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Määräykset ja ohjeet 8/2018 Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen hallinto: Yhteenveto ja palaute lausunnoista 

 

 
Viittaus 
 

 
Kommentit perusteluineen (ja mahdollinen  
muotoiluehdotus) 

 
Finanssivalvonnan vastaus 
 

 
Yleiset kommentit 
 

 
Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) pitää Finans-
sivalvonnan Melalle laatimaa omaa määräys- ja ohje-
kokoelman osaa erittäin tarpeellisena. Mela katsoo, 
että nyt lausunnolla oleva luonnos vastaa hyvin sille 
asetettuun tavoitteeseen, muun muassa selkeyttä-
mällä Melan hallintoa ja eläkelaitoksen toimintaa kos-
kevia määräyksiä ja ohjeita. Määräyksissä ja ohjeissa 
on huomioitu Melan toimintaa sääntelevän lainsää-
dännön erityispiirteet verrattuna muihin eläkelaitoksiin. 
Mela on saanut myös esittää kommenttejaan jo luon-
noksen valmisteluvaiheessa.  
 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
(MTK) näkee, että Melan toimintaa koskevat Finans-
sivalvonnan määräykset ja ohjeet ja niiden tavoitteet 
ovat hyviä ja perusteltuja.   
 
Työeläkevakuuttajat TELA ry:llä, Suomen Pankilla, 
valtiovarainministeriöllä, Eläketurvakeskuksella, 
sosiaali- ja terveysministeriöllä, maa- ja metsäta-
lousministeriöllä, Kilpailu- ja kuluttajavirastolla, 
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Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lla ja Suomen Am-
mattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:llä ei ole lausut-
tavaa luonnoksesta. 
 

 
Lukukohtaiset kommentit 
 

  

 
Luku 13. Luotonotto, siitä Finanssival-
vonnalle tehtävät ilmoitukset ja luotto-
häiriöriskinvaihtosopimukset 

 
Suomen Tilintarkastajat ry ehdottaa, että termi "tilin-
tarkastustilaisuutta" korvataan ilmaisulla "vuositilintar-
kastusta". Vuositilintarkastus on Suomen Tilintarkas-
tajat ry:n mukaan vakiintuneempi käsite. Sitä käyte-
tään esimerkiksi usessa muussa vastaavanlaisessa 
Fivan määräyksessä.  
 

 
Fiva toteaa, että tilintarkastustilaisuus on Melan 
osalta vakiintunut termi, ja sitä käytetään myös Fi-
nanssivalvonnan määräyksissä ja ohjeissa 4/2015 
Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-
asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle. 
 
Ei aiheuta muutoksia määräys- ja ohjeluonnokseen. 
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Luku 15. Työkyvyttömyysriskin hal-
linta 
 

 
MTK pitää tärkeänä toimenpiteitä, joilla edistetään 
maatalousyrittäjien työhyvinvointia ja työkyvyn yl-
läpitämistä ja sitä kautta myös pidempiä työuria 
työkyvyttömyyseläkkeiden määrän vähenemisenä.  
MTK näkee, että Melan työhyvinvointitoiminnan 
ohjeistaminen nyt Finanssivalvonnan säännöksin 
on perusteltua ja toimintaa selkeyttävää.  
 
Mela toteaa, että työhyvinvointitoiminta on erittäin 
tärkeää Melan vakuutettujen työkyvyttömyysriskin 
pienentämiseksi. On hyvä, että Finanssivalvonta 
antaa nyt työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtää-
vien toimien sisällöstä nimenomaiset ohjeet myös 
Melalle. 
 

 

 
 
LAUSUNTOA PYYDETTY (lausunnon antaneet korostettu): 
 
 
- Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosasto 
- Valtiovarainministeriö 
- Oikeusministeriön lainvalmisteluosasto 
- Maa- ja metsätalousministeriö  
- Suomen Pankki 
- Eläketurvakeskus 
- Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
- Maatalousyrittäjien eläkelaitos 
- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
- Akava ry 
- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry 
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- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 
- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry 
- Finanssiala ry 
- Työeläkevakuuttajat TELA ry 
- Suomen Tilintarkastajat ry. 
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