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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain 
12 a §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työn
kijäin eläkelain 12 a §:ää siten, että työttö
myyskassojen keskuskassa korvaa työttömyys
lisästä aiheutuvat kustannukset myös kunnalli
selle eläkelaitokselle samalla tavoin kuin työn
tekijäin eläkelaissa, lyhytaikaisissa työsuhteissa 

olevien työntekijäin eläkelaissa ja merimies
eläkelaissa tarkoitetuille eläkelaitoksille. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 
heti sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt 
lain. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja 
ehdotetut muutokset 

Työttömyydestä johtuva eläketurvan heik
keneminen on pyritty estämään työntekijäin elä
kelakiin (395/61; TEL) liitetyillä työttömyys
lisää koskevilla säännöksillä. Näitä säännöksiä 
sovelletaan myös lyhytaikaisissa työsuhteissa 
olevien työntekijäin eläkelain (134 /62; LEL) 
mukaisiin eläkkeisiin. Vuoden 1980 kesäkuun 
alusta työttömyyslisää koskevat säännökset si
sällytettiin myös merimieseläkelakiin (72/56; 
MEL). TEL:n 12 a §:n mukaan TEL:n ja 
LEL:n mukaista toimintaa harjoittaville eläke
laitoksille sekä MEL:ssa tarkoitetulle merimies
eläkekassalle työttömyysajan huomioon ottami
sesta aiheutuvan vastuun ja kulujen peittämi
seksi tulee valtakunnallisista työttömyyskassois
ta annetussa laissa ( 125/34) tarkoitetun työt
tömyyskassojen keskuskassan sosiaali- ja ter
veysministeriön asettamassa määräajassa vuo
sittain suorittaa eläketurvakeskukselle vakuu
tusmaksu, joka lasketaan sosiaali- ja terveys
ministeriön vahvistamana prosenttimääränä 
keskuskassan tuldmaksuista. Vakuutusmaksuna 
saadut varat eläketurvakeskus hyvittää eläke
laitoksille sosiaali- ja terveysministeriön eläke-
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turvakeskuksen esityksestä vahvistamien perus
teiden mukaan. 

Kunnallisen eläkelaitoksen eläkesääntöön li
sättiin 31 päivänä lokakuuta 1969 uusi 3 a §, 
joka sisältää määräykset peruseläkettä korotta
vasta työttömyyslisästä. Määräykset tulevat 
voimaan vasta sen jälkeen, kun kunnallinen 
eläkelaitos on saanut takeet siitä, että työttö
myyslisästä aiheutuvat kustannukset korvataan 
eläkelaitokselle työttömyyskassojen keskuskas
san toimesta. 

Työttömyyslisän myöntämisellä pyritään sii
hen, että eläkettä karttuisi työttömyysaikana 
samalla tavoin kuin sitä on karttunut kesld
määrin koko työssäoloaikana. Vuonna 1981 
työttömyysavustuspäivistä kohdistui noin 8,9 
prosenttia kunnallisille toimialoille. Työttö
myyslisällä olisi siten merkitystä myös kun
nallisessa eläkejärjestelmässä. Jotta työttö
myyslisää koskeva säännös voitaisiin saattaa 
voimaan myös kunnallisessa eläkejärjestelmässä, 
ehdotetaan TEL:n 12 a §:n 1 momenttia muu
tettavaksi siten, että säännöksen piiriin sisälly
tetään myös kunnallinen eläkelaitos, jolloin 
tämä saatetaan työttömyyslisän rahoituksen 
osalta samaan asemaan kuin TEL:ssa, LEL:ssa 
ja MEL:ssa tarkoitetut eläkelaitokset. 
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2. E s i t y k sen ta 1 o u d e 11 i se t 
vaikutukset 

Muutoksesta seuraa, että myös kunnallisessa 
eläkejärjestelmässä ryhdytään suorittamaan työt
tömyyslisiä samoin kuin yksityisen sektorin työ
eläkejärjestelmässä. Kunnalliselle eläkelaitok
selle työttömyyden huomioon ottamisesta aiheu
tuvat kustannukset peitetään työnantajien ra
hoittamalta työttömyyskassojen keskuskassaha 
perittävällä vakuutusmaksulla. Muutoksesta ei 
siten aiheudu lisäkustannuksia valtiolle. Vuoden 
1981 työttömyystilanteen mukaan arvioituna 

uudistus merkitsisi työttömyyskassojen keskus
kassalle noin 15 miljoonan markan lisäkustan
nuksia. 

3. Voimaantulo 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 
heti sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt 
lain. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
työntekijäin eläkelain 12 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työn
tekijäin eläkelain 12 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 10 päivänä huhtikuuta 1981 
annetussa laissa ( 257/81), näin kuuluvaksi: 

12 a § 
Tämän iain ja lyhytaikaisissa työsuhteissa 

olevien työntekijäin eläkelain mukaista toimin
taa harjoittaville eläkelaitoksille, merimieseläke
laissa tarkoitetulle merimiesdäkekassalle sekä 
kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläke
laissa tarkoitetuUe kunnalLiselle eläkelaitokselle 
työttömyysajan huomioon ottamisesta aiheutu
van vastuun ja kulujen peittämiseksi tulee 
valtakunnallisista työttömyyskassoista anne
tussa laissa ,tarkoitetun työttömyyskassojen 
keskuskassan sosiaali- ja terveysministeriön aset
tamassa määräajassa vuosittain suorittaa eläke
turvakeskukselle vakuutusmaksu, joka lasketaan 
sosiaali- ja terveysministeriön vahvis:tamana 

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 1982 

prosenttimääränä keskuskassan tukimaksui:sta. 
Määräosa on vahvistettava si!ten, että vakuutus
maksuna arvion mukaan kertyy sama määrä, 
joka saataisiin, jos 7 b §:ssä tarkoitettuja työt
tömyysavus,tuksia vastaavista pal:koista suoritet
taisiin tämän lai!n mukaista keskimääräistä va
kuutusmaksua vastaava maksu. Eläketurvakes
kuksen ja työttömyyskassojen keskuskassan yh
teisestä esityksestä ,sosiaali- ja terveysministeriö 
voi määrätä suoritettavaksi edellä sanotun va
kuutusmaksun ennakkoa. 

Tämä laki tulee voim,aan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Jacob Söderman 
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Liite 

Laki 
työntekijäin eläkelain 12 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työn
tekijäin eläkelain 12 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 10 päivänä huhtikuuta 1981 
annetussa laissa ( 257/81), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

12 a § 
Tämän lain ja lyhytaikaisissa työsuhteissa 

olevien työntekijäin eläkelain mukaista toimin
taa harjoittaville eläkelaitoksille sekä meri
mieseläkelaissa tarkoitetulle merimieseläkekas
salle työttömyy,sajan huomioon ottamise&ta 
aiheutuvan vastuun ja kulujen peittämireksi 
tulee v:altakunnallisis,ta työttömyyskassoista an
netussa laissa tarkoitetun työttömyyskassojen 
keskuskassan sosiaali- ja terveysministeriön aset
tamassa määräajasrsa vuosittain suorittaa eläke
turvakeskukselle vakuutusmaksu, joka lasketaan 
sosiaali~ ja terveysministeriön vahvistamana 
prosenttimääränä keskuskaSISan rtukimaksuista. 
Määräosa on vahvistettava siten, että vakuutus
maksuna arvion mukaan kertyy sama määrä, 
joka saataisiin, jos. 7 b § :ssä tarkoitettuja työt
tömyysavustuksia vastaavista palkoista suoriltet
taisiin tämän ~ailn mukaista keskimääräistä va
kuutusmak&ua vastaava maksu. Eläketurvakes
kuksen ja työttömyyskassoj,en keskuskassan yh
teisestä esityksestä sosiaali- ja terveysministeriö 
voi määrätä suoritettavaksi edellä sanotun va
kuutusmaksun ennakkoa. 

Ehdotus 

12 a § 
Tämän lain ja lyhytaikaisissa työsuhtdssa 

olevien työntekijäin eläkelain mukaista toimin
taa iharjoittaviUe eläkelaitoksille, merimieseläke
laissa tarkoitetulle merimieseläkekassalle sekä 
kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläke
laissa tarkoitetulle kunnalliselle eläkelaitokselle 
:työttömyysajan huomioon ottamisesta aiheutu
v·an vastuun ja kulujen peittämiseksi tulee 
valtakunnallisista työttömyyskassoista anne
tussa laissa tarkoitetun työttömyyskassojen 
keskuskas,san sosiaali- ja terveysmin1steriön aset· 
tamassa määräajas,sa vuosittain suorittaa eläke
turvakeskukselle vakuutusmaksu, joka lasketaan 
sosiaali!- ja terveysminis.teriön vahvisitamana 
prosenttimääränä keskuskasrsan tukimaksuista. 
Määräosa on vahvistettava siten, että vakuutus
maksuna arvion mukaan kertyy sama määrä, 
joka saataisiin, jos 7 b § :ssä tarkoitettuja työt
tömyy~savustuksia vastaavista palkoista suoritet
taisiin tämän Jailn mukaista kesk1määräistä va
kuutusmaksua vastaava maksu. Eläketurvakes
kuksen ja työttömyyskassojen keskuskassan yh
teisestä esityksestä sosiaali- ja terveysministeriö 
voi määrätä suoritettavaksi edellä sanotun va
kuutusmaksun ennakkoa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




