintarkastaja tai varatilintarkastaja val-
vontatilintarkastajan sijaiseksi. Valvontatilin-
tarkastajan ja tämän sijaisen on oltava Kes-
kuskauppakamarin hyväksymä tilintarkasta-

ja.
Tilintarkastajalta ja varatilintarkastajalta

sekä valvontatilintarkastajalta ja tämän sijai-
selta on ennen valintaa saatava päivätty ja al-
lekirjoitettu suostumus tehtävään.

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarvittaessa
ohjeita eläkekassan tilintarkastuksen suorit-
tamisesta.

51 a §
Vakuutusvalvontaviraston on ilmoituksesta

määrättävä eläkekassalle kelpoisuusehdot
täyttävä tilintarkastaja, jos hyväksyttyä tilin-
tarkastajaa ei ole valittu tämän luvun tai tilin-
tarkastuslain mukaisesti tai tilintarkastajalla
ei ole tilintarkastuslain 10 §:ssä tarkoitettua
kelpoisuutta tai milloin tilintarkastaja ei ole
tilintarkastuslain 23 ja 24 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riippumaton.

Ilmoituksen saa edellä tarkoitetuissa tapa-
uksissa tehdä kuka tahansa. Eläkekassan hal-
litus on velvollinen tekemään ilmoituksen,
jollei valtuuskunta viivytyksettä valitse kel-
poisuusehdot täyttävää tilintarkastajaa.

Ennen kuin tässä pykälässä mainittu mää-
räys annetaan, on eläkekassan hallitusta kuul-
tava. Määräys on voimassa siihen asti, kun
eläkekassalle on säädetyssä järjestyksessä va-
littu tilintarkastaja Vakuutusvalvontaviraston
määräämän tilintarkastajan tilalle.

51 b §
Eläkekassan tilintarkastajan on viipymättä

ilmoitettava Vakuutusvalvontavirastolle elä-
kekassaa koskevista seikoista ja päätöksistä,
jotka hän on saanut tietoonsa tehtäväänsä
suorittaessaan ja joiden voidaan katsoa:

1) olennaisesti rikkovan eläkekassan toi-
minnan harjoittamista koskevaa lainsäädän-
töä;

2) vaarantavan eläkekassan toiminnan jat-
kumisen; tai

3) johtavan tilintarkastuskertomuksessa
muistutukseen tai tilinpäätöksen vahvistamis-
ta koskevan kielteisen lausunnon esittämi-
seen.

Eläkekassan tilintarkastaja on myös velvol-
linen ilmoittamaan Vakuutusvalvontaviras-
tolle 1 momentissa mainituista seikoista ja
päätöksistä, jotka hän saa tietoonsa suoritta-
essaan tehtäväänsä yhteisössä, jossa eläke-
kassalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 lu-
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vun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta.
Vilpittömässä mielessä toimineelle tilintar-

kastajalle ei aiheudu vastuuta tämän pykälän
mukaisista toimenpiteistä mahdollisesti ai-
heutuneesta taloudellisesta vahingosta.

54 §
Eläkekassan kirjanpidossa ja tilinpäätöksen

sekä konsernitilinpäätöksen laadinnassa on
noudatettava kirjanpitolakia, jollei tämän lu-
vun säännöksistä muuta johdu, sekä kirjanpi-
toasetusta (1339/1997), jollei tämän luvun
säännöksistä taikka 54 a §:ssä tarkoitetusta
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta tai
Vakuutusvalvontaviraston määräyksistä
muuta johdu.

Sen lisäksi, mitä tässä luvussa säädetään,
eläkekassan tilinpäätökseen sovelletaan myös
soveltuvin osin vakuutusyhtiölain
(1062/1979) 10 luvun 1 c, 4 ja 4 a §:ää, 4 b
§:n 1 momentin 1 ja 3 kohtaa sekä 2 mo-
menttia, 4 c §:ää, 4 e §:n 1, 2 ja 4 momenttia
ja 10 §:n 1 momenttia.

Kirjanpitolain 1 luvun 4 §:n 1 momenttia, 3
luvun 1 §:n 3—5 momenttia, 2 §:n 2 mo-
menttia sekä 6, 9, 11 ja 13 §:ää, 4 luvun 1, 3
ja 4 §:ää, 5 §:n 3—5 momenttia ja 7 §:ää, 5
luvun 2 §:ää, 3 §:n 2 momenttia, 4 §:ää, 12
§:n 2 momenttia sekä 13, 16, 17 ja 20 §:ää ja
7 lukua ei sovelleta eläkekassan tilinpäätök-
sen laatimiseen.

Eläkekassa on velvollinen laatimaan ja si-
sällyttämään tilinpäätökseensä konsernitilin-
päätöksen noudattaen soveltuvin osin, mitä
säädetään vakuutusyhtiölain 10 luvun 1 c, 4
ja 4 a §:ssä, 4 b §:n 1 momentin 1 ja 3 koh-
dassa sekä 2 momentissa, 4 c §:ssä, 4 e §:n 1,
2 ja 4 momentissa sekä 11 a ja 11 b §:ssä.

Kirjanpitolain 6 luvun 1 §:ää, 2 §:n 2 mo-
menttia, 5 §:n 1 momenttia ja 7 §:n 6 mo-
menttia ei sovelleta eläkekassan konserniti-
linpäätöksen laatimiseen.

Eläkekassan tilikautena on kalenterivuosi.
Tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden
kuluessa tilikauden päättymisestä.

Tilinpäätös on annettava tilintarkastajille
vähintään kuukausi ennen eläkekassan val-
tuuskunnan kokousta.

Tilinpäätöstä varmentamaan on laadittava
tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt.

54 a §
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella

annetaan vakuutustoiminnan erityisluonteesta
johtuvat säännökset eläkekassan ja sen kon-
sernin tuloslaskelman ja taseen kaavasta sekä
tuloslaskelman ja taseen liitetiedoista, tase-
erittelyistä ja liitetietojen erittelyistä sekä
toimintakertomuksessa ilmoitettavista tie-
doista.

Vakuutusvalvontavirasto antaa vakuutus-
toiminnan erityisluonteesta johtuvat tarkem-
mat määräykset eläkekassan ja sen konsernin
tilinpäätöksen laatimisesta.

Vakuutusvalvontavirasto voi antaa ohjeita
ja lausuntoja tämän lain kirjanpitoa ja tilin-
päätöstä koskevien säännösten, sosiaali- ja
terveysministeriön 1 momentissa tarkoitetun
asetuksen sekä kirjanpitolain ja kirjanpitoase-
tuksen soveltamisesta eläkekassaan.

Eläkekassan tuloslaskelma ja tase on laadit-
tava 1 momentissa tarkoitettuja kaavoja yksi-
tyiskohtaisempina, jos se on tarpeen tilikau-
den tuloksen muodostumiseen vaikuttaneiden
tekijöiden tai tase-erien selventämiseksi tai
jos poikkeus on tarpeen oikean ja riittävän
kuvan saamiseksi eläkekassan toiminnan tu-
loksesta ja taloudellisesta asemasta.

Jos tässä pykälässä tarkoitettu asetus, mää-
räys, ohje, lupa tai lausunto on kirjanpitolain
tai kirjanpitoasetuksen yleisen soveltamisen
kannalta merkittävä, ministeriön tai Vakuu-
tusvalvontaviraston on ennen asetuksen,
määräyksen, ohjeen, luvan tai lausunnon an-
tamista pyydettävä siitä kirjanpitolautakun-
nan lausunto.

Vakuutusvalvontavirasto voi erityisestä
syystä määräajaksi myöntää yksittäistapauk-
sissa poikkeuksia 54 §:n 4 ja 6 momentista ja
vakuutusyhtiölain 10 luvun 11 a §:n 2 mo-
mentista, tuloslaskelman ja taseen laatimises-
sa noudatettavista kaavoista, liitetiedoista,
toimintakertomuksen tarkemmasta sisällöstä,
tase-erittelyistä ja liitetietojen erittelyistä se-
kä konsernituloslaskelman ja –taseen laatimi-
sessa noudatettavista kaavoista ja liitetiedois-
ta.

56 §
Eläkekassan sijoitustoiminnan on oltava it-

senäistä ja sitä varten on oltava riittävä hen-
kilöstö toiminnan luonne ja laajuus huomi-
oon ottaen. Sijoituksia tehtäessä on huoleh-
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dittava sijoitusten varmuudesta, tuotosta ja
rahaksi muutettavuudesta sekä niiden asian-
mukaisesta monipuolisuudesta ja hajauttami-
sesta.

Eläkekassan on katettava 3 §:n 3 momen-
tissa tarkoitettu vastuuvelka sekä muut vas-
tuuvelkaan rinnastettavat erät, noudattaen
soveltuvin osin vakuutusyhtiölain 10 luvun 3
§:n 2 momenttia, 3 momentin 3 ja 7 kohtaa,
4—7 momenttia sekä 9 momenttia. Tarkem-
mat säännökset vastuuvelkaan rinnastettavis-
ta eristä annetaan sosiaali- ja terveysministe-
riön asetuksella.

Eläkekassan varoja ei saa käyttää sen toi-
minnalle vieraaseen tarkoitukseen. Eläkekas-
sa ei saa ilman Vakuutusvalvontaviraston lu-
paa hankkia osakeyhtiölain (734/1978) 1 lu-
vun 3 §:ssä tarkoitettua määräämisvaltaa
muuta liikettä kuin vakuutusliikettä harjoitta-
vassa yhteisössä, jollei yhteisön toimintaa
voida pitää työeläkevakuutusliikkeeseen liit-
tyvänä ja tämän kannalta tarkoituksenmukai-
sena tai jollei kysymyksessä ole asunto- tai
kiinteistöyhteisö.

Eläkekassa ei saa yksin eikä yhdessä tytär-
yhteisönsä kanssa ilman Vakuutusvalvonta-
viraston lupaa omistaa yli kymmentä pro-
senttia osakkeista, jäsenosuuksista tai yhtiö-
osuuksista eikä yli kymmentä prosenttia
kaikkien osakkeiden, jäsenosuuksien tai yh-

tiöosuuksien tuottamasta äänimäärästä julki-
sen valvonnan alaisessa luotto- tai rahoitus-
laitoksessa rahastoyhtiötä lukuun ottamatta.

Edellä 3 ja 4 momentissa tarkoitettuun
omistukseen lasketaan myös sellaiset osak-
keet ja niiden tuottama äänimäärä, jotka elä-
kekassa voi optio-oikeuden tai vaihtovelka-
kirjan nojalla merkitä.

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarvittaessa
määräykset 1 momentissa tarkoitetuista sijoi-
tustoiminnan itsenäisyydestä, sijoitustoimin-
taa täydentävien varojenhoitopalvelujen, si-
joitustoiminnan asiantuntijapalvelujen, apu-
toimintojen ja näihin rinnastettavien palvelu-
jen käytöstä.

57 §
Merimieseläkekassa on Vakuutusvalvonta-

viraston valvonnan alainen. Eläkekassan tu-
lee vuosittain kahden viikon kuluessa tilin-
päätöksen vahvistamisesta toimittaa Vakuu-
tusvalvontavirastolle jäljennös tilinpäätökses-
tä ja tilintarkastajien lausunnosta sekä kerto-
mus toiminnastaan ja tilastaan. Kertomus on
toimitettava vakuutusvalvontaviraston vah-
vistaman kaavan mukaisella lomakkeella.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .

—————

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri Osmo Soininvaara
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Liite
Rinnakkaistekstit

1.

Laki

lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

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

jäin eläkelain (134/1962) 2 c §:n 2 momentti ja 11 §,
sellaisina kuin ne ovat laissa 1043/1999, sekä
lisätään 2 c §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1043/1999, uusi 5 momentti, 9

§:ään, sellaisena kuin se on laeissa 750/1974, 1294/1996 ja 1264/1999, uusi 2 momentti, jol-
loin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, sekä lakiin uusi 11 e—11 j § seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

2 c §
— — — — — — — — — — — — — —

Hallituksen tehtävänä on huolehtia työelä-
kekassan hallinnosta ja sen toiminnan
asianmukaisesta järjestämisestä.

— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
Hallituksen tehtävänä on huolehtia työelä-

kekassan hallinnosta ja sen toiminnan asian-
mukaisesta järjestämisestä sekä työeläkekas-
san toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden
riittävästä sisäisestä valvonnasta ja riittävistä
riskienhallintajärjestelmistä.
— — — — — — — — — — — — — —

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkemmat
määräykset sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan järjestämisestä.

9 §
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
säädetään perusteista, jotka koskevat edellä 1
momentissa tarkoitettua työeläkekassan ja
muiden lainkohdassa tarkoitettujen eläkelaki-
en mukaista toimintaa harjoittavien eläkelai-
tosten välistä kustannustenjakoa.
— — — — — — — — — — — — — —

11 §.
Työeläkekassan sijoitustoiminnan on oltava

itsenäistä ja sitä varten on oltava riittävä hen-
kilöstö toiminnan luonne ja laajuus huomioon
ottaen.

11 §
Työeläkekassan sijoitustoiminnan on oltava

itsenäistä ja sitä varten on oltava riittävä hen-
kilöstö toiminnan luonne ja laajuus huomioon
ottaen. Sijoituksia tehtäessä on huolehdittava
sijoitusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi
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Työeläkekassan varoja ei saa käyttää sen
toiminnalle vieraaseen tarkoitukseen. Varat
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 vakuutus-
liikkeeseen liittyvänä ja tämän kannalta tar-
koituksenmukaisena 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. Tällöin
noudatetaan lisäksi soveltuvin osin vakuutus-
yhtiölain (1062/1979) 10 luvun 3 §:n sekä
työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 15 §:n
2 momentin säännöksiä. Työeläkekassan on
laadittava sijoitussuunnitelma noudattaen so-
veltuvin osin, mitä työeläkevakuutusyhtiöistä
annetun lain 28 §:n 1 momentissa säädetään.

Sijoitussuunnitelmasta on käytävä ilmi, mis-
sä määrin työeläkekassa ostaa varainhoitopal-
veluja, sijoitustoiminnan asiantuntijapalvelu-
ja, aputoimintoja tai niihin rinnastettavia mui-
ta palveluja.

Mitä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain
25 §:ssä säädetään lainan tai vakuuden anta-
misesta, noudatetaan soveltuvin osin työelä-
kekassan lainan tai vakuuden antamisessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Vakuutus-

muutettavuudesta sekä niiden asianmukaises-
ta monipuolisuudesta ja hajauttamisesta. Työ-
eläkekassan on laadittava sijoitussuunnitelma
noudattaen soveltuvin osin, mitä työeläkeva-
kuutusyhtiöistä annetun lain 28 §:n 1 momen-
tissa säädetään.

Sijoitussuunnitelmasta on käytävä ilmi, mis-
sä määrin työeläkekassa ostaa varainhoitopal-
veluja, aputoimintoja tai niihin rinnastettavia
muita palveluja.

Työeläkekassan on katettava 10 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitettu vastuuvelka sekä muut
vastuuvelkaan rinnastettavat erät, noudattaen
soveltuvin osin vakuutusyhtiölain 10 luvun 3
§:n 2 momenttia, 3 momentin 3 ja 7 kohtaa,
4—7 momenttia sekä 9 momenttia. Tarkem-
mat säännökset vastuuvelkaan rinnastettavista
eristä annetaan sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksella.

Työeläkekassan varoja ei saa käyttää sen
toiminnalle vieraaseen tarkoitukseen. Työelä-
kekassa ei saa ilman Vakuutusvalvontaviras-
ton lupaa hankkia osakeyhtiölain (734/1978) 1
luvun 3 §:ssä tarkoitettua määräämisvaltaa
muuta liikettä kuin vakuutusliikettä harjoitta-
vassa yhteisössä, jollei yhteisön toimintaa
voida pitää työeläkevakuutusliikkeeseen liit-
tyvänä ja tämän kannalta tarkoituksenmukai-
sena tai jollei kysymyksessä ole asunto- tai
kiinteistöyhteisö.

Työeläkekassa ei saa yksin eikä yhdessä ty-
täryhteisönsä kanssa ilman Vakuutusvalvon-
taviraston lupaa omistaa yli kymmentä pro-
senttia osakkeista, jäsenosuuksista tai yhtiö-
osuuksista eikä yli kymmentä prosenttia kaik-
kien osakkeiden, jäsenosuuksien tai yhtiö-
osuuksien tuottamasta äänimäärästä julkisen
valvonnan alaisessa luotto- tai rahoituslaitok-
sessa rahastoyhtiötä lukuun ottamatta.

Edellä 4 ja 5 momentissa tarkoitettuun
omistukseen lasketaan myös sellaiset osakkeet
ja niiden tuottama äänimäärä, jotka eläkekas-
sa voi optio-oikeuden tai vaihtovelkakirjan
nojalla merkitä.

Mitä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain
25 §:ssä säädetään lainan tai vakuuden anta-
misesta, noudatetaan soveltuvin osin työelä-
kekassan lainan tai vakuuden antamisessa.

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarvittaessa
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valvontavirasto antavat tarkemmat määräykset
tämän pykälän soveltamisesta noudattaen vas-
taavasti, mitä vakuutusyhtiölain 10 luvun 3
§:ssä sekä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun
lain 15 §:n 2 momentissa, 25 §:n 1 momentis-
sa sekä 27 ja 28 §:ssä säädetään.

määräykset 1 momentissa tarkoitetuista sijoi-
tustoiminnan itsenäisyydestä, 2 momentissa
tarkoitetusta sijoitussuunnitelmasta sekä sijoi-
tustoimintaa täydentävien varojenhoitopalve-
lujen, sijoitustoiminnan asiantuntijapalvelu-
jen, aputoimintojen ja näihin rinnastettavien
palvelujen käytöstä.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-

ta 200 .
Tällä lailla kumotaan 7 päivänä marras-

kuuta 1975 annetun työeläkekassan ohje-
säännön sisältävän asetuksen (846/1975)
17, 18, 19 ja 20 §, sellaisina kuin niistä
ovat 17 ja 18 § asetuksessa 947/1995, 19 §
asetuksessa 547/1995 ja 20 § asetuksessa
255/1999.

———

2.

Laki

taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

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

luvien työntekijäin eläkelain (662/1985) 2 b §:n 2 momentti ja 9 §,
sellaisina kuin ne ovat laissa 1044/1999, sekä
lisätään 2 b §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1044/1999, uusi 5 momentti, lain 7

§:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 981/1993, 392/1995 ja 1056/1997, uusi 5 momentti
ja lakiin uusi 9 e—9 j § seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

2 b §
— — — — — — — — — — — — — —
Hallituksen tehtävänä on huolehtia eläke-

kassan hallinnosta ja sen toiminnan asianmu-
kaisesta järjestämisestä.

— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
Hallituksen tehtävänä on huolehtia eläke-

kassan hallinnosta ja sen toiminnan asianmu-
kaisesta järjestämisestä sekä eläkekassan toi-
minnan laatuun ja laajuuteen nähden riittä-
västä sisäisestä valvonnasta ja riittävistä ris-
kienhallintajärjestelmistä.
— — — — — — — — — — — — — —

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkemmat
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määräykset sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan järjestämisestä.

7 §
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
säädetään perusteista, jotka koskevat edellä 4
momentissa tarkoitettua eläkekassan ja mui-
den lainkohdassa tarkoitettujen eläkelakien
mukaista toimintaa harjoittavien eläkelaitos-
ten välistä kustannustenjakoa.

9 §.
Eläkekassan sijoitustoiminnan on oltava

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

Eläkekassan varoja ei saa käyttää sen
toiminnalle vieraaseen tarkoitukseen. Varat
on ensisijaisesti sijoitettava työnantajille,
joilla on tämän lain piiriin kuuluvia työnte-
kijöitä. Sijoituksista päätettäessä on
työnantajan maksamat vakuutusmaksut
otettava huomioon. Eläkekassalla ei ilman
Vakuutusvalvontaviraston suostumusta saa
olla osake-enemmistöä osakeyhtiössä eikä
vastaavaa määräämisvaltaa muussa yrityk-
sessä, jollei kysymyksessä olevan yrityksen
toimintaa voida pitää vakuutusliikkeeseen
liittyvänä ja tämän kannalta
tarkoituksenmukaisena tai jollei
kysymyksessä ole asunto- tai
kiinteistöyhtiö.

9 §
Eläkekassan sijoitustoiminnan on oltava

itsenäistä ja sitä varten on oltava riittävä
henkilöstö toiminnan luonne ja laajuus
huomioon ottaen. Sijoituksia tehtäessä on
huolehdittava sijoitusten varmuudesta, tuo-
tosta ja rahaksi muutettavuudesta sekä nii-
den asianmukaisesta monipuolisuudesta ja
hajauttamisesta. Eläkekassan on laadittava
sijoitussuunnitelma noudattaen soveltuvin
osin, mitä työeläkevakuutusyhtiöistä anne-
tun lain 28 §:n 1 momentissa säädetään.

Sijoitussuunnitelmasta on käytävä ilmi,
missä määrin eläkekassa ostaa varainhoi-
topalveluja, aputoimintoja tai niihin rinnas-
tettavia muita palveluja.

Eläkekassan on katettava 7 §:n 3 momen-
tissa tarkoitettu vastuuvelka sekä muut vas-
tuuvelkaan rinnastettavat erät, noudattaen
soveltuvin osin vakuutusyhtiölain 10 luvun
3 §:n 2 momenttia, 3 momentin 3 ja 7 koh-
taa, 4-7 momenttia sekä 9 momenttia. Tar-
kemmat säännökset vastuuvelkaan rinnas-
tettavista eristä annetaan sosiaali- ja terve-
ysministeriön asetuksella.

Eläkekassan varoja ei saa käyttää sen
toiminnalle vieraaseen tarkoitukseen. Elä-
kekassa ei saa ilman Vakuutusvalvontavi-
raston lupaa hankkia osakeyhtiölain
(734/1978) 1 luvun 3 §:ssä tarkoitettua
määräämisvaltaa muuta liikettä kuin vakuu-
tusliikettä harjoittavassa yhteisössä, jollei
yhteisön toimintaa voida pitää työeläkeva-
kuutusliikkeeseen liittyvänä ja tämän kan-
nalta tarkoituksenmukaisena tai jollei ky-
symyksessä ole asunto- tai kiinteistöyhtei-
sö.

Eläkekassa ei saa yksin eikä yhdessä ty-
täryhteisönsä kanssa ilman Vakuutusval-
vontaviraston lupaa omistaa yli kymmentä
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Sijoituksia tehtäessä on huolehdittava si-
joitusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi
muutettavuudesta sekä niiden asianmukai-
sesta monipuolisuudesta ja hajauttamisesta.
Tällöin noudatetaan lisäksi soveltuvin osin
vakuutusyhtiölain (1062/1979) 10 luvun
3 §:n säännöksiä sekä työeläkevakuutusyh-
tiöistä annetun lain 15 §:n 2 momentin
säännöksiä. Eläkekassan on laadittava sijoi-
tussuunnitelma noudattaen soveltuvin osin,
mitä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain
28 §:n 1 momentissa säädetään.

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

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

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Vakuu-
tusvalvontavirasto antavat tarkemmat mää-
räykset tämän pykälän soveltamisesta nou-
dattaen vastaavasti, mitä vakuutusyhtiölain
10 luvun 3 §:ssä sekä työeläkevakuutusyh-
tiöistä annetun lain 15 §:n 2 momentissa, 25
§:n 1 momentissa sekä 27 ja 28 §:ssä sääde-
tään.

prosenttia osakkeista, jäsenosuuksista tai
yhtiöosuuksista eikä yli kymmentä prosent-
tia kaikkien osakkeiden, jäsenosuuksien tai
yhtiöosuuksien tuottamasta äänimäärästä
julkisen valvonnan alaisessa luotto- tai ra-
hoituslaitoksessa rahastoyhtiötä lukuun ot-
tamatta.

Edellä 4 ja 5 momentissa tarkoitettuun
omistukseen lasketaan myös sellaiset osak-
keet ja niiden tuottama äänimäärä, jotka
eläkekassa voi optio-oikeuden tai vaihtovel-
kakirjan nojalla merkitä.

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

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarvittaes-
sa määräykset 1 momentissa tarkoitetuista
sijoitustoiminnan itsenäisyydestä, 2 momen-
tissa tarkoitetusta sijoitussuunnitelmasta
sekä sijoitustoimintaa täydentävien varo-
jenhoitopalvelujen, sijoitustoiminnan asian-
tuntijapalvelujen, aputoimintojen ja näihin
rinnastettavien palvelujen käytöstä.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-

ta 200 .
Tällä lailla kumotaan 13 päivänä syys-

kuuta 1985 esiintyvien taiteilijoiden ja
eräiden erityisryhmien ohjesäännöstä anne-
tun asetuksen (762/1985) 17, 18, 19 ja 20 §,
sellaisina kuin niistä ovat 17, 18 ja 19 §
asetuksessa 948/1995 ja 20 § asetuksessa
254/1999.

———
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3.

Laki

maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

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

16 c §:n 2 momentti ja 17 §,
sellaisina kuin ne ovat laissa 1045/1999, sekä
lisätään 16 c §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1045/1999, uusi 2 ja 6 momentti,

jolloin muutettu 2 momentti ja nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 3—5 momentiksi, sekä la-
kiin uusi 17 b—17 g § seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

16 c §
— — — — — — — — — — — — — —

Hallitus huolehtii eläkelaitoksen hallinnosta
ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.
Hallitus voi asettaa 16 §:n 1 ja 2 momentissa
mainittujen lakien toimeenpanoon kuuluvien
asioiden ja sijoitusasioiden käsittelyä varten
jaostoja. Hallituksella on oikeus siirtää edellä
tarkoitetut asiat tai osa niistä jaoston,
toimitusjohtajan tai muun toimihenkilön
ratkaistavaksi.

— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
Hallitus huolehtii eläkelaitoksen hallinnosta

ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
sekä eläkelaitoksen toiminnan laatuun ja laa-
juuteen nähden riittävästä sisäisestä valvon-
nasta ja riittävistä riskienhallintajärjestelmis-
tä.

Hallitus voi asettaa 16 §:n 1 ja 2 momentis-
sa mainittujen lakien toimeenpanoon kuuluvi-
en asioiden ja sijoitusasioiden käsittelyä var-
ten jaostoja. Hallituksella on oikeus siirtää
edellä tarkoitetut asiat tai osa niistä jaoston,
toimitusjohtajan tai muun toimihenkilön rat-
kaistavaksi.
— — — — — — — — — — — — — —

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkemmat
määräykset sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan järjestämisestä.

17 §
Eläkelaitoksen sijoitustoiminnan on oltava

itsenäistä ja sitä varten on oltava riittävä hen-
kilöstö toiminnan luonne ja laajuus huomioon
ottaen.

17 §
Eläkelaitoksen sijoitustoiminnan on oltava

itsenäistä ja sitä varten on oltava riittävä hen-
kilöstö toiminnan luonne ja laajuus huomioon
ottaen. Sijoituksia tehtäessä on huolehdittava
sijoitusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi
muutettavuudesta sekä niiden asianmukaisesta
monipuolisuudesta ja hajauttamisesta. Eläke-
laitoksen hallituksen on laadittava sijoitus-
suunnitelma noudattaen soveltuvin osin, mitä
työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain
(354/1997) 28 §:n 1 momentissa säädetään.
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Eläkelaitoksen varoja ei saa käyttää sen toi-
minnalle vieraaseen tarkoitukseen. Varat on
sijoitettava ensisijaisesti eläkelaitoksen
toimintapiiriin kuuluvien alojen tuotannolli-
siin tai niitä edistäviin tarkoituksiin. Eläkelai-
toksella ei ilman Vakuutusvalvontaviraston
suostumusta saa olla osake-enemmistöä osa-
keyhtiössä eikä vastaavaa määräysvaltaa
muussa yrityksessä, jollei kysymyksessä ole-
van yrityksen toimintaa voida pitää eläkelai-
toksen toimintaan liittyvänä ja tämän kannalta
tarkoituksenmukaisena tai jollei kysymykses-
sä ole asunto- tai kiinteistöyhtiö.

Sijoituksia tehtäessä on huolehdittava sijoi-
tusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muu-
tettavuudesta sekä niiden asianmukaisesta
monipuolisuudesta ja hajauttamisesta. Tällöin
noudatetaan lisäksi soveltuvin osin vakuutus-
yhtiölain (1062/1979) 10 luvun 3 §:n sekä
työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain
(354/1997) 15 §:n 2 momentin säännöksiä.
Eläkelaitoksen hallituksen on laadittava sijoi-
tussuunnitelma noudattaen soveltuvin osin,
mitä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain
28 §:n 1 momentissa säädetään.

Sijoitussuunnitelmasta on käytävä ilmi, mis-
sä määrin eläkelaitos ostaa varainhoitopalve-
luja, sijoitustoiminnan asiantuntijapalveluja,
aputoimintoja tai näihin rinnastettavia muita
palveluja.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Vakuutus-
valvontavirasto antavat määräykset tämän py-
kälän soveltamisesta noudattaen vastaavasti,
mitä vakuutusyhtiölain 10 luvun 3 §:ssä sekä
työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 15 §:n
2 momentissa sekä 27 ja 28 §:ssä säädetään.

Sijoitussuunnitelmasta on käytävä ilmi, mis-
sä määrin eläkelaitos ostaa varainhoitopalve-
luja, sijoitustoiminnan asiantuntijapalveluja,
aputoimintoja tai niihin rinnastettavia muita
palveluja.

Eläkelaitoksen on katettava 10 §:n 4 mo-
mentissa tarkoitettu vastuuvelka sekä muut
vastuuvelkaan rinnastettavat erät, noudattaen
soveltuvin osin vakuutusyhtiölain (1062/1979)
10 luvun 3 §:n 2 momenttia, 3 momentin 2, 3
ja 7 kohtaa, 4—7 momenttia sekä 9 moment-
tia. Tarkemmat säännökset vastuuvelkaan
rinnastettavista eristä annetaan sosiaali- ja
terveysministeriön asetuksella.

Eläkelaitoksen varoja ei saa käyttää sen
toiminnalle vieraaseen tarkoitukseen. Eläke-
laitos ei saa ilman Vakuutusvalvontaviraston
lupaa hankkia osakeyhtiölain (734/1978) 1 lu-
vun 3 §:ssä tarkoitettua määräämisvaltaa
muuta liikettä kuin vakuutusliikettä harjoitta-
vassa yhteisössä, jollei yhteisön toimintaa
voida pitää eläkelaitoksen toimintaan liittyvä-
nä ja tämän kannalta tarkoituksenmukaisena
tai jollei kysymyksessä ole asunto- tai kiin-
teistöyhteisö.

Eläkelaitos ei saa yksin eikä yhdessä tytär-
yhteisönsä kanssa ilman Vakuutusvalvontavi-
raston lupaa omistaa yli kymmentä prosenttia
osakkeista, jäsenosuuksista tai yhtiöosuuksis-
ta eikä yli kymmentä prosenttia kaikkien
osakkeiden, jäsenosuuksien tai yhtiöosuuksien
tuottamasta äänimäärästä julkisen valvonnan
alaisessa luotto- tai rahoituslaitoksessa ra-
hastoyhtiötä lukuun ottamatta.

Edellä 4 ja 5 momentissa tarkoitettuun
omistukseen lasketaan myös sellaiset osakkeet
ja niiden tuottama äänimäärä, jotka eläkelai-
tos voi optio-oikeuden tai vaihtovelkakirjan
nojalla merkitä.

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarvittaessa
määräykset 1 momentissa tarkoitetuista sijoi-
tustoiminnan itsenäisyydestä, 2 momentissa
tarkoitetusta sijoitussuunnitelmasta sekä sijoi-
tustoimintaa täydentävien varojenhoitopalve-
lujen, sijoitustoiminnan asiantuntijapalvelu-
jen, aputoimintojen ja näihin rinnastettavien
palvelujen käytöstä
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———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 200 .
Tällä lailla kumotaan maatalousyrittäjien

eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän 25 päi-
vänä heinäkuuta 1969 annetun asetuksen
(501/1969) 17, 18, 19 ja 20 §, sellaisina kuin
niistä ovat 17, 18 ja 19 § asetuksessa
949/1995 ja 20 § asetuksessa 1120/1999.

———

4.

Laki

merimieseläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/1956) 3 a §:n 5 mo-

mentti ja 55 §,
sellaisina kuin ne ovat, 3 a §:n 5 momentti laissa 1346/1990 ja 55 § osaksi laissa 100/1999,
muutetaan 3 a §:n 4 momentti, 37, 51, 54 ja 56 § ja 57 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 3 a §:n 4 momentti mainitussa laissa 1346/1990, 37 ja 56 § sekä 57

§:n 1 momentti laissa 1046/1999, 51 § laissa 1253/1995 ja 54 § mainitussa laissa 100/1999,
sekä

lisätään lakiin uusi 51 a, 51 b ja 54 a § seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

3 a §
— — — — — — — — — — — — — —

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu työnte-
kijäin eläkelain vähimmäiseläketurvaa vastaa-
va tämän lain mukaisen eläkkeen osa laske-
taan sosiaali- ja terveysministeriön antamien
ohjeiden mukaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa tar-
kempia määräyksiä 2 ja 3 momentin sovelta-
misesta.

— — — — — — — — — — — — — —
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella

säädetään perusteista, jotka koskevat edellä 1
ja 2 momentissa tarkoitetun työntekijäin elä-
kelain vähimmäisturvaa vastaavan, tämän lain
mukaisen eläkkeen osan laskemista sekä 2 ja
3 momentissa tarkoitettua eläkekassan ja
muiden lainkohdassa tarkoitettujen eläkelaki-
en mukaista toimintaa harjoittavien eläkelai-
tosten välistä kustannustenjakoa.
(kumotaan)
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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 kehittämistä
koskevissa asioissa;

4) huolehtia, että eläkekassan kirjanpidon ja
varainhoidon valvonta on asianmukaisesti jär-
jestetty;

5) hyväksyä eläkekassan sijoitussuunnitel-
ma;

6) päättää eläkekassan varojen sijoittami-
sesta;

7) nimittää eläkekassan toimitusjohtaja se-
kä muut johtavat toimihenkilöt sekä päättää
heidän palkkauksestaan ja muista näihin toi-
miin liittyvistä asioista;

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

9) kantaa ja vastata eläkekassan puolesta;
sekä

10) 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
niistä jaostonsa, jäsenensä taikka eläkekassan
toimihenkilön ratkaistavaksi.

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 kehittämistä
koskevissa asioissa;

4) huolehtia, että eläkekassan kirjanpidon ja
varainhoidon valvonta on asianmukaisesti jär-
jestetty ja että eläkekassalla on toimintansa
laatuun ja laajuuteen nähden riittävä sisäinen
valvonta ja riittävät riskienhallintajärjestel-
mät;

5) hyväksyä eläkekassan sijoitussuunnitel-
ma;

6) päättää eläkekassan varojen sijoittamises-
ta;

7) nimittää eläkekassan toimitusjohtaja sekä
muut johtavat toimihenkilöt sekä päättää hei-
dän palkkauksestaan ja muista näihin toimiin
liittyvistä asioista;

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

9) kantaa ja vastata eläkekassan puolesta;
sekä

10) 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 niistä
jaostonsa, jäsenensä taikka eläkekassan toimi-
henkilön ratkaistavaksi.

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkemmat
määräykset sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan järjestämisestä.

51 §
Eläkekassan tilintarkastuksesta on voimas-

sa, mitä tässä luvussa ja tilintarkastuslaissa
(936/94) säädetään.

Eläkekassassa tulee olla vähintään kaksi ti-
lintarkastuslaissa tarkoitettua hyväksyttyä ti-
lintarkastajaa ja heille vastaavat kelpoisuus-
ehdot täyttävät varamiehet.

Ainakin yhden tilintarkastajan, joka samalla
toimii eläkekassan valvontatilintarkastajana,
ja hänen varamiehensä on oltava Keskus-
kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

51 §
Eläkekassan tilintarkastuksesta on voimas-

sa, mitä tässä luvussa ja tilintarkastuslaissa
(936/1994) säädetään. Tässä laissa hyväksy-
tyllä tilintarkastajalla tarkoitetaan tilintarkas-
tuslain 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettua henkilöä
tai yhteisöä.

Eläkekassan kirjanpitoa ja tilinpäätöstä se-
kä hallintoa tarkastamaan on tilikaudeksi
kerrallaan valittava vähintään kaksi hyväksyt-
tyä tilintarkastajaa ja heille vastaavat kelpoi-
suusehdot täyttävät varatilintarkastajat. Vä-
hintään yhden tilintarkastajan ja varatilintar-
kastajan on oltava Keskuskauppakamarin hy-
väksymä tilintarkastaja. Tilintarkastajan teh-
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Tilintarkastajana ja hänen varamiehenään
voi olla myös tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastusyhteisön kelpoisuusehdoista
on soveltuvin osin voimassa, mitä 2 ja 3 mo-
mentissa tilintarkastajista säädetään.

tävä päättyy tilikauden päätyttyä pidettävän
eläkekassan valtuuskunnan varsinaisessa ko-
kouksessa tai milloin uusi tilintarkastaja on
valittu tämän tilalle.

Yksi tilintarkastaja on nimettävä valvontati-
lintarkastajana huolehtimaan eläkekassan kir-
janpidon ja hallinnon tehokkaasta valvonnas-
ta tilikauden aikana. Lisäksi on nimettävä yksi
tilintarkastaja tai varatilintarkastaja valvon-
tatilintarkastajan sijaiseksi. Valvontatilintar-
kastajan ja tämän sijaisen on oltava Keskus-
kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

Tilintarkastajalta ja varatilintarkastajalta
sekä valvontatilintarkastajalta ja tämän sijai-
selta on ennen valintaa saatava päivätty ja al-
lekirjoitettu suostumus tehtävään.

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarvittaessa
ohjeita eläkekassan tilintarkastuksen suorit-
tamisesta.

51 a §
Vakuutusvalvontaviraston on ilmoituksesta

määrättävä eläkekassalle kelpoisuusehdot
täyttävä tilintarkastaja, jos hyväksyttyä tilin-
tarkastajaa ei ole valittu tämän luvun tai tilin-
tarkastuslain mukaisesti tai tilintarkastajalla
ei ole tilintarkastuslain 10 §:ssä tarkoitettua
kelpoisuutta tai milloin tilintarkastaja ei ole
tilintarkastuslain 23 ja 24 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riippumaton.

Ilmoituksen saa edellä tarkoitetuissa tapa-
uksissa tehdä kuka tahansa. Eläkekassan hal-
litus on velvollinen tekemään ilmoituksen,
jollei valtuuskunta viivytyksettä valitse kelpoi-
suusehdot täyttävää tilintarkastajaa.

Ennen kuin tässä pykälässä mainittu mää-
räys annetaan, on eläkekassan hallitusta kuul-
tava. Määräys on voimassa siihen asti, kun
eläkekassalle on säädetyssä järjestyksessä va-
littu tilintarkastaja Vakuutusvalvontaviraston
määräämän tilintarkastajan tilalle.

51 b §
Eläkekassan tilintarkastajan on viipymättä

ilmoitettava Vakuutusvalvontavirastolle elä-
kekassaa koskevista seikoista ja päätöksistä,
jotka hän on saanut tietoonsa tehtäväänsä
suorittaessaan ja joiden voidaan katsoa:

1) olennaisesti rikkovan eläkekassan toi-
minnan harjoittamista koskevaa lainsäädän-
töä;
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2) vaarantavan eläkekassan toiminnan jat-
kumisen; tai

3) johtavan tilintarkastuskertomuksessa
muistutukseen tai tilinpäätöksen vahvistamista
koskevan kielteisen lausunnon esittämiseen.

Eläkekassan tilintarkastaja on myös velvol-
linen ilmoittamaan Vakuutusvalvontavirastol-
le 1 momentissa mainituista seikoista ja pää-
töksistä, jotka hän saa tietoonsa suorittaes-
saan tehtäväänsä yhteisössä, jossa eläkekas-
salla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5
§:ssä tarkoitettu määräysvalta.

Vilpittömässä mielessä toimineelle tilintar-
kastajalle ei aiheudu vastuuta tämän pykälän
mukaisista toimenpiteistä mahdollisesti aiheu-
tuneesta taloudellisesta vahingosta.

54 §.
Asianomainen ministeriö antaa vakuutus-

toiminnan erityisluonteesta johtuvat määräyk-
set eläkekassan tuloslaskelman ja taseen kaa-
vasta sekä tuloslaskelman ja taseen liitetie-
doista ja toimintakertomuksesta ilmoitettavis-
ta tiedoista.

Vakuutusvalvontavirasto antaa vakuutus-
toiminnan erityisluonteesta johtuvat tarkem-
mat määräykset eläkekassan tilinpäätöksen
laatimisesta.

Vakuutusvalvontavirasto voi antaa ohjeita ja
lausuntoja tämän luvun, asianomaisen minis-
teriön 1 momentissa tarkoitettujen määräys-
ten, eläkekassan tilinpäätöstä koskevien sään-
nösten sekä kirjanpitolain (1336/1997) ja -
asetuksen (1339/1997) soveltamisesta eläke-
kassaan.

Vakuutusvalvontavirasto voi eläkekassan
hakemuksesta erityisestä syystä määräajaksi
myöntää luvan poiketa 3 momentissa tarkoite-
tuista säännöksistä ja määräyksistä, jos poik-
keus on tarpeen oikean ja riittävän kuvan saa-
miseksi eläkekassan toiminnan tuloksesta ja
taloudellisesta tilasta.

Jos tässä pykälässä tarkoitettu määräys, oh-
je, lausunto tai lupa on kirjanpitolain tai -
asetuksen yleisen soveltamisen kannalta mer-
kittävä, asianomaisen ministeriön tai Vakuu-
tusvalvontaviraston on ennen määräyksen, oh-
jeen, lausunnon tai luvan antamista pyydettä-
vä siitä kirjanpitolautakunnan lausunto.

Vakuutusvalvontavirasto voi erityisistä syis-
tä määräajaksi myöntää yksittäistapauksissa

54 §
Eläkekassan kirjanpidossa ja tilinpäätöksen

sekä konsernitilinpäätöksen laadinnassa on
noudatettava kirjanpitolakia, jollei tämän lu-
vun säännöksistä muuta johdu, sekä kirjanpi-
toasetusta (1339/1997), jollei tämän luvun
säännöksistä taikka 54 a §:ssä tarkoitetusta
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta tai
Vakuutusvalvontaviraston määräyksistä muu-
ta johdu.

Sen lisäksi, mitä tässä luvussa säädetään,
eläkekassan tilinpäätökseen sovelletaan myös
soveltuvin osin vakuutusyhtiölain (1062/1979)
10 luvun 1 c, 4 ja 4 a §:ää, 4 b §:n 1 momen-
tin 1 ja 3 kohtaa sekä 2 momenttia, 4 c §:ää, 4
e §:n 1, 2 ja 4 momenttia ja 10 §:n 1 moment-
tia.

Kirjanpitolain 1 luvun 4 §:n 1 momenttia, 3
luvun 1 §:n 3—5 momenttia, 2 §:n 2 moment-
tia, 6, 9, 11 ja 13 §:ää, 4 luvun 1, 3 ja 4 §:ää,
5 §:n 3—5 momenttia ja 7 §:ää, 5 luvun
2 §:ää, 3 §:n 2 momenttia, 4 §:ää, 12 §:n 2
momenttia sekä 13, 16, 17 ja 20 §:ää ja 7 lu-
kua ei sovelleta eläkekassan tilinpäätöksen
laatimiseen.

Eläkekassa on velvollinen laatimaan ja si-
sällyttämään tilinpäätökseensä konsernitilin-
päätöksen noudattaen soveltuvin osin, mitä
säädetään vakuutusyhtiölain 10 luvun 1 c, 4
ja 4 a §:ssä, 4 b §:n 1 momentin 1 ja 3 koh-
dassa sekä 2 momentissa, 4 c §:ssä, 4 e §:n 1,
2 ja 4 momentissa sekä 11 a ja 11 b §:ssä.

Kirjanpitolain 6 luvun 1 §:ää, 2 §:n 2 mo-
menttia, 5 §:n 1 momenttia ja 7 §:n 6 mo-
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poikkeuksia tilinpäätöksen laatimisajasta sekä
tuloslaskelman ja taseen laatimisessa nouda-
tettavista kaavoista, liitetiedoista, toimintaker-
tomuksen tarkemmasta sisällöstä, tase-
erittelyistä ja liitetietojen erittelyistä.

menttia ei sovelleta eläkekassan konserniti-
linpäätöksen laatimiseen.

Eläkekassan tilikautena on kalenterivuosi.
Tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden
kuluessa tilikauden päättymisestä.

Tilinpäätös on annettava tilintarkastajille
vähintään kuukausi ennen eläkekassan val-
tuuskunnan kokousta.

Tilinpäätöstä varmentamaan on laadittava
tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt.

54 a §
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella

annetaan vakuutustoiminnan erityisluonteesta
johtuvat säännökset eläkekassan ja sen kon-
sernin tuloslaskelman ja taseen kaavasta sekä
tuloslaskelman ja taseen liitetiedoista, tase-
erittelyistä ja liitetietojen erittelyistä sekä
toimintakertomuksessa ilmoitettavista tiedois-
ta.

Vakuutusvalvontavirasto antaa vakuutus-
toiminnan erityisluonteesta johtuvat tarkem-
mat määräykset eläkekassan ja sen konsernin
tilinpäätöksen laatimisesta.

Vakuutusvalvontavirasto voi antaa ohjeita
ja lausuntoja tämän lain kirjanpitoa ja tilin-
päätöstä koskevien säännösten, sosiaali- ja
terveysministeriön 1 momentissa tarkoitetun
asetuksen sekä kirjanpitolain ja kirjanpitoase-
tuksen soveltamisesta eläkekassaan.

Eläkekassan tuloslaskelma ja tase on laadit-
tava 1 momentissa tarkoitettuja kaavoja yksi-
tyiskohtaisempina, jos se on tarpeen tilikau-
den tuloksen muodostumiseen vaikuttaneiden
tekijöiden tai tase-erien selventämiseksi tai
jos se on tarpeen oikean ja riittävän kuvan
saamiseksi eläkekassan toiminnan tuloksesta
ja taloudellisesta asemasta.

Jos tässä pykälässä tarkoitettu asetus, mää-
räys, ohje, lupa tai lausunto on kirjanpitolain
tai kirjanpitoasetuksen yleisen soveltamisen
kannalta merkittävä, ministeriön tai Vakuu-
tusvalvontaviraston on ennen asetuksen, mää-
räyksen, ohjeen, luvan tai lausunnon antamis-
ta pyydettävä siitä kirjanpitolautakunnan lau-
sunto.

Vakuutusvalvontavirasto voi erityisestä
syystä määräajaksi myöntää yksittäistapauk-
sissa poikkeuksia 54 §:n 4 ja 6 momentista ja
vakuutusyhtiölain 10 luvun 11 a §:n 2 momen-
tista, tuloslaskelman ja taseen laatimisessa
noudatettavista kaavoista, liitetiedoista, toi-
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mintakertomuksen tarkemmasta sisällöstä, ta-
se-erittelyistä ja liitetietojen erittelyistä sekä
konsernituloslaskelman ja –taseen laatimises-
sa noudatettavista kaavoista ja liitetiedoista.

55 §
Eläkekassan omaisuutta ei ole lupa käyttää

kassan toiminnalle ilmeisesti vieraaseen tar-
koitukseen, älköönkä se harjoittako muuta
kuin tässä laissa tarkoitettua toimintaa.

Eläkekassa ei saa ilman Vakuutusvalvonta-
viraston lupaa omistaa muuta liikettä kuin va-
kuutusliikettä harjoittavan osakeyhtiön osake-
pääomasta enempää kuin määrän, joka vas-
taa 20 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja
kaikkien osakkeiden äänimäärästä, jollei yhti-
ön toimintaa voida pitää vakuutusliikkeeseen
liittyvänä ja tämän kannalta tarkoituksenmu-
kaisena taikka jollei yhtiö ole asunto- tai kiin-
teistöyritys.

55 §
(kumotaan)

56 §
Eläkekassan sijoitustoiminnan on oltava it-

senäistä ja sitä varten on oltava riittävä henki-
löstö toiminnan luonne ja laajuus huomioon
ottaen.

Eläkekassan varat on ensisijaisesti sijoitet-
tava Suomen kauppalaivaston ja kauppame-
renkulun kehittämistä palveleviin tarkoituk-
siin. Sijoituksia tehtäessä on huolehdittava si-
joitusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi
muutettavuudesta sekä niiden asianmukaisesta
monipuolisuudesta ja hajauttamisesta. Tällöin
noudatetaan lisäksi soveltuvin osin vakuutus-
yhtiölain (1062/1979) 10 luvun 3 §:n sekä
työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 15 §:n
2 momentin säännöksiä.

56 §
Eläkekassan sijoitustoiminnan on oltava it-

senäistä ja sitä varten on oltava riittävä henki-
löstö toiminnan luonne ja laajuus huomioon
ottaen. Sijoituksia tehtäessä on huolehdittava
sijoitusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi
muutettavuudesta sekä niiden asianmukaises-
ta monipuolisuudesta ja hajauttamisesta.

Eläkekassan on katettava 3 §:n 3 momentis-
sa tarkoitettu vastuuvelka sekä muut vastuu-
velkaan rinnastettavat erät, noudattaen sovel-
tuvin osin vakuutusyhtiölain 10 luvun 3 §:n 2
momenttia, 3 momentin 3 ja 7 kohtaa, 4-7
momenttia sekä 9 momenttia. Tarkemmat
säännökset vastuuvelkaan rinnastettavista
eristä annetaan sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksella.

Eläkekassan varoja ei saa käyttää sen toi-
minnalle vieraaseen tarkoitukseen. Eläkekassa
ei saa ilman Vakuutusvalvontaviraston lupaa
hankkia osakeyhtiölain (734/1978) 1 luvun 3
§:ssä tarkoitettua määräämisvaltaa muuta lii-
kettä kuin vakuutusliikettä harjoittavassa yh-
teisössä, jollei yhteisön toimintaa voida pitää
työeläkevakuutusliikkeeseen liittyvänä ja tä-
män kannalta tarkoituksenmukaisena tai jollei
kysymyksessä ole asunto- tai kiinteistöyhtei-
sö.

Eläkekassa ei saa yksin eikä yhdessä tytär-
yhteisönsä kanssa ilman Vakuutusvalvontavi-
raston lupaa omistaa yli kymmentä prosenttia
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Sosiaali- ja terveysministeriö ja Vakuutus-
valvontavirasto antavat määräykset tässä py-
kälässä tarkoitettujen säännösten soveltami-
sesta eläkekassaan noudattaen vastaavasti, mi-
tä vakuutusyhtiölain 10 luvun 3 §:ssä sekä
työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 15 §:n
2 momentissa säädetään.

osakkeista, jäsenosuuksista tai yhtiöosuuksis-
ta eikä yli kymmentä prosenttia kaikkien
osakkeiden, jäsenosuuksien tai yhtiöosuuksien
tuottamasta äänimäärästä julkisen valvonnan
alaisessa luotto- tai rahoituslaitoksessa ra-
hastoyhtiötä lukuun ottamatta.

Edellä 3 ja 4 momentissa tarkoitettuun
omistukseen lasketaan myös sellaiset osakkeet
ja niiden tuottama äänimäärä, jotka eläkekas-
sa voi optio-oikeuden tai vaihtovelkakirjan
nojalla merkitä.

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarvittaessa
määräykset 1 momentissa tarkoitetuista sijoi-
tustoiminnan itsenäisyydestä, sijoitustoimin-
taa täydentävien varojenhoitopalvelujen, si-
joitustoiminnan asiantuntijapalvelujen, apu-
toimintojen ja näihin rinnastettavien palvelu-
jen käytöstä.

57 §
Merimieseläkekassa on Vakuutusvalvonta-

viraston valvonnan alainen. Eläkekassan tulee
vuosittain kahden kuukauden kuluessa tilin-
päätöksen vahvistamisesta toimittaa Vakuu-
tusvalvontavirastolle sen laatiman kaavan
mukainen kertomus toiminnastaan ja tilastaan.

57 §
Merimieseläkekassa on Vakuutusvalvonta-

viraston valvonnan alainen. Eläkekassan tulee
vuosittain kahden viikon kuluessa tilinpäätök-
sen vahvistamisesta toimittaa Vakuutusval-
vontavirastolle jäljennös tilinpäätöksestä ja ti-
lintarkastajien lausunnosta sekä kertomus
toiminnastaan ja tilastaan. Kertomus on toi-
mitettava Vakuutusvalvontaviraston vahvis-
taman kaavan mukaisella lomakkeella.
— — — — — — — — — — — — — —
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