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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 
59 §:n ja kansaneläkelain 60 §:n muuttamisesta sekä laiksi kan
saneläkelain 62 §:n väliaikaisesta muuttamisesta vuodeksi 1981. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö. 

Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslakia 
muutettavaksi siten, ettei kansaneläkelaitoksen 
toimieläkevastuun kirjaaminen velaksi taseeseen 
johda valtion sairausvakuutuslain mukaisista 
menoista suorittaman osuuden kasvuun. V al
tion lainanottomahdollisuuksien lisäämiseksi 
esitetään myös kansaneläkelakia muutettavaksi 
siten, että valtion velkasitoumusten määrä voi 

olla enintään 30 % kansaneläkelaitoksen eläke
rahaston kaikista sijoituksista. Samalla koro
tetaan kansaneläkelaitoksen rahoitusosuutta 
eläkkeiden tukiosien kustannuksista 60 miljoo
nalla markalla, jolloin valtion rahoitusosuus ale
nee vastaavasti. 

Säännökset on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1. 1. 1981. 

PERUSTELUT. 

Työnantajan työntekijöilleen antamien eläke
lupausten sitovuudesta ja niiden taloudellisesta 
kattamisvelvollisuudesta käytetään nimitystä 
toimieläkevastuu. Eläkelupausten kattamisvel
vollisuus on kehittynyt vapaaehtoisesta kirjaa
mismenettelystä, eläkesäätiöiden vastuun va
paaehtoisen kattamisen kautta lopulliseen pa
kolliseen kattamisvelvollisuuteen joko vakuu
tuksen, täysiarvoisen katteen tai luottovakuu
tuksen muodossa. 

Toimieläkevastuun kattamiskysymyksessä on 
kansaneläkelaitoksessa menetelty siten, että elä
kevastuun määrä on ilmoitettu taseen ulkopuo
lella. Tämä kirjanpitolain sallima menettely on 
katsottava riittäväksi niin kauan, kun kansan
eläkelaitoksen varallisuus riittää eläkevastuun 
kattamiseen. Kansaneläkelaitoksen erityisasema 
eläkelainsäädännössä asettaa kuitenkin erityiset 
vaatimukset eläketurvan varmistamiseksi laitok
sen työntekijöille. Toimieläkevastuusta johto
vien velvoitteiden alkaessa suuruusluokaltaan 
lähetä laitoksen varallisuuden määrää, toimi
eläkevastuun kirjaaminen taseen ulkopuoliseksi 
antaa laitoksen taloudesta virheellisen kuvan. 
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Sen vuoksi kansaneläkelaitoksen toimieläkevas
tuun kirjausmenettelyä muutettiin joulukuussa 
1979 siten, että toimieläkevastuu kirjattiin 
tällöin kokonaan velaksi taseeseen. Käytännössä 
tämä merkitsi kansaneläkelaitoksen rahastojen 
määrän alentamista tilinpidollisesti noin 640 
miljoonalla markalla, josta noin puolet on sai
rausvakuutusrahaston osuutta. 

Sairausvakuutuslain 59 § :n 1 momentin 
(591/67) mukaan sairausvakuutuksen kustan
nukset suoritetaan sairausvakuutusrahastosta. 
Jos kalenterivuoden aikana käytettävissä olevat 
rahaston varat eivät riitä sairausvakuutuksen 
menoihin, suoritetaan puuttuva osa valtion 
varoista. Valtion on lisäksi suoritettava rahas
toon sellainen määrä, että rahaston pääoma 
kalenterivuoden päättyessä on 1/10 sairaus
vakuutuksen vuotuisista kustannuksista. 

Toimieläkevastuun kirjaamisella kokonaan ve
laksi laitoksen taseeseen ei ollut tarkoitus 
muuttaa valtion lakisääteistä osallistumista sai
rausvakuutuksen menoihin. Sen vuoksi jotta 
mainittu kirjaostavan muutos ei myöskään joh
taisi valtion sairausvakuutuslain mukaisista me-
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noista suorittaman osuuden kasvuun, ehdote
taan sairausvakuutuslain 59 § :ään lisättäväksi 
säännös, jonka mukaan määrättäessä valtion 
osuutta sairausvakuutusrahaston pääomaan li
sätään sairausvakuutuksen osuus eläkelaitoksen 
toimihenkilöiden eläkkeistä johtuvan vastuu
velan määrästä. Vuotuisina kustannuksina ei 
kuitenkaan tällöin oteta huomioon edellä mai
nitun eläkevastuuvelan muutosta vastaavaa 
määrää. 

Kansaneläkelain 60 §:n 3 momentin (347/ 
56) mukaan valtion velkasitoumukset saavat 
olla yhteensä enintään 10 % :ia eläkelaitoksen 
sijoituksista ja kansaneläkelaitos saa omistaa 
saman yhtiön osakkeita enintään 10 % :ia. 

Valtion lainanottomahdollisuuksien lisäämi
seksi kansaneläkelaitokselta ehdotetaan kansan
eläkelain 60 §:n 3 momentin rahoitussäännöstä 
muutettavaksi siten, että valtion velkasitoumus
ten määrä voisi olla enintään 30 % :ia laitoksen 
eläkerahaston kaikista sijoituksista. Samalla eh
dotetaan, että kansaneläkelaitoksen omistamat 
osakkeet olisivat teollisuus- tai pankkiyhtiön 
osakkeita. 

Kansaneläkelain 62 §:n 1 momentin (588/ 
78) mukaan valtio, kunnat ja eläkelaitos vas
taavat kukin omasta osuudestaan eläkkeiden tu
kiosien kustannuksista. Kunnan osuus määräy
tyy sen kantokykyluokituksen mukaan vahvis
tetun osuuden perusteella, joka sijoittuu 7,5 
-32,6 % :in välille. Kansaneläkelaitoksen 

1. 

osuus on 68 % :ia maksettujen tukiosien yh
teismäärästä ja valtio vastaa tukiosien kustan
nuksista muilta osin. Kansaneläkelain 62 § :n 
väliaikaisesta muuttamisesta annetulla lailla 
( 843/79) alennettiin kansaneläkelaitoksen ra
hoitusosuutta eläkkeiden tukiosien kustannuk
sista 1. 1. 1980 lukien 59 % :iin, jolloin val
tion rahoitusosuus nousi noin 175 miljoonalla 
markalla. Menettely säädettiin olemaan voi
massa sen ajan, jolta vakuutetun kansaneläke
vakuutusmaksua peritään alle 2,25 pennin ve
roäyriltä. 

Sosiaaliturvarahastojen rahoitustilanne onpa
rantunut kuluvana vuonna huomattavasti, ja 
taloudellinen kehitys tukee tulonmuodostusta 
vielä vuonna 1981. Kansaneläkemenojen kas
vuvauhti hidastuu vuonna 1981 jonkin verran 
edellisvuotisesta, koska eläkeuudistuksen jatko
vaiheet eivät lisää täysipainoisesti menoja vielä 
vuonna 1981. Tällä perusteella ehdotetaan, että 
kansaneläkelaitoksen rahoitusosuutta eläkkeiden 
tukiosien kustannuksista korotetaan väliaikai
sesti 60 miljoonaa markkaa vastaavalla mää
rällä valtion rahoitusosuuden laskiessa vas
taavasti. Esityksen mukaan kansaneläkelai
toksen osuus tukiosakustannuksista olisi 
61,5 %:ia. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
sairausvakuutuslain 59 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausva
kuutuslain 59 §:ään, sellaisena kuin se on 16 päivänä joulukuuta 1966 ja 22 päivänä joulu
kuuta 1967 annetuissa laeissa (646/66 ja 591/67), uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 mo
mentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti: 

59 §. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua valtion 
osuutta määrättäessa sairausvakuutusrahaston 
pääomaan lisätään sairausvakuutuksen osuus 
eläkelaitoksen toimihenkilöiden eläkkeistä joh
tuvan vastuuvelan määrästä. Vuotuisina koko-

naiskustannuksina ei kuitenkaan tällöin oteta 
huomioon edellä mainitun eläkevastuuvelan 
muutosta vastaavaa määrää. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1981. 
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2. 

Laki 
kansaneläkelain 60 § :n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansanelä
kelain (347 /56) 60 §:n 3 momentti näin kuuluvaksi: 
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60 §. 

Valtion velkasitoumukset saavat olla yhteen
sä enintään 30 prosenttia eläkelaitoksen kai
kista sijoituksista. Eläkelaitos saa omistaa sa-

man teollisuus- tai pankkiyhtiön osakkeita 
enintään 10 prosenttia osakepääomasta. 

3. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1981. 

Laki 
kansaneläkelain 62 §:n väliaikaisesta muuttamisesta vuodeksi 1981. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Poiketen siitä, mitä 8 päivänä kesäkuuta 
1956 annetun kansaneläkelain 62 §:ssä, sellai
sena kuin se on väliaikaisesti muutettuna 30 
päivänä marraskuuta 1979 annetulla lailla 
( 84 3/79), on säädetty kansaneläkelaitoksen 

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1980. 

osuudesta eläkkeiden tukiosien kustannuk
sista, eläkelaitoksen osuus kustannuksista vuon
na 1981 on 61,5 prosenttia maksettujen tuki
osien yhteismäärästä. 

Tasavallan Presidentti 
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