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EDUSKUNNAN VASTAUS 13112000 vp

Hallituksen esitys laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta

Asia
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain
muuttamisesta (HE 95/2000 vp).

Valiokuntakäsittely
Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön
(TaVM 23/2000 vp).
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
eläkesäätiölain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 29 päivänäjoulukuuta I995 annetun eläkesäätiölain (I774/I995) 88 §:n 5 momentti,
II luvun otsikko, 100 §ja I25 §:n I momentti, sellaisina kuin niistä ovat 88 §:n 5 momentti laissa
I323/ I997 ja I 00 § osaksi viimeksi mainitussa laissa, sekä
lisätään lakiin siitä lailla 6I611997 kumotun 107 §:n tilalle uusi I07 §seuraavasti:
88 §
Ostettaessa B-eläkesäätiölle tai AB-eläkesäätiön B-osastolle 78 §:n I momentissa tarkoitetussa tilanteessa työntekijäin eläkelain mukaisia eläkkeitä ja muita etuuksia vastaava etuus
I momentissa tarkoitetusta vakuutuslaitoksesta
48 a §:ssä tarkoitettua toimintapääomaa on siirrettävä vähintään 48 b §:n I momentissa tarkoitettua vakavaraisuusrajaa vastaava määrä, kuitenkin enintään vakavaraisuusrajan kaksinkertainen maara, siten kuin sosiaali- ja
terveysministeriön asetuksella tarkemmin säädetään. Ostettaessa etuus IOO §:n I momentissa
tarkoitetuissa tilanteissa toimintapääomaa on
siirrettävä
vastaavasti
vakavaraisuusrajan
kaksinkertainen määrä siten kuin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella tarkemmin sääHE 95/2000 vp
TaVM 23/2000 vp

detään. Samoin menetellään vakuutustoiminnan
osittaisen luovuttamisen yhteydessä. Tämän momentin säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta vakuutustoiminnan luovuttamiseen jakautumisessa, joka tapahtuu 100 §:n mukaisesti.
II luku
Eläkesäätiön sulautuminen, jakautuminen ja
vakuutustoiminnan luovuttaminen
100§
Eläkesäätiö (sulautuva eläkesäätiö) voi Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella tehdä
sopimuksen sulautumisesta toiseen eläkesäätiöön (vastaanottava eläkesäätiö) siten, että sulautuvan eläkesäätiön vakuutustoiminta, joka
käsittää eläkevastuun, muut velat ja varat, siir200864
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tyy ilman selvitysmenettelyä vastaanoltavalle
eläkesäätiölle. Eläkesäätiö (luovuttava eläkesäätiö) voi niin ikään luovuttaa Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella vakuutustoimintansa toiselle eläkesäätiölle, vakuutuskassalain
(1164/ 1992) mukaiselle eläkekassalle tai vakuutusyhtiölle (vastaanottava vakuutuslaitos), jolloin on otettava huomioon, mitä 88 §:n 5
momentissa säädetään toimintapääoman siirtämisestä. Eläkesäätiö (jakautuva eläkesäätiö) voi
myös Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella jakautua selvitysmenettelyittä luovuttamalla vakuutustoimintansa tai sen osan perustettavalle eläkesäätiölle ( vastaanottava eläkesäätiö) tai perustettaville eläkesäätiöille, jos
eläkesäätiössä työnantajana oleva osakeyhtiö jakautuu osakeyhtiölain 14 a luvun 1 §:n mukaisesti.
Jakautuminen voi tapahtua siten, että:
1) jakautuvan eläkesäätiön koko vakuutustoiminta sekä kaikki sen muut varat ja velat siirtyvät kahdelle tai useammalle vastaanoltavalle
tätä varten perustettavalle eläkesäätiölle ja jakautuva eläkesäätiö purkautuu; tai
2) osa vakuutustoiminnasta ja siihen liittyvät
varat ja velat siirtyvät yhdelle tai useammalle
tätä varten perustettavalle eläkesäätiölle.
Sulautumista koskeva sopimus (sulautumissopimus) sekä jakautumista koskeva sopimus (jakautumissopimus) on eläkesäätiöihin
kuuluvien työnantajien ja eläkesäätiöiden hallitusten tai, jos eläkesäätiöillä on hallintoneuvosto, hallintoneuvoston hyväksyttävä. Vakuutustoiminnan luovuttamista koskeva sopimus on luovuttavaan eläkesäätiöön kuuluvan
työnantajan ja luovuttavan eläkesäätiön hallituksen tai, jos eläkesäätiöllä on hallintoneuvosto,
hallintoneuvoston hyväksyttävä. Jos vakuutustoiminnan luovuttaminen tapahtuu toiselle eläkesäätiölle, on vastaanottavaan eläkesäätiöön
kuuluvan työnantajan ja vastaanottavan eläkesäätiön hallituksen tai, jos eläkesäätiöllä on hallintoneuvosto, hallintoneuvoston myös hyväksyttävä sopimus. Sulautumisesta, jakautumisesta ja vakuutustoiminnan luovuttamisesta voidaan päättää, vaikka sulautuva, jakautuva tai
luovuttava eläkesäätiö on asetettu selvitysti2

laan. Luovutettaessa vakuutustoiminnan osa on
vastaavasti noudatettava, mitä vakuutustoiminnan luovuttamisesta säädetään.
Jos eläkesäätiö jakautuu 1 ja 2 momentissa
säädetyllä tavalla, voidaan siirtyvien varojen
osalta soveltaa kirjanpidossa poistamatta olevia
arvoja.
Mitä 101-106 §:ssä säädetään eläkesäätiön
sulautumisesta, on soveltuvin osin noudatettava
myös eläkesäätiön jakautumiseen.
Tämän pykälän 1-5 momenttia sovelletaan
myös jakautuvan työnantajan ollessa jokin muu
tuloverolain (1535/1992) 3 §:ssä tarkoitettu kotimainen yhteisö kuin osakeyhtiö.

107 §
Sen lisäksi, mitä 100 §:n 5 momentissa säädetään, jakautumissopimuksessa on oltava
1) selvitys jakautumisessa siirtyvän jakautuvan eläkesäätiön vakuutustoiminnan varojen
ja velkojen jakamisesta kullekin jakautumiseen
Osallistuvalle eläkesäätiölle;
2) selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä vastaanottavalle eläkesäätiölle tulevan ja
jakautuvalle eläkesäätiölle jäävän omaisuuden
arvioinnissa; sekä
3) selvitys siitä, että jakautumiseen osallistuvat eläkesäätiöt täyttävät jakautumisen jälkeen 6 luvussa säädetyt eläkevastuun katetta
sekä vakavaraisuutta koskevat vaatimukset.
Jos jakautumisessa ilmaantuu varoja, joita ei
ole jaettu jakautumissopimuksessa, ne kuuluvat
jakautuvalle eläkesäätiölle ja vastaanoltavalle
eläkesäätiölle tai vastaanottaville eläkesäätiöille niiden eläkevastuuosuuksien mukaisessa suhteessa.
Jakautuva eläkesäätiö ja vastaanottava eläkesäätiö tai vastaanottavat eläkesäätiöt vastaavat
yhteisvastuullisesti jakautuvan eläkesäätiön velasta, jota ei ole jaettu jakautumissopimuksessa
ja joka on syntynyt ennen kuinjakautumisen täytäntöönpano on rekisteröity. Eläkesäätiön vastuun kokonaismäärä on kuitenkin enintään sille
jäävän tai siirtyvän netto-omaisuuden arvo.
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125 §
Jos työnantaja eroaa tai erotetaan yhteiseläkesäätiöstä, on kyseisen työnantajan eläkevastuu ja sen katteena olevat varat luovutettava toiselle eläkesäätiölle, eläkekassalle
tai vakuutusyhtiölle noudattaen soveltuvin osin
11 luvun säännöksiä. Sama koskee työnantajaa, joka lopettaa sen toimintansa, jonka piirissä eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvat henkilöt toimivat, jollei Vakuutusvalvontavirasto ole
antanut 78 §:n 3 momentissa tarkoitettua suostumusta eläkesäätiön toiminnan jatkamiseen kyseisen työnantajan osalta. Yhteiseläkesäätiö voi

myös Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella jakautua selvitysmenettelyittä luovuttamalla
vakuutustoimintansa kokonaan tai jonkin työnantajan tai joidenkin työnantajien osalta
perustettavalle eläkesäätiölle tai perustettaville
eläkesäätiölle. Mitä 100 ja 107 §:ssä säädetään
eläkesäätiön jakautumisesta, noudatetaan soveltuvin osin myös yhteiseläkesäätiön jakautumiseen.

Tämä laki tulee voimaan
2000.

päivänä

kuuta

Laki
vaku otuskassalain m u ottamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain (1164/1992) 121uvun otsikko ja 142 §sekä
lisätään lakiin uusi 132 a §ja siitä lailla 615/1997 kumotun 140 §:n tilalle uusi 140 § seuraavasti:
12 luku
Sulautuminen, vastuun siirtäminen ja eläkekassan jakautuminen
132 a §
Eläkekassa (jakautuva eläkekassa) voi Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella jakautua selvitysmenettelyittä siirtämällä 132 §:n
mukaisesti vastuunsa tai sen osan perustettavalle eläkekassalle (vastaanottava eläkekassa) tai
perustettaville eläkekassoille, jos eläkekassassa
osakkaana oleva osakeyhtiö jakautuu osakeyhtiölain 14 a luvun 1 §:n mukaisesti.
Jakautuminen voi tapahtua siten, että:
1) jakautuvan eläkekassan koko vastuu sekä
kaikki sen varat ja velat siirtyvät kahdelle tai
useammalle vastaanottavalle tätä varten perus-

tettavalle eläkekassalle ja jakautuva eläkekassa
purkautuu; tai
2) osa vastuusta ja siihen liittyvät varat ja velat siirtyvät yhdelle tai useammalle tätä varten
perustettavalle eläkekassalle.
Jos eläkekassa jakautuu 1 ja 2 momentissa
säädetyllä tavalla, voidaan siirtyvien varojen
osalta soveltaa kirjanpidossa poistamaHa olevia
arvoja.
Tämän lain 132 §:n 2 ja 3 momenttia ei sovelleta eläkekassan jakautumiseen.
Mitä 132 §:n 4-6 momentissa ja 133139 §:ssä
säädetään
eläkekassan
sulautumisesta, on soveltuvin osin noudatettava myös
eläkekassan jakautumiseen.
Tämän pykälän 1-5 momenttia sovelletaan
myös jakautuvan osakkaan ollessa jokin muu tu-
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loverolain (1535/1992) 3 §:ssä tarkoitettu kotimainen yhteisö kuin osakeyhtiö.

140 §
Sen lisäksi, mitä 132 a §:n 5 momentissa säädetään, jakautumissopimuksessa on oltava
1) selvitys jakautumisessa siirtyvän jakautuvan eläkekassan vastuun varojen ja velkojen jakamisesta kullekin jakautumiseen Osallistuvalle
eläkekassalle;
2) selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä vastaanottavalle eläkekassalle tulevan ja
jakautuvalle eläkekassalle jäävän omaisuuden
arvioinnissa; sekä
3) selvitys siitä, että jakautumiseen osallistuvat eläkekassat täyttävät jakautumisen jälkeen
7 luvussa säädetyt vastuuvelan katetta sekä vakavaraisuutta koskevat vaatimukset.
Jos jakautumisessa ilmaantuu varoja, joita ei
ole jaettu jakautumissopimuksessa, ne kuuluvat
jakautuvalle eläkekassalle ja Vastaanottavalie
eläkekassalle tai vastaanottaville eläkekassoille
niiden vastuuosuuksien mukaisessa suhteessa.

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2000
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Jakautuva eläkekassa ja vastaanottava eläkekassa tai vastaanottavat eläkekassat vastaavat
yhteisvastuullisesti jakautuvan eläkekassan velasta, jota ei ole jaettu jakautumissopimuksessa
ja joka on syntynyt ennen kuin jakautumisen täytäntöönpano on rekisteröity. Eläkekassan vastuun kokonaismäärä on kuitenkin enintään sille
jäävän tai siirtyvän netto-omaisuuden arvo.
13 luku
Jakautuminen
142 §
Muu vakuutuskassa kuin eläkekassa voi jakautua sen mukaisesti, mitä tässä luvussa säädetään. Eläkekassan jakautumisesta säädetään
132 a §:ssä.

Tämä laki tulee voimaan
2000.

päivänä

kuuta

