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L a k i

N:o 419

työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työeläkevakuutusyhtiöistä 25 päivänä huhtikuuta 1997 annetun lain (354/1997)

1 §:n 3 momentti, 7 §:n 4 momentti, 10 §, 27 §:n 5 momentti sekä 10 luvun ja 29 §:n otsikko
ja 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 3 momentti laissa 51/2002, 7 §:n 4 momentti laissa 306/1998,
10 luvun otsikko sekä 29 §:n otsikko ja 1 momentti laissa 640/1997, sekä

lisätään lakiin uusi 6 a § ja 10 a luku seuraavasti:

1 §

Lain soveltamisala

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

sovelleta vakuutusyhtiölain 1 luvun 3, 3 a ja
4 a §:ää, 2 luvun 2 §:n 1, 2 ja 5 momenttia,
2 a §:ää, 4 §:n 1 momentin 3 kohtaa ja 5 §:n
1 ja 5 momenttia, 2 a lukua, 3 luvun 1 §:n 1
momenttia, 1 a, 3, 4 ja 7 §:ää, 7 luvun 1 a §:n
1 ja 2 momenttia, 2 §:ää, 3 §:n 2—4 mo-
menttia, 3 a §:ää, 7 §:n 1, 3 ja 4 momenttia,
10 luvun 2, 3 a, 3 b, 4 d ja 7 §:ää, 11 lukua,
12 luvun 1 §:n 2 momenttia ja 4 ja 5 §:ää, 13
lukua, 14 luvun 1 §:n 2 momenttia, 4 §:n 2
momenttia, 5 a §:n 2 momenttia ja 5 b ja
6 §:ää, 14 a luvun 7 §:n 4 momenttia ja 8 §:ää,

16 luvun 13 §:n 4 momenttia, 16 a luvun 9 §:n
4 momenttia sekä 10 ja 13—15 §:ää, 16 b
luvun 4 §:n 3 momenttia eikä 18 luvun 9 §:n
2 momenttia.

3 luku

Työeläkevakuutusyhtiön osakkuus

6 a §

Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiön osakkaat

Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiön osak-
kaita ovat vakuutuksenottajat, sekä jos yhtiö-
järjestyksessä niin määrätään, takuuosuuksien
omistajat ja vakuutetut.
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7 §

Omistajakontrolli

— — — — — — — — — — — — —
Vakuutusvalvontavirasto voi kolmen kuu-

kauden kuluessa siitä, kun 1 momentissa
tarkoitettu ilmoitus ja tarvittavat selvitykset
on annettu Vakuutusvalvontavirastolle, kiel-
tää osakkeiden tai takuuosuuksien hankinnan,
jos omistuksen katsotaan vaarantavan työelä-
kevakuutustoiminnan tervettä kehitystä. Va-
kuutusvalvontavirastolla on oikeus asettaa
omistukselle ehdot, joita se pitää tarpeellisina
vakuutustoiminnan terveen kehityksen tur-
vaamiseksi. Hankinnan tai luovutuksen osa-
puolet eivät saa ryhtyä toimenpiteisiin han-
kinnan tai luovutuksen perusteella, ennen
kuin hankintaa koskevassa asiassa on annettu
lopullinen päätös tai hankinnan voidaan kat-
soa muutoin tulleen hyväksytyksi, ellei asian
käsittelyssä toisin määrätä.
— — — — — — — — — — — — —

10 §

Hallituksen toiminnasta

Hallituksen päättäessä tai tehdessä ehdo-
tusta yhtiön osakepääoman ja takuupääoman
korottamisesta tai alentamisesta, sulautumi-
sesta, vakuutuskannan luovuttamisesta tai
vastaanottamisesta, takuupääomasta, voiton-
jaosta tai työeläkevakuutusyhtiön sijoitus-
suunnitelmasta hallituksen päätökseksi tulee
se mielipide, jota vähintään kaksi kolmasosaa
hallituksen läsnä olevista jäsenistä on kan-
nattanut.

Työeläkevakuutusyhtiön hallituksen jäse-
nelle on varattava tilaisuus olla läsnä ja
käyttää puheoikeutta yhtiökokouksessa.

27 §

Sijoituspäätösten valmistelu ja tekeminen

— — — — — — — — — — — — —
Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkemmat

määräykset 4 momentissa tarkoitetuista yh-
tiön omaa sijoitustoimintaa täydentävistä va-
rojenhoitopalveluista, sijoitustoiminnan asia-
tuntijapalveluista, aputoiminnoista tai näihin
rinnastettavista muista palveluista.

10 luku

Työeläkevakuutusyhtiöiden sulautuminen,
vakuutuskannan luovuttaminen toiselle työ-

eläkevakuutusyhtiölle ja jakautuminen

29 §

Työeläkevakuutusyhtiöiden sulautuminen,
vakuutuskannan luovuttaminen toiselle työ-

eläkevakuutusyhtiölle ja jakautuminen

Työeläkevakuutusyhtiö voi Vakuutusval-
vontaviraston suostumuksella sulautua toi-
seen työeläkevakuutusyhtiöön, luovuttaa va-
kuutuskantansa tai sen osan toiselle työelä-
kevakuutusyhtiölle tai jakautua siten kuin
vakuutusyhtiölaissa säädetään. Vakuutusval-
vontaviraston on annettava suostumuksensa,
jollei edellä tarkoitettu toimenpide loukkaa
vakuutusten käsittämiä etuja, jollei sen kat-
sota vaarantavan vakuutustoiminnan tervettä
kehitystä ja jos Vakuutusvalvontavirasto kat-
soo vakuutuskannan luovuttamisen olevan
työeläkejärjestelmän toimeenpanon kannalta
perusteltua. Ennen suostumuksen antamista
Vakuutusvalvontavirastolle on toimitettava
luovuttavan yhtiön vastuuvelasta ja sen kat-
teesta sekä toimintapääomasta laadittu laskel-
ma. Vakuutusvalvontavirastolla on oikeus
liittää suostumuksensa antamiseen ehdot, joi-
ta Vakuutusvalvontavirasto pitää tarpeellise-
na vakuutusten käsittämien etujen tai vakuu-
tustoiminnan terveen kehityksen turvaami-
seksi.
— — — — — — — — — — — — —

10 a luku

Työnantajakohtaisen vakuutuskannan
luovuttaminen eläkesäätiölle tai eläke-

kassalle

29 a §

Työnantajakohtaisen vakuutuskannan
luovuttaminen

Työeläkevakuutusyhtiö voi Vakuutusval-
vontaviraston suostumuksella luovuttaa yhti-
össä olevan yhden työnantajan vakuutusta
koskevan työntekijäin eläkelain mukaisen
vakuutuskannan (työnantajakohtainen vakuu-
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tuskanta) tätä varten perustetulle, eläkesää-
tiölaissa (1774/1995) tarkoitetulle eläkesääti-
ölle tai vakuutuskassalaissa (1164/1992) tar-
koitetulle eläkekassalle (vastaanottava eläke-
laitos).

Työnantajakohtainen vakuutuskanta voi-
daan luovuttaa myös jo toiminnassa olevaan,
1 momentissa mainittujen lakien mukaiseen
eläkesäätiöön tai eläkekassaan.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun
luovutuksen edellytyksenä on, että luovutet-
tavaan vakuutuskantaan sisältyvissä vakuu-
tuksissa on yhteensä vähintään 300 vakuu-
tettua työntekijää.

Luovutettavaan vakuutuskantaan katsotaan
kuuluvan:

1) työnantajan voimassa oleva vakuutus ja
sitä välittömästi edeltäneet saman työnantajan
teknisestä syystä työeläkevakuutusyhtiössä
päätetyt vakuutukset; sekä

2) työnantajaan sulautuneen toisen työn-
antajan vakuutus, joka on ollut sulautumis-
hetkellä voimassa työeläkevakuutusyhtiössä
ja joka on päätetty työnantajan sulautumisen
vuoksi.

Mitä 1—4 momentissa säädetään, sovelle-
taan myös samassa työeläkevakuutusyhtiössä
kahden tai useamman työnantajan vakuutusta
koskevan työntekijäin eläkelain mukaisen
vakuutuskannan luovuttamiseen, edellyttäen
että työnantajat ovat eläkesäätiölain 115 §:n 1
momentissa tai vakuutuskassalain 4 §:ssä tar-
koitettuja työnantajia. Luovutettaessa vakuu-
tuskantaa eläkesäätiöön kussakin työnantaja-
kohtaisessa vakuutuskannassa tulee olla va-
kuutettuna erikseen vähintään 50 työntekijää.

Työnantajakohtaisen vakuutuskannan luo-
vuttaminen ei kuitenkaan ole mahdollinen, jos
edellä tässä pykälässä, eläkesäätiölain 102 §:n
1 momentissa tai vakuutuskassalain 132 §:n 9
momentissa tarkoitetusta saman vakuutuskan-
nan tai sen osan aikaisemmasta luovuttami-
sesta luovuttamishetkellä on kulunut vähem-
män kuin viisi vuotta.

29 b §

Työeläkevakuutusyhtiön päätöksenteko
työnantajakohtaisessa vakuutuskannan

luovuttamisessa

Tässä luvussa tarkoitetusta vakuutuskan-

nan luovuttamisesta päättää työeläkevakuu-
tusyhtiön hallitus, jos luovutettava vakuutus-
kanta on enintään kymmenen prosenttia työ-
eläkevakuutusyhtiön 14 §:n mukaisesta vas-
tuuvelasta. Tällöin hallituksen päätökseksi
tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet
läsnä olevista on kannattanut tai, äänten
mennessä tasan, johon puheenjohtaja on
yhtynyt.

Muutoin vakuutuskannan luovuttamisesta
päättää työeläkevakuutusyhtiön yhtiökokous.
Tällöin päätös on tehtävä vakuutusyhtiölain
16 a luvun 8 §:n mukaisesti.

29 c §

Vakuutusvalvontaviraston suostumus
työnantajakohtaisen vakuutuskannan

luovuttamiseen

Työeläkevakuutusyhtiön ja vastaanottavan
eläkelaitoksen on neljän kuukauden kuluessa
vakuutuskannan luovuttamista koskevan so-
pimuksen tekemisestä haettava Vakuutusval-
vontaviraston suostumus luovutussopimuk-
seen.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta hake-
muksesta on Vakuutusvalvontaviraston, jos se
ei katso, että hakemus on enemmittä selvi-
tyksittä hylättävä, kuulutettava vastaanotta-
van eläkelaitoksen kustannuksella Virallises-
sa lehdessä. Kuulutuksessa on kehotettava
niitä, jotka tahtovat tehdä muistutuksia ha-
kemusta vastaan, esittämään ne Vakuutusval-
vontavirastolle sen määräämässä ajassa, joka
saa olla enintään kaksi kuukautta.

Vakuutusvalvontaviraston on velvoitettava
vastaanottava eläkelaitos viipymättä huoleh-
timaan siitä, että kuulutuksesta tiedotetaan
Vakuutusvalvontaviraston ohjeiden mukai-
sesti sen työnantajan ilmoitustaululla, jonka
vakuutusta koskeva vakuutuskanta luovute-
taan.

Vakuutusvalvontaviraston on annettava
suostumuksensa työnantajakohtaisen vakuu-
tuskannan luovuttamiseen, jollei toimenpide
loukkaa vakuutusten käsittämiä etuja ja jollei
sen katsota vaarantavan vakuutustoiminnan
tervettä kehitystä.

Vastaanottavan eläkelaitoksen on ilmoitet-
tava vakuutuskannan siirtymisestä tähän va-
kuutuskantaan kuuluville eläkkeen tai muun
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etuuden saajille viimeistään siirtymisen jäl-
keen tapahtuvan ensimmäisten etuuksien
maksun yhteydessä.

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarvittaessa
tarkemmat määräykset ja ohjeet tässä pykä-
lässä tarkoitetusta hakemuksesta ja hakemuk-
sessa tarvittavista selvityksistä.

29 d §

Työnantajakohtaisessa vakuutuskannan
luovuttamisessa siirtyvä vastuuvelka

Työnantajakohtaisessa vakuutuskannan
luovuttamisessa vastaanottavaan eläkelaitok-
seen siirretään luovutettavan vakuutuskannan
osuus 14 §:n mukaisesta vastuuvelasta, lu-
kuun ottamatta runsasvahinkoisten vuosien
varalta vastuuopillisesti laskettavaa tasoitus-
määrää ja ositettua lisävakuutusvastuuta.
Osittamatonta lisävakuutusvastuuta siirretään
kuitenkin 29 e §:n mukaan määräytyvä määrä.

29 e §

Työnantajakohtaisessa vakuutuskannan
luovuttamisessa siirtyvä toimintapääoma

Työeläkevakuutusyhtiöstä on luovutettava
osittamatonta lisävakuutusvastuuta määrä, jo-
ka mahdollistaa vastaanottavassa eläkelaitok-
sessa sellaisen sijoitusjakautuman, jolla riit-
tävällä todennäköisyydellä ja riittävällä tur-
vaavuudella voidaan odottaa pidemmällä ai-
kavälillä saavutettavan työntekijäin eläkelain
12 a §:ssä tarkoitettu laskuperustekoron mu-
kainen tuotto (siirtyvä toimintapääoma).

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
vahvistetaan kahden vuoden välein 1 momen-
tissa tarkoitettu määrä kiinteänä prosent-
tiosuutena vakavaraisuuslaskennassa käytet-
tävästä vastuuvelasta.

Jos 2 momentissa tarkoitetun asetuksen
mukaan määrätyn toimintapääoman määrä
muodostuu suuremmaksi kuin luovutettavaa
vakuutuskantaa vastaava osuus työeläkeva-
kuutusyhtiön toimintapääomasta, työeläkeva-
kuutusyhtiöstä luovutetaan luovutettavaa va-
kuutuskantaa vastaava osuus yhtiön toimin-
tapääomasta. Laskettaessa luovutettavan va-
kuutuskannan osuutta työeläkevakuutusyh-
tiön toimintapääomasta on yhtiön toiminta-

pääoman tasoa määrättäessä otettava huo-
mioon säännökset vakavaraisuuslaskennassa
käytettävän vastuuvelan määrittelystä.

29 f §

Työnantajakohtaisessa vakuutuskannan
luovuttamisessa siirtyvä omaisuus

Työnantajakohtaisessa vakuutuskannan
luovuttamisessa on siirrettävä vastaanottaval-
le eläkelaitokselle omaisuutta 29 d §:ssä
tarkoitettua siirtyvää vastuuvelkaa ja siihen
sisältyvää 29 e §:ssä tarkoitettua siirtyvää
toimintapääomaa vastaava määrä.

Siirrettävä omaisuus arvostetaan käypään
arvoon. Siirrettäviin varoihin luetaan ensisi-
jaisesti, ellei toisin sovita, omaisuuserät,
joiden voidaan katsoa liittyvän sen työnan-
tajan toimintaan, jonka vakuutusta koskeva
vakuutuskanta luovutetaan. Näiden omai-
suuserien lisäksi siirrettävät varat koostuvat
käteisestä rahasta, jollei työeläkevakuutusyh-
tiön ja vastaanottavan eläkelaitoksen välisessä
sopimuksessa erikseen toisin sovita.

29 g §

Työnantajakohtaisen vakuutuskannan
luovuttamisen ajankohta

Työnantajakohtaisen vakuutuskannan luo-
vuttamista koskevassa sopimuksessa on mai-
nittava vakuutuskannan luovuttamisen suun-
niteltu voimaantuloajankohta.

29 h §

Työnantajakohtaisen vakuutuskannan
luovuttamisesta johtuvien kustannusten

korvaaminen

Työnantaja, jonka vakuutuskanta luovute-
taan, on velvollinen korvaamaan luovuttami-
sesta aiheutuvat kohtuulliset hallinnolliset
kustannukset työeläkevakuutusyhtiölle.

Vakuutusvalvontaviraston tulee valvoa, et-
tä 1 momentissa tarkoitetut kustannukset on
otettu huomioon vakuutuskannan luovuttami-
sesta sovittaessa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2003.
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Laskettaessa tämän lain 29 a §:n 6 mo-
mentin mukaista viiden vuoden vähimmäis-
aikaa ei oteta huomioon sellaisia vakuutus-

kannan luovuttamisia, jotka on toteutettu
ennen lain voimaantuloa.

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre
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L a k i

N:o 420

vakuutuskassalain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain (1164/1992) 11 §:n 2

momentti, 78 §, 81 §:n 1 momentti, 82 §:n 1 momentti, 111 §:n 3 momentti, 12 luvun otsikko,
132 §:n 1—4 ja 7 momentti, 134 ja 135 §,

sellaisina kuin niistä ovat, 78 ja 81 §:n 1 momentti laissa 84/1999, 12 luvun otsikko laissa
943/2000, 132 §:n 2—4 ja 7 momentti laissa 1322/1997 ja 135 § osaksi laissa 309/1998, sekä

lisätään 12 §:ään uusi 8 a ja 8 b kohta, lakiin uusi 84 a ja 90 a § sekä 132 §:ään, sellaisena
kuin se on osaksi mainitussa laissa 1322/1997, uusi 4 ja 5 momentti, jolloin muutettu 4,
nykyinen 5 ja 6 sekä muutettu 7 momentti, siirtyvät 6—9 momentiksi seuraavasti:

11 §
— — — — — — — — — — — — —

Perustamiskirjaan on sisällytettävä suunni-
telma aiotusta toiminnasta (toimintasuunni-
telma) ja ehdotus kassan säännöiksi, minkä
lisäksi siinä on mainittava:

1) perustajien ammatti, kansalaisuus, koti-
paikka ja postiosoite; sekä

2) milloin ja miten perustamiskokous kut-
sutaan koolle.
— — — — — — — — — — — — —

12 §
Vakuutuskassan säännöissä on mainittava:

— — — — — — — — — — — — —
8 a) eroavan tai erotetun osakkaan velvol-

lisuudet eläkekassaa kohtaan, erityisesti kos-
kien osakkaan velvollisuutta täydentää toi-
mintapääomaa 132 §:n 9 momentissa tarkoi-
tetussa tilanteessa;

8 b) eläkekassaan liittyvän osakkaan vel-

vollisuudesta täydentää toimintapääomaa
134 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tilantees-
sa;
— — — — — — — — — — — — —

78 §
Vakuutuskassalle suoritettaville vakuutus-

maksuille on oltava peruste tai maksut on
määrättävä säännöissä. Maksujen perusteet
tulee toimittaa muun kuin lakisääteisen toi-
minnan osalta Vakuutusvalvontavirastolle tie-
doksi.

81 §
Vakuutustoiminnassa on noudatettava, jol-

lei muualla laissa toisin säädetä, Vakuutus-
valvontaviraston määräysten mukaisia lasku-
perusteita:

1) vastuuvelan laskemisessa; sekä
2) vapaakirjan ja takaisinoston määrittämi-

sessä.
— — — — — — — — — — — — —
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82 §
Jos vastuuvelan perusteita muutetaan, on

perusteita sovellettava myös ennen muutosta
jäseniksi tulleisiin, jollei heitä varten laadita
eri perusteita. Jos uusien perusteiden mukai-
nen vastuuvelka on vanhojen perusteiden
mukaista suurempi, voi Vakuutusvalvontavi-
rasto myöntää vakuutuskassalle luvan pitää
vastuuvelka tältä osin pienempänä määrätyn
ajan, kuitenkin enintään kymmenen vuotta.
Erotusta on vuosittain vähennettävä Vakuu-
tusvalvontaviraston hyväksymän suunnitel-
man mukaisesti.
— — — — — — — — — — — — —

84 a §
Eläkekassan on kohtuullisin väliajoin saa-

tettava lisäeläke-etuihin oikeutetuille kassan
jäsenille tiedoksi voimassa olevat eläkekassan
säännöt, joista käy ilmi heidän lisäetujensa
laajuus ja valintamahdollisuudet. Samalla on
tiedotettava jäsenten käytettävissä olevista
oikeusturvakeinoista.

90 a §
Lisäetu tulee maksaa lisäetujärjestelmän

piiriin kuuluville tai kuuluneille kassan jäse-
nille tai muille vakuutetuille myös Euroopan
talousalueeseen kuuluvaan toiseen valtioon
samoin edellytyksin kuin Suomessa.

Lisäetuudet voidaan maksaa myös Euroo-
pan talousalueen ulkopuolelle, jollei siitä
kassan säännöissä määrätä toisin.

111 §
— — — — — — — — — — — — —

Kassankokous voi sen lisäksi, mitä 1
momentissa säädetään, päättää kassan asetta-
misesta selvitystilaan ja sen purkamisesta.
Eläkekassan osalta tässä tarkoitetun päätök-
sen saa kuitenkin toimeenpanna vain, jos
kassa on luovuttanut koko vastuunsa toiselle
eläkekassalle, eläkesäätiölle tai vakuutusyh-
tiölle. Työntekijäin eläkelain mukaiseen vas-
tuuseen ei tällöin sisällytetä runsasvahinkois-
ten vuosien varalta vastuuopillisesti lasketta-
vaa tasoitusmäärää.

12 luku

Sulautuminen, vastuun siirtäminen ja
vastaanottaminen sekä eläkekassan

jakautuminen

132 §
Vakuutuskassa (sulautuva kassa) voi Va-

kuutusvalvontaviraston suostumuksella tehdä
sopimuksen sulautumisesta toiseen vakuutus-
kassaan (vastaanottava kassa) siten, että
sulautuvan kassan vastuu sekä muut velat ja
varat siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaanot-
tavalle kassalle. Vakuutuskassa (luovuttava
kassa) voi niin ikään siirtää Vakuutusvalvon-
taviraston suostumuksella vastuunsa toiselle
kassalle, eläkesäätiölaissa (1774/1995) tarkoi-
tetulle eläkesäätiölle tai vakuutusyhtiölle
(vastaanottava vakuutuslaitos). Eläkekassa
voi myös Vakuutusvalvontaviraston suostu-
muksella luovuttaa kassassa olevan yhden
osakkaan vakuutusta koskevan työntekijäin
eläkelain mukaisen vastuun (osakaskohtainen
vastuu) toiselle eläkekassalle, eläkesäätiölle
tai työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa
(354/1997) tarkoitetulle työeläkevakuutusyh-
tiölle.

Siirrettäessä 111 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetussa tilanteessa työntekijäin eläkelain mu-
kaisia eläkkeitä ja muita etuuksia vastaavaa
vastuuta vastaanottavaan vakuutuslaitokseen
83 b §:ssä tarkoitettua toimintapääomaa on
siirrettävä vähintään 83 c §:n 1 momentissa
tarkoitettua vakavaraisuusrajaa vastaava mää-
rä. Jos eläkekassan toimintapääoma on suu-
rempi kuin vakavaraisuusrajaa vastaava mää-
rä, toimintapääoma siirretään kokonaan, kui-
tenkin enintään vakavaraisuusrajan kaksin-
kertainen määrä tai sosiaali- ja terveysminis-
teriön asetuksella säädetty määrä, sen mu-
kaan, kumpi näistä määristä on suurempi.
Muu osa toimintapääomasta voidaan palaut-
taa osakkaalle siten kuin 83 a §:n 4 momen-
tissa säädetään.

Siirrettäessä 111 §:n 3 momentissa tarkoi-
tetussa tilanteessa työntekijäin eläkelain mu-
kaisia eläkkeitä ja muita etuuksia vastaavaa
vastuuta vastaanottavaan vakuutuslaitokseen
toimintapääomaa on siirrettävä määrä, joka
mahdollistaa vastaanottavassa vakuutuslai-
toksessa sellaisen sijoitusjakautuman, jolla
riittävällä todennäköisyydellä ja riittävällä
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turvaavuudella voidaan odottaa pitemmällä
aikavälillä saavutettavan työntekijäin eläke-
lain 12 a §:ssä tarkoitettu laskuperustekoron
mukainen tuotto siten kuin sosiaali- ja ter-
veysministeriön asetuksella tarkemmin sää-
detään. Jos siirtyvän omaisuuden perusteella
laskettu 83 c §:n 1 momentissa tarkoitetun
vakavaraisuusrajan kaksinkertainen määrä on
suurempi kuin edellä tarkoitetun asetuksen
mukaan määrätyn toimintapääoman määrä,
eläkekassasta luovutettava toimintapääoma
määritetään edellä tarkoitetun asetuksen mu-
kaan, ja siirtyvää toimintapääomaa on täy-
dennettävä siten, että se vastaa siirtyvän
omaisuuden perusteella laskettua 83 c §:n 1
momentissa tarkoitetun vakavaraisuusrajan
kaksinkertaista määrää. Jos edellä tarkoitetun
asetuksen mukaisesti määrätyn toimintapää-
oman määrä muodostuu suuremmaksi kuin
luovutettavaa vastuuta vastaava osuus eläke-
kassan toimintapääomasta, eläkekassasta luo-
vutetaan luovutettavaa vastuuta vastaava
osuus toimintapääomasta ja luovutettua toi-
mintapääomaa on täydennettävä siten, että se
vastaa ministeriön asetuksessa säädettyä mää-
rää. Laskettaessa luovutettavan vastuun
osuutta eläkekassan toimintapääomasta on
eläkekassan toimintapääoman tasoa määrät-
täessä otettava huomioon säännökset vaka-
varaisuuslaskennassa käytettävän vastuuvelan
määrittelystä. Muu osa toimintapääomasta
voidaan palauttaa osakkaille siten kuin 83 a
§:n 4 momentissa säädetään.

Siirrettäessä toimintapääomaa 2 ja 3 mo-
mentin mukaisesti:

1) työntekijäin eläkelain nojalla vuosina
1997—1999 kartutettua toimintapääomaa on
vuoden 2005 loppuun saakka siirrettävä siir-
tohetkellä jäljellä oleva määrä kokonaisuu-
dessaan vastaanottavaan vakuutuslaitokseen;

2) työntekijäin eläkelain muuttamisesta
annetun lain (1293/1996) voimaantulosään-
nöksen 2 ja 3 momentin estämättä toiminta-
pääomavaatimukset tulee täyttää täysimääräi-
sesti, sekä

3) siirrettävän toimintapääoman tulee muo-
dostua eristä, jotka vastaanottava vakuutus-
laitos voi lukea toimintapääomaansa.

Luovutettaessa 1 momentissa tarkoitettua
osakaskohtaista vastuuta vastaanottavalle elä-
kelaitokselle on omaisuutta siirrettävä siirty-
vää vastuuvelkaa ja siihen sisältyvää, 3

momentissa tarkoitettua siirtyvää toiminta-
pääomaa vastaava määrä. Siirrettävä omai-
suus arvostetaan käypään arvoon. Luovutet-
taviin varoihin tulee ensisijaisesti sisällyttää
eroavan osakkaan toimintaan liittyvät sijoi-
tukset, jollei toisin sovita. Jos vakuutustoi-
minnan luovuttamisesta tehdyssä sopimuk-
sessa ei muuta sovita, muut varat siirretään
rahana. Luovutettavaan vastuuseen katsotaan
tällöin kuuluvan:

1) osakkaan voimassa oleva vakuutus ja
sitä välittömästi edeltäneet saman osakkaan
teknisestä syystä kassassa päätetyt vakuutuk-
set; sekä

2) osakkaaseen sulautuneen toisen osak-
kaan vakuutus, joka on ollut sulautumishet-
kellä voimassa kassassa ja joka on päätetty
osakkaan sulautumisen vuoksi.

Sulautumista koskeva sopimus on kum-
mankin kassan kassankokouksen hyväksyttä-
vä. Vastuun siirtämistä koskeva sopimus on
luovuttavan kassan kassankokouksen sekä,
jos vastuun siirtäminen tapahtuu toiselle
vakuutuskassalle, vastaanottavan kassan kas-
sankokouksen hyväksyttävä. Päätös on sulau-
tuvan tai luovuttavan kassan osalta pätevä
vain, jos sitä on kannattanut sama äänten
enemmistö, joka vaaditaan asetettaessa kassa
selvitystilaan 111 §:n 3 momentissa tarkoite-
tussa tapauksessa. Eläkekassan 1 momentissa
tarkoitetun osakaskohtaisen vastuun luovut-
tamisesta päätöksen tekee kassan hallitus,
jollei muualla tässä laissa tai kassan sään-
nöissä toisin säädetä tai määrätä. Jos kuiten-
kin siirrettävä vastuuvelka on enemmän kuin
kymmenen prosenttia kassan koko työnteki-
jäin eläkelain mukaisesta vastuuvelasta, on
siirrosta päätettävä kassankokouksessa. Su-
lautumisesta ja vastuun siirtämisestä voidaan
päättää, vaikka sulautuva tai luovuttava kassa
on asetettu selvitystilaan.
— — — — — — — — — — — — —

Siirrettäessä vastuun osa on vastaavasti
noudatettava, mitä vastuun siirtämisestä sää-
detään. Siirrettäessä 1 momentissa tarkoitet-
tua osakaskohtaista vastuuta osakas, jonka
vakuutuksia koskevaa vastuuta siirretään, on
velvollinen täydentämään toimintapääomaa 3
momentin mukaisesti siten kuin siitä tarkem-
min määrätään kassan säännöissä. Eläkekas-
san 1 momentissa tarkoitetun osakaskohtaisen
vastuun siirtäminen ei kuitenkaan ole mah-
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dollista, jos saman vastuun tai sen osan
vastaanottamisesta on siirtohetkellä kulunut
vähemmän kuin viisi vuotta. Tällöin edelly-
tyksenä vastuun osan siirtämiselle eläkesää-
tiöön on lisäksi, että siirrettävään vakuutus-
kantaan liittyvissä vakuutuksissa on yhteensä
vähintään 300 vakuutettua ja että työnantajat,
joiden vakuutuksiin liittyvää vakuutuskantaa
siirretään, ovat eläkesäätiölain 115 §:n 1
momentissa tarkoitettuja työnantajia.

134 §
Mitä 132 §:ssä säädetään vastuun siirrosta,

on soveltuvin osin noudatettava myös silloin,
kun vakuutuskassa vastaanottaa toisen vakuu-
tuslaitoksen vastuun tai vakuutustoiminnan
tai osan siitä tahi työeläkevakuutusyhtiöistä
annetun lain 29 a §:ssä tarkoitetun työnan-
tajakohtaisen vakuutuskannan.

Vastaanotettaessa 1 momentissa tarkoitet-
tua työnantajakohtaista vakuutuskantaa,
132 §:n 1 momentissa tarkoitettua osakaskoh-
taista vastuuta tai työntekijäin eläkelain mu-
kaista vakuutustoimintaa tulee vastaanotetta-
vaa toimintapääomaa olla vähintään sosiaali-
ja terveysministeriön asetuksella säädetty
määrä tai vastaanotettavan omaisuuden pe-
rusteella lasketun 83 c §:n 1 momentissa
tarkoitetun vakavaraisuusrajan kaksinkertais-
ta määrää vastaava määrä, jos tämä on
suurempi. Jos tällöin luovuttavasta eläkelai-
toksesta siirtyvä lisävakuutusvastuu on pie-
nempi kuin edellä tarkoitettu määrä, liittyvän
osakkaan on täydennettävä toimintapääoma
edellä tarkoitettuun määrään saakka.

135 §
Neljän kuukauden kuluessa siitä, kun su-

lautuva tai luovuttava vakuutuskassa ja vas-
taanottava vakuutuslaitos ovat hyväksyneet
sulautumista tai vastuun siirtämistä koskevan
sopimuksen, niiden on haettava Vakuutusval-
vontaviraston suostumus sopimukseen ja vah-
vistus sulautumisen tai vastuun siirtämisen
vaatimalle kassan sääntöjen muutokselle se-
kä, jos kysymys on 133 §:ssä tarkoitetusta
sulautumisesta, uuden vakuutuskassan sään-
nöille.

Sulautumista tai vastuun siirtämistä kos-
kevasta hakemuksesta Vakuutusvalvontavi-

raston on, jollei se katso, että hakemus on
enemmittä selvityksittä hylättävä, kuulutetta-
va vastaanottavan vakuutuslaitoksen kustan-
nuksella Virallisessa lehdessä. Kuulutuksessa
on kehotettava niitä, jotka tahtovat tehdä
muistutuksia hakemusta vastaan, esittämään
ne Vakuutusvalvontavirastolle sen määrää-
mässä ajassa, joka saa olla enintään kaksi
kuukautta. Vakuutusvalvontaviraston on vel-
voitettava sulautuva tai luovuttava kassa
viipymättä antamaan tieto kuulutuksesta su-
lautuvan tai luovuttavan kassan jäsenille ja
osakkaille kassan säännöissä määrätyllä ta-
voin. Jos kysymyksessä on 132 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun osakaskohtaisen vastuun
vastaanottamisesta, Vakuutusvalvontaviras-
ton on velvoitettava vastaanottava eläkekassa
huolehtimaan siitä, että kuulutuksesta tiedo-
tetaan Vakuutusvalvontaviraston ohjeiden
mukaan myös siirtyvän osakkaan ilmoitus-
taululla. Työntekijäin eläkelain mukaista vas-
tuuta vastaanottavan eläkekassan on lisäksi
ilmoitettava vastuun siirrosta siirtyville eläk-
keen tai muun etuuden saajille viimeistään
luovutuksen jälkeen tapahtuvan ensimmäisen
etuuksien maksun yhteydessä.

Vakuutusvalvontaviraston on pyydettävä 1
momentissa tarkoitetusta hakemuksesta kil-
pailuviraston lausunto, jos hakemuksessa tar-
koitettu järjestely kuuluu kilpailurajoituksista
annetussa laissa (480/1992) tarkoitetun yri-
tyskauppavalvonnan piiriin.

Vakuutusvalvontaviraston on annettava
suostumuksensa 1 momentissa mainittuun
toimenpiteeseen, jollei toimenpide loukkaa
vakuutusten käsittämiä etuja ja jollei sen
katsota vaarantavan vakuutustoiminnan ter-
vettä kehitystä.

Vastuu siirtyy vastaanottavalle vakuutus-
laitokselle, kun Vakuutusvalvontavirasto on
antanut suostumuksensa toimenpiteeseen. Vi-
rasto voi hakemuksesta vahvistaa vastuun
siirtymiselle muunkin ajankohdan.

Jollei suostumusta ole haettu määräajassa
tai jos se on evätty, on sulautuminen tai
vastuun siirtäminen rauennut.

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarvittaessa
tarkemmat määräykset ja ohjeet tässä pykä-
lässä tarkoitetusta hakemuksesta ja hakemuk-
sessa tarvittavista selvityksistä.
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2003.

Laskettaessa 132 §:n 9 momentin mukaista
viiden vuoden vähimmäisaikaa ei oteta huo-
mioon niitä vastuun vastaanottamisia, jotka
ovat tapahtuneet ennen lain voimaantuloa.

Työntekijäin eläkelain mukaisen vastuun
luovuttamista koskeva hakemus on käsiteltä-

vä ja ratkaistava tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleiden säännösten mukaan, jos
Vakuutusvalvontaviraston suostumusta on
haettu ennen lain voimaantuloa. Vakuutus-
valvontavirasto voi kuitenkin hakijan pyyn-
nöstä päättää, että hakemus käsitellään ja
ratkaistaan tämän lain mukaisesti.

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre
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L a k i

N:o 421

eläkesäätiölain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1995) 8 ja 61 §, 88 §:n

5 ja 8 momentti, 11 luvun otsikko, 100 §:n 3 momentti, 102 §, 116 §:n 1 momentin 4 kohta
ja 125 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 88 §:n 5 momentti, 11 luvun otsikko, 100 §:n 3 momentti ja 125 §:n
1 momentti laissa 942/2000, 102 § osaksi laissa 308/1998 sekä 88 §:n 8 momentti ja 116 §:n
1 momentin 4 kohta laissa 1323/1997, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 288/2000, uusi 3 momentti, jolloin
nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, lakiin uusi 49 a §, 88 §:ään, sellaisena kuin se on
osaksi mainituissa laeissa 1323/1997 ja 942/2000, uusi 6—8 momentti, jolloin nykyinen 6 ja
7 sekä muutettu 8 momentti siirtyvät 9—11 momentiksi, lakiin uusi 100 a § ja 116 §:n 1
momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 1323/1997, uusi 4 a kohta seuraavasti:

2 §
— — — — — — — — — — — — —

Toimintapiiriin voi kuulua myös työnan-
tajan johonkin toiseen Euroopan talousaluee-
seen kuuluvaan valtioon lähettämiä työnteki-
jöitä, jotka työskentelevät työnantajan tai
työnantajan kanssa samaan taloudelliseen
kokonaisuuteen kuuluvan emo-, tytär- tai
sisaryrityksen palveluksessa taikka osak-
kuusyrityksen palveluksessa taikka muussa
yrityksessä, jossa työnantajalla on määrää-
misvaltaa, olematta sinä aikana työsuhteessa
työnantajaan.
— — — — — — — — — — — — —

8 §
Perustamisesta on tehtävä perustamiskirja,

joka on päivättävä ja työnantajan allekirjoi-
tettava.

Perustamiskirjaan on sisällytettävä suunni-
telma aiotusta toiminnasta (toimintasuunni-
telma) ja ehdotus eläkesäätiön säännöiksi,
minkä lisäksi siinä on mainittava:

1) perustajan nimi, kansalaisuus, asuin-
paikka ja postiosoite; sekä

2) eläkesäätiölle perustettaessa tuleva pe-
ruspääoma.

49 a §
A-eläkesäätiön ja AB-eläkesäätiön A-osas-
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ton on kohtuullisin väliajoin saatettava tie-
doksi toimintapiiriinsä kuuluville muille kuin
eläkkeen tai muun etuuden saajille eläkesää-
tiön säännöt, joista käy ilmi heidän eläkeoi-
keuksiensa laajuus ja järjestelmään liittyvät
valintamahdollisuudet. Samalla mainituille
toimintapiiriin kuuluville on toimitettava tie-
dot heidän käytettävissään olevista oikeustur-
vakeinoista.

61 §
Vapaaehtoisen lisäeläkejärjestelmän mu-

kainen lisäeläke ja muu etuus tulee maksaa
eläkkeen tai muiden etujen saajille myös
Euroopan talousalueeseen kuuluvaan toiseen
valtioon samoin edellytyksin kuin Suomessa.
Mainitut etuudet voidaan maksaa myös Eu-
roopan talousalueen ulkopuolelle, jollei elä-
kesäätiön säännöissä toisin määrätä.

88 §
— — — — — — — — — — — — —

Ostettaessa B-eläkesäätiölle tai AB-elä-
kesäätiön B-osastolle 78 §:n 1 momentissa
tarkoitetussa tilanteessa työntekijäin eläkelain
mukaisia eläkkeitä ja muita etuuksia vastaava
etuus 1 momentissa tarkoitetusta vakuutus-
laitoksesta 48 a §:ssä tarkoitettua toiminta-
pääomaa on siirrettävä vähintään 48 b §:n 1
momentissa tarkoitettua vakavaraisuusrajaa
vastaava määrä. Jos eläkesäätiön toiminta-
pääoma on suurempi kuin vakavaraisuusrajaa
vastaava määrä, toimintapääoma siirretään
kokonaan, kuitenkin enintään vakavaraisuus-
rajan kaksinkertainen määrä tai sosiaali- ja
terveysministeriön 6 momentissa tarkoitetulla
asetuksella säädetty määrä, sen mukaan kum-
pi näistä määristä on suurempi.

Ostettaessa B-eläkesäätiölle tai AB-elä-
kesäätiön B-osastolle työntekijäin eläkelain
mukainen etuus 100 §:n 1 momentissa tar-
koitetuissa tilanteissa toimintapääomaa on
siirrettävä määrä, joka mahdollistaa vastaan-
ottavassa vakuutuslaitoksessa sellaisen sijoi-
tusjakautuman, jolla riittävällä todennäköi-
syydellä ja riittävällä turvaavuudella voidaan
odottaa pitemmällä aikavälillä saavutettavan
työntekijäin eläkelain 12 a §:ssä tarkoitettu,
laskuperustekoron mukainen tuotto siten kuin
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella

tarkemmin säädetään. Jos siirtyvän omaisuu-
den perusteella laskettu 48 b §:n 1 momen-
tissa tarkoitetun vakavaraisuusrajan kaksin-
kertainen määrä on suurempi kuin edellä
tarkoitetun asetuksen mukaan määrätyn toi-
mintapääoman määrä, eläkesäätiöstä luovu-
tettava toimintapääoma määritetään edellä
tarkoitetun asetuksen mukaan ja eroavan
työnantajan on täydennettävä siirtyvä toimin-
tapääoma siten, että se vastaa siirtyvän
omaisuuden perusteella laskettua 48 b §:n 1
momentissa tarkoitettua vakavaraisuusrajan
kaksinkertaista määrää. Jos edellä tarkoitetun
asetuksen mukaan määrätyn toimintapää-
oman määrä muodostuu suuremmaksi kuin
luovutettavaa vakuutustoimintaa vastaava
osuus toimintapääomasta, eläkesäätiöstä luo-
vutetaan luovutettavaa vakuutustoimintaa
vastaava osuus toimintapääomasta, ja eroavan
työnantajan on täydennettävä luovutettavaa
toimintapääomaa siten, että se vastaa minis-
teriön asetuksessa säädettyä määrää. Lasket-
taessa luovutettavan vakuutustoiminnan
osuutta eläkesäätiön toimintapääomasta on
eläkesäätiön toimintapääoman tasoa määrät-
täessä otettava huomioon säännökset vaka-
varaisuuslaskennassa käytettävän eläkevas-
tuun määrittelystä.

Siirrettäessä toimintapääomaa 5 ja 6 mo-
mentin mukaisesti:

1) työntekijäin eläkelain nojalla vuosina
1997—1999 kartutettua toimintapääomaa on
vuoden 2005 loppuun saakka siirrettävä siir-
tohetkellä jäljellä oleva määrä kokonaisuu-
dessaan vastaanottavaan vakuutuslaitokseen;

2) 1 kohdassa mainitun lain (1293/1996)
voimaantulosäännöksen 2 ja 3 momentin
estämättä toimintapääomavaatimukset tulee
täyttää täysimääräisesti, sekä

3) siirrettävän toimintapääoman tulee muo-
dostua eristä, jotka vastaanottava vakuutus-
laitos voi lukea toimintapääomaansa.

Mitä 5—7 momentissa säädetään, sovelle-
taan myös vakuutustoiminnan osittaiseen luo-
vuttamiseen. Mainittuja momenttien säännök-
siä ei kuitenkaan sovelleta vakuutustoiminnan
luovuttamiseen jakautumisessa, joka tapahtuu
100 §:n mukaisesti.
— — — — — — — — — — — — —

Mitä 1 momentin toisessa virkkeessä ja
2—4 momentissa säädetään, ei sovelleta
työntekijäin eläkelain mukaiseen toimintaan.
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11 luku

Eläkesäätiön sulautuminen ja jakautuminen
sekä vakuutustoiminnan luovuttaminen tai

vastaanottaminen

100 §
— — — — — — — — — — — — —

Sulautumista koskeva sopimus (sulautu-
missopimus) sekä jakautumista koskeva so-
pimus (jakautumissopimus) on eläkesäätiöi-
hin kuuluvien työnantajien ja eläkesäätiöiden
hallitusten tai, jos eläkesäätiöillä on hallin-
toneuvosto, hallintoneuvoston hyväksyttävä.
Vakuutustoiminnan luovuttamista koskeva
sopimus on luovuttavan eläkesäätiön halli-
tuksen tai, jos eläkesäätiöllä on hallintoneu-
vosto, hallintoneuvoston hyväksyttävä. Jos
vakuutustoiminnan luovuttaminen tapahtuu
toiselle eläkesäätiölle, on vastaanottavan elä-
kesäätiön hallituksen tai, jos eläkesäätiöllä on
hallintoneuvosto, hallintoneuvoston myös hy-
väksyttävä sopimus. Sulautumisesta, jakautu-
misesta ja vakuutustoiminnan luovuttamisesta
voidaan päättää, vaikka sulautuva, jakautuva
tai luovuttava eläkesäätiö on asetettu selvi-
tystilaan. Luovutettaessa vakuutustoiminnan
osa on vastaavasti noudatettava, mitä vakuu-
tustoiminnan luovuttamisesta säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

100 a §
Eläkesäätiö voi vastaanottaa toisen vakuu-

tuslaitoksen luovuttaman 100 §:ssä tarkoite-
tun vakuutustoiminnan, eläkekassan vastuun
tai työeläkevakuutusyhtiön työnantajakohtai-
sen vakuutuskannan.

Vastaanotettaessa 1 momentissa tarkoitet-
tua työntekijäin eläkelain mukaista vakuutus-
toimintaa, vastuuta ja vakuutuskantaa tulee
vastaanotettavaa toimintapääomaa olla vähin-
tään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksel-
la säädetty määrä tai vastaanotettavan omai-
suuden perusteella lasketun 48 b §:n 1
momentissa tarkoitetun vakavaraisuusrajan
kaksinkertaista määrää vastaava määrä, jos
tämä on suurempi. Jos luovuttavasta eläke-
laitoksesta siirtyvä lisävakuutusvastuu on pie-
nempi kuin edellä tarkoitettu määrä, liittyvän
työnantajan on täydennettävä toimintapääoma
edellä tarkoitettuun määrään saakka.

102 §
Neljän kuukauden kuluessa siitä, kun su-

lautuva tai luovuttava eläkesäätiö ja vastaan-
ottava vakuutuslaitos ovat hyväksyneet su-
lautumista tai vakuutustoiminnan luovutta-
mista koskevan sopimuksen, niiden on haet-
tava Vakuutusvalvontaviraston suostumus so-
pimukseen ja vahvistus sulautumisen tai
vakuutustoiminnan luovuttamisen vaatimalle
eläkesäätiön sääntöjen muutokselle sekä, jos
on kysymys 101 §:ssä tarkoitetusta sulautu-
misesta, uuden eläkesäätiön säännöille. Elä-
kesäätiön 78 §:n 4 momentin mukainen sel-
vitystilaan asettaminen ja purkaminen, sa-
moin kuin 100 §:ssä ja 125 §:n 1 momentissa
tarkoitettu vakuutustoiminnan tai sen osan
luovuttaminen tai 100 a §:n mukaisen va-
kuutustoiminnan tai sen osan vastaanottami-
nen ei kuitenkaan ole mahdollista, jos toi-
menpide koskee työntekijäin eläkelain mu-
kaista vakuutustoimintaa ja jos saman vakuu-
tustoiminnan tai sen osan aikaisemmasta
luovutuksesta on kulunut luovutushetkellä
vähemmän kuin viisi vuotta. Viiden vuoden
vähimmäisaikavaatimusta ei kuitenkaan oteta
huomioon niissä vakuutustoiminnan luovu-
tuksissa, jotka johtuvat siitä, että työnantaja
on tullut erotetuksi eläkesäätiöstä eläkesää-
tiön sääntöjen nojalla tai että työnantaja on
joutunut eroamaan eläkesäätiöstä sen vuoksi,
ettei työnantaja enää ole täyttänyt eläkesää-
tiön toimintapiiriin kuulumisen edellytyksiä.

Hakemukseen, jossa pyydetään Vakuutus-
valvontaviraston suostumusta eläkesäätiön
sulautumiseen tai vakuutustoiminnan tai sen
osan luovuttamiseen, on liitettävä sulautumis-
ta tai vakuutustoiminnan luovuttamista kos-
keva sopimus alkuperäisenä sekä oikeaksi
todistetut jäljennökset niistä sulautuvan tai
luovuttavan eläkesäätiön sekä vastaanottavan
eläkelaitoksen päätöksistä, joilla sopimus on
hyväksytty. Vakuutusvalvontavirasto antaa
tarvittaessa tarkemmat määräykset tässä mo-
mentissa tarkoitetusta hakemuksesta ja hake-
muksessa annettavista selvityksistä.

Sulautumista tai vakuutustoiminnan luo-
vuttamista koskevasta hakemuksesta Vakuu-
tusvalvontaviraston on, jollei se katso, että
hakemus on ilman enempiä selvityksiä hy-
lättävä, kuulutettava vastaanottavan vakuu-
tuslaitoksen kustannuksella Virallisessa leh-
dessä. Kuulutuksessa on kehotettava niitä,
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jotka tahtovat tehdä muistutuksia hakemusta
vastaan, esittämään ne Vakuutusvalvontavi-
rastolle sen määräämässä ajassa, joka saa olla
enintään kaksi kuukautta. Vakuutusvalvonta-
viraston on velvoitettava sulautuva, luovut-
tava tai vastaanottava eläkesäätiö viipymättä
huolehtimaan siitä, että kuulutuksesta tiedo-
tetaan Vakuutusvalvontaviraston ohjeiden
mukaan sen työnantajan ilmoitustaululla, jota
mainittu toimenpide koskee. Eläkesäätiön on
ilmoitettava vakuutustoiminnan tai sen osan
vastaanottamisesta siirtyvään vakuutustoi-
mintaan kuuluville eläkkeen tai muiden
etuuksien saajille viimeistään luovutuksen
jälkeen tapahtuvan ensimmäisen etuuksien
maksun yhteydessä. Jos sulautuminen tai
vakuutuskannan tai sen osan luovuttaminen
tai vastaanottaminen koskee vapaaehtoisia
lisäeläkkeitä ja muita etuja, joita ei voida
suorittaa eläkesäätiön sääntöjen mukaan, tu-
lee tieto kuulutuksesta antaa luovuttavan
eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvalle hen-
kilölle, eläkkeen ja muiden etuuksien saajille
sekä työnantajille eläkesäätiön säännöissä
määrätyllä tavalla.

Vakuutusvalvontaviraston on pyydettävä 1
momentissa tarkoitetusta hakemuksesta kil-
pailuviraston lausunto, jos hakemuksessa tar-
koitettu järjestely kuuluu kilpailunrajoituksis-
ta annetussa laissa (480/1992) tarkoitetun
yrityskauppavalvonnan piiriin.

Mitä 2 momentissa säädetään, ei sovelleta,
milloin vakuutustoiminnan osan luovuttami-
nen koskee vain yksittäistä eläkesäätiön toi-
mintapiiriin kuuluvaa henkilöä, edellyttäen
että Vakuutusvalvontavirasto on antanut sii-
hen suostumuksensa.

Vakuutusvalvontaviraston on annettava
suostumuksensa 1 momentissa mainittuun
toimenpiteeseen, jollei toimenpide loukkaa
eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvien tai
kuuluneiden henkilöiden tai eläkkeen ja mui-
den etuuksien saajien etuja ja jollei sen
katsota vaarantavan vakuutustoiminnan ter-
vettä kehitystä.

Vakuutustoiminta siirtyy vastaanottavalle
vakuutuslaitokselle luovutussopimuksessa
mainittuna ajankohtana, kun Vakuutusval-
vontavirasto on antanut suostumuksensa toi-
menpiteeseen, jollei Vakuutusvalvontavirasto
päätöksessään määrää jotain myöhempää
ajankohtaa.

Jollei suostumusta ole haettu määräajassa
tai jos se on evätty, on sulautuminen tai
vakuutustoiminnan luovuttaminen rauennut.

116 §
Sen lisäksi, mitä 9 §:ssä säädetään, on

yhteiseläkesäätiön säännöissä mainittava:
— — — — — — — — — — — — —

4) milloin työnantajan on erottava tai
tultava erotetuksi eläkesäätiöstä sekä eroavan
tai erotetun työnantajan velvollisuudet elä-
kesäätiötä kohtaan sekä erityisesti työnantajan
velvollisuutta täydentää toimintapääomaa
88 §:n 6 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa;

4 a) eläkesäätiöön liittyvän työnantajan
velvollisuudesta täydentää 100 a §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetussa tilanteessa toiminta-
pääomaa;
— — — — — — — — — — — — —

125 §
Jos työnantaja eroaa tai erotetaan yhteis-

eläkesäätiöstä, on kyseisen työnantajan elä-
kevastuu ja sen katteena olevat varat luovu-
tettava toiselle eläkesäätiölle, eläkekassalle
tai vakuutusyhtiölle noudattaen soveltuvin
osin 11 luvun säännöksiä. Luovutettaviin
varoihin tulee ensisijaisesti sisällyttää työn-
antajan toimintaan liittyvät sijoitukset, jollei
toisin sovita. Jos vakuutustoiminnan luovu-
tuksesta tehdyssä sopimuksessa ei muuta
sovita, muut varat siirretään rahana. Sama
koskee työnantajaa, joka lopettaa sen toimin-
tansa, jonka piirissä eläkesäätiön toimintapii-
riin kuuluvat henkilöt toimivat, jollei Vakuu-
tusvalvontavirasto ole antanut 78 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitettua suostumusta eläkesää-
tiön toiminnan jatkamiseen kyseisen työnan-
tajan osalta. Yhteiseläkesäätiö voi myös Va-
kuutusvalvontaviraston suostumuksella ja-
kautua selvitysmenettelyittä luovuttamalla
vakuutustoimintansa kokonaan tai jonkin
työnantajan tai joidenkin työnantajien osalta
perustettavalle eläkesäätiölle tai perustettavil-
le eläkesäätiöille. Mitä 100 ja 107 §:ssä
säädetään eläkesäätiön jakautumisesta, nou-
datetaan soveltuvin osin myös yhteiseläkesää-
tiön jakautumiseen.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2003.
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Laskettaessa 102 §:n 1 momentin mukaista
viiden vuoden vähimmäisaikaa ei oteta huo-
mioon niitä vakuutustoiminnan vastaanotta-
misia, jotka ovat tapahtuneet ennen lain
voimaantuloa.

Työntekijäin eläkelain mukaisen vakuutus-
toiminnan luovuttamista koskeva hakemus on

käsiteltävä ja ratkaistava tämän lain voimaan
tullessa voimassa olleiden säännösten mu-
kaan, jos Vakuutusvalvontaviraston suostu-
musta on haettu ennen lain voimaantuloa.
Vakuutusvalvontavirasto voi kuitenkin haki-
jan pyynnöstä päättää, että hakemus käsitel-
lään ja ratkaistaan tämän lain mukaisesti.

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre
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Annettu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2003
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2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:
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Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa.
Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite (Marian-
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Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja
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