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kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään kunnalliseen eläkelakiin (549/2003) uusi 139 a—139 d sekä uusi 165 a—165 d §

seuraavasti:

139 a §

Omistajaohjauksen periaatteet

Kunnallisen eläkelaitoksen hallituksen on
vahvistettava periaatteet siitä, miten kunnalli-
sen eläkelaitoksen omistuksista muissa yhtei-
söissä johtuvia oikeuksia käytetään (omista-
jaohjauksen periaatteet). Periaatteissa on ar-
vioitava myös kunnallisen eläkelaitoksen toi-
mitusjohtajan ja palveluksessa olevien henki-
löiden muiden yhteisöjen tai säätiöiden hal-
lintoelinten jäsenyydet ottaen huomioon
kunnallisen eläkelaitoksen edut.

Kunnallisen eläkelaitoksen on julkistettava
omistajaohjauksen periaatteet.

139 b §

Luottamustehtäviä koskeva luettelo

Kunnallisen eläkelaitoksen tulee ylläpitää
ajantasaista julkista luetteloa, josta käyvät
ilmi tiedot kunnallisen eläkelaitoksen halli-
tuksen jäsenten sekä toimitusjohtajan jäse-
nyyksistä muiden taloudellisesti tai yhteis-

kunnallisesti merkittävien yhteisöjen tai sää-
tiöiden hallituksissa, hallintoneuvostoissa tai
niihin rinnastettavissa toimielimissä lukuun
ottamatta asunto-osakeyhtiöitä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun luette-
loon merkitään myös tiedot kunnallisen elä-
kelaitoksen palveluksessa olevien muuhun
ylimpään johtoon kuuluvien taikka sen puo-
lesta sijoituspäätöksiä tekevien tai valmistele-
vien henkilöiden jäsenyyksistä muiden yhtei-
söjen tai säätiöiden hallituksissa, hallintoneu-
vostoissa tai niihin rinnastettavissa toimieli-
missä, jotka liittyvät heidän työtehtäviinsä,
lukuun ottamatta jäsenyyksiä asunto-osake-
yhtiöissä.

139 c §

Eturistiristiriitatilanteita koskevat
toimintaperiaatteet

Kunnallisella eläkelaitoksella on oltava
hallituksen hyväksymät kirjalliset toimintape-
riaatteet eturistiriitojen tunnistamisessa ja eh-
käisemisessä noudatettavista menettelyta-
voista.
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139 d §

Liiketoimet johdon ja sen lähipiiriin
kuuluvien kanssa

Kunnallisen eläkelaitoksen hallituksen on
päätettävä kunnallista eläkelaitosta koske-
vasta merkittävästä liiketoimesta silloin, kun
liiketoimen toisena osapuolena on:

1) kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskun-
nan tai hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, ti-
lintarkastaja, varatilintarkastaja tai tilintar-
kastusyhteisön toimihenkilö, jolla on päävas-
tuu tilintarkastuksesta;

2) kunnallisen eläkelaitoksen muu ylim-
pään johtoon kuuluva henkilö, jolla on oikeus
tehdä sen toiminnan järjestämistä koskevia
päätöksiä;

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.

Kunnallisen eläkelaitoksen on pidettävä
ajantasaista julkista luetteloa 1 momentissa
tarkoitetuista liiketoimista, niiden osapuolista
ja niiden keskeisistä ehdoista. Luettelon yllä-
pito on järjestettävä luotettavalla tavalla. Lu-
etteloon 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 kunnallisen eläkelaitoksen ja muun ta-
hon kuin 1 momentissa tarkoitetun henkilön
välillä, jos järjestelyn ilmeisenä tarkoituksena
on ollut kiertää 1 ja 2 momentin säännöksiä.

165 a §

Velvollisuus tehdä sisäpiiri-ilmoitus

Kunnallisen eläkelaitoksen sisäpiiriläisen
on ilmoitettava säännellyllä markkinalla tai
monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä
kaupankäynnin kohteena Suomessa olevia
osakkeita ja sellaisia rahoitusvälineitä, joiden
arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perus-

teella, koskevat tiedot jäljempänä 165 c §:ssä
tarkoitettuun kunnallisen eläkelaitoksen sisä-
piirirekisteriin (sisäpiiri-ilmoitus).

Kunnallisen eläkelaitoksen sisäpiiriläisellä
tarkoitetaan:

1) kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskun-
nan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa,
hallituksen jäsentä ja varajäsentä, toimitus-
johtajaa ja toimitusjohtajan sijaista sekä tilin-
tarkastajaa ja tilintarkastusyhteisön toimihen-
kilöä, jolla on päävastuu eläkelaitoksen tilin-
tarkastuksesta;

2) muuta kunnallisen eläkelaitoksen pal-
veluksessa olevaa henkilöä, jolla on mahdol-
lisuus vaikuttaa eläkelaitoksen varojen sijoit-
tamista koskevan päätöksen tekemiseen tai
joka muutoin saa säännöllisesti haltuunsa täl-
laisia osakkeita tai rahoitusvälineitä koskevaa
sisäpiirintietoa.

165 b §

Sisäpiiri-ilmoitus

Sisäpiiri-ilmoitus on tehtävä neljäntoista
päivän kuluessa siitä, kun sisäpiiriläinen on
nimitetty 165 a §:n 2 momentissa tarkoitet-
tuun 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 kunnalli-
selle eläkelaitokselle:

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-
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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, kunnallinen eläkelaitos
voi järjestää menettelyn, jossa tiedot saadaan
arvo-osuusjärjestelmästä. Tällöin ei erillistä
sisäpiiri-ilmoitusta tarvitse tehdä.

165 c §

Sisäpiirirekisteri

Kunnallisen eläkelaitoksen on pidettävä si-
säpiiri-ilmoituksista rekisteriä (sisäpiirirekis-
teri), josta ilmenevät kunkin sisäpiiriläisen
kohdalla sisäpiiriläisen, 165 b §:n 2 momen-
tin 1 kohdassa tarkoitetun vajaavaltaisen ja 2
kohdassa tarkoitetun yhteisön tai säätiön
omistamat sanotussa momentissa tarkoitetut
osakkeet ja rahoitusvälineet sekä eriteltyinä
hankinnat ja luovutukset.

Jos 165 b §:n 2 momentin 3 kohdassa tar-

koitetut osakkeet ja rahoitusvälineet on lii-
tetty arvo-osuusjärjestelmään, kunnallisen
eläkelaitoksen sisäpiirirekisteri voidaan tältä
osin muodostaa arvo-osuusjärjestelmästä saa-
tavista 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.

165 d §

Sisäpiiri-ilmoitusta ja sisäpiirirekisteriä
koskeva valvonta

Finanssivalvonta valvoo 165 a—165 c §:n
sisäpiiri-ilmoitusta ja sisäpiirirekisteriä kos-
kevien säännösten noudattamista. Sisäpiiri-
ilmoitusta ja sisäpiirirekisteriä koskevaan
valvontaan sovelletaan, mitä kunnallisen elä-
kelaitoksen rahoitustoiminnan suunnittelun
sekä eläkelaitoksen varojen sijoittamisen val-
vonnasta säädetään 137 a §:ssä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti-
kuuta 2015.

Henkilöiden, jotka lain voimaan tullessa
ovat 165 a §:ssä tarkoitettuja kunnallisen elä-
kelaitoksen sisäpiiriläisiä, tulee tehdä sisä-
piiri-ilmoitus viiden kuukauden kuluessa tä-
män lain voimaantulosta.

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2015

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko
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