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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 89/1997 vp laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta. Eduskun-

ta, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 1211997 vp, on
hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työeläkevakuutusyhtiöistä 25 päivänä huhtikuuta 1997 annetun lain (35411997)
1 §:n 3 momentti, 9 §:n 1 ja 3 momentti, 11 §, 12 §:n 4 momentti, 17 §:n 3 momentti,
22 §:n 1 momentti, 23 §:n 1 momentti, 25 §:n 1 momentti, 10 luvun otsikko ja 29 §, sekä
lisätään lakiin uusi 33 a § seuraavasti:

1§
Lain soveltamisala
Työeläkevakuutusyhtiöön ei kuitenkaan
sovelleta vakuutusyhtiölain 1 luvun 3 §:ää, 2
luvun 2 §:n 1, 2 ja 5 momenttia, 4 §:n 1
momentin 3 kohtaa, 5 §:n 1 ja 5 momenttia,
2 a lukua, 3 luvun 1 §:n 2 momenttia, 1 a,
3, 4 ja 7 §:ää, 7 luvun 1 a §:n 1 ja 2 momenttia, 2 §:ää, 3 §:n 2 momenttia, 3 a §:ää,
7 §:n 1, 3 ja 4 momenttia, 10 luvun 2, 3 a,
4 a ja 7 §:ää, 11 lukua, 12 luvun 1 §:n 2
momenttia, 4 ja 5 §:ää, 13 lukua, 14 luvun
1 §:n 2 momenttia, 4 §:n 2 ja 3 momenttia,
5 a §:n 2 momenttia, 5 b ja 6 §:ää, 16 luvun
13 §:n 3 momenttia, 16 a luvun 9 §:n 3 momenttia, 10 ja 13-15 §:ää, 16 b luvun 4 §:n
3 momenttia eikä 18 luvun 9 §:n 2 momenttia.

9§
Työeläkevakuutusyhtiön hallintoneuvosto ja
hallitus
Työeläkevakuutusyhtiöllä on oltava hallin-
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toneuvosto, jonka valitsee yhtiökokous. Hallintoneuvosto nimittää hallituksen, johon
kuuluu vähintään kolme jäsentä. Hallintoneuvoston on määrättävä hallituksen jäsenten
palkkio, jollei yhtiöjärjestyksessä ole toisin
määrätty. Yhtiöjärjestyksessä voidaan myös
määrätä, että hallintoneuvosto ottaa toimitusjohtajan ja muut ylimpään johtoon kuuluvat
henkilöt sekä päättää heidän palkkaeduistaan. Hallintoneuvoston oikeudesta vaatia
ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumista sekä kutsua koolle yhtiökokous noudatetaan, mitä vakuutusyhtiölain 8 luvun
8 §:ssä säädetään. Muita kuin tässä laissa tai
vakuutusyhtiölaissa mainittuja tehtäviä ei saa
antaa hallintoneuvostolle.
Hallituksen jäsenen on oltava hyvämaineinen ja hänellä on oltava riittävä työeläkevakuutustoiminnan tuntemus. Hallituksessa on
oltava riittävä sijoitustoiminnan asiantuntemus. Hallintoneuvoston jäseneltä ja varajäsenettä sekä hallituksen jäseneltä ja varajäsenettä on ennen valintaa saatava päivätty ja
allekirjoitettu suostumus tehtävään. Mitä
vakuutusyhtiölain 7 luvun 1 a §:n 3 ja 4
momentissa, 3 §:n 1 momentissa sekä 4 ja
5 §:ssä sekä osakeyhtiölain 16 luvun 4 §:ssä
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säädetään hallituksen jäsenestä, varajäsenestä
ja puheenjohtajasta, sovelletaan vastaavasti
hallintoneuvoston jäseniin, varajäseniin ja
puheenjohtajaan.

11§

Toimitusjohtaja
Työeläkevakuutusyhtiöllä on oltava toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus tai hallintoneuvosto sen mukaan kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään. Päätös toimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta on tehtävä kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista
äänistä. Jos yhtiöllä on toimitusjohtajan sijainen, häneen sovelletaan, mitä tässä laissa
ja vakuutusyhtiölaissa säädetään toimitusjohtajasta. Toimitusjohtajalta ja hänen sijaiseltaan on ennen nimitystä saatava päivätty ja
allekirjoitettu suostumus tehtävään.
Toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa on
oltava hyvämaineinen ja hänellä on oltava
riittävä työeläkevakuutustoiminnan, sijoitustoiminnan ja liikkeenjohdon tuntemus.
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17 §

Vakavaraisuusraja ja toimintapääoman
vähimmäismäärä
Työeläkevakuutusyhtiön oman pääoman
on oltava vähintään kaksi prosenttia 2 momentin mukaisesta takuumäärästä. Asianomaisen ministeriön määräämin ehdoin
omaan pääomaan rinnastetaan tätä pykälää
sovellettaessa vakuutusyhtiölain 1 luvun
4 §:n 2 momentissa tarkoitettu pääomalaina.
22 §

Voitonjako osakkaille
Työeläkevakuutusyhtiön varoja saadaan
jakaa osakkaille vain sen mukaisesti kuin
tässä laissa tai vakuutusyhtiölaissa säädetään
voitonjaosta, osakepääoman, ylikurssirahaston tai vararahaston alentamisen yhteydessä
suoritettavista maksuista ja varojen jaosta
yhtiön purkautuessa. Voitanjaaksi ei katsota
sellaisten lisäetujen antamista, mikä suoritetaan laskuperusteiden mukaisesti työntekijäin
eläkelain 12 a §:n 2 momentin säännöksiä
noudattaen.

12 §

Johdon erityiset kelpoisuusvaatimukset
23 §

Työeläkevakuutusyhtiön toimitusjohtaja tai
hänen sijaisensa ei saa olla luotto- tai rahoituslaitoksen tai toisen työeläkevakuutusyhtiön tai muun vakuutusyhtiön taikka sen
kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön
hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen tai
jonkin edellä mainitun yhteisön palveluksessa eikä toimia jonkin edellä mainitun yhteisön tilintarkastajana. Tämä ei kuitenkaan
koske hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenyyttä vakuutusyhtiössä:
1) joka on asianomaisen työeläkevakuutusyhtiön tytäryhtiö;
2) jonka osake- tai takuupääomasta työeläkevakuutusyhtiö omistaa vähintään 20 prosenttia ja määrän, joka vastaa vähintään 20
prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tai
takuuosuuksien tuottamasta äänimäärästä; tai
3) joka harjoittaa ainoastaan luottovakuutusliikettä ja sen jälleenvakuutusta ja jonka
omistajina on useita työeläkevakuutusyhtiöitä.

Voitonjaon rajoitukset
Vakuutusyhtiölain 12 luvun 2 §:n 1 momentissa ja 2 b §:n 2 momentissa tarkoitettu
voitonjako on kielletty, jos työeläkevakuutusyhtiön oma pääoma alittaa 17 §:n 3 momentissa säädetyn vähimmäismäärän. Omaan
pääomaan ei tällöin rinnasteta 17 §:n 3 momentissa tarkoitettua työeläkevakuutusyhtiön
ottamaa lainaa.
25 §

Lainan tai vakuuden antaminen
Rahalainan antaminen työeläkevakuutusyhtiön osakkeenomistajalle tai takuuosuuden
omistajalle taikka työeläkevakuutusyhtiön
kanssa samaan konserniin tai tämän lain
5 §:n 4 momentissa tarkoitettuun yhteistyöryhmään kuuluvalle toiselle yhteisölle, työ-
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eläkevakuutusyhtiön taikka edellä mainitun
toisen yhteisön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenelle taikka toimitusjohtajalle on
sallittu vain vakuutusyhtiölain 12 luvun
2 §:ssä ja tässä laissa tarkoitettujen voitonjakokelpoisten varojen rajoissa ja edellyttäen,
että lainalla on takaus, jonka on antanut Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa
toimiluvan saanut talletuspankki, tai muu
turvaava vakuus. Sama koskee rahalainan
antamista edellä tarkoitetun henkilön aviopuolisolle tai häneen avioliitonomaisessa
suhteessa olevalle henkilölle, henkilön ja
hänen aviopuolisonsa tai häneen avioliitonomaisessa suhteessa olevan henkilön
etenevässä tai takenevassa polvessa olevalle
sukulaiselle sekä näiden henkilöiden aviopuolisoille tai heihin avioliitonomaisessa
suhteessa oleville henkilöille. V akuuden antaminen on sallittu ainoastaan työeläkevakuutusyhtiön omista ja konserniin kuuluvan
yhtiön velvoitteista siten kuin asianomainen
ministeriö tarkemmin määrää.

tämiä etuja, jollei sen katsota vaarantavan
vakuutustoiminnan tervettä kehitystä ja jos
ministeriö katsoo toimenpiteen olevan työeläkejärjestelmän toimeenpanen kannalta
perusteltua. Ennen suostumuksensa antamista ministeriölle on toimitettava sulautuvan,
luovuttavan tai jakautuvan yhtiön vastuuvelasta ja sen katteesta sekä toimintapääomasta
laadittu laskelma. Ministeriöllä on oikeus
liittää suostumuksensa antamiseen ehdot,
joita ministeriö pitää tarpeellisena vakuutusten käsittämien etujen tai vakuutustoiminnan
terveen kehityksen turvaamiseksi.
Muutoin sulautumisen, vakuutuskannan
luovutuksen ja jakautumisen osalta noudatetaan mitä vakuutusyhtiölain 16, 16 aja 16 b
luvuissa säädetään sulautumisesta, vakuutuskannan luovuttamisesta ja jakautumisesta.
Sulautumisen, vakuutuskannan luovuttamisen ja jakautumisen yhteydessä luovutettavan vakuutuskannan mukana siirtyy vastaanottavaan yhtiöön vakuutuksenottajille 21 §:n
mukaan kuuluvista yhtiön varoista se osa,
joka vastaa luovutettavaa vakuutuskantaa.

10 luku

11 luku

Työeläkevakuutusyhtiöiden sulautuminen,
vakuutuskannan luovuttaminen ja
jakautuminen

Erinäiset säännökset

29 §

V ahingonkoroausvelvollisuus

Työeläkevakuutusyhtiöiden sulautuminen,
vakuutuskannan luovuttaminen ja
jakautuminen

Mitä vakuutusyhtiölain 17 luvussa säädetään vakuutusyhtiöön sovellettavasta vahingonkorvausvelvollisuudesta, koskee myös
vahinkoa, joka on aiheutettu rikkomalla
tätä lakia tai lakisääteistä eläkevakuutusta
koskevia perusteita.

Työeläkevakuutusyhtiö voi asianomaisen
ministeriön suostumuksella sulautua toiseen
työeläkevakuutusyhtiöön, luovuttaa vakuutuskantansa tai sen osan toiselle työeläkevakuutusyhtiölle tai jakautua siten kuin vakuutusyhtiölaissa säädetään. Ministeriön on annettava suostumuksensa, jollei edellä tarkoitettu toimenpide loukkaa vakuutuksen käsit-

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1997

33 a §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.
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