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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuu-
tusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työ-

eläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia. Tar-
koituksena on uudistaa työeläkevakuutusyh-
tiöiden hallintoa koskevaa sääntelyä hallin-
non läpinäkyvyyden lisäämiseksi. 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös työ-
eläkevakuutusyhtiön hallituksen velvollisuu-
desta vahvistaa yhtiölle omistajaohjauksen 
periaatteet. Niissä käsiteltäisiin yhtiön omis-
tuksia muissa yhteisöissä ja sitä, miten omis-
tukseen perustuvia oikeuksia olisi käytettävä. 
Lisäksi työeläkevakuutusyhtiöille säädettäi-
siin velvollisuus pitää julkista luetteloa halli-
tuksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä muun 
johdon ja sijoitustoimintaan osallistuvan 
henkilökunnan jäsenyyksistä taloudellisesti 
tai yhteiskunnallisesti merkittävien muiden 
yhteisöjen tai säätiöiden hallintoelimissä. 

Työeläkevakuutusyhtiön hallituksen tehtä-
viin lisättäisiin mahdollisten eturistiriitojen 
hallitsemiseksi toteutettavien kirjallisten me-
nettelytapojen hyväksyminen. Myös hallituk-
sen jäsenen ja toimitusjohtajan esteellisyyttä 
osallistua asian käsittelyyn yhtiön hallituk-
sessa koskevaa säännöstä täsmennettäisiin. 

Esityksen mukaan työeläkevakuutusyhtiön 
johdon kanssa tehtävät merkittävät liiketoi-
met olisi käsiteltävä työeläkevakuutusyhtiön 
hallituksessa ja liiketoimien keskeinen sisältö 
olisi julkistettava. Lakiin lisättäisiin lisäksi 
säännökset työeläkevakuutusyhtiön sisäpii-
ristä ja sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden ar-
vopaperiomistuksia koskevasta julkisesta re-
kisteristä. 

Työeläkevakuutusyhtiön hallintojärjestel-
mää koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin. 
Hallintojärjestelmän tulisi kattaa yleiset hy-
vän hallinnon periaatteet ja olla riittävä työ-
eläkevakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja 
laajuuteen nähden. Laissa säädettäisiin ylei-
sistä hallintovaatimuksista, jossa todettaisiin 
muun muassa, että työeläkevakuutusyhtiöllä 
on oltava hallituksen hyväksymät kirjalliset 
toimintaperiaatteet palkitsemisesta. Lisäksi 
lakiin lisättäisiin uusi säännös palkitsemisjär-
jestelmästä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2015. 

 
 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Nykyti la  

Laki työeläkevakuutusyhtiöstä 

Työeläkevakuutusyhtiöistä annettu laki 
(354/1997) sisältää työeläkevakuutusyhtiöitä 
koskevat erityissäännökset toiminnan tarkoi-
tuksesta, omistuksesta, perustamisesta, osak-
kuudesta, yhtiön hallinnosta, tilintarkastuk-
sesta, vastuuvelasta, vakavaraisuuspääomas-
ta, voitonjaosta ja yhtiön varojen muusta 
käytöstä, sijoitustoiminnan järjestämisestä, 
kilpailun valvonnasta, yhtiöiden sulautumi-
sesta ja jakautumisesta sekä vakuutuskannan 
ja työnantajakohtaisen vakuutuskannan luo-
vuttamisesta. Niiltä osin kuin lakiin ei ole 
otettu erityissäännöksiä, laki perustuu viit-
taustekniikkaan, jonka mukaisesti työeläke-
vakuutusyhtiöihin sovelletaan kaikkia niitä 
vakuutusyhtiölain (521/2008) henkivakuu-
tusyhtiötä koskevia säännöksiä, joita työelä-
kevakuutusyhtiölain 1 §:n 3 momentissa ei 
ole rajattu soveltamisalan ulkopuolelle. 

Vakuutusyhtiölain taustalakina on puoles-
taan osakeyhtiölaki (624/2006). Osittain työ-
eläkevakuutusyhtiölaissa viitataan myös suo-
raan osakeyhtiölain säännöksiin. Tällä lain-
säädäntörakenteella on haluttu turvata yleis-
ten yhtiöoikeudellisten säännösten ja periaat-
teiden soveltaminen työeläkevakuutusyhtiöi-
hin. 
 
 
Työeläkevakuutusyhtiön johto 

Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 
9 a §:ssä säädetään yhtiön johdosta, johon 
kuuluvat hallintoneuvosto, hallitus ja toimi-
tusjohtaja. Työeläkejärjestelmän täytäntöön-
panossa tärkeäksi on katsottu vakuutuksenot-
tajien ja vakuutettujen edustajien osallistu-
minen työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoon. 
Tämä on varmistettu siten, että puolet hallin-
toneuvostojen ja hallitusten jäsenistä tulee 
valita keskeisten työmarkkinajärjestöjen eh-
dottamista henkilöistä ja siten, että työnanta-

jien ja palkansaajien ehdotuksiin perustuvia 
jäseniä valitaan yhtä monta. 

Työeläkevakuutusyhtiölaissa on myös 
säännökset, joilla pyritään turvaamaan työ-
eläkevakuutusyhtiön toiminnan itsenäisyys 
suhteessa muuhun vakuutus- ja liiketoimin-
taan. Tässä tarkoituksessa lain 12 §:ssä on ra-
joituksia hallinnossa mukana oleville henki-
löille osallistua muiden vakuutusyhtiöiden, 
luotto- ja rahoituslaitosten tai niiden omis-
tusyhteisöjen hallintoon. Työeläkevakuutus-
yhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen pu-
heenjohtaja sekä kaksi kolmasosaa muista jä-
senistä ei saa olla laissa mainitun muun fi-
nanssialan yrityksen palveluksessa, toimitus-
johtajana tai hallintoelinten jäsenenä. Työ-
eläkevakuutusyhtiön toimitusjohtaja ei saa 
olla mainitussa lainkohdassa tarkoitetun yh-
teisön palveluksessa, toimitusjohtajana tai ti-
lintarkastajana. 

Työeläkevakuutusyhtiön hallituksen toi-
mintaan ja sen jäseniin sovelletaan osakeyh-
tiölain säännöksiä muun muassa hallituksen 
yleisistä tehtävistä, päätöksenteosta, jäsenen 
esteellisyydestä, kokoontumisesta, pöytäkir-
jan pitämisestä, tehtävien siirtämisestä, toi-
mikaudesta, jäsenen eroamisesta tai erottami-
sesta sekä yhtiön edustamisesta. Toimitus-
johtajaan sovelletaan samoin osakeyhtiölain 
säännöksiä muun muassa esteellisyydestä, 
toimitusjohtajan yleisistä tehtävistä sekä yh-
tiön edustamisesta. 

Työeläkevakuutusyhtiön hallituksen jäsen-
ten kelpoisuusvaatimuksista säädetään lain 
9 e §:n 2 momentissa. Hallituksen ja sen jä-
senten kelpoisuusvaatimukset voidaan edel-
lytystensä perusteella jaotella kahteen eri 
tyyppiin. Osa vaatimuksista on henkilökoh-
taisia, jotka jokaisen hallituksen jäsenen on 
täytettävä, osa kollegiaalisia. 

Ensimmäinen ja jokaiselta työeläkevakuu-
tusyhtiön hallituksen jäseneltä vaadittava 
ominaisuus on hyvämaineisuus. Hyvämainei-
suuden on vakiintuneesti katsottu tarkoitta-
van rajoituksia esimerkiksi rikoslaissa tarkoi-
tettuja rikoksia tehneiden tai konkurssissa tai 
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liiketoimintakiellossa olevien henkilöiden 
nimittämiselle työeläkevakuutusyhtiöiden 
hallintoelimiin, joissa toimeenpannaan yh-
teiskunnan kannalta merkittävää sosiaalitur-
vaa, tehdään mittavia sijoituspäätöksiä ja 
valvotaan merkittävää sijoitusomaisuutta. 
Toinen jokaiselta työeläkevakuutusyhtiön 
hallituksen jäseneltä vaadittava ominaisuus 
on hyvä työeläkevakuutustoiminnan tunte-
mus. 

Kolmas, luonteeltaan kollegiaalinen vaati-
mus kohdistuu hallituksen sijoitustoiminta-
osaamiseen. Lain edellytys täyttyy, mikäli 
hallituksella objektiivisesti arvioiden on hyvä 
kollegiaalinen sijoitustoiminnan asiantunte-
mus. Kokonaisarviointi tulisi suhteuttaa työ-
eläkevakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja 
laajuuteen. Tämä on hallituksen jäsenten va-
linnan valmisteluvaiheessa työeläkevakuu-
tusyhtiön hallintoneuvoston vaalivaliokunnan 
ja päätösvaiheessa hallintoneuvoston tehtävä. 

Työeläkevakuutusyhtiöiden hallintopäätös-
ten taustalla ja lähtökohtana, koskivatpa ne 
mitä työeläkevakuutusyhtiön liiketoiminnan 
haaraa tahansa, on aina lakisääteisen sosiaa-
livakuutuksen toteuttaminen. Tämä ei vähen-
nä sijoitustoiminnan asiantuntemuksen mer-
kitystä työeläkevakuutusyhtiön hallituksessa. 
Sijoitustoiminnan hoidon kontrolliin liitty-
vällä asiantuntemuksella on merkittävä rooli 
koko työeläkejärjestelmälle. 
 
Muu hallintoa koskeva sääntely 

Työeläkevakuutusyhtiöiden hallintojärjes-
telmää koskevia säännöksiä muutettiin vuo-
den 2014 alussa voimaan tulleella lainmuu-
toksella. Tuolloin aiemmin vakuutusyhtiölain 
6 luvun 9 §:ään sisältyvä velvollisuus järjes-
tää yhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen 
nähden riittävä sisäinen valvonta ja riittävät 
riskienhallintajärjestelmät siirrettiin työelä-
kevakuutusyhtiöstä annetun lain 12 b §:ksi. 
Lain vaatimusta täydentävät Finanssivalvon-
nan määräykset sisäisen valvonnan ja ris-
kienhallinnan tarkemmasta järjestämisestä. 
Lisäksi Finanssivalvonnan tehtävänä on työ-
eläkevakuutusyhtiöihin sovellettavan vakuu-
tusyhtiölain 25 luvun 1 §:n 2 momentin no-
jalla valvoa, että yhtiön hallinnointi- ja ohja-
usjärjestelmät ovat riittävät ja luotettavat. 

Työeläkevakuutusyhtiön omistuksista 
muissa yhteisöissä johtuvien oikeuksien 
käyttämisestä on säädetty voimassa olevan 
lain 28 §:n 2 momentissa, jonka mukaan si-
joitussuunnitelmasta on käytävä ilmi, miten 
näitä omistajan oikeuksia käytetään. Koska 
periaatteet ovat osa sijoitussuunnitelmaa, yh-
tiöllä ei ole velvollisuutta julkistaa niitä. Lain 
28 §:n 3 momentin perusteella Finanssival-
vonnalla on valtuudet antaa tarkemmat mää-
räykset sijoitussuunnitelman sisällöstä. Voi-
massa olevan Finanssivalvonnan määräys- ja 
ohjekokoelman mukaisesti työeläkevakuu-
tusyhtiön hallituksen tulee päättää niistä pe-
riaatteista, joilla varoja voidaan sijoittaa yh-
tiöihin, joiden omistajana tai hallinnossa on 
työeläkelaitoksen hallituksen jäseniä tai joh-
tavassa asemassa olevia henkilöitä tai tilin-
tarkastajia. 

Työeläkevakuutusyhtiön hallituksen ja 
toimitusjohtajan on lain 9 a §:n 2 momentin 
mukaan johdettava yhtiötä ammattitaitoisesti, 
terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden 
sekä luotettavaa hallintoa koskevien periaat-
teiden mukaisesti. Luotettavaan hallintoon 
kuuluvien toimintaperiaatteiden ja menettely-
tapojen on katsottu määräytyvän tarkemmin 
käytännön liike-elämässä muun muassa Ar-
vopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman 
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin si-
sältyvien suositusten kautta (corporate go-
vernance -suositukset). 

Lainsäädäntöä täydentävää sääntelyä voi-
daan toteuttaa myös itsesääntelyn keinoin. It-
sesääntelyllä tarkoitetaan erilaisia sovittuja 
menettelytapoja, yhteisiä sääntöjä, ohjeita tai 
käytäntöjä, joita talouden ja yhteiskunnan 
toimijat vahvistavat itse vapaaehtoisesti ohja-
takseen toimintaansa. Työeläkevakuuttajat 
TELA ry on vuonna 2006 julkaissut suosi-
tuksen omistajaohjauksen periaatteista. Suo-
situksen tarkoituksena on ollut kirjata ja tuo-
da julki niitä omistajaohjauksen periaatteita, 
jotka ovat tärkeitä työeläkevakuuttajille. 
Suosituksessa todetaan, että kukin yhtiö mää-
rittelee itsenäisesti oman sijoitus- ja omista-
japolitiikkansa ja että omat periaatteet olisi 
myös hyvä julkistaa, jos yhtiöllä on merkit-
täviä suoria sijoituksia listatuissa yhtiöissä. 
Suosituksessa korostetaan myös sitä, että 
työeläkevakuutusyhtiön tulee osana aktiivista 
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omistajaohjausta tunnistaa ja ottaa huomioon 
arvopaperimarkkinoiden sisäpiirisääntely. 

Yhtenä itsesääntelyn toimena työeläkeva-
kuutusyhtiöt ovat voineet vahvistaa itselleen 
myös sisäpiiriohjeistuksen, jolla täydenne-
tään lainsäädännön ja viranomaismääräysten 
velvoitteita. Ohjeistuksen avulla yhtiön on 
vähintään varmistettava, että henkilö, jolla on 
sisäpiirin tietoa julkisen kaupankäynnin koh-
teena olevasta arvopaperista, ei osallistu ky-
seistä arvopaperia koskevan sijoituspäätök-
sen valmisteluun tai päätöksentekoon työelä-
kevakuutusyhtiössä. Ohjeet voivat sisältää 
myös menettelytavat yhtiön sijoitusorgani-
saatioon kuuluvien henkilökohtaisesta arvo-
paperikaupankäynnistä. 
 
 
 
2  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Esityksen tavoitteena on lakisääteisen työ-
eläketurvan toimeenpanosta huolehtivien 
työeläkevakuutusyhtiöiden toiminnan lä-
pinäkyvyyden ja avoimuuden lisääminen ja 
siten niiden julkisen luotettavuuden tukemi-
nen. Esityksessä ehdotetaan muutoksia työ-
eläkevakuutusyhtiöiden hallinnon järjestä-
mistä koskeviin säännöksiin. 

Esitykseen sisältyy tarkennuksia työeläke-
vakuutusyhtiön hallituksessa päätettäväksi 
säädetyistä asioista, mutta hallituksen yleistä 
tehtävää ei ehdoteta muutettavaksi. Työelä-
kevakuutusyhtiön hallitus huolehtii yhtiön 
hallinnosta ja vastaa toiminnan asianmukai-
sesta järjestämisestä. 

Työeläkevakuutusyhtiön hallituksen jäse-
nen esteellisyyttä osallistua asian käsittelyyn 
hallituksessa ehdotetaan tiukennettavaksi 
verrattuna osakeyhtiölain mukaiseen esteelli-
syyssäännökseen. Tarkoituksena on korostaa 
työeläkevakuutusyhtiön hallituksen jäsenen 
riippumatonta asemaa. Voimassa olevan lain 
mukaan esteellisyyden muodostavien tilan-
teiden lisäksi työeläkevakuutusyhtiön halli-
tuksen jäsen olisi esteellinen osallistumaan 
asian käsittelyyn hallituksessa, jos hän on 
asiaan osallisen tahon palveluksessa tai tä-
män hallintoelimen jäsenenä. Sama koskisi 
myös työeläkevakuutusyhtiön toimitusjohta-
jaa. 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös hal-
lituksen velvollisuudesta vahvistaa yhtiölle 
omistajaohjauksen periaatteet. Niissä käsitel-
täisiin yhtiön omistuksia muissa yhteisöissä 
ja sitä, miten omistukseen perustuvia oikeuk-
sia olisi käytettävä. Omistajaohjauksen peri-
aatteet olisivat julkiset. 

Yhtiön toimitusjohtajan tai työntekijöiden 
osallistumista muiden yhteisöjen hallintoeli-
miin ei lähtökohtaisesti rajoitettaisi tai kiel-
lettäisi. Hallituksen olisi kuitenkin otettava 
kantaa tällaisten jäsenyyksien tarkoituksen-
mukaisuuteen työeläkevakuutusyhtiön kan-
nalta ja perusteltava, miksi yhtiön toimitus-
johtajan tai sen palveluksessa olevien henki-
löiden jäsenyys ulkopuolisen yhteisön hallin-
toelimessä katsottaisiin tarpeelliseksi. Ar-
vioinnissa tulisi saada riittävä varmuus siitä, 
että hallintoelinjäsenyyden hoitaminen ei 
haittaisi toimitusjohtajan tai työntekijöiden 
perustehtävien hoitamista eikä työeläkeva-
kuutusyhtiön etuja esimerkiksi asettamalla 
yhtiölle sisäpiirisääntelystä johtuvia rajoittei-
ta. 

Työeläkevakuutusyhtiölle ehdotetaan sää-
dettäväksi velvollisuus pitää julkista luetteloa 
hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä 
muun johdon ja sijoitustoimintaan osallistu-
van henkilökunnan jäsenyyksistä taloudelli-
sesti tai yhteiskunnallisesti merkittävien 
muiden yhteisöjen tai säätiöiden hallintoeli-
missä. Työeläkevakuutusyhtiön hallituksen 
tehtäviin lisättäisiin myös mahdollisten etu-
ristiriitojen hallitsemiseksi toteutettavien 
menettelytapojen hyväksyminen. Säännöksen 
tavoitteena on tukea erityisesti työeläkeva-
kuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan päätöksen-
teon ja päätösten valmistelun riippumatto-
muutta. 

Työeläkevakuutusyhtiön ja sen johdon vä-
lisiä liiketoimia koskevien ehdotusten tavoit-
teena on, että yhtiön hallitus voi varmistua 
liiketoimien olevan yhtiön etujen mukaisia. 
Tämän vuoksi ehdotetaan, että merkittävät 
liiketoimet yhtiön johtoon kuuluvien kanssa 
päätettäisiin yhtiön hallituksessa. Lakiin eh-
dotetaan lisättäväksi säännös, jossa määritel-
lään se ne henkilöt, jonka kanssa tehtävät lii-
ketoimet olisi käsiteltävä työeläkevakuutus-
yhtiön hallituksessa. Velvoite hallituskäsitte-
lystä tuotaisiin lain tasolle, vaikka tämän 
voidaan katsoa olevan jo luotettavan hallin-
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non periaatteiden mukaisesti yleisesti käytän-
tönä yhtiöissä. Lisäksi edellä tarkoitettuja lii-
ketoimia koskevat keskeiset tiedot tulisi jul-
kistaa. Kun lakisääteistä eläkevakuutustoi-
mintaa harjoittavassa työeläkevakuutus-
yhtiössä tehdään liiketoimia, joilla on yhteys 
yhtiössä merkittävässä asemassa oleviin hen-
kilöihin, on erityisen tärkeää, että tällaiset 
liiketoimet tehdään harkiten ja avoimesti. 

Työeläkevakuutusyhtiöiden merkitys suo-
malaisilla finanssimarkkinoilla on muodos-
tunut niin merkittäväksi, että laintasoinen si-
säpiirisääntely ja julkinen sisäpiirin arvopa-
perikauppoja koskeva rekisteri on tarkoituk-
senmukaista ulottaa myös työeläkevakuutus-
yhtiöihin. Sisäpiirisääntelyllä suojataan luot-
tamusta arvopaperimarkkinoihin. Työeläke-
vakuutusyhtiöiden hallinnoima sijoitusomai-
suus oli 98,5 miljardia euroa joulukuun lo-
pussa 2013. 

Sisäpiirirekisteri-ilmoituksen tekemistä, si-
säpiirirekisterin julkisuutta ja sisäpiirirekiste-
rin ylläpitoa koskevat ehdotukset vastaisivat 
sijoituspalvelulakiin (747/2012) ja sijoitusra-
hastolakiin (48/1999) sisältyvää sääntelyä. 

Työeläkevakuutusyhtiön sisäpiiriläisellä 
tarkoitettaisiin työeläkevakuutusyhtiön halli-
tuksen jäsentä ja varajäsentä, toimitusjohta-
jaa ja toimitusjohtajan varamiestä sekä tilin-
tarkastajaa, varatilintarkastajaa ja tilintarkas-
tusyhteisön toimihenkilöä, jolla on päävastuu 
yhtiön tilintarkastuksesta. Sisäpiiriin kuulu-
vaksi katsottaisiin myös sellaiset työeläkeva-
kuutusyhtiön palveluksessa olevat henkilöt, 
joilla on mahdollisuus vaikuttaa yhtiön varo-
jen sijoittamista koskevan päätöksen tekemi-
seen tai jotka muutoin saavat säännöllisesti 
haltuunsa tällaisia osakkeita tai rahoitusväli-
neitä koskevaa sisäpiiritietoa. 

Sisäpiiriin kuuluva olisi velvollinen ilmoit-
tamaan sisäpiirirekisteriin arvopaperiomis-
tuksensa ja käymänsä arvopaperikaupat. Il-
moitusvelvollisuus koskisi myös arvopaperi-
kauppoja, jossa toisena osapuolena on vajaa-
valtainen, jonka edunvalvoja sisäpiiriläinen 
on. Sama koskisi myös sellaisen yhteisön tai 
säätiön, jossa sisäpiiriläisellä tai mainitulla 
vajaavaltaisella on suoraan tai välillisesti 
määräysvalta, tekemiä kauppoja. Työeläke-
vakuutusyhtiö pitäisi sisäpiirirekisteriä ja jos 
arvopaperit on liitetty arvo-osuus-

järjestelmään, tiedot voitaisiin hankkia suo-
raan arvo-osuusjärjestelmästä. 

Esityksessä korostetaan työeläkevakuutus-
toiminnan osaamisen merkitystä. Hallituksen 
jäsenten pätevyysvaatimuksia koskevaa 
säännöksen sanamuotoa muutettaisiin siten, 
että jokaiselta hallitukseen valittavalta edel-
lytetään hyvää työeläkevakuutustoiminnan 
asiantuntemusta. Sijoitustoiminnan asiantun-
temukseen liittyvää kelpoisuusvaatimusta ei 
ehdoteta muutettavaksi. 

Lakiin lisättäisiin uudet säännökset työelä-
kevakuutusyhtiön hallintojärjestelmästä. Hal-
lintojärjestelmällä pyritään varmistamaan se, 
että yhtiötä johdetaan terveiden ja varovais-
ten liikeperiaatteiden mukaisesti ja että yh-
tiön toiminnassa noudatetaan näitä periaattei-
ta. Hallintojärjestelmän avulla toteutetaan 
vastuiden jako yhtiön kaikilla organisaa-
tiotasoilla ja sen avulla seurataan yhtiön joh-
don antamien ohjeiden noudattamista yhtiön 
toiminnassa. Lopullinen vastuu hallintojär-
jestelmästä on työeläkevakuutusyhtiön halli-
tuksella. 

Sisäistä valvontaa koskevaa sääntelyä eh-
dotetaan tarkennettavaksi nykyisestä ja sään-
nösten noudattamista valvovasta toiminnosta 
ehdotetaan säädettäväksi laissa. Lakiin ehdo-
tetaan myös lisättäväksi säännökset sisäisestä 
tarkastuksesta. Työeläkevakuutusyhtiön hal-
lintojärjestelmälle on tavoitteena asettaa vaa-
timukset, jotka ovat samantasoiset kuin muil-
ta vakuutusyrityksiltä edellytetään EU-
säännösten pohjalta tai kansallisesti. 

Yleisiä hallintovaatimuksia koskevassa 
säännöksessä todettaisiin muun muassa, että 
työeläkevakuutusyhtiöllä on oltava hallituk-
sen hyväksymät kirjalliset toimintaperiaatteet 
palkitsemisesta. Lisäksi lakiin lisättäisiin uu-
si säännös palkitsemisjärjestelmästä. Palkit-
semisjärjestelmän olisi oltava työeläkevakuu-
tusyhtiön toiminnan tarkoituksen ja tavoittei-
den mukainen sekä vastata yhtiön pitkän ai-
kavälin etua. Palkitsemisjärjestelmän tulisi 
tukea ja edistää yhtiön riskienhallintaa eikä 
se saisi kannustaa liialliseen riskinottoon. Li-
säksi säännöksessä korostettaisiin, että pal-
kitsemisjärjestelmää laadittaessa tulee erityi-
sesti ottaa huomioon työeläkelaitoksen toi-
minnan tarkoitus lakisääteisen työeläkeva-
kuutuksen toimeenpanijana. 
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Vakuutusyhtiölain 6 luvun hallintojärjes-
telmää koskevat säännökset ovat muuttuneet 
1 päivänä tammikuuta 2014 voimaan tulleel-
la lainmuutoksella 981/2013 ja tässä yhtey-
dessä vakuutusyhtiölakiin lisättiin nyt ehdo-
tettua vastaava sääntely palkitsemisjärjestel-
mästä. Muutosten taustalla on Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiivi 
2009/138/EY vakuutus- ja jälleenvakuutus-
toiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 
(jäljempänä Solvenssi II -direktiivi), annettiin 
25 päivänä marraskuuta 2009. Vakuutusyri-
tysten hallintojärjestelmää koskevat muutok-
set on ennakollisesti pantu täytäntöön maini-
tulla lainmuutoksella. 

Suomessa voidaan erikseen määritellä, mil-
tä osin vastaava sääntely ulotetaan koske-
maan työeläkevakuutusyhtiöitä. Suomen liit-
tymisen yhteydessä ensin Euroopan talous-
alueeseen ja sittemmin Euroopan unionin jä-
seneksi on sovittu, että työeläkevakuutukseen 
ei sovelleta henkivakuutusta koskevia direk-
tiivejä. Työeläkevakuutusyhtiön johtoa ja 
hallintoa koskevat säännökset ovat kuitenkin 
olleet kansallisen päätöksenteon pohjalta yh-
densuuntaisia henkivakuutusdirektiivin pe-
rustavoitteiden kanssa. Solvenssi II-
direktiivin sääntelyä tulee täydentämään täy-
täntöönpanoasetus sekä Euroopan vakuutus- 
ja lisäeläkeviranomaisen ohjeet ja suosituk-
set. Tätä sääntelyä ei myöskään suoraan so-
velleta työeläkevakuutusyhtiöihin, koska itse 
direktiiviä ei niihin sovelleta. Solvenssi II-
direktiivin soveltaminen on tämän hetkisen 
tiedon mukaan siirtymässä vuoteen 2016. 

Palkitsemisesta on säännöksiä myös luotto-
laitostoiminnasta annetussa laissa (121/2007) 
sekä valtiovarainministeriön asetuksessa 
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten pal-
kitsemisjärjestelmästä (1372/2010). Parhail-
laan on vireillä luottolaitoslainsäädännön ko-
konaisuudistus ja siinä yhteydessä on tarkoi-
tus viedä nykyisin asetukseen sisältyvät 
säännökset lain tasolle ja lisäksi täsmentää 
sääntelyä muuttuneen EU-tason sääntelyn 
vuoksi. 

Ehdotetun työeläkevakuutusyhtiöiden pal-
kitsemista koskevan säännöksen sisältö on li-
sätty myös vakuutusyhtiölakiin vuoden 2014 
alussa. Kun tiedetään millaiseksi palkitse-
missääntely muotoutuu Solvenssi II-
direktiivin soveltamisen voimaantulon myö-

tä, työeläkevakuutusyhtiöiden palkitsemista 
koskeva sääntely on syytä tarkastella uudel-
leen sekä arvioida sääntelyn sisältö suhteessa 
muita vakuutusyhtiöitä ja luottolaitoksia kos-
kevaan sääntelyyn. 

Solvenssi II-direktiivin soveltamisen voi-
maantulon jälkeen on tarpeen arvioida myös 
muiden mahdollisten lainmuutoksien, asetuk-
sen- tai määräyksenantovaltuuksien tarve. 

Nyt ehdotetaan, että osana hallintojärjes-
telmää koskevaa sääntelyä myös riskienhal-
lintaa koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin. 
Työeläkelaitosten riskienhallintaa koskevat 
säännökset ovat tämän lisäksi tarkasteltavana 
sosiaali- ja terveysministeriössä vireillä ole-
van työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyä 
koskevan uudistyön yhteydessä. Työeläkelai-
tosten vakavaraisuussääntelyä kehittävän 
työryhmän (STM010:00/2011) määräaika 
päättyy toukokuun lopussa 2014. 
 
 
3  Esityksen vaikutukset  

Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on 
työeläkevakuutusyhtiöiden hallinnon lä-
pinäkyvyyden lisääminen asettamalla uusia 
dokumentointi- ja julkistamisvelvoitteita yh-
tiölle. Näitä olisivat esimerkiksi julkiset 
omistajaohjauksen periaatteet, julkinen luot-
tamustehtäviä koskeva luettelo, julkisen luet-
telon laatiminen lähipiirin kanssa tehdyistä 
liiketoimista ja julkisen rekisterin pitäminen 
sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden arvopaperi-
kaupoista. 

Ehdotettu esteellisyyssäännösten tarkista-
minen, omistajaohjauksen periaatteiden vah-
vistamisen yhteydessä tapahtuva arviointi yh-
tiön toimitusjohtajan ja työntekijöiden osal-
listumisesta muiden yhteisöjen hallintoeli-
miin sekä eturistiriitatilanteiden ehkäisemistä 
koskevien menettelytapojen vahvistaminen 
ehkäisisi ennalta mahdollisia esteellisyysti-
lanteita. 

Johdon kanssa tehtävistä merkittävistä lii-
ketoimista päättäminen hallitustasolla koros-
taa näihin toimiin liittyvää harkintaa ja niitä 
koskeva julkinen luettelo vahvistaa yleistä 
luottamusta työeläkevakuutusyhtiöiden toi-
mintaan. Ehdotettava sisäpiirisääntely vastai-
si sijoituspalvelulakiin ja sijoitusrahastola-
kiin sisältyvää sisäpiirisääntelyä ja vahvistaa 
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näiden tavoin luottamusta arvopaperimarkki-
noiden toimintaan. 

Palkitsemisjärjestelmää koskeva uusi sään-
tely linjaa palkitsemista työeläkevakuutusyh-
tiössä ja edellyttää palkitsemisjärjestelmää 
laadittaessa ottamaan huomioon erityisesti 
työeläkevakuutusyhtiön tehtävän lakisäätei-
sen eläkevakuutustoiminnan harjoittajana. 
Lisäksi hallintojärjestelmälle asetut vaati-
mukset esimerkiksi sisäisen valvonnan ja si-
säisen tarkastuksen osalta yhtenäistävät vaa-
timuksia muihin vakuutusyrityksiin kohdis-
tuvien vaatimusten kanssa. 

Ehdotetuista muutoksista voidaan arvioida 
aiheutuvan jossain määrin hallinnollisen työn 
lisääntymistä. Osa säädösmuutoksista on kui-
tenkin sellaisia, jotka itsesääntelyn puitteissa 
tai yhtiön hallintoelinten määrittelemien ta-
voitteiden vuoksi taikka Finanssivalvonnan 
määräyksiin perustuen ovat jo osa yhtiöiden 
toimivaa hallintoa. 
 
 
4  Asian valmiste lu 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen oh-
jelmassa on todettu, että työeläkelaitosten 
hyvän hallinnon periaatteita kehitetään. Siltä 
osin kuin esityksessä on liittymiä muuta va-

kuutustoimintaa sääntelevään Solvenssi II-
direktiiviin, valmistelu perustuu sosiaali- ja 
terveysministeriön 18 päivänä maaliskuuta 
2011 asettaman työeläkelaitosten vakavarai-
suussääntelyä kehittävässä työryhmässä teh-
tyyn työhön (STM010:00/2011). 

Hallituksen esitys on valmisteltu sosiaali- 
ja terveysministeriössä. Valmisteluun ovat 
osallistuneet Elinkeinoelämän keskusliitto 
EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö 
SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja 
AKAVA. 

Esitysluonnoksesta on järjestetty lausunto-
kierros. Lausunnot saatiin seuraavilta tahoil-
ta: Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Eläke-
läisliittojen etujärjestö EETU ry, Eläkesää-
tiöyhdistys — ESY, Finanssialan Keskusliit-
to, Finanssivalvonta, Keskinäinen Eläkeva-
kuutusyhtiö Etera, Keskinäinen Eläkevakuu-
tusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen työeläkeva-
kuutusyhtiö Varma, Keskinäinen vakuutus-
yhtiö Eläke-Fennia, Merimieseläkekassa, 
Maatalousyrittäjien eläkelaitos, oikeusminis-
teriö, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjes-
tö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 
ja AKAVA, Työ- ja elinkeinoministeriö, 
Työeläkevakuuttajat TELA, Vakuutusväen 
liitto VvL ja valtiovarainministeriö. Lausun-
noista on laadittu lausuntoyhteenveto. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotuksen perustelut  

1 §. Lain soveltamisala. Pykälässä sääde-
tään lain soveltamisalasta ja vakuutusyhtiö-
lain soveltamisesta työeläkevakuutusyhtiöi-
hin. Pykälän 3 momentissa luetellaan ne va-
kuutusyhtiölain säännökset, joita ei sovelleta 
työeläkevakuutusyhtiöön. Momentin luette-
loon ehdotetaan tehtäväksi kaksi teknistä 
korjausta. Työeläkevakuutusyhtiöihin ei ole 
ollut tarkoitus soveltaa vakuutusyhtiölain 
5 luvun 22 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohtaa 
osakkaan suostumuksesta yhtiöjärjestyksen 
muuttamiseen. Kun vakuutusyhtiölain sano-
tun luvun pykäläjärjestys on muuttunut halli-
tuksen esityksen 13/2008 vp eduskuntakäsit-
telyn aikana, momenttiin on jäänyt viittaus 
5 luvun 21 §:ään, joka nyt korjattaisiin 
22 §:ksi. Momentista ehdotetaan myös pois-
tettavaksi tarpeettomina vakuutusyhtiölain 
31 luvun 11 ja 12 §, jotka on kumottu lailla 
701/2012 vakuutusyhtiölaista. 

9 e §. Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja. 
Pykälän 2 momentin sanamuotoa ehdotetaan 
tarkistettavaksi siten, että työeläkevakuutus-
yhtiön hallituksen jäseneltä edellytettävän 
hyvän työeläkevakuutustoiminnan tuntemuk-
sen sijaan edellytettäisiin hyvää työeläkeva-
kuutustoiminnan asiantuntemusta. Hallituk-
sessa toimivien jäsenten voi katsoa toimin-
nallaan pätevöityneen hyviksi työeläkeva-
kuutustoiminnanasiantuntijoiksi. Tarkoituk-
sena ei ole muuttaa nykyistä soveltamiskäy-
täntöä. Asiantuntemus voitaisiin saavuttaa 
perehdyttämiskoulutuksella, jotta hallituksiin 
voidaan jatkossakin saada monipuolista 
osaamista. Finanssivalvonnan voimassa ole-
vien johdon kelpoisuusvaatimuksia koskevi-
en ohjeiden mukaan jokaiselta uudelta halli-
tuksen jäseneltä, mikäli hänellä ei ole vastaa-
vaa kokemusta toisen työeläkevakuutusyhti-
ön hallituksesta tai muuta siihen rinnastetta-
vaa kokemusta työeläkelaitoksesta, edellyte-
tään osallistumista perehdyttämiskoulutuk-

seen, jonka järjestäminen on vakuutusyhtiön 
vastuulla. 

Lain 9 d §:n 1 momentin mukaan yhtiön 
hallintoneuvoston tehtävänä on valita halli-
tuksen jäsenet ja vahvistaa heidän palkkion-
sa. Hallituksen jäseniä valitessaan hallinto-
neuvosto arvioi, miten hyvä työeläkevakuu-
tustoiminnan ja hyvä sijoitustoiminnan asian-
tuntemus parhaiten toteutuvat yhtiön toimin-
nan tarkoitukseen ja laajuuteen nähden. 

9 f §. Hallitukseen sovellettavat vakuutus-
yhtiölain ja osakeyhtiölain säännökset. Pykä-
lässä olevaa viittausta hallitukseen ja sen jä-
seneen sovellettavista osakeyhtiölain sään-
nöksistä muutettaisiin siten, että luettelosta 
poistettaisiin viittaus osakeyhtiölain 6 luvun 
4 §:n säännökseen hallituksen jäsenen esteel-
lisyydestä. Lain 10 a §:ksi ehdotetaan lisättä-
väksi uusi työeläkevakuutusyhtiön hallituk-
sen jäsenen esteellisyyttä koskeva säännös. 

10 a §. Hallituksen jäsenen esteellisyys. 
Pykälä on uusi ja siinä säädettäisiin työelä-
kevakuutusyhtiön hallituksen jäsenen esteel-
lisyydestä osallistua hallituksessa käsiteltä-
vän asian käsittelyyn. Voimassa olevan lain 
mukaan työeläkevakuutusyhtiön hallituksen 
jäsenen esteellisyyteen sovelletaan osakeyh-
tiölain 6 luvun 4 §:n mukaista esteellisyys-
säännöstä. Nyt ehdotettava pykälä vastaisi 
osittain osakeyhtiölain säännöstä. 

Ehdotuksen keskeinen sisältö ja ero voi-
massa olevaan sääntelyyn on, että työeläke-
vakuutusyhtiön hallituksen jäsen olisi aina 
esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn 
yhtiön hallituksessa, jos hän on asiaan osalli-
sen kolmannen palveluksessa tai tällaisen yh-
teisön tai säätiön hallintoelimen jäsenenä. 
Muutoin esteellisyysperusteet ovat vastaavat 
kuin osakeyhtiölain säännöksessä. Säännök-
sessä olisi siten myös osakeyhtiölain sään-
nöstä vastaava viittaus muuhun oikeustoi-
meen kuin sopimukseen. Tämä tarkoittaa si-
tä, että hallituksen jäsen on esteellinen pää-
tettäessä esimerkiksi optio-oikeuksien myön-
tämisestä hänelle itselleen. Ehdotuksen tar-
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koituksena on tarkentaa työeläkevakuutusyh-
tiön hallituksen jäsenen esteellisyysperusteita 
ja korostaa hallituksen jäsenten riippumaton-
ta asemaa. 

10 b §. Omistajaohjauksen periaatteet. Eh-
dotettavassa uudessa pykälässä säädettäisiin 
hallituksen velvollisuudesta vahvistaa yhtiöl-
le omistajaohjauksen periaatteet. Pykälän 
1 momentin mukaan periaatteissa käsiteltäi-
siin yhtiön omistuksia muissa yhteisöissä ja 
sitä, miten omistukseen perustuvia oikeuksia 
olisi käytettävä. Yhtiö määrittelisi itse, mitä 
asioita omistajaoikeuksien käyttämisestä pe-
riaatteisiin sisällytettäisiin. Periaate sisältyy 
jossakin muodossa voimassa olevan lain 
28 §:n 2 momenttiin osana yhtiön sijoitus-
suunnitelmaa, mutta nyt ehdotettavalla sään-
nöksellä korostettaisiin yhtiön hallituksen 
velvollisuutta laatia itsenäiset työeläkevakuu-
tusyhtiön omistajaohjauksen suuntaviivat. 

Periaatteissa olisi myös arvioitava yhtiön 
toimitusjohtajan tai henkilökuntaan kuuluvan 
osallistuminen muiden yhteisöjen hallin-
toelimiin. Ehdotuksen mukaan yhtiön toimi-
tusjohtajan tai työntekijöiden osallistumista 
muiden yhteisöjen hallintoelimiin ei lähtö-
kohtaisesti rajoitettaisi tai kiellettäisi. Halli-
tuksen olisi kuitenkin otettava kantaa tällais-
ten jäsenyyksien tarkoituksenmukaisuuteen 
työeläkevakuutusyhtiön kannalta ja perustel-
tava, miksi yhtiön toimitusjohtajan tai sen 
palveluksessa olevien henkilöiden jäsenyys 
ulkopuolisen yhteisön hallintoelimessä kat-
sottaisiin tarpeelliseksi. Arvioinnissa tulisi 
saada riittävä varmuus siitä, että hallintoelin-
jäsenyyden hoitaminen ei haittaisi toimitus-
johtajan tai työntekijöiden perustehtävien 
hoitamista eikä työeläkevakuutusyhtiön etu-
ja. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin vahvis-
tettujen omistajaohjausperiaatteiden julki-
suudesta. Yhtiö päättäisi periaatteiden julkis-
tamisen tavan mutta ne tulisivat olla helposti 
saatavilla esimerkiksi yhtiön internetsivuilla. 

10 c §. Luottamustehtäviä koskeva luettelo. 
Ehdotettavassa uudessa pykälässä säädettäi-
siin työeläkevakuutusyhtiön velvollisuudesta 
pitää luetteloa hallituksen jäsenten, toimitus-
johtajan sekä muun johdon ja sijoitustoimin-
taan osallistuvan henkilökunnan jäsenyyksis-
tä taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti mer-
kittävien muiden yhteisöjen tai säätiöiden 

hallintoelimissä. Velvollisuudella laatia ja 
julkistaa luottamustehtäviä koskeva luettelo 
lisättäisiin avoimuutta, tuettaisiin omistajaoh-
jauksen periaatteiden toteutumista ja se pal-
velisi mahdollisten esteellisyystilanteiden 
hallintaa. 

Yhtiö ylläpitäisi ajantasaista luetteloa py-
kälässä tarkoitettujen henkilöiden yhtiölle an-
tamien ilmoitusten perusteella. Yhtiö päättäi-
si millä tavoin luettelon tiedot julkistetaan, 
mutta niiden tulisi olla helposti jokaisen saa-
tavissa. 

Yhtiön johtoon kuuluvien henkilöiden 
kaikkia, lähinnä yksityiselämään liittyviä 
luottamustoimia ei velvoitettaisi merkitse-
mään julkiseen luetteloon, ellei tällaisen yh-
teisön tai säätiön voida katsoa olevan yhteis-
kunnallisesti tai taloudellisesti merkittävä. 
Luetteloon ei myöskään velvoitettaisi merkit-
semään tietoja asunto-osakeyhtiöiden halli-
tusjäsenyyksistä. Asunto-osakeyhtiöiden hal-
litusten toimivalta rajoittuu sillä tavoin kiin-
teistöjen hoitoon liittyviin tehtäviin, että näitä 
jäsenyyksiä ei katsottaisi olevan välttämätön-
tä ilmoittaa tai julkistaa. Asunto-osakeyhtiön 
toimintaan merkittävästi vaikuttavat päätök-
set on asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 
mukaisesti käsiteltävä yhtiökokouksissa. 

Pykälän 2 momentin mukaan luettelossa 
ilmoitettaisiin myös yhtiön muuhun johtoon 
kuuluvien tai sijoituspäätöksiä valtuuksien 
nojalla yhtiön puolesta tekevien tai niitä val-
mistelevien työntekijöiden sellaiset hallin-
toelinjäsenyydet, jotka liittyvät heidän työ-
tehtäviinsä työeläkevakuutusyhtiöissä. Tä-
mänkään momentin mukaisesti ei edellytetä 
ilmoitettavan asunto-osakeyhtiöiden hallitus-
jäsenyyksiä. Momentissa tarkoitetulla sijoi-
tuspäätöksiä yhtiön puolesta tekevällä tai 
valmistelevalla henkilöllä tarkoitetaan samo-
ja henkilöitä kuin lain 27 §:n 2 ja 3 momen-
tissa. 

10 d §. Eturistiriitatilanteita koskevat toi-
mintaperiaatteet. Ehdotettavassa uudessa py-
kälässä säädettäisiin työeläkevakuutusyhtiöi-
den velvollisuudesta ottaa huomioon ja en-
nakoida etukäteen mahdolliset eturistiriitati-
lanteet laatimalla kirjalliset toimintaperiaat-
teet menettelytavoista, joita yhtiössä on nou-
datettava. 

Kirjallisissa toimintaperiaatteissa olisi tar-
koitus dokumentoida ja suunnitella ne koh-
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tuulliset toimenpiteet, jotka yhtiössä on to-
teutettava yhtiössä mahdollisesti esiintyvien 
esimerkiksi hallituksen jäsenen, toimitusjoh-
tajan, yhtiön muuhun ylimpään johtoon kuu-
luvan henkilön taikka yhtiön puolesta sijoi-
tuspäätöksiä tekevän tai valmistelevan henki-
lön ja yhtiön välisten eturistiriitatilanteiden 
tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi. 

Pykäläehdotuksen tarkoituksena on, että 
jokainen työeläkevakuutusyhtiö etsisi mah-
dolliset toimintaansa liittyvät keskeiset etu-
ristiriitatilanteet ja arvioisi suhtautumisensa 
esimerkiksi yhtiön johdon erilaisiin kaupan-
käynteihin. Työeläkevakuutusyhtiön olisi 
määriteltävä menettelytavat esimerkiksi sel-
laisten henkilökohtaisten liiketoimien estä-
miseksi, joihin saattaisi liittyä mahdollinen 
eturistiriita tai sisäpiirintiedon väärinkäytön 
mahdollisuus. Eturistiriitatilanteiden hallit-
semiseksi asetettava velvollisuus olisi yh-
denmukainen esteellisyydestä esitetyn uuden 
10 a §:n säännöksen tarkoituksen kanssa ja 
helpottaisi oletettavasti myös esteellisyysti-
lanteiden havaitsemista ja ratkaisemista. 

10 e §. Liiketoimet johdon ja sen lähipiiriin 
kuuluvien kanssa. Pykälä on uusi ja siinä 
määriteltäisiin liiketoimet, jotka olisi käsitel-
tävä työeläkevakuutusyhtiön hallituksessa ja 
joita koskevat keskeiset tiedot olisivat julki-
sia. 

Pykälän 1 momentin mukaan yhtiön halli-
tuksen olisi käsiteltävä merkittävät liiketoi-
met, jotka tehdään yhtiön ja pykälässä määri-
tellyn osapuolen välillä. Velvollisuus halli-
tuskäsittelystä koskisi esimerkiksi omai-
suuserien kauppoja, vuokrasopimuksia, so-
pimuksia palvelujen hankkimisesta tai näihin 
rinnastettavia oikeustoimia. Liiketoimea pi-
dettäisiin merkittävänä, jos sillä on suuri ta-
loudellinen arvo liiketoimen osapuolille tai 
toiselle heistä taikka liiketoimeen liittyy muu 
periaatteellisesti merkittävä seikka. Yhtenä 
merkittävyyttä kuvaavana rajana voidaan pi-
tää sisäpiiri-ilmoitusta koskevaan 12 h §:n 
3 momenttiin sisältyvää 5000 euron rajaa. 
Liiketoimen merkittävyys arvioitaisiin työ-
eläkevakuutusyhtiössä tapauskohtaisesti. 

Pykälän 2 momentissa määriteltäisiin hen-
kilöt, joiden kanssa tehtävään liiketoimeen 
pykälää sovellettaisiin. Näitä olisivat yhtiön 
hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet, toi-
mitusjohtaja, tilintarkastaja, varatilintarkasta-

ja tai tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, jol-
la on päävastuu tilintarkastuksesta sekä yh-
tiön muu ylimpään johtoon kuuluva henkilö, 
jolla on oikeus tehdä yhtiön tulevaa kehitystä 
ja toiminnan järjestämistä koskevia päätök-
siä. Lisäksi pykälää sovellettaisiin, jos toise-
na osapuolena olisi 1—2 kohdan tarkoitta-
man henkilön aviopuoliso, rekisteröidystä 
parisuhteesta annetussa laissa (950/2011) 
tarkoitettu parisuhteen osapuoli, edunvalvon-
nassa oleva vajaavaltainen tai vähintään vuo-
den samassa taloudessa asunut avopuoliso. 

Työeläkevakuutusyhtiö saisi tiedon 1 mo-
mentin 3 kohdan mukaisista henkilöistä ja 
3 momentin mukaisista yhteisöistä esimer-
kiksi yhtiölle toimitetuista sidonnaisuusil-
moituksista tai yhtiön päättämällä muulla ta-
valla. 

Pykälän 2 momentin mukaan työeläkeva-
kuutusyhtiön tulisi julkistaa tiedot pykälässä 
tarkoitetuista liiketoimista. Liiketoimesta jul-
kistetaan sen osapuolet, kohde ja liiketoimen 
keskeiset ehdot. Yhtiö päättäisi julkistamis-
tavan, mutta tiedon tulisi olla helposti kaik-
kien saatavilla. Luettelon tiedot säilytettäisiin 
viisi vuotta tiedon merkitsemisestä. Henkilö-
tunnukset ja osoitteet eivät olisi julkisia, eikä 
myöskään 1 momentin 3 kohdassa tarkoite-
tun henkilön nimi. 

Pykälän 3 momentin mukaan pykälää so-
vellettaisiin myös sellaisiin liiketoimiin, jot-
ka on tehty työeläkevakuutusyhtiön ja muun 
tahon kuin 2 momentissa tarkoitetun henki-
lön välillä, jos järjestelyn tarkoituksena on 
kiertää tämän pykälän säännöksiä. Tarkoi-
tuksena on estää se, ettei 1 ja 4 momentin 
säännöksiä hallituskäsittelystä ja liiketoimen 
julkistamisesta voida kiertää tekemällä muo-
dollisesti liiketoimi muun tahon kuin 2 mo-
mentissa tarkoitetun henkilön kanssa, jos lii-
ketoimen tosiasiallisena tarkoituksena on 
1 momentissa tarkoitettu liiketoimi. Sään-
nöksiä hallituskäsittelystä ja liiketoimen jul-
kistamisesta tulisi siten soveltaa esimerkiksi 
liiketoimeen työeläkevakuutusyhtiön ja sel-
laisen yhteisön välillä, jossa yhtiön hallituk-
sen jäsenellä on määräysvalta, jos tämän jär-
jestelyn ilmeisenä tarkoituksena on ollut es-
tää tämän pykälän soveltaminen. 

Säännöksen tarkoituksena on määritellä ne 
liiketoimet, jotka on käsiteltävä hallituksessa 
ja jotka on julkistettava. Muuhun lainsäädän-
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töön sisältyvät lähipiirimääritelmät, joita ny-
kyisin sovelletaan työeläkevakuutusyhtiöi-
hin, jäisivät edelleen sovellettavaksi. 

11 §. Toimitusjohtaja. Pykälän 4 moment-
tia ehdotetaan muutettavaksi siten, että sään-
nökseen lisättäisiin viittaus hallituksen jäse-
nen esteellisyyttä koskevaan uuteen 
10 a §:ään. Toimitusjohtajaan sovellettaisiin 
samoja esteellisyysperusteita kuin yhtiön hal-
lituksen jäseniin kuten nykyisinkin. Vastaa-
vasti momentin aikaisempi viittaus osakeyh-
tiölain 6 luvun 4 §:n esteellisyyssäännökseen 
poistettaisiin. 

12 b §. Yleiset hallintovaatimukset. Pykä-
lässä säädettäisiin työeläkevakuutusyhtiön 
hallintoa koskevista yleisistä vaatimuksista. 
Pykälässä säädetään nykyisin sisäisestä val-
vonnasta ja riskienhallintajärjestelmistä, joita 
koskeva sääntely ehdotetaan siirrettäväksi 
12 c ja 12 d §:ään. 

Pykälän 1 momentin mukaan työeläkeva-
kuutusyhtiöllä on oltava toimiva hallintojär-
jestelmä, joka on työeläkevakuutusyhtiön 
toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riit-
tävä. Työeläkevakuutusyhtiöiden kohdalla 
toiminnan laadun ja laajuuden arvioinnissa 
korostuvat toimintaan liittyvien riskien luon-
ne ja suuruus sekä vakavaraisuuteen liittyvät 
vaatimukset. Toimivan hallintojärjestelmän 
tehtävänä on mahdollistaa yhtiön toiminnan 
johtaminen terveiden ja varovaisten liikepe-
riaatteiden mukaisesti. Selkeän ja toimivan 
hallintojärjestelmän toteuttaminen edellyttää, 
että yhtiössä organisaatiorakenteeseen sisäl-
tyvät valta-, vastuu- ja raportointisuhteet on 
määritelty, jaettu ja erotettu toisistaan ja että 
tiedonkulku on esteetöntä. Lisäksi osana hal-
lintojärjestelmää työeläkevakuutusyhtiön oli-
si tarvittavin toimenpitein varmistettava toi-
mintansa jatkuvuus ja toimintavarmuus. 

Yhtiöllä tulisi olla hallituksen hyväksymä 
jatkuvuussuunnitelma. Suunnitelmalla yhtiö 
pyrkii varautumaan sen kannalta keskeisim-
piin uhkiin siten, että se pystyy jatkamaan 
toimintaansa mahdollisimman pienin mene-
tyksin, vaikka sen toiminta jostain syystä, 
esimerkiksi tietojärjestelmäkatkosten vuoksi, 
häiriintyisikin. Suunnitelma liittyy suuressa 
määrin yhtiön riskienhallintaan ja sen suun-
nitteluun. Jatkuvuussuunnitelma ei ole sama 
asia kuin varautumissuunnitelma, jonka työ-
eläkevakuutusyhtiöt tekevät vakuutusyhtiö-

lain 31 luvun 13 §:n perusteella valmiuslaissa 
(1552/2011) määriteltyihin poikkeusoloihin 
varautumiseksi. Varautumissuunnitelma on 
kuitenkin osa niitä tarvittavia toimenpiteitä, 
millä yhtiö varmistaa toimintansa jatkuvuu-
den ja siten se on käytännössä usein myös 
osa jatkuvuussuunnitelmaa. 

Työeläkevakuutusyhtiöllä tulisi olla halli-
tuksen hyväksymät kirjalliset toimintaperi-
aatteet ainakin seuraavista hallintojärjestel-
mään kuuluvista osa-alueista: sisäisestä val-
vonnasta, riskienhallintajärjestelmästä, sisäi-
sen tarkastuksen järjestämisestä ja palkitse-
misesta. Jos yhtiö aikoo ulkoistaa toiminto-
jaan, myös ulkoistamisessa sovellettavista 
käytänteistä on laadittava kirjalliset toiminta-
periaatteet. Lopullinen vastuu periaatteiden 
noudattamisesta on aina yhtiön hallituksella. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin yhtiöil-
le kohdistettavasta vaatimuksesta arvioida 
hallintojärjestelmää, toimintaperiaatteita ja 
jatkuvuussuunnitelmaa säännöllisesti, käy-
tännössä esimerkiksi kerran vuodessa. Hal-
lintojärjestelmän arviointia tehdään työelä-
kevakuutusyhtiöissä käytännössä jo melko 
laajasti. Hallitus viimekädessä vastaa ar-
vioinneista. Arvioinnin voi tehdä esimerkiksi 
yhtiön sisäinen tarkastus tai yhtiöstä riippu-
maton ulkopuolinen arvioija. Sisäinen tarkas-
tus ei voi kuitenkaan arvioida samalla omaa 
toimintaansa, joten sisäisen tarkastuksen 
osalta arvioinnista vastaa käytännössä halli-
tus. Hallintojärjestelmää ja toimintaperiaat-
teita tulee arvioida riittävän usein, jotta ne 
pystytään pitämään ajan tasalla yhtiön toi-
minnan tai toimintaympäristön mukaisesti. 

12 c §. Riskienhallinta. Pykälässä säädet-
täisiin työeläkevakuutusyhtiön riskienhallin-
nasta. Voimassa olevassa laissa riskienhal-
linnan järjestämisestä säädetään 12 b §:ssä ja 
säännöksen sisältöä ehdotetaan tarkennetta-
vaksi. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin ris-
kienhallinnan peruslähtökohdista. Riskien-
hallinta on sisällytettävä tiiviisti osaksi työ-
eläkevakuutusyhtiön organisaatiorakennetta 
ja päätöksentekoprosesseja. Yhtiön organi-
saatiorakenteen tulee olla sellainen, että se 
tukee tehokkaan riskienhallinnan järjestämis-
tä. Riskienhallinnalla tarkoitetaan strategioi-
ta, prosesseja ja raportointimenettelyjä, joilla 
tunnistetaan, mitataan, seurataan ja hallitaan 
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yhtiöön kohdistuvia erilaisia riskejä. Ris-
kienhallinnassa on otettava huomioon kaikki 
merkittävät yhtiön toimintaan vaikuttavat si-
säiset ja ulkoiset riskit. Tällaisia ovat vakava-
raisuuslaskennassa huomioon otettavat riskit 
ja myös sellaiset riskit, joita ei erikseen oteta 
huomioon vakavaraisuuslaskennassa. Tällai-
sia riskejä voivat olla esimerkiksi likviditeet-
tiriski, strategiset riskit ja maineriski. Ris-
kienhallinnassa on olennaista tarkastella yk-
sittäisiä riskejä ja yksittäisten riskien yhteis-
vaikutuksia yhtiön toiminnassa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin niistä 
osa-alueista, jotka yhtiön toiminnassa on ai-
nakin otettava huomioon osana riskienhallin-
taa. Myös muita osa-alueita on tarpeen mu-
kaan otettava riskienhallinnan piiriin. 

Riskienhallinnan olisi katettava varojen ja 
vastuiden hallinta sekä sijoitukset. Riskien-
hallinnan piiriin kuuluisi myös maksuvalmi-
us (likviditeettiriski) ja keskittymäriskin sekä 
operatiivisten riskien hallinta. Keskittymäris-
killä tarkoitetaan riskiä, joka syntyy useista 
eri tekijöistä, jotka eivät yksinään aiheuta 
riskiä mutta kohdistuessaan samaan kohtee-
seen muodostavat keskittymäriskin tai joka 
syntyy, jos yhtiön yksittäinen riski muodos-
taa huomattavan osan vastaavanlaisten ris-
kien yhteismäärästä, jolloin yhtiöllä on nor-
maalia suurempi riski tästä yksittäisestä koh-
teesta. Tällaisia voivat olla luotto- ja sijoitus-
riskit. Operatiiviset riskit liittyvät yhtiön si-
säisiin prosesseihin, henkilöstöön, eri järjes-
telmiin sekä yhtiötä koskettaviin ulkoisiin ta-
pahtumiin. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin ris-
kienhallintatoiminnosta, jollainen työeläke-
vakuutusyhtiöllä tulisi olla. Riskienhallinta-
toiminnon on oltava riippumaton riskiä otta-
vista toiminnoista. Käytännössä tämä tarkoit-
taa sitä, että riskienhallintatoiminto voi olla 
organisatorisesti jonkin muun toiminnon yh-
teydessä, mutta toiminnallisesti sen on oltava 
aina riippumaton riskiä ottavista toiminnois-
ta. Kuten kaikkien hallintojärjestelmään kuu-
luvien toimintojen osalta, myös riskienhallin-
tatoiminnon osalta yhtiöt voivat vapaasti 
päättää, miten toiminto käytännön tasolla or-
ganisoidaan. 

Riskienhallintatoiminnon on oltava raken-
teeltaan sellainen, että se helpottaa riskien-
hallinnan täytäntöönpanoa. Toiminnon tehtä-

vänä on seurata, että edellä mainitut riskit tu-
levat organisaatiossa asianmukaisesti ja an-
netun ohjeistuksen mukaisesti tunnistetuiksi, 
arvioiduiksi, seuratuiksi ja valvotuiksi. Tar-
vittaessa se myös ylläpitää, kehittää ja val-
mistelee riskienhallinnan periaatteita halli-
tuksen vahvistettavaksi sekä laatii menetel-
miä käytettäväksi riskien arvioimisessa ja 
mittaamisessa. 

Voimassa olevan lain 12 b §:ssä on säädet-
ty Finanssivalvonnan oikeudesta antaa tar-
kempia määräyksiä riskienhallinnan järjes-
tämisestä. Säännös siirrettäisiin nykyisen si-
sältöisenä 12 j §:ään. 

12 d §. Sisäinen valvonta. Pykälässä ehdo-
tetaan säädettäväksi sisäisestä valvonnasta. 
Voimassa olevassa laissa sisäisestä valvon-
nasta säädetään 12 b §:ssä ja säännöksen si-
sältöä ehdotetaan tarkennettavaksi nykyises-
tä. Ehdotettava säännös vastaisi vuoden 2014 
alussa voimaan tullutta vakuutusyhtiölain 
6 luvun 14 §:ää. 

Pykälän 1 momentin mukaan yhtiöllä tulee 
olla sisäinen valvonta, joka kohdistuu yhtiön 
kirjanpitoon, hallintoon, sijoitustoimintaan ja 
muihin keskeisiin toimintoihin. Keskeisiä yh-
tiön toimintoja ovat esimerkiksi eläkeasioi-
den käsittely, sisäinen raportointi tai esimies-
valvonta. Sisäisen valvonnan tulee kohdistua 
oikeassa suhteessa niihin riskeihin, joita kus-
sakin toiminnossa voi esiintyä. Yhtiö vastaa 
siitä, että sisäinen valvonta on mitoitettu oi-
kein yhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen 
nähden. Kokonaisvastuu sisäisen valvonnan 
järjestämisestä on yhtiön hallituksella. 

Sisäinen valvonta koostuu organisaatiorat-
kaisuista ja menettelyistä, joilla pyritään 
varmistamaan toiminnan tehokkuus ja tulok-
sellisuus, tavoitteiden saavuttaminen, rapor-
toinnin luotettavuus sekä lakien, määräysten 
ja toimintaperiaatteiden noudattaminen. Te-
hokas sisäinen valvonta edellyttää, että sisäi-
nen valvonta on järjestetty läpi yhtiön eri or-
ganisaatiotasojen. Lisäksi yhtiöiden on luo-
tava sisäiselle valvonnalle kirjalliset toimin-
taperiaatteet, joista säädetään erikseen 
12 b §:ssä. Käytännössä tarvitaan vain yksi 
sisäisen valvonnan kirjallinen kuvaus, joka 
sisältää myös toimintaperiaatteet. 

Työeläkevakuutusyhtiön on myös varmis-
tettava, että henkilökunta on tarpeellisessa 
laajuudessa tietoinen sisäisen valvonnan me-
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nettelytavoista ja tarkoituksesta. Yhtiössä 
noudatettavien raportointi- ja muiden menet-
telytapojen tarkoituksena on osaltaan myös 
varmistaa se, että sisäisen valvonnan toimi-
vuutta voidaan seurata esimerkiksi sisäisen 
tarkastuksen toimesta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että si-
säiseen valvontaan kuuluu säännösten nou-
dattamista valvova toiminto (compliance-
toiminto). Työeläkevakuutusyhtiö voisi jär-
jestää compliance-toiminnon toimintansa laa-
tuun ja laajuuteen nähden soveltuvalla taval-
la. Compliance-toiminnon tehtävät on mah-
dollista yhdistää muihin toimintoihin tai teh-
tävät voidaan tarvittaessa ulkoistaa. Toimin-
toa ei voida kuitenkaan yhdistää jäljempänä 
12 e §:ssä tarkoitettuun sisäisen tarkastuksen 
toimintoon, koska sisäinen tarkastus arvioi 
sisäisen valvonnan riittävyyttä ja asianmu-
kaisuutta. 

12 e §. Sisäinen tarkastus. Pykälässä sää-
dettäisiin työeläkevakuutusyhtiön sisäisestä 
tarkastuksesta. Säännös vastaisi vuoden 2014 
alussa voimaan tullutta vakuutusyhtiölain 
6 luvun 15 §:ää. Voimassa olevassa laissa ei 
ole säännöstä sisäisestä tarkastuksesta, vaan 
Finanssivalvonta on antanut määräys- ja oh-
jekokoelmassaan tästä ohjeita. Ohjeissa tode-
taan, että mikäli valvottavan toiminnan laatu 
ja laajuus edellyttävät sisäisen tarkastuksen 
toiminnon järjestämistä, tulee sen organisaa-
tioasema olla sellainen, että se varmistaa 
riippumattoman ja objektiivisen tarkastuksen. 
Jatkossa jokaisella työeläkevakuutusyhtiöllä 
olisi oltava sisäisen tarkastuksen toiminto. 

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että työeläkevakuutusyhtiöllä on ol-
tava sisäinen tarkastus, jonka tehtävänä on 
seurata ja arvioida yhtiön sisäisen valvonnan 
ja muun hallinnon riittävyyttä ja tehokkuutta. 
Sisäinen tarkastus ei kuitenkaan vastaa orga-
nisaation päivittäiseen toimintaan sisältyväs-
tä sisäisestä valvonnasta. Sisäisestä tarkas-
tuksesta tulee olla edellä 12 b §:ssä säädetyt 
kirjalliset toimintaperiaatteet ja toiminta-
suunnitelma. 

Yhtiö vastaa siitä, että sisäinen tarkastus on 
yhtiön laatuun ja laajuuteen nähden oikein 
mitoitettu. Tarvittaessa tehtävä voidaan ul-
koistaa. 

Sisäisen tarkastuksen riippumattomuusvaa-
timuksesta ehdotetaan säädettäväksi erikseen 

pykälän 2 momentissa. Sisäinen tarkastus on 
oltava riippumaton yhtiön operatiivisesta 
toiminnasta ja tarkastettavista toiminnoista. 
Sisäisen tarkastuksen asema organisaatiossa 
ja sen suhde muihin valvontatoimintoihin on 
oltava selkeä. Sillä tulee olla myös asianmu-
kainen toimivalta sille annettujen tehtävien 
suorittamiseen. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi sisäisen tarkastuksen velvollisuudesta 
raportoida hallitukselle ja toimitusjohtajalle 
sisäisen tarkastuksen tuloksista. Edelleen si-
säisen tarkastuksen tehtävänä on antaa joh-
dolle toimenpidesuositukset niistä toimista, 
joihin johdon olisi ryhdyttävä sisäisen tarkas-
tuksen tulosten ja suositusten johdosta. Sisäi-
sen tarkastuksen tehtävänä on myös varmis-
taa, että sisäisen tarkastuksen suosittamiin 
toimenpiteisiin ryhdytään. Mikäli yhtiön joh-
to päättäisi olla ryhtymättä toimiin, joita si-
säinen tarkastus on suosittanut, on sisäisen 
tarkastuksen tuotava tämä esille raportissaan, 
jonka sisäinen tarkastus tekee vuosittain. 

12 f §. Palkitsemisjärjestelmä. Pykälä on 
uusi. Voimassa olevassa laissa ei ole sään-
nöksiä työeläkevakuutusyhtiön palkitsemis-
järjestelmistä eikä palkitsemista ole muu-
toinkaan säännelty esimerkiksi Finanssival-
vonnan määräys- ja ohjekokoelmassa. Ehdo-
tetun 12 b §:n mukaisesti työeläkevakuutus-
yhtiön olisi laadittava palkitsemista koskevat 
kirjalliset toimintaperiaatteet. Näiden periaat-
teiden laadinnassa tulisi ottaa huomioon tässä 
pykälässä ehdotettavat palkitsemisjärjestel-
mää koskevat yleiset vaatimukset. 

Työeläkevakuutusyhtiön palkitsemisjärjes-
telmän tulisi olla yhtiön toiminnan tarkoituk-
sen ja tavoitteiden mukainen. Palkitsemisjär-
jestelmästä päätettäessä olisi erityisesti otet-
tava huomioon 2 §:ssä määritelty työeläke-
vakuutusyhtiön tehtävä sosiaaliturvaan kuu-
luvan lakisääteisen eläkevakuutusliikkeen 
harjoittajana. Työeläkejärjestelmän piiriin 
kuuluminen on säädetty pakolliseksi, työnan-
taja on velvollinen järjestämään lain mukai-
sen eläketurvan ja työntekijä on velvollinen 
osallistumaan eläketurvansa kustantamiseen 
työntekijän työeläkevakuutusmaksulla. 

Työeläkevakuutusyhtiön palkitsemisjärjes-
telmän tulisi vastata yhtiön pitkän aikavälin 
etua. Palkitsemiseen vaikuttavaa tulosta mi-
tattaessa sitä olisi tällöin tarkoituksenmukais-
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ta arvioida monivuotisessa kehyksessä sen 
varmistamiseksi, että palkitseminen ei perus-
tu vain lyhyen aikavälin tulokseen. Huomat-
tavien palkkioiden osalta merkittävän osan 
maksamista olisi tarkoituksenmukaista lykätä 
vähintään kolmen vuoden päähän ansainta-
jaksosta. Tulokseen perustuvien palkkioiden 
tulisi olla kohtuullisessa suhteessa kiinteään 
palkkioon nähden ja tulokseen perustuvaa 
palkkiota määrättäessä tulisi ottaa huomioon 
tulokseen vaikuttavat riskit. 

Palkitsemisjärjestelmä ei saisi kannustaa 
yhtiön johtoa tai muuta henkilöstöä liialli-
seen riskinottoon, vaan sen tulisi tukea ja 
edistää yhtiön riskienhallintaa ja pitkäjänteis-
tä sijoitustoimintaa. Toisaalta palkitsemisjär-
jestelmän ei tulisi myöskään kannustaa liian 
varovaiseen riskinottoon, sillä hyvien sijoi-
tustuottojen saaminen edellyttää riskinottoa. 
Sijoitustuotot, jotka ovat työeläkejärjestel-
män rahoituksen kannalta olennaisia, voivat 
pitkällä aikavälillä jäädä mataliksi sekä yli-
mitoitetun riskin että liiallisen varovaisuuden 
johdosta. 

Palkitsemisjärjestelmää olisi hallinnoitava 
sekä valvottava tehokkaasti ja siten, että voi-
daan välttää mahdolliset eturistiriidat, jotka 
voisivat vaarantaa yhtiön toiminnan asian-
mukaisen hoitamisen. Palkitsemisjärjestel-
mään katsottaisiin kuuluvan myös tulokseen 
perustuvat sopimusperusteiset lisäeläkkeet, 
jos sellaisia on käytössä. Säännöksellä ei ole 
tarkoitus vaikuttaa voimassa oleviin työ- ja 
työehtosopimusoikeudellisiin periaatteisiin. 

12 g §. Velvollisuus tehdä sisäpiiri-
ilmoitus. Pykälä on uusi ja siinä ehdotetaan 
säädettäväksi työeläkevakuutusyhtiön sisäpii-
riläisen velvollisuudesta tehdä osakkeiden ja 
rahoitusvälineiden omistusta koskeva sisäpii-
ri-ilmoitus työeläkevakuutusyhtiölle. Pykälän 
1 momentin mukaan ilmoitusvelvollisuus 
koskisi säännellyllä markkinalla tai monen-
keskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kau-
pankäynnin kohteena Suomessa olevia osak-
keita ja sellaisia rahoitusvälineitä, joiden ar-
vo määräytyy edellä tarkoitettujen osakkei-
den perustella. Säännös vastaa sijoituspalve-
lulain (747/2012) 7 luvun 17 §:n 1 moment-
tia ja sijoitusrahastolain (48/1999) 99 §:n 
1 momenttia. 

Pykälän 2 momentissa määriteltäisiin työ-
eläkevakuutusyhtiön sisäpiiriläiset. Näitä oli-

sivat ensinnäkin työeläkevakuutusyhtiön hal-
lituksen jäsen ja varajäsen, toimitusjohtaja ja 
hänen varamiehensä sekä tilintarkastaja, va-
ratilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön toi-
mihenkilö, jolla on päävastuu yhtiön tilintar-
kastuksesta. Hallintoneuvoston jäsenten ei 
katsottaisi kuuluvan työeläkevakuutusyhtiön 
sisäpiiriin, koska hallintoneuvoston jäsenten 
tehtävät eivät ole kiinteässä yhteydessä käy-
tännön sijoitustoimintaan. 

Toiseksi työeläkevakuutusyhtiön sisäpiiri-
läisiä olisivat yhtiön palveluksessa olevat 
henkilöt, joilla on mahdollisuus vaikuttaa yh-
tiön varojen sijoittamista koskevan päätöksen 
tekemiseen. Lisäksi sisäpiiriläisiä olisivat 
myös muut sellaiset yhtiön palveluksessa 
olevat henkilöt, jotka muutoin säännöllisesti 
saavat haltuunsa tällaisia osakkeita tai rahoi-
tusvälineitä koskevaa sisäpiiritietoa. 

12 h §. Sisäpiiri-ilmoitus. Pykälä on uusi ja 
siinä säädettäisiin sisäpiiri-ilmoituksesta. 
Säännös vastaa sisällöltään sijoituspalvelu-
lain 7 luvun 18 §:n ja sijoitusrahastolain 
100 §:n säännöstä. Pykälän 1 momentin mu-
kaan ilmoitus olisi tehtävä, kun asianomainen 
on nimitetty tehtäväänsä. Ilmoitus olisi tehtä-
vä siitä riippumatta, omistaako henkilö pykä-
lässä mainittuja osakkeita ja rahoitusvälineitä 
vai ei. Pykälän 2 ja 5 momentti sisältäisivät 
säännökset sisäpiiri-ilmoituksessa annettavis-
ta tiedoista. Annettujen tietojen muutoksista 
olisi pykälän 3 momentin mukaan ilmoitetta-
va seitsemän päivän kuluessa muutoksesta. 
Ilmoitus tulee tehdä, kun omistuksen muutos 
on vähintään 5000 euroa. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin eräistä 
ilmoitusvelvollisuutta koskevista poikkeuk-
sista. Tietoja ei tarvitsisi ilmoittaa siltä osin 
kuin ne koskevat asunto-osakeyhtiötä, kiin-
teistöosakeyhtiötä, aatteellista tai taloudellis-
ta yhdistystä taikka voittoa tavoittelematonta 
yhteisöä. Jos yhteisö käy säännöllisesti kaup-
paa rahoitusvälineellä, sitä koskevat tiedot on 
kuitenkin ilmoitettava. Pykälän 6 momentin 
mukaan työeläkevakuutusyhtiö voi hankkia 
tiedot myös arvo-osuusjärjestelmän kautta ja 
tällöin erillisiä ilmoituksia ei tarvitsisi tehdä. 

12 i §. Työeläkevakuutusyhtiön sisäpiirire-
kisteri. Pykälä on uusi ja siinä ehdotetaan 
säädettäväksi työeläkevakuutusyhtiön velvol-
lisuudesta ylläpitää sisäpiiri-ilmoituksista si-
säpiirirekisteriä, rekisterinpidon järjestämi-
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sestä sekä rekisteritietojen julkisuudesta. 
Pääsääntönä olisi näiden tietojen julkisuus. 
Luonnollisen henkilön henkilötunnus ja osoi-
te sekä muun luonnollisen henkilön kuin si-
säpiiriläisen nimi eivät kuitenkaan olisi julki-
sia. 

12 j §. Finanssivalvonnan määräyksenan-
tovaltuus. Pykälä on uusi ja siinä ehdotetaan 
säädettäväksi Finanssivalvonnan määräyk-
senantovaltuuksista. Pykälään siirrettäisiin 
voimassa olevan lain 12 b §:n säännös Fi-
nanssivalvonnan oikeudesta antaa tarkempia 
määräyksiä sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan järjestämisestä. Finanssivalvonnalla 
olisi lisäksi oikeus antaa tarkempia määräyk-
siä sisäpiiri-ilmoituksen sisällöstä ja tekota-
vasta sekä työeläkevakuutusyhtiön sisäpiiri-
rekisterin sisällöstä ja tietojen merkintätavas-
ta. 

28 §. Sijoitussuunnitelma. Pykälän 2 mo-
menttia muutettaisiin siten, että voimassa 
olevan lain mukaan sijoitussuunnitelmaan si-

sällytettävät määräykset omistukseen liitty-
vien oikeuksien käyttämisestä siirretään 
10 b §:ään ehdotettavaan omistajaohjauksen 
periaatteita koskevaan kokonaisuuteen. 
 
 
2  Voimaantulo  

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2015. 

Lain voimaantulon jälkeen henkilöiden, 
jotka lain voimaantulon myötä katsotaan 
kuuluvaksi työeläkevakuutusyhtiön sisäpii-
riin, tulee tehdä sisäpiiri-ilmoitus viiden kuu-
kauden kuluttua lain voimaantulosta. Työ-
eläkevakuutusyhtiöllä tulee siis olla ajan-
tasainen sisäpiirirekisteri viiden kuukauden 
kuluttua lain voimaantulosta. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 
työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) 1 §:n 3 momentti, 9 e §:n 

2 momentti, 9 f §, 11 §:n 4 momentti, 28 §:n 2 momentti ja 12 b §, 
sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 3 momentti, 9 f §, 11 §:n 4 momentti ja 12 b § laissa 983/2013, 

9 e §:n 2 momentti laissa 524/2008 ja 28 §:n 2 momentti laissa 951/2000, sekä 
lisätään lakiin uusi 10 a—10 e § ja 12 c—12 j § seuraavasti: 

 
 

1 § 

Lain soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työeläkevakuutusyhtiöön ei kuitenkaan 

sovelleta vakuutusyhtiölain 1 luvun 3—5 
§:ää, 13 §:n 1 momenttia, 14—19 §:ää, 2 lu-
vun 3 §:n 1—5 momenttia, 4 ja 5 §:ää, 6 §:n 
2 ja 3 momenttia, 7 §:ää, 10 §:n 1 momentin 
3 kohtaa, 16, 17, 19 ja 20 §:ää, 3 lukua, 4 lu-
vun 2—6 §:ää, 5 luvun 3 §:ää ja 22 §:n 
1 momentin 1 ja 2 kohtaa, 6 luvun 1—3 §:ää, 

4 §:n 1—3 ja 6 momenttia, 5 ja 7 §:ää, 8 §:n 
1—4 momenttia, 9—12 §:ää, 14—18 §:ää, 
21 §:n 3 ja 5 kohtaa ja 22 §:ää, 7 luvun 6 §:n 
2 momenttia, 8 luvun 19 §:ää, 9 luvun 1—5 
ja 7—12 §:ää ja 13 §:n 2 kohtaa, 10 luvun 1, 
2 ja 4—25 §:ää, 11 luvun 1—22 ja 25—27 
§:ää, 12 ja 13 lukua, 14 luvun 5 §:ää, 16 lu-
vun 2 §:n 2, 4 ja 6 momenttia, 5 §:n 3 mo-
menttia, 6 §:n 4 momenttia, 8—10 ja 13 §:ää, 
17 luvun 2 §:n 3 momenttia, 19 luvun 10 §:n 
1 ja 2 momenttia, 20 luvun 10 §:n 1 ja 
2 momenttia, 21 luvun 6 ja 7 §:ää, 12 §:n 1 ja 
2 momenttia ja 17—21 §:ää, 23 luvun 9 §:n 
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2 ja 3 momenttia ja 31 §:n 3 momenttia, 
24 lukua, 25 luvun 16 §:n 1 momenttia eikä 
31 luvun 1 §:n 4 momenttia, 2 ja 10 §:ää. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

4 luku 

Yhtiön hallinto 

9 e § 

Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja 

— — — — — — — — — — — — — —  
Hallituksen jäsenen on oltava hyvämainei-

nen, ja hänellä on oltava hyvä työeläkeva-
kuutustoiminnan asiantuntemus. Hallitukses-
sa on oltava myös hyvä sijoitustoiminnan 
asiantuntemus. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

9 f § 

Hallitukseen sovellettavat vakuutusyhtiölain 
ja osakeyhtiölain säännökset 

Työeläkevakuutusyhtiön hallitukseen ja 
sen jäseneen sekä yhtiön muuhun edustajaan 
sovelletaan lisäksi, mitä vakuutusyhtiölain 
6 luvun 4 §:n 5 momentissa ja 21 §:n 1 koh-
dassa säädetään hallituksen jäsenten muutok-
seen liittyvästä ilmoitusvelvollisuudesta ja 
6 luvun 6 §:ssä menettelystä toimikelpoisen 
hallituksen puuttuessa. Lisäksi hallitukseen 
ja sen jäseneen sovelletaan osakeyhtiölain 
6 luvun 2, 3, 5—7, 11—16 ja 25—28 §:ää. 
 
 

10 a § 

Hallituksen jäsenen esteellisyys 

Työeläkevakuutusyhtiön hallituksen jäsen 
ei saa osallistua hänen ja yhtiön välistä sopi-
musta koskevan asian käsittelyyn. Hallituk-
sen jäsen ei myöskään saa osallistua työelä-
kevakuutusyhtiön ja kolmannen välistä so-
pimusta koskevan asian käsittelyyn, jos hän 
on palvelussuhteessa kolmanteen, kolmante-
na olevan yhteisön tai säätiön toimitusjohta-

jana tai sitä vastaavassa asemassa, hallituk-
sen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastetta-
van toimielimen jäsenenä taikka jos hänellä 
on odotettavissa sopimuksesta olennaista 
etua, joka saattaa olla ristiriidassa työeläke-
vakuutusyhtiön edun kanssa. 

Mitä 1 momentissa säädetään koskee myös 
muuta oikeustointa kuin sopimusta sekä oi-
keudenkäyntiä ja muuta vastaavaa menette-
lyä, jossa yhtiö käyttää puhevaltaa. 
 
 

10 b § 

Omistajaohjauksen periaatteet 

Työeläkevakuutusyhtiön hallituksen on 
vahvistettava periaatteet siitä, miten yhtiön 
omistuksista muissa yhteisöissä johtuvia oi-
keuksia käytetään (omistajaohjauksen peri-
aatteet). Periaatteissa on arvioitava myös yh-
tiön toimitusjohtajan ja palveluksessa olevien 
henkilöiden muiden yhteisöjen tai säätiöiden 
hallintoelinten jäsenyydet ottaen huomioon 
työeläkevakuutusyhtiön edut. 

Yhtiön on julkistettava omistajaohjauksen 
periaatteet. 
 
 
 

10 c § 

Luottamustehtäviä koskeva luettelo 

Työeläkevakuutusyhtiön tulee ylläpitää 
ajantasaista julkista luetteloa, josta käyvät 
ilmi tiedot yhtiön hallituksen jäsenten sekä 
toimitusjohtajan jäsenyyksistä muiden talou-
dellisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävien 
yhteisöjen tai säätiöiden hallituksissa, hallin-
toneuvostoissa tai niihin rinnastettavissa toi-
mielimissä lukuun ottamatta asunto-
osakeyhtiöitä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun luette-
loon merkitään myös tiedot työeläkevakuu-
tusyhtiön palveluksessa olevien muuhun 
ylimpään johtoon kuuluvien taikka yhtiön 
puolesta sijoituspäätöksiä tekevien tai val-
mistelevien henkilöiden jäsenyyksistä mui-
den yhteisöjen tai säätiöiden hallituksissa, 
hallintoneuvostoissa tai niihin rinnastettavis-
sa toimielimissä, jotka liittyvät heidän työ-
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tehtäviinsä, lukuun ottamatta jäsenyyksiä 
asunto-osakeyhtiöissä. 
 
 

10 d § 

Eturistiristiriitatilanteita koskevat toiminta-
periaatteet 

Työeläkevakuutusyhtiöllä on oltava halli-
tuksen hyväksymät kirjalliset toimintaperi-
aatteet eturistiriitojen tunnistamisessa ja eh-
käisemisessä noudatettavista menettelyta-
voista. 
 
 

10 e § 

Liiketoimet johdon ja sen lähipiiriin kuulu-
vien kanssa 

Työeläkevakuutusyhtiön hallituksen on 
päätettävä yhtiötä koskevasta merkittävästä 
liiketoimesta silloin, kun liiketoimen toisena 
osapuolena on: 

1) työeläkevakuutusyhtiön hallintoneuvos-
ton tai hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, ti-
lintarkastaja, varatilintarkastaja tai tilintar-
kastusyhteisön toimihenkilö, jolla on päävas-
tuu tilintarkastuksesta; 

2) työeläkevakuutusyhtiön muu ylimpään 
johtoon kuuluva henkilö, jolla on oikeus teh-
dä yhtiön tulevaa kehitystä ja toiminnan jär-
jestämistä koskevia päätöksiä; 

3) 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun henkilön 
aviopuoliso, rekisteröidystä parisuhteesta an-
netussa laissa (950/2001) tarkoitettu parisuh-
teen osapuoli, edunvalvonnassa oleva vajaa-
valtainen taikka vähintään vuoden samassa 
taloudessa 1 tai 2 momentissa tarkoitetun 
henkilön kanssa asunut avopuoliso. 

Työeläkevakuutusyhtiön on pidettävä ajan-
tasaista julkista luetteloa 1 momentissa tar-
koitetuista liiketoimista, niiden osapuolista ja 
niiden keskeisistä ehdoista. Luettelon ylläpi-
to on järjestettävä luotettavalla tavalla. Luet-
teloon merkityt tiedot on säilytettävä viisi 
vuotta tiedon merkitsemisestä. Luonnollisen 
henkilön henkilötunnus ja osoite sekä 1 mo-
mentin 3 kohdassa tarkoitetun henkilön nimi 
eivät kuitenkaan ole julkisia. 

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, sovelle-
taan myös sellaisiin liiketoimiin, jotka on 
tehty työeläkevakuutusyhtiön ja muun tahon 
kuin 1 momentissa tarkoitetun henkilön välil-
lä, jos järjestelyn ilmeisenä tarkoituksena on 
ollut kiertää 1 ja 2 momentin säännöksiä. 
 
 

11 § 

Toimitusjohtaja 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työeläkevakuutusyhtiön toimitusjohtajaan 

sovelletaan lisäksi, mitä vakuutusyhtiölain 
6 luvun 6 §:ssä säädetään menettelystä toi-
mikelpoisen toimitusjohtajan puuttuessa sekä 
6 luvun 4 §:n 5 momentissa ja 21 §:n 1 koh-
dassa hallituksen jäsenten muutokseen liitty-
västä ilmoitusvelvollisuudesta. Lisäksi toimi-
tusjohtajaan sovelletaan, mitä hallituksen jä-
senestä säädetään tämän lain 10 a §:ssä sekä 
osakeyhtiölain 6 luvun 2 §:n 2 momentissa, 
17 ja 18 §:ssä, 20 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 
25 ja 26 §:ssä. 
 
 

12 b § 

Yleiset hallintovaatimukset 

Työeläkevakuutusyhtiöllä on oltava yhtiön 
toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riit-
tävä ja toimiva hallintojärjestelmä, jossa vas-
tuualueet on määritelty ja joka tekee mahdol-
liseksi terveiden ja varovaisten liikeperiaat-
teiden noudattamisen toiminnassa. Työeläke-
vakuutusyhtiön on asianmukaisin toimin 
varmistettava toimintansa jatkuvuus ja sään-
nöllisyys kaikissa tilanteissa ja tätä varten 
yhtiöllä on oltava hallituksen hyväksymä jat-
kuvuussuunnitelma. Lisäksi työeläkevakuu-
tusyhtiöllä on oltava hallituksen hyväksymät 
kirjalliset toimintaperiaatteet yhtiön sisäises-
tä valvonnasta, riskienhallintajärjestelmästä, 
sisäisen tarkastuksen järjestämisestä, palkit-
semisesta ja toimintojen ulkoistamisen järjes-
tämisestä. 

Yhtiön hallituksen on säännöllisesti arvioi-
tava hallintojärjestelmää, kirjallisia toiminta-
periaatteita ja jatkuvuussuunnitelmaa. 
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12 c § 

Riskienhallinta 

Työeläkevakuutusyhtiöllä on oltava yhtiön 
toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riit-
tävä riskienhallintajärjestelmä, joka kattaa 
yhtiöön kohdistuvien riskien ja riskien yh-
teisvaikutusten jatkuvan tunnistamisen, mit-
taamisen, seurannan, valvonnan ja raportoin-
nin. 

Riskienhallinnan on katettava seuraavat 
osa-alueet: 

1) varojen ja vastuiden hallinta; 
2) sijoitukset; 
3) maksuvalmius; 
4) keskittymäriskin hallinta; ja 
5) operatiivisten riskien hallinta. 
Yhtiöllä on oltava riskienhallintatoiminto, 

joka on riippumaton riskiä ottavista toimin-
noista. 
 
 
 

12 d § 

Sisäinen valvonta 

Työeläkevakuutusyhtiöllä on oltava sisäi-
nen valvonta, joka kattaa yhtiön kirjanpidon, 
hallinnon, sijoitustoiminnan ja muut keskei-
set toiminnot. Sisäiseen valvontaan kuuluu 
myös asianmukaisen raportoinnin varmista-
minen yhtiön kaikilla organisaatiotasoilla. 

Sisäiseen valvontaan kuuluu säännösten 
noudattamista valvova toiminto. Toiminnon 
on myös arvioitava säännösten noudattami-
sessa mahdollisesti esiintyneiden puutteiden 
estämiseksi ja korjaamiseksi yhtiössä tehty-
jen toimenpiteiden riittävyyttä. 
 
 

12 e § 

Sisäinen tarkastus 

Työeläkevakuutusyhtiöllä on oltava sisäi-
nen tarkastus, joka arvioi yhtiön sisäisen val-
vonnan ja muun hallinnon riittävyyttä ja te-
hokkuutta. 

Sisäisen tarkastuksen on oltava riippuma-
ton yhtiön operatiivisesta toiminnasta. 

Sisäisen tarkastuksen tuloksista ja toimen-
pidesuosituksista on vähintään kerran vuo-
dessa raportoitava hallitukselle ja toimitus-
johtajalle, joiden on päätettävä, mihin toimiin 
sisäisen tarkastuksen tulosten ja suositusten 
johdosta on ryhdyttävä. Sisäisen tarkastuksen 
tehtävänä on myös varmistaa, että nämä toi-
menpiteet toteutetaan. 
 
 

12 f § 

Palkitsemisjärjestelmä 

Työeläkevakuutusyhtiön palkitsemisjärjes-
telmän tulee olla yhtiön toiminnan tarkoituk-
sen ja tavoitteiden mukainen sekä vastata yh-
tiön pitkän aikavälin etua. Palkitsemisjärjes-
telmässä on erityisesti otettava huomioon 
työeläkevakuutusyhtiön toiminnan tarkoitus 
sosiaaliturvaan kuuluvan lakisääteisen eläke-
vakuutusliikkeen harjoittajana. Palkitsemis-
järjestelmän tulee olla sopusoinnussa yhtiön 
riskienhallinnan kanssa ja edistää sitä. Palkit-
semisjärjestelmä ei saa kannustaa liialliseen 
riskinottoon. 
 
 

12 g § 

Velvollisuus tehdä sisäpiiri-ilmoitus 

Työeläkevakuutusyhtiön sisäpiiriläisen on 
ilmoitettava säännellyllä markkinalla tai mo-
nenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä 
kaupankäynnin kohteena Suomessa olevia 
osakkeita ja sellaisia rahoitusvälineitä, joiden 
arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perus-
teella, koskevat tiedot jäljempänä 12 i §:ssä 
tarkoitettuun työeläkevakuutusyhtiön sisäpii-
rirekisteriin (sisäpiiri-ilmoitus). 

Työeläkevakuutusyhtiön sisäpiiriläisellä 
tarkoitetaan: 

1) työeläkevakuutusyhtiön hallituksen jä-
sentä ja varajäsentä, toimitusjohtajaa ja toi-
mitusjohtajan varamiestä sekä tilintarkasta-
jaa, varatilintarkastajaa ja tilintarkastusyhtei-
sön toimihenkilöä, jolla on päävastuu yhtiön 
tilintarkastuksesta; 

2) muuta työeläkevakuutusyhtiön palveluk-
sessa olevaa henkilöä, jolla on mahdollisuus 
vaikuttaa yhtiön varojen sijoittamista koske-
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van päätöksen tekemiseen tai joka muutoin 
saa säännöllisesti haltuunsa tällaisia osakkei-
ta tai rahoitusvälineitä koskevaa sisäpiiritie-
toa. 
 
 

12 h § 

Sisäpiiri-ilmoitus 

Sisäpiiri-ilmoitus on tehtävä neljäntoista 
päivän kuluessa siitä, kun sisäpiiriläinen on 
nimitetty 12 g §:n 2 momentissa tarkoitettuun 
tehtävään. 

Sisäpiiri-ilmoituksessa on mainittava: 
1) vajaavaltainen, jonka edunvalvoja sisä-

piiriläinen on; 
2) yhteisö tai säätiö, jossa sisäpiiriläisellä 

tai 1 kohdassa tarkoitetulla vajaavaltaisella 
on suoraan tai välillisesti määräysvalta; 

3) sisäpiiriläisen sekä 1 kohdassa tarkoite-
tun vajaavaltaisen ja 2 kohdassa tarkoitetun 
yhteisön tai säätiön omistamat säännellyllä 
markkinalla tai monenkeskisessä kaupan-
käyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohtee-
na Suomessa olevat osakkeet ja sellaiset ra-
hoitusvälineet, joiden arvo määräytyy kyseis-
ten osakkeiden perusteella. 

Sisäpiiriläisen on tehtävässä ollessaan seit-
semän päivän kuluessa ilmoitettava työelä-
kevakuutusyhtiölle:  

1) 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetuilla 
osakkeilla ja rahoitusvälineillä tehdyt han-
kinnat ja luovutukset, kun omistuksen muu-
tos on vähintään 5 000 euroa; 

2) muut tässä pykälässä tarkoitetuissa tie-
doissa tapahtuvat muutokset. 

Edellä 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoi-
tettuja tietoja ei tarvitse ilmoittaa siltä osin 
kuin ne koskevat asunto-osakeyhtiötä, asun-
to-osakeyhtiölain (1599/2009) 28 luvun 
2 §:ssä tarkoitettua keskinäistä kiinteistöosa-
keyhtiötä, aatteellista tai taloudellista yhdis-
tystä taikka voittoa tavoittelematonta yhtei-
söä. Jos yhteisö käy säännöllisesti kauppaa 
rahoitusvälineellä, sitä koskevat tiedot on 
kuitenkin ilmoitettava. 

Sisäpiiri-ilmoitukseen on sisällytettävä asi-
anomaisen henkilön, yhteisön tai säätiön yk-
silöimiseksi tarvittavat tiedot sekä osakkeita 
ja muita rahoitusvälineitä koskevat tiedot. 

Jos 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetut 
osakkeet tai rahoitusvälineet on liitetty arvo-
osuusjärjestelmään, työeläkevakuutusyhtiö 
voi järjestää menettelyn, jossa tiedot saadaan 
arvo-osuusjärjestelmästä. Tällöin ei erillistä 
sisäpiiri-ilmoitusta tarvitse tehdä. 
 
 

12 i § 

Työeläkevakuutusyhtiön sisäpiirirekisteri 

Työeläkevakuutusyhtiön on pidettävä sisä-
piiri-ilmoituksista rekisteriä (työeläkevakuu-
tusyhtiön sisäpiirirekisteri), josta ilmenevät 
kunkin sisäpiiriläisen kohdalla sisäpiiriläisen, 
12 h §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun 
vajaavaltaisen ja 2 kohdassa tarkoitetun yh-
teisön tai säätiön omistamat sanotussa mo-
mentissa tarkoitetut osakkeet ja rahoitusväli-
neet sekä eriteltyinä hankinnat ja luovutuk-
set. 

Jos 12 h §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoi-
tetut osakkeet ja rahoitusvälineet on liitetty 
arvo-osuusjärjestelmään, työeläkevakuutus-
yhtiön sisäpiirirekisteri voidaan tältä osin 
muodostaa arvo-osuusjärjestelmästä saatavis-
ta tiedoista. 

Työeläkevakuutusyhtiön sisäpiirirekisterin 
ylläpito on järjestettävä luotettavalla tavalla. 
Rekisteriin merkityt tiedot on säilytettävä 
viisi vuotta tiedon merkitsemisestä. Jokaisel-
la on oikeus saada kulujen korvaamista vas-
taan otteita ja jäljennöksiä rekisterin tiedois-
ta. Luonnollisen henkilön henkilötunnus ja 
osoite sekä muun luonnollisen henkilön kuin 
sisäpiiriläisen nimi eivät kuitenkaan ole jul-
kisia. 
 

12 j § 

Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuus 

Finanssivalvonta voi antaa tarkempia mää-
räyksiä: 

1) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
järjestämisestä; 

2) sisäpiiri-ilmoituksen sisällöstä ja tekota-
vasta; sekä 

3) työeläkevakuutusyhtiön sisäpiirirekiste-
rin sisällöstä ja tietojen merkintätavasta. 
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28 § 

Sijoitussuunnitelma 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sijoitussuunnitelmasta on käytävä ilmi, 

missä määrin ja keneltä työeläkevakuutusyh-
tiö ostaa 27 §:n 4 momentissa tarkoitettuja 
palveluja. Suunnitelmassa on myös vahvis-
tettava ne periaatteet, joita on noudatettava 
myönnettäessä työeläkevakuutusyhtiön muu-
hun luotonantoon nähden merkittäviä raha-
lainoja osakkeenomistajille tai takuuosuuden 
omistajille sellaisessa yhtiössä, joka kuuluu 

työeläkevakuutusyhtiön kanssa samaan kon-
serniin tai sen kanssa samaan taloudelliseen 
yhteenliittymään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
Henkilöiden, jotka lain voimaan tullessa 

ovat 12 g §:ssä tarkoitettuja työeläkevakuu-
tusyhtiön sisäpiiriläisiä, tulee tehdä sisäpiiri-
ilmoitus viiden kuukauden kuluessa lain 
voimaantulosta. 

 
————— 

 
 

Helsingissä 14 päivänä elokuuta 2014 

 
 

Pääministeri 

ALEXANDER STUBB 

 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 
 

Laki 
työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) 1 §:n 3 momentti, 9 e §:n 

2 momentti, 9 f §, 11 §:n 4 momentti, 28 §:n 2 momentti ja 12 b §, 
sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 3 momentti, 9 f §, 11 §:n 4 momentti ja 12 b § laissa 983/2013, 

9 e §:n 2 momentti laissa 524/2008 ja 28 §:n 2 momentti laissa 951/2000, sekä 
lisätään lakiin uusi 10 a—10 e § ja 12 c—12 j § seuraavasti: 

 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 

Lain soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työeläkevakuutusyhtiöön ei kuitenkaan so-
velleta vakuutusyhtiölain 1 luvun 3—5 §:ää, 
13 §:n 1 momenttia, 14—19 §:ää, 2 luvun 
3 §:n 1—5 momenttia, 4 ja 5 §:ää, 6 §:n 2 ja 
3 momenttia, 7 §:ää, 10 §:n 1 momentin 
3 kohtaa, 16, 17, 19 ja 20 §:ää, 3 lukua, 4 lu-
vun 2—6 §:ää, 5 luvun 3 §:ää ja 21 §:n 1 
momentin 1 ja 2 kohtaa, 6 luvun 1—3 §:ää, 
4 §:n 1—3 ja 6 momenttia, 5 ja 7 §:ää, 8 §:n 
1—4 momenttia, 9—12 §:ää, 14—18 §:ää, 
21 §:n 3 ja 5 kohtaa ja 22 §:ää, 7 luvun 6 §:n 
2 momenttia, 8 luvun 19 §:ää, 9 luvun 1—5 ja 
7—12 §:ää ja 13 §:n 2 kohtaa, 10 luvun 1, 
2 ja 4—25 §:ää, 11 luvun 1—22 ja 25—27 
§:ää, 12 ja 13 lukua, 14 luvun 5 §:ää, 16 lu-
vun 2 §:n 2, 4 ja 6 momenttia, 5 §:n 3 mo-
menttia, 6 §:n 4 momenttia, 8—10 ja 13 §:ää, 
17 luvun 2 §:n 3 momenttia, 19 luvun 10 §:n 
1 ja 2 momenttia, 20 luvun 10 §:n 1 ja 2 mo-
menttia, 21 luvun 6 ja 7 §:ää, 12 §:n 1 ja 2 
momenttia ja 17—21 §:ää, 23 luvun 9 §:n 2 ja 
3 momenttia ja 31 §:n 3 momenttia, 24 lukua, 
25 luvun 16 §:n 1 momenttia eikä 31 luvun 
1 §:n 4 momenttia, 2 ja 10—12 §:ää. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 § 

Lain soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työeläkevakuutusyhtiöön ei kuitenkaan 

sovelleta vakuutusyhtiölain 1 luvun 3—5 
§:ää, 13 §:n 1 momenttia, 14—19 §:ää, 2 lu-
vun 3 §:n 1—5 momenttia, 4 ja 5 §:ää, 6 §:n 
2 ja 3 momenttia, 7 §:ää, 10 §:n 1 momentin 
3 kohtaa, 16, 17, 19 ja 20 §:ää, 3 lukua, 4 lu-
vun 2—6 §:ää, 5 luvun 3 §:ää ja 22 §:n 
1 momentin 1 ja 2 kohtaa, 6 luvun 1—3 §:ää, 
4 §:n 1—3 ja 6 momenttia, 5 ja 7 §:ää, 8 §:n 
1—4 momenttia, 9—12 §:ää, 14—18 §:ää, 
21 §:n 3 ja 5 kohtaa ja 22 §:ää, 7 luvun 6 §:n 
2 momenttia, 8 luvun 19 §:ää, 9 luvun 1—5 
ja 7—12 §:ää ja 13 §:n 2 kohtaa, 10 luvun 1, 
2 ja 4—25 §:ää, 11 luvun 1—22 ja 25—27 
§:ää, 12 ja 13 lukua, 14 luvun 5 §:ää, 16 lu-
vun 2 §:n 2, 4 ja 6 momenttia, 5 §:n 3 mo-
menttia, 6 §:n 4 momenttia, 8—10 ja 13 §:ää, 
17 luvun 2 §:n 3 momenttia, 19 luvun 10 §:n 
1 ja 2 momenttia, 20 luvun 10 §:n 1 ja 
2 momenttia, 21 luvun 6 ja 7 §:ää, 12 §:n 1 ja 
2 momenttia ja 17—21 §:ää, 23 luvun 9 §:n 
2 ja 3 momenttia ja 31 §:n 3 momenttia, 
24 lukua, 25 luvun 16 §:n 1 momenttia eikä 
31 luvun 1 §:n 4 momenttia, 2 ja 10 §:ää. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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4 luku 

Yhtiön hallinto 

9 e § 

Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja 

— — — — — — — — — — — — — —  
Hallituksen jäsenen on oltava hyvämainei-

nen, ja hänellä on oltava hyvä työeläkevakuu-
tustoiminnan tuntemus. Hallituksessa on 
myös oltava hyvä sijoitustoiminnan asiantun-
temus. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 luku 

Yhtiön hallinto 

9 e § 

Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja 

— — — — — — — — — — — — — —  
Hallituksen jäsenen on oltava hyvämainei-

nen, ja hänellä on oltava hyvä työeläkeva-
kuutustoiminnan asiantuntemus. Hallitukses-
sa on oltava myös hyvä sijoitustoiminnan 
asiantuntemus. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

9 f�§ 

Hallitukseen sovellettavat vakuutusyhtiölain 
ja osakeyhtiölain säännökset 

Työeläkevakuutusyhtiön hallitukseen ja sen 
jäseneen sekä yhtiön muuhun edustajaan so-
velletaan lisäksi, mitä vakuutusyhtiölain 6 lu-
vun 4 §:n 5 momentissa ja 21 §:n 1 kohdassa 
säädetään hallituksen jäsenten muutokseen 
liittyvästä ilmoitusvelvollisuudesta ja mitä 
vakuutusyhtiölain 6 luvun 6 §:ssä säädetään 
menettelystä toimikelpoisen hallituksen puut-
tuessa. Lisäksi hallitukseen ja sen jäseneen 
sovelletaan osakeyhtiölain 6 luvun 2—7, 
11—16 ja 25—28 §:n säännöksiä. 
 

9 f § 

Hallitukseen sovellettavat vakuutusyhtiölain 
ja osakeyhtiölain säännökset 

Työeläkevakuutusyhtiön hallitukseen ja sen 
jäseneen sekä yhtiön muuhun edustajaan so-
velletaan lisäksi, mitä vakuutusyhtiölain 
6 luvun 4 §:n 5 momentissa ja 21 §:n 1 koh-
dassa säädetään hallituksen jäsenten muutok-
seen liittyvästä ilmoitusvelvollisuudesta ja 
6 luvun 6 §:ssä menettelystä toimikelpoisen 
hallituksen puuttuessa. Lisäksi hallitukseen ja 
sen jäseneen sovelletaan osakeyhtiölain 
6 luvun 2, 3, 5—7, 11—16 ja 25—28 §:ää. 

 

 
 
 10 a §

Hallituksen jäsenen esteellisyys 

Työeläkevakuutusyhtiön hallituksen jäsen 
ei saa osallistua hänen ja yhtiön välistä so-
pimusta koskevan asian käsittelyyn. Hallituk-
sen jäsen ei myöskään saa osallistua työelä-
kevakuutusyhtiön ja kolmannen välistä sopi-
musta koskevan asian käsittelyyn, jos hän on 
palvelussuhteessa kolmanteen, kolmantena 
olevan yhteisön tai säätiön toimitusjohtajana 
tai sitä vastaavassa asemassa, hallituksen, 
hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan 
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toimielimen jäsenenä taikka jos hänellä on 
odotettavissa sopimuksesta olennaista etua, 
joka saattaa olla ristiriidassa työeläkevakuu-
tusyhtiön edun kanssa. 

Mitä 1 momentissa säädetään koskee myös 
muuta oikeustointa kuin sopimusta sekä oi-
keudenkäyntiä ja muuta vastaavaa menette-
lyä, jossa yhtiö käyttää puhevaltaa. 

 
 
 10 b § 

Omistajaohjauksen periaatteet 

Työeläkevakuutusyhtiön hallituksen on 
vahvistettava periaatteet siitä, miten yhtiön 
omistuksista muissa yhteisöissä johtuvia oi-
keuksia käytetään (omistajaohjauksen peri-
aatteet). Periaatteissa on arvioitava myös yh-
tiön toimitusjohtajan ja palveluksessa olevien 
henkilöiden muiden yhteisöjen tai säätiöiden 
hallintoelinten jäsenyydet ottaen huomioon 
työeläkevakuutusyhtiön edut. 

Yhtiön on julkistettava omistajaohjauksen 
periaatteet. 

 
 
 10 c § 

Luottamustehtäviä koskeva luettelo 

Työeläkevakuutusyhtiön tulee ylläpitää 
ajantasaista julkista luetteloa, josta käyvät 
ilmi tiedot yhtiön hallituksen jäsenten sekä 
toimitusjohtajan jäsenyyksistä muiden talou-
dellisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävien 
yhteisöjen tai säätiöiden hallituksissa, hallin-
toneuvostoissa tai niihin rinnastettavissa 
toimielimissä lukuun ottamatta asunto-
osakeyhtiöitä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun luette-
loon merkitään myös tiedot työeläkevakuu-
tusyhtiön palveluksessa olevien muuhun 
ylimpään johtoon kuuluvien taikka yhtiön 
puolesta sijoituspäätöksiä tekevien tai val-
mistelevien henkilöiden jäsenyyksistä muiden 
yhteisöjen tai säätiöiden hallituksissa, hallin-
toneuvostoissa tai niihin rinnastettavissa 
toimielimissä, jotka liittyvät heidän työtehtä-
viinsä, lukuun ottamatta jäsenyyksiä asunto-
osakeyhtiöissä. 
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 10 d § 

Eturistiristiriitatilanteita koskevat toiminta-
periaatteet 

Työeläkevakuutusyhtiöllä on oltava halli-
tuksen hyväksymät kirjalliset toimintaperi-
aatteet eturistiriitojen tunnistamisessa ja eh-
käisemisessä noudatettavista menettelyta-
voista. 

 
 
 
 10 e §

Liiketoimet johdon ja sen lähipiiriin kuulu-
vien kanssa 

Työeläkevakuutusyhtiön hallituksen on 
päätettävä yhtiötä koskevasta merkittävästä 
liiketoimesta silloin, kun liiketoimen toisena 
osapuolena on: 

1) työeläkevakuutusyhtiön hallintoneuvos-
ton tai hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, ti-
lintarkastaja, varatilintarkastaja tai tilintar-
kastusyhteisön toimihenkilö, jolla on päävas-
tuu tilintarkastuksesta; 

2) työeläkevakuutusyhtiön muu ylimpään 
johtoon kuuluva henkilö, jolla on oikeus teh-
dä yhtiön tulevaa kehitystä ja toiminnan jär-
jestämistä koskevia päätöksiä; 

3) 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun henkilön 
aviopuoliso, rekisteröidystä parisuhteesta 
annetussa laissa (950/2001) tarkoitettu pa-
risuhteen osapuoli, edunvalvonnassa oleva 
vajaavaltainen taikka vähintään vuoden sa-
massa taloudessa 1 tai 2 momentissa tarkoi-
tetun henkilön kanssa asunut avopuoliso. 

Työeläkevakuutusyhtiön on pidettävä ajan-
tasaista julkista luetteloa 1 momentissa tar-
koitetuista liiketoimista, niiden osapuolista ja 
niiden keskeisistä ehdoista. Luettelon ylläpito 
on järjestettävä luotettavalla tavalla. Luette-
loon merkityt tiedot on säilytettävä viisi vuot-
ta tiedon merkitsemisestä. Luonnollisen hen-
kilön henkilötunnus ja osoite sekä 1 momen-
tin 3 kohdassa tarkoitetun henkilön nimi ei-
vät kuitenkaan ole julkisia. 

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, sovelle-
taan myös sellaisiin liiketoimiin, jotka on teh-
ty työeläkevakuutusyhtiön ja muun tahon 
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kuin 1 momentissa tarkoitetun henkilön välil-
lä, jos järjestelyn ilmeisenä tarkoituksena on 
ollut kiertää 1 ja 2 momentin säännöksiä. 

 
 
 

11 § 

Toimitusjohtaja 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työeläkevakuutusyhtiön toimitusjohtajaan 

sovelletaan lisäksi, mitä vakuutusyhtiölain 
6 luvun 6 §:ssä säädetään menettelystä toimi-
kelpoisen toimitusjohtajan puuttuessa sekä 
6 luvun 4 §:n 5 momentissa ja 21 §:n 1 koh-
dassa säädetään hallituksen jäsenten muutok-
seen liittyvästä ilmoitusvelvollisuudesta. Li-
säksi toimitusjohtajaan sovelletaan, mitä hal-
lituksen jäsenestä säädetään osakeyhtiölain 
6 luvun 2 §:n 2 momentissa, 4, 17 ja 18 §:ssä, 
20 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 25 ja 26 §:ssä. 
 

11 § 

Toimitusjohtaja 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työeläkevakuutusyhtiön toimitusjohtajaan 

sovelletaan lisäksi, mitä vakuutusyhtiölain 
6 luvun 6 §:ssä säädetään menettelystä toi-
mikelpoisen toimitusjohtajan puuttuessa sekä 
6 luvun 4 §:n 5 momentissa ja 21 §:n 1 koh-
dassa hallituksen jäsenten muutokseen liitty-
västä ilmoitusvelvollisuudesta. Lisäksi toimi-
tusjohtajaan sovelletaan, mitä hallituksen jä-
senestä säädetään tämän lain 10 a §:ssä sekä 
osakeyhtiölain 6 luvun 2 §:n 2 momentissa, 
17 ja 18 §:ssä, 20 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 
25 ja 26 §:ssä. 
 

 
 
 12 b § 

Yleiset hallintovaatimukset 

Työeläkevakuutusyhtiöllä on oltava yhtiön 
toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riit-
tävä ja toimiva hallintojärjestelmä, jossa 
vastuualueet on määritelty ja joka tekee 
mahdolliseksi terveiden ja varovaisten liike-
periaatteiden noudattamisen toiminnassa. 
Työeläkevakuutusyhtiön on asianmukaisin 
toimin varmistettava toimintansa jatkuvuus 
ja säännöllisyys kaikissa tilanteissa ja tätä 
varten yhtiöllä on oltava hallituksen hyväk-
symä jatkuvuussuunnitelma. Lisäksi työelä-
kevakuutusyhtiöllä on oltava hallituksen hy-
väksymät kirjalliset toimintaperiaatteet yhti-
ön sisäisestä valvonnasta, riskienhallintajär-
jestelmästä, sisäisen tarkastuksen järjestämi-
sestä, palkitsemisesta ja toimintojen ulkois-
tamisen järjestämisestä. 

Yhtiön hallituksen on säännöllisesti arvioi-
tava hallintojärjestelmää, kirjallisia toimin-
taperiaatteita ja jatkuvuussuunnitelmaa. 
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 12 c § 

Riskienhallinta 

Työeläkevakuutusyhtiöllä on oltava yhtiön 
toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riit-
tävä riskienhallintajärjestelmä, joka kattaa 
yhtiöön kohdistuvien riskien ja riskien yhteis-
vaikutusten jatkuvan tunnistamisen, mittaa-
misen, seurannan, valvonnan ja raportoin-
nin. 

Riskienhallinnan on katettava seuraavat 
osa-alueet: 

1) varojen ja vastuiden hallinta; 
2) sijoitukset; 
3) maksuvalmius; 
4) keskittymäriskin hallinta; ja 
5) operatiivisten riskien hallinta. 
Yhtiöllä on oltava riskienhallintatoiminto, 

joka on riippumaton riskiä ottavista toimin-
noista. 

 
 
 12 d § 

Sisäinen valvonta 

Työeläkevakuutusyhtiöllä on oltava sisäi-
nen valvonta, joka kattaa yhtiön kirjanpidon, 
hallinnon, sijoitustoiminnan ja muut keskei-
set toiminnot. Sisäiseen valvontaan kuuluu 
myös asianmukaisen raportoinnin varmista-
minen yhtiön kaikilla organisaatiotasoilla. 

Sisäiseen valvontaan kuuluu säännösten 
noudattamista valvova toiminto. Toiminnon 
on myös arvioitava säännösten noudattami-
sessa mahdollisesti esiintyneiden puutteiden 
estämiseksi ja korjaamiseksi yhtiössä tehty-
jen toimenpiteiden riittävyyttä. 

 
 
 12 e § 

Sisäinen tarkastus 

Työeläkevakuutusyhtiöllä on oltava sisäi-
nen tarkastus, joka arvioi yhtiön sisäisen val-
vonnan ja muun hallinnon riittävyyttä ja te-
hokkuutta. 

Sisäisen tarkastuksen on oltava riippuma-
ton yhtiön operatiivisesta toiminnasta. 
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Sisäisen tarkastuksen tuloksista ja toimen-
pidesuosituksista on vähintään kerran vuo-
dessa raportoitava hallitukselle ja toimitus-
johtajalle, joiden on päätettävä, mihin toi-
miin sisäisen tarkastuksen tulosten ja suosi-
tusten johdosta on ryhdyttävä. Sisäisen tar-
kastuksen tehtävänä on myös varmistaa, että 
nämä toimenpiteet toteutetaan. 

 
 
 12 f § 

Palkitsemisjärjestelmä 

Työeläkevakuutusyhtiön palkitsemisjärjes-
telmän tulee olla yhtiön toiminnan tarkoituk-
sen ja tavoitteiden mukainen sekä vastata yh-
tiön pitkän aikavälin etua. Palkitsemisjärjes-
telmässä on erityisesti otettava huomioon 
työeläkevakuutusyhtiön toiminnan tarkoitus 
sosiaaliturvaan kuuluvan lakisääteisen elä-
kevakuutusliikkeen harjoittajana. Palkitse-
misjärjestelmän tulee olla sopusoinnussa yh-
tiön riskienhallinnan kanssa ja edistää sitä. 
Palkitsemisjärjestelmä ei saa kannustaa liial-
liseen riskinottoon. 

 
 
 12 g §

Velvollisuus tehdä sisäpiiri-ilmoitus 

Työeläkevakuutusyhtiön sisäpiiriläisen on 
ilmoitettava säännellyllä markkinalla tai mo-
nenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä 
kaupankäynnin kohteena Suomessa olevia 
osakkeita ja sellaisia rahoitusvälineitä, joi-
den arvo määräytyy kyseisten osakkeiden pe-
rusteella, koskevat tiedot jäljempänä 
12 i §:ssä tarkoitettuun työeläkevakuutusyh-
tiön sisäpiirirekisteriin (sisäpiiri-ilmoitus). 

Työeläkevakuutusyhtiön sisäpiiriläisellä 
tarkoitetaan: 

1) työeläkevakuutusyhtiön hallituksen jä-
sentä ja varajäsentä, toimitusjohtajaa ja toi-
mitusjohtajan varamiestä sekä tilintarkasta-
jaa, varatilintarkastajaa ja tilintarkastusyh-
teisön toimihenkilöä, jolla on päävastuu yh-
tiön tilintarkastuksesta; 

2) muuta työeläkevakuutusyhtiön palveluk-
sessa olevaa henkilöä, jolla on mahdollisuus 
vaikuttaa yhtiön varojen sijoittamista koske-
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van päätöksen tekemiseen tai joka muutoin 
saa säännöllisesti haltuunsa tällaisia osak-
keita tai rahoitusvälineitä koskevaa sisäpiiri-
tietoa. 

 
 
 
 12 h § 

Sisäpiiri-ilmoitus 

Sisäpiiri-ilmoitus on tehtävä neljäntoista 
päivän kuluessa siitä, kun sisäpiiriläinen on 
nimitetty 12 g §:n 2 momentissa tarkoitettuun 
tehtävään. 

Sisäpiiri-ilmoituksessa on mainittava: 
1) vajaavaltainen, jonka edunvalvoja sisä-

piiriläinen on; 
2) yhteisö tai säätiö, jossa sisäpiiriläisellä 

tai 1 kohdassa tarkoitetulla vajaavaltaisella 
on suoraan tai välillisesti määräysvalta; 

3) sisäpiiriläisen sekä 1 kohdassa tarkoite-
tun vajaavaltaisen ja 2 kohdassa tarkoitetun 
yhteisön tai säätiön omistamat säännellyllä 
markkinalla tai monenkeskisessä kaupan-
käyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohtee-
na Suomessa olevat osakkeet ja sellaiset ra-
hoitusvälineet, joiden arvo määräytyy kyseis-
ten osakkeiden perusteella. 

Sisäpiiriläisen on tehtävässä ollessaan 
seitsemän päivän kuluessa ilmoitettava työ-
eläkevakuutusyhtiölle:  

1) 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetuilla 
osakkeilla ja rahoitusvälineillä tehdyt han-
kinnat ja luovutukset, kun omistuksen muutos 
on vähintään 5 000 euroa; 

2) muut tässä pykälässä tarkoitetuissa tie-
doissa tapahtuvat muutokset. 

Edellä 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoi-
tettuja tietoja ei tarvitse ilmoittaa siltä osin 
kuin ne koskevat asunto-osakeyhtiötä, asun-
to-osakeyhtiölain (1599/2009) 28 luvun 
2 §:ssä tarkoitettua keskinäistä kiinteistöosa-
keyhtiötä, aatteellista tai taloudellista yhdis-
tystä taikka voittoa tavoittelematonta yhtei-
söä. Jos yhteisö käy säännöllisesti kauppaa 
rahoitusvälineellä, sitä koskevat tiedot on 
kuitenkin ilmoitettava. 

Sisäpiiri-ilmoitukseen on sisällytettävä asi-
anomaisen henkilön, yhteisön tai säätiön yk-
silöimiseksi tarvittavat tiedot sekä osakkeita 
ja muita rahoitusvälineitä koskevat tiedot. 



 HE 96/2014 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

31

Jos 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetut 
osakkeet tai rahoitusvälineet on liitetty arvo-
osuusjärjestelmään, työeläkevakuutusyhtiö 
voi järjestää menettelyn, jossa tiedot saa-
daan arvo-osuusjärjestelmästä. Tällöin ei 
erillistä sisäpiiri-ilmoitusta tarvitse tehdä. 

 
 
 
 12 i § 

Työeläkevakuutusyhtiön sisäpiirirekisteri 

Työeläkevakuutusyhtiön on pidettävä sisä-
piiri-ilmoituksista rekisteriä (työeläkevakuu-
tusyhtiön sisäpiirirekisteri), josta ilmenevät 
kunkin sisäpiiriläisen kohdalla sisäpiiriläi-
sen, 12 h §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tetun vajaavaltaisen ja 2 kohdassa tarkoite-
tun yhteisön tai säätiön omistamat sanotussa 
momentissa tarkoitetut osakkeet ja rahoitus-
välineet sekä eriteltyinä hankinnat ja luovu-
tukset. 

Jos 12 h §:n 2 momentin 3 kohdassa tar-
koitetut osakkeet ja rahoitusvälineet on liitet-
ty arvo-osuusjärjestelmään, työeläkevakuu-
tusyhtiön sisäpiirirekisteri voidaan tältä osin 
muodostaa arvo-osuusjärjestelmästä saata-
vista tiedoista. 

Työeläkevakuutusyhtiön sisäpiirirekisterin 
ylläpito on järjestettävä luotettavalla tavalla. 
Rekisteriin merkityt tiedot on säilytettävä vii-
si vuotta tiedon merkitsemisestä. Jokaisella 
on oikeus saada kulujen korvaamista vastaan 
otteita ja jäljennöksiä rekisterin tiedoista. 
Luonnollisen henkilön henkilötunnus ja osoi-
te sekä muun luonnollisen henkilön kuin si-
säpiiriläisen nimi eivät kuitenkaan ole julki-
sia. 

 
 
 
 
 

12 j § 

Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuus 

Finanssivalvonta voi antaa tarkempia 
määräyksiä: 

1) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
järjestämisestä; 

2) sisäpiiri-ilmoituksen sisällöstä ja tekota-
vasta; sekä 
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3) työeläkevakuutusyhtiön sisäpiirirekiste-
rin sisällöstä ja tietojen merkintätavasta. 
 

 
28 § 

Sijoitussuunnitelma 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sijoitussuunnitelmasta on käytävä ilmi, mi-

ten työeläkevakuutusyhtiön omistuksista 
muissa yhteisöissä johtuvia oikeuksia käyte-
tään ja missä määrin ja keneltä työeläkeva-
kuutusyhtiö ostaa 27 §:n 4 momentissa tar-
koitettuja palveluja. Suunnitelmassa on myös 
vahvistettava ne periaatteet, joita on noudatet-
tava myönnettäessä työeläkevakuutusyhtiön 
muuhun luotonantoon nähden merkittäviä ra-
halainoja osakkeenomistajille tai takuuosuu-
den omistajille sellaisessa yhtiössä, joka kuu-
luu työeläkevakuutusyhtiön kanssa samaan 
konserniin tai sen kanssa samaan taloudelli-
seen yhteenliittymään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

28 § 

Sijoitussuunnitelma 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sijoitussuunnitelmasta on käytävä ilmi, 

missä määrin ja keneltä työeläkevakuutusyh-
tiö ostaa 27 §:n 4 momentissa tarkoitettuja 
palveluja. Suunnitelmassa on myös vahvistet-
tava ne periaatteet, joita on noudatettava 
myönnettäessä työeläkevakuutusyhtiön muu-
hun luotonantoon nähden merkittäviä raha-
lainoja osakkeenomistajille tai takuuosuuden 
omistajille sellaisessa yhtiössä, joka kuuluu 
työeläkevakuutusyhtiön kanssa samaan kon-
serniin tai sen kanssa samaan taloudelliseen 
yhteenliittymään. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

Henkilöiden, jotka lain voimaan tullessa 
ovat 12 g §:ssä tarkoitettuja työeläkevakuu-
tusyhtiön sisäpiiriläisiä, tulee tehdä sisäpiiri-
ilmoitus viiden kuukauden kuluessa lain voi-
maantulosta. 
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