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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunnallisten viranhaltijain 
p työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että kunnallisen elä
kelaitoksen jäsenyhteisöksi voisi liittyä sellainen 
osakeyhtiö, jonka osakekannasta kunnat ja kun-

tainliitot sekä eläkelaitoksen jäsenyhteisöksi liit
tyneet yhdistykset omistavat 100 prosenttia. 

Tarkoitus on, että lainmuutos tulee voimaan 
vuoden 1985 alusta. 

PERUSTELUT 

Kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin elä
kelain (202/64) 1 §:n 4 momentin mukaan 
sanottua lakia sovelletaan myös sellaisen yhdis
tyksen työntekijään, jossa on jäseninä yksin
omaan kuntia, kuntainliittoja ja niiden muodos
tamia yhdistyksiä ja joka kunnallisen eläkelaitok
sen ohjesäännössä määränäväliä tavalla on liitty
nyt eläkelaitoksen jäsenyhteisöksi. 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle kunnallis
ten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelaiksi (hal
lituksen esitys n:o 104/63) edellytettiin, että 
kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin elä
kelain mukainen järjestelmä olisi koskenut vain 
kuntien ja kuntainliittojen sekä eläkelaitoksen 
viranhaltijoita ja työntekijöitä. Nykyisen muodon 
1 §:n 4 momentti sai esitystä laki- ja talousvalio
kunnassa käsiteltäessä. Valiokunta totesi mietin
nössään, että valiokunnassa oli harkittu mahdol
lisuuksia ulottaa järjestelmä koskemaan yhdistys
ten ja yhtiöiden henkilökuntaa, joissa kunnilla 
on enemmistö. Kun kunnallisen eläkelaitoksen 
järjestysmuoto rakentuu julkisoikeudellisille pe
rusteille, ei yhtiöiden henkilökunnan liittäminen 
järjestelmään kuitenkaan ollut aiheellista. Sen 
sijaan valiokunta katsoi, että järjestelmä oli ulo
tettava koskemaan sellaisten yhdistysten henkilö
kuntaa, joiden jäseninä on yksinomaan kuntia, 
kuntainliittoja ja niiden muodostamia yhdistyk
siä, jolloin muun muassa kunnallisten keskusjär-
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jestöjen henkilökunnat tulevat järjestelmän p11-
rlln. 

Kysymys kunnallisten viranhaltijain ja työnte
kijäin eläkelain soveltamisalan laajentamisesta tu
li uudelleen esille varsin pian lain hyväksymisen 
jälkeen. Eduskunnalle jätettiin 16 päivänä helmi
kuuta 1965 toivomusaloite sanotun lain sovelta
misesta myös sairaalaan, jossa kuntien ohella on 
osakkaana yksityinen laitos tai yhtymä, jos kun
nat yhteisesti omistavat vähintään puolet sairaa
lasta. Samaa asiaa koskeva eduskuntakysyly teh
tiin 16 päivänä tammikuuta 1966. Edelleen teh
tiin 6 päivänä maaliskuuta 1973 eduskuntakyse
ly, jossa tiedusteltiin, aikoiko hallitus ryhtyä 
toimenpiteisiin kunnallisten viranhaltijain ja 
työntekijäin eläkelain soveltamispiirin ulottami
seksi koskemaan myös kuntien omistamien osa
keyhtiöiden ja osuuskuntien työntekijöitä. Sa
moin Suomen Kaupunkiliitto sekä Kunnallisten 
työntekijäin ja viranhaltijain liitto ry. ovat kun
nalliselle eläkelaitokselle tekemissään esityksissä 
toivoneet ryhdyttäväksi toimenpiteisiin kunnallis
ten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain sovel
tamisalan laajentamiseksi myös kunnallisiin osa
keyhtiöihin sekä eräisiin yhteisöihin, joissa kun
nilla ja kuntainliitoilla on määräämisvalta. Edellä 
selostetut aloitteet ja eduskuntakyselyt osoittavat, 
että kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin 
eläkelain soveltamisala on osoittautunut liian 
suppeaksi käytännön kunnalliselämässä. Hallitus 
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antoi 12 päivänä tammikuuta 1979 esityksen lain 
1 §:n muuttamisesta (hallityksen esitys n:o 283/ 
78). Laki- ja talousvaliokunta ei kuitenkaan ehti
nyt käsitellä asiaa. 

Lain antamisen jälkeen kunnat ovat hankki
neet omistukseensa sellaisia yksityisiä yhteisöjä, 
joiden harjoittaman toiminnan katsotaan kuulu
van kunnan toimialaan. Kunnat ovat myös itse 
perustaneet osakeyhtiöitä, osuuskuntia ja muita 
yhteisöjä hoitamaan eräitä sellaisia tehtäviä, jotka 
on katsottu voitavan tarkoituksenmukaisimmin 
hoitaa yksityisoikeudellisia yhteisömuotoja hy
väksi käyttäen. Tällaisista yhteisöistä mainitta
koon pesula-, vesi- ja sähköosakeyhtiöt ja -osuus
kunnat, vuokratalo-osakeyhtiöt, uimahalli- ja ur
heilulaitokset, teatterit ja muut vastaavat. 

Mainitunlaisten yksityisoikeudellisten yhteisö
jen työntekijäin eläke-edut määräytyvät työnteki
jäin eläkelain (395/61) mukaan, jonka tarjoama 
eläketurva on kuitenkin heikompi kuin kunnal
listen viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain mu
kainen eläketurva. On ymmärrettävää, että tämä 
on omiaan herättämään arvostelua työntekijöiden 
piirissä. Työntekijäin eläkelain mukaista lisä
etuutta koskevan vakuutuksen ottaminen taas on 
osoittautunut siksi kalliiksi, että vain harva kun
nan omistama tai määräämisvallassa oleva yksityi
soikeudellinen yhteisö on katsonut voivansa sel
laista työntekijöilleen kustantaa. 

Koska kunnallinen eläkelaitos on julkisoikeu
dellinen yhteisö, ei olisi tarkoituksenmukaista, 
että mikä tahansa yksityisoikeudellinen yhteisö, 
jossa kunnilla ja kuntainliitoilla olisi muodolli
nen määräämisvalta, esimerkiksi 51 prosenttia 
yhtiön osakekannasta, voisi päästä liittymään elä
kelaitoksen jäsenyhteisöksi. Liittymisen edellytyk
set olisikin asetettava sellaisiksi, että vain sellaiset 
yksityisoikeudelliset yhteisöt, jotka käytännössä 
ovat kokonaan ja pysyvästi kuntien ja kuntainliit
tojen omistuksessa ja joiden kohdalla omistus
suhteet ovat riidattomasti todettavissa, voitaisiin 
hyväksyä jäseniksi eläkelaitokseen. Tähän tavoit
teeseen päästäisiin, jos eläkelaitoksen jäsenpiirin 
laajentaminen rajoitettaisiin osakeyhtiöihin ja jä
seneksi hyväksymisen edellytyksenä olisi, että 
kuntien ja kuntainliittojen taikka eläkelaitoksen 
jäsenyhtisöksi liittyneiden yhteisöjen on omistet
tava yhtiön osakekannasta 100 prosenttia. Täl
löinkin yhtiön liittymisen tulisi riippua sen omas
ta tahdosta. 

Jotta eläkelaitoksen jäseneksi hyväksyttävän 
osakeyhtiön osakkeiden omistussuhteissa ei pääsi-

si tapahtumaan sellaista muutosta, joka vähentäi
si kuntien ja kuntainliittojen osuuden alle 100 
prosentin, olisi niiden otettava yhtiöjärjestyk
seensä tämän estävä määräys. Määräys olisi lähin
nä osakeyhtiölain 3 luvun 4 §:n mukainen henki
lölausekkeen luontoinen suostumuslauseke, jon
ka mukaan suostumusta osakeyhtiön osakkeiden 
hankkimiseen ei voitaisi antaa muille kuin elä
kelaitoksen jäsenille. Osakkeen omistusoikeuden 
siirtyminen muulla tavalla kuin luovutustoimin 
muulle kuin eläkelaitoksen jäsenelle on huo
mioon ottaen tällaisen osakeyhtiön omistajaryh
män koostumus erittäin epätodennäköistä ja voi
daan lisäksi tehokkaasti estää sisällyttämällä lu
nastusta koskeva määräys yhtiöjärjestykseen. 

Koska kunnallisen eläkelaitoksen jäsenyhteisöi
nä on myös kuntien ja kuntainliittojen muodos
tamia yhdistyksiä, jotka puolestaan ovat perusta
neet osakeyhtiöitä toimialaansa kuuluvien tehtä
vien hoitamista varten tai ovat osakkeenomistaji
na kuntien ja kuntainliittojen ohella sellaisessa 
yhtiössä, laissa olisi varattava mahdollisuus myös 
tällaisten yhtiöiden liittymiselle jäseneksi kunnal
liseen eläkelaitokseen. 

Kunnallisen eläkejärjestelmän ulkopuolelle jäi
sivät edelleen, paitsi sellaisten osakeyhtiöiden 
työntekijät, joiden osakekannasta kunnat ja kun
tainliitot omistavat vähemmän kuin 100 prosent
tia, myös kuntien perustamien osuuskuntien ja 
säätiöiden työntekijät. Kun viimeksi mainittujen 
yhteisöjen kohdalta saattaisi olla vaikeata ratkais
ta, milloin ne omistussuhteiden tai määräämis
vallan osalta täyttäisivät tietyt laissa säädetyt 
vaatimukset, puheena olevaa kunnallisen elä
kejärjestelmän soveltamisalan laajentamista ei ole 
katsottu voitavan ulottaa sanottujen yhteisöjen 
työntekijöihin. Kunnallisen eläkejärjestelmän ul
kopuolelle jäisivät myös sähkölaitostoimintaa 
harjoittavat osakeyhtiöt, joiden osalta eläketur
van vapaaehtoinen järjestäminen kunnallisten vi
ranhaltijain ja työntekijäin eläkelain mukaisesti 
saattaisi vaikuttaa haitallisesti rahoitusjärjestelyi
hin lainojen saannin osalta. On lisäksi huomatta
va, että koska on myös sellaisia sähköosakeyhtiöi
tä, joissa kuntien osuus on alle 100 prosenttia ja 
jotka eivät voisi näin ollen liittyä eläkelaitoksen 
jäsenyhteisöksi, tästä aiheutuisi kirjavuutta elä
keturvassa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1964 annetun kunnallisten 
viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain (202/64) 1 §:n 4 momentti näin kuuluvaksi: 

1 § 

Tätä lakia sovelletaan myös eläkelaitoksen vi
ranhaltijaan ja työntekijään, jolloin eläkelaitok
sesta on soveltuvin kohdin voimassa, mitä jäsen
yhteisöstä on säädetty, sekä sellaisen yhdistyksen 
työntekijään, jossa on jäseninä yksinomaan kun
tia, kuntainliittoja ja niiden muodostamia yhdis
tyksiä ja joka eläkelaitoksen ohjesäännössä mää
rättävällä tavalla on liittynyt eläkelaitoksen jäse
nyhteisöksi. Tätä lakia sovelletaan niin ikään 
sellaisen osakeyhtiön työntekijään, jonka kaikki 
osakkeet ovat kuntien, kuntainliittojen taikka 

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1984 

eläkelaitoksen jäsenyhteisöjen omistuksessa ja jos 
osakkeita osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan 
saadaan luovuttaa vain kunnille, kuntainliitoille 
tai eläkelaitoksen jäsenyhteisöille ja osakeyhtiö 
on eläkelaitoksen ohjesäännössä määrättävällä ta
valla liittynyt eläkelaitoksen jäsenyhteisöksi. La
kia ei kuitenkaan sovelleta 16 päivänä maaliskuu
ta 1979 annetussa sähkölaissa (319/79) tarkoitet
tua sähkölaitosta ylläpitävään osakeyhtiöön. 

Tämä laki tulee vOimaan 
päivänä kuuta 19 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Matti Ahde 
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Liite 

Laki 
kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1964 annetun kunnallisten 
viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain (202 1 64) 1 § :n 4 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

1 §. 

Tätä lakia sovelletaan myös eläkelaitoksen vi
ranhaltijaan ja työntekijään, jolloin eläkelaitok
sesta on soveltuvin kohdin voimassa, mitä jäsen
yhteisöstä on säädetty, sekä sellaisen yhdistyksen 
työntekijään, jossa on jäseninä yksinomaan kun
tia, kuntainliittoja ja niiden muodostamia yhdis
tyksiä ja joka eläkelaitoksen ohjesäännössä mää
rättävällä tavalla on liittynyt eläkelaitoksen jäse
nyhteisöksi. 

Ehdotus 

1 § 

Tätä lakia sovelletaan myös eläkelaitoksen vi
ranhaltijaan ja työntekijään, jolloin eläkelaitok
sesta on soveltuvin kohdin voimassa, mitä jäsen
yhteisöstä on säädetty, sekä sellaisen yhdistyksen 
työntekijään, jossa on jäseninä yksinomaan kun
tia, kuntainliittoja ja niiden muodostamia yhdis
tyksiä ja joka eläkelaitoksen ohjesäännössä mää
ränäväliä tavalla on liittynyt eläkelaitoksen jäse
nyhteisöksi. Tätä lakia sovelletaan niin ikään 
sellaisen osakeyhtiön työntekijään, jonka kaikki 
osakkeet ovat kuntien, kuntainliittojen taikka 
eläkelaitoksen jäsenyhteisöjen omistuksessa ja jos 
osakkeita osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan 
saadaan luovuttaa vain kunmlle, kuntainlzitotfle 
tai eläkelaitoksen jäsenyhteisözlle ja osakeyhtiö 
on eläkelaitoksen ohjesäännössä määrå"ttävällä ta
valla liittynyt eläkelaitoksen jäsenyhteisöksi. La
kia ei kuitenkaan sovelleta 16 päivånä maaNskuu
ta 1979 annetussa sähkölaissa (319179) tarkoitet
tua sähkölaitosta ylläpitävään osakeyhtiöön. 

Tämä laki tulee voimaan 
päivänä kuuta 19 


