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L a k i

N:o 1135

eläkesäätiölain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

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 §
Eläkesäätiön kirjanpidossa ja tilinpäätök-

sen laadinnassa on noudatettava kirjanpitola-
kia (1336/1997) ja kirjanpitoasetusta
(1339/1997), jollei tämän luvun säännöksistä
muuta johdu.

Kirjanpitolain 1 luvun 4 §:n 1 momenttia
ja 5—8 §:ää, 3 luvun 1 §:n 3 momenttia,
2 §:n 2 momenttia, 6 ja 7 §:ää, 9—12 §:ää se-
kä 13 §:n 1 ja 3 momenttia, 4 luvun 1—4
§:ää, 5 §:n 3—5 momenttia ja 7 §:ää, 5 lu-
vun 2 §:ää, 3 §:n 2 momenttia, 4 §:ää, 5 §:n
1 momenttia, 6—13 §:ää, 16 ja 17 §:ää sekä
19 ja 20 §:ää sekä 6 ja 7 lukua ei sovelleta
eläkesäätiön tilinpäätöksen laatimiseen.

37 a §
Eläkesäätiön tilikausi on 12 kuukautta.

Eläkesäätiön toiminnan alkaessa tai päättyes-
sä taikka tilinpäätösajankohtaa muutettaessa

tilikausi saa olla tätä lyhyempi tai pitempi,
kuitenkin enintään 18 kuukautta. Työnteki-
jäin eläkelain mukaista toimintaa harjoitta-
van eläkesäätiön tilikausi on kuitenkin ka-
lenterivuosi.

Eläkesäätiö ei ole velvollinen laatimaan
konsernitilinpäätöstä. Eläkesäätiötä ei sisäl-
lytetä yhteisön konsernitilinpäätökseen.

38 §
Tilinpäätökseen kuuluvien asiakirjojen on

oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodos-
tettava yhtenäinen kokonaisuus. Tuloslaskel-
man ja taseen laatimisessa noudatettavista
kaavoista, liitetiedoista sekä toimintakerto-
muksen tarkemmasta sisällöstä on voimassa,
mitä tässä luvussa säädetään ja asianomaisen
ministeriön määräyksissä määrätään. Tilin-
päätöstä varmentamaan on laadittava tase-
erittelyt ja liitetietojen erittelyt, joiden tar-
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kemmasta sisällöstä määrää asianomainen
ministeriö.

Asianomainen ministeriö päättää siitä, mil-
loin ja miten saadaan poiketa tilinpäätök-
sen laatimista koskevista säännöksistä oikean
ja riittävän kuvan antamiseksi.

Hallituksen ja asiamiehen on päivättävä ja
allekirjoitettava tilinpäätös. Jos hallituksen
jäsen tai asiamies on esittänyt eriävän mieli-
piteen tilinpäätöksestä, on tätä koskeva lau-
suma liitettävä siihen hänen vaatimukses-
taan.

Tilinpäätös on annettava tilintarkastajille
neljän kuukauden kuluessa tilikauden päätty-
misestä, jollei asianomainen ministeriö elä-
kesäätiön hakemuksesta erityisestä syystä
myönnä tästä poikkeusta. Tilintarkastajien
on annettava tilintarkastuskertomus kuukau-
den kuluessa hallitukselle.

39 §
Toimintakertomus on laadittava hyvän kir-

janpitotavan mukaisesti ja siinä on annettava
tietoja sellaisista eläkesäätiön tilan ja toimin-
nan arviointia varten tärkeistä seikoista, jois-
ta ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai
taseessa.

Tuloslaskelmassa tai taseessa taikka niiden
liitteenä on annettava seuraavat tiedot:

1) eläkesäätiön omistamat työnantajayritys-
ten osakkeet tai vastaavat osuudet sen mu-
kaan eriteltyinä kuin asianomainen ministe-
riö määrää;

2) eläkesäätiön omistamat toisten yh-
teisöjen osakkeet tai vastaavat osuudet sen
mukaan eriteltyinä kuin asianomainen mi-
nisteriö määrää;

3) sijoitusomaisuuteen kuuluvien velkakir-
jojen käypä arvo, taseen mukainen kirjanpi-
toarvo ja korkosaamisiin tai hankintamenoon
kirjatut, velkakirjojen hankintamenon ja ni-
mellisarvon erosta syntyneet, tuloutetut korot
sen mukaan eriteltyinä kuin asianomainen
ministeriö määrää;

4) eläkesäätiön velkakirja- tai muut saami-
set työnantajayrityksiltä sen mukaan eritel-
tyinä kuin asianomainen ministeriö määrää;

5) eläkesäätiön myöntämien rahalainojen
yhteismäärä hallituksen tai hallintoneuvoston
jäsenille tai asiamiehelle siten kuin asian-
omainen ministeriö tarkemmin määrää; edel-
lä tarkoitettuihin henkilöihin rinnastetaan
tällaisen henkilön aviopuoliso tai häneen
avioliitonomaisessa suhteessa oleva henkilö,
veli ja sisar sekä henkilön ja hänen aviopuo-
lisonsa tai häneen avioliitonomaisessa suh-

teessa olevan henkilön etenevässä tai ta-
kenevassa polvessa oleva sukulainen sekä
näiden henkilöiden aviopuolisot tai heihin
avioliitonomaisessa suhteessa olevat henki-
löt; sekä

6) eläkesäätiön antamat pantit ja velan va-
kuudeksi annetut kiinnitykset sekä eläkesää-
tiön antamat vastuusitoumukset.

40 §
Käyttöomaisuutta ovat esineet, erikseen

luovutettavissa olevat oikeudet ja muut hyö-
dykkeet, jotka on tarkoitettu tuottamaan tu-
loa jatkuvasti useana tilikautena ja jotka ei-
vät ole 2 momentissa tarkoitettua sijoi-
tusomaisuutta.

Sijoitusomaisuutta ovat varojen sijoittami-
seksi tai sijoitusten turvaamiseksi hankitut
arvopaperit, kiinteistöt ja muu vastaava
omaisuus.

Rahoitusomaisuutta ovat rahat, saamiset
sekä tilapäisesti muussa muodossa olevat
rahoitusvarat.

Käytöltään jaettu omaisuus kuuluu eri
omaisuusryhmiin käyttötarkoituksesta saadun
jakosuhteen perusteella jaettuna.

40 a §
Jos sellaisen hyödykkeen, joka on tarkoi-

tettu tuottamaan tuloa jatkuvasti useana tili-
kautena, valmistamiseen kohdistettavissa
olevan lainan korkomenot valmistusajalta ja
kirjanpitolain 4 luvun 5 §:n 2 momentin mu-
kaisen 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.

Jollei eläkesäätiö muuta näytä, samanlajis-
ten arvopapereiden hankintameno määrite-
tään olettaen, että arvopaperit on luovutettu
siinä järjestyksessä kuin ne on hankittu, tai
että luovutusjärjestys on ollut hankintajärjes-
tykselle päinvastainen. Samanlajisten arvo-
papereiden hankintamenoksi saadaan merkitä
myös toteutuneiden hankintamenojen kes-
kiarvo, joka on painotettu vastaavilla han-
kintamäärillä.

41 §
Taseeseen merkitään:
1) saamiset nimellisarvoon, kuitenkin enin-

tään todennäköiseen arvoon;
2) rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopape-
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rit ja muut sellaiset rahoitusvarat hankinta-
menon suuruisina tai, jos niiden käypä arvo
tilinpäätöspäivänä on sitä alempi, tämän
määräisinä;

3) eläkevastuu 43 §:n säännöksiä ja asian-
omaisen ministeriön määräyksiä noudattaen
laskettuun arvoon; sekä

4) muut velat nimellisarvoon tai, jos velka
on indeksiin taikka muuhun vertailuperustee-
seen sidottu, muuttuneen vertailuperusteen
mukaiseen nimellisarvoa korkeampaan ar-
voon.

Jos kulukirjaus, joka on tehty saamisista 1
momentin 1 ja 2 kohdan perusteella, osoit-
tautuu viimeistään tilikauden päättymispäivä-
nä aiheettomaksi, se on kirjattava kulukir-
jauksen oikaisuksi.

41 a §
Tilikauden päättyessä jäljellä olevan sijoi-

tusomaisuuden ja käyttöomaisuuden hankin-
tameno aktivoidaan. Rakennusten ja muiden
pitkävaikutteisten menojen sekä kaluston
hankintameno on poistettava vaikutusaika-
naan. Jos sijoitusomaisuuden käypä arvo on
tilikauden päättyessä hankintamenoa tai tä-
män momentin perusteella aikaisemmin teh-
dyillä arvonalennuksilla vähennettynä han-
kintamenoa pienempi, on erotus kirjattava
arvonalennuksena kuluksi. Jollei asianomai-
nen ministeriö erityisestä syystä toisin mää-
rää, käyttöomaisuudeksi ja saamiseksi kat-
sottavien sijoitusten osalta kuluksi kirjaami-
nen voidaan jättää suorittamatta, jos arvon
alentumista on pidettävä tilapäisenä. Jos ku-
lukirjaus osoittautuu viimeistään tilikauden
päättymispäivänä aiheettomaksi, se on kirjat-
tava kulukirjauksen oikaisuksi.

Joukkovelkakirjalainat ja muut raha- ja
pääomamarkkinavälineet voidaan merkitä
taseeseen 1 momentista poikkeavalla tavalla

siten kuin asianomainen ministeriö tarkem-
min määrää.

Jos maa- tai vesialueen, rakennuksen, ar-
vopaperin tai muun niihin verrattavan hyö-
dykkeen käypä arvo on tilinpäätöspäivänä
pysyvästi alkuperäistä hankintamenoa olen-
naisesti suurempi, saadaan taseeseen merkitä
vielä poistamatta olevan hankintamenon li-
säksi enintään käyvän arvon ja poistamatta
olevan hankintamenon erotuksen suuruinen
arvonkorotus. Arvonkorotusta vastaava mää-
rä on merkittävä tuloslaskelmaan. Jos arvon-
korotus osoittautuu aiheettomaksi, arvonko-
rotus on oikaistava tulosvaikutteisesti.

41 b §
Hyödyke siirretään sijoitus- tai käyttö-

omaisuusryhmästä toiseen 41 a §:ssä tarkoi-
tetun tasearvon määräisenä.

Taseen liitteenä on ilmoitettava tase-erä-
kohtaisesti sijoitusomaisuuden hankintameno
ja käypä arvo.

Asianomainen ministeriö antaa tarkemmat
määräykset sijoitusten käyvän arvon ja han-
kintamenon määrittämisestä sekä arvonkoro-
tusten enimmäismääristä.

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulu-
kuuta 1998. Lain 37, 38, 41 ja 41 b § ovat
voimassa 31 päivään maaliskuuta 1999.

Sen estämättä, mitä kirjanpitolain 9 luvun
2 §:ssä säädetään, kirjanpitolakia ja tämän
lain säännöksiä sovelletaan ensimmäisen
kerran eläkesäätiön kirjanpitoon siltä tilikau-
delta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2000
tai sen jälkeen.

Eläkesäätiö saa kuitenkin soveltaa 2 mo-
mentissa tarkoitettuja säännöksiä sinä tili-
kautena, joka on kulumassa tai alkaa tämän
lain tultua voimaan.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre
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L a k i

N:o 1136

vakuutuskassalain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

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 §
Vakuutuskassan kirjanpidossa ja tilinpää-

töksen laadinnassa on noudatettava kirjanpi-
tolakia (1336/1997) ja kirjanpitoasetusta
(1339/1997), jollei tämän luvun säännöksistä
muuta johdu.

Kirjanpitolain 1 luvun 4 §:n 1 momenttia,
5—8 §:ää, 3 luvun 1 §:n 3 momenttia,
2 §:n 2 momenttia, 6 ja 7 §:ää, 9—12 §:ää
sekä 13 §:n 1 ja 3 momenttia, 4 luvun
1—4 §:ää, 5 §:n 3—5 momenttia ja 7 §:ää,
5 luvun 2 §:ää, 3 §:n 2 momenttia, 4 §:ää,
5 §:n 1 momenttia, 6—13 §:ää, 16 ja
17 §:ää sekä 19 ja 20 §:ää sekä 6 ja 7 lukua
ei sovelleta vakuutuskassan tilinpäätöksen
laatimiseen.

71 §
Vakuutuskassan tilikausi on kalenterivuosi.

Kassan toiminnan alkaessa tai päättyessä
tilikausi saa olla tätä lyhyempi tai pitempi,
kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Vakuutuskassa ei ole velvollinen laatimaan
ja sisällyttämään tilinpäätökseensä konserni-
tilinpäätöstä.

72 §
Tilinpäätökseen kuuluvien asiakirjojen on

oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodos-

tettava yhtenäinen kokonaisuus. Tuloslaskel-
man ja taseen laatimisessa noudatettavista
kaavoista, liitetiedoista sekä toimintakerto-
muksen tarkemmasta sisällöstä on voimassa,
mitä tässä luvussa säädetään ja asianomaisen
ministeriön määräyksissä määrätään. Tilin-
päätöstä varmentamaan on laadittava tase-
erittelyt ja liitetietojen erittelyt, joiden tar-
kemmasta sisällöstä määrää asianomainen
ministeriö.

Asianomainen ministeriö päättää siitä, mil-
loin ja miten saadaan poiketa tilinpäätöksen
laatimista koskevista säännöksistä oikean ja
riittävän kuvan antamiseksi.

Hallituksen ja toimitusjohtajan on päivättä-
vä ja allekirjoitettava tilinpäätös. Jos halli-
tuksen jäsen tai toimitusjohtaja on esittänyt
eriävän mielipiteen tilinpäätöksestä, on tätä
koskeva lausuma liitettävä siihen hänen vaa-
timuksestaan.

Tilinpäätös on annettava tilintarkastajille
vähintään kuukautta ennen varsinaista kas-
sankokousta.

72 a §
Toimintakertomus on laadittava hyvän kir-

janpitotavan mukaisesti ja siinä on annettava
tietoja sellaisista vakuutuskassan tilan ja toi-
minnan arviointia varten tärkeistä seikoista,
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joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa
tai taseessa.

Jos kassa tilikauden aikana on sulautumi-
sen, jakautumisen tai vastuun siirron nojalla
vastaanottanut tai luovuttanut varoja ja vel-
koja, on siitä annettava toimintakertomuk-
sessa selostus.

Hallituksen on toimintakertomuksessa teh-
tävä esitys kassan yli- tai alijäämää koske-
viksi toimenpiteiksi.

72 b §
Tuloslaskelmassa tai taseessa taikka niiden

liitteenä on annettava seuraavat tiedot:
1) vakuutuskassan omistamat kassan osak-

kaina olevien työnantajayritysten osakkeet
tai vastaavat osuudet sen mukaan eriteltyinä
kuin asianomainen ministeriö määrää;

2) kassan omistamat toisten yhteisöjen
osakkeet tai vastaavat osuudet sen mukaan
eriteltyinä kuin asianomainen ministeriö
määrää;

3) jos kassalla on erilajisia takuuosuuksia,
on takuupääoma jaoteltava takuupääomala-
jeittain; niin ikään on ilmoitettava kassan
hallussa olevien omien takuuosuuksien lu-
kumäärä sekä niiden nimellisarvo;

4) sijoitusomaisuuteen kuuluvien velkakir-
jojen käypä arvo, taseen mukainen kirjanpi-
toarvo ja korkosaamisiin tai hankintamenoon
kirjatut, velkakirjojen hankintamenon ja ni-
mellisarvon erosta syntyneet, tuloutetut korot
sen mukaan eriteltyinä kuin ministeriö mää-
rää;

5) kassan velkakirja- tai muut saamiset
kassan osakkaana olevilta työnantajayrityk-
siltä sen mukaan eriteltyinä kuin asian-
omainen ministeriö määrää;

6) kassan myöntämien rahalainojen yhteis-
määrä hallituksen tai hallintoneuvoston jä-
senille tai toimitusjohtajalle siten kuin asian-
omainen ministeriö tarkemmin määrää; edel-
lä tarkoitettuihin henkilöihin rinnastetaan
tällaisen henkilön aviopuoliso tai häneen
avioliitonomaisessa suhteessa oleva henkilö,
veli ja sisar sekä henkilön ja hänen aviopuo-
lisonsa tai häneen avioliitonomaisessa suh-
teessa olevan henkilön etenevässä tai ta-
kenevassa polvessa oleva sukulainen sekä
näiden henkilöiden aviopuolisot tai heihin
avioliitonomaisessa suhteessa olevat henki-
löt; sekä

7) kassan antamat pantit ja velan vakuu-
deksi annetut kiinnitykset sekä kassan anta-
mat vastuusitoumukset.

73 §
Käyttöomaisuutta ovat esineet, erikseen

luovutettavissa olevat oikeudet ja muut hyö-
dykkeet, jotka on tarkoitettu tuottamaan tu-
loa jatkuvasti useana tilikautena ja jotka ei-
vät ole 2 momentissa tarkoitettua sijoi-
tusomaisuutta.

Sijoitusomaisuutta ovat varojen sijoittami-
seksi tai sijoitusten turvaamiseksi hankitut
arvopaperit, kiinteistöt ja muu vastaava
omaisuus.

Rahoitusomaisuutta ovat rahat, saamiset
sekä tilapäisesti muussa muodossa olevat
rahoitusvarat.

Käytöltään jaettu omaisuus kuuluu eri
omaisuusryhmiin käyttötarkoituksesta saadun
jakosuhteen perusteella jaettuna.

74 §
Jos sellaisen hyödykkeen, joka on tarkoi-

tettu tuottamaan tuloa jatkuvasti useana tili-
kautena, valmistamiseen kohdistettavissa ole-
van lainan korkomenot valmistusajalta ja
kirjanpitolain 4 luvun 5 §:n 2 momentin mu-
kaisen 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.

Jollei vakuutuskassa muuta näytä, saman-
lajisten arvopapereiden hankintameno määri-
tetään olettaen, että arvopaperit on luovutet-
tu siinä järjestyksessä kuin ne on hankittu,
tai että luovutusjärjestys on ollut hankinta-
järjestykselle päinvastainen. Samanlajisten
arvopapereiden hankintamenoksi saadaan
merkitä myös toteutuneiden hankinta-
menojen keskiarvo, joka on painotettu vas-
taavilla hankintamäärillä.

74 a §
Taseeseen merkitään:
1) saamiset nimellisarvoon, kuitenkin enin-

tään todennäköiseen arvoon;
2) rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopape-

rit ja muut sellaiset rahoitusvarat hankinta-
menon suuruisina tai, jos niiden käypä arvo
tilinpäätöspäivänä on sitä alempi, tämän
määräisinä;

3) vastuuvelka 79 §:n ja 80 §:n 2 momen-
tin säännöksiä ja asianomaisen ministeriön
määräyksiä noudattaen laskettuun arvoon;
sekä

4) muut velat nimellisarvoon tai, jos velka
on indeksiin taikka muuhun vertailuperustee-
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seen sidottu, muuttuneen vertailuperusteen
mukaiseen nimellisarvoa korkeampaan ar-
voon.

Jos kulukirjaus, joka on tehty saamisista 1
momentin 1 ja 2 kohdan perusteella, osoit-
tautuu viimeistään tilikauden päättymispäivä-
nä aiheettomaksi, se on kirjattava kulukir-
jauksen oikaisuksi.

74 b §
Tilikauden päättyessä jäljellä olevan sijoi-

tusomaisuuden ja käyttöomaisuuden hankin-
tameno aktivoidaan. Rakennusten ja muiden
pitkävaikutteisten menojen sekä kaluston
hankintameno on poistettava vaikutusaika-
naan. Jos sijoitusomaisuuden käypä arvo on
tilikauden päättyessä hankintamenoa tai tä-
män momentin perusteella aikaisemmin teh-
dyillä arvonalennuksilla vähennettynä han-
kintamenoa pienempi, on erotus kirjattava
arvonalennuksena kuluksi. Jollei asianomai-
nen ministeriö erityisestä syystä toisin mää-
rää, käyttöomaisuudeksi ja saamiseksi kat-
sottavien sijoitusten osalta kuluksi kirjaami-
nen voidaan jättää suorittamatta, jos arvon
alentumista on pidettävä tilapäisenä. Jos ku-
lukirjaus osoittautuu viimeistään tilikauden
päättymispäivänä aiheettomaksi, se on kirjat-
tava kulukirjauksen oikaisuksi.

Joukkovelkakirjalainat ja muut raha- ja
pääomamarkkinavälineet voidaan merkitä
taseeseen 1 momentista poikkeavalla tavalla
siten kuin asianomainen ministeriö tarkem-
min määrää.

Jos maa- tai vesialueen, rakennuksen, ar-
vopaperin tai muun niihin verrattavan hyö-

dykkeen käypä arvo on tilinpäätöspäivänä
pysyvästi alkuperäistä hankintamenoa olen-
naisesti suurempi, saadaan taseeseen merkitä
vielä poistamatta olevan hankintamenon li-
säksi enintään käyvän arvon ja poistamatta
olevan hankintamenon erotuksen suuruinen
arvonkorotus. Arvonkorotusta vastaava mää-
rä on merkittävä tuloslaskelmaan. Jos arvon-
korotus osoittautuu aiheettomaksi, arvonko-
rotus on oikaistava tulosvaikutteisesti.

74 c §
Hyödyke siirretään sijoitus- tai käyttö-

omaisuusryhmästä toiseen 74 b §:ssä tar-
koitetun tasearvon määräisenä.

Taseen liitteenä on ilmoitettava tase-erä-
kohtaisesti sijoitusomaisuuden hankintameno
ja käypä arvo.

Asianomainen ministeriö antaa tarkemmat
määräykset sijoitusten käyvän arvon ja han-
kintamenon määrittämisestä sekä arvonkoro-
tusten enimmäismääristä.

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulu-
kuuta 1998. Lain 70, 72, 74 a ja 74 c § ovat
voimassa 31 päivään maaliskuuta 1999.

Sen estämättä, mitä kirjanpitolain 9 luvun
2 §:ssä säädetään, kirjanpitolakia ja tämän
lain säännöksiä sovelletaan ensimmäisen
kerran vakuutuskassan kirjanpitoon siltä
tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuu-
ta 2000 tai sen jälkeen.

Vakuutuskassa saa kuitenkin soveltaa 2
momentissa tarkoitettuja säännöksiä sinä
tilikautena, joka on kulumassa tai alkaa tä-
män lain tultua voimaan.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre
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A s e t u s

N:o 1137

eläkesäätiön eläkevastuun katteesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun elä-
kesäätiölain (1774/1995) 46 §:n 5 momentin nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen

kuuluvaa valtiota;
2) säännellyillä markkinoilla ETA-valtios-

sa sijaitsevaa, ETA-valtion viranomaisen
valvonnan alaista arvopaperipörssiä ja muuta
ETA-valtiossa toimivaa vaihdantajärjestel-
mää, joka asianomaisen ministeriön antami-
en määräysten mukaan rinnastetaan tällai-
seen arvopaperipörssiin;

3) eläkevastuun bruttomäärällä määrää,
joka eläkesäätiön on eläkesäätiölain
(1774/1995) 46 §:n 1 momentin mukaan ka-
tettava ennen mainitun pykälän 3 momentis-
sa säädettyjen erien vähentämistä;

4) velkasitoumuksella velkasitoumukseen
perustuvaa laina- ja muuta saamista sekä
joukkovelkakirjalainaa ja muita raha- ja pää-
omamarkkinavälineitä, ei kuitenkaan osaket-
ta, osuutta, johdannaissopimusta eikä sellais-
ta sitoumusta, jolla on huonompi etuoikeus
kuin velallisen muilla sitoumuksilla;

5) kiinteistöyhteisöllä yhteisöä, jonka pää-
asiallisena tarkoituksena on omistaa 7 §:n 1
momentin 1—3 kohdassa mainittuja varoja;

6) konsernilla osakeyhtiölaissa (734/1978)
tarkoitettua konsernia; sekä

7) takauksella velkasitoumuksen takaajan
antamaa omavelkaista takausta.

2 §

Soveltamisalan tarkennukset

Tämän asetuksen säännöksiä ETA-valtiois-
ta sovelletaan siinä laajuudessa ja sellaisin
edellytyksin kuin asianomainen ministeriö
määrää myös muuhun valtioon, jonka minis-
teriö määräyksessään tai yksittäistapauksessa
eläkesäätiön hakemuksesta rinnastaa ETA-
valtioon.

Mitä tässä asetuksessa säädetään vel-
kasitoumuksesta, koskee myös sille kertynyt-
tä korkoa.

Tämän asetuksen säännöksiä kiinteistöistä,
rakennuksista ja eläkesäätiölain 46 §:n 5
momentin 5 kohdassa tarkoitetuista oikeuk-
sista sovelletaan myös sellaisen kiinteistöyh-
teisön, jonka kotipaikka on ETA-valtiossa
ja jossa eläkesäätiöllä on määräämisvalta,
omistamiin tällaisiin varoihin samalla tavoin
kuin jos nämä varat olisivat eläkesäätiön
suorassa omistuksessa. Mitä tässä momentis-
sa säädetään, koskee myös kiinteistöyh-
teisöä, jonka kotipaikka on ETA-valtiossa ja
jossa eläkesäätiöllä on määräämisvalta yh-
dessä yhden tai useamman saman työnanta-
jan tai samaan konserniin kuuluvan työnan-
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tajan eläkesäätiön kanssa taikka jonka asian-
omainen ministeriö eläkesäätiön hakemuk-
sesta rinnastaa tässä momentissa tarkoitet-
tuun kiinteistöyhteisöön.

2 luku

B-eläkesäätiön ja AB-eläkesäätiön
B-osaston eläkevastuun bruttomäärän

kattaminen

3 §

Luvun soveltamisala

Tämän luvun säännöksiä sovelletaan B-elä-
kesäätiöön ja AB-eläkesäätiön B-osas-
toon.

4 §

Omaisuuslajit, joilla voidaan kattaa koko
eläkevastuun bruttomäärä

Eläkevastuun koko bruttomäärän katteena
saa olla:

1) velkasitoumuksia, joissa velallisena tai
takaajana on ETA-valtio, Ahvenanmaan
maakunta tai sellainen kansainvälinen yhtei-
sö, jonka jäsenistä ainakin yksi on ETA-val-
tio;

2) velkasitoumuksia, joissa velallisena tai
takaajana on ETA-valtiossa sijaitseva sellai-
nen kunta, kuntayhtymä, julkisyhteisönä toi-
miva seurakunta tai muu sellainen niihin
rinnastettava alueellinen julkisyhteisö, jolla
tai jonka jäsenillä on veronkanto-oikeus;

3) velkasitoumuksia, joissa velallisena tai
takaajana on ETA-valtiossa toimiluvan saa-
nut julkisen valvonnan alainen talletuspankki
tai vakuutusyhtiö tai muu sellainen yhteisö,
jonka asianomainen ministeriö rinnastaa
edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai va-
kuutusyhtiöön;

4) rahasto-osuuksia sijoitusrahastoissa, jot-
ka sääntöjensä mukaan sijoittavat varansa
tässä pykälässä tarkoitettuihin omaisuuslajei-
hin ja jotka on perustanut ETA-valtiossa toi-
miluvan saanut julkisen valvonnan alainen
rahastoyhtiö, jonka kotipaikka on ETA-val-
tiossa;

5) rahasto-osuuksia muissa sijoitusrahastoi-
hin rinnastettavissa ETA-valtiossa julkisen
valvonnan alaisissa yhteissijoitusyrityksissä,
joiden kotipaikka on ETA-valtiossa ja jotka

sääntöjensä mukaan sijoittavat varansa tässä
pykälässä tarkoitettuihin omaisuuslajeihin; ja

6) velkasitoumuksia, joiden vakuutena on
1—5 kohdassa tarkoitettuja velkasitoumuksia
tai rahasto-osuuksia.

Asianomainen ministeriö antaa tarkemmat
määräykset 1 momentin 4 ja 5 kohdassa tar-
koitettujen rahasto-osuuksien lukemisesta
eläkevastuun bruttomäärän katteeseen.

5 §

Velkasitoumukset, joilla voidaan kattaa
yhteensä enintään 50 prosenttia

eläkevastuun bruttomäärästä

Eläkevastuun bruttomäärän katteena saa
olla yhteensä enintään 50 prosenttia brutto-
määrästä:

1) velkasitoumuksia, joissa velallisena tai
takaajana on ETA-valtiossa toimiluvan saa-
nut julkisen valvonnan alainen muu luotto-
laitos kuin 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa
tarkoitettu talletuspankki tai siihen saman
kohdan nojalla rinnastettu muu yhteisö;

2) velkasitoumuksia, joissa velallisena on
yhteisö, jonka kotipaikka on ETA-valtiossa
ja jonka osakkeilla tai osuuksilla käydään
kauppaa säännellyillä markkinoilla ETA-val-
tiossa;

3) velkasitoumuksia, joilla käydään kaup-
paa säännellyillä markkinoilla ETA-valtiossa
ja joissa velallisena on muu kuin 1 tai 2
kohdassa taikka 4 §:n 1 momentin 1—3
kohdassa tarkoitettu yhteisö; ja

4) velkasitoumuksia, joiden vakuutena on
1—3 kohdassa tarkoitettuja velkasitoumuk-
sia.

6 §

Omaisuuslajit, joilla voidaan kattaa yhteensä
enintään 50 prosenttia eläkevastuun

bruttomäärästä

Eläkevastuun bruttomäärän katteena saa
olla yhteensä enintään 50 prosenttia brutto-
määrästä:

1) osakkeita ja osuuksia yhteisöissä, joiden
kotipaikka on ETA-valtiossa ja joiden osak-
keilla tai osuuksilla käydään kauppaa sään-
nellyillä markkinoilla ETA-valtiossa, lukuun
ottamatta osakkeita ja osuuksia kiinteistöyh-
teisöissä;

2) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen yh-
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teisöjen liikkeeseen laskemia sitoumuksia,
joilla on huonompi etuoikeus kuin yhteisön
muilla sitoumuksilla;

3) rahasto-osuuksia sijoitusrahastoissa, jot-
ka sääntöjensä mukaan sijoittavat varansa 4
tai 5 §:ssä tai tässä pykälässä tarkoitettuihin
omaisuuslajeihin ja jotka on perustanut
ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen
valvonnan alainen rahastoyhtiö, jonka koti-
paikka on ETA-valtiossa;

4) rahasto-osuuksia muissa sijoitusrahastoi-
hin rinnastettavissa ETA-valtiossa julkisen
valvonnan alaisissa yhteissijoitusyrityksissä,
joiden kotipaikka on ETA-valtiossa ja jotka
sääntöjensä mukaan sijoittavat varansa 4 tai
5 §:ssä tai tässä pykälässä tarkoitettuihin
omaisuuslajeihin; ja

5) velkasitoumuksia, joiden vakuutena on
1—4 kohdassa tarkoitettuja osakkeita,
osuuksia, sitoumuksia tai rahasto-osuuksia.

Asianomainen ministeriö antaa tarkemmat
määräykset 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tar-
koitettujen rahasto-osuuksien lukemisesta
eläkevastuun bruttomäärän katteeseen.

7 §

Omaisuuslajit, joilla voidaan kattaa yhteensä
enintään 40 tai 70 prosenttia eläkevastuun

bruttomäärästä

Eläkevastuun bruttomäärän katteena saa
olla yhteensä enintään 40 prosenttia brutto-
määrästä:

1) ETA-valtiossa olevia kiinteistöjä ja ra-
kennuksia;

2) eläkesäätiölain 46 §:n 5 momentin 5
kohdassa tarkoitettuja ETA-valtiossa olevaan
kiinteään omaisuuteen tai vesivoimaan koh-
distuvia oikeuksia;

3) osakkeita ja osuuksia kiinteistöyh-
teisöissä, joiden kotipaikka on ETA-valtios-
sa; ja

4) velkasitoumuksia ja rakennusaikaisia
saamisia 3 kohdan mukaisilta kiinteistöyhtei-
söiltä, joissa eläkesäätiöllä on määräämisval-
ta.

Yhdessä 1 momentissa mainittujen omai-
suuslajien kanssa saa yhteensä enintään 70
prosenttia eläkevastuun bruttomäärää vastaa-
va osa katteesta olla sellaisia velkasitoumuk-
sia, joiden vakuudeksi on voimassa kiinnitys
1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuun
omaisuuslajiin taikka joiden vakuutena on
1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja osak-
keita tai osuuksia.

8 §

Eräiden yksittäisten riskikeskittymien
rajoittaminen 25 prosenttiin eläkevastuun

bruttomäärästä

Eläkevastuun bruttomäärän katteena ole-
vista varoista ja sitoumuksista saa yksittäi-
seen kohteeseen olla sijoitettuna enintään 25
prosenttia bruttomäärästä, jos kysymyksessä
on sijoitus:

1) velkasitoumuksiin, joissa velallisena tai
takaajana on 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa
tarkoitettu julkisyhteisö tai 5 §:n 1 kohdassa
tarkoitettu luottolaitos; tai

2) 4 §:n 1 momentin 4 tai 5 kohdassa tai 6
§:n 1 momentin 3 tai 4 kohdassa tarkoitet-
tuun sijoitusrahastoon tai siihen rinnastetta-
vaan yhteissijoitusyritykseen.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettui-
hin velkasitoumuksiin rinnastetaan vel-
kasitoumukset, joiden vakuutena on mainit-
tuja velkasitoumuksia.

Jos 1 momentissa tarkoitettu yhteisö notee-
rataan säännellyillä markkinoilla, enimmäis-
rajaa sovellettaessa lasketaan yhteen myös
yhteisön osakkeet ja osuudet sekä sitoumuk-
set, joilla on huonompi etuoikeus kuin yh-
teisön muilla sitoumuksilla.

9 §

Eräiden yksittäisten riskikeskittymien
rajoittaminen 15 prosenttiin eläkevastuun

bruttomäärästä

Eläkevastuun bruttomäärän katteena ole-
vista varoista ja sitoumuksista saa yksittäi-
seen kohteeseen olla sijoitettuna enintään 15
prosenttia bruttomäärästä, jos kysymyksessä
on sijoitus:

1) 7 §:n 1 momentin 1—3 kohdassa tar-
koitettuun kiinteistöön, rakennukseen, oikeu-
teen tai kiinteistöyhteisöön;

2) velkasitoumuksiin, joiden vakuudeksi
on voimassa kiinnitys yhteen 1 kohdassa
tarkoitettuun kohteeseen tai joiden vakuutena
on osakkeita ja osuuksia samassa kiinteis-
töyhteisössä; tai

3) velkasitoumuksiin ja rakennusaikaisiin
saamisiin 7 §:n 1 momentin 3 kohdassa tar-
koitetulta kiinteistöyhteisöltä, jossa eläkesää-
tiöllä on määräämisvalta.

Jos kiinteistö, rakennus, 1 momentin 1
kohdassa tarkoitetun oikeuden kohde tai vel-
kasitoumuksen vakuudeksi vahvistetun kiin-
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nityksen kohde ovat yksi ja sama tai ne si-
jaitsevat niin lähekkäin toisiaan, että niitä
voidaan pitää yhtenä sijoituksena, kaikki
tähän kohteeseen liittyvät 1 momentissa tar-
koitetut sijoitukset on laskettava yhteen mai-
nitussa momentissa säädettyä enimmäisrajaa
sovellettaessa.

10 §

Eräiden yksittäisten riskikeskittymien
rajoittaminen 5 tai 10 prosenttiin

eläkevastuun bruttomäärästä

Eläkevastuun bruttomäärän katteena ole-
vista varoista ja sitoumuksista saa olla sijoi-
tettuna enintään 5 prosenttia bruttomäärästä
6 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoite-
tun saman yhteisön osakkeisiin ja osuuksiin
sekä sellaisiin sitoumuksiin, joilla on huo-
nompi etuoikeus kuin yhteisön muilla si-
toumuksilla.

Yhdessä 1 momentissa tarkoitettujen omai-
suuslajien kanssa saa yhteensä enintään 10
prosenttia eläkevastuun bruttomäärää vastaa-
va osa katteesta olla:

1) saman yhteisön velkasitoumuksia, joilla
ei ole vakuutta tai joiden vakuutena on 1
momentissa tarkoitettuja varoja; ja

2) muiden velallisten antamia velkasitou-
muksia, joiden vakuutena on 1 momentissa
tai edellä 1 kohdassa tarkoitettuja saman
yhteisön varoja.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädetyn lisäksi
katteena olevista varoista ja sitoumuksista
saa olla sijoitettuna yhteensä enintään 10
prosenttia saman yhteisön 5 §:n 3 kohdassa
tarkoitettuihin velkasitoumuksiin.

11 §

Työnantajariskin pienentäminen

Eläkevastuun bruttomäärän katteena ole-
vista varoista ja sitoumuksista saa olla sijoi-
tettuna 4—7 §:ssä tarkoitettuun sellaiseen
omaisuuteen, jonka arvo perustuu pääosin
työnantajan toimintaan, enintään 25 prosent-
tia bruttomäärästä. Yhden toiminnallisen
kokonaisuuden muodostavaan kohteeseen
saa tällöin kuitenkin olla sijoitettuna enin-
tään 15 prosenttia eläkevastuun bruttomää-
rästä.

Asianomainen ministeriö voi erityisistä
syistä myöntää määräajaksi poikkeuksia 1
momentin säännöksistä.

12 §

Konsernirajoitus

Edellä 5, 6, 8, 10 ja 11 §:ssä säädettyjä
enimmäisrajoja sovellettaessa on laskettava
yhteen myös sijoitukset, jotka kohdistuvat
tai liittyvät yhteisön kanssa samaan konser-
niin kuuluvaan muuhun yhteisöön.

13 §

Valuuttariskin rajoittaminen

Enintään 20 prosenttia eläkevastuun brut-
tomäärän katteena olevista varoista ja si-
toumuksista saa olla muun valuutan kuin
euron määräisiä tai sellaisia varoja ja si-
toumuksia, joita ei ole täysin suojattu va-
luuttakurssien muutoksilta.

3 luku

A-eläkesäätiön ja AB-eläkesäätiön
A-osaston eläkevastuun kattaminen

14 §

Eläkesäätiölain 47 §:n 2 momentin
mukainen kate

Eläkesäätiölain 47 §:n 2 momentissa tar-
koitettuun A-eläkesäätiön ja AB-eläkesäätiön
A-osaston eläkevastuun 75 prosenttiin kat-
teesta sovelletaan tämän asetuksen säännök-
siä.

15 §

Muu kate

Muu kuin eläkesäätiölain 47 §:n 2 momen-
tin kolmannessa virkkeessä tarkoitetun elä-
kevastuun katteen osa saa olla sen lisäksi,
mitä tämän asetuksen 4—13 §:ssä säädetään:

1) velkasitoumuksia, joissa velallisena on
työnantaja ja joilla ei ole työnantajasta riip-
pumatonta 4—7 §:n mukaista vakuutta, yh-
dessä työnantajan säännellyillä markkinoilla
ETA-valtiossa noteerattujen osakkeiden ja
osuuksien kanssa yhteensä enintään 10 pro-
senttia eläkevastuun bruttomäärästä; sekä

2) muita varoja ja sitoumuksia.
Asianomainen ministeriö antaa tarkemmat

määräykset siitä, millaisin edellytyksin ja
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rajoituksin 1 momentin 2 kohdassa tarkoi-
tetut varat saadaan lukea katteeseen.

4 luku

Erinäiset säännökset

16 §

Poikkeusluvan antaminen enimmäisrajan
ylittämiseen

Asianomainen ministeriö voi eläkesäätiön
hakemuksesta antaa määräajaksi luvan
5—10 ja 15 §:ssä säädetyn enimmäisrajan
ylitykseen.

17 §

Määräystenantovaltuus

Asianomainen ministeriö antaa tarkemmat
määräykset eläkevastuun kattamisesta ja tä-
män asetuksen täytäntöönpanosta. Ministeri-
ön on määrättävä erityisesti katteeseen kuu-
luvien varojen ja sitoumusten sijainnista,
johdannaissopimusten käytöstä katteen yh-
teydessä, vakuuksien arvostuksesta ja va-
kuuksien merkityksestä luettaessa katteeseen
niitä sitoumuksia, joihin vakuudet liittyvät,
katteen luetteloimisesta sekä eläkesäätiön
varojen sijoittamista koskevista suuntavii-
voista, jotka eläkesäätiön hallituksen on laa-
dittava ja pidettävä ajan tasalla.

Ministeriö voi yksittäistapauksissa määrä-
tä, jos siihen eläkesäätiölain 46 §:n 2 mo-
mentin soveltamisen kannalta on erityistä
syytä, ettei tiettyjä varoja saa lukea eläkesää-
tiön eläkevastuun katteeseen.

5 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

18 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä
joulukuuta 1998. Tämän asetuksen 13 §:ää
sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta
1999.

Tällä asetuksella kumotaan eläkesäätiön
eläkevastuun katteesta 29 päivänä joulukuuta
1995 annettu asetus (1780/1995).

19 §

Siirtymäsäännökset

Jos eläkesäätiön eläkevastuun bruttomää-
rän katteena olevat 5—11 ja 15 §:ssä tarkoi-
tetut varat ja sitoumukset ylittävät tämän
asetuksen voimaan tullessa mainituissa pykä-
lissä säädetyt enimmäisrajat, eläkesäätiön on
31 päivään joulukuuta 2005 mennessä huo-
lehdittava ylityksen poistamisesta. Näiden
varojen ja sitoumusten määrä tai suhteellinen
osuus katteena olevista kaikista varoista ja
sitoumuksista ei saa nousta niin kauan kuin
enimmäisraja ylittyy. Jos varojen ja si-
toumusten määrä on alentunut, mutta edel-
leen ylittää säädetyn enimmäismäärän, varo-
jen ja sitoumusten määrä ei enää saa nousta
näin alentuneesta määrästä.

Tällä asetuksella kumotun asetuksen 14
§:ää sovelletaan 31 päivään joulukuuta 1998
saakka.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre
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A s e t u s

N:o 1138

vakuutuskassan vastuuvelan katteesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun
vakuutuskassalain (1164/1992) 83 §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa
1777/1995:

1 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen

kuuluvaa valtiota;
2) säännellyillä markkinoilla ETA-valtios-

sa sijaitsevaa, ETA-valtion viranomaisen
valvonnan alaista arvopaperipörssiä ja muuta
ETA-valtiossa toimivaa vaihdantajärjestel-
mää, joka asianomaisen ministeriön antami-
en määräysten mukaan rinnastetaan tällai-
seen arvopaperipörssiin;

3) vastuuvelan bruttomäärällä vastuuvelan
kokonaismäärää ennen vakuutuskassalain
(1164/1992) 83 §:n 3 momentissa säädetty-
jen erien vähentämistä; lakisääteistä eläkeva-
kuutustoimintaa harjoittavan eläkekassan
osalta vastuuvelan bruttomäärään luetaan
myös vakuutuskassalain 83 §:n 7 momentis-
sa tarkoitetut erät;

4) velkasitoumuksella velkasitoumukseen
perustuvaa laina- ja muuta saamista sekä
joukkovelkakirjalainaa ja muita raha- ja pää-
omamarkkinavälineitä, ei kuitenkaan osaket-
ta, osuutta, johdannaissopimusta eikä sellais-
ta sitoumusta, jolla on huonompi etuoikeus
kuin velallisen muilla sitoumuksilla;

5) kiinteistöyhteisöllä yhteisöä, jonka pää-
asiallisena tarkoituksena on omistaa 6 §:n 1
momentin 1—3 kohdassa mainittuja varoja;

6) konsernilla osakeyhtiölaissa (734/1978)
tarkoitettua konsernia; sekä

7) takauksella velkasitoumuksen takaajan
antamaa omavelkaista takausta.

2 §

Soveltamisalan tarkennukset

Tämän asetuksen säännöksiä ETA-valtiois-
ta sovelletaan siinä laajuudessa ja sellaisin
edellytyksin kuin asianomainen ministeriö
määrää myös muuhun valtioon, jonka minis-
teriö määräyksessään tai yksittäistapauksessa
vakuutuskassan hakemuksesta rinnastaa
ETA-valtioon.

Mitä tässä asetuksessa säädetään vel-
kasitoumuksesta, koskee myös sille kertynyt-
tä korkoa.

Tämän asetuksen säännöksiä kiinteistöistä,
rakennuksista ja vakuutuskassalain 83 §:n 5
momentin 5 kohdassa tarkoitetuista oikeuk-
sista sovelletaan myös sellaisen kiinteistöyh-
teisön, jonka kotipaikka on ETA-valtiossa ja
jossa vakuutuskassalla on määräämisvalta,
omistamiin tällaisiin varoihin samalla tavoin
kuin jos nämä varat olisivat vakuutuskassan
suorassa omistuksessa.

3 §

Omaisuuslajit, joilla voidaan kattaa koko
vastuuvelan bruttomäärä

Vastuuvelan koko bruttomäärän katteena
saa olla:
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1) velkasitoumuksia, joissa velallisena tai
takaajana on ETA-valtio, Ahvenanmaan
maakunta tai sellainen kansainvälinen yhtei-
sö, jonka jäsenistä ainakin yksi on ETA-val-
tio;

2) velkasitoumuksia, joissa velallisena tai
takaajana on ETA-valtiossa sijaitseva sellai-
nen kunta, kuntayhtymä, julkisyhteisönä toi-
miva seurakunta tai muu sellainen niihin
rinnastettava alueellinen julkisyhteisö, jolla
tai jonka jäsenillä on veronkanto-oikeus;

3) velkasitoumuksia, joissa velallisena tai
takaajana on ETA-valtiossa toimiluvan saa-
nut julkisen valvonnan alainen talletuspankki
tai vakuutusyhtiö tai muu sellainen yhteisö,
jonka asianomainen ministeriö rinnastaa
edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai va-
kuutusyhtiöön;

4) rahasto-osuuksia sijoitusrahastoissa, jot-
ka sääntöjensä mukaan sijoittavat varansa
tässä pykälässä tarkoitettuihin omaisuuslajei-
hin ja jotka on perustanut ETA-valtiossa toi-
miluvan saanut julkisen valvonnan alainen
rahastoyhtiö, jonka kotipaikka on ETA-val-
tiossa;

5) rahasto-osuuksia muissa sijoitusrahastoi-
hin rinnastettavissa ETA-valtiossa julkisen
valvonnan alaisissa yhteissijoitusyrityksissä,
joiden kotipaikka on ETA-valtiossa ja jotka
sääntöjensä mukaan sijoittavat varansa tässä
pykälässä tarkoitettuihin omaisuuslajeihin; ja

6) velkasitoumuksia, joiden vakuutena on
1—5 kohdassa tarkoitettuja velkasitoumuksia
tai rahasto-osuuksia.

Asianomainen ministeriö antaa tarkemmat
määräykset 1 momentin 4 ja 5 kohdassa tar-
koitettujen rahasto-osuuksien lukemisesta
vastuuvelan bruttomäärän katteeseen.

4 §

Velkasitoumukset, joilla voidaan kattaa
yhteensä enintään 50 prosenttia vastuuvelan

bruttomäärästä

Vastuuvelan bruttomäärän katteena saa olla
yhteensä enintään 50 prosenttia brutto-
määrästä:

1) velkasitoumuksia, joissa velallisena tai
takaajana on ETA-valtiossa toimiluvan saa-
nut julkisen valvonnan alainen muu luotto-
laitos kuin 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa
tarkoitettu talletuspankki tai siihen saman
kohdan nojalla rinnastettu muu yhteisö;

2) velkasitoumuksia, joissa velallisena on

yhteisö, jonka kotipaikka on ETA-valtiossa
ja jonka osakkeilla tai osuuksilla käydään
kauppaa säännellyillä markkinoilla ETA-val-
tiossa;

3) velkasitoumuksia, joilla käydään kaup-
paa säännellyillä markkinoilla ETA-valtiossa
ja joissa velallisena on muu kuin 1 tai 2
kohdassa taikka 3 §:n 1 momentin 1—3
kohdassa tarkoitettu yhteisö; ja

4) velkasitoumuksia, joiden vakuutena on
1—3 kohdassa tarkoitettuja velkasitoumuk-
sia.

5 §

Omaisuuslajit, joilla voidaan kattaa yhteensä
enintään 50 prosenttia vastuuvelan

bruttomäärästä

Vastuuvelan bruttomäärän katteena saa
olla yhteensä enintään 50 prosenttia brutto-
määrästä:

1) osakkeita ja osuuksia yhteisöissä, joiden
kotipaikka on ETA-valtiossa ja joiden osak-
keilla tai osuuksilla käydään kauppaa sään-
nellyillä markkinoilla ETA-valtiossa, lukuun
ottamatta osakkeita ja osuuksia kiinteistöyh-
teisöissä;

2) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen yh-
teisöjen liikkeeseen laskemia sitoumuksia,
joilla on huonompi etuoikeus kuin yhteisön
muilla sitoumuksilla;

3) rahasto-osuuksia sijoitusrahastoissa, jot-
ka sääntöjensä mukaan sijoittavat varansa 3
tai 4 §:ssä tai tässä pykälässä tarkoitettuihin
omaisuuslajeihin ja jotka on perustanut
ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen
valvonnan alainen rahastoyhtiö, jonka koti-
paikka on ETA-valtiossa;

4) rahasto-osuuksia muissa sijoitusrahastoi-
hin rinnastettavissa ETA-valtiossa julkisen
valvonnan alaisissa yhteissijoitusyrityksissä,
joiden kotipaikka on ETA-valtiossa ja jotka
sääntöjensä mukaan sijoittavat varansa 3 tai
4 §:ssä tai tässä pykälässä tarkoitettuihin
omaisuuslajeihin; ja

5) velkasitoumuksia, joiden vakuutena on
1—4 kohdassa tarkoitettuja osakkeita,
osuuksia, sitoumuksia tai rahasto-osuuksia.

Asianomainen ministeriö antaa tarkemmat
määräykset 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tar-
koitettujen rahasto-osuuksien lukemisesta
vastuuvelan bruttomäärän katteeseen.
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6 §

Omaisuuslajit, joilla voidaan kattaa yhteensä
enintään 40 tai 70 prosenttia vastuuvelan

bruttomäärästä

Vastuuvelan bruttomäärän katteena saa
olla yhteensä enintään 40 prosenttia brutto-
määrästä:

1) ETA-valtiossa olevia kiinteistöjä ja ra-
kennuksia;

2) vakuutuskassalain 83 §:n 5 momentin 5
kohdassa tarkoitettuja ETA-valtiossa olevaan
kiinteään omaisuuteen tai vesivoimaan koh-
distuvia oikeuksia;

3) osakkeita ja osuuksia kiinteistöyh-
teisöissä, joiden kotipaikka on ETA-valtios-
sa; ja

4) velkasitoumuksia ja rakennusaikaisia
saamisia 3 kohdan mukaisilta kiinteistöyhtei-
söiltä, joissa vakuutuskassalla on määräämis-
valta.

Yhdessä 1 momentissa mainittujen omai-
suuslajien kanssa saa yhteensä enintään 70
prosenttia vastuuvelan bruttomäärää vastaava
osa katteesta olla sellaisia velkasitoumuksia,
joiden vakuudeksi on voimassa kiinnitys 1
momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuun
omaisuuslajiin taikka joiden vakuutena on 1
momentin 3 kohdassa tarkoitettuja osakkeita
tai osuuksia.

7 §

Eräiden yksittäisten riskikeskittymien
rajoittaminen 25 prosenttiin vastuuvelan

bruttomäärästä

Vastuuvelan bruttomäärän katteena olevis-
ta varoista saa yksittäiseen kohteeseen olla
sijoitettuna enintään 25 prosenttia bruttomää-
rästä, jos kysymyksessä on sijoitus:

1) velkasitoumuksiin, joissa velallisena tai
takaajana on 3 §:n 1 momentin 2 kohdassa
tarkoitettu julkisyhteisö tai 4 §:n 1 kohdassa
tarkoitettu luottolaitos; tai

2) 3 §:n 1 momentin 4 tai 5 kohdassa tai 5
§:n 1 momentin 3 tai 4 kohdassa tarkoitet-
tuun sijoitusrahastoon tai siihen rinnastetta-
vaan yhteissijoitusyritykseen.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettui-
hin velkasitoumuksiin rinnastetaan vel-
kasitoumukset, joiden vakuutena on mainit-
tuja velkasitoumuksia.

Jos 1 momentissa tarkoitettu yhteisö notee-
rataan säännellyillä markkinoilla, enimmäis-

rajaa sovellettaessa lasketaan yhteen myös
yhteisön osakkeet ja osuudet sekä sitoumuk-
set, joilla on huonompi etuoikeus kuin yh-
teisön muilla sitoumuksilla.

8 §

Eräiden yksittäisten riskikeskittymien
rajoittaminen 15 prosenttiin vastuuvelan

bruttomäärästä

Vastuuvelan bruttomäärän katteena olevis-
ta varoista saa yksittäiseen kohteeseen olla
sijoitettuna enintään 15 prosenttia bruttomää-
rästä, jos kysymyksessä on sijoitus:

1) 6 §:n 1 momentin 1—3 kohdassa tar-
koitettuun kiinteistöön, rakennukseen, oikeu-
teen tai kiinteistöyhteisöön;

2) velkasitoumuksiin, joiden vakuudeksi
on voimassa kiinnitys yhteen 1 kohdassa
tarkoitettuun kohteeseen tai joiden vakuutena
on osakkeita ja osuuksia samassa kiinteis-
töyhteisössä; tai

3) velkasitoumuksiin ja rakennusaikaisiin
saamisiin 6 §:n 1 momentin 3 kohdassa tar-
koitetulta kiinteistöyhteisöltä, jossa vakuu-
tuskassalla on määräämisvalta.

Jos kiinteistö, rakennus, 1 momentin 1
kohdassa tarkoitetun oikeuden kohde tai vel-
kasitoumuksen vakuudeksi vahvistetun kiin-
nityksen kohde ovat yksi ja sama tai ne si-
jaitsevat niin lähekkäin toisiaan, että niitä
voidaan pitää yhtenä sijoituksena, kaikki
tähän kohteeseen liittyvät 1 momentissa tar-
koitetut sijoitukset on laskettava yhteen mai-
nitussa momentissa säädettyä enimmäisrajaa
sovellettaessa.

9 §

Eräiden yksittäisten riskikeskittymien
rajoittaminen 5 tai 10 prosenttiin

vastuuvelan bruttomäärästä

Vastuuvelan bruttomäärän katteena olevis-
ta varoista saa olla sijoitettuna enintään 5
prosenttia bruttomäärästä 5 §:n 1 momentin
1 ja 2 kohdassa tarkoitetun saman yhteisön
osakkeisiin ja osuuksiin sekä sellaisiin si-
toumuksiin, joilla on huonompi etuoikeus
kuin yhteisön muilla sitoumuksilla.

Yhdessä 1 momentissa tarkoitettujen omai-
suuslajien kanssa saa yhteensä enintään 10
prosenttia vastuuvelan bruttomäärää vastaava
osa katteesta olla:

1) saman yhteisön velkasitoumuksia, joilla
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ei ole vakuutta tai joiden vakuutena on 1
momentissa tarkoitettuja varoja; ja

2) muiden velallisten antamia velkasitou-
muksia, joiden vakuutena on 1 momentissa
tai edellä 1 kohdassa tarkoitettuja saman
yhteisön varoja.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädetyn lisäksi
katteena olevista varoista saa olla sijoitettuna
yhteensä enintään 10 prosenttia saman yh-
teisön 4 §:n 3 kohdassa tarkoitettuihin vel-
kasitoumuksiin.

10 §

Osakasriskin pienentäminen

Vastuuvelan bruttomäärän katteena olevis-
ta varoista saa olla sijoitettuna 3—6 §:ssä
tarkoitettuun sellaiseen omaisuuteen, jonka
arvo perustuu pääosin vakuutuskassan osak-
kaan toimintaan, enintään 25 prosenttia brut-
tomäärästä. Yhden toiminnallisen koko-
naisuuden muodostavaan kohteeseen saa täl-
löin kuitenkin olla sijoitettuna enintään 15
prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä.

Asianomainen ministeriö voi erityisistä
syistä myöntää määräajaksi poikkeuksia 1
momentin säännöksistä.

11 §

Konsernirajoitus

Edellä 4, 5, 7, 9 ja 10 §:ssä säädettyjä
enimmäisrajoja sovellettaessa on laskettava
yhteen myös sijoitukset, jotka kohdistuvat
tai liittyvät yhteisön kanssa samaan konser-
niin kuuluvaan muuhun yhteisöön.

12 §

Valuuttariskin rajoittaminen

Enintään 20 prosenttia vastuuvelan brutto-
määrän katteena olevista varoista saa olla
muun valuutan kuin euron määräisiä tai sel-
laisia varoja, joita ei ole täysin suojattu va-
luuttakurssien muutoksilta.

13 §

Poikkeusluvan antaminen enimmäisrajan
ylittämiseen

Asianomainen ministeriö voi vakuutuskas-
san hakemuksesta antaa määräajaksi luvan

4—9 §:ssä säädetyn enimmäisrajan ylityk-
seen.

14 §

Määräystenantovaltuus

Asianomainen ministeriö antaa tarkemmat
määräykset vastuuvelan kattamisesta ja tä-
män asetuksen täytäntöönpanosta. Ministeri-
ön on määrättävä erityisesti katteeseen kuu-
luvien varojen sijainnista, johdannaissopi-
musten käytöstä katteen yhteydessä, vakuuk-
sien arvostuksesta ja vakuuksien merkityk-
sestä luettaessa katteeseen niitä sitoumuksia,
joihin vakuudet liittyvät, katteen luetteloimi-
sesta sekä vakuutuskassan varojen sijoitta-
mista koskevista suuntaviivoista, jotka kas-
san hallituksen on laadittava ja pidettävä
ajan tasalla.

Ministeriö voi yksittäistapauksissa määrä-
tä, jos siihen vakuutuskassalain 83 §:n 2
momentin soveltamisen kannalta on erityistä
syytä, ettei tiettyjä varoja saa lukea vakuu-
tuskassan vastuuvelan katteeseen.

15 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä
joulukuuta 1998. Tämän asetuksen 12 §
sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta
1999.

Tällä asetuksella kumotaan vakuutuskassan
vastuuvelan katteesta 29 päivänä joulukuuta
1995 annettu asetus (1781/1995).

16 §

Siirtymäsäännökset

Jos vakuutuskassan vastuuvelan bruttomää-
rän katteena olevat 4—10 §:ssä tarkoitetut
varat ylittävät tämän asetuksen voimaan tul-
lessa mainituissa pykälissä säädetyt enim-
mäisrajat, kassan on 31 päivään joulukuuta
2005 mennessä huolehdittava ylityksen pois-
tamisesta. Näiden varojen määrä tai suhteel-
linen osuus katteena olevista kaikista varois-
ta ei saa nousta niin kauan kuin enimmäisra-
ja ylittyy. Jos varojen määrä on alentunut,
mutta edelleen ylittää säädetyn enimmäis-
määrän, varojen määrä ei enää saa nousta
näin alentuneesta määrästä.

Asianomainen ministeriö voi erityisestä
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syystä kassan hakemuksesta jatkaa 1 mo-
mentissa säädettyä määräaikaa 6 ja 8 §:ssä
tarkoitettujen varojen osalta enintään viidellä
vuodella.

Tällä asetuksella kumotun asetuksen 13
§:ää sovelletaan 31 päivään joulukuuta
1998 saakka.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre
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A s e t u s

N:o 1139

työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön toimintapääomaan
luettavista eristä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä
muutetaan työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön toimintapää-

omaan luettavista eristä 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun asetuksen (1326/1997) 3 §:n 2
momentti seuraavasti:

3 §
— — — — — — — — — — — — —

Toimintapääomasta on eläkesäätiölain 48 b
§:n 1 momentissa tarkoitettua vakavaraisuus-
rajaa vastaavan määrän muodostuttava 1 §:n
1 momentin 1—6 kohdassa tarkoitetuista
eristä. Edellä 1 §:n 1 momentin 5 ja 6 koh-
dassa tarkoitetuista takauksista ja vakuuksis-

ta saadaan tällöin kuitenkin lukea hyväksi
ainoastaan eläkesäätiön eläkevastuun kattees-
ta annetun asetuksen (1137/1998) 4 §:ssä
lueteltujen yhteisöjen antamat takaukset.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä
joulukuuta 1998.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre
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A s e t u s

N:o 1140

työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan toimintapääomaan
luettavista eristä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä
muutetaan työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan toimintapää-

omaan luettavista eristä 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun asetuksen (1324/1997) 3 §:n 2
momentti seuraavasti:

3 §
— — — — — — — — — — — — —

Toimintapääomasta on vakuutuskassalain
83 c §:n 1 momentissa tarkoitettua vakava-
raisuusrajaa vastaavan määrän muodostutta-
va 1 §:n 1 momentin 1—7 kohdassa tarkoi-
tetuista eristä. Edellä 1 §:n 1 momentin 7
kohdassa tarkoitetuista takauksista ja va-
kuuksista saadaan tällöin kuitenkin lukea

hyväksi ainoastaan vakuutuskassan vastuuve-
lan katteesta annetun asetuksen (1138/1998)
3 §:ssä lueteltujen yhteisöjen antamat takauk-
set.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä
joulukuuta 1998.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre
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N:o 1141 3087

N:o 1141

L U E T T E L O

kuntien tuloveroprosenteista ja kirkollisveroäyrien hinnoista vuonna 1999

Verohallitus on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 91a §:n 3 mo-
mentin nojalla, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1996 annetussa laissa (1127/1996), antanut
seuraavan luettelon varainhoitovuodeksi 1999 vahvistetuista kuntien tuloveroprosenteista ja evankelis-
luterilaisen kirkon sekä ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnan kirkollisveroäyrin hinnoista.

Kunnan Evank.lut.- Ortodoks. Kunnan Evank.lut. -Ortodoks.
Kunta tulovero- kirkollis- kirkollis- Kunta tulovero- kirkollis- kirkollis-

prosentti veron vero- veron vero- prosentti veron vero- veron vero-
äyrin hinta äyrin hinta äyrin hinta äyrin hinta
penniä penniä penniä penniä

Alahärmä ....... 19,00 1,75 1,80 Hartola...........  18,00 1,75 1,80
Alajärvi ....... 18,50 1,75 1,80 Hattula...........  17,75 1,25 1,50
Alastaro ....... 17,00 1,60 1,75 Hauho.............  17,25 1,65 1,50
Alavieska ...... 18,75 1,80 1,70 Haukipudas........  18,50 1,50 1,70
Alavus ......... 18,75 1,75 1,80 Haukivuori........  18,00 1,75 1,80
Anjalankoski ... 17,00 1,40 1,75 Hausjärvi.........  18,00 1,65 1,60
Anttola ........ 18,00 1,75 1,80 Heinola...........  17,50 1,25 1,60
Artjärvi ....... 18,00 1,75 1,50 Heinävesi.........  18,00 1,75 1,75
Asikkala ....... 17,00 1,50 1,60 Helsinki..........  16,50 1,00 1,50
Askainen ....... 18,50 1,75 1,75 Himanka...........  18,50 1,60 1,80
Askola ......... 17,00 1,50 1,50 Hirvensalmi.......  17,25 1,75 1,80
Aura ........... 18,00 1,60 1,75 Hollola...........  17,50 1,50 1,60
Brändö ......... 16,50 2,00 1,75 Honkajoki.........  19,00 1,75 1,95
Dragsfjärd ..... 19,00 1,75 1,75 Houtskari.........  16,75 2,00 1,75
Eckerö ......... 17,75 2,00 1,75 Huittinen.........  18,00 1,25 1,75
Elimäki ........ 18,00 1,50 1,50 Humppila..........  18,00 1,50 1,50
Eno ............ 17,75 1,65 1,50 Hyrynsalmi........  19,00 1,50 1,50
Enonkoski ...... 17,50 1,75 1,75 Hyvinkää..........  17,50 1,15 1,60
Enontekiö ...... 18,50 1,50 1,65 Hämeenkoski.......  18,00 1,75 1,60
Espoo .......... 17,00 1,00 1,50 Hämeenkyrö........  17,25 1,50 1,95
Eura ........... 18,00 1,50 1,75 Hämeenlinna.......  17,50 1,15 1,50
Eurajoki ....... 16,00 1,50 1,75 Ii................  19,00 1,50 1,70
Evijärvi ....... 18,50 1,75 1,80 Iisalmi...........  18,50 1,20 1,75
Finström ....... 16,50 1,75 1,75 Iitti.............  17,00 1,40 1,60
Forssa ......... 19,00 1,35 1,50 Ikaalinen.........  18,25 1,60 1,95
Föglö .......... 16,50 2,00 1,75 Ilmajoki..........  18,50 1,75 1,80
Geta ........... 18,00 1,75 1,75 Ilomantsi.........  18,25 1,60 1,50
Haapajärvi ..... 18,50 1,75 1,75 Imatra............  18,00 1,25 1,75
Haapavesi ...... 18,75 1,60 1,75 Inari.............  18,00 1,50 1,65
Hailuoto ....... 17,50 1,65 1,70 Iniö..............  18,50 2,25 1,75
Halikko ........ 17,50 1,50 1,75 Inkoo.............  18,50 1,50 1,50
Halsua ......... 19,25 1,75 1,80 Isojoki...........  19,00 1,50 1,80
Hamina ......... 17,75 1,50 1,75 Isokyrö...........  18,50 1,60 1,80
Hammarland ..... 16,00 1,75 1,75 Jaala.............  16,50 1,75 1,60
Hankasalmi ..... 17,75 1,75 1,75 Jalasjärvi........  18,00 1,75 1,80
Hanko .......... 18,25 1,45 1,50 Janakkala.........  17,50 1,25 1,50
Harjavalta ..... 18,25 1,50 1,75 Joensuu...........  18,50 1,45 1,50



N:o 11413088

Kunnan Evank.lut.- Ortodoks. Kunnan Evank.lut. -Ortodoks.
Kunta tulovero- kirkollis- kirkollis- Kunta tulovero- kirkollis- kirkollis-

prosentti veron vero- veron vero- prosentti veron vero- veron vero-
äyrin hinta äyrin hinta äyrin hinta äyrin hinta
penniä penniä penniä penniä

Jokioinen ...... 18,25 1,50 1,50 Kinnula...........  18,00 1,50 1,95
Jomala ......... 16,50 1,30 1,75 Kirkkonummi.......  17,25 1,25 1,50
Joroinen ....... 18,00 1,50 1,75 Kisko.............  17,50 1,75 1,75
Joutsa ......... 18,50 1,75 1,80 Kitee.............  18,50 1,50 1,50
Joutseno ....... 18,50 1,30 1,75 Kittilä...........  19,00 1,50 1,65
Juankoski ...... 18,50 1,75 1,75 Kiukainen.........  18,00 1,75 1,75
Jurva .......... 18,00 1,75 1,80 Kiuruvesi.........  18,50 1,50 1,75
Juuka .......... 18,25 1,50 1,75 Kivijärvi.........  19,00 1,75 1,95
Juupajoki ...... 16,75 1,50 1,95 Kodisjoki.........  17,00 1,50 1,75
Juva ........... 18,00 1,25 1,80 Kokemäki..........  18,75 1,75 1,75
Jyväskylä ...... 18,00 1,35 1,95 Kokkola...........  19,00 1,50 1,80
Jyväskylän mlk . 18,50 1,50 1,95 Kolari............  19,00 1,50 1,65
Jämijärvi ...... 19,00 1,65 1,95 Konnevesi.........  18,00 1,75 1,75
Jämsä .......... 17,25 1,40 1,95 Kontiolahti.......  18,25 1,50 1,50
Jämsänkoski .... 18,00 1,50 1,95 Korpilahti........  18,50 1,75 1,95
Jäppilä ........ 18,00 1,75 1,80 Korppoo...........  19,00 2,00 1,75
Järvenpää ...... 17,75 1,25 1,50 Korsnäs...........  18,75 1,70 1,80
Kaarina ........ 17,50 1,00 1,75 Kortesjärvi.......  19,00 1,75 1,80
Kaavi .......... 18,50 1,70 1,75 Koski Tl..........  17,00 1,60 1,75
Kajaani ........ 18,25 1,50 1,50 Kotka.............  17,50 1,50 1,50
Kalajoki ....... 18,50 1,60 1,70 Kouvola...........  18,00 1,25 1,75
Kalvola ........ 18,00 1,65 1,50 Kristiinankaupunki  19,00 1,90 1,80
Kangasala ...... 17,75 1,25 1,95 Kruunupyy.........  19,50 1,90 1,80
Kangaslampi .... 17,50 1,75 1,75 Kuhmalahti........  18,50 1,75 1,95
Kangasniemi .... 17,75 1,40 1,80 Kuhmo.............  18,50 1,50 1,50
Kankaanpää ..... 18,50 1,50 1,95 Kuhmoinen.........  18,00 1,50 1,95
Kannonkoski .... 19,00 1,75 1,95 Kuivaniemi........  18,00 1,50 1,70
Kannus ......... 19,00 1,50 1,80 Kullaa............  18,00 1,50 1,95
Karijoki ....... 18,50 2,00 1,80 Kumlinge..........  18,50 2,00 1,75
Karinainen ..... 17,00 1,75 1,75 Kuopio............  18,00 1,40 1,75
Karjaa ......... 18,75 1,25 1,50 Kuorevesi.........  18,75 1,50 1,95
Karjalohja ..... 17,50 1,95 1,50 Kuortane..........  17,50 1,60 1,80
Karkkila ....... 19,75 1,35 1,50 Kurikka...........  17,50 1,60 1,80
Karstula ....... 18,00 1,50 1,95 Kuru..............  17,75 1,75 1,95
Karttula ....... 18,50 1,75 1,75 Kustavi...........  18,25 1,75 1,75
Karvia ......... 19,00 1,60 1,95 Kuusamo...........  18,00 1,50 1,70
Kaskinen ....... 18,50 1,95 1,80 Kuusankoski.......  17,00 1,25 1,75
Kauhajoki ...... 17,00 1,50 1,80 Kuusjoki..........  18,00 1,75 1,75
Kauhava ........ 18,50 1,50 1,80 Kylmäkoski........  18,00 1,35 1,50
Kauniainen ..... 15,50 1,00 1,50 Kyyjärvi..........  18,50 1,75 1,95
Kaustinen ...... 19,00 1,75 1,80 Kälviä............  18,75 1,70 1,80
Keitele ........ 18,00 1,75 1,85 Kärkölä...........  18,00 1,60 1,60
Kemi ........... 18,50 1,25 1,70 Kärsämäki.........  19,50 1,70 1,75
Kemijärvi ...... 18,50 1,50 1,65 Kökar.............  17,50 2,00 1,75
Keminmaa ....... 18,25 1,25 1,70 Köyliö............  17,75 1,50 1,75
Kemiö .......... 18,75 1,75 1,75 Lahti.............  17,75 1,50 1,60
Kempele ........ 18,00 1,30 1,70 Laihia............  18,00 1,50 1,80
Kerava ......... 16,50 1,25 1,50 Laitila...........  17,50 1,50 1,75
Kerimäki ....... 18,00 1,50 1,75 Lammi.............  18,00 1,50 1,60
Kestilä ........ 19,00 1,75 1,75 Lapinjärvi........  18,00 1,85 1,50
Kesälahti ...... 18,50 1,50 1,50 Lapinlahti........  17,00 1,50 1,75
Keuruu ......... 18,00 1,45 1,95 Lappajärvi........  18,50 1,75 1,80
Kihniö ......... 17,50 1,60 1,95 Lappeenranta......  18,00 1,25 1,75
Kiihtelysvaara . 18,50 1,50 1,50 Lappi.............  17,50 1,50 1,75
Kiikala ........ 17,00 1,75 1,75 Lapua.............  18,00 1,75 1,80
Kiikoinen ...... 18,00 2,00 1,95 Laukaa............  18,50 1,70 1,95
Kiiminki ....... 18,50 1,50 1,70 Lavia.............  18,50 1,75 1,95



N:o 1141 3089

Kunnan Evank.lut.- Ortodoks. Kunnan Evank.lut. -Ortodoks.
Kunta tulovero- kirkollis- kirkollis- Kunta tulovero- kirkollis- kirkollis-

prosentti veron vero- veron vero- prosentti veron vero- veron vero-
äyrin hinta äyrin hinta äyrin hinta äyrin hinta
penniä penniä penniä penniä

Lehtimäki ...... 18,50 1,75 1,80 Nilsiä............  18,50 1,65 1,75
Leivonmäki ..... 18,50 1,75 1,80 Nivala............  18,50 1,75 1,75
Lemi ........... 17,00 1,60 1,75 Nokia.............  17,50 1,40 1,95
Lemland ........ 16,50 1,75 1,75 Noormarkku........  17,00 1,65 1,95
Lempäälä ....... 17,50 1,45 1,95 Nousiainen........  16,75 1,40 1,75
Lemu ........... 18,00 1,75 1,75 Nummi-Pusula......  17,75 1,75 1,50
Leppävirta ..... 17,00 1,50 1,75 Nurmes............  18,75 1,65 1,75
Lestijärvi ..... 19,00 1,75 1,80 Nurmijärvi........  17,75 1,50 1,50
Lieksa ......... 18,75 1,50 1,75 Nurmo.............  18,00 1,75 1,80
Lieto .......... 17,75 1,20 1,75 Närpiö............  19,00 1,50 1,80
Liljendal ...... 18,50 1,70 1,50 Oravainen.........  19,00 1,75 1,80
Liminka ........ 19,00 1,50 1,70 Orimattila........  18,00 1,45 1,60
Liperi ......... 18,75 1,50 1,60 Oripää............  17,00 1,75 1,75
Lohja .......... 17,50 1,20 1,50 Orivesi...........  18,00 1,65 1,95
Lohtaja ........ 18,50 1,60 1,80 Oulainen..........  19,00 1,50 1,70
Loimaa ......... 18,00 1,50 1,75 Oulu..............  18,00 1,25 1,70
Loimaan kunta .. 17,50 1,50 1,75 Oulunsalo.........  18,00 1,45 1,70
Loppi .......... 18,00 1,50 1,50 Outokumpu.........  18,00 1,50 1,60
Loviisa ........ 18,50 1,25 1,50 Padasjoki.........  18,00 1,60 1,60
Luhanka ........ 18,50 1,75 1,80 Paimio............  17,50 1,30 1,75
Lumijoki ....... 18,50 1,50 1,70 Paltamo...........  18,50 1,50 1,50
Lumparland ..... 18,50 1,70 1,75 Parainen..........  18,75 1,25 1,75
Luopioinen ..... 17,75 1,50 1,95 Parikkala.........  17,50 1,75 1,75
Luoto .......... 18,50 1,75 1,80 Parkano...........  18,50 1,60 1,95
Luumäki ........ 16,00 1,35 1,75 Pattijoki.........  18,50 1,60 1,70
Luvia .......... 17,00 1,50 1,95 Pedersören kunta..  18,00 1,75 1,80
Längelmäki ..... 18,00 1,75 1,95 Pelkosenniemi.....  19,00 1,60 1,65
Maalahti ....... 19,75 1,90 1,80 Pello.............  18,50 1,50 1,65
Maaninka ....... 18,00 1,50 1,85 Perho.............  19,00 1,75 1,80
Maarianhamina .. 16,00 1,15 1,75 Pernaja...........  18,50 1,75 1,50
Maksamaa ....... 19,00 2,00 1,80 Perniö............  17,75 1,35 1,75
Marttila ....... 17,50 1,75 1,75 Pertteli..........  17,50 1,50 1,75
Masku .......... 16,25 1,50 1,75 Pertunmaa.........  18,00 1,75 1,80
Mellilä ........ 18,00 1,75 1,75 Peräseinäjoki.....  19,00 1,75 1,80
Merijärvi ...... 18,50 1,75 1,70 Petäjävesi........  18,50 1,75 1,95
Merikarvia ..... 18,50 1,75 1,95 Pieksämäen mlk....  18,00 1,50 1,80
Merimasku ...... 16,50 1,70 1,75 Pieksämäki........  18,25 1,25 1,80
Miehikkälä ..... 17,50 1,50 1,75 Pielavesi.........  18,75 1,75 1,85
Mietoinen ...... 17,00 1,65 1,75 Pietarsaari.......  18,50 1,75 1,80
Mikkeli ........ 18,00 1,25 1,80 Pihtipudas........  18,50 1,65 1,95
Mikkelin mlk ... 18,00 1,50 1,80 Piikkiö...........  17,50 1,50 1,75
Mouhijärvi ..... 18,75 1,75 1,95 Piippola..........  19,00 1,75 1,75
Muhos .......... 18,00 1,50 1,70 Pirkkala..........  17,75 1,40 1,95
Multia ......... 18,50 1,75 1,95 Pohja.............  19,00 1,75 1,50
Muonio ......... 19,00 1,50 1,65 Polvijärvi........  18,50 1,50 1,60
Mustasaari ..... 18,50 1,75 1,80 Pomarkku..........  19,00 1,75 1,95
Muurame ........ 18,50 1,50 1,95 Pori..............  17,00 1,25 1,95
Muurla ......... 17,00 1,75 1,75 Pornainen.........  18,00 1,75 1,50
Mynämäki ....... 17,50 1,50 1,75 Porvoo............  18,75 1,25 1,50
Myrskylä ....... 18,00 1,50 1,50 Posio.............  18,00 1,50 1,65
Mäntsälä ....... 18,25 1,25 1,60 Pudasjärvi........  19,00 1,50 1,70
Mänttä ......... 18,50 1,50 1,95 Pukkila...........  18,50 1,70 1,50
Mäntyharju ..... 17,00 1,50 1,80 Pulkkila..........  18,00 1,75 1,75
Naantali ....... 16,50 1,25 1,75 Punkaharju........  17,50 1,50 1,75
Nakkila ........ 18,00 1,30 1,95 Punkalaidun.......  19,00 1,50 1,75
Nastola ........ 18,00 1,15 1,60 Puolanka..........  18,50 1,50 1,50
Nauvo .......... 19,00 1,75 1,75 Puumala...........  17,50 1,75 1,75



N:o 11413090

Kunnan Evank.lut.- Ortodoks. Kunnan Evank.lut. -Ortodoks.
Kunta tulovero- kirkollis- kirkollis- Kunta tulovero- kirkollis- kirkollis-

prosentti veron vero- veron vero- prosentti veron vero- veron vero-
äyrin hinta äyrin hinta äyrin hinta äyrin hinta
penniä penniä penniä penniä

Pyhtää ......... 18,25 1,60 1,50 Sottunga..........  17,50 2,00 1,75
Pyhäjoki ....... 18,00 1,75 1,70 Sulkava...........  18,00 1,50 1,75
Pyhäjärvi ...... 18,75 1,75 1,75 Sumiainen.........  18,50 1,75 1,95
Pyhäntä ........ 18,00 1,75 1,75 Sund..............  18,75 2,00 1,75
Pyhäranta ...... 17,00 1,50 1,75 Suodenniemi.......  18,50 1,95 1,95
Pyhäselkä ...... 18,50 1,50 1,50 Suolahti..........  18,50 1,50 1,95
Pylkönmäki ..... 18,00 2,00 1,95 Suomenniemi.......  17,50 1,75 1,80
Pälkäne ........ 16,75 1,50 1,95 Suomusjärvi.......  17,50 1,75 1,75
Pöytyä ......... 16,50 1,50 1,75 Suomussalmi.......  18,50 1,50 1,50
Raahe .......... 18,00 1,50 1,70 Suonenjoki........  18,75 1,50 1,75
Raisio ......... 17,00 1,25 1,75 Sysmä.............  17,00 1,75 1,80
Rantasalmi ..... 18,25 1,50 1,75 Säkylä............  16,50 1,50 1,75
Rantsila ....... 19,00 1,65 1,70 Särkisalo.........  17,25 1,70 1,75
Ranua .......... 18,50 1,50 1,65 Taipalsaari.......  17,50 1,50 1,75
Rauma .......... 17,00 1,25 1,75 Taivalkoski.......  19,00 1,50 1,70
Rautalampi ..... 19,00 1,75 1,75 Taivassalo........  18,50 1,75 1,75
Rautavaara ..... 19,00 1,75 1,75 Tammela...........  18,25 1,60 1,50
Rautjärvi ...... 17,50 1,75 1,75 Tammisaari........  18,50 1,45 1,50
Reisjärvi ...... 19,00 1,60 1,75 Tampere...........  17,25 1,25 1,95
Renko .......... 18,50 1,60 1,50 Tarvasjoki........  18,00 1,75 1,75
Riihimäki ...... 18,00 1,15 1,60 Temmes............  18,50 1,50 1,70
Ristiina ....... 18,00 1,75 1,80 Tervo.............  18,50 1,75 1,75
Ristijärvi ..... 19,00 1,50 1,50 Tervola...........  17,50 1,50 1,70
Rovaniemen mlk . 18,00 1,25 1,65 Teuva.............  18,75 1,50 1,80
Rovaniemi ...... 18,50 1,25 1,65 Tohmajärvi........  19,00 1,50 1,50
Ruokolahti ..... 16,00 1,50 1,75 Toholampi.........  18,50 1,75 1,80
Ruotsinpyhtää .. 18,00 1,50 1,50 Toijala...........  18,50 1,35 1,50
Ruovesi ........ 17,75 1,40 1,95 Toivakka..........  18,50 1,75 1,95
Rusko .......... 17,00 1,50 1,75 Tornio............  18,75 1,50 1,70
Ruukki ......... 18,50 1,75 1,70 Turku.............  17,00 1,00 1,75
Rymättylä ...... 17,00 1,75 1,75 Tuulos............  18,50 1,75 1,50
Rääkkylä ....... 18,00 1,60 1,50 Tuupovaara........  18,50 1,50 1,50
Saari .......... 18,00 1,60 1,75 Tuusniemi.........  18,50 1,60 1,75
Saarijärvi ..... 18,50 1,50 1,95 Tuusula...........  17,25 1,25 1,50
Sahalahti ...... 18,50 1,50 1,95 Tyrnävä...........  18,50 1,75 1,70
Salla .......... 18,50 1,50 1,65 Töysä.............  18,00 1,75 1,80
Salo ........... 17,00 1,30 1,75 Ullava............  18,50 1,75 1,80
Saltvik ........ 16,75 1,65 1,75 Ulvila............  17,50 1,35 1,95
Sammatti ....... 17,00 1,95 1,50 Urjala............  18,50 1,65 1,50
Sauvo .......... 18,00 1,50 1,75 Utajärvi..........  18,00 1,75 1,70
Savitaipale .... 17,50 1,50 1,75 Utsjoki...........  19,00 1,65 1,65
Savonlinna ..... 18,00 1,50 1,75 Uukuniemi.........  17,00 1,60 1,75
Savonranta ..... 18,00 1,75 1,75 Uurainen..........  18,50 1,75 1,95
Savukoski ...... 19,00 1,60 1,65 Uusikaarlepyy.....  17,00 1,80 1,80
Seinäjoki ...... 18,50 1,50 1,80 Uusikaupunki......  17,00 1,50 1,75
Sievi .......... 17,75 1,50 1,75 Vaala.............  19,00 1,65 1,50
Siikainen ...... 18,00 1,75 1,95 Vaasa.............  18,00 1,25 1,80
Siikajoki ...... 18,50 1,75 1,70 Vahto.............  17,50 1,75 1,75
Siilinjärvi .... 18,00 1,25 1,75 Valkeakoski.......  17,50 1,20 1,95
Simo ........... 18,00 1,50 1,70 Valkeala..........  17,00 1,25 1,75
Sipoo .......... 17,75 1,25 1,50 Valtimo...........  18,25 1,75 1,75
Siuntio ........ 18,00 1,50 1,50 Vammala...........  18,00 1,50 1,95
Sodankylä ...... 19,00 1,50 1,65 Vampula...........  18,00 1,75 1,75
Soini .......... 19,00 1,75 1,80 Vantaa............  17,75 1,00 1,50
Somero ......... 17,50 1,50 1,50 Varkaus...........  18,25 1,35 1,75
Sonkajärvi ..... 18,50 1,75 1,75 Varpaisjärvi......  18,00 1,75 1,75
Sotkamo ........ 18,25 1,50 1,50 Vehkalahti........  18,00 1,40 1,75



N:o 1141 3091

Kunnan Evank.lut.- Ortodoks. Kunnan Evank.lut. -Ortodoks.
Kunta tulovero- kirkollis- kirkollis- Kunta tulovero- kirkollis- kirkollis-

prosentti veron vero- veron vero- prosentti veron vero- veron vero-
äyrin hinta äyrin hinta äyrin hinta äyrin hinta
penniä penniä penniä penniä

Vehmaa ......... 18,75 1,50 1,75 Vårdö.............  18,00 2,00 1,75
Vehmersalmi .... 18,00 1,75 1,75 Vähäkyrö..........  19,00 1,50 1,80
Velkua ......... 16,50 1,70 1,75 Värtsilä..........  18,50 1,50 1,50
Vesanto ........ 19,00 1,75 1,75 Västanfjärd.......  19,00 2,00 1,75
Vesilahti ...... 17,50 1,75 1,95 Vöyri.............  19,00 1,50 1,80
Veteli ......... 19,00 1,65 1,80 Yli-Ii............  18,50 1,50 1,70
Vieremä ........ 18,25 1,65 1,75 Ylihärmä..........  19,00 1,75 1,80
Vihanti ........ 18,50 1,75 1,70 Ylikiiminki.......  18,50 1,60 1,70
Vihti .......... 18,00 1,25 1,50 Ylistaro..........  18,00 1,75 1,80
Viiala ......... 18,50 1,50 1,95 Ylitornio.........  18,50 1,50 1,65
Viitasaari ..... 18,00 1,25 1,95 Ylivieska.........  18,75 1,50 1,75
Viljakkala ..... 18,00 1,75 1,95 Ylämaa............  17,50 1,75 1,75
Vilppula ....... 17,75 1,50 1,95 Yläne.............  18,00 1,90 1,75
Vimpeli ........ 19,00 1,75 1,80 Ylöjärvi..........  17,50 1,50 1,95
Virolahti ...... 18,25 1,50 1,75 Ypäjä.............  18,00 1,50 1,50
Virrat ......... 18,50 1,50 1,95 Äetsä.............  18,00 1,75 1,95
Virtasalmi ..... 18,00 1,85 1,80 Ähtäri............  19,00 1,60 1,80
Vuolijoki ...... 18,75 1,50 1,50 Äänekoski.........  18,00 1,35 1,95

Suomen saksalaisen evankelisluterilaisen seurakunnan veroäyrin hinta on 1,00 penniä.

     Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1998

Pääjohtaja Jukka Tammi

Ylitarkastaja Päivi Lilja
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