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Lausuntopyyntö/STM024:00/2018 
 
 
Lausunto työeläkelaitosten omistajaohjausta koskevasta raportoinnista sekä työeläkevakuutusyhtiöi-
den hallintoon liittyvistä eräistä muista seikoista 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö on varannut Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle 
(Mela) tilaisuuden antaa lausuntonsa ehdotuksesta työeläkelaitosten omista-
jaohjausta koskevien periaatteiden ja työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoon 
liittyvien eräiden muiden seikkojen tarkentamiseksi. 
 
Tarkoituksena on muun muassa uudistaa työeläkevakuutusyhtiöiden ja Kevan 
omistajaohjauksen periaatteiden laatimista ja julkistamista koskevia säännök-
siä. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi sisällöltään vastaavat säännökset elä-
kesäätiölain, vakuutuskassalain, Merimieseläkekassan, Maatalousyrittäjien 
eläkelaitoksen ja valtion eläkerahaston osalta siltä osin kuin mainittujen la-
kien säännökset koskevat lakisääteistä eläkevakuuttamista. 
 
Mela pitää hyvänä tavoitetta lisätä lakisääteisen työeläketurvan toimeenpa-
nosta huolehtivien työeläkelaitosten toiminnan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta 
sekä julkista luotettavuutta ja pyrkii siihen myös omassa toiminnassaan. 
 
Toteamme kuitenkin kantanamme, että esitetyt säännöstekstit ja perustelut 
ovat keskenään ristiriitaiset. Yleisperusteluissa todetaan, että ehdotettavia 
säännöksiä on tarpeen soveltaa ylipäätään vain, jos eläkelaitos tekee suoria 
osakesijoituksia säännöksissä tarkoitettujen kohdeyhtiöiden osakkeisiin, 
mutta tämä periaate ei ilmene säännöksistä.  
 
Ehdotus maatalousyrittäjän eläkelain 119 a §:n 1 momentiksi velvoittaa Me-
lan hallituksen vahvistamaan omistajaohjauksen periaatteet, teki Mela ko. 
sijoituksia tai ei. Katsomme, että säännöksissä tulisi selkeästi säätää, missä 
tilanteissa niitä sovelletaan. Näkemyksemme mukaan omistajaohjausperiaat-
teiden laatiminen ei tuota mitään lisäarvoa siinä tapauksessa, että sijoituksiin 
ei sisälly suoria sijoituksia julkisesti noteerattuihin yhtiöihin tai omistukset 
näissä yhtiöissä ovat määrältään merkityksettömiä - kuten Melan tapauk-
sessa. Melalla on tällä hetkellä vain vähäinen määrä suoria sijoituksia pörssi-
yhtiöissä ja yksittäiset osakeosuudet ovat määrältään pieniä (v. 2017 lopussa 
käyvin arvoin 3,9 M€ jakautuen noin 20 kohdeyhtiöön, joista jokaisen paino 
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on rajoitettu 10 % salkun kulloisestakin arvosta. Melan koko sijoitusomaisuus 
oli viime vuoden lopussa 274,9 M€). 
 
Muilta osin Melalla ei ole luonnoksesta lausuttavaa. 
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