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valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään valtion eläkerahastosta annettuun lakiin (1297/2006) uusi 4 a—4 g § seuraavasti:

4 a §

Luottamustehtäviä koskeva luettelo

Valtion eläkerahaston tulee ylläpitää ajan-
tasaista julkista luetteloa, josta käyvät ilmi
tiedot valtion eläkerahaston hallituksen jäsen-
ten sekä toimitusjohtajan jäsenyyksistä mui-
den taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti mer-
kittävien yhteisöjen tai säätiöiden hallituk-
sissa, hallintoneuvostoissa tai niihin rinnas-
tettavissa toimielimissä lukuun ottamatta
asunto-osakeyhtiöitä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun luette-
loon merkitään myös tiedot valtion eläkera-
haston palveluksessa olevien muiden hen-
kiöiden jäsenyyksistä muiden yhteisöjen tai
säätiöiden hallituksissa, hallintoneuvostoissa
tai niihin rinnastettavissa toimielimissä, lu-
kuun ottamatta jäsenyyksiä asunto-osakeyhti-
öissä.

4 b §

Eturistiristiriitatilanteita koskevat
toimintaperiaatteet

Valtion eläkerahastolla on oltava hallituk-
sen hyväksymät kirjalliset toimintaperiaatteet

eturistiriitojen tunnistamisessa ja ehkäisemi-
sessä noudatettavista menettelytavoista.

4 c §

Liiketoimet johdon ja sen lähipiiriin
kuuluvien kanssa

Valtion eläkerahaston hallituksen on pää-
tettävä valtion eläkerahastoa koskevasta mer-
kittävästä liiketoimesta silloin, kun liiketoi-
men toisena osapuolena on:

1) valtion eläkerahaston hallituksen jäsen,
toimitusjohtaja, tilintarkastaja, varatilintar-
kastaja tai tilintarkastusyhteisön toimihen-
kilö, jolla on päävastuu tilintarkastuksesta;

2) muu valtion eläkerahaston palveluk-
sessa oleva henkilö;

3) 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun henkilön
aviopuoliso, rekisteröidystä parisuhteesta an-
netussa laissa (950/2001) tarkoitettu parisuh-
teen osapuoli, edunvalvonnassa oleva vajaa-
valtainen taikka vähintään vuoden samassa
taloudessa 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun henki-
lön kanssa asunut avopuoliso.

Valtion eläkerahaston on pidettävä ajanta-
saista julkista luetteloa 1 momentissa tarkoi-
tetuista liiketoimista, niiden osapuolista ja
niiden keskeisistä ehdoista. Luettelon ylläpito
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on järjestettävä luotettavalla tavalla. Luette-
loon merkityt tiedot on säilytettävä viisi
vuotta tiedon merkitsemisestä. Luonnollisen
henkilön henkilötunnus ja osoite sekä 1 mo-
mentin 3 kohdassa tarkoitetun henkilön nimi
eivät kuitenkaan ole julkisia.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, sovelle-
taan myös sellaisiin liiketoimiin, jotka on
tehty valtion eläkerahaston ja muun tahon
kuin 1 momentissa tarkoitetun henkilön vä-
lillä, jos järjestelyn ilmeisenä tarkoituksena
on ollut kiertää 1 ja 2 momentin säännöksiä.

4 d §

Velvollisuus tehdä sisäpiiri-ilmoitus

Valtion eläkerahaston sisäpiiriläisen on il-
moitettava säännellyllä markkinalla tai mo-
nenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä
kaupankäynnin kohteena Suomessa olevia
osakkeita ja sellaisia rahoitusvälineitä, joiden
arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perus-
teella, koskevat tiedot jäljempänä 4 f §:ssä
tarkoitettuun valtion eläkerahaston sisäpiiri-
rekisteriin (sisäpiiri-ilmoitus).

Valtion eläkerahaston sisäpiiriläisellä tar-
koitetaan:

1) rahaston hallituksen puheenjohtajaa,
varapuheenjohtajaa, jäsentä ja varajäsentä,
toimitusjohtajaa sekä tilintarkastajaa ja tilin-
tarkastusyhteisön toimihenkilöä, jolla on pää-
vastuu rahaston tilintarkastuksesta;

2) muuta rahaston palveluksessa olevaa
henkilöä, jolla on mahdollisuus vaikuttaa ra-
haston varojen sijoittamista koskevan päätök-
sen tekemiseen tai joka muutoin saa säännöl-
lisesti haltuunsa tällaisia osakkeita tai rahoi-
tusvälineitä koskevaa sisäpiirintietoa.

4 e §

Sisäpiiri-ilmoitus

Sisäpiiri-ilmoitus on tehtävä neljäntoista
päivän kuluessa siitä, kun sisäpiiriläinen on
nimitetty 4 d §:n 2 momentissa tarkoitettuun
tehtävään.

Sisäpiiri-ilmoituksessa on mainittava:
1) vajaavaltainen, jonka edunvalvoja sisä-

piiriläinen on;

2) yhteisö tai säätiö, jossa sisäpiiriläisellä
tai 1 kohdassa tarkoitetulla vajaavaltaisella
on suoraan tai välillisesti määräysvalta;

3) sisäpiiriläisen sekä 1 kohdassa tarkoite-
tun vajaavaltaisen ja 2 kohdassa tarkoitetun
yhteisön tai säätiön omistamat säännellyllä
markkinalla tai monenkeskisessä kaupan-
käyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena
Suomessa olevat osakkeet ja sellaiset rahoi-
tusvälineet, joiden arvo määräytyy kyseisten
osakkeiden perusteella.

Sisäpiiriläisen on tehtävässä ollessaan seit-
semän päivän kuluessa ilmoitettava rahas-
tolle:

1) 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetuilla
osakkeilla ja rahoitusvälineillä tehdyt hankin-
nat ja luovutukset, kun omistuksen muutos
on vähintään 5 000 euroa;

2) muut tässä pykälässä tarkoitetuissa tie-
doissa tapahtuvat muutokset.

Edellä 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoi-
tettuja tietoja ei tarvitse ilmoittaa siltä osin
kuin ne koskevat asunto-osakeyhtiötä,
asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 28 luvun
2 §:ssä tarkoitettua keskinäistä kiinteistöosa-
keyhtiötä, aatteellista tai taloudellista yhdis-
tystä taikka voittoa tavoittelematonta yhtei-
söä. Jos yhteisö käy säännöllisesti kauppaa
rahoitusvälineellä, sitä koskevat tiedot on
kuitenkin ilmoitettava.

Sisäpiiri-ilmoitukseen on sisällytettävä
asianomaisen henkilön, yhteisön tai säätiön
yksilöimiseksi tarvittavat tiedot sekä osak-
keita ja muita rahoitusvälineitä koskevat tie-
dot.

Jos 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetut
osakkeet tai rahoitusvälineet on liitetty arvo-
osuusjärjestelmään, valtion eläkerahasto voi
järjestää menettelyn, jossa tiedot saadaan
arvo-osuusjärjestelmästä. Tällöin ei erillistä
sisäpiiri-ilmoitusta tarvitse tehdä.

4 f §

Sisäpiirirekisteri

Valtion eläkerahaston on pidettävä sisä-
piiri-ilmoituksista rekisteriä (sisäpiirirekis-
teri), josta ilmenevät kunkin sisäpiiriläisen
kohdalla sisäpiiriläisen, 4 e §:n 2 momentin 1
kohdassa tarkoitetun vajaavaltaisen ja 2 koh-
dassa tarkoitetun yhteisön tai säätiön omista-
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mat sanotussa momentissa tarkoitetut osak-
keet ja rahoitusvälineet sekä eriteltyinä han-
kinnat ja luovutukset.

Jos 4 e §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoi-
tetut osakkeet ja rahoitusvälineet on liitetty
arvo-osuusjärjestelmään, valtion eläkerahas-
ton sisäpiirirekisteri voidaan tältä osin muo-
dostaa arvo-osuusjärjestelmästä saatavista
tiedoista.

Sisäpiirirekisterin ylläpito on järjestettävä
luotettavalla tavalla. Rekisteriin merkityt tie-
dot on säilytettävä viisi vuotta tiedon merkit-
semisestä. Jokaisella on oikeus saada kulujen
korvaamista vastaan otteita ja jäljennöksiä
rekisterin tiedoista. Luonnollisen henkilön
henkilötunnus ja osoite sekä muun luonnolli-
sen henkilön kuin sisäpiiriläisen nimi eivät
kuitenkaan ole julkisia.

4 g §

Sisäpiiri-ilmoitusta ja sisäpiirirekisteriä
koskeva valvonta

Finanssivalvonta valvoo 4 d—4 f §:n sisä-
piiri-ilmoitusta ja sisäpiirirekisteriä koske-
vien säännösten noudattamista. Sisäpiiri-il-
moitusta ja sisäpiirirekisteriä koskevaan val-
vontaan sovelletaan, mitä valtion eläkerahas-
ton sijoitustoiminnan valvonnasta on säädetty
7 §:n 2 momentissa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti-
kuuta 2015.

Henkilöiden, jotka lain voimaan tullessa
ovat 4 d §:ssä tarkoitettuja valtion eläkera-
haston sisäpiiriläisiä, tulee tehdä sisäpiiri-il-
moitus viiden kuukauden kuluessa lain voi-
maantulosta.

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2015

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko
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