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TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ
32/1998 vp
Hallituksen esitys laeiksi eläkesäätiölain ja
vakuutuskassalain muuttamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 3 päivänä marraskuuta 1998 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta
(HE 234/1998 vp).

Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina
- ylitarkastaja Teija Korpiaho ja ylitarkastaja
Pekka Koivisto, sosiaali- ja terveysministeriö
- toiminnanjohtaja Folke Bergström, Eläkesäätiöyhdistys
- toiminnanjohtaja Risto Heiskanen, Vakuutuskassojen Yhdistys..

HALLITUKSEN ESITYS
Eläkesäätiölakiin ja vakuutuskassalakiin ehdotetaan tehtäväksi uudesta kirjanpitolaista johtuvat
tarkistukset, jotka koskevat pääosin tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja. Molemmissa lakiehdotuksissa on lueteltu ne kirjanpitolain säännökset, joita ei sovelleta eläkesäätiöihin eikä vakuutuskassoihin. Samalla kirjanpitolain kanssa

päällekäiset säännökset ehdotetaan poistettaviksi.
Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi eräitä
sellaisia säännöksiä, jotka nykyisin ovat sosiaali- ja terveysministeriön määräyksissä ja joiden
katsotaan kuuluvan lakiin.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Yleisperustelut
Valiokunta pitää lakiehdotuksia tarpeellisina ja
ehdottaa niiden hyväksymistä jäljempänä esitetyin muutoksin.

Yksityiskohtaiset perustelut
Eläkesäätiölaki
40 §: Valiokunta on muuttanut pykälän 1 momentin vastaavanlaiseksi kuin on ehdotettu tehtäväksi vakuutusyhtiölain 10 luvun 4 §:n 1 momenttiin (HE 226/1998 vp).
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40 a §: Valiokunta on muuttanut pykälän 1 momenttia siten, että korkomenojen aktivointimahdollisuus ulotetaan myös muuhun hyödykkeeseen kuin käyttöomaisuuteen. Vastaavansisältöinen täsmennys on ehdotettu tehtäväksi vakuutusyhtiölain 10 luvun 4 a §:n 1 momenttiin (HE
226/1998 vp).

Vakuutuskassalaki

Voimaantulosäännös: Vakuutusvalvontavirastosta annettava laki ja siihen liittyvä lainsäädäntö (HE 163/1998 vp) on tarkoitus saattaa voimaan 1.4.1999. Siinä yhteydessä ehdotetaan
muutettavaksi vastaavia eläkesäätiölain pykäliä, jonka vuoksi valiokunta on täydentänyt tämän lakiehdotuksen voimaantulosäännöstä näiden pykälien määräaikaisella voimassaololla.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

1.

73, 74 § ja voimaantulosäännös: Valiokunta on
tehnyt vastaavat muutokset samoin perustein
edellä mainittuihin vakuutuskassalain pykäliin
ja voimaantulosäännökseen kuin eläkesäätiölakiin.

että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina seuraavasti:

Laki
eläkesäätiölain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1995) 37— 41 § sekä
lisätään lakiin uusi 37 a, 40 a, 41 a ja 41 b seuraavasti:
37, 37 a, 38 ja 39 §
(Kuten HE)

40 §
Käyttöomaisuutta ovat esineet, erikseen luovutettavissa olevat oikeudet ja muut hyödykkeet,
jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa jatkuvasti
useana tilikautena ja jotka eivät ole 2 momentissa tarkoitettua sijoitusomaisuutta.
(2—4 mom. kuten HE)
40 a §
Jos sellaisen hyödykkeen, joka on tarkoitettu
tuottamaan tuloa jatkuvasti useana tilikautena ,
valmistamiseen kohdistettavissa olevan lainan
korkomenot valmistusajalta kirjanpitolain 4 lu-
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vun 5 §:n 2 momentin mukaisen osuuden yhteismäärä on olennainen kirjanpitolain 4 luvun 5 §:n
1 momentissa tarkoitettuun hankintamenoon
verrattuna, saadaan hankintamenoon lukea mainitun 2 momentin mukaisen osuuden ohella
myös nämä korkomenot.
(2 mom. kuten HE)
41, 41 a ja 41 b §
(Kuten HE)
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
199 . Lain 37, 38, 41 ja 41 b § ovat voimassa 31
päivään maaliskuuta 1999.
(2 ja 3 mom. kuten HE)
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2.

Laki
vakuutuskassalain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain (1164/1992) 70—74 § sekä
lisätään lakiin uusi 72 a, 72 b, 74 a, 74 b ja 74 c § seuraavasti:
70—72, 72 a ja 72 b §
(Kuten HE)

73 §
Käyttöomaisuutta ovat esineet, erikseen luovutettavissa olevat oikeudet ja muut hyödykkeet,
jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa jatkuvasti
useana tilikautena ja jotka eivät ole 2 momentissa tarkoitettua sijoitusomaisuutta.
(2—4 mom. kuten HE)
74 §
Jos sellaisen hyödykkeen, joka on tarkoitettu
tuottamaan tuloa jatkuvasti useana tilikautena ,
valmistamiseen kohdistettavissa olevan lainan
korkomenot valmistusajalta ja kirjanpitolain 4

luvun 5 §:n 2 momentin mukaisen osuuden yhteismäärä on olennainen kirjanpitolain 4 luvun 5
§:n 1 momentissa tarkoitettuun hankintamenoon
verrattuna, saadaan hankintamenoon lukea mainitun 2 momentin mukaisen osuuden ohella
myös nämä korkomenot.
(2 mom. kuten HE)
74 a—74 c §
(Kuten HE)
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
199 . Lain 70, 72, 74 a ja 74 c § ovat voimassa
31 päivään maaliskuuta 1999.
(2 ja 3 mom. kuten HE)

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1998
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.

Tuulikki Hämäläinen /sd
Seppo Kääriäinen /kesk
Arto Bryggare /sd
Mikko Immonen /vas
Mari Kiviniemi /kesk
Paula Kokkonen /kok
Martti Korhonen /vas
Pekka Kuosmanen /kok

Leena Luhtanen /sd
Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
Erkki Partanen /sd
Vuokko Rehn /kesk
Ola Rosendahl /r
Juhani Sjöblom /kok
Sakari Smeds /skl
Janne Viitamies /sd.
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