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EDUSKUNNAN VASTAUS 114/2000 vp

Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkelain
muuttamisesta

Asia

Valiokuntakäsittely

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
laiksi työntekijäin eläkelain muuttamisesta (HE
99/2000 vp).

Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön
(TaVM 19/2000 vp).

Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
työntekijäin eläkelain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 12 § :n 1 momentin 5 kohta,
sellaisena kuin se on laissa 1293/1996, ja
lisätään 12 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 639/1966, 1342/1992, 390/1995, 1482/1995 ja
839/1996, mainitussa laissa 1293/1996 sekä laeissa 1040/1998 ja 1263/1999, uusi 8 momentti sekä
lakiin uusi 14 b §, seuraavasti:
12 §
Eläkelaitosten keskinäinen vastuu eläkkeistä
ja kuntoutusrahasta määräytyy sekä eläkkeistä ja
kuntoutusrahasta eläkelaitoksille aiheutuvat kulut jaetaan eläkelaitosten kesken, mikäli eläkelaitokset eivät ole toisin sopineet, seuraavasti:
5) eläketurvakeskuksen kustannuksista vastaavat eläkelaitokset yhteisesti tämän lain alaisen toimintansa laajuuden mukaisessa suhteessa.
Eläketurvakeskuksen vuotuisten kustannusten kattamiseksi perittävää maksua vahvistettaessa on otettava huomioon, mitä muita tuottoja eläketurvakeskuksella on saatavissa. Maksua
vahvistettaessa on huolehdittava siitä, että eläHE 99/2000 vp
TaVM 19/2000 vp

keturvakeskuksen varat riittävät kattamaan eläketurvakeskuksen tehtävistään ja toiminnastaan
aiheutuvat menot ja ylläpitämään riittävän maksuvalmiuden.

Eläketurvakeskus
14 b §
Eläketurvakeskuksen kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laadinnassa on noudatettava soveltuvin osin kirjanpitolakia (1336/1997) sekä kirjanpitoasetusta (1339/1997).
Vakuutusvalvontavirasto voi antaa tarkempia määräyksiä,
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ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja -asetuksen
soveltamisesta eläketurvakeskukseen.
Vakuutusvalvontavirasto voi eläketurvakeskuksen hakemuksesta erityisestä syystä määräajaksi myöntää luvan poiketa 1 momentissa
tarkoitetuista säännöksistä ja määräyksistä, jos
poikkeus on tarpeen oikean ja riittävän kuvan
saamiseksi eläketurvakeskuksen tai sen konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
Jos tässä pykälässä tarkoitettu tilinpäätöstä
koskeva määräys, ohje tai lausunto on kirjanpitolain tai -asetuksen yleisen soveltamisen
kannalta merkittävä, Vakuutusvalvontaviraston
on ennen määräyksen, ohjeen tai lausunnon antamista pyydettävä siitä kirjanpitolautakunnan
lausunto.
Vakuutusvalvontavirasto voi erityisistä syistä määräajaksi myöntää yksittäistapauksissa
poikkeuksia kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n 2 momentin toisessa virkkeessä mainitusta velvollisuudesta, tilinpäätöksen tai konsernitilinpäätök-
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sen
laatimisajasta,
konsernitilinpäätöksen
laatimisvelvollisuudesta, konsernituloslaskelman ja konsernitaseen laatimisessa noudatettavista kaavoista ja liitetiedoista sekä konsernitilinpäätökseen yhdisteltävän tytäryhtiön tilikaudesta. Poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä
on, ettei se ole tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä koskevien Euroopan yhteisöjen säädösten
vastainen.
Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2000.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran eläketurvakeskuksen vuodelta 2000 tehtävään tilinpäätökseen.
Vakuutusvalvontavirasto voi ennen tämän
lain voimaantuloa ryhtyä lain täytäntöönpanoa
edellyttämiin toimiin.
Tällä lailla kumotaan eläketurvakeskuksen
ohjesäännön sisältävän 14 päivänä elokuuta
1961 annetun asetuksen (4 31/1961) 2 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 946/1995.

