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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eiäkelain, 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain ja maa
talousyrittäjien eläkelain 17 § :n muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Esityksessä ehdotetaan työeläkelakeja muu
tettaviksi siten, että säännöksissä otettaisiin 
huomioon opintovapaasta johtuvat järjestelyt. 
Ehdotus sisältää myös joukon teknistä laatua 
olevia korjauksia, joilla täsmennettäisiin muun 
muassa avoimen yhtiön yhtiömiehen asemaa, 
muutettaisiin lyhytaikaisissa työsuhteissa ole
vien työntekijäin eläkelain mukaisten eläkkei-

den yhteensovitusta koskevia säännöksiä, saa
dettäisiin eläkkeen maksamisesta ulkomaille 
sekä eläkkeen maksamisesta sairausajan palkan 
osalta työnantajalle. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 
heti sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksy
nyt lait. 

PERUSTELUT. 

1. Nykyinen tilanne ja 
ehdot et u t m u u t o k s e t. 

Perheyhtiöt ja muut yhtiöt. 

Työntekijäin eläkelain (395/61; TEL) pii
riin kuuluvat myös johtavassa asemass;t oleva.t 
toimihenkilöt. Lain 2 §:n 3 momentin mukaan 
työsuhteessa olevana ei kuitenkaan pidetä joh
tavassa asemassa olevaa toimihenkilöä, joka 
yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa 
omistaa osakeyhtiössä enemmän kuin puolet 
osakepääomasta tai jolla muussa yrityksessä tahi 
yhteisössä on katsottava olevan vastaava mää~ 
räämisvalta. Lainkohdassa tarkoitetun määrää
mrsvallan määrittely on käytännössä tuottanut 
vaikeuksia avointen yhtiöiden yhtiömiesten ja 
kommandiittiyhtiöiden vastuunalaisten yhti(}. 
miesten kohdalla. Muilla työoikeuden aloilla 
omaksutut tulkinnat ovat heijastuneet TEL:n 
2 §:n 3 momentin tulkintaan, mikä on vaikeut
tanut työeläkelakien tarkoituksenmukaista so
veltamista. 

TEL:n tul1essa voimaan pidettiin avointen 
yhtiöiden yhtiömiehiä ja kommandiittiyhtiöiden 
vastuunalaisia yhtiömiehiä pääsääntöisesti itse-
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nru:stna yrittäjinä, koska he voivat itsenäisesti 
toimia muita yhtiömiehiä sitovasti. Ainoastaan 
siinä tapauksessa, että yhtiömiehen työskentely 
yhtiössä perustui tehtyyn työsopimukseen, so
vellettiin· häneen TEL:a. 

Sittemmin luovuttiin edellyttämästä nimen• 
omaista työsopimusta ja myös yhtiösopimuksen 
perusteella työskentelevää yhtiömiestä voitiin 
pitää työsuhteessa olevana, jos hänen yksin 
tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omista
mansa yhtiöosuuden suuruus - jonka käytän
nössä katsottiin osoittavan yhtiömiehen määrää
misvallan - ei ylittänyt puolta. TEL:n eläke
palkan määräytymissäännöksestä johtuen kat
sottiin TEL:n soveltamisen kuitenkin edellyt~ 
tävän sitä, että yhtiömiehelle maksettiin veron 
ennakonpidätyksen alaista palkkaa. 

Nykyises1sä soveltamiskäytännössä on sanottu 
palkkaedellytyskin menettänyt merkityksensä, ja 
ratkaisevana työeläkelakien soveltamisessa pi
detään yksinomaan yhtiöosuuden suuruutta, jo
hon yhtiömiehen määräämisvallan katsotaan ole
van suoraan verrannollinen. Yhtiöosuuden ylit
täessä 50 % katsotaan yhtiömiehellä olevan 
vastaavan määräämisvallan kuin osakeyhtiön 



2 N:o 180 

enemmistöosakkaalla ja vastaavasti yhtiömiehen 
katsotaan olevan työsuhteessa hänen omistaes
saan yhtiöstä 50 % tai vähemmän. 

Tulkinnan muuttuminen on johtanut tilan
teeseen, jossa samanlaisen määräämisvallan 
omaavia avoimien yhtiöiden yhtiömiehiä ja 
kommandiittiyhtiöiden vastuunalaisia yhtiömie
hiä kuuluu vakuuttamisajankohdasta riippuen 
sekä yrittäjien eläkelain ( 468/69; YEL) että 
TEL:n piiriin. Yhtiömies, jonka osuus yhtiöstä 
on enintään 50 %, ei nykyisen tulkinnan mu
kaan voi kuulua YEL:n piiriin siinäkään ta
pauksessa, että hän ei ole nostanut yhtiöstä 
palkkaa. Jottei tällaisista yhtiömiehistä muo
dostuisi väliinputoajia, on heille käytännössä 
jouduttu arvioimaan palkka TEL:n mukaisen 
vakuutusmaksun perusteeksi ja eläkkeen perus
teena olevan palkan määräämiseksi. Tämä me
nettely on paitsi teknisesti hankala myös TEL:n 
säännöksiin huonosti soveltuva. 

Lakiehdotuksen tarkoitus tältä osin on pois
taa tulkintaongelmat ja saattaa asia yhdenmu
kaiseen ratkaisuun. Ehdotuksen mukaan avoi
men yhtiön yhtiömiehen tai muun yhteisön 
osakkaan, joka on henkilökohtaisesti vastuussa 
yhteisön sitoumuksista, ei katsota olevan työ
eläkelakien mukaan työsuhteessa. Tällöin var
mistuu työeläkelakien kattavuus avointen yh
tiöiden ja erilaisten yhteisöjen osalta. Säännös 
on yksiselitteinen ja rajanveto vastaa yleistä 
käsitystä osakkaasta työntekijänä tai itsenäisenä 
yrittäjänä. 

Osakeyhtiöiden osalta määräävää on ollut 
osakkaan ja hänen perheenjäsentensä omista
mien osakkeiden osuus koko osakepääomasta. 
Kuitenkin määräämisvalta yhtiössä on riippu
vainen omistettujen osakkeiden tuottamasta 
äänimäärästä. Koska osakeyhtiön yhtiöjärjestyk
sessä eri osakkeilla voi olla erilainen ääni
määrä, säännöksiä tulisi tarkistaa siten, että 
osakeyhtiössä johtavassa asemassa olevan hen
kilön ei katsota olevan työsuhteessa, jos hänellä 
yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa on 
äänten enemmistö yhtiön asioista päätettäessä. 

Lainmuutoksen johdosta osa yhtiömiehistä 
siirtyisi toisen eläkejärjestelmän piiriin. Tämä 
ei kuitenkaan aiheuta eläketurvan heikkene
mistä, koska eläkettä periaatteessa karttuu sa
malla tavoin sekä työsuhteessa oleville että 
yrittäjätoimintaa harjoittaville. 

Ennen lainmuutosta työntekijäin eläkelakien 
mukaan vakuutetulle karttuneeseen eläkkeeseen 
muutos ei vaikuttaisi, vaan tämä eläke kirjattai
siin asianomaiselle niin sanottuna vapaakirjana. 

Eläkkeiden yhteensovittaminen. 

TEL:n 8 §:ssä on yleissäännökset työeläk
keiden yhteensovituksesta keskenään ja muiden 
rinnakkaisten eläkkeen luonteisten suoritusten 
kanssa. Yhteensovituksen lähtökohtana on yh
teensovitusperuste, joka on kysymyksessä ole
van henkilön suurin eläkkeen perusteena oleva 
pallcka tai työtulo. Jos henkilö on samanaikai
sesti vähintään kuusi kuukautta yhdenjaksoi
sesti ollut kahdessa tai useammassa työ- tai 
virkasuhteessa tai yrittäjätoiminnassa, luetaan 
näistä saadut ansiotulot yhteen suurinta eläk
keen perusteena olevaa palkkaa määrättäessä. 
Vastaavasti menetellään, jos henkilö aikaisem
paan eläketapahtumaan perustuvaa eläkettä saa
dessaan on vähintään kolmen vuoden ajan ollut 
samanaikaisesti eläkkeeseen oikeuttavassa työ
tai virkasuhteessa tai yrittäjätoiminnassa. Täl
löin eläke muunnetaan vastaavaksi palkaksi ker
tomalla sen määrä kymmenellä kuudesosalla ja 
näin saatu määrä lisätään samanaikaisesti saa
tuun työansioon. 

Edellä kuvattu samanaikaisten työtulojen tai 
työ- ja eläketulojen yhteenlaskemismenettely ei 
kuitenkaan koske lyhytaikaisissa työsuhteessa 
olevien työntekijäin eläkelain (134/62; LEL) 
alaista työtä. Näiden osalta on LEL:n 5 §:n 
5 momentissa erityissäännös, jonka mukaan 
LEL:n alaisesta työstä saatuna palkkana saa
daan yhteensovitusperustetta määrättäessä käyt
tää kysymyksessä olevaa työnimikettä varten 
vahvistettua keskipalkkaa, jos tämä on todel
lista palkkaa suurempi. Kun keskipalkka lyhyt
aikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin elä
keasetuksen ( 184/62) 5 §:n 1 momentin mu
kaan vahvistetaan vuosittain niin, että se vas
taa kysymyksessä olevissa töissä edellisen ka
lenterivuoden aikana keskimäärin maksettuja 
palkkoja aikayksikköä kohden, on voitu olet
taa keskipalkan kutakuinkin vastaavan tosi
asiallisia tuloja silloinkin, kun LEL:n alaista 
työtä tehnyt on samanaikaisesti ollut muussa 
ansiotyössä. 

Käytännössä on kuitenkin osoittautunut, että 
yllämainitut LEL:n erityissäännökset johtavat 
epäedullisempaan tulokseen kuin TEL:n sään
nökset eli, että LEL:n yhteensovitussäännökset 
vaikuttavat selvästi herkemmin eläkettä pienen
tävästi. Sitä paitsi on todettava, että varsinkin 
maatalousyrittäjien eläkelain (467 /69; MYEL) 
piiriin kuuluvilla yrittäjillä on usein rinnak
kaista työskentelyä LEL:n alaisissa töissä. 
Näissä tapauksissa on yleistä, että yhteensovi-
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tusperusteeksi muodostuu LEL:n alainen kes
kipalkka ja että siten yhteensovituksen jälkeen 
maksettavaksi määrättävä eläke ei nouse ensin
kään MYEL:n mukaisen vakuutuksen perus
teella. Epäkohta korostuu, kun maatalousyrit
täjät ovat itsenäisiä yrittäjiä, jotka rahoittavat 
vakuutuksensa osittain omilla maksuillaan. 

Edellä olevan johdosta ehdotetaan säännöksiä 
muutettaviksi siten, että LEL:n alaisen työn
teon suhteen voitaisiin vaihtoehtoisesti nykyi
sen menettelyn kanssa käyttää yhteenlaskume
nettelyä, joka muistuttaisi muiden työeläkela
kien alaisten töiden suhteen noudatettua. Edel
lytyksenä olisi, että muu kuin LEL:n alainen 
työ- tai virkasuhde tai yrittäjätoiminta on jat
kunut sellaisen kalenterivuoden taikka aikai
sempaan eläketapahtumaan perustuva eläke vä
hintään kolmen peräkkäisen sellaisen kalenteri
vuoden ajan, jona työntekijä LEL:n alaisessa 
työssä on ansainnut vähintään 800 markkaa 
vuoden 1962 indeksissä ilmaistuna eli kuluvan 
vuoden indeksin mukaan 5 320 markkaa. Täl
löin voitaisiin yhteensovitusperustetta määrät
täessä lisätä kysymyksessä olevina kalenterivuo
sina LEL:n alaisessa työssä ansaittujen palk
kojen keskimäärää kuukautta kohden rinnak
kaisesta työ- tai virkasuhteesta tai yrittäjätoi
minnasta saatuun kuukausiansioon taikka rin
nakkaista eläkettä vastaavaan palkkaan. 

Muutoksesta aiheutuisi korjauksia TEL:n 
8 §:n 3 momenttiin, minkä ohella LEL:n 
5 §:ään lisättäisiin uusi 6 momentti. 

Opintovapaa. 

Työeläkelainsäädännön mukaan työkyvyttö
myyseläke myönnetään täysitehoisena eli siten, 
että eläkkeeseen oikeuttavana otetaan huomioon 
aika työkyvyttömyyden alkamisesta eläkeikään 
edellyttäen, että työntekijä on lyhyen ajan sisäl
lä ennen työkyvyttömyyden alkamista kuulunut 
aktiivisesti vakuutettujen piiriin. Vaatimus on 
pääsääntöisesti täytetty, jollei viimeisen työsuh
teen päättymisen ja työkyvyttömyyden alkami
sen välillä ole yhtä vuotta pitempää aikaa. Työ
suhteen päättyminen määritellään tällöin niin 
kuin TEL:n 2 §:n 2 momentissa on säädetty. 
Työeläkelainsäädännössä on kiinnitetty huomio
ta sellaisiin tilanteisiin, joissa työntekijä on eri
tyisestä hyväksyttävästä syystä ollut poissa työ
elämästä. Tällaisina on huomioon otettu työt
tömyys ja naispuolisten vakuutettujen kohdalla 
pienten lasten hoitaminen. Sen vuoksi on sää
detty, että edellä mainittua yhden vuoden mää
räaikaa pidennetään niillä päivillä, joilta työn-

tekijä on saanut valtakunnallisista työttömyys
kassoista annetun lain mukaista päiväavustusta 
ja vastaavasti on erityissäännös naispuolisesta 
työntekijästä, joka kolme vuotta nuoremman 
lapsen hoitamisen takia on poissa työstä. 

Kun opintovapaalain (273/79) säätämisen 
kautta syntyi uusi sellainen tilanne, jossa työn
tekijä on hyväksyttävästä syystä poissa ansio
työstä, näyttäisi tarkoituksenmukaiselta, että 
näitä tapauksia käsiteltäisiin yhdenmukaisesti 
edellä mainittujen tapausten kanssa. Sen vuoksi 
ehdotetaan lisättäväksi TEL:n 6 §:n 3 moment
tiin säännös, jonka mukaan siinä tarkoitettuun 
360 päivään ei luettaisi aikaa, jolta työntekijä 
on saanut opintovapaata. Säännös tulee sovel
lettavaksi myös MYEL:n ja YEL:n mukaisessa 
eläkevakuutuksessa. LEL:n 7 §:n 1 momentissa 
on täysitehoisesta työkyvyttömyyseläkkeestä 
erityissäännös, joka pohjautuu samalle peri
aatteelle kuin TEL:ssa. Tämän vuoksi esitetään 
LEL:iin lisättäväksi vastaava säännös. 

Eläkkeen maksaminen ulkomaille. 

Työeläkelaeissa ei ole suoranaista säännöstä 
eläkkeen maksamisesta ulkomailla asuvalle eläk
keensaajalle. Koska tapausten lukumäärä on 
huomattavasti lisääntynyt, asiasta säätäminen 
näyttäisi tarpeelliselta. Kansainvälisen tavan 
mukaisesti ehdotetaan säädettäväksi, että omien 
kansalaistemme työeläkkeet maksettaisiin ulko
mailla ilman rajoituksia. Muutokset ehdotetaan 
säädettäviksi TEL:n 9 a §:ssä. 

Vieraiden maiden kansalaisten eläkkeiden 
maksamisesta on yleensä voimassa rajoituksia. 
Käytäntö tässä kohden on hyvin kirjavaa, 
mutta monessa maassa näyttää olevan sääntönä, 
ettei vieraan maan kansalaiselle makseta maas
tamuuton jälkeen eläkettä täytenä. Tästä rajoi
tuksesta valtiot ovat yleensä olleet valmiit luo
pumaan vastavuoroisten sosiaaliturvasopimusten 
perusteella. 

Näyttäisi tarkoituksenmukaiselta säätää, että 
vieraan maan kansalaiselle ei maksettaisi työ
eläkettä ulkomaille muuta kuin eläketurvakes
kuksen erityisellä suostumuksella. Eläketurva
keskus voisi ottaa huomioon, suoritetaanko 
kysymyksessä olevasta maasta eläkkeitä pois 
muuttaneille Suomen kansalaisille. Myös muut 
erityiset seikat, kuten esimerkiksi se, että vie
raan maan kansalainen on hyvin pitkän ajan 
työskennellyt Suomessa tai että hän itsestään 
riippumattomista syistä on ollut pakotettu siir
tymään ulkomaille, voitaisiin ottaa huomioon 
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eläkkeen maksamisesta paatettäessä. Nämäkin 
säännökset sisällytettäisiiin TEL:n 9 a §:ään. 

Työttömyyskassojen keskuskassan maksaman 
vakuutusmaksun ennakot. 

TEL:n voimassa olevan 12 a §:n mukaan pe
l'itään työttömyyskassojen keskuskassaha vuo
sittain vakuutusmaksu, joka on tarkoitettu peit
tämään kustannuksia, jotka syntyvät TEL:ssa, 
LEL:ssa ja merimieseläkelaissa (72/56; MEL) 
säädetyistä työttömyyslisistä. Jotta sosiaali- ja 
.terveysministeriö voisi määrätä tästä vakuutus
maksusta perittäväksi ennakkoa, ehdotetaan 
tätä koskeva säännös lisättäväksi lakiin. Enna
kon periminen on työttömyyskassojen keskus
kassankin kannalta käytännöllistä, koska suori
tusajankohdat voidaan tällöin joustavasti sovit
taa yhteen kassan rahavarojen kanssa. Eläke
turvakeskus hyvittäisi työttömyyskassan keskus
kassan vakuutusmaksusta suorittamat ennakot 
ja ennakoilla vähennetyn lopullisen maksun 
vastuunjaon ennakkoina eläkelaitoksille. Eläke
laitosten osuudet vakuutusmaksun ennakoista 
määräytyisivät samoilla perusteilla kuin osuudet 
lopullisesta vakuutusmaksusta. 

Viittaukset vakuutusyhtiölakiin. 

TEL:n 13 §:n 3 momentissa, LEL:n 11 §:n 
2 momentissa ja MYEL:n 17 §:n 2 momentissa 
on viittaukset aikaisemman vakuutusyhtiölain 
47 §:ään. Uudessa kuluvan vuoden alussa voi
maan tulleessa vakuutusyhtiölaissa ( 1062/79) 
tämä säännös on 10 luvun 3 §:ssä. Tätä kos
keva viittaussäännösten tarkistus esitetään teh
täväksi edellä sanottuihin työeläkelakien sään
nöksiin. 

Sairausajan palkan huomioon ottaminen. 

Työkyvyttömyyseläkkeitä myönnettäessä ilme
nee usein, että työnantaja on maksanut työn
tekijälle sairausajan palkkaa ennen työkyvyttö
myyseläkkeelle siirtymistä. Työkyvyttömyys
eläke alkaa työkyvyttömyyden syntymistä seu
raavan kalenterikuukauden alusta. Näin ollen 
eläkettä maksetaan varsin usein takautuvasti, 
jolloin eläke ja sairausajan palkka saattavat koh
distua samalle ajalle. Käytännössä työnantaja 
joutuu hankkimaan työntekijäitä valtakirjan, 
jonka perusteella takautuva työkyvyttömyys
eläke maksetaan työnantajalle. Vuosittain myön
nettävistä TEL:n mukaisista työkyvyttömyys
eläkkeistä tällaisia valtakirjatapauksia on lähes 

viidennes. Koska tämä järjestely on osoittautu
nut käytännössä hankalaksi, ehdotetaan TEL:iin 
lisättäväksi uusi 19 c §, jonka perusteella elä
kelaitoksen takautuvalta ajalta maksama työky
vyttömyyseläke suoritettaisiin hakemuksesta 
työnantajalle, joka on maksanut työntekijälle 
vastaavalta ajalta sairausajan palkkaa. Eläke 
maksettaisiin työnantajalle enintään tämän mak
saman sairausajan palkan määräisenä ja edellyt
täen, että työnantajan hakemus tehdään ennen 
kuin eläke on takautuvalta ajalta suoritettu. 

Eläkettä ei maksettaisi työnantajalle siltä 
osin kuin eläke on TEL:n 4 § :n 3 momentin 
perusteella suoritettava sairausvakuutusrahas
tolle. Myöskään ei eläkettä maksettaisi työn
antajalle siltä osin kuin työnantaja on muun 
lain mukaan saanut korvauksen sairausajalta 
maksamastaan palkasta. Esitetty TEL:n 
19 c §:n säännös tulisi sovellettavaksi myös 
LEL:n mukaisissa tapauksissa. 

2. E s i t y k s e n t a 1 o u d e 11 i s e t 
v a i k u t u k s e t. 

Ehdotetut muutokset olisivat suurelta osal
ta teknisiä korjauksia, joista ei aiheutuisi eri
tyisiä lisäkustannuksia. Opintovapaan huomi
oon ottamisesta työkyvyttömyyseläketurvassa 
aiheutuvien kustannusten arvioiminen on tässä 
vaiheessa vaikeaa. Erittäin epävarmojen oletta
musten perusteella lisäkustannukset olisivat 
lähivuosina vajaat 200 000 markkaa vuodessa. 
Samaa suuruutta olevia lisäkustannuksia ar
vioidaan myös aiheutuvan LEL:n mukaisten 
eläkkeiden yhteensovituksen muutoksesta. Val
tion osuus lisäkustannuksista jäisi todennäköi
sesti vähäiseksi supistuen lähivuosina alle 
50 000 markan vuodessa. 

3. Voimaan t u 1 o. 

Ehdotetut lait on tarkoitus saattaa voimaan 
heti sen jälkeen, kun eduskunta on ne hyväk
synyt. Vuoden 1980 alussa voimaan tulleesta 
uudesta vakuutusyhtiölaista (1062/79) johtu
via teknisiä muutoksia TEL:n 13 §:ään, LEL:n 
11 §:ään ja MYEL:n 17 §:ään sovellettaisiin 
kuluvan vuoden alusta. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 
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1. 

Laki 
työntekijäin eläkelain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/61) 2 §:n 3 

momentti, 6 §:n 3 momentti, 8 §:n 3 momentti, 9 a §, 12 a §:n 1 momentti sekä 13 §:n 
3 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 3 momentti 30 päivänä joulukuuta 1965 annetussa laissa
(707/65), 6 §:n 3 momentti 9 päivänä helmikuuta 1979 annetussa laissa (151/79), 8 §:n 
3 momentti 29 päivänä joulukuuta 1972 annetussa laissa ( 9 34/72), 9 a § 21 päivänä maalis
kuuta 1969 annetussa laissa (192/69), 12 a §:n 1 momentti 18 päivänä huhtikuuta 1980 
annetussa laissa (281/80) ja 13 §:n 3 momentti 20 päivänä joulukuuta 1968 annetussa 
laissa ( 690/68) , sekä 

lisätään lakiin uusi 19 c § seuraavasti: 

2 §. 

Työsuhteessa olevana on pidettävä myös joh
tavassa asemassa olevaa osakeyhtiön toimihen
kilöä tai muussa yhteisössä johtavassa asemassa 
olevaa henkilöä, d kuitenkaan, jos johtavatssa 
asemassa oleva osakeyhtiön toimihenkilö joko 
yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omis
taa enemmän kuin puolet yhtiön osakepääomas
ta tai jos heidän omrstamiensa osakkeiden ääni
määrä on enemmän kuin puolet kaikkien osak
keiden äänimäärästä taikka jos muussa yhtei
sössä johtavassa asemassa olevalla henkilöllä on 
katsottava olevan yhteisössä sanottua vastaava 
määräämisvalta. Avoimen yhtiön yhtiömiestä 
tai muun yhteisön sellaista osakasta, joka on 
henkilökohtaisesti vastuussa yhteisön sitoumuk
sista, ei pidetä tätä lakia sovellettaessa työ
suhteessa olevana. 

6 §. 

Jos työkyvyttömyys on alkanut ennen kuin 
työsuhteen päättymisestä on kulunut 360 sel
laista päivää, joilta työntekijä ei ole saanut 
valtakunnallisista työttömyyskassoista annetun 
lain mukaista päiväavustusta eikä opintovapaa
laissa (273 /79) tarkoitettua opintovapaata, 
luetaan tämän työsuhteen perusteella myönnet
tävää työkyvyttömyyseläkettä määrättäessä eläk
keeseen oikeuttavaksi myös työkyvyttömyyden 
alkamisen ja eläkeiän täyttämisen välinen aika. 
Jollei työsuhde ole jatkunut neljää kuukautta, 
luetaan sen perusteella eläkkeeseen oikeutta
vaksi eläkeiän saavuttamiseen jäljellä oleva aika 
vain sikäli kuin työntekijällä ei ole ennen tätä 
työsuhdetta alkaneen työ- tai virkasuhteen 
taikka yrittäjätoiminnan perusteella oikeutta 

lain tai julkisen eläkesäännön mukaiseen sellai
seen eläketurvaan, jonka mukaan maksettavaa 
työkyvyttömyyseläkettä määrättäessä sanottu 
aika tai sitä vastaava ansio jo otetaan huo
mioon. Mitä edellä tässä momentissa on sää
detty, ei kuitenkaan sovelleta vanhuuseläkkeen 
eikä sellaisen työkyvyttömyyseläkkeen, jonka 
perusteena oleva työkyvyttömyys on alkanut 
työntekijän 63 vuoden iän täyttämisvuoden 
jälkeen, määrää laskettaessa, ellei työntekijä 
ole ollut sanotun iän täyttämisvuoden aikana 
tämän lain piiriin kuuluvassa työssä ottaen 
huomioon kokonaisuudessaan myös sanotun 
vuoden aikana päättynyt työsuhde yhteensä vä
hintään neljä kuukautta. Niin ikään luetaan 
naispuolisen työntekijän työkyvyttömyyseläkettä 
määrättäessä eläkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi 
eläkeiän saavuttamiseen jäljellä oleva aika, jos 
hänellä on edellä sanottujen 360 päivän täyt
tymisen ja työkyvyttömyyden alkamisen välisen 
ajan, joka saa olla enintään yhdeksän vuotta, 
ollut 4 §:n 5 momentissa tarkoitettu, kolmea 
vuotta nuorempi lapsi, ei kuitenkaan, jos elä
keiän saavuttamiseen jäljellä oleva aika tai sitä 
vastaava ansio on ilman sanotun lapsenhoito
ajan huomioon ottamista luettava eläkkeeseen 
oikeuttavaksi muun työ- tai virkasuhteen taikka 
yrittäjätoiminnan perusteella. Jollei tällaisen 
naispuolisen työntekijän työsuhde ole jatkunut 
neljää kuukautta, on eläkkeeseen oikeuttavan 
ajan määräämisestä soveltuvin osin voimassa, 
mitä edellä tässä momentissa on säädetty. 

8 §. 

Jos työntekijä on samanaikaisesti vähintään 
kuusi kuukautta yhdenjaksoisesti kahdessa tai 
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useammassa jäljempänä 4 momentissa tarkoitet
tuun peruseläkkeeseen oikeuttavassa työ- tai vir
kasuhteessa taikka yrittäjätoiminnassa, lasketaan 
yhteensovitusperustetta määrättäessä vastaavat 
eläkkeen perusteena olevat palkat ja työtulot 
yhteen. Jos työntekijä on välittömästi ennen 
eläketapahtumaa saanut aikaisemman eläketa
pahtuman johdosta peruseläkettä taikka muuta 
siihen verrattavaa työ- tai virkasuhteeseen pe
rustuvaa eläkettä tahi merimieseläkelain mu
kaista vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä ja 
on vähintään kolmen vuoden ajan ollut saman
aikaisesti jäljempänä 4 momentissa tarkoitet
tuun peruseläkkeeseen oikeuttavassa työ- tai 
virkasuhteessa taikka yrittäjätoiminnassa, lisä
tään yhteensovitusperustetta määrättäessä tähän 
työ- tai virkasuhteeseen taikka yrittäjätoimin
taan liittyvään eläkkeen perusteena olevaan 
palkkaan tai työtuloon 10/6 mainitun aikai
semman eläkkeen määrästä. Tämän momentin 
soveltamisesta lyhytaikaisissa työsuhteissa ole
vien työntekijäin eläkelain alaisiin työsuhtei
siin taikka mainitun Jain alaiseen yrittäjätoi
mintaan on kuitenkin voimassa, mitä siitä 
mainitussa laissa on säädetty. 

9 a §. 
Tämän lain mukainen eläke maksetaan myös 

ulkomailla asuvalle Suomen kansalaiselle. Eri
tyisistä syistä eläketurvakeskus voi päättää, että 
eläke saadaan ulkomailla asumisesta huolimatta 
maksaa muullekin henkilölle kuin Suomen kan
salaiselle. 

Vieraan valtion kanssa tehdyn vastavuoroisen 
sopimuksen perusteella voidaan asetuksella sää
tää poikkeuksia 1 momentin säännöksistä. Sa
moin edellytyksin voidaan asetuksella säätää 
muitakin poikkeuksia tämän lain säännöksistä. 

12 a §. 
Tämän lain ja lyhytaikaisissa työsuhteissa 

olevien työntekijäin eläkelain mukaista toimin
taa harjoittaville eläkelaitoksille sekä meri
mieseläkelaissa tarkoitetulle merimieseläkekas
salle työttömyysajan huomioon ottamisesta 
aiheutuvan vastuun ja kulujen peittämiseksi 
tulee valtakunnallisista työttömyyskassoista an
netussa laissa tarkoitetun työttömyyskassojen 
keskuskassan sosiaali- ja terveysministeriön aset
tamassa määräajassa vuosittain suorittaa eläke
turvakeskukselle vakuutusmaksu, joka lasketaan 
sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamana 

prosenttimääränä keskuskassan tukimaksuista. 
Määräosa on vahvistettava siten, että vakuutus
maksuna arvion mukaan kertyy sama määrä, 
joka saataisiin, jos 7 b § :ssä tarkoitettuja työt
tömyysavustuksia vastaavista palkoista suoritet
taisiin tämän lain mukaista keskimääräistä va
kuutusmaksua vastaava maksu. Eläketurvakes
kuksen esityksestä sosiaali- ja terveysministeriö 
voi määrätä suoritettavaksi edellä sanotun va
kuutusmaksun ennakkoa. 

13 §. 

Maksu- ja sijoitusluottovakuutus on otettava 
eläketurvakeskuksesta, jollei sosiaali- ja terveys
ministeriö ole antanut lupaa sen järjestämiseen 
muulla tavoin. Eläketurvakeskus on velvollinen 
antamaan ja pitämään voimassa mainitun vakuu
tuksen, kuitenkin edellyttäen, että luottovakuu
tusmäärästä, siltä osin kuin se ylittää sosiaali
ja terveysministeriön eläketurvakeskuksen esi
tyksestä vahvistaman rajamäärän, vaadittaessa 
asetetaan vakuutusyhtiölain ( 1062/79) 10 lu
vun 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu tai eläke
turvakeskuksen hyväksymä muu vakuutus. 

19 c §. 
Jos eläkelaitos on myöntänyt työntekijälle 

takautuvasti työkyvyttömyyseläkkeen ja työnan
taja on maksanut hänelle samalta ajalta sairaus
ajan palkkaa, eläke tältä ajalta maksetaan hake
muksesta työnantajalle edellyttäen, että työnan
tajan hakemus on saapunut eläkelaitokselle 
ennen takautuvasti maksettavan eläkkeen suo
dttamista. Eläke maksetaan työnantajalle kui
tenkin enintään samalta aja1ta maksetun palkan 
määräisenä. Eläkettä ei makseta työnantajalle 
siltä osin kuin se on 4 § :n 3 momentin pe
rusteella suoritettava sairausvakuutusrahastolle 
eikä myöskään siinä tapauksessa, että työnan
taja on muun lain nojalla saanut korvauksen 
sairausajaLta maksamastaan palkasta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . Tämän lain 13 §:ää sovelletaan 
kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 1980. 

Tämän lain 2 §:n 3 momenttia sovelletaan 
lainkohdassa tarkoitettuun eläketurvan perus
teena olevaan suhteeseen sinä aikana, kun se 
jatkuu tämän lain voimassa ollessa. 
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2. 

Laki 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työnte

kijäin eläkelain (134/62) 7 §:n 1 momentti ja 11 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 7 §:n 1 momentti 9 päivänä helmikuuta 1979 annetussa laissa 

(152/79) ja 11 §:n 2 momentti 22 päivänä marraskuuta 1963 annetussa laissa (526/63), 
sekä 

lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1972 ja 28 päi
vänä heinäkuuta 1978 annetullia laeilla (935 /72 ja 594/78), uusi 6 momentti, jolloin ny
kyinen 6 momentti siirtyy 7 momentiksi, seuraavasti: 

5 §. 
--------------

Jos työntekijäin eläkelain 8 § :n 3 momen
tissa tarkoitettu muu kuin tämän lain mukai
nen työ- tai virkasuhde taikka yrittäjätoiminta 
on jatkunut sellaisen kalenterivuoden taikka 
mainitussa momentissa tarkoitettu eläke vähin
tään kolmen peräkkäisen sellaisen kalenteri
vuoden. ajan, jona työntekijä tässä laissa tar
koitetussa työssä on ansainnut vähintään 800 
markkaa, lasketaan yhteensovitusperusteen mää
räämistä varten tässä laissa tarkoitetussa työssä 
ansaittu palkka ja samanaikaisesti muussa työ
tai virkasuhteessa taikka yrittäjätoiminnassa 
saatu ansio tai samanaikainen eläke yhteen 
siten kuin mainitussa momentissa säädetään. 
Tällöin tässä laissa tarkoitetussa työssä saatuna 
palkkana käytetään kysymyksessä olevina rin
nakkaisina kalenterivuosina tällaisessa työssä 
ansaittujen todellisten palkkojen keskimäärää 
kuukautta kohden. Mitä edellä on säädetty, 
ei estä käyttämästä yhteensovitusperusteena 5 
momentissa tarkoitettua keskimäärin maksetta
vaa palkkaa, jos se johtaa työntekijälle edulli
sempaan tulokseen. 

7 §. 
Jos työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeutettu 

työntekijä on työkyvyttömyyden pääasiallisena 
syynä olevan sairauden, vian tai vamman saa
mista lähinnä edeltäneen 540 sellaisen päivän 
aikana, joilta hän ei ole saanut valtakunnalli
sista työttömyyskassoista annetun lain ( 125/ 
34) mukaista päiväavustusta eikä opintovapaa
laissa (273/79) tarkoitettua opintovapaata, 
tässä laissa tarkoitetussa työssä ansainnut vä
hintään 800 markkaa, luetaan eläkkeeseen oi-

kenttavaksi myös se palkka, jonka hän työ
kyvyttömyyden alkamisesta lukien olisi ansain
nut eläkeikään mennessä. Samoin menetellään, 
jos naispuolisella työntekijällä on työkyvyttö
myyden pääasiallisena syynä olevan sairauden, 
vian tai vamman saamista välittömästi edeltä
neen enintään yhden vuoden ajan ollut työnte
kijäin eläkelain 4 § :n 5 momentissa tarkoitettu, 
kolmea vuotta nuorempi lapsi ja sanottuna 
aikana on päättynyt 1 virkkeessä tarkoitettu 
540 päivän ajanjakso, jollei eläkeiän saavutta
miseen jäljellä olevaa aikaa tai sitä vastaavaa 
ansiota ilman sanotun Iapsenhoitoajan huo
mioon ottamista ole luettava eläkkeeseen oi
keuttavaksi muun työ- tai virkasuhteen taikka 
yrittäjätoiminnan perusteella. Edellä sanotun 
palkan vuotuinen määrä edellytetään samaksi 
työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaan korjatuksi 
markkamääräksi, josta työntekijän työsuhteen 
perusteella on keskimäärin suoritettu tämän 
lain mukainen vakuutusmaksu niinä kalenteri
vuosina, joina hän tässä laissa tarkoitetussa 
työssä on ansainnut vähintään 800 markkaa 
tai, jollei hän minään kalenterivuotena ole 
ansainnut vähintään sanottua määrää, samaksi 
kuin mainittu rajamäärä. Ennen 23 vuoden iän 
täyttämistä ansaitut palkat otetaan kuitenkin 
huomioon vain, jos ne on ansaittu sinä kalen
terivuotena, jona työkyvyttömyyden pääasialli
sena syynä oleva sairaus, vika tai vamma on 
saatu, tai jona edellä toisessa virkkeessä tarkoi
tettu 540 päivän ajanjakso on päättynyt tahi 
kolmena sitä välittömästi edeltäneenä kalenteri
vuotena. Laskettaessa edellä tarkoitettua mark
kamäärää, josta keskimäärin on suoritettu va
kuutusmaksu, ei oteta huomioon aikaa, jolta 
työntekijä on ennen eläketapahtumaa välittö
mästi edeltäneen kalenterivuoden alkua saanut 
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valtakunnallisista työttömyyskassoista annetun 
lain mukaista päiväavustusta. Markkamäärän 
laskemisesta säädetään tarkemmin asetuksella. 

11 §. 

Sijoitukset on tehtävä silmällä pitäen var
muutta, tuottoa ja eläkekassan maksuvalmiutta. 
Varmuutta arvioitaessa on kiinnitettävä huo
miota myös sijoitusten reaaliarvon säilymiseen. 
Jollei sijoituksen vakuutena ole vakuutusyhtiö
lain (1062/79) 10 luvun 3 §:n 1 momentin 
1-4 kohdassa mainittuja tai niihin niiden laa
tuun ja varmuuteen nähden rinnastettavia arvo-

3. 

papereita tai sitoumuksia taikka sijoitusta ar
voltaan vastaavaa kiinteätä omaisuutta, on si
joituksen vakuudeksi otettava eläketurvakes
kuksesta ,sijoitusluottovakuutus. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . Tämän lain 11 §:ää sovelletaan 
kuitenkin 1 päivästä tammvkuuta 1980. 

Tämän lain 5 § :n 6 momenttia sovelletaan 
eläkkeeseen, joka perustuu tämän lain voimassa 
ollessa sattuneeseen eläketapahtumaan. 

Tämän lain 5 §:n 6 momentissa ja 7 §:n 
1 momentissa säädetyt markkamäärät vastaavat 
vuodelle 1962 vahvistettua palkkaindeksilukua. 

Laki 
maatalousyrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maata
lousyrittäjien eläkelain (467/69) 17 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

17 §. 

Sijoitukset on tehtävä silmällä pitäen var
muutta1 reaaliarvon säilymistä, tuottoa ja eläke
laitoksen maksuvalmiutta. Sijoituksen vakuu
tena tulee olla vakuutusyhtiölain ( 1062/79) 
10 luvun 3 §:n 1 momentin 1-4 kohdassa 
mainittuja tai niihin laatuun ja varmuuteen 

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1980. 

nähden rinnastettavia arvopapereita tai sitou
muksia taikka sijoitusta arvoltaan vastaavaa 
kiinteää omaisuutta tahi eläketurvakeskuksen 
antama sijoitusluottovakuutus. 

Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 
1980. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Soaali- ja terveysministeri Sinikka Luja-Penttilä 



N:o 180 9 

Liite 
1. 

Laki 
työntekijäin eläkelain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain ( 395/61) 2 § :n 3 

momentti, 6 §:n 3 momentti, 8 §:n 3 momentti, 9 a §, 12 a §:n 1 momentti sekä 13 
§ :n 3 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 2 § :n 3 momentti 30 päivänä joulukuuta 1965 annetussa laissa 
(707/65), 6 §:n 3 momentti 9 päivänä helmikuuta 1979 annetussa laissa (151/79), 8 §:n 
3 momentti 29 päivänä joulukuuta 1972 annetussa laissa (934/72), 9 a § 21 päivänä maa
liskuuta 1969 annetussa laissa ( 192/69), 12 a §:n 1 momentti 18 päivänä huhtikuuta 1980 
annetussa laissa (281/80) ja 13 §:n 3 momentti 20 päivänä joulukuuta 1968 annetussa laissa 
(690/68), sekä 

lisätään lakiin uusi 19 c § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki. Ehdotus. 

2 §. 

Työsuhteessa olevana on pidettävä myös 
johtavassa asemassa olevaa osakeyhtiön toimi
henkilöä ja muussa yrityksessä tai yhteisössä 
johtavassa asemassa olevaa henkilöä, ei kuiten
kaan, jos johtavassa asemassa oleva osakeyhtiön 
toimihenkilö joko yksin tai yhdessä perheenjä
sentensä kanssa omistaa enemmän kuin puolet 
yhtiön osakepääomasta 1tai jos muussa yrityk
sessä tai yhteisössä johtavassa asemassa olevalla 
henkilöllä on katsottava olevan yrityksessä tai 
yhteisössä sanottua vastaava määräämisvalta. 

Työsuhteessa olevana on pidettävä myös 
johtavassa asemassa olevaa osakeyhtiön toimi
henkilöä tai muussa yhteisössä johtavassa ase
massa olevaa henkilöä, ei kuitenkaan, jos johta
vassa asemassa oleva osakeyhtiön toimihenkilö 
joko yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa 
omistaa enemmän kuin puolet yhtiön osakepää
omasta tai jos heidän omistamiensa osakkeiden 
äänimäärä on enemmän kuin puolet kaikkien 
osakkeiden äänimäärästä taikka jos muussa yh
teisössä on katsottava olevan yhteisössä sanot
tua vastaava määräämisvalta. Avoimen yhtiön 
yhtiömiestä tai muun yhteisön sellaista osakasta, 
joka on henkilökohtaisesti vastuussa yhteisön 
sitoumuksista, ei pidetä tätä lakia sovellettaessa 
työsuhteessa olevana. 

6 §. 

Jos työkyvyttömyys on alkanut ennen kuin 
työsuhteen päättymisestä on kulunut 360 sel
laista päivää, joilta työntekijä ei ole saanut 
valtakunnallisista työttömyyskassoista annetun 
lain mukaista päiväavustusta, luetaan tämän 
työsuhteen perusteella myönnettävää työkyvyt
tömyyseläkettä määrättäessä eläkkeeseen oikeut
tavaksi myös työkyvyttömyyden alkamisen ja 
eläkeiän täyttämisen välinen aika. Jollei työ
suhde ole jatkunut neljää kuukautta, luetaan 
sen perusteella eläkkeeseen oikeuttavaksi eläke
iän saavuttamiseen jäljellä oleva aika vain sikäli 

2 168000555R 

Jos työkyvyttömyys on alkanut ennen kuin 
työsuhteen päättymisestä on kulunut 360. sel
laista päivää, joilta työntekijä ei ole saanut 
valtakunnallisista työttömyyskassoista annetun 
lain mukaista päiväavustusta eikä opintovapaa
laissa (273/79) tarkoitettua opintovapaata, lue
taan tämän työsuhteen perusteella myönnettä
vää työkyvyttömyyseläkettä määrättäessä eläk
keeseen oikeuttavaksi myös työkyvyttömyyden 
alkamisen ja eläkeiän täyttämisen välinen aika. 
Jollei työsuhde ole jatkunut neljää kuukautta, 
luetaan sen perusteella eläkkeeseen oikeutta-
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Voimassa oleva laki. 

kuin työntekijällä ei ole ennen tätä työsuhdetta 
alkaneen työ- tai virkasuhteen taikka yrittäjä
toiminnan perusteella oikeutta lain tai julkisen 
eläkesäännön mukaiseen sellaiseen eläketurvaan, 
jonka mukaan maksettavaa työkyvyttömyyselä
kettä määrättäessä sanottu aika tai sitä vastaava 
ansio jo otetaan huomioon. Mitä edellä tässä . 
momentissa on säädetty, ei kuitenkaan sovel
leta vanhuuseläkkeen eikä sellaisen työkyvyttö
myyseläkkeen, jonka perusteena oleva työky
vyttömyys on alkanut työntekijän 63 vuoden 
iän täyttämisvuoden jälkeen, määrää lasket~. 
taessa, ellei työntekijä ole ollut sanotun iän 
täyttämisvuoden aikana tämän lain piiriin kuu
luvassa työssä ottaen huomioon kokonaisuudes
saan myös sanotun vuoden aikana päättynyt 
työsuhde yhteensä vähintään neljä kuukautta. 
Niinikään luetaan naispuolisen työntekijän työ
kyvyttömyyseläkettä määrättäessä eläkkeeseen 
oikeuttavaksi ajaksi eläkeiän saavuttamiseen 
jäljellä oleva aika, jos hänellä on edellä sanot
tujen 360 päivän täyttymisen ja työkyvyttömyy
den alkamisen välisen ajan, joka saa olla enin
tään yhdeksän vuotta, ollut 4 § :n 5 momentissa 
tarkoitettu, kolmea vuotta nuorempi lapsi, ei 
kuitenkaan, jos eläkeiän saavuttamiseen jäljellä 
oleva aika tai sitä vastaava ansio on ilman 
sanotun Iapsenhoitoajan huomioonottamista 
luettava eläkkeeseen oikeuttavaksi muun työ
tai virkasuhteen taikka yrittäjätoiminnan perus
teella. Jollei tällaisen naispuolisen työntekijän 
työsuhde ole jatkunut neljää kuukautta, on 
eläkkeeseen oikeuttavan ajan määräämisestä 
soveltuvin osin voimassa, mitä edellä tässä 
momentissa on säädetty. 

Ehdotus. 

vaksi eläkeiän saavuttamiseen jäljellä oleva aika 
vain sikäli kuin työntekijällä ei ole ennen tätä 
työsuhdetta alkaneen työ- tai virkasuhteen 
taikka yrittäjätoiminnan perusteella oikeutta 
lain tai julkisen eläkesäännön mukaiseen sellai
seen eläketurvaan, jonka mukaan maksettavaa 
työkyvyttömyyseläkettä määrättäessä sanottu 
aika tai sitä vastaava ansio jo otetaan huo
mioon. Mitä edellä tässä momentissa on sää
detty, ei kuitenkaan sovelleta vanhuuseläkkeen 
eikä sellaisen työkyvyttömyyseläkkeen, jonka 
perusteena oleva työkyvyttömyys on alkanut 
työntekijän 63 vuoden iän täyttämisvuoden jäl
keen, määrää laskettaessa, ellei työntekijä ole 
ollut sanotun iän täyttämisvuoden aikana tämän 
lain piiriin kuuluvassa työssä ottaen huomioon 
kokonaisuudessaan myös sanotun vuoden aikana 
päättynyt työsuhde yhteensä vähintään neljä 
kuukautta. Niin ikään luetaan naispuolisen 
työntekijän tyokyvyttömyyseläkettä määrättäes
sä eläkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi eläkeiän saa
vuttamiseen jäljellä oleva aika, jos hänellä on 
edellä sanottujen 360 päivän täyttymisen ja 
työkyvyttömyyden alkamisen välisen ajan, joka 
saa olla enintään yhdeksän vuotta, ollut 4 §:n 
5 momentissa tarkoitettu, kolmea vuotta nuo
rempi lapsi, ei kuitenkaan, jos eläkeiän saa
vuttamiseen jäljellä oleva aika tai sitä vastaava 
ansio on ilman sanotun Iapsenhoitoajan huo
mioon ottamista luettava eläkkeeseen oikeutta
vaksi muun työ- tai virkasuhteen taikka yrittä
jätoiminnan perusteella. Jollei tällaisen naispuo
lisen työntekijän työsuhde ole jatkunut neljää 
kuukautta, on eläkkeeseen oikeuttavan ajan 
määräämisestä soveltuvin osin voimassa, mitä 
edellä tässä momentissa on säädetty. 

8 §. 

Jos työntekijä on samanaikaisesti vähintään 
6 kuukautta yhdenjaksoisesti kahdessa tai 
useammassa jäljempänä 4 momentin 1 tai 3-
11 kohdassa tarkoitettuun peruseläkkeeseen 
oikeuttavassa työ- tai virkasuhteessa taikka 
yrittäjätoiminnassa, lasketaan yhteensovituspe
rustetta määrättäessä vastaavat eläkkeen perus
teena olevat palkat ja työtulot yhteen. Jos 
työntekijä on välittömästi ennen eläketapahtu
maa saanut aikaisemman eläketapahtuman joh
dosta peruseläkettä taikka muuta siihen verrat
tavaa työ- tai virkasuhteeseen perustuvaa elä
kettä tahi merimieseläkelain mukaista vanhuus-

Jos työntekijä on samanaikaisesti vähintään 
kuusi kuukautta yhdenjaksoisesti kahdessa tai 
useammassa jäljempänä 4 momentissa tarkoi
tettuun peruseläkkeeseen oikeuttavassa työ- tai 
virkasuhteessa taikka yrittäjätoiminnassa, laske
taan yhteensovitusperustetta määrättäessä vas
taavat eläkkeen perusteena olevat palkat ja työ
tulot yhteen. Jos työntekijä on välittömästi 
ennen eläketapahtumaa saanut aikaisemman 
eläketapahtuman johdosta peruseläkettä taikka 
muuta siihen verrattavaa työ- tai virkasuhtee
seen perustuvaa eläkettä tahi merimieseläkelain 
mukaista vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä 
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Voimassa oleva laki. 

tai työkyvyttömyyseläkettä ja on vähintään 3 
vuoden ajan olut samanaikaisesti jäljempänä 4 
momentin 1 tai 3-11 kohdassa tarkoitettuun 
peruseläkkeeseen oikeuttavassa työ- tai virka
suhteessa taikka yrittäjätoiminnassa, lisätään 
yhteensovitusperustetta määrättäessä tähän työ
tai virkasuhteeseen taikka yrittäjätoimintaan 
liittyvään eläkkeen perusteena olevaan palk
kaan tai työtuloon 10/6 mainitun aikaisemman 
eläkkeen määrästä. 

9 a §. 
Asetuksella voidaan säätää sellaisia poikkeuk

sia tämän lain säännöksistä, jotka johtuvat vie
raan valtion kanssa tehdystä vastavuoroisesta 
sopimuksesta. 

12 a §. 
Tämän lain ja lyhytaikaisissa työsuhteissa 

olevien työntekijäin eläkelain mukaista toi
mintaa harjoittaville eläkelaitoksille sekä meri
mieseläkelaissa tarkoitetulle merimieseläkekas
salle työttömyysajan huomioon ottamisesta ai
heutuvan vastuun ja kulujen peittämiseksi tu
lee valtakunnallisista työttömyyskassoista anne
tussa laissa tarkoitetun työttömyyskassojen kes
kuskassan sosiaali- ja terveysministeriön aset
tamassa määräajassa vuosittain suorittaa eläke
turvakeskukselle vakuutusmaksu, joka lasketaan 
sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamana pro
senttimääränä keskuskassan tukimaksuista. Mää
räosa on vahvistettava siten, että vakuutusmak
suna arvion mukaan kertyy sama määrä, joka 
saataisiin, jos 7 b §: ssä tarkoitettuja työttö
myysavustuksia vastaavista palkoista suoritettai
siin tämän lain mukaista keskimääräistä vakuu
tusmaksua vastaava maksu. 

Ehdotus. 

ja on vähintään kolmen vuoden ajan ollut sa
manaikaisesti jäljempänä 4 momentissa tarkoi
tettuun peruseläkkeeseen oikeuttavassa työ- tai 
virkasuhteessa taikka yrittäjätoiminnassa, lisä
tään yhteensovitusperustetta määrättäessä tähän 
työ- tai virkasuhteeseen taikka yrittäjätoimin
taan liittyvään eläkkeen perusteena olevaan 
palkkaan tai työtuloon 10/6 mainitun aikai
semman eläkkeen määrästä. Tämän momentin 
soveltamisesta lyhytaikaisissa työsuhteissa ole
vien työntekijäin eläkelain alaisiin työsuhtei
siin taikka mainitun lain alaiseen yrittäjätoi
mintaan on kuitenkin voimassa, mitä siitä 
mainitussa laissa on säädetty. 

9 a §. 
Tämän lain mukainen eläke maksetaan myös 

ulkomailla asuvalle Suomen kansalaiselle. Eri
tyisistä syistä eläketurvakeskus voi päättää, että 
eläke saadaan ulkomailla asumisesta huolimatta 
maksaa muullekin henkilölle kuin Suomen kan
salaiselle. 

Vieraan valtion kanssa tehdyn vastavuoroi
sen sopimuksen perusteella voidaan asetuksella 
säätää poikkeuksia 1 momentin säännöksistä. 
Samoin edellytyksin voidaan asetuksella säätää 
muitakin poikkeuksia tämän lain säännöksistä. 

12 a §. 
Tämän lain ja lyhytaikaisissa työsuhteissa 

olevien työntekijäin eläkelain mukaista toi
mintaa harjoittaville eläkelaitoksille sekä meri
mieseläkelaissa tarkoitetulle merimieseläkekas
salle työttömyysajan huomioon ottamisesta 
aiheutuvan vastuun ja kulujen peittämiseksi 
tulee valtakunnallisista työttömyyskassoista an
netussa laissa tarkoitetun työttömyyskassojen 
keskuskassan sosiaali- ja terveysministeriön 
asettamassa määräajassa vuosittain suorittaa 
eläketurvakeskukselle vakuutusmaksu, joka las
ketaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvista
mana prosenttimääränä keskuskassan tukimak
suista. Määräosa on vahvistettava siten, että 
vakuutusmaksuna arvion mukaan kertyy sama 
määrä, joka saataisiin, jos 7 b §:ssä tarkoitet
tuja työttömyysavustuksia vastaavista palkoista 
suoritettaisiin tämän lain mukaista keskimää
räistä vakuutusmaksua vastaava maksu. Eläke
turvakeskuksen esityksestä sosiaali- ja terveys
ministeriö voi määrätä suoritettavaksi edellä 
sanotun vakuutusmaksun ennakkoa. 
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Voimassa oleva laki. Ehdotus. 

13 §. 

Maksu- ja sijoitusluottovakuutus on otettava 
eläketurvakeskuksesta, jollei sosiaali- ja terveys
ministeriö ole antanut lupaa sen järjestämiseen 
muulla tavoin. Eläketurvakeskus on velvollinen 
antamaan ja pitämään voimassa mainitun va
kuutuksen, kuitenkin edellyttäen, että luotto
vakuutusmäärästä, siltä osin kuin se ylittää 
sosiaali- ja terveysministeriön eläketurvakeskuk
sen esityksestä vahvistaman rajamäärän, vaadit
taessa asetetaan vakuutusyhtiölain 4 7 §: n 1 
momentissa tarkoitettu tai eläketurvakeskuksen 
hyväksymä muu vakuus. 

Maksu- ja sijoitusluottovakuutus on otettava 
eläketurvakeskuksesta, jollei sosiaali- ja terveys
ministeriö ole antanut lupaa sen järjestämiseen 
muulla tavoin. Eläketurvakeskus on velvollinen 
antamaan ja pitämään voimassa mainitun va
kuutuksen, kuitenkin edellyttäen, että luotto
vakuutusmäärästä, siltä osin kuin se ylittää 
sosiaali- ja terveysministeriön eläketurvakeskuk
sen esityksestä vahvistaman rajamäärän, vaadit
taessa asetetaan vakuutusyhtiölain (1062/79) 
10 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu tai 
eläketurvakeskuksen hyväksymä muu vakuus. 

19 c §. 
Jos eläkelaitos on myöntänyt työntekijälle 

takautuvasti työkyvyttömyyseläkkeen ja työn
antaja on maksanut hänelle samalta ajalta sai
rausajan palkkaa, eläke tältä ajalta maksetaan 
hakemuksesta työnantajalle edellyttäen, että 
työnantajan hakemus on saapunut eläleelaitok
selle ennen takautuvasti maksettavan eläkkeen 
suorittamista. Eläke maksetaan työnantajalle 
kuitenkin enintään samalta ajalta maksetun pal
kan määräisenä. Eläkettä ei makseta työnanta
jalle siltä osin kuin se on 4 §:n 3 momentin 
perusteella suoritettava sairausvakuutusrahas
tolle eikä myöskään siinä tapauksessa, että 
työnantaja on muun lain nojalla saanut kor
vauksen sairausajalta maksamastaan: pa,lkasta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . Tämän lain 13 §:ää sovelletaan 
kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 1980. 

Tämän lain 2 §:n 3 momenttia sovelletaan 
lainkohdassa tarkoitettuun eläketurvan perus
teena olevaan suhteeseen sinä aikana, kun se 
jatkuu tämän lain voimassa ollessa. 
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2. 

Laki 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työnte

kijäin eläkelain (134/62) 7 §:n 1 momentti ja 11 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 7 §:n 1 momentti 9 päivänä helmikuuta 1979 annetussa laissa 

(152/79) ja 11 §:n 2 momentti 22 päivänä marraskuuta 1963 annetussa laissa (526/63), 
sekä 

lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1972 
ja 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetuilla laeilla (935/72 ja 594/78), uusi 6 momentti, jol
loin nykyinen 6 momentti siirtyy 7 momentiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki. 

7 §. 
Jos työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeutettu 

työntekijä on työkyvyttömyyden pääasiallisena 
syynä olevan sairauden, vian tai vamman saa
mista lähinnä edeltäneen 540 sellaisen päivän 
aikana, joilta hän ei ole saanut valtakunnalli
sista työttömyyskassoista annetun lain ( 125/34, 
328/60) mukaista päiväavustusta, tässä laissa 

Ehdotus. 

5 §. 

] os työntekijäin eläkelain 8 §: n 3 momen
tissa tarkoitettu muu kuin tämän lain mukainen 
työ- tai virkasuhde taikka yrittäjätoiminta on 
jatkunut sellaisen kalenterivuoden taikka mai
nitussa momentissa tarkoitettu eläke vähintään 
kolmen peräkkäisen sellaisen kalenterivuoden 
ajan, jona työntekijä tässä laissa tarkoitetussa 
työssä on ansainnut vähintään 800 markkaa, 
lasketaan yhteensovitusperusteen määräämistä 
varten tässä laissa tarkoitetussa työssä ansaittu 
palkka ja samanaikaisesti muussa työ- tai virka
suhteessa taikka yrittäjätoiminnassa saatu ansio 
tai samanaikainen eläke yhteen siten kuin mai
nitussa momentissa säädetään. Tällöin tässä 
laissa tarkoitetussa työssä saatuna palkkana 
käytetään kysymyksessä olevina rinnakkaisina 
kalenterivuosina tällaisessa työssä ansaittujen 
todellisten palkkojen keskimäärää kuukautta 
kohden. Mitä edellä on säädetty, ei estä käyt
tämästä yhteensovitusperusteena 5 momentissa 
tarkoitettua keskimäärin maksettavaa palkkaa, 
jos se johtaa työntekijälle edullisempaan tulok
seen. 

7 §. 
Jos työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeutettu 

työntekijä on työkyvyttömyyden pääasiallisena 
syynä olevan sairauden, vian tai vamman saa
mista lähinnä edeltäneen 540 sellaisen päivän 
aikana, joilta hän ei ole saanut valtakunnalli
sista työttömyyskassoista annetun lain ( 125/ 
34) mukaista päiväavustusta eikä opintovapaa-
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Voimassa oleva laki 

tarkoitetussa työssä ansainnut vähintään 800 
markkaa, luetaan eläkkeeseen oikeuttavaksi 
myös se palkka, jonka hän työkyvyttömyyden 
alkamisesta lukien olisi ansainnut eläkeikään 
mennessä. Samoin menetellään, jos naispuoli
sella työntekijällä on työkyvyttömyyden pää
asiallisena syynä olevan sairauden, vian tai 
vamman saamista välittömästi edeltäneen enin
tään yhdeksän vuoden ajan ollut työntekijäin 
eläkelain 4 §:n 5 momentissa tarkoitettu, kol
mea vuotta nuorempi lapsi ja sanottuna aikana 
on päättynyt 1 virkkeessä tarkoitettu 540 päi
vän ajanjakso, jollei eläkeiän saavuttamiseen 
jäljellä olevaa aikaa tai sitä vastaavaa ansiota 
ilman sanotun Iapsenhoitoajan huomioonotta
mista ole luettava eläkkeeseen oikeuttavaksi 
muun työ- tai virkasuhteen taikka yrittäjätoi
minnan perusteella. Edellä sanotun palkan vuo
tuinen määrä edellytetään samaksi työntekijäin 
eläkelain 9 §:n mukaan korjatuksi markka
määräksi, josta työntekijän työsuhteen perus
teella on keskimäärin suoritettu tämän lain 
mukainen vakuutusmaksu niinä kalenterivuo
sina, joina hän tässä laissa tarkoitetussa työssä 
on ansainnut vähintään 800 markkaa tai jollei 
hän minään kalenterivuotena ole ansainnut vä
hintään sanottua määrää, samaksi kuin mainittu 
rajamäärä. Ennen 23 vuoden iän täyttämistä 
ansaitut palkat otetaan kuitenkin huomioon 
vain, jos ne on ansaittu sinä kalenterivuotena, 
jona työkyvyttömyyden pääasiallisena syynä 
oleva sairaus, vika tai vamma on saatu, tai jona 
edellä toisessa virkkeessä tarkoitettu 540 päi
vän ajanjakso on päättynyt tahi kolmena sitä 
välittömästi edeltäneenä kalenterivuotena. Las
kettaessa edellä tarkoitettua markkamäärää, 
josta keskimäärin on suoritettu vakuutus
maksu, ei oteta huomioon aikaa, jolta työn
tekijä on ennen eläketapahtumaa välittömästi 
edeltäneen kalenterivuoden alkua saanut valta
kunnallisista työttömyyskassoista annetun lain 
mukaista päiväavustusta. Markkamäärän laske
misesta säädetään tarkemmin asetuksella. 

Ehdotus. 

laissa (273/79) tarkoitettua opintovapaata, 
tässä lai:ssa tarkoitetussa työssä ansainnut vä
hintään 800 markkaa, luetaan eläkkeeseen oi
keuttavaksi myös se palkka, jonka hän työ
kyvyttömyyden alkamisesta lukien olisi an
sainnut eläkeikään mennessä. Samoin mene
'tellään, jos naispuolisella työntekijällä on työ
kyvyttömyyden pääasiallisena syynä olevan sai
rauden, vian tai vamman saamista välittö
mästi edeltäneen enintään yhdeksän vuoden 
ajan ollut työntekijäin eläkelain 4 §:n 5 mo
mentissa tarkoitettu, kolmea vuotta nuorempi 
lapsi ja sanottuna aikana on päättynyt 1 
virkkeessä tarkoitettu 540 päivän ajanjakso, 
jollei eläkeiän saavuttamiseen jäljellä olevaa 
aikaa tai sitä vastaavaa ansiota ilman sano
tun Iapsenhoitoajan huomioon ottamista ole 
luettava eläkkeeseen oikeuttavaksi muun työ
tai virkasuhteen taikka yrittäjätoiminnan pe
rusteella. Edellä sanotun palkan vuotuinen 
määrä edellytetään samaksi työntekijäin eläke
lain 9 §:n mukaan korjatuksi markkamää
räksi, josta työntekijän työsuhteen perusteella 
on keskimäärin suoritettu tämän lain mukainen 
vakuutusmaksu niinä kalenterivuosina, joina 
hän tässä laissa tarkoitetussa työssä on ansain
nut vähintään 800 markkaa tai, jollei hän mi
nään kalenterivuotena ole ansainnut vähintään 
sanottua määrää, samaksi kuin mainittu raja
määrä. Ennen 23 vuoden iän täyttämistä ansai
tut palkat otetaan kuitenkin huomioon vain, 
jos ne on ansaittu sinä kalenterivuotena, jona 
työkyvyttömyyden pääasiallisena syynä oleva 
sairaus, vika tai vamma on saatu, tai jona edellä 
toisessa virkkeessä tarkoitettu 540 päivän ajan
jakso on päättynyt tahi kolmena sitä välittö
mästi edeltäneenä kalenterivuotena. Lasket
taessa edellä tarkoitettua markkamäärää, josta 
keskimäärin on suoritettu vakuutusmaksu, ei 
oteta huomioon aikaa, jolta työntekijä on ennen 
eläketapahtumaa välittömästi edeltäneen kalen
terivuoden alkua saanut valtakunnallisista työt
tömyyskassoista annetun lain mukaista päivä
avustusta. Markkamäärän laskemisesta sääde
tään tarkemmin asetuksella. 
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Voimassa oleva laki. Ehdotus. 

11 §. 

Sijoitukset on tehtävä silmällä pitäen var
muutta, tuottoa ja eläkekassan maksuvalmiutta. 
Varmuutta arvioitaessa on kiinnitettävä huo
miota myös sijoitusten reaaliarvon säilymiseen. 
Jollei sijoituksen vakuutena ole vakuutusyhtiö
lain 47 §:n 1 momentin 1-4 kohdassa mai
nittuja tai niihin niiden laatuun ja varmuuteen 
nähden rinnastettavia arvopapereita tai sitou
muksia taikka sijoitusta arvoltaan vastaavaa 
kiinteätä omaisuutta, on sijoituksen vakuudeksi 
otettava eläketurvakeskuksesta sijoitusluottova
kuutus. 

3. 

Sijoitukset on tehtävä silmällä pitäen var
muutta, tuottoa ja eläkekassan maksuvalmiutta. 
Varmuutta arvioitaessa on kiinnitettävä huo
miota myös sijoitusten reaaliarvon säilymiseen. 
Jollei sijoituksen vakuutena ole vakuutusyhtiö
lain (1062/79) 10 luvun 3 §:n 1 momentin 
1-4 kohdassa mainittuja tai niihin niiden laa
tuun ja varmuuteen nähden rinnastettavia arvo
papereita tai sitoumuksia taikka sijoitusta arvol
taan vastaavaa kiinteätä omaisuutta, on sijoi
tuksen vakuudeksi otettava eläketurvakeskuk
sesta sijoitusluottovakuutus. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . Tämän lain 11 §:ää sovelletaan 
kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 1980. 

Tämän lain 5 §:n 6 momenttia sovelletaan 
eläkkeeseen, ioka perustuu tämän lain voimassa 
ollessa sattuneeseen eläketapahtumaan. 

Tämän lain 5 §:n 6 momentissa ja 7 §:n 
1 momentissa säädetyt markkamäärät vastaavat 
vuodelle 1962 vahvistettua palkkaindeksilukua. 

Laki 
maatalousyrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maata
lousyrittäjien eläkelain ( 467 /69) 17 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki. Ehdotus. 

17 §. 

Sijoitukset on tehtävä silmällä pitäen var
muutta, reaaliarvon säilymistä, tuottoa ja eläke
laitoksen maksuvalmiutta. Sijoituksen vakuu
tena tulee olla vakuutusyhtiölain (450/52) 
47 §:n 1 momentin 1-4 kohdassa mainittuja 

Sijoitukset on tehtävä silmällä pitäen var
muutta, reaaliarvon säilymistä, tuottoa ja eläke
laitoksen maksuvalmiutta. Sijoituksen vakuu
tena tulee olla vakuutusyhtiölain ( 1062/79) 
10 luvun 3 §:n 1 momentin 1-4 kohdassa 
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Voimassa oleva laki. 

tai niihin laatuun ja varmuuteen nähden rin
nastettavia arvopapereita tai sitoumuksia taikka 
sijoitusta arvoltaan vastaavaa kiinteää omai
suutta tahi eläketurvakeskuksen antama sijoi
tusluottovakuutus. 

Ehdotus. 

matruttuja tai niihin laatuun ja varmuuteen 
nähden rinnastettavia arvopapereita tai sitou
muksia taikka sijoitusta arvoltaan vastaavaa 
kiinteää omaisuutta tahi eläketurvakeskuksen 
antama sijoitusvakuutus. 

Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä tammi
kuuta 1980. 


