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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eläkesäätiölain ja va
kuutuskassalain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi elä
kesäätiölakia ja vakuutuskassalakia siten, 
että eläkesäätiölakiin otettaisiin eläkesäätiön 
ja vakuutuskassalakiin eläkekassan jakautu
mista koskevat säännökset. 

Esityksen mukaan eräissä tapauksissa elä
kesäätiön vakuutustoiminnan luovuttaminen 
ja eläkekassan vastuunsiirto rinnastettaisiin 
osakeyhtiön jakautumiseen. Eläkesäätiön 
jakautumisena pidettäisiin eläkesäätiön koko 
vakuutustoiminnan tai sen osan luovuttamis
ta selvitysmenettelyittä toiselle eläkesäätiölle 
tai toisille eläkesäätiöille ja eläkekassan ja
kautumisena samoin eläkekassan koko vas
tuun tai sen osan siirtoa selvitysmenettelyittä 

toiselle eläkekassalle tai toisille eläkekassoil
le edellyttäen, että vastaanottava yhteisö oli
si tätä tarkoitusta varten perustettava uusi 
eläkesäätiö tai eläkekassa. Jakautumisen yh
teydessä siirtyvät varat ja velat siirtyisivät 
uudelle eläkesäätiölle tai eläkekassalle niiden 
kirjanpitoarvoista. 

Eläkesäätiön ja vakuutuskassan hallituksen 
tulisi laatia aiotusta jakautumisesta erityinen 
jakautumissuunnitelma. Lakeihin otettaisiin 
myös säännökset eläkesäätiön ja vakuutus
kassan velkojainsuojasta jakautumisessa. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen kun ne on hy
väksytty ja vahvistettu. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Osakeyhtiön jakautuminen 

Osakeyhtiön jakautumisesta säädetään 1 
päivänä syyskuuta 1997 voimaan tulleessa 
osakeyhtiölain muutoksessa. Säännökset pe
rustuvat osakeyhtiön jakautumisesta annet
tuun kuudenteen neuvoston direktiiviin 
82/891/ETY. 

Osakeyhtiölain 14 a luvun 1 §:n mukaan 
osakeyhtiö (jakautuva yhtiö) voi jakautua 
siten, että jakautuvan yhtiön varat ja velat 
osittain tai kokonaan siirtyvät selvitysmenet
telyttä yhdelle tai useammalle perustettavalle 
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osakeyhtiölle ( vastaanottava yhtiö) ja jakau
tuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat vas
tikkeena vastaanottavan yhtiön osakkeet. 
Vastike saa olla myös rahaa, muuta omai
suutta ja sitoumuksia. Jos äänioikeuden tuot
tavan osakkeen omistajalle tarjotaan vastik
keeksi muuta kuin vastaanottavan yhtiön 
vastaavia osakkeita, hänellä on kuitenkin 
aina oikeus saada tällaisen vastikkeen sijasta 
rahakorvaus, jollei yhtiöjärjestyksessä ole 
muuta määrätty. 

Jakautuminen voi tapahtua siten, että: 
1) jakautuvan yhtiön kaikki varat ja velat 

siirtyvät kahdelle tai useammalle vastaanot
tavalle yhtiölle ja jakautuva yhtiö purkau
tuu(kokonaisjakautuminen); taikka 

2) osa jakautuvan yhtiön varoista ja velois-
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ta siirtyy yhdelle tai useammalle vastaanotta
valle yhtiölle (osittaisjakautuminen). 

Jakautuva yhtiö ja vastaanottavat yhtiöt 
vastaavat yhteisvastuullisesti jakautuvan yh
tiön velasta, joka on syntynyt ennen kuin 
jakautumisen täytäntöönpano on rekisteröity. 

Uudet säännökset mahdollistavat osakeyh
tiömuotoisten yritysrakenteiden joustavan 
muuttamisen ilman, että osakkeenomistajien 
ja velkojien asema poikkeaa osakeyhtiölain 
yleisistä periaatteista ja lähtökohdista. 

Lakiin sisältyi jo ennen jakautumista kos
kevia säännöksiä osakeyhtiöiden sulautumis
ta koskeva säännöstö. Sulautumisessa sulau
tuvan osakeyhtiön kaikki varat ja velat siir
tyvät selvitysmenettelyittä vastaanottavalle 
osakeyhtiölle ja sulautuvan yhtiön osakkeen
omistajat saavat vastikkeena vastaanottavan 
yhtiön osakkeita tai muuta omaisuutta. Osa
keyhtiön kokonaisjakautumista ja sen oi
keusvaikutuksia voidaan pitää siten osakeyh
tiön sulautumisen peilikuvana. 

Vakuutusyhtiön jakautuminen 

Myös vakuutusyhtiölakiin (1062/1979) on 
lisätty vuonna 1997 jakautumista koskevat 
säännökset. Ne sisältyvät lain 16 b lukuun ja 
tulivat voimaan samanaikaisesti osakeyh
tiölain jakautumista koskevien säännösten 
kanssa. 

Jakautumisessa jakautuvan vakuutusyhtiön 
vakuutuskanta sekä muut varat ja velat osit
tain tai kokonaan siirtyvät selvitysmenette
lyttä yhdelle tai useammalle perustettavalle 
vakuutusosakeyhtiölle ja jakautuvan yhtiön 
osakkeenomistajat saavat vastikkeena vas
taanottavan yhtiön osakkeet tai muuta varal
lisuutta. Jakautuvan yhtiön hallituksen on 
laadittava myös erityinen jakautumissuunni
telma. 

Vakuutusvalvontaviraston on vakuutusyh
tiölain 16 b luvun 4 §:n 3 momentin nojalla 
annettava suostumuksensa, jollei jakautumi
nen loukkaa vakuutusten käsittämiä etuja ja 
jollei sen katsota vaarantavan vakuutustoi
minnan tervettä kehitystä. Työeläkevakuu
tusyhtiön osalta jakautumisen tulee työeläke
vakuutusyhtiöistä annetun lain (354/ 1997) 
29 §:n mukaan olla lisäksi työeläkejärjestel
män kannalta perusteltua. Vakuutusvalvonta
virastolla on oikeus liittää suostumukseensa 
ehdot, joita se pitää tarpeellisina vakuutetun 
käsittämien etujen tai vakuutustoiminnan 
terveen kehityksen turvaamiseksi. Jakautu
valla yhtiöllä sekä muistutuksentekijällä on 

oikeus valittaa päätöksestä korkeimpaan hal
linto-oikeuteen. Vastaanottavat yhtiöt saavat 
myös toimiluvan siltä osin kuin niille siirtyy 
jakautumisessa vakuutuskantaa, jollei Va
kuutusvalvontavirasto toisin määrää. 

Jakautuva yhtiö ja vastaanottavat yhtiöt 
vastaavat yhteisvastuullisesti jakautuvan yh
tiön velasta, jota ei ole jaettu jakautumis
suunnitelmassa ja joka on syntynyt ennen 
kuin jakautumisen täytäntöönpano on rekis
teröity. Yhtiön vastuun kokonaismäärä on 
kuitenkin enintään sille jäävän tai siirtyvän 
netto-omaisuuden arvo. 

Siirtyvät varat ja velat 

Osakeyhtiön ja muun tuloverolain 3 §:ssä 
mainitun kotimaisen yhteisön jakautuessa 
elinkeinoverolain 52 c §:n nojalla (kokonais
jakautuminen), jakautumiseen sovelletaan, 
mitä lain 52 b §:ssä säädetään sulautumises
ta. Sen mukaisesti yhteisön ei katsota pur
kautuvan verotuksessa. 

Tällöin muun muassa jakautuvan yhteisön 
verotuksessa vähentämättä olevat hankinta
menot ja muut vähennyskelpoiset menot vä
hennetään vastaanottavan yhteisön verotuk
sessa samalla tavalla kuin ne olisi vähennet
ty jakautuvan yhteisön verotuksessa. Tällöin 
syntynyt voitto ei ole veronalaista tuloa eikä 
tappio vähennyskelpoinen meno. Tämän mu
kaisesti mainitussa tapauksessa jakautuvan 
yhteisön varat ja velat siirtyvät niiden kirjan
pitoarvoista. 

Eläkesäätiöt 

Työnantaja on velvollinen järjestämään 
työntekijöilleen ja heidän edunsaajilleen 
työntekijäin eläkelain (395/1961; TEL) mu
kaisen eläketurvan. Työnantaja voi lisäksi 
täydentää TEL:n mukaista lakisääteistä elä
keturvaa järjestämällä vapaaehtoisia lisäeläk
keitä ja muita etuuksia. 

Työnantaja voi järjestää työntekijöidensä 
ja heidän edunsaajiensa TEL:n mukaisen 
eläketurvan ja vapaaehtoisen lisäeläketurvan 
muun muassa eläkesäätiössä. 

Eläkesäätiössä voidaan hoitaa yhden työn
antajan eläkejärjestelyt. Yhteiseläkesäätiössä 
voivat puolestaan hoitaa samaan taloudelli
seen kokonaisuuteen (yleensä konserniin) 
kuuluvat työnantajat edellä mainitut eläkejär
jestelynsä. 

Koska eläkesäätiölaista puuttuvat jakautu
mista koskevat säännökset, tulevat jakautu-
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ruistilanteessa sovellettavaksi ainoastaan lain 
100 §:n säännökset, joiden mukaan eläkesää
tiö voi Vakuutusvalvontaviraston suostu
muksella luovuttaa vakuutustoimintansa tai 
osan siitä toiselle eläkesäätiölle, vakuutus
kassalain mukaiselle eläkekassalle tai vakuu
tusyhtiölle. Tällöin luovutettavaan vakuutus
toimintaan sisältyvät varat ja mahdolliset 
velat on siirrettävä Vastaanottavalie vakuu
tuslaitokselle käyvistä arvoistaan. Jakautumi
sesta on tällöin suoritettava tuloveroa. 

Vakuutuskassalain mukaiset eläkekassat 

Työnantaja voi järjestää työntekijöidensä 
ja heidän edunsaajiensa TEL:n mukaisen 
eläketurvan ja vapaaehtoisen lisäeläketurvan 
eläkesäätiöiden tavoin myös vakuutuskassa
lain mukaisessa eläkekassassa. Eläkekassassa 
voidaan eläkesäätiötä vastaavalla tavalla jär
jestää sekä yhden työnantajan että yhden 
konsernin eläkejärjestelyt Eläkekassan toi
mintapiiri voidaan lisäksi määritellä esimer
kiksi toimialan perusteella. 

Vastaavalla tavalla kuin eläkesäätiölain 
100 §:ssä, vakuutuskassalain 132 §:ssä sää
detään, että eläkekassa voi siirtää Vakuutus
valvontaviraston suostumuksella vastuunsa 
tai sen osan toiselle eläkekassalle tai vakuu
tusyhtiölle. 

1.2. Nykytilan arviointi 

Koska työnantajayhteisöt voivat nykyisin 
jakautua joko kokonaan tai osittain ja ilman 
veroseuraamuksia, myös eläkesäätiöiden ja 
eläkekassojen tulisi voida jakautua työnanta
jan liiketoimintojen uudelleenjärjestelyihin 
liittyen siten, että ne työnantajayhtiönsä ja
kautuessa voisivat jakautua vastaavalla taval
la. 

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

2.1. Tavoitteet ja keinot niiden 
saavuttamiseksi 

Esityksen tavoitteena on, että eläkesäätiö
ja eläkekassatyönantajien toteuttaessa liike
toimintansa uudelleenjärjestelyjä jakautumis
ta koskevia säännöksiä hyväksi käyttäen, 
eläkesäätiö ja eläkekassa voisivat jakautua 
vastaavin periaattein. Tämän mukaisesti elä
kesäätiölakiin ehdotetaan lisättäväksi elä
kesäätiön ja vakuutuskassalakiin eläkekassan 

jakautumista koskevat säännökset. Eläkesää
tiön ja eläkekassan jakautuminen tapahtuisi 
joko kokonais- tai osittaisjakautumisena vas
taavalla tavoin kuin osakeyhtiönkin jakautu
minen. Tällöin eläkesäätiöihin ja eläkekas
soibio olisi mahdollista soveltaa jakautumi
sen yhteydessä myös samoja verotuksellisia 
periaatteita kuin edellä mainittuihin muihin
kin yhteisöihin. 

2.2. Keskeiset ehdotukset 

Yhden työnantajan eläkesäätiön tai 
eläkekassan jakautuminen 

Ehdotetuissa säännöksissä eläkesäätiössä 
työeläkejärjestelynsä hoitavan työnantajan 
päättäessä jakautua kokonaan siten, että sen 
varat ja velat siirtyvät kahdelle tai useam
malle perustettavalle yhtiölle, eläkesäätiön 
vakuutustoiminta jaettaisiin siten, että jakau
tuva eläkesäätiö purkautuisi selvitysmenette
lyittä ja sen vakuutustoiminta varoineen ja 
velkoineen siirtyisi kahdelle tai useammalle 
uudelle eläkesäätiölle. Sen lisäksi AB-elä
kesäätiö voisi jakautua siten, että kumman
kin osaston vakuutustoiminta luovutettaisiin 
kahdelle perustettavalle eläkesäätiölle. Tältä 
osin jakautuminen vastaisi osakeyhtiön ko
konaisjakautumista, jossa jakautuvan osa
keyhtiön kaikki varat ja velat siirtyvät osa
keyhtiön purkautuessa selvitysmenettelyittä 
tarkoitusta varten perustettaville uusille osa
keyhtiöille. 

Työnantajayhteisö voi myös jakautua osit
tain siten, että osa sen varoista ja veloista 
siirtyy yhdelle tai useammalle perustettavalle 
työnantajayhteisölle. Tällöin jakautuvassa 
eläkesäätiössä voitaisiin edelleen hoitaa ja
kautuvan työnantajayhteisön eläkejärjestelyt 
Muita työnantajayhteisöjä varten perustettai
siin uudet eläkesäätiöt Vastaavasti AB-elä
kesäätiö voisi jakautua siten, että sen toinen 
osasto siirrettäisiin perustettavalle eläkesää
tiölle. Muilta osin sovellettaisiin mitä edellä 
on esitetty eläkesäätiön kokonaisjakautumi
sesta. 

Eläkesäätiön jakautumisena ei siten pidet
täisi esimerkiksi eläkesäätiön vakuutustoi
minnan luovuttamista eläkekassalle tai va
kuutusyhtiölle. 

Vastaavasti eläkekassa voisi jakautua siten, 
että koko sen vastuuvelka tai osa siitä ja sitä 
vastaavista varoista siirrettäisiin yhdelle tai 
useammalle perustettavalle eläkekassalle. 

Jakautuvan eläkesäätiön toimintapääoma 
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jaettaisiin eläkesäätiön säännöissä määrätyllä 
tavalla. Jos eläkesäätiön säännöissä ei ole 
asiaa koskevaa määräystä, toimintapääoma 
jaettaisiin eläkevastuuosuuksien mukaisessa 
suhteessa nykyisen eläkesäätiön ja perustet
tavan eläkesäätiön tai perustettavien elä
kesäätiöiden kesken. Muut varat, mahdolli
set velat ja varaukset jaettaisiin aina elä
kevastuuosuuksien mukaisessa suhteessa 
mainittujen eläkesäätiöiden kesken. Työnan
tajan kannatusmaksuvakuudet jaettaisiin elä
kesäätiöiden työnantajien sopimuksen mu
kaisesti. Sama koskisi soveltuvin osin myös 
eläkekassan vastaavia eriä. 

Y hteiseläkesäätiö ja eläke kassa, jonka 
toimintapiiriin kuuluu useita työnantajia. 

Yhteiseläkesäätiössä tai eläkekassassa työ
eläkejärjestelynsä hoitava työnantajayhtiöi
den muodostama osakeyhtiölain mukainen 
konserni voi järjestää liiketoimintansa uudel
leen siten, että konserni jaetaan kahteen tai 
useampaan osaan. Tämä voi tapahtua monel
la eri tavalla esimerkiksi siten, että nykyises
tä konsernista muodostetaan kaksi tai useam
pia konserneja taikka nykyisestä konsernista 
eriytetään vain yksi yhtiö. 

Yhteiseläkesäätiön jakautuminen voisi ta
pahtua siten, että toiminnassa olevan yh
teiseläkesäätiön vakuutustoiminta luovutet
taisiin kokonaan kahdelle tai useammalle pe
rustettavalle yhteiseläkesäätiölle tai eläkesää
tiölle, joissa jatkettaisiin uusien konsernien 
tai yhtiöiden eläkejärjestelyjen hoitamista. 
Vastaavasti AB-yhteiseläkesäätiö voisi ja
kautua siten, että kummankin osaston vakuu
tustoiminta luovutettaisiin kahdelle perustet
tavalle eläkesäätiölle. 

Vastaavalla tavalla kuin yhden työnantajan 
eläkesäätiö myös AB-yhteiseläkesäätiö voisi 
jakautua osittain siten, että AB-yhteiselä
kesäätiön toinen osasto siirrettäisiin perustet
tavaan eläkesäätiöön. Jakautuminen voisi ta
pahtua myös siten, että toiminnassa olevassa 
yhteiseläkesäätiössä tai eläkekassassa jatket
taisiin yhden konsernin eläkejärjestelyjen 
hoitamista. Muita konserneja varten perustet
taisiin uudet yhteiseläkesäätiöt tai eläkekas
sat Jos konsernista eriytettäisiin ainoastaan 
yksi yhtiö, perustettaisiin sen eläkejärjestely
jen hoitamista varten uusi yhden työnantajan 
eläkesäätiö tai eläkekassa. 

Edellä mainittuja jakautumisperiaatteita 
sovellettaisiin myös eläkekassoihin. 

Työnantajakohtaista kirjanpitojärjestelmää 

noudattavasta yhteiseläkesäätiöstä siirrettäi
siin perustettavaan yhteiseläkesäätiöön tai 
perustettaviin yhteiseläkesäätiöihin kyseessä 
olevien työnantajien varat, eläkevastuut, lisä
vakuutusvastuut, mahdolliset velat, varaukset 
ja toimintapääoma. Työnantajan tai työnan
tajien kannatusmaksuvakuudet jaettaisiin elä
kesäätiöiden työnantajien sopimuksen mu
kaisesti. 

Tasaavaa kirjanpitojärjestelmää noudatta
vasta yhteiseläkesäätiöstä siirrettäisiin perus
tettavaan eläkesäätiöön tai perustettaviin elä
kesäätiöihin kyseessä olevien työnantajien 
eläkevastuut ja lisävakuutusvastuut. Toimin
tapääoma jaettaisiin eläkesäätiön säännöissä 
määrätyllä tavalla. Jos eläkesäätiön säännöis
sä ei olisi asiaa koskevaa määräystä, toimin
tapääoma jaettaisiin eläkevastuuosuuksien 
mukaisessa suhteessa nykyisen yhteiselä
kesäätiön ja perustettavan eläkesäätiön tai 
perustettavien eläkesäätiöiden kesken. Muut 
varat, mahdolliset velat ja varaukset jaettai
siin aina eläkevastuuosuuksien mukaisessa 
suhteessa mainittujen eläkesäätiöiden kes
ken. Työnantajan tai työnantajien kannatus
maksuvakuudet jaettaisiin eläkesäätiöiden 
työnantajien sopimuksen mukaisesti. 

Eläkekassoissa noudatetaan tasaavaa kir
janpitojärjestelmää. Tästä syystä eläkekassan 
jakautumisessa noudatettaisiin soveltuvin 
osin mitä edellä on mainittu tasaavaa kirjan
pitojärjestelmää noudattavasta yhteiselä
kesäätiöstä. 

Mitä edellä on muutoinkin esitetty yhden 
työnantajan eläkesäätiön jakautumisesta, so
vellettaisiin myös konsernin tai vastaavan 
yhteiseläkesäätiön jakautumiseen. Konsernin 
uudelleenjärjestelyssä syntyneiden uusien 
konsernien ja alakonsernien eläkejärjestely
jen hoitamista varten perustettaisiin uusia 
eläkesäätiöitä, yhteiseläkesäätiöitä tai eläke
kassoja. Edellytyksenä olisi kuten muissakin 
jakautumistapauksissa, että varat ja velat 
siirtyisivät niiden kirjan,Pitoarvoista perustet
taville uusille eläkesäättöille ja eläkekassoil
le. 

3. Esityksen taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei arvioida olevan välittömiä 
taloudellisia vaikutuksia. 

4. Asian valmistelu 

Esityksen valmistelussa on otettu huomi
oon eläkesäätiötyöryhmä 1999:n muistion 
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ehdotukset (Sosiaali- ja terveysministeriö, 
työryhmämuistiaita 1999: 17). Vakuutuskas
sojen Yhdistystä ja E1äkesäätiöyhdistys
ESY r.y:tä on kuultu asian valmistelun yh
teydessä. 

Eläkesäätiötyöryhmä 1999:n muistiosta 
ovat antaneet lausuntonsa valtiovarainminis
teriö, Vakuutusvalvontavirasto, Eläketurva
keskus, Työeläkelaitosten Liitto, Eläkesääti
öyhdistys-ESY ja Vakuutuskassojen Yhdis
tys. 

Lakiehdotuksesta on lisäksi pyydetty lau
sunnot oikeusministeriöitä ja kauppa- ja teol
lisuusministeriöltä. 

5. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen kun ne on hyväk
sytty ja vahvistettu. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1.1. Eläkesäätiölaki 

88 §. Pykälän 5 momentissa säädetään 
siirrettävästä toimintapääomasta. Sen mukai
sesti ostettaessa B-eläkesäätiölle tai AB-elä
kesäätiön B-osastolle eläkesäätiölain 78 §:n 
1 momentissa tarkoitetussa tilanteessa (elä
kesäätiön pakollinen purkaminen) työnteki
jäin eläkelain mukaisia eläkkeitä ja muita 
etuuksia vastaava etuus pykälän 1 momentis
sa tarkoitetusta vakuutuslaitoksesta 48 
a §:ssä tarkoitettua toimintapääomaa on siir
rettävä vähintään 48 b §:n 1 momentissa 
tarkoitettua vakavaraisuusrajaa vastaava 
määrä, kuitenkin enintään vakavaraisuusra
jan kaksinkertainen määrä, siten kuin sosiaa
li- ja terveysministeriö tarkemmin määrää. 
Ostettaessa etuus 100 §:n 1 momentissa tar
koitetuissa tilanteissa (vapaaehtoinen vakuu
tustoiminnan luovuttaminen) toimintapää
omaa on siirrettävä vastaavasti vakavarai
suusrajan kaksinkertainen määrä siten kuin 
sosiaali- ja terveysministeriö tarkemmin 
määrää. Samoin menetellään vakuutustoi
minnan osittaisen luovuttamisen yhteydessä. 

Yhden työnantajan eläkesäätiön ja tasaavaa 
kirjanpitojärjestelmää noudattavan yhteiselä
kesäätiön jakautumisessa toimintapääoma 
jaettaisiin eläkesäätiön säännöissä määrätyllä 
tavalla. Jos eläkesäätiön säännöissä ei ole 
asiaa koskevaa määräystä, toimintapääoma 
jaettaisiin eläkevastuuosuuksien mukaisessa 
suhteessa luovuttavan eläkesäätiön ja vas
taanottavan eläkesäätiön tai vastaanottavien 
eläkesäätiöiden kesken. 

Koska esityksessä ehdotetaan, että lain 
100 §:ssä säädettäisiin eläkesäätiöiden jakau
tumisesta, ehdotetaan 88 §:n 5 momenttiin 
lisättäväksi uusi virke, jonka mukaan mo
mentin säännöksiä ei sovellettaisi eläkesääti
ön vakuutustoiminnan luovuttamiseen, joka 
tapahtuu 100 §:n mukaisesti. 

11 luvun otsikko. Otsikkoon ehdotetaan 
tehtäväksi jakautumista koskeva täydennys. 

100 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi 
säännökset yhden työnantajan eläkesäätiön 
jakautumisesta. 

Voimassa olevan eläkesäätiölain 100 §:n 
1-3 momentin perusteella eläkesäätiö voi 
Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella 
luovuttaa vakuutustoimintansa tai osan siitä 
toiselle eläkesäätiölle, vakuutuskassalain mu
kaiselle eläkekassalle tai vakuutusyhtiölle. 
Siirtyvien varojen ja mahdollisten velkojen 
osalta on tällöin käytettävä käypiä arvoja. 
Vakuutustoiminnan luovuttaminen käyvistä 
arvoista voi aiheuttaa eläkesäätiölle ve
roseuraamuksia. Luovutettavista kiinteistöis
tä ja osakkeista on suoritettava varainsiirto
veroa. 

Eläkesäätiön työnantajana oleva osakeyhtiö 
voi jakautua kokonaan tai osittain osakeyh
tiölain säännösten mukaisesti. Jakautumis
säännökset mahdollistavat yritysrakenteiden 
mahdollisimman joustavan muuttamisen il
man, että osakkeenomistajien ja velkojien 
asema poikkeaa osakeyhtiölain yleisistä peri
aatteista. Osakeyhtiön kokonaisjakautuminen 
voi tapahtua ilman veroseuraamuksia. 

Eläkesäätiössä eläkejärjestelynsä hoitava 
työnantaja voi päättää jakautua kokonaan 
siten, että sen varat ja velat siirtyvät selvi-
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tysmenettelyittä kahdelle tai useammalle pe
rustettavalle yhtiölle. Tällöin eläkesäätiön 
vakuutustoiminta jaettaisiin siten, että myös 
sen vakuutustoiminta ja siihen liittyvät varat 
ja velat siirtyvät selvitysmenettelyittä kah
delle tai useammalle perustettavalle elä
kesäätiölle. Lisäksi AB-eläkesäätiö voisi ja
kautua siten, että kummankin osaston vakuu
tustoiminta luovutetaan kahdelle perustetta
valle eläkesäätiölle. Jakautuminen vastaisi 
tällöin osakeyhtiön kokonaisjakautumista. 

Osakeyhtiön jakautuminen voi tapahtua 
myös siten, että osa jakautuvan osakeyhtiön 
varoista ja veloista siirretään selvitysmenet
telyttä yhdelle tai useammalle perustettavalle 
uudelle osakeyhtiölle. Vastaavasti ehdote
taan, että eläkesäätiön jakautumisessa vakuu
tustoiminnan osa voitaisiin selvitysmenette
lyttä luovuttaa toiselle perustettavalle elä
kesäätiölle tai toisille perustettaville elä
kesäätiöille. AB-eläkesäätiö voisi jakautua 
osittain siten, että toisen osaston vakuutus
toiminta luovutetaan perustettavalle elä
kesäätiölle. Jakautuminen vastaisi tällöin 
osakeyhtiön osittaisjakautumista. 

Sekä kokonais- että osittaisjakautumisessa 
edellytettäisiin, että varat ja velat siirtyisivät 
niiden kirjanpitoarvosta. 

Jakautuvan eläkesäätiön toimintapääoma 
jaettaisiin eläkesäätiön säännöissä määrätyllä 
tavalla. Jos eläkesäätiön säännöissä ei ole 
asiaa koskevaa määräystä, toimintapääoma 
jaettaisiin eläkevastuuosuuksien mukaisessa 
suhteessa jakautuvan eläkesäätiön ja perus
tettavan eläkesäätiön tai perustettavien elä
kesäätiöiden kesken. Muut varat, mahdolliset 
velat ja varaukset jaettaisiin aina eläkevas
tuuosuuksien mukaisessa suhteessa mainittu
jen eläkesäätiöiden kesken. Työnantajan 
kannatusmaksuvakuudet jaettaisiin eläkesää
tiöiden työnantajien sopimuksen mukaisesti. 

Eläkesäätiöiden jakautuminen tapahtuisi 
siten samojen periaatteiden mukaisesti kuin 
osakeyhtiönkin jakautuminen. Tämän mukai
sesti eläkesäätiön vakuutustoiminnan luovut
taminen rinnastettaisiin osakeyhtiön jakautu
miseen niissä tapauksissa, joissa eläkesäätiön 
vakuutustoiminta luovutettaisiin tarkoitusta 
varten perustettavalle uudelle eläkesäätiölle 
tai uusille eläkesäätiöille. Lisäedellytyksenä 
olisi, että varat ja velat siirtyisivät kirjanpi
toarvoista. Jos vakuutustoiminta luovutettai
siin jo toiminnassa olevalle toiselle vakuu
tuslaitokselle, luovutusta ei voitaisi pitää 
tässä esityksessä tarkoitettuna jakautumisena. 

Eläkesäätiön jakautuessa vakuutustoimin-

nan luovuttamiseen ja eläkekassan vastuun
siirtoon tarvittaisiin Vakuutusvalvontaviras
ton suostumus kuten muissakin vakuutustoi
minnan luovutus- tai vastuunsiirtotilanteissa. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta
vaksi yleissäännökset eläkesäätiön jakautu
misvaihtoehdoista, jotka vastaisivat periaat
teiltaan osakeyhtiön ja vakuutusosakeyhtiön 
jakautumisvaihtoehtoja. 

Pykälän 3 momenttiin otettaisiin säännök
set eläkesäätiön johdon velvollisuudesta hy
väksyä jakautumista koskeva sopimus. Sään
nös on yhdenmukainen voimassa olevan su
lautumista koskevan säännöksen kanssa. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, mistä 
arvoista varat siirrettäisiin vastaanottavalle 
eläkesäätiölle tai vastaanottaville eläkesääti
öille. Tämän mukaisesti 4 momentissa sää
dettäisiin, että eläkesäätiön jakautuessa 1 
momentissa säädetyllä tavalla voitaisiin siir
tyvien varojen osalta soveltaa kirjanpidossa 
poistamatta olevia arvoja. Tämä vastaisi nii
tä säännöksiä, joita sovelletaan osakeyhtiön 
jakautumisessa selvitysmenettelyittä. 

Koska jakautumista vaikutuksiltaan voi
daan pitää sulautumisen peilikuvana, pykä
län 5 momentissa säädettäisiin siitä, että elä
kesäätiön jakautumisessa sovellettaisiin vas
taavia säännöksiä kuin eläkesäätiön sulautu
misessa eläkesäätiön perustamisesta, Vakuu
tusvalvontaviraston suostumuksesta toimen
piteeseen, kuulutuksista, lausunnoista, kärä
Jäoikeuden luvasta, ilmoituksista Vakuutus
valvontavirastolle ja muille viranomaisille 
sekä rekisteröinnistä. 

Koska elinkeinoverolain 52 §:n nojalla 
elinkeinotulon verottamista koskevaa lain 52 
a-52 e §:ää sovelletaan lisäksi muidenkin 
tuloverolain 3 §:ssä tarkoitettujen kotimais
ten yhteisöjen kuin osakeyhtiöiden sulau
tumiseen, jakautumiseen ja liiketoiminnan 
siirtoon, ehdotetaan että vastaavasti silloin 
kun eläkesäätiön työnantajana on mainittu 
muu yhteisö, jakautuminen olisi mahdollista 
samoin periaattein kuin työnantajan ollessa 
osakeyhtiömuotoinen. 

107 §. Pykälään otettaisiin säännökset elä
kesäätiön hallituksen velvollisuudesta laatia 
jakautumissuunnitelma sekä sen sisällöstä. 

Velkojien kannalta on tarpeen, että erilli
sille eläkesäätiöille jaettavat varat ja velat 
yksilöidään jakautumissuunnitelmassa. Sa
masta syystä on säänneltävä sellaisten varo
jen jakamisesta, joita ei ole otettu tai voitu 
ottaa huomioon jakautumissuunnitelmassa. 
Samoin ehdotetut säännökset kattaisivat ti-
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lauteet, joissa myöskään kaikkia jakautuvan 
eläkesäätiön vastuita ei ole kirjattu jakautu
missuunnitelmaan tai joissa jakautumisen 
jälkeen ilmenee uusia jakautuvan eläkesääti
ön vastuita. 

Koska myös jakautumisen lopputuloksena 
syntyvien eläkesäätiöiden tulee olla vakava
raisia ja pystyä suoriutumaan velvoitteistaan, 
ehdotetaan, että jakautumissuunnitelmaan 
otettaisiin myös tätä koskevat selvitykset. 
Jakautumissuunnitelma olisi osa jakautumis
sopimusta. 

Tämän mukaisesti pykälän 2-4 moment
tiin ehdotetaan säännökset jakautumissuunni
telman sisällöstä, eläkesäätiöiden keskinäisis
tä vastuusuhteista sekä ulkopuolisen velko
jan suojasta. 

125 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi 
säännökset yhteiseläkesäätiön jakautumises
ta. 

Yhteiseläkesäätiössä työeläkejärjestelynsä 
hoitava osakeyhtiölain mukainen konserni 
voi järjestää liiketoimintansa uudelleen siten, 
että konserni jaetaan kahteen tai useampaan 
osaan. Tämä voi tapahtua esimerkiksi siten, 
että nykyisestä konsernista muodostetaan 
kaksi tai useampia konserneja tai nykyisestä 
konsernista eriytetään ainoastaan yksi työn
antaja. 

Yhteiseläkesäätiön jakautuminen tapahtuisi 
siten, että sen vakuutustoiminta luovutetaan 
kokonaan kahdelle tai useammalle perustet
tavalle yhteiseläkesäätiölle tai eläkesäätiölle, 
joissa jatkettaisiin uusien konsernien tai yhti
öiden eläkejärjestelyjen hoitamista. Vas
taavasti AB-yhteiseläkesäätiön jakautuminen 
tapahtuisi niin, että kummankin osaston va
kuutustoiminta luovutetaan kahdelle perus
tettavalle yhteiseläkesäätiölle. Jakautuminen 
vastaisi tällöin kokonaisjakautumista. 

AB-yhteiseläkesäätiö voisi jakautua myös 
osittain siten, että sen toinen osasto siirret
täisiin perustettavaan eläkesäätiöön. Tällöin 
jakautuvassa yhteiseläkesäätiössä voitaisiin 
edelleen hoitaa toisen osaston eläkejärjeste
lyt Toista osastoa varten perustettaisiin uusi 
eläkesäätiö. 

Yhteiseläkesäätiön jakautuminen vo1s1 
myös tapahtua siten, että nykyisessä yh
teiseläkesäätiössä jatkettaisiin yhden konser
nin eläkejärjestelyjen hoitamista. Muita kon
serneja varten perustettaisiin uudet yhteiselä
kesäätiöt. Jos konsernista eriytettäisiin aino
astaan yksi yhtiö, perustettaisiin sen eläke
järjestelyjen hoitamista varten uusi yhden 
työnantajan eläkesäätiö. Näissä tapauksissa 

kysymys olisi osittaisjakautumisesta. 
Mitä edellä esitetään konsernin liiketoi

minnan uudelleen järjestämisestä, koskisi 
vastaavasti myös muiden eläkesäätiölain 
115 §:ssä tarkoitettujen työnantajien uudel
leen järjestelyjä. 

Työnantajakohtaista kirjanpitojärjestelmää 
noudattavasta yhteiseläkesäätiöstä siirrettäi
siin perustettavaan yhteiseläkesäätiöön tai 
perustettaviin yhteiseläkesäätiöihin kyseessä 
olevien työnantajien varat, eläkevastuut, lisä
vakuutusvastuut, mahdolliset velat, varaukset 
ja toimintapääoma. Työnantajan tai työnan
tajien kannatusmaksuvakuudet jaettaisiin elä
kesäätiöiden työnantajien sopimuksen mu
kaisesti. 

Tasaavaa kirjanpitojärjestelmää noudatta
vasta yhteiseläkesäätiöstä siirrettäisiin uuteen 
yhteiseläkesäätiöön tai uusiin yhteiseläkesää
tiöihin kyseessä olevien työnantajien eläke
vastuut ja lisävakuutusvastuut. Yhteiselä
kesäätiön toimintapääoma jaettaisiin elä
kesäätiön säännöissä määrätyllä tavalla. Jos 
eläkesäätiön säännöissä ei ole asiaa koske
vaa määräystä, toimintapääoma jaettaisiin 
eläkevastuuosuuksien mukaisessa suhteessa 
nykyisen eläkesäätiön ja perustettavan elä
kesäätiön tai perustettavien eläkesäätiöiden 
kesken. Muut varat, mahdolliset velat ja va
raukset jaettaisiin aina eläkevastuuosuuksien 
mukaisessa suhteessa mainittujen eläkesääti
öiden kesken. Työnantajan tai työnantajien 
kannatusmaksuvakuudet jaettaisiin eläkesää
tiöiden työnantajien sopimuksen mukaisesti. 

Konsernin uudelleenjärjestelyssä syntynei
den uusien konsernien ja alakonsernien elä
kejärjestelyjen hoitamista varten perustetta~
siin uusia eläkesäätiöitä tai yhteiseläkesäätl
öitä. Varat ja velat siirtyisivät perustettaville 
vakuutuslaitoksille kirjanpitoarvoista kuten 
muissakin edellä mainituissa jakautumista
pauksissa. 

1.2. Vakuutuskassalaki 

12 luvun otsikko. Otsikkoon ehdotetaan 
tehtäväksi jakautumista koskeva täydennys. 

132 a §. Eläkekassan jakautumisesta ehdo
tetaan säädettäväksi uudessa 132 a §:ssä. 

Pykälän 1 momentin mukaan eläkekassa 
voisi jakautua selvitysmenettelyittä, jos elä
kekassassa osakkaana oleva osakeyhtiö ja
kautuu osakeyhtiölain mukaisesti. Jakautu
misessa noudatettaisiin vakuutuskassalain 
mukaista sääntelyä vastuun tai sen osan siir
tämisestä. Vastuun osa voitaisiin siirtää yh-
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teen tai useampaan perustettavaan uuteen 
eläkekassaan. Jakautuminen olisi kyseessä 
myös silloin, kun eläkekassan yhden tai 
useamman osakkaan vastuu siirrettäisiin pe
rustettavaan eläkekassaan tai perustettaviin 
eläkekassoihin. 

Pykälän 1 momentti vastaa soveltuvin osin 
eläkesäätiölain 100 §:än ja 125 §:n 1 mo
menttiin ehdotettuja muutoksia. 

Pykälän 2 momentin säännös vastaa 
asiasisällöltään ehdotettua eläkesäätiölain 
100 §:n 2 momenttia. Eläkekassan jakautu
misessa voitaisiin varat siirtää niiden kirjan
pitoarvoista. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, että 
vakuutuskassalain 132 §:n 2 ja 3 momentin 
säännökset työntekijäin eläkelain mukaisesta 
toimintapääomasta eivät koskisi eläkekassan 
jakautumistilannetta. Säännös vastaisi elä
kesäätiölain 88 §:n 5 momenttiin ehdotettuja 
muutoksia. 

Vastaavalla tavoin kuin ehdotetussa elä
kesäätiölain 100 §:n 5 momentissa, pykälän 
5 momentissa säädettäisiin, että lain 132 §:n 
4--6 momentin sekä 133-139 §:n sään
nöksiä eläkekassan sulautumisesta sovellet
taisiin soveltuvin osin myös eläkekassan ja
kautumiseen. 

1. 

Koska elinkeinoverolain 52 §:n nojalla 
elinkeinotulon verottamista koskevaa lain 52 
a-52 e §:ää sovelletaan lisäksi muidenkin 
tuloverolain 3 §:ssä tarkoitettujen kotimais
ten yhteisöjen kuin osakeyhtiön sulautumi
seen, jakautumiseen ja liiketoiminnan siir·· 
toon, ehdotetaan, että vastaavasti silloin kun 
eläkekassan osakkaana on mainittu muu yh
teisö, jakautuminen olisi mahdollista samoin 
periaattein kuin osakkaan ollessa osakeyhtiö
muotoinen. 

140 §. Pykälään ehdotetaan vastaavia 
säännöksiä jakautumissuunnitelman teke
misestä sekä velkojainsuojasta kuin elä
kesäätiölain 107 §:ään. 

142 §. Lain 13 luvun säännökset jakautu
misesta eivät koske eläkekassojen toimintaa. 
Koska eläkekassan jakautumisesta säädettäi
siin ehdotuksen mukaan lain 12 luvussa, 
pykälään ehdotetaan lisättäväksi selvennyk
senä viittaus eläkekassojen jakautumista kos
kevan uuden 132 a §:n säännöksiin. 

2. V oimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

Lakiehdotukseen on otettu tavanomainen 
voimaantulosäännös. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo
tukset 

Laki 

eläkesäätiölain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (177 4/ 1995) 88 §:n 5 mo

mentti, 11 luvun otsikko, 100 §,ja 125 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 88 §:n 5 
momentti laissa 1323/1997 ja 100 § osaksi viimeksi mainitussa laissa, sekä 

lisätään lakiin siitä lailla 616/1997 kumotun 107 §:n tilalle uusi 107 § seuraavasti:: 

88 § 

Ostettaessa B-eläkesäätiölle tai AB-elä
kesäätiön B-osastolle 78 §:n 1 momentissa 
tarkoitetussa tilanteessa työntekijäin eläke
lain mukaisia eläkkeitä ja muita etuuksia 

vastaava etuus 1 momentissa tarkoitetusta 
vakuutuslaitoksesta 48 a §:ssä tarkoitettua 
toimintapääomaa on siirrettävä vähintään 
48 b §:n 1 momentissa tarkoitettua vakava
raisuusrajaa vastaava määrä, kuitenkin enin
tään vakavaraisuusrajan kaksinkertainen 
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määrä, siten kuin sosiaali- ja terveysministe
riön asetuksella tarkemmin säädetään. Ostet
taessa etuus 100 §:n 1 momentissa tarkoite
tuissa tilanteissa toimintapääomaa on siirret
tävä vastaavasti vakavaraisuusrajan kaksin
kertainen määrä siten kuin sosiaali- ja ter
veysministeriön asetuksella tarkemmin sää
detään. Samoin menetellään vakuutustoi
minnan osittaisen luovuttamisen yhteydessä. 
Tämän momentin säännöksiä ei kuitenkaan 
sovelleta vakuutustoiminnan luovuttamiseen 
jakautumisessa, joka tapahtuu 100 §:n mu
kaisesti. 

11 luku 

Eläkesäätiön sulautuminen, jakautuminen ja 
vakuutustoiminnan luovuttaminen 

100 § 
Eläkesäätiö (sulautuva eläkesäätiö) voi 

Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella 
tehdä sopimuksen sulautumisesta toiseen 
eläkesäätiöön ( vastaanottava eläke säätiö) 
siten, että sulautuvan eläkesäätiön vakuutus
toiminta, joka käsittää eläkevastuun, muut 
velat ja varat, siirtyy ilman selvitysmenette
lyä vastaanottavalle eläkesäätiölle. Eläkesää
tiö (luovuttava eläkesäätiö) voi niinikään 
luovuttaa Vakuutusvalvontaviraston suostu
muksella vakuutustoimintansa toiselle elä
kesäätiölle, vakuutuskassalain (1164/1992) 
mukaiselle eläkekassalle tai vakuutusyhtiölle 
( vastaanottava vakuutuslaitos ), jolloin on 
otettava huomioon, mitä 88 §:n 5 momentis
sa säädetään toimintapääoman siirtämisestä. 
Eläkesäätiö (jakautuva e/äkesäätiö) voi myös 
Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella 
jakautua selvitysmenettelyittä luovuttamalla 
vakuutustoimintansa tai sen osan perustetta
valle eläkesäätiölle ( vastaanottava eläkesää
tiö) tai perustettaville eläkesäätiöille, jos elä
kesäätiössä työnantajana oleva osakeyhtiö 
jakautuu osakeyhtiölain 14 a luvun 1 §:n 
mukaisesti. 

Jakautuminen voi tapahtua siten, että: 
1) jakautuvan eläkesäätiön koko vakuutus

toiminta sekä kaikki sen muut varat ja velat 
siirtyvät kahdelle tai useammalle Vastaanot
tavalie tätä varten perustettavalle eläkesää
tiölle ja jakautuva eläkesäätiö purkautuu; tai 

2) osa vakuutustoiminnasta ja siihen liitty
vät varat ja velat siirtyvät yhdelle tai useam
malle tätä varten perustettavalle eläkesäätiöl
le. 

209186C 

Sulautumista koskeva sopimus (sulautu
missopimus) sekä jakautumista koskeva so
pimus (jakautumissopimus) on eläkesäätiöi
hin kuuluvien työnantajien ja eläkesäätiöiden 
hallitusten tai, jos eläkesäätiöillä on hallinto
neuvosto, hallintoneuvoston hyväksyttävä. 
Vakuutustoiminnan luovuttamista koskeva 
sopimus on luovuttavaan eläkesäätiöön kuu
luvan työnantajan ja luovuttavan eläkesääti
ön hallituksen tai, jos eläkesäätiöllä on hal
lintoneuvosto, hallintoneuvoston hyväksyttä
vä. Jos vakuutustoiminnan luovuttaminen 
tapahtuu toiselle eläkesäätiölle, on vastaanot
tavaan eläkesäätiöön kuuluvan työnantajan ja 
vastaanottavan eläkesäätiön hallituksen tai, 
jos eläkesäätiöllä on hallintoneuvosto, hallin
toneuvoston myös hyväksyttävä sopimus. 
Sulautumisesta, jakautumisesta ja vakuutus
toiminnan luovuttamisesta voidaan päättää, 
vaikka sulautuva, jakautuva tai luovuttava 
eläkesäätiö on asetettu selvitystilaan. Luovu
tettaessa vakuutustoiminnan osa on vastaa
vasti noudatettava, mitä vakuutustoiminnan 
luovuttamisesta säädetään. 

Jos eläkesäätiö jakautuu 1 ja 2 momentissa 
säädetyllä tavalla, voidaan siirtyvien varojen 
osalta soveltaa kirjanpidossa poistamatta ole-
via arvoja. . 

Mitä 101-106 §:ssä säädetään eläkesääti
ön sulautumisesta, on soveltuvin osin nouda
tettava myös eläkesäätiön jakautumiseen. 

Tämän pykälän 1-5 momenttia sovelle
taan myös jakautuvan työnantajan ollessa 
jokin muu tuloverolain (1535/1992) 3 §:ssä 
tarkoitettu kotimainen yhteisö kuin osakeyh
tiö. 

107 § 
Jakautuvan eläkesäätiön hallituksen on 

laadittava jakautumissopimukseen sisältyvä 
jakautumissuunnitelma. 

Jakautumissuunnitelmassa on oltava: 
1) ehdotus jakautumisessa siirtyvän jakau

tuvan vakuutustoiminnan varojen ja velkojen 
jakamisesta kullekin jakautumiseen osallistu
valle eläkesäätiölle; 

2) selvitys seikoista, joilla voi olla merki
tystä vastaanottavalle eläkesäätiölle tulevan 
ja jakautuvalle eläkesäätiölle jäävän omai
suuden arvioinnissa; sekä 

3) selvitys siitä, että jakautumiseen osallis
tuvat eläkesäätiöt täyttävät jakautumisen jäl
keen 6 luvussa säädetyt eläkevastuun katetta 
sekä vakavaraisuutta koskevat vaatimukset. 

Jos jakautumisessa ilmaantuu varoja, joita 
ei ole jaettu jakautumissuunnitelmassa, ne 
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kuuluvat jakautuvalle eläkesäätiölle ja vas
taanottaville eläkesäätiöille niiden eläkevas
tuuosuuksien mukaisessa suhteessa. 

Jakautuva eläkesäätiö ja vastaanottavat 
eläkesäätiöt vastaavat yhteisvastuullisesti 
jakautuvan eläkesäätiön velasta, jota ei ole 
jaettu jakautumissuunnitelmassa ja joka on 
syntynyt ennen kuin jakautumisen täytän
töönpano on rekisteröity. Eläkesäätiön vas
tuun kokonaismäärä on kuitenkin enintään 
sille jäävän tai siirtyvän netto-omaisuuden 
arvo. 

125 § 
Jos työnantaja eroaa tai erotetaan yh

teiseläkesäätiöstä, on kyseisen työnantajan 
eläkevastuu ja sen katteena olevat varat luo
vutettava toiselle eläkesäätiölle, eläkekassalle 

2. 

tai vakuutusyhtiölle noudattaen soveltuvin 
osin 11 luvun säännöksiä. Sama koskee 
työnantajaa, joka lopettaa sen toimintansa, 
jonka piirissä eläkesäätiön toimintapiiriin 
kuuluvat henkilöt toimivat, jollei Vakuutus
valvontavirasto ole antanut 78 §:n 3 momen
tissa tarkoitettua suostumusta eläkesäätiön 
toiminnan jatkamiseen kyseisen työnantajan 
osalta. Yhteiseläkesäätiö voi myös Vakuu
tusvalvontaviraston suostumuksella jakautua 
selvitysmenettelyittä luovuttamalla vakuutus
toimintansa kokonaan tai jonkin työnantajan 
tai joidenkin työnantajien osalta perustetta
valle eläkesäätiölle tai perustettaville elä
kesäätiölle. Mitä 100 ja 107 §: ssä säädetään 
eläkesäätiön jakautumisesta, sovelletaan 
myös yhteiseläkesäätiön jakautumiseen. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
2000. 

Laki 

vakuutuskassalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain (1164/1992) 12 luvun 

otsikko ja 142 § sekä 
lisätään lakiin uusi 132 a § ja siitä lailla 61511997 kumotun 140 §:n tilalle uusi 140 § seu

raavasti: 

12 luku 

Sulautuminen, vastuun siirtäminen ja 
eläkekassan jakautuminen 

132 a § 
Eläkekassa (jakautuva eläkekassa) voi Va

kuutusvalvontaviraston suostumuksella ja
kautua selvitysmenettelyittä siirtämällä 
132 §:n mukaisesti vastuunsa tai sen osan 
perustettavalle eläkekassalle ( vastaanottava 
eläkekassa) tai perustettaville eläkekassoille, 
jos eläkekassassa osakkaana oleva osakeyh
tiö jakautuu osakeyhtiölain 14 a luvun 1 §:n 
mukaisesti. 
Jakautuminen voi tapahtua siten, että: 

1) jakautuvan eläkekassan koko vastuu 

sekä kaikki sen varat ja velat siirtyvät kah
delle tai useammalle Vastaanottavalie tätä 
varten perustettavalle eläkekassalle ja jakau
tuva eläkekassa purkautuu; tai 

2) osa vastuusta ja siihen liittyvät varat ja 
velat siirtyvät yhdelle tai useammalle tätä 
varten perustettavalle eläkekassalle. 

Jos eläkekassa jakautuu 1 ja 2 momentissa 
säädetyllä tavalla, voidaan siirtyvien varojen 
osalta soveltaa kirjanpidossa poistamatta ole
via arvoja. 

Tämän lain 132 §:n 2 ja 3 momenttia ei 
sovelleta eläkekassan jakautumiseen. 

Mitä 132 §:n 4-6 momentissa ja 
133-139 §:ssä säädetään eläkekassan sulau
tumisesta, on soveltuvin osin noudatettava 
myös eläkekassan jakautumiseen. 

Tämän pykälän 1-5 momenttia sovelle-
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taan myös jakautuvan osakkaan ollessa jokin 
muu tuloverolain (1535/1992) 3 §:ssä tarkoi
tettu kotimainen yhteisö kuin oakeyhtiö. 

140 § 
Jakautuvan eläkekassan hallituksen on laa

dittava jakautumissopimukseen sisältyvä ja
kautumissuunnitelma. 

Jakautumissuunnitelmassa on oltava: 
1) ehdotus jakautumisessa siirtyvän jakau

tuvan vastuun varojen ja velkojen jakamises
ta kullekin jakautumiseen osallistuvalle elä
kekassalle; 

2) selvitys seikoista, joilla voi olla merki
tystä Vastaanottavalie eläkekassalle tulevan 
ja jakautuvallc eläkekassalle jäävän omai
suuden arvioinnissa; sekä 

3) selvitys siitä, että jakautumiseen osallis
tuvat eläkekassat täyttävät jakautumisen jäl
keen 7 luvussa säädetyt vastuuvelan katetta 
sekä vakavaraisuutta koskevat vaatimukset. 

Jos jakautumisessa ilmaantuu varoja, joita 
ei ole jaettu jakautumissuunnitelmassa, ne 

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2000 

kuuluvat jakautuvalle eläkekassalle ja vas
taanottaville eläkekassoille niiden vastuu
osuuksien mukaisessa suhteessa. 

Jakautuva eläkekassa ja vastaanottavat elä
kekassat vastaavat yhteisvastuullisesti jakau
tuvan eläkekassan velasta, jota ei ole jaettu 
jakautumissuunnitelmassa ja joka on synty
nyt ennen kuin jakautumisen täytäntöönpano 
on rekisteröity. Eläkekassan vastuun koko
naismäärä on kuitenkin enintään sille jäävän 
tai siirtyvän netto-omaisuuden arvo. 

13 luku 

Jakautuminen 

142 § 
Muu vakuutuskassa kuin eläkekassa voi 

jakautua sen mukaisesti, mitä tässä luvussa 
säädetään. Eläkekassan jakautumisesta sää
detään 132 a §:ssä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
2000. 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho 



12 HE 95/2000 vp 

Liite 

1. 

Laki 

eläkesäätiölain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1995) 88 §:n 5 mo

mentti, 11 luvun otsikko, 100 § ja 125 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 88 §:n 5 
momentti laissa 1323/1997 ja 100 § osaksi viimeksi mainitussa laissa, sekä 

lisätään lakiin siitä lailla 616/1997 kumotun 107 §:n tilalle uusi 107 § seuraavasti:: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

88 § 

Ostettaessa B-eläkesäätiölla tai AB-elä
kesäätiön B-osastolle 78 §:n 1 momentissa 
tarkoitetussa tilanteessa työntekijäin eläke
lain mukaisia eläkkeitä ja muita etuuksia 
vastaava etuus 1 momentissa tarkoitetusta 
vasakuutuslaitoksesta 48 a §:ssä tarkoitettua 
toimintapääomaa on siirrettävä vähintään 
48 b §:n 1 momentissa tarkoitettua vakava
raisuusrajaa vastaava määrä, kuitenkin enin
tään vakavaraisuusrajan kaksinkertainen 
määrä, siten kuin sosiaali- ja terveysministe
riö tarkemmin määrää. Ostettaessa etuus 
100 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tilan
teissa toimintapääomaa on siirrettävä vastaa
vasti vakavaraisuusrajan kaksinkertainen 
määrä siten kuin sosiaali- ja terveysminsite
riö tarkemmin määrää. Samoin menetellään 
vakuutustoiminnan osittaisen luovuttamisen 
yhteydessä. 

Ostettaessa B-eläkesäätiölle tai AB-elä
kesäätiön B-osastolle 78 §:n 1 momentissa 
tarkoitetussa tilanteessa työntekijäin eläke
lain mukaisia eläkkeitä ja muita etuuksia 
vastaava etuus 1 momentissa tarkoitetusta 
vakuutuslaitoksesta 48 a §:ssä tarkoitettua 
toimintapääomaa on siirrettävä vähintään 
48 b §:n 1 momentissa tarkoitettua vakava
raisuusrajaa vastaava määrä, kuitenkin enin
tään vakavaraisuusrajan kaksinkertainen 
määrä, siten kuin sosiaali- ja terveysministe
riön asetuksella tarkemmin säädetään. Ostet
taessa etuus 100 §:n 1 momentissa tarkoite
tuissa tilanteissa toimintapääomaa on siirret
tävä vastaavasti vakavaraisuusrajan kaksin
kertainen määrä siten kuin sosiaali- ja ter
veysministeriön asetuksella tarkemmin sää
detään. Samoin menetellään vakuutustoi
minnan osittaisen luovuttamisen yhteydessä. 
Tämän momentin säännöksiä ei kuitenkaan 
sovelleta vakuutustoiminnan luovuttam iseen 
jakautumisessa, joka tapahtuu JOO §:n mu
kaisesti. 
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Voimassa oleva laki 

11 luku 

Eläkesäätiön sulautuminen ja 
vakuutustoiminnan luovuttaminen 

100 § 
Eläkesäätiö (sulautuva eäkesäätiö) voi sosiaali

ja terveysministeriön suostumuksella tehdä 
sopimuksen sulautumisesta toiseen eläkesää
tiöön (vastaanottava eläkesäätiö) siten, että 
Sulautuvan eläkesäätiön vakuutustoiminta, 
joka käsittää eläkevastuun, muut velat ja 
varat, siirtyy ilman selvitysmenettelyä vas
taanottavalle eläkesäätiölle. Eläkesäätiö (luo
vuttava eläkesäätiö) voi niin ikään luovuttaa 
ministeriön suostumuksella vakuutustoimin
tansa toiselle eläkesäätiölle, vakuutuskassa
lain (1164/1992) mukaiselle eläkekassalle tai 
vakuutusyhtiölle ( vastaanottava vakuutuslai
tos ), jolloin on otettava huomioon, mitä 88 
§:n 5 momentissa säädetään toimintapää
oman siirtämisestä. 

Sulautumista koskeva sopimus on elä-

Ehdotus 

11 luku 

Eläkesäätiön sulautuminen, jakautuminen ja 
vakuutustoiminnan luovuttaminen 

100§ 
Eläkesäätiö (sulautuva eläkesäätiö) voi 

Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella 
tehdä sopimuksen sulautumisesta toiseen 
eläkesäätiöön ( vastaanottava eläkesäätiö) 
siten, että sulautuvan eläkesäätiön vakuutus
toiminta, joka käsittää eläkevastuun, muut 
velat ja varat, siirtyy ilman selvitysmenette
lyä Vastaanottavalie eläkesäätiölle. Eläkesää
tiö (luovuttava eläkesäätiö) voi niinikään 
luovuttaa Vakuutusvalvontaviraston suostu
muksella vakuutustoimintansa toiselle elä
kesäätiölle, vakuutuskassalain (1164/1992) 
mukaiselle eläkekassalle tai vakuutusyhtiölle 
( vastaanottava vakuutuslaitos ), jolloin on 
otettava huomioon, mitä 88 §:n 5 momentis
sa säädetään toimintapääoman siirtämisestä. 
Eläkesäätiö (jakautuva eläkesäätiö voi myös 
Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella 
jakautua selvitysmenettelyittä luovuttamalla 
vakuutustoimintansa tai sen osan perustetta
valle eläkesäätiölle (vastaanottava eläkesää
tiö) tai perustettaville eläkesäätiöille, jos elä
kesäätiössä työnantajana oleva osakeyhtiö 
jakautuu osakeyhtiölain 14 a luvun 1 §:n 
mukaisesti. 

Jakautuminen voi tapahtua siten, että: 
1) jakautuvan eläkesäätiön koko vakuu

tustoiminta sekä kaikki sen muut varat ja 
velat siirtyvät kahdelle tai useammalle vas
taanoltavalle tätä varten perustettavalle elä
kesäätiölle ja jakautuva eläkesäätiö purkau
tuu; tai 

2) osa vakuutustoiminnasta ja siihen liit
tyvät varat ja velat siirtyvät yhdelle tai 
useammalle tätä varten perustettavalle elä
kesäätiölle. 

Sulautumista koskeva sopimus (sulautu
missopimus) sekä jakautumista koskeva so-
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Voimassa oleva laki 

kesäätiöihin kuuluvien työnantajien ja elä
kesäätiöiden hallitusten tai, jos eläkesäätiöil
lä on hallintoneuvosto, hallintoneuvoston 
hyväksyttävä. Vakuutustoiminnan luovutta
mista koskeva sopimus on luovuttavaan elä
kesäätiöön kuuluvan työnantajan ja luovut
tavan eläkesäätiön hallituksen tai, jos eläke
säätiöllä on hallintoneuvosto, hallintoneu
voston hyväksyttävä. Jos vakuutustoiminnan 
luovuttaminen tapahtuu toiselle eläkesätiölle, 
on vastaanotavaan eläkesäätiöön kuuluvan 
työnantajan ja vastaanottavan eläkesäätiön 
hallituksen tai, jos eläkesäätiöllä on hallin
toneuvosto, hallintoneuvoston myös hyväk
syttävä sopimus. Sulautumisesta ja vakuu
tustoiminnan luovuttamisesta voidaan päät
tää, vaikka sulautuva tai luovuttava elä
kesäätiö on asetettu selvitystilaan. 

Luovutettaessa vakuutustoiminnan osa on 
vastaavasti noudatettava, mitä vakuutustoi
minnan luvouttamisesta säädetään. 

Ehdotus 

pimus (jakautumissopimus) on eläkesäätiöi
hin kuuluvien työnantajien ja eläkesäätiöiden 
hallitusten tai, jos eläkesäätiöillä on hallinto
neuvosto, hallintoneuvoston hyväksyttävä. 
Vakuutustoiminnan luovuttamista koskeva 
sopimus on luovuttavaan eläkesäätiöön kuu
luvan työnantajan ja luovuttavan eläkesääti
ön hallituksen tai, jos eläkesäätiöllä on hal
lintoneuvosto, hallintoneuvoston hyväksyttä
vä. Jos vakuutustoiminnan luovuttaminen 
tapahtuu toiselle eläkesäätiölle, on vastaanot
tavaan eläkesäätiöön kuuluvan työnantajan ja 
vastaanottavan eläkesäätiön hallituksen tai, 
jos eläkesäätiöllä on hallintoneuvosto, hallin
toneuvoston myös hyväksyttävä sopimus. 
Sulautumisesta, jakautumisesta ja vakuutus
toiminnan luovuttamisesta voidaan päättää, 
vaikka sulautuva, jakautuva tai luovuttava 
eläkesäätiö on asetettu selvitystilaan. Luovu
tettaessa vakuutustoiminnan osa on vastaa
vasti noudatettava, mitä vakuutustoiminnan 
luovuttamisesta säädetään. 

Jos eläkesäätiö jakautuu 1 ja 2 momentis
sa säädetyllä tavalla, voidaan siirtyvien va
rojen osalta soveltaa kirjanpidossa poista
matta olevia arvoja. 

Mitä 101-106 §:ssä säädetään eläkesää
tiön sulautumisesta, on soveltuvin osin nou
datettava myös eläkesäätiön jakautumiseen. 

Tämän pykälän 1-5 momenttia sovelle
taan myös jakautuvan työnantajan ollessa 
jokin muu tuloverolain (1535/1992) 3 §:ssä 
tarkoitettu kotimainen yhteisö kuin osakeyh
tiö. 

107§ 
Jakautuvan eläkesäätiön hallituksen on 

laadittava jakautumissopimukseen sisältyvä 
jak autum issuunnite lm a. 

Jakautum issuunnitelmassa on oltava: 
1) ehdotus jakautumisessa siirtyvän ja

kautuvan vakuutustoiminnan varojen ja vel
kojen jakamisesta kullekin jakautumiseen 
Osallistuvalle eläkesäätiölle; 

2) selvitys seikoista, joilla voi olla merki
tystä vastaanoltavalle eläkesäätiölle tulevan 
ja jakautuvalle eläkesäätiölle jäävän omai
suuden arvioinnissa; sekä 

3) selvitys siitä, että jakautumiseen osal
listuvat eläkesäätiöt täyttävät jakautumisen 
jälkeen 6 luvussa säädetyt eläkevastuun ka
tetta sekä vakavaraisuutta koskevat vaati
mukset. 
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Voimassa oleva laki 

125 § 
Jos työnantaja eroaa tai erotetaan yh

teiseläkesäätiöstä, on kyseisen työnantajan 
eläkevastuu ja sen katteena olevat varat luo
vutettava toiselle eläkesäätiölle, eläkekassalle 
tai vakuutusyhtiölle noudattaen soveltuvin 
osin 11 luvun säännöksiä. Sama koskee 
työnantajaa, joka lopettaa sen toimintansa, 
jonka piirissä eläkesäätiön toimintapiiriin 
kuuluvat henkilöt toimivat, jollei sosiaali- ja 
terveysministeriö ole antanut 78 §:n 3 mo
mentissa tarkoitettua suostumust aeläkesääti
ön toiminnan jatkamiseen kyseisen työnanta
jan osalta. 

Ehdotus 

Josjakautumisessa ilmaantuu varoja, joita 
ei ole jaettu jakautumissuunnitelmassa, ne 
kuuluvat jakautuvalle eläkesäätiölle ja vas
taanottaville eläkesäätiöille niiden eläkevas
tuuosuuksien mukaisessa suhteessa. 

Jakautuva eläkesäätiö ja vastaanottavat 
eläkesäätiöt vastaavat yhteisvastuullisesti 
jakautuvan eläkesäätiön velasta, jota ei ole 
jaettu jakautumissuunnitelmassa ja joka on 
syntynyt ennen kuin jakautumisen täytän
töönpano on rekisteröity. Eläkesäätiön vas
tuun kokonaismäärä on kuitenkin enintään 
sille jäävän tai siirtyvän netto-omaisuuden 
arvo. 

125 § 
Jos työnantaja eroaa tai erotetaan yh

teiseläkesäätiöstä, on kyseisen työnantajan 
eläkevastuu ja sen katteena olevat varat luo
vutettava toiselle eläkesäätiölle, eläkekassalle 
tai vakuutusyhtiölle noudattaen soveltuvin 
osin 11 luvun säännöksiä. Sama koskee 
työnantajaa, joka lopettaa sen toimintansa, 
jonka piirissä eläkesäätiön toimintapiiriin 
kuuluvat henkilöt toimivat, jollei Vakuutus
valvontavirasto ole antanut 78 §:n 3 momen
tissa tarkoitettua suostumusta eläkesäätiön 
toiminnan jatkamiseen kyseisen työnantajan 
osalta. Y hteiseläkesäätiö voi myös V akuu
tusvalvontaviraston suostumuksella jakautua 
selvitysmenettelyittä luovuttamalla vakuutus
toimintansa kokonaan tai jonkin työnantajan 
tai joidenkin työnantajien osalta perustetta
valle eläkesäätiölle tai perustettaville elä
kesäätiölle. Mitä JOO ja 107 §:ssä säädetään 
eläkesäätiön jakautumisesta, sovelletaan 
myös yhteiseläkesäätiön jakautumiseen. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu
ta 2000. 
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2. 

Laki 

vakuutuskassalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain (116411992) 12 luvun 

otsikko ja 142 § sekä 
lisätään lakiin uusi 132 a §ja siitä lailla 615/1997 kumotun 140 §:n tilalle uusi 140 § 

seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

12 luku 

Sulautuminen ja vastuun siirtäminen 

Ehdotus 

12 luku 

Sulautuminen, vastuun siirtäminenja eläke
kassan jakautuminen 

132 a § 
Eläkekassa (jakautuva eläkekassa) voi 

Vakuutusvalvontaviraston suostumuksellaja
kautua selvitysmenettelyittä siirtämällä 
132 §:n mukaisesti vastuunsa tai sen osan 
perustettavalle eläkekassalle (vastaanottava 
eläkekassa) tai perustettaville eläkekassoille, 
jos eläkekassassa osakkaana oleva osakeyh
tiö jakautuu osakeyhtiölain 14 a luvun 1 §:n 
mukaisesti. 

Jakautuminen voi tapahtua siten, että: 
1) jakautuvan eläkekassan koko vastuu 

sekä kaikki sen varat ja velat siirtyvät kah
delle tai useammalle vastaano!tavalle tätä 
varten perustettavalle eläkekassalle ja jakau
tuva eläkekassa purkautuu; tai 

2) osa vastuusta ja siihen liittyvät varat ja 
velat siirtyvät yhdelle tai useammalle tätä 
varten perustettavalle eläkekassalle. 

Jos eläkekassa jakautuu 1 ja 2 momentis
sa säädetyllä tavalla, voidaan siirtyvien va
rojen osalta soveltaa kirjanpidossa poista
matta olevia arvoja. 

Tämän lain 132 §:n 2 ja 3 momenttia ei 
sovelleta eläkekassan jakautumiseen. 

Mitä 132 §:n 4-6 momentissa ja 
133-139 §:ssä säädetään eläkekassan sulau
tumisesta, on soveltuvin osin noudatettava 
myös eläkekassan jakautumiseen. 

Tämän pykälän 1-5 momenttia sovelle
taan myös jakautuvan osakkaan ollessa jokin 
muu tuloverolain (153511992) 3 §:ssä tarkoi
tettu kotimainen yhteisö kuin oakeyhtiö. 
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Voimassa oleva laki 

13 luku 

Jakautuminen 

142 § 
Muu vakuutuskassa kuin eläkekassa voi 

jakautua sen mukaisesti, mitä tässä luvussa 
säädetään. 

209186C 

Ehdotus 

140 § 
Jakautuvan eläkekassan hallituksen on 

laadittava jakautumissopimukseen sisältyvä 
jakautumissuunnitelma. 

Jakautum issuunnitelmassa on oltava: 
1) ehdotus jakautumisessa siirtyvän ja

kautuvan vastuun varojen ja velkojen jaka
misesta kullekin jakautumiseen Osallistuvalle 
eläkekassalle; 

2) selvitys seikoista, joilla voi olla merlci
tystä vastaanoltavalle eläkekassalle tulevan 
ja jakautuvalle eläkekassalle jäävän omai
suuden arvioinnissa; sekä 

3) selvitys siitä, että jakautumiseen osal
listuvat eläkekassat täyttävät jakautumisen 
jälkeen 7 luvussa säädetyt vastuuvelan katet
ta sekä vakavaraisuutta koskevat vaatimuk
set. 

Jos jakautumisessa ilmaantuu varoja, joita 
ei ole jaettu jakautumissuunnitelmassa, ne 
kuuluvat jakautuvalle eläkekassalle ja vas
taanaltaville eläkekassoille niiden vastuu
osuuksien mukaisessa suhteessa. 

Jakautuva eläkekassa ja vastaanottavat 
eläkekassat vastaavat yhteisvastuullisesti ja
kautuvan eläkekassan velasta, jota ei ole 
jaettu jakautumissuunnitelmassa ja joka on 
syntynyt ennen kuin jakautumisen täytän
töönpano on rekisteröity. Eläkekassan vas
tuun kokonaismäärä on kuitenkin enintään 
sille jäävän tai siirtyvän netto-omaisuuden 
arvo. 

13 luku 

Jakautuminen 

142 § 
Muu vakuutuskassa kuin eläkekassa voi 

jakautua sen mukaisesti, mitä tässä luvussa 
säädetään. Eläkekassan jakautumisesta sää
detään 132 a §:ssä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 2000. 

päivänä 




