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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taiteilijoiden ja 
eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 
mukaisen eläkekassan sulautumisesta työeläkekassan 
muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi 
annetun lain mukaiseen työeläkevakuutusyhtiöön sekä 
edellä sanottujen lakien muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi eri-

tyinen laki taiteilijoiden ja eräiden erityis-
ryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 
(662/1985) mukaisen eläkekassan sulautumi-
sesta työeläkekassan muuttamisesta keskinäi-
seksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetun lain 
(255/2003) mukaiseen työeläkevakuutusyhti-
öön. Sulautumisella ei olisi vaikutusta sano-
tun eläkekassan hoitamaan lakisääteisen työ-
eläkevakuutuksen toimeenpanoon, vaan tästä 
johtuvat tehtävät siirtyisivät sellaisenaan vas-

taanottavalle työeläkevakuutusyhtiölle.   
Ehdotukseen sisältyy lisäksi ehdotukset la-

eiksi  työeläkekassan muuttamisesta keski-
näiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetun 
lain ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin 
kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttami-
sesta. 

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

  
 

————— 
 

 
YLEISPERUSTELUT 

 
1.  Nykyt i la  

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Yleistä 

Maaliskuun 28 päivänä 2003 annetulla lail-
la työeläkekassan muuttamisesta keskinäi-
seksi työeläkevakuutusyhtiöksi (255/2003, 
YHLEL), mahdollistettiin lyhytaikaisissa 
työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 
(134/1962, LEL)  mukaisen eläketurvan toi-
meenpanosta vastaavan työeläkekassan (työ-
eläkekassa) muuttaminen keskinäiseksi työ-
eläkevakuutusyhtiöksi (työeläkevakuutusyh-
tiö). Työeläkekassan valtuuskunta teki asiaa 
koskevan päätöksen 9.4.2003. Työeläkeva-
kuutusyhtiö aloitti toimintansa 1.7.2003 ni-
mellä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 

sen saatua toimiluvan ja yhtiöjärjestyksen 
tultua merkityksi kaupparekisteriin.  

Tämän ehdotuksen tarkoituksena on sulaut-
taa taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin 
kuuluvien työntekijäin eläkelain (TaEL) mu-
kainen eläkekassa (eläkekassa) työeläkeva-
kuutusyhtiöön. 

TaEL tuli voimaan 1.1.1986. Sillä järjestet-
tiin työeläketurva laissa tarkemmin mainituil-
le taiteilijoille, joiden työsuhde oli tarkoitettu 
jatkumaan vuotta lyhyemmän ajan. 

Myöhemmin 1.1.1998 lakiin sisällytettiin 
ns. pätkätöitä tekevien työntekijöiden ja koti-
talouksien teettämää työtä tekevien työnteki-
jöiden, LEL-aloja lukuun ottamatta, eläke-
turvan järjestäminen.  

Samalla lain aiempi nimi, esiintyvien taitei-
lijoiden eläkelaki, ja eläkekassan nimi, esiin-
tyvien taiteilijoiden eläkekassa, muutettiin 
nykyiseen muotoonsa. 
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TaEL:n voimaantulosta alkaen eläkekassan 
käytännön toiminnasta on huolehtinut keski-
näisen hoitosopimuksen perusteella  LEL:ssä 
säädetty työeläkekassa.  Työeläkekassan 
toimitusjohtaja on toiminut samalla eläkekas-
san hallituksen valitsemana toimitusjohtaja-
na. 

Eläkekassasta ei ole säädetty erityistä yh-
tiöoikeudellista lakia. Pääosa toimintasään-
nöksistä sisältyy TaEL:iin. Lisäksi säännök-
siä sisältyy TaEL:n  nojalla annettuun ase-
tukseen  (762/1985), joka sisältää eläkekas-
san ohjesäännön. Eläkekassa, kuten muutkin 
eläkelaitokset, on Vakuutusvalvontaviraston 
valvonnan alainen. 

 
 

Eläkekassan keskeiset erot verrattuna muihin 
työeläkelaitoksiin 

Eläkekassa on lailla perustettu eläkelaitos, 
joka huolehtii työeläkevakuutusyhtiöiden, 
eläkesäätiöiden, eläkekassojen ja erityisellä 
lailla perustettujen eläkelaitosten ohella laki-
sääteisen työeläkevakuutuksen toimeenpa-
nosta.  

Eläkekassan nykyiset toimintasäännökset 
vastaavat pitkälti työeläkevakuutusyhtiöiden 
hallinnon, sijoitustoiminnan ja vakavaraisuu-
den järjestämistä koskevia säännöksiä. Sään-
nöksiin sisältyy kuitenkin myös merkittäviä 
eroja. Verrattuna työeläkevakuutusyhtiöihin 
eroina voidaan mainita erityisesti, ettei elä-
kekassalla ole vakuutusyhtiön osakkaan ase-
massa olevia päätöksentekijöitä eikä varsi-
naisia omia varoja. Eläkekassan valtuuskunta 
käyttää käytännössä vastaavaa päätösvaltaa 
kuin työeläkevakuutusyhtiön yhtiökokous. 
Poiketen työeläkevakuutusyhtiöistä eläkekas-
san selvitystilaa, purkamista ja sulautumista 
koskevat säännökset puuttuvat laista. 

Kokoluokaltaan eläkekassa on selvästi työ-
eläkekassaa pienempi. Vuonna 2002 taseen 
loppusumma oli 196 miljoonaa euroa, kun se 
työeläkekassassa oli samana ajankohtana n. 
3.800 miljoonaa euroa.  TaEL:n sisältö ja 
eläkekassan toiminta ovat lähes identtisiä 
LEL:n ja sitä aiemmin hoitaneen työeläke-
kassan kanssa. Eläkekassan toimiala on lailla 
määritelty koskemaan vain rajattua aluetta, 
taiteilijoita ja ns. pätkätöitä. Tästä johtuen se 

ei kilpaile asiakkaista minkään muun eläke-
laitoksen kanssa. Eläkekassan lakisääteisyy-
destä ja sen yksinoikeudesta hoitaa vain edel-
lä sanottua eläketurvaa sekä työsuhteiden ly-
hytaikaisuudesta osaltaan johtuu, ettei eläke-
kassasta otetuista eläkejärjestelyistä ole laa-
dittu erityisiä vakuutussopimuksia toisin kuin 
työeläkevakuutusyhtiöissä. 

 
Eläkekassan hallinto 

Eläkekassan päätösvaltaa käyttävät kassan 
valtuuskunta ja hallitus. Valtuuskunnan teh-
tävänä on päättää eläkekassan toiminnan 
yleisistä suuntaviivoista ja valvoa eläkekas-
san hallituksen toimintaa. Valtuuskunnan 
asettaa eläketurvakeskus, jonka tulee varata 
kassan toimintapiiriin kuuluvien työalojen 
edustavimmille keskusjärjestöille tilaisuus 
tehdä ehdotuksensa valtuuskunnan jäseniksi. 
Valtuuskunta koostuu puheenjohtajasta, va-
rapuheenjohtajasta, jona toimii eläketurva-
keskuksen edustaja, ja kahdestakymmenestä 
muusta jäsenestä, jotka jakautuvat tasan 
työnantajien ja työntekijöiden kesken. Val-
tuuskunnan tehtäviin kuuluu muun muassa 
käsitellä eläkekassan tilinpäätös ja tilintar-
kastuskertomus sekä päättää toimenpiteistä, 
jotka nämä aiheuttavat. Eläkekassan tilikausi 
on kalenterivuosi ja varsinainen kevätkokous 
pidetään huhtikuun 30 päivään ja syyskokous 
joulukuun 15 päivään mennessä. 

Eläkekassan hallitus koostuu puheenjohta-
jasta ja varapuheenjohtajasta, jona toimii elä-
keturvakeskuksen edustaja, sekä kymmenestä 
toimintapiiriin kuuluvien työalojen edusta-
vimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta vali-
tusta jäsenestä, jotka jakautuvat tasan työan-
tajien ja työntekijöiden kesken. Hallituksen 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valit-
see eläketurvakeskus ja muut jäsenet eläke-
kassan valtuuskunta.  Vastaavasti työeläke-
vakuutusyhtiöiden hallituksessa on oltava 
sellaisia vakuutuksenottajien ja vakuutettujen 
edustajia, jotka valitaan keskeisten työnanta-
jia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestö-
jen ehdottamista henkilöistä. Näitä edustajia 
on oltava yhtä monta ja heidän yhteismäärän-
sä on oltava vähintään puolet hallituksen ko-
ko määrästä. Sama koskee yhtiön hallinto-
neuvostoa.  
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Eläkekassan hallituksen tehtävänä on huo-
lehtia eläkekassan hallinnosta ja sen toimin-
nan asianmukaisesta järjestämisestä kuten 
työeläkevakuutusyhtiöissäkin. 

Eläkekassan hallitus valitsee eläkekassalle 
toimitusjohtajan, jonka tulee hoitaa kassan 
juoksevaa hallintoa hallituksen antamien oh-
jeiden ja määräysten mukaan.  

Eläkekassan johdon kelpoisuusedellytyk-
set, jotka käsittävät vaatimukset henkilön hy-
vämaineisuudesta, työeläkevakuutustoimin-
taan perehtyneisyydestä sekä sijoitustoimin-
nan ja liikkeenjohdon tuntemuksesta, vastaa-
vat työeläkevakuutusyhtiön johdolta edelly-
tettyjä vaatimuksia. 

Eläkekassan kirjanpidossa sekä tilinpäätök-
sen ja konsernitilinpäätöksen laadinnassa 
noudatetaan kirjanpitolakia (1336/1997), kir-
janpitoasetusta (1339/1997), tilintarkastusla-
kia (936/1994) sekä vakuutusyhtiölakia 
(1062/1979, VYL), ellei TaEL:sta tai sosiaa-
li- ja terveysministeriön asetuksista tai Va-
kuutusvalvontaviraston määräyksistä muuta 
johdu. Eläkekassan tilikausi on kalenterivuo-
si ja tilinpäätös on laadittava kolmen kuu-
kauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 
Tältäkin osin säännökset vastaavat pitkälti 
työeläkevakuutusyhtiötä koskevia säännök-
siä. 

  
Vakavaraisuusvaatimukset, sijoitustoiminta  
ja vastuuvelka 

TaEL 7 §:n 3 momentin mukaan eläkekas-
san on kirjattava eläketurvan järjestämisestä 
johtuvien tulevien menojen peittämiseen tar-
vittavat varat sosiaali- ja terveysministeriön 
vahvistamien perusteiden mukaan vastuuvel-
kana, joka käsittää myös työntekijäin eläke-
lain 12 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoite-
tut menot siihen määrään asti kuin eläkekas-
san ne tulot, joita ei ole käytettävä muihin 
tarkoituksiin, riittävät mainittujen menojen 
peittämiseen. Vastuuvelka määritellään (ret-
rospektiivisesti) vakuutusmaksuista kerätyn 
ja sijoitusten tuotoista kertyneen varallisuu-
den summana vähennettynä eläke- ja muilla 
kuluilla. TEL:n mukainen vastuuvelka sitä 
vastoin määritellään eläkelaitoksen vastuulla 
olevista eläkesitoumuksista aiheutuvien vas-
taisten eläkemenojen ja vastaisten tulojen 

pääoma-arvojen erotuksena lisättynä sijoitus-
tuottojen heilahteluihin varatulla määrällä (li-
sävakuutusvastuu) ja vakuutusliikkeen va-
hinkomenon heilahteluihin varatulla määrällä 
(tasoitusvastuu). Eläkekassa määrittelee kui-
tenkin myös kassan vastuulla olevista elä-
kesitoumuksista aiheutuvan vastuusuureen 
TEL:n laskentatapaa käyttäen. Tästä vas-
tuusuureesta käytetään jäljempänä nimitystä 
vakuutustekninen vastuuvelka. Vakuutustek-
nisen vastuuvelan määrittely on tarpeen työ-
eläkelaitosten keskinäisen vastuun selvittä-
miseksi sekä eläkekassan muihin eläkelaitok-
siin nähden vertailukelpoisen vakavaraisuus-
aseman määräämiseksi. 

Eläkekassan tuloslaskelma päätyy aina nol-
latulokseen, sillä tuottojen ja menojen erotus 
verojen jälkeen kirjataan vastuuvelan muu-
toksena. Taseessa ei ole lainkaan omaa pää-
omaa eikä taseen vastuuvelkaa eritellä va-
kuutusmaksuvastuuseen ja korvausvastuu-
seen kuten työeläkevakuutusyhtiöillä.  

 Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa 
eläkekassan vakuutusmaksun tasasuuruisena 
kaikille TaEL -alojen palkkoja maksaneille 
työnantajille. Työntekijän maksuosuus mää-
räytyy TEL:n säännösten mukaisesti. 

Eläkekassan vakavaraisuusmekanismi vas-
taa pääosin muiden työeläkelaitosten vakava-
raisuusmekanismia. Vastaavasti eläkekassan 
sijoitustoiminnan ja tilinpäätöksen sääntely 
vastaa muiden työeläkelaitosten sijoitustoi-
mintaan ja tilinpäätökseen sovellettavia 
säännöksiä. Näiden säännösten lähtökohtana 
ovat vakuutusyhtiöihin sovellettavat vastuu-
velan katetta sekä tilinpäätöstä ja  -
tarkastusta koskevat vakuutusdirektiivit. 

  
1.2. Nykytilan arviointi 

Eläkekassan toimintaympäristön muutokset 

Eläkekassa perustettiin 1980-luvun puoles-
sa välissä hoitamaan erityistarvetta, alle vuo-
den työsuhteessa olevien laissa mainittujen 
taiteilijoiden eläketurvan toimeenpanoa. Va-
kuutettujen lukumäärä pysyi kokoluokaltaan 
11.000 – 14.000 välillä vuoden 1997 loppuun 
saakka. Vuoden 1998 alussa lain piiriin liitet-
tiin ns. pätkätyöt ja kotitalouksien teettämä 
työ LEL-aloja lukuun ottamatta, jolloin va-
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kuutettujen luku nousi kerralla noin 
86.000:een ja on nykyisellään  noin 103.000. 

Ns. pätkätöillä tarkoitetaan työsuhteita, joi-
den kesto jää alle yhden kuukauden. Näitä 
lyhyitä työsuhteita on nykyisellään lähes kai-
killa aloilla, jolloin eläkekassa edustaa katta-
vuudeltaan lähes samaa piiriä kuin työeläke-
vakuutusyhtiöt. 

Merkittävä toimintaympäristössä tapahtu-
nut muutos on yksityisen sektorin eläkeuu-
distus, joka tulee voimaan 1.1.2005. Uudis-
tuksessa on muun muassa yhtenäistetty eläk-
keen laskutapa TEL:n, LEL:n ja TaEL:n mu-
kaisissa eläkejärjestelyissä. Seuraavassa vai-
heessa on tarkoitus kirjoittaa yksityisen sek-
torin työeläkelait TEL, LEL ja TaEL yhteen 
ja samaan lakiin, jolloin työnantaja voi jär-
jestää kaikkien työntekijöittensä eläkevakuu-
tuksen yhdellä vakuutuksella. Työmarkkina-
järjestöjen sopimuksessa syyskuun 5 päivältä 
2002 todetaan, että tämä yhdistäminen pyri-
tään tekemään ”niin pian kuin se on mahdol-
lista”. Tarkkaa aikamäärää ei siten ole määri-
telty, mutta tämä on looginen jatko eläkkeen 
laskutavan yhtenäistämiselle. Aikataulun 
avoimeksi jättäminen onkin riippuvainen lä-
hinnä teknisten valmiuksien aikaansaamises-
ta. Näin ollen puhutaan aivan lähivuosien ta-
pahtumasta. 

Tähän liittyen työeläkekassan ja eläkekas-
san hallitukset ovat tammikuussa 2003 osal-
taan sopineet siitä, että eläkekassa pyritään 
sulauttamaan työeläkekassasta muodostetta-
vaan keskinäiseen työeläkevakuutusyhtiöön. 

 
2.  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Yleistä 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki, 
jolla eläkekassa sulautuisi työeläkevakuutus-
yhtiöön esityksen mukaisia säännöksiä nou-
dattaen. Työeläkevakuutusyhtiön tarkoituk-
sena olisi hoitaa LEL:n ja TaEL:n mukaista 
eläketurvaa siihen saakka, kunnes TEL, LEL 
ja TaEL -lakien yhdistäminen on tapahtunut. 
Sen tapahduttua työeläkevakuutusyhtiö toi-
misi samoin säännöin muiden työeläkeva-
kuutusyhtiöiden kanssa. Tämä merkitsisi sitä, 
että myös muut työeläkevakuutusyhtiöt voi-

sivat vakuuttaa siihen saakka LEL:n ja 
TaEL:n piiriin kuuluneita työntekijöitä ja 
työeläkevakuutusyhtiö voisi vakuuttaa myös 
TEL:n piiriin kuuluneita työntekijöitä.  

Eläkelakien yhdistämisen jälkeen työeläke-
vakuutusyhtiö toimisi täysin työeläkevakuu-
tusyhtiöistä annetun lain (354/1997, TVYL), 
mukaisena työeläkevakuutusyhtiönä. TaEL:n 
toimeenpanon järjestämiseksi LEL:n toi-
meenpanoa vastaavalla tavalla ehdotetaan 
eläkekassan sulautumista työeläkevakuutus-
yhtiöön. Kilpailun avautuessa työeläkeva-
kuutusyhtiön yhtiömuoto ja valmiudet kilpai-
luun vastaisivat muita työeläkevakuutusyhti-
öitä. 

Lakiehdotuksen sulautumista koskevissa 
säännöksissä käytettäisiin osin yhdenmukai-
sia ilmaisuja vakuutusyhtiölain sulautumista 
koskevien säännösten kanssa. Sulautumisessa 
sovellettava menettely tapahtuisi kuitenkin 
täysin lakiehdotuksen säännösten mukaisesti 
eikä vakuutusyhtiölain säännöksiä sovellet-
taisi. 

 
Työeläkevakuutusyhtiön toimiluvan laajen-
nus 

Työeläkevakuutusyhtiöön, johon eläkekas-
sa sulautuu, sovelletaan eläketurvan osalta 
LEL:n säännöksiä ja toiminnan osalta pää-
osin TVYL:n ja YHLEL:n säännöksiä. Vas-
taavalla tavalla on tarkoitus menetellä tämän 
ehdotuksen mukaisen sulautumisen tapahdut-
tua eli edellä sanottujen lakien lisäksi sovel-
lettaisiin TaEL:n säännöksiä ja nyt ehdotet-
tavan lain säännöksiä. Tätä varten työeläke-
vakuutusyhtiön on haettava valtioneuvostolta 
toimilupansa  laajentamista.  

  
Osakkuus työeläkevakuutusyhtiössä 

Esityksessä ehdotetaan, että ne työnantajat, 
joilla olisi voimassa oleva TaEL:n mukainen 
eläkejärjestely, tulisivat sulautumisen jälkeen 
mainitun yhtiön osakkaiksi vastaavasti kuin 
VYL:n 3 luvun 1 §:ssä säädetään. Yhtiöjär-
jestyksessä määrättäisiin tarkemmin, miltä 
ajalta maksetut ja minkä suuruiset vakuutus-
maksut oikeuttaisivat osakkuuteen. 

Yhdenmukaisesti muiden työeläkevakuu-
tusyhtiöiden kanssa muodostettavaan yhtiöön 
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voisi tulla myös takuupääoman omistajia sen 
mukaan kuin siitä yhtiöjärjestyksessä määrät-
täisiin.  

Nykyisin työeläkevakuutusyhtiöt ovat yh-
tiöjärjestyksen määräyksillä antaneet myös 
vakuutetuille tietynlaisen osakkaan aseman 
varaamalla näille oikeuden osallistua yhtiön 
päätöksentekoon. Tällainen mahdollisuus oli-
si tarkoitus antaa myös  TaEL:n piiriin kuu-
luville työntekijöille. 

  
Eläkekassan varat ja velat sulautumisessa 

 Koska kysymyksessä olisi sulautuminen 
ilman selvitysmenettelyä, esityksessä ehdote-
taan, että eläkekassan varojen ja velkojen 
katsottaisiin siirtyneen työeläkevakuutusyh-
tiön varoiksi ja veloiksi sulautumisen tapah-
duttua. 

Eläkekassan tulisi laatia sulautumista edel-
täneeltä tilintarkastamattomalta ajalta tilin-
päätös, josta vastaisi eläkekassan johto. Työ-
eläkevakuutusyhtiön yhtiökokous vahvistaisi 
eläkekassan tilinpäätöksen ja päättäisi vas-
tuuvapauden myöntämisestä eläkekassan hal-
lituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle siinä 
varsinaisessa tai ylimääräisessä yhtiökokouk-
sessa, jossa käsitellään sen tilikauden tilin-
päätös, jolloin sulautuminen on tapahtunut.   

   
3.  Esityksen vaikutukset  

Esityksellä ei ole valtiontaloudellisia vai-
kutuksia, koska eläkekassa ei saa toimintaan-
sa valtion tukea. Myöskään eläkelaitosten vä-
liseen kilpailuun esityksellä ei lain sovelta-
misaikana ole vaikutusta, sillä tämän ajanjak-
son kuluessa työeläkevakuutusyhtiö ei saisi 
harjoittaa muuta kuin LEL:n ja TaEL:n mu-
kaista toimintaa. Vasta lain soveltamisajan-
jakson jälkeen kilpailu avautuisi sekä työelä-
kevakuutusyhtiön että muiden työeläkeva-
kuutusyhtiöiden kesken. Tämä tapahtuisi  ai-
kanaan erillisin lainsäädäntötoimenpitein. 

Esityksellä olisi sitä vastoin vaikutuksia 

vakuutettujen asemaan, koska vastaanottavan 
työeläkevakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksessä 
on vakuutettujen päätösvaltaa koskevat mää-
räykset. Tällöin vakuutettujen asemaa voitai-
siin pitää osakkaan asemaan verrattavana. 
Mahdollisesti myös eläkekassan yhteistyöta-
hoille saattaisi avautua mahdollisuus osallis-
tua yhtiön päätöksentekoon ja toiminnan tu-
loksiin takuupääoman merkitsemisen kautta. 

Suurimmat kustannusvaikutukset tulevat 
aiheutumaan sulautumisprosessin toteuttami-
sesta. Kustannusten arvioidaan kuitenkin 
jäävän alle 200.000 euron, eli alle 3 prosent-
tiin hoitokustannuksista, jotka olivat vuonna 
2002 noin 7,5 miljoonaa euroa. 

Työeläkevakuutusyhtiön valmistautuessa 
tulevaan kilpailuun muiden työeläkevakuu-
tusyhtiöiden kanssa kustannuksia aiheutuu 
myös atk- järjestelmiin tarvittavista uudistuk-
sista ja markkinointiverkoston rakentamises-
ta. Näiden kustannusten arvioidaan nousevan 
noin 1—2 miljoonaan euroon vuodessa, eli 
noin 5—10 prosenttiin yhteisistä hoitokus-
tannuksista. 

  
4.  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveys-
ministeriössä virkatyönä. Esityksestä on 
pyydetty lausuntoja oikeusministeriöltä, val-
tiovarainministeriöltä, Vakuutusvalvontavi-
rastolta, kilpailuvirastolta, Patentti- ja rekis-
terihallitukselta, Työeläkevakuuttajat TE-
LA:lta, eläketurvakeskukselta, Teollisuuden 
ja Työnantajien Keskusliitto TT:ltä, AKAVA 
ry:ltä, Toimihenkilöjärjestö STTK:lta, Suo-
men Ammattiliittojen Keskusliitto SAK:lta, 
Palvelutyönantajilta, Suomen Yrittäjiltä, Ra-
kennusteollisuus ry:ltä, Rakennustyöläisten 
Liitolta ja YIT:ltä. 

Lausunnoissa esille tulleet näkökannat on 
jatkovalmistelussa otettu huomioon mahdol-
lisuuksien mukaan. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1.  Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Laki taiteilijoiden ja eräiden erityis-
ryhmiin kuuluvien työntekijäin elä-
kelain mukaisen eläkekassan sulau-
tumisesta työeläkekassan muuttami-
sesta keskinäiseksi työeläkevakuutus-
yhtiöksi annetun lain mukaiseen työ-
eläkevakuutusyhtiöön 

1 §. Lain tarkoitus Eläkekassa on lailla pe-
rustettu eläkelaitos. Eläkekassaa koskevista 
säännöksistä puuttuvat kassan selvitystilaa, 
purkamista ja sulautumista koskevat sään-
nökset. Tästä syystä ehdotetaan säädettäväksi 
laki, jonka nojalla eläkekassan sulautuminen 
työeläkevakuutusyhtiöön voisi tapahtua.  

Työeläkevakuutusyhtiö jatkaisi TaEL:n 
mukaisen eläketurvan toimeenpanoa. 

2 §. Soveltamisala. Pykälän 1 momentin 
mukaan työeläkevakuutusyhtiöön sovellettai-
siin TaEL:a. Tämä ei rajoittaisi työeläkeva-
kuutusyhtiötä muutoin koskevien lakien so-
veltuvuutta. Työeläkevakuutusyhtiön toimi-
ala olisi rajattu LEL:n ja TaEL:n mukaisen 
eläketurvan toimeenpanoon. Muiden työelä-
kevakuutusyhtiöiden toiminta rajoittuu ny-
kyisin työeläkevakuutusyhtiöitä koskevan 
lain perusteella työntekijäin eläkelain ja yrit-
täjien eläkelain mukaisen eläketurvan toi-
meenpanoon. Kaikkien työeläkevakuutusyh-
tiöiden toimialan laajennus toteutuu siinä 
vaiheessa, kun nykyiset yksityisen sektorin 
työtekijöitä koskevat lait TEL, LEL ja TaEL 
yhdistetään ja lakien käsittämät toimintapiirit 
yhdistyvät. Tällöin ehdotettu laki voidaan 
tarpeettomana kumota. 

Koska tarkoituksena on, että työeläkeva-
kuutusyhtiö ottaa hoitaakseen kaikki aikai-
semmin eläkekassalle kuuluneet tehtävät, 
pykälän 2 momenttiin on otettu säännös, jon-
ka mukaan se, mitä muualla laissa säädetään 
eläkekassasta, koskisi tätä lakia sovellettaes-
sa työeläkevakuutusyhtiötä. 

Pykälän 3 momentissa säädetään siitä, mitä 
TaEL:n säännöksiä ei sovelleta työeläkeva-
kuutusyhtiöön. Näitä ovat TaEL 2 §:n 2 mo-
mentti (eläketurvaa hoitava laitos), 2a §:n 1 
momentti ja 3-5 momentit (valtuuskunta ja 
hallitus sekä niiden valinta), 2b § (valtuus-
kunnan, hallituksen ja toimitusjohtajan tehtä-
vät), 9 § (sijoitustoiminnan järjestäminen), 9a 
§ (vakuutusmatemaatikko), 9b §:n 1 ja 2 
momentit (toimintapääoma ja vakavaraisuus-
raja), 9c § (varojen haltuunotto),9d § (varo-
jen käyttö yleishyödylliseen tarkoitukseen) 
sekä 9e § - 9j § (kirjanpitoa ja tilinpäätöstä 
koskevat säännökset). 

Mainittujen säännösten soveltamatta jättä-
minen johtuisi siitä, että työeläkevakuutusyh-
tiöitä koskeviin säännöksiin sisältyy vastaava 
säännös. 

3 §. Sulautumissuunnitelma. Pykälän 1 
momentin mukaan  eläkekassan ja työeläke-
vakuutusyhtiön hallitusten olisi laadittava 
kirjallinen sulautumissuunnitelma, joka olisi 
päivättävä ja allekirjoitettava. Sulautumis-
suunnitelmassa olisi oltava tässä momentissa 
luetellut tiedot sulautumisesta ja sen osapuo-
lista. Esimerkiksi toimintapääomissa olevien 
erojen tasaamiseksi tehtävät siirrot olisi mää-
ritettävä sulautumissuunnitelmassa riittävällä 
tarkkuudella tasapuolisuuden varmistamisek-
si. Samoin sulautumissuunnitelmassa olisi ol-
tava selvitys toimintapääoman käytöstä su-
lautumisen jälkeen LEL:n ja TaEL:n  mu-
kaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmaksuja 
määrättäessä 

Pykälän 2 momentin mukaan sulautumis-
suunnitelmaan olisi liitettävä eläkekassan ja 
työeläkevakuutusyhtiön välitilinpäätökset, 
jotka olisi laadittu noudattaen eläkekassan ja 
työeläkevakuutusyhtiön tilinpäätöksiä koske-
via säännöksiä ja määräyksiä. Välitilinpää-
tökset laadittaisiin ajalta, jolta tilinpäätöstä ei 
ole vielä tehty ja joka päättyisi enintään kuu-
si kuukautta ennen suunniteltua sulautumis-
hetkeä. Välitilinpäätöksiin olisi liitettävä ar-
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vio eläkekassan ja työeläkevakuutusyhtiön 
toimintapääomasta sulautumishetkellä. 

4 §. Sulautumisesta päättäminen. Pykälän 
1 momentin mukaan eläkekassan sulautumi-
sesta päättäisi valtuuskunta kahden kolmas-
osan enemmistöllä annetuista äänistä. Vas-
taavasti 2 momentin mukaan työeläkevakuu-
tusyhtiössä sulautumisesta päättäisi yhtiöko-
kous kahden kolmasosan enemmistöllä anne-
tuista äänistä. 

5 §. Vakuutusvalvontaviraston suostumus. 
Pykälän 1 momentin mukaan eläkekassan ja 
työeläkevakuutusyhtiön olisi kahden kuu-
kauden kuluessa sulautumisesta päättämises-
tä haettava Vakuutusvalvontaviraston suos-
tumus sulautumissuunnitelmaan ja vahvistus 
sulautumisen vaatimalle työeläkevakuutusyh-
tiön yhtiöjärjestyksen muutokselle. 

Pykälän 2 momentin mukaan Vakuutusval-
vontaviraston olisi kuulutettava sulautumista 
koskevasta hakemuksesta työeläkevakuutus-
yhtiön kustannuksella virallisessa lehdessä. 
Kuulutuksessa olisi kehotettava niitä eläke-
kassan ja työeläkevakuutusyhtiön vakuutus- 
ja muita velkojia, jotka tahtovat tehdä muis-
tutuksia hakemusta vastaan, esittämään ne 
Vakuutusvalvontavirastolle sen määräämässä 
ajassa, joka saisi olla enintään kaksi kuukaut-
ta. Eläkekassan ja työeläkevakuutusyhtiön 
olisi annettava tieto kuulutuksesta vähintään 
yhdessä eläkekassan kotipaikan sanomaleh-
dessä sekä lisäksi siten kuin Vakuutusval-
vontavirasto tarkemmin määräisi.   

Pykälän 3 momentin mukaan Vakuutusval-
vontaviraston olisi annettava suostumuksensa 
sulautumiseen, jos momentissa luetellut edel-
lytykset täyttyisivät. Vakuutusvalvontaviras-
ton suostumista koskeva hakemus olisi rat-
kaistava kuudessa kuukaudessa. 

Pykälän 4 momentin mukaan eläkekassalla 
ja työeläkevakuutusyhtiöllä sekä muistutuk-
sentekijällä, joka katsoo viraston päätöksen 
loukkaavan oikeuttaan, olisi oikeus valittaa 
viraston päätöksestä korkeimpaan hallinto-
oikeuteen niin kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. Tässä momentissa tar-
koitettu valitus olisi käsiteltävä kiireellisenä. 

6 §. Sulautumisen rekisteröinti. Ehdotetun 
lainkohdan mukaan eläkekassan ja työeläke-
vakuutusyhtiön olisi ilmoitettava sulautumi-
nen rekisteriviranomaiselle rekisteröitäväksi 

neljän kuukauden kuluessa Vakuutusvalvon-
taviraston suostumuksesta tai sulautuminen 
raukeaisi. Ilmoitukseen olisi liitettävä sulau-
tumissuunnitelma liitteineen sekä sulautu-
mispäätökset. Ilmoituksessa olisi esitettävä 
selvitys siitä, että Vakuutusvalvontaviraston 
antama suostumus on saanut lainvoiman. Jos 
suostumus ei olisi saanut lainvoimaa viimeis-
tään edellä tarkoitettuna määräpäivänä, rekis-
teriviranomaisen olisi lykättävä ilmoituksen 
käsittelyä, kunnes suostumus on lainvoimai-
nen. 

Rekisteröinnissä olisi otettava huomioon 
sulautumisen suunniteltu rekisteröintiajan-
kohta, jollei siihen ole estettä eikä ajankohta 
ole myöhemmin kuin neljän kuukauden ku-
luttua ilmoituksesta. 

7 §. Sulautuminen. Pykälän 1 momentin 
mukaan eläkekassan varat ja velat siirtyisivät 
selvitysmenettelyttä työeläkevakuutusyhtiöl-
le, kun sulautuminen on rekisteröity. Saman-
aikaisesti eläkekassa purkautuisi. Verotuk-
sessa sulautumiseen sovellettaisiin elinkeino-
tulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 
52 a ja 52 b §:ää. 

 Lisäksi pykälän 2 momentissa säädettäi-
siin, että jos sulautumisen jälkeen ilmenisi 
varoja, jotka perustuisivat eläkekassan toi-
mintaan ennen sulautumista, katsottaisiin 
myös näiden varojen muuttuneen osaksi työ-
eläkevakuutusyhtiön varoja.  

Vastaavasti velkojen osalta säädettäisiin 
pykälän 3 momentissa, että työeläkevakuu-
tusyhtiö vastaisi niistä sulautumisen jälkeen 
ilmenneistä veloista tai muista sitoumuksista, 
jotka perustuisivat eläkekassan toimintaan ja 
joista eläkekassa olisi joutunut vastaamaan. 

8 §. Varoja ja velkoja koskevat erityis-
säännökset. Ehdotetun lainkohdan mukaan 
eläkekassan varat ja velat siirtyivät työeläke-
vakuutusyhtiöön sulautumishetkelle laaditun 
ja vahvistetun tilinpäätöksen mukaisissa ar-
voissa. 

9 §. Eläkekassan tilinpäätös ja tilintarkas-
tus. Pykälän 1 momentin mukaan eläkekas-
san hallituksen ja toimitusjohtajan olisi laa-
dittava tilinpäätös ja konsernitilinpäätös ajal-
ta, jolta tilinpäätöstä ei vielä ole esitetty ja 
joka päättyisi sulautumishetkellä  

Ehdotetun pykälän 2 momentin mukaan ti-
lintarkastuksen toimittamisessa noudatettai-
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siin taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin 
kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisesta 
eläkekassasta annetun lain säännöksiä. Tilin-
tarkastajat antaisivat kuitenkin kertomuksen-
sa työeläkevakuutusyhtiön yhtiökokoukselle, 
joka vahvistaisi tilinpäätöksen ja päättäisi 
vastuuvapauden myöntämisestä eläkekassan 
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 
Tämän tulisi tapahtua kuuden kuukauden ku-
luessa sulautumisesta työeläkevakuutusyhti-
ön varsinaisessa tai ylimääräisessä yhtiöko-
kouksessa. 

10 §. Voimaantulo. Lakiehdotukseen sisäl-
tyy tavanomainen voimaantulosäännös. Kos-
ka eläkekassan sulautuminen työeläkevakuu-
tusyhtiöön edellyttää työeläkevakuutusyhtiöl-
tä, eläkekassalta sekä viranomaisilta erilaisia 
valmistelevia päätöksiä, ehdotetaan 2 mo-
mentissa, että lain täytäntöönpanon edellyt-
tämiin toimiin voitaisiin ryhtyä jo ennen lain 
voimaantuloa. 

 
1.2. Laki työeläkekassan muuttamisesta 

keskinäiseksi työeläkevakuutusyhti-
öksi  

2 §. Lain soveltamisala.  Pykälän 3 mo-
mentissa ehdotetaan lisättäväksi maininta sii-
tä, että työeläkevakuutusyhtiötä ei koskisi se, 
mitä työeläkekassan kirjanpidosta, tilinpää-
töksestä ja tilintarkastuksesta säädetään 
LEL:ssa. 

 3 §. Työeläkevakuutusyhtiön toiminta. Py-
kälän 1 momentissa säädetään, mitä vakuu-
tusliikettä työeläkevakuutusyhtiö saisi har-
joittaa. Koska eläkekassa sulautuu työeläke-
vakuutusyhtiöön, ehdotetaan momenttiin li-
sättäväksi TaEL:n mukainen vakuutusliike.  

6 §. Työeläkevakuutusyhtiön osakkuus. Py-
kälässä säädetään työeläkevakuutusyhtiön 
osakkuudesta. Siihen ehdotetaan lisättäväksi 
lausuma siitä, että osakkaita olisivat myös ne 
työnantajat, joilla on voimassa oleva TaEL  1 
§:ssä tarkoitettu eläkejärjestely siten kuin yh-
tiöjärjestyksessä tarkemmin määrätään. 

12 §. Vastuuvelkaa ja toimintapääomaa 
koskevat erityissäännökset. Vastuuvelkaa ja 
toimintapääomaa koskevat säännökset ehdo-
tetaan säädettäväksi TaEL:n osalta samoin 
kuin ne ovat nykyisessä laissa LEL:n osalta. 
Pykälässä viitattaisiin siten TaEL:n osalta 

lain 7 §:n 3 momenttiin. Työeläkevakuutus-
yhtiön vastuuvelka laskettaisiin siten eri va-
kuutuslajien osalta erikseen. 

Työeläkevakuutusyhtiön toimintapääoma, 
vakavaraisuusvaatimus ja toimintapääoman 
vähimmäismäärä määräytyisivät TVYL 16 ja 
17 §:n mukaisesti. Lainkohtia sovellettaessa 
työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelka ja osit-
tamaton lisävakuutusvastuu määräytyisivät 
LEL:n ja TaEL:n mukaisten erien yhteismää-
ristä. 

LEL ja TaEL -vakuutuskannat säilyisivät 
eläkekassan ja työeläkevakuutusyhtiön sulau-
tumisessa sijoitusomaisuutta lukuun ottamat-
ta erillään, joten vakuutustoiminnan tuotot ja 
vakuutuksenottajille määrätyt maksut säilyi-
sivät erillisinä. Myös vahinkomenon heilah-
telun varattavat laskennalliset määrät lasket-
taisiin erillisinä. Vakuutustoiminnan tuloksia 
ei siten voitaisi tasata vakuutuskantojen välil-
lä. 

12 a §. Vakuutusmaksuja ja sijoitusomai-
suutta koskevat erityissäännökset. Koska va-
kuutusmaksut määräytyisivät erikseen LEL -
vakuutusliikkeen ja TaEL -vakuutusliikkeen 
osalta perustuen kummankin vakuutusliik-
keen odotettuun vahinkomenoon, todelliset 
vahinkomenot vaihtelisivat odotettuun va-
hinkomenoon nähden toisistaan riippumat-
tomasti. Vahinkomenon heilahtelua pusku-
roiva vahinkomenon heilahteluun varattava 
laskennallinen määrä voi siis kehittyä eri 
suuntiin eri liikkeiden osalta. Laskennallisen 
määrän riittävyyttä tarkasteltaisiin erikseen 
molempien liikkeiden osalta. Vakuutusmak-
sun tasoa määrättäessä tulisi varmistaa, että 
laskennallinen määrä  voi  karttua vahinko-
menon heilahteluun nähden riittäväksi katso-
tulle tasolle. Maksua määrättäessä laskennal-
lista määrää ei saisi purkaa vakuutusmaksu-
jen alentamiseen enempää kuin tarvitaan 
kohtuullisiin hyvityksiin. Kuitenkin, jos las-
kennallisen määrän taso nousisi merkittävästi 
korkeammaksi kuin vahinkomenon heilahte-
luun katsotaan riittävän, voitaisiin laskennal-
lista määrää pienentää alentamalla vakuu-
tusmaksun tasoa. 

Koska työeläkevakuutusyhtiön vastuuvel-
kaa kattavaa sijoitusomaisuutta hallinnoitai-
siin yhteisesti kummankin vakuutuskannan 
osalta, katsottaisiin sijoitustoiminnan tuoton 
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muodostuvan eri liikkeille niiden vakuutus-
teknisten vastuuvelkojen ja vahinkomenojen 
heilahteluun varattavan laskennallisen mää-
rän muodostaman yhteismäärän suhteessa. 
Sijoitustoiminnan tuotoista aiheutuvat siirrot 
työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelkaan jaet-
taisiin siten molempien vakuutuskantojen 
vastuuvelkaan edellä mainitussa suhteessa. 
Säännöksen tarkoituksena olisi varmistaa va-
kuutuskantojen tasapuolinen kohtelu ja eri 
vakuutuslajien piirissä olevien työntekijöiden 
suoja.  

Siirtoja työeläkevakuutusyhtiön toiminta-
pääomasta 1 momentissa sanottuun lasken-
nalliseen määrään voitaisiin tehdä laskennal-
lisen määrän kartuttamiseksi tai vakuutuk-
senottajille annettaviin vakuutusmaksuhyvi-
tyksiin. Koska työeläkevakuutusyhtiön toi-
mintapääoma olisi yhteinen molemmille va-
kuutuskannoille ja 1 momentin mukaiset las-
kennalliset määrät olisivat erilliset, siirrot 
toimintapääomasta tehtäisiin samassa suh-
teessa molemmille vakuutuskannoille. Sään-
nöksen tarkoituksena olisi varmistaa, että 
työeläkevakuutusyhtiön vakavaraisuuden sal-
liessa siirrot kummankin vakuutuskannan 
omiin 1 momentin tarkoittamiin laskennalli-
siin määriin tehtäisiin tasapuolisesti. 

 
 

Voimaantulo  

 Lakiehdotukseen sisältyy tavanomainen 
voimaantulosäännös. 

 
1.3. Taiteilijoiden ja eräiden erityisryh-

miin kuuluvien työntekijäin eläkelaki 

  2 §. Pykälän 2 momentissa säädetään 
TaEL:n mukaisen eläketurvan huolehtimises-
ta eläkekassassa. Tämä mahdollisuus jäisi 
edelleen lakiin ja siten mahdollistettaisiin 
TaEL:n mukaisen toiminnan keskeytymätön 
hoito eläkekassassa kunnes työeläkevakuu-
tusyhtiö ryhtyisi sulautumisen jälkeen hoita-
maan mainittua toimintaa. Selvyyden vuoksi  
pykälään ehdotetaan otettavaksi uusi 3 mo-
mentti, jossa viitattaisiin nyt ehdotetun lain 
mukaiseen mahdollisuuteen hoitaa mainittua 
eläketurvaa myös työeläkevakuutusyhtiössä. 

 
Voimaantulo 

 Lakiehdotukseen sisältyy tavanomainen 
voimaantulosäännös. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset:  
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Lakiehdotukset 

  
 
 
 
 

1. 

 
 

Laki 

taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisen eläkekas-
san sulautumisesta työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi 

annetun lain mukaiseen työeläkevakuutusyhtiöön. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 

Lain tarkoitus 

Tällä lailla sulautetaan taiteilijoiden ja 
eräiden erityisryhmiin kuluvien työntekijäin 
eläkelain (662/1985) 2 §:n 2 momentissa tar-
koitettu eläkekassa (eläkekassa) työeläkekas-
san muuttamisesta keskinäiseksi työeläkeva-
kuutusyhtiöksi annetun lain (255/2003) mu-
kaiseen keskinäiseen työeläkevakuutusyhti-
öön (työeläkevakuutusyhtiö), joka jatkaa en-
siksi mainitun lain  mukaisen eläketurvan 
toimeenpanoa.  

 
2 § 

Lain soveltamisala 

Sulautumisen jälkeen työeläkevakuutusyh-
tiöön sovelletaan taiteilijoiden ja eräiden eri-
tyisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkela-
kia, jos tässä laissa ei toisin säädetä. 

Mitä muutoin muualla laissa säädetään tai 
lain nojalla määrätään eläkekassasta, koskee 
tätä lakia sovellettaessa myös työeläkevakuu-
tusyhtiötä. 

Työeläkevakuutusyhtiöön ei kuitenkaan 
sovelleta taiteilijoiden ja eräiden erityisryh-
miin kuuluvien työntekijäin eläkelain 2 §:n 2 

momenttia, 2 a §:n 1 momenttia ja 3—5 
momenttia, 2 b, 9 ja 9 a §:ää, 9 b §:n 1 ja 2 
momenttia eikä 9 c—j §:ää. 

 
3 § 

Sulautumissuunnitelma 

Eläkekassan ja työeläkevakuutusyhtiön hal-
litusten on laadittava kirjallinen sulautumis-
suunnitelma, joka on päivättävä ja allekirjoi-
tettava. Sulautumissuunnitelmassa on oltava: 

1) sulautumisen osapuolten toiminimet, re-
kisteritunnisteet, osoitteet ja kotipaikat;  

2) ehdotus työeläkevakuutusyhtiön yhtiö-
järjestyksen muutokseksi; 

3) selvitys eläkekassan eläkejärjestelyn pii-
riin kuuluvien työnantajien ja työntekijöiden 
osakkuudesta työeläkevakuutusyhtiössä;  

4) ehdotus sulautumisen täytäntöönpanon 
rekisteröintiajankohdasta; 

5) selvitys siitä, miten toimintapääoma 
muodostetaan sulautumisen jälkeen eläke-
kassan ja työeläkevakuutusyhtiön sulautu-
mista edeltäneistä toimintapääomista, mikä 
on suunniteltu toimintapääoman taso ja miten 
toimintapääomaa on tarkoitus käyttää vakuu-
tusmaksuja määrättäessä; ja 

6) selvitys siitä, miltä osin taiteilijoiden ja 
eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin 
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eläkelain mukaisen vakuutuskannan hoito ja 
erillään pitäminen lyhytaikaisissa työsuhteis-
sa olevien työntekijäin eläkelain (134/1962) 
mukaisesta vakuutuskannasta toteutetaan;  

Sulautumissuunnitelmaan on liitettävä elä-
kekassan ja työeläkevakuutusyhtiön välitilin-
päätökset, jotka on laadittu noudattaen eläke-
kassan ja työeläkevakuutusyhtiön tilinpää-
töksiä koskevia säännöksiä ja määräyksiä. 
Välitilinpäätökset laaditaan ajalta, jolta tilin-
päätöstä ei ole vielä tehty ja joka päättyy 
enintään kuusi kuukautta ennen suunniteltua 
sulautumishetkeä. Välitilinpäätöksiin on lii-
tettävä arvio eläkekassan ja työeläkevakuu-
tusyhtiön toimintapääomasta sulautumishet-
kellä. 

 
4 § 

Sulautumisesta päättäminen 

Eläkekassassa sulautumisesta päättää val-
tuuskunta kahden kolmasosan enemmistöllä 
annetuista äänistä.  

Työeläkevakuutusyhtiössä sulautumisesta 
päättää yhtiökokous kahden kolmasosan 
enemmistöllä annetuista äänistä. 

 
 

5 § 

Vakuutusvalvontaviraston suostumus 

Kahden kuukauden kuluessa siitä, kun elä-
kekassa ja työeläkevakuutusyhtiö ovat päät-
täneet sulautumisesta, niiden on haettava Va-
kuutusvalvontaviraston suostumus sulautu-
missuunnitelmaan ja vahvistus sulautumisen 
vaatimalle työeläkevakuutusyhtiön yhtiöjär-
jestyksen muutokselle. 

Vakuutusvalvontaviraston on kuulutettava 
sulautumista koskevasta hakemuksesta työ-
eläkevakuutusyhtiön kustannuksella viralli-
sessa lehdessä. Kuulutuksessa on kehotettava 
niitä eläkekassan ja työeläkevakuutusyhtiön 
vakuutus- ja muita velkojia, jotka tahtovat 
tehdä muistutuksia hakemusta vastaan, esit-
tämään ne Vakuutusvalvontavirastolle sen 
määräämässä ajassa, joka saa olla enintään 
kaksi kuukautta. Eläkekassan ja työeläkeva-
kuutusyhtiön on annettava tieto kuulutukses-

ta vähintään yhdessä eläkekassan kotipaikan 
sanomalehdessä sekä lisäksi siten kuin Va-
kuutusvalvontavirasto tarkemmin määrää.   

Vakuutusvalvontaviraston on kuuden kuu-
kauden kuluessa 1 momentin mukaisen ha-
kemuksen tekemisestä annettava suostumuk-
sensa sulautumiseen, jos: 

1) sulautuminen ei loukkaa vakuutusten 
käsittämiä etuja; 

2) sulautumisen ei katsota vaarantavan va-
kuutustoiminnan tervettä kehitystä; 

3) sulautumisen katsotaan olevan työeläke-
järjestelmän toimeenpanon kannalta perustel-
tua; sekä 

4) työeläkevakuutusyhtiön toimilupaa on 
laajennettu siten, että yhtiö voi harjoittaa tai-
teilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvi-
en työntekijäin eläkelain mukaisen eläketur-
van toimeenpanoa. 

Eläkekassalla ja työeläkevakuutusyhtiöllä 
sekä muistutuksentekijällä, joka katsoo viras-
ton päätöksen loukkaavan oikeuttaan, on oi-
keus valittaa viraston päätöksestä korkeim-
paan hallinto-oikeuteen niin kuin hallinto-
lainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Tässä 
momentissa tarkoitettu valitus on käsiteltävä 
kiireellisenä. 

 
6 § 

Sulautumisen rekisteröinti 

Eläkekassan ja työeläkevakuutusyhtiön on 
ilmoitettava sulautuminen rekisteriviran-
omaiselle rekisteröitäväksi neljän kuukauden 
kuluessa Vakuutusvalvontaviraston suostu-
muksesta tai sulautuminen raukeaa. Ilmoi-
tukseen on liitettävä sulautumissuunnitelma 
liitteineen sekä sulautumispäätökset. Ilmoi-
tuksessa on esitettävä selvitys siitä, että vi-
raston antama suostumus on saanut lainvoi-
man. Jos suostumus ei ole saanut lainvoimaa 
viimeistään edellä tarkoitettuna määräpäivä-
nä, rekisteriviranomaisen on lykättävä ilmoi-
tuksen käsittelyä, kunnes suostumus on lain-
voimainen. 

Rekisteröinnissä on otettava huomioon su-
lautumisen suunniteltu rekisteröintiajankoh-
ta, jollei siihen ole estettä eikä ajankohta ole 
myöhemmin kuin neljän kuukauden kuluttua 
ilmoituksesta. 
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7 § 

Sulautuminen 

Eläkekassan varat ja velat siirtyvät selvi-
tysmenettelyttä työeläkevakuutusyhtiölle, 
kun sulautuminen on rekisteröity. Samanai-
kaisesti eläkekassa purkautuu. Verotuksessa 
sulautumiseen sovelletaan elinkeinotulon ve-
rottamisesta annetun lain (360/1968) 52a ja 
52b §:ää. 

 Jos sulautumisen jälkeen ilmenee varoja, 
jotka perustuvat eläkekassan toimintaan en-
nen sulautumista, katsotaan myös näiden va-
rojen muuttuneen osaksi työeläkevakuutus-
yhtiön varoja.  

Työeläkevakuutusyhtiö vastaa niistä sulau-
tumisen jälkeen ilmenneistä veloista tai 
muista sitoumuksista, jotka perustuvat eläke-
kassan toimintaan ja joista eläkekassa olisi 
joutunut vastaamaan. 

 
8 § 

Varoja ja velkoja koskevat erityissäännökset 

Eläkekassan varat ja velat siirtyvät työelä-
kevakuutusyhtiöön sulautumishetkelle laadi-
tun ja vahvistetun tilinpäätöksen mukaisissa 
arvoissa. 

 

9 § 

Eläkekassan tilinpäätös ja tilintarkastus 

 
Eläkekassan hallituksen ja toimitusjohtajan 

on laadittava tilinpäätös ja konsernitilinpää-
tös ajalta, jolta tilinpäätöstä ei vielä ole esi-
tetty ja joka päättyy sulautumishetkellä. 

Tilintarkastuksen toimittamisessa noudate-
taan taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin 
kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisesta 
eläkekassasta annetun lain säännöksiä. Tilin-
tarkastajat antavat kuitenkin kertomuksensa 
työeläkevakuutusyhtiön yhtiökokoukselle, 
joka päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä eläkekassan 
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 
Tämän tulee tapahtua kuuden kuukauden ku-
luessa sulautumisesta työeläkevakuutusyhti-
ön varsinaisessa  tai ylimääräisessä yhtiöko-
kouksessa. 

 
10 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan     päivänä     kuu-
ta 2003. 

Lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin 
voidaan ryhtyä jo ennen lain voimaantuloa. 

————— 
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2. 

 
Laki 

 
työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetun lain muut-

tamisesta 

  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan  28 päivänä maaliskuuta 2003 työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työ-

eläkevakuutusyhtiöksi annetun lain (255/2003) 2 §:n 3 momentti, 3 §:n 1 momentti sekä  6 ja 
12 §, sekä 

lisätään lakiin uusi 12 a § seuraavasti: 
  
 

2 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tämän lain mukaiseen työeläkevakuutus-
yhtiöön ei kuitenkaan sovelleta työeläkeva-
kuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n 1 moment-
tia, 2 ja 3 §:ää, 6 §:n 1 momenttia, 14, 15 ja 
18 §:ää ja 20 §:n 1 momenttia eikä lyhytai-
kaisessa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelain 2 §:ää, 2b §:n 1 ja 3-5 momenttia, 
2c, 11 ja 11 a §:ää, 11 b §:n 1 ja 2 momenttia 
sekä 11 c—11 j §:ää. 

 
 

3 § 

Työeläkevakuutusyhtiön toiminta 

Tässä laissa tarkoitettu työeläkevakuutus-
yhtiö ei saa harjoittaa muuta vakuutusliikettä 
kuin lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 
työntekijäin eläkelain ja taiteilijoiden ja eräi-
den erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin 
eläkelain (662/1985) mukaista toimintaa ja 
niihin suoranaisesti liittyvää jälleenvakuutus-
ta, jollei tässä laissa, lyhytaikaisissa työsuh-
teissa olevien työntekijäin eläkelaissa tai tai-
teilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvi-
en työntekijäin eläkelaissa taikka niiden no-
jalla muuta säädetä tai määrätä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
              

6 § 

Työeläkevakuutusyhtiön osakkuus 

Työeläkevakuutusyhtiön osakkaita ovat ne 
työnantajat, joilla on voimassa oleva lyhytai-
kaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelain 1 §:ssä tai taiteilijoiden ja eräiden 
erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläke-
lain 1 §:ssä tarkoitettu eläkejärjestely, työ-
eläkevakuutusyhtiön takuupääoman omistajat 
sekä kunkin eläkejärjestelyn piiriin kuuluvat 
vakuutetut siten kuin yhtiöjärjestyksessä tar-
kemmin määrätään. 

 
12 § 

Vastuuvelkaa ja toimintapääomaa koskevat 
erityissäännökset 

Työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelka mää-
ritellään lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 
työntekijäin eläkelain mukaisen eläketurvan 
osalta mainitun lain 10 §:n 3 momentin ja tai-
teilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvi-
en työntekijäin eläkelain mukaisen eläketur-
van osalta mainitun lain 7 §:n 3 momentin 
mukaisesti. 

Työeläkevakuutusyhtiön toimintapääoma, 
vakavaraisuusraja ja toimintapääoman vä-
himmäismäärä lasketaan työeläkevakuutus-
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yhtiöistä annetun lain 16 ja 17 §:n mukaises-
ti.  

Sovellettaessa työeläkevakuutusyhtiöistä 
annetun lain 16 ja 17 §:n säännöksiä työelä-
kevakuutusyhtiön toimintapääomaa sekä 
toimintapääoman vähimmäismäärää ja vaka-
varaisuusrajaa määrättäessä työeläkevakuu-
tusyhtiön vastuuvelkana pidetään 1 momen-
tissa mainittujen vastuuvelkojen yhteismää-
rää. 

Sovellettaessa työeläkevakuutusyhtiöistä 
annetun lain 16 ja 17 §:n säännöksiä työelä-
kevakuutusyhtiön toimintapääomaa sekä 
toimintapääoman vähimmäismäärää ja vaka-
varaisuusrajaa määrättäessä työeläkevakuu-
tusyhtiön osittamattomana lisävakuutusvas-
tuuna pidetään seuraavien erien yhteismää-
rää: 

1) Määrä, joka muodostuu, kun lyhytaikai-
sissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläke-
lain 10 §:n 3 momentin mukaisesta vastuuve-
lasta vähennetään samassa momentissa tar-
koitetuissa perusteissa määritellyt vakuutus-
tekninen vastuuvelka ja vahinkomenon hei-
lahteluun varattava laskennallinen määrä: ja 

2) Määrä, joka muodostuu kun taiteilijoi-
den ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työn-
tekijäin eläkelain 7 §:n 3 momentissa tarkoi-
tetusta vastuuvelasta vähennetään samassa 
momentissa tarkoitetuissa perusteissa määri-
tellyt vakuutustekninen vastuuvelka ja va-
hinkomenon heilahteluun varattava lasken-
nallinen määrä. 

 
12 a § 

Vakuutusmaksuja  ja sijoitusomaisuutta  kos-
kevat erityissäännökset 

Vakuutusmaksun tasoa määrättäessä lyhyt-
aikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelain 10 §:n 1 momentin ja  taiteilijoiden 
ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työnteki-
jäin eläkelain 7 §:n 1 momentin nojalla ote-
taan kummankin vakuutuskannan osalta erik-

seen huomioon vahinkomenon heilahteluun 
varattavan laskennallisen määrän riittävyys 
vahinkomenon tasoittamiseen. 

Vakuutusmaksuista johtuva ylijäämä tai 
alijäämä siirretään molempien vakuutuskan-
tojen osalta erikseen vahinkomenon heilahte-
luun varattavaan laskennalliseen määrään so-
siaali- ja terveysministeriön lyhytaikaisissa 
työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 
§:n 3 momentin ja taiteilijoiden ja eräiden 
erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin 7 §:n 3 
momentin nojalla vahvistamien perusteiden 
mukaisesti. 

Sijoitusomaisuuden tuotto jaetaan vakuu-
tuskannoille niiden vakuutusteknisen vastuu-
velan ja vahinkomenon heilahteluun varatta-
van laskennallisen määrän yhteismäärien 
suhteessa. 

Siirrot toimintapääomasta molempien va-
kuutuskantojen vahinkomenon heilahteluun 
varattavaan laskennalliseen määrään tehdään 
3 momentissa tarkoitettujen yhteismäärien 
suhteessa sosiaali- ja terveysministeriön ly-
hytaikaisissa työsuhteissa olevien työnteki-
jäin eläkelain 10 §:n 3 momentin ja taiteili-
joiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien 
työntekijäin 7 §:n 3 momentin nojalla vahvis-
tamien perusteiden mukaisesti. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
Voimaantulo 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä     kuu-

ta 2003. 
Tämän lain säännöksiä sovelletaan sen jäl-

keen, kun laissa taiteilijoiden ja eräiden eri-
tyisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 
mukaisen eläkekassan sulautumisesta työelä-
kekassan muuttamisesta keskinäiseksi työ-
eläkevakuutusyhtiöksi annetun lain mukai-
seen työeläkevakuutusyhtiöön tarkoitettu su-
lautuminen on tapahtunut. 

 

————— 
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3. 

 
Laki 

 
taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetun  taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuulu-

vien työntekijäin eläkelain (662/1985) 2 §:ään siitä lailla 1044/1999 kumotun 3 momentin ti-
lalle uusi 3 momentti seuraavasti:  

 
2 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tämän lain mukaisen eläketurvan hoitami-

sesta keskinäisessä työeläkevakuutusyhtiössä 
säädetään laissa taiteilijoiden ja eräiden eri-
tyisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkekas-
san sulautumisesta työeläkekassan muuttami-

sesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi 
annetun lain mukaiseen työeläkevakuutusyh-
tiöön (255/2003). 

 
——— 

Tämä laki tulee voimaan     päivänä           
kuuta 2003. 

————— 

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2003 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

2. 

 
Laki 

 
työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetun lain muut-

tamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan  28 päivänä maaliskuuta 2003 työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työ-

eläkevakuutusyhtiöksi annetun lain (255/2003) 2 §:n 3 momentti, 3 §:n 1 momentti sekä  6 ja 
12 §, sekä 

lisätään lakiin uusi 12 a § seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 §  

Lain soveltamisala  

 
Tätä lakia sovelletaan 1 §:ssä tarkoitet-

tuun työeläkevakuutusyhtiöön.  
Mitä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 

työntekijäin eläkelaissa ja työeläkevakuu-
tusyhtiöistä annetussa laissa säädetään työ-
eläkekassasta ja työeläkevakuutusyhtiöstä, 
koskee tämän lain mukaista työeläkevakuu-
tusyhtiötä, ellei tässä laissa toisin säädetä.  

Tämän lain mukaiseen työeläkevakuutus-
yhtiöön ei kuitenkaan sovelleta työeläkeva-
kuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n 1 mo-
menttia, 2 ja 3 §:ää, 6 §:n 1 momenttia, 14, 
15 ja 18 §:ää ja 20 §:n 1 momenttia eikä 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työnte-
kijäin eläkelain 2 §:ää, 2 b §:n 1 ja 3—5 
momenttia, 2 c, 11 ja 11 a §:ää, 11 b §:n 1 
ja 2 momenttia sekä 11 c ja 11 d §:ää.  

Mitä muutoin muualla laissa säädetään 
tai lain nojalla määrätään työeläkekassas-
ta, koskee tätä lakia sovellettaessa tässä 
laissa tarkoitettua työeläkevakuutusyhtiötä. 

2 § 

Lain soveltamisala 

 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tämän lain mukaiseen työeläkevakuutus-
yhtiöön ei kuitenkaan sovelleta työeläkeva-
kuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n 1 mo-
menttia, 2 ja 3 §:ää, 6 §:n 1 momenttia, 14, 
15 ja 18 §:ää ja 20 §:n 1 momenttia eikä 
lyhytaikaisessa työsuhteissa olevien työnte-
kijäin eläkelain 2 §:ää, 2b §:n 1 ja 3—5 
momenttia, 2 c, 11 ja 11 a §:ää, 11 b §:n 1 
ja 2 momenttia sekä 11 c—11 j §:ää. 
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3 §  

Työeläkevakuutusyhtiön toiminta  

Tässä laissa tarkoitettu työeläkevakuutus-
yhtiö ei saa harjoittaa muuta vakuutuslii-
kettä kuin lyhytaikaisissa työsuhteissa ole-
vien työntekijäin eläkelain mukaista toimin-
taa ja siihen suoranaisesti liittyvää jälleen-
vakuutusta, jollei tässä laissa, lyhytaikaisis-
sa työsuhteissa olevien työntekijäin eläke-
laissa tai sen nojalla muuta säädetä tai 
määrätä.  
Työeläkevakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksessä 
on mainittava, mitä vakuutusliikettä yhtiöllä 
on oikeus harjoittaa. 

3 § 

Työeläkevakuutusyhtiön toiminta 

Tässä laissa tarkoitettu työeläkevakuutus-
yhtiö ei saa harjoittaa muuta vakuutuslii-
kettä kuin lyhytaikaisissa työsuhteissa ole-
vien työntekijäin eläkelain ja taiteilijoiden 
ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työnte-
kijäin eläkelain (662/1985) mukaista toi-
mintaa ja niihin suoranaisesti liittyvää jäl-
leenvakuutusta, jollei tässä laissa, lyhytai-
kaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelaissa tai taiteilijoiden ja eräiden eri-
tyisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläke-
laissa taikka niiden nojalla muuta säädetä 
tai määrätä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
6 §  

Työeläkevakuutusyhtiön osakkuus  

Työeläkevakuutusyhtiön osakkaita ovat ne 
työnantajat, joilla on voimassa oleva lyhyt-
aikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelain 1 §:ssä tarkoitettu eläkejärjestely, 
yhtiön takuupääoman omistajat sekä kunkin 
eläkejärjestelyn piiriin kuuluvat vakuutetut 
siten kuin näistä yhtiöjärjestyksessä tar-
kemmin määrätään. 

6 § 

Työeläkevakuutusyhtiön osakkuus 

Työeläkevakuutusyhtiön osakkaita ovat ne 
työnantajat, joilla on voimassa oleva lyhyt-
aikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelain 1 §:ssä tai taiteilijoiden ja eräi-
den erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin 
eläkelain 1 §:ssä tarkoitettu eläkejärjestely, 
työeläkevakuutusyhtiön takuupääoman 
omistajat sekä kunkin eläkejärjestelyn pii-
riin kuuluvat vakuutetut siten kuin yhtiöjär-
jestyksessä tarkemmin määrätään. 
 

 
12 §  

Vastuuvelkaa ja toimintapääomaa koskevat 
erityissäännökset  

Tässä laissa tarkoitetun työeläkevakuu-
tusyhtiön vastuuvelka määritetään lyhytai-
kaisissa työ-suhteissa olevien työntekijäin 
eläkelain 10 §:n 3 momentin mukaisesti.  

Sovellettaessa työeläkevakuutusyhtiöistä 
annetun lain 16 ja 17 §:n säännöksiä työ-
eläkevakuutusyhtiön toimintapääoman 
määrittämisessä sekä toimintapääoman vä-
himmäismäärän ja vakavaraisuusrajan 
määrittämisessä mainituissa säännöksissä 

12 § 

Vastuuvelkaa ja toimintapääomaa koskevat 
erityissäännökset 

Työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelka 
määritellään lyhytaikaisissa työsuhteissa 
olevien työntekijäin eläkelain mukaisen elä-
keturvan osalta mainitun lain 10 §:n 3 mo-
mentin ja taiteilijoiden ja eräiden erityis-
ryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 
mukaisen eläketurvan osalta mainitun lain 
7 §:n 3 momentin mukaisesti. 

Työeläkevakuutusyhtiön toimintapääoma, 
vakavaraisuusraja ja toimintapääoman vä-
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tarkoitettuna yhtiön vastuu-velkana pide-
tään 1 momentissa tarkoitettua vastuuvel-
kaa ja osittamattomana lisävakuutus-
vastuuna pidetään vastaavasti määrää, joka 
muodostuu, kun 1 momentissa tarkoitetusta 
vastuuvelasta vähennetään lyhytaikaisissa 
työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 
§:n 1 momentissa tarkoitetuissa perusteissa 
määritelty vakuutustekninen vastuuvelka ja 
mainitun lain 10 §:n 3 momentissa tarkoite-
tuissa perusteissa määritelty vahinkomenon 
heilahteluun varattava laskennallinen mää-
rä. 

himmäismäärä lasketaan työeläkevakuutus-
yhtiöistä annetun lain 16 ja 17 §:n mukai-
sesti.  

Sovellettaessa työeläkevakuutusyhtiöistä 
annetun lain 16 ja 17 §:n säännöksiä työ-
eläkevakuutusyhtiön toimintapääomaa sekä 
toimintapääoman vähimmäismäärää ja va-
kavaraisuusrajaa määrättäessä työeläkeva-
kuutusyhtiön vastuuvelkana pidetään 1 
momentissa mainittujen vastuuvelkojen yh-
teismäärää. 

Sovellettaessa työeläkevakuutusyhtiöistä 
annetun lain 16 ja 17 §:n säännöksiä työ-
eläkevakuutusyhtiön toimintapääomaa sekä 
toimintapääoman vähimmäismäärää ja va-
kavaraisuusrajaa määrättäessä työeläkeva-
kuutusyhtiön osittamattomana lisävakuu-
tusvastuuna pidetään seuraavien erien yh-
teismäärää: 

1) Määrä, joka muodostuu, kun lyhytai-
kaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelain 10 §:n 3 momentin mukaisesta 
vastuuvelasta vähennetään samassa mo-
mentissa tarkoitetuissa perusteissa määri-
tellyt vakuutustekninen vastuuvelka ja va-
hinkomenon heilahteluun varattava lasken-
nallinen määrä: ja 

2) Määrä, joka muodostuu kun taiteilijoi-
den ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien 
työntekijäin eläkelain 7 §:n 3 momentissa 
tarkoitetusta vastuuvelasta vähennetään 
samassa momentissa tarkoitetuissa perus-
teissa määritellyt vakuutustekninen vastuu-
velka ja vahinkomenon heilahteluun varat-
tava laskennallinen määrä. 
 

 
 12 a § 

Vakuutusmaksuja  ja sijoitusomaisuutta  
koskevat erityissäännökset 

Vakuutusmaksun tasoa määrättäessä ly-
hytaikaisissa työsuhteissa olevien työnteki-
jäin eläkelain 10 §:n 1 momentin ja  taiteili-
joiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien 
työntekijäin eläkelain 7 §:n 1 momentin no-
jalla otetaan kummankin vakuutuskannan 
osalta erikseen huomioon vahinkomenon 
heilahteluun varattavan laskennallisen 
määrän riittävyys vahinkomenon tasoitta-
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miseen. 
Vakuutusmaksuista johtuva ylijäämä tai 

alijäämä siirretään molempien vakuutus-
kantojen osalta erikseen vahinkomenon hei-
lahteluun varattavaan laskennalliseen mää-
rään sosiaali- ja terveysministeriön lyhytai-
kaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelain 10 §:n 3 momentin ja taiteilijoi-
den ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien 
työntekijäin 7 §:n 3 momentin nojalla vah-
vistamien perusteiden mukaisesti. 

Sijoitusomaisuuden tuotto jaetaan vakuu-
tuskannoille niiden vakuutusteknisen vas-
tuuvelan ja vahinkomenon heilahteluun va-
rattavan laskennallisen määrän yhteismää-
rien suhteessa. 

Siirrot toimintapääomasta molempien va-
kuutuskantojen vahinkomenon heilahteluun 
varattavaan laskennalliseen määrään teh-
dään 3 momentissa tarkoitettujen yhteis-
määrien suhteessa sosiaali- ja terveysminis-
teriön lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 
työntekijäin eläkelain 10 §:n 3 momentin ja 
taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuu-
luvien työntekijäin 7 §:n 3 momentin nojal-
la vahvistamien perusteiden mukaisesti. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Voimaantulo 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä    

kuuta 2003. 
Tämän lain säännöksiä sovelletaan sen 

jälkeen, kun laissa taiteilijoiden ja eräiden 
erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläke-
lain mukaisen eläkekassan sulautumisesta 
työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi 
työeläkevakuutusyhtiöksi annetun lain mu-
kaiseen työeläkevakuutusyhtiöön tarkoitettu 
sulautuminen on tapahtunut. 

——— 
 
 

 
 
 
 


