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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkelain muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansan
eläkelakia siten, että kansaneläkelaitoksen ylim
mäksi toimielimeksi tulisi hallintoneuvosto. Sii
hen kuuluisi eduskunnan valitsemien kahden
toista jäsenen lisäksi kuusi valtioneuvoston valit
semaa jäsentä. Nämä edustaisivat sosiaali- ja 
terveysministeriötä, valtiovarainministeriötä sekä 
keskeisimpiä työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjä. 
Hallintoneuvostolla olisi päätösvalta kansanelä
kelaitosta koskevissa keskeisissä asioissa. Muista 
asioista päättäisi eläkelaitoksen hallitus. 

Eduskunnan valitsemista hallintoneuvoston jä
senistä ja tilintarkastajista säädettäisiin valtiopäi
väjärjestyksen 83 a §:ssä, jota koskeva muutosesi
tys on annettu eduskunnalle samanaikaisesti tä
män esityksen kanssa ja johon tämä esitys välittö
mästi liittyy. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan siten, että 
kansaneläkelaitoksen hallintoa koskeva uudistus 
voitaisiin toteuttaa vuoden 1985 alusta. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Tavoitteet 

Nyt annettava hallituksen esitys liittyy saman
aikaisesti eduskunnalle annenavaan hallituksen 
esitykseen laiksi valtiopäiväjärjestyksen 83 a §:n 
muuttamisesta (Hall. es. n:o 120/1984 vp.). Vii
meksi mainitun esityksen perusteluissa on tuotu 
esiin ne syyt, jotka vaativat eduskunnan valvon
nan ja vaikutusmahdollisuuksien tehostamista 
sen alaisen kansaneläkelaitoksen hallinnossa. Tä
mä esitys sisältää ne yksityiskohtaiset ja täydentä
vät muutokset, jotka kansaneläkelaitoksen hallin
non uudistamiseksi on tarkoituksenmukaista teh
dä kansaneläkelakiin (347/56). 

Valtiopäiväjärjestyksen 6 luvun mukaan kan
saneläkelaitoksen hallintoa ja toimintaa valvo
maan eduskunta asettaa nykyisin kaksitoista val
tuutettua sekä vahvistaa heille johtosäännön. 
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Muut kansaneläkelaitoksen hallintoa koskevat 
säännökset sisältyvät kansaneläkelainsäädäntöön. 
Kansaneläkelaitoksen hallintoon on tehty joita
kin yksittäisiä muutoksia 1960-luvulla. Perusteel
lisemmin eläkelaitoksen sisäistä organisaatiota 
muutettiin viimeksi vuoden 1975 alusta voimaan 
tulleella kansaneläkelain muutoksella ( 451174). 

Kansaneläkelaitoksen hallintoa koskevat sään
nökset ovat kansaneläkelain 5 luvussa. Eläkelai
toksen hallintoelimiä ovat hallitus, lisätty hallitus 
ja valtuutetut. Eläkelaitoksen yleistoimivalta 
kuuluu hallitukselle. Se päättää asioista, jos niitä 
ei laissa tai asetuksessa ole uskottu lisätylle halli
tukselle tai valtuutetuille. Hallituksen päätäntä
valta kuuluu eräissä asioissa pääjohtajalle, johta
jille ja muillekin toimihenkilöille. 

Kansaneläkelaitoksen hallitukseen kuuluu pu
heenjohtaja ja viisi muuta jäsentä, jotka tasaval
lan presidentti nimittää valtuutettujen esitykses
tä. 
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Lisättyyn hallitukseen kuuluvat eläkelaitoksen 
hallituksen jäsenet ja enintään neljätoista lisäjä
sentä. Valtioneuvosto määrää lisäjäsenet ja hei
dän varajäsenensä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 
Kansaneläkelaitoksen hallituksen puheenjohtaja 
toimii myös lisätyn hallituksen puheenjohtajana. 
Lisäjäsenistä yksi on määrättävä valtiovarainmi
nisteriön, yksi sosiaali- ja terveysministeriön, yksi 
Suomen Pankin ja yksi lääkintöhallituksen ehdo
tuksesta. Myös eri etupiireille on taattava oikeu
denmukainen edustus. Lisäksi on jäseniä määrät
täessä pidettävä silmällä, että lisäryssä hallitukses
sa on edustettuna tarpeellinen asiantuntemus 
eläkelaitoksen eri toimialoilta. Lääkintöhallituk
sen edustajan tulee olla vakuutuslääketieteeseen 
perehtynyt lääkäri. 

Kansaneläkelaitoksen lisätty hallitus perustet
tiin alunperin hallituksen avuksi käsittelemään 
sellaisia erityiskysymyksiä, joihin hallituksen asi
antuntemus ei riittänyt. Tällaista lisäasiantunte
muksen tarvetta ei enää samassa laajuudessa ole, 
sillä hallitusta on vahvistettu lisäämällä sen jäsen
ten lukumäärä kuuteen. Toisaalta vuoden 1956 
kansaneläkeuudistuksella pyrittiin lisätystä halli
tuksesta tekemään myös entistä enemmän laitok
sen ja eri yhteiskuntapiirien välinen yhdyselin. 
Sittemmin hallituksen kokoonpano on saatu mo
nipuolisemmaksi jäsenten lukumäärän kasvaessa. 
Oma merkityksensä tapahtuneessa kehityksessä 
on ollut myös sairausvakuutuslainsäädännön yh
teydessä syntyneellä ja sen jälkeen edelleen kehit
tyneellä neuvottelukuntajärjestelmällä. Neuvot
telukunnissa on edustettuna eri alojen erityistun
temus. Samalla ne toimivat yhdyssiteenä eläkelai
toksen ja valtionhallinnon sekä muiden eturyh
mien välillä. 

Lisätty hallitus on koko toimintansa aikana 
pitänyt vain muutaman yleisistunnon vuosittain. 
Rakennusasiat, toimihenkilöiden nimitykset ja 
ohjesääntöjen vahvistukset ovat käytännössä ol
leet tärkeimmät lisätyn hallituksen yleisistunnon 
ratkaisemat asiat. Sinänsä tärkeitä sijoitusasioita 
ei ole tarvinnut tuoda yleisistuntoon, koska niistä 
on voitu päättää yksimielisesti lisätyn hallituksen 
sijoitusjaostossa. 

Käytännössä hallinnon moniportaisuus on hai
tannut asioiden joustavaa hoitoa. Kansaneläkelai
toksen hallintojärjestelmä on monimutkainen ja 
sen eri toimielinten toimivaltarajat sekä vastuu
suhteet vaikeaselkoisia. Tämän huomioon ottaen 
onkin pyrittävä selkeämpään ja yksinkertaisem
paan organisaatioon hallinnon moniportaisuutta 
vähentämällä. Myös hallinnollisten tehtävien ja
koa on selvennettävä. 

1.2. Keinot 

Kansaneläkelaitoksen tehtävien monipuolistu
essa ja laajetessa koskemaan sosiaaliturvan uusia 
alueita on käynyt tarpeelliseksi tehostaa myös 
eduskunnan, valtioneuvoston ja etujärjestöjen 
yhteydenpitoa eläkelaitokseen. 

Edellä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 
ehdotetaan lisätyn hallituksen ja valtuutettujen 
lakkauttamista nykyisessä muodossaan. Niiden 
toimintaa jatkamaan perustettaisiin hallintoneu
vosto lähinnä valtuutettuja koskevien säännösten 
pohjalta. Uudella toimielimellä olisi valvontateh
tävien ohella myös päätösvalta laitoksen kannalta 
keskeisissä asioissa. Näin voitaisiin vähentää kan
saneläkelaitoksen hallinnon moniportaisuudesta 
aiheutuvia haittoja. 

Hallintoneuvostossa olisi kahdeksantoista jä
sentä. Eduskunta valitsisi siihen kaksitoista jäsen
tä siten kuin valtiopäiväjärjestyksessä ehdotetaan 
säädettäväksi. Valtioneuvosto nimittäisi hallinto
neuvostoon kuusi jäsentä sosiaali- ja terveysminis
teriön ja valtiovarainministeriön sekä työnanta
jien, työntekijöiden ja maataloustuottajien edus
tavimpien järjestöjen edustajiksi. Vastaavasti kul
lekin jäsenelle valittaisiin henkilökohtainen vara
jäsen. Hallintoneuvosto valitsisi johtosäännön 
määräyksen nojalla keskuudestaan puheenjohta
jan. 

Hallintoneuvoston tehtävänä olisi valvoa ja 
ohjata eläkelaitoksen toimintaa. Sillä olisi päätös
valta eläkelaitoksen toiminnan kannalta keskeisis
sä kysymyksissä. Hallintoneuvostolle kuuluisi 
muun muassa tilinpäätöksen vahvistaminen ja 
vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle. Sa
moin hallintoneuvosto nimittäisi eläkelaitoksen 
ylimmät toimihenkilöt. Hallintoneuvoston toimi
kausi noudattaisi .eduskunnan vaalikautta. Hal
lintoneuvostolla voisi olla työvaliokunta. 

Nimenomaisesti mainittujen tehtävien lisäksi 
hallimoneuvostolle kuuluisi periaatteellista laa
tua olevien tai muuten tärkeiden kysymysten 
ratkaiseminen. Tällaisia kysymyksiä ovat esimer
kiksi sairaanhoito- tai vastaavan laitoksen perus
taminen samoin kuin muutkin taloudellisesti 
merkittävät tai laitoksen toiminnan kannalta tär
keät ratkaisut. Muista asioista päättäisi hallitus. 

Hallitusta koskevat säännökset ehdotetaan jää
mään pääosin nykyiselleen. Varojen sijoittamises
ta hallitus päättäisi kokoonpanossa, johon pu
heenjohtajan ja kolmen hallituksen jäsenen lisäk
si kuuluisi kolme hallintoneuvoston keskuudes-
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taan valitsemaa jäsentä. Yhden näistä olisi oltava 
valtiovarainministeriön edustaja. 

Valtiopäiväjärjestyksen 83 a §:n muuttamista 
koskevan esityksen mukaan eduskunta valitsisi 
tilintarkastajat samalla tavoin kuin hallintoneu
voston jäsenetkin. 

Kansaneläkelaissa säädettäisiin, että yhden ti
lintarkastajista olisi oltava valtiontalouden tarkas
tusvirastosta ja yhden Keskuskauppakamarin hy
väksymä tilintarkastaja. Muilta osin tilintarkasta
jia koskevat säännökset jäisivät ennalleen. 

2. Nykyinen tilanne ja astan val
mistelu 

2.1. Nykyinen lainsäädäntö 

Kansaneläkelaitoksen hallinnosta säädetään 
kansaneläkelain 5 luvussa. Kansaneläkelaitoksen 
hallintoelimet luetellaan kansaneläkelain 4 7 
§:ssä. Näitä ovat hallitus, lisätty hallitus ja val
tuutetut. 

Kansaneläkelain 48 §:n mukaan kansanelä
kelaitoksen asioita hoitaa hallitus, jos niitä ei ole 
uskottu lisätylle hallitukselle tai valtuutetuille. 
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viisi muu
ta jäsentä, jotka tasavallan presidentti valtuutet
tujen esityksestä nimittää. 

Eläkelaitoksen hallituksen puheenjohtajalta ja 
muilta jäseniltä vaaditaan, että he ovat aikaisem
malla toiminnallaan osoittaneet omaavansa sellai
sen taidon ja kokemuksen, jota viran menestyk
sellinen hoitaminen edellyttää. Yhden johtajista 
on oltava sosiaalivakuutukseen perehtynyt laki
mies ja yhdellä on oltava talouselämän tuntemus
ta. 

Kansaneläkelain 49 §:n mukaan lisättyyn halli
tukseen kuuluvat eläkelaitoksen hallituksen jäse
net ja enintään neljätoista lisäjäsentä sekä tar
peellinen määrä viimeksi mainittujen varajäseniä. 
Valtioneuvosto määrää lisäjäsenet ja heidän vara
jäsenensä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lisätyn 
hallituksen puheenjohtajana toimii hallituksen 
puheenjohtaja. Kansaneläkelain 50 §:ssä ja kan
saneläkeasetuksessa on säädetty lisätyn hallituk
sen tehtävistä. Sen tehtävänä on: 

1) vahvistaa perusteet laitoksen tilinpäätöstä 
varten; 

2) tehdä valtuutetuille esitykset niistä asioista, 
jotka kansaneläkelaissa on säädetty valtuutettujen 
päätettä viksi; 

3) päättää kansaneläkelaissa tarkoitettujen va
rojen sijoituksesta; 

4) päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta ja 
myymisestä sekä sairaanhoito- ym. laitoksen pe
rustamisesta; 

5) vahvistaa laitoksen ohjesääntö; 
6) myöntää hallituksen puheenjohtajalle ja jä

senelle virkavapaus enintään kolmeksi kuukau
deksi; 

7) määrätä hallituksen puheenjohtaja siinä ta
pauksessa, että sekä pääjohtaja että tasavallan 
presidentin määräämä pääjohtajan sijainen ovat 
estyneitä; 

8) määrätä hallituksen jäsenen sijainen; 
9) vahvistaa pääjohtajan ja johtajien välinen 

työnjako ja näiden toimiminen toistensa sijaisina; 
10) nimittää laitoksen ylimmät toimihenkilöt; 
11) vahvistaa matkakulujen korvaamisen pe

rusteet; 
12) vahvistaa tomihenkilöitä koskevat eläke- ja 

perhe-eläkesäännöt, vuosilomaohjesääntö, työai
kaohjesääntö sekä matkustussääntö; 

13) määrätä taseiden muoto; 
14) ratkaista periaatteellista laatua olevat tai 

muuten tärkeät kysymykset; sekä 
15) päättää muut asiat, jotka hallitus alistaa 

sen käsiteltäväksi. 
Muista asioista kuin varojen sijoituksesta pääte

tään lisätyn hallituksen yleisistunnossa. Varojen 
sijoituksesta päättää lisätyn hallituksen sijoitusja
osto. Siihen kuuluvat hallituksen jäsenet ja viisi 
lisätyn hallituksen keskuudestaan valitsemaa 
muuta jäsentä. Näistä yhden tulee olla valtiova
rainministeriön ja yhden Suomen Pankin ehdo
tuksesta lisättyyn hallitukseen valittu jäsen. Jos 
sijoitusjaoston päätös ei ole yksimielinen, on asia 
saatettava lisätyn hallituksen yleisistunnon rat
kaistavaksi. 

Hallitus ja lisätty hallitus ovat kansaneläkelain 
51 §:n mukaan päätösvaltaisia, kun vähintään 
kaksi kolmannesta jäsenistä on saapuvilla. Kan
saneläkelain 53 §:ssä säädetään, että valtuutetut 
valitsee eduskunta, joka vahvistaa myös valtuu
tettujen johtosäännön. 

Valtuutettujen tehtävistä säädetään kansanelä
kelain 54 §:ssä. 

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen tehtävänä 
on: 

1) valvoa laitoksen hallintoa ja toimintaa; 
2) valita tarpeellinen määrä tilintarkastajia ja 

vahvistaa heille johtosääntö; 
3) vahvistaa laitoksen tilinpäätös sekä päättää 

vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
lisätylle hallitukselle; sekä 

4) päättää muista asioista, jotka laissa tai sen 
nojalla on säädetty heidän päätettävikseen. 
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Tällaisina aswma kuuluu johtosäännön mu
kaan valtuutettujen tehtäviin: 

1) vähintään kaksi kertaa vuodessa tarkastuttaa 
määräämillään valtuutetuilla laitoksen kirjanpi
toa ja varojen sijoitusta; 

2) määrätä tilintarkastajien palkkio sekä perus
teet heidän matkakulujensa korvaamista varten; 

3) vaatia laitoksen hallitukselta tai lisätyltä 
hallitukselta selvitys tilintarkastajien mahdollis
ten muistutusten johdosta ja muistakin seikoista, 
joista selvitys voi olla tarpeen; sekä 

4) ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin syytteen 
nostamiseksi, jos hallituksen tai lisätyn hallituk
sen jäsen on syyllistynyt virkavirheeseen. 

Valtuutetut antavat vuosittain kertomuksen 
toiminnastaan eduskunnalle. 

Kansaneläkelain 55 ja 57 §:ssä säädetään kan
saneläkelaitoksen tilintarkastajille asetettavista 
vaatimuksista ja tilintarkastuskertomuksesta. 

2.2. Käytäntö 

Valtuutettujen, lisätyn hallituksen ja hallituk
sen asemaa ja tehtäviä tarkasteltaessa on havaittu, 
että hallinnon moniportaisuus on haitannut asi
oiden joustavaa hoitoa. Kansaneläkelaitoksen 
hallintojärjestelmä on monimutkainen ja toimi
valtarajat sekä vastuusuhteet vaikeaselkoisia. Näi
hin seikkoihin ovat eduskunta ja sen sosiaalivalio
kunta useasti kiinnittäneet huomiota kansanelä
kelaitoksen valtuutettujen kertomusten johdosta 
antamissaan mietinnöissä. Myös valtioneuvoston 
ja eri etujärjestöjen mahdollisuus vaikuttaa lai
toksen toimintaan keskeisestä sosiaalivakuutus
turvasta päätettäessä on osoittautunut riittämät
tömäksi. 

2.3. Asian valmistelu 

Kansaneläkelaitoksen hallinnon uudistamiseen 
liittyvät valmisteluvaiheet on selostettu hallituk
sen esityksessä Eduskunnalle laiksi valtiopäiväjär
jestyksen 83 a §:n muuttamisesta, johon tältä 
osin viitataan. Lisäksi kansaneläkelaitos on anta
nut lausuntonsa luonnoksesta nyt kysymyksessä 
olevaksi hallituksen esitykseksi. Valmistelussa on 
mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon siinä 
esitetyt näkökohdat. 

3. Esityksen organisatoriset Ja 
taloudelliset vaikutukset 

Nyt annettavalla esityksellä pyritään yksinker
taistamaan kansaneläkelaitoksen hallintoa ja sel
keyttämään sen eri toimielinten keskinäistä toi
mivallan jakoa. Tavoitteena on myös, että yhteis
kunnan keskeisestä talouskehityksestä vastuussa 
olevat tahot voisivat entistä enemmän osallistua 
kansaneläkelaitoksen hallintoon. 

Esityksellä ei ole valtiontaloudellista merkitys
tä. 

4. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Samanaikaisesti taman esityksen kanssa anne
taan eduskunnalle hallituksen esitys laiksi valtio
päiväjärjestyksen 83 a §:n muuttamisesta. Mo
lemmat esitykset olisi hallituksen käsityksen mu
kaan käsiteltävä kiireellisinä. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

47 §. Eläkelaitoksen hallintoelimiä olisivat hal
lintoneuvosto ja hallitus. Osastojen lisäksi kes
kushallintoon luetaan itsenäisenä yksikkönä myös 
kuntoutustutkimuskeskus. Kaikkia näitä kutsu
taan toimiyksiköiksi. Tämä käytäntö ehdotetaan 
kirjattavaksi pykälän 2 momenttiin. Pykälän 3 

momentti muutettaisiin vastaamaan nykyistä 
alue- ja paikallisorganisaatiota. 

48 §. Pykälässä on säädetty hallintoneuvoston 
kokoonpanosta. Valtioneuvosto nimittäisi hallin
toneuvostoon kuusi jäsentä: kaksi sosiaali- ja 
terveysministeriön edustajaa, yhden valtiovarain
ministeriön edustajan sekä työnantajien, työnte
kijöiden ja maataloustuottajien edustavimpien 
keskusjärjestöjen edustajat. Järjestelyillä pyrittäi-
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siin varmistamaan riittävä yhteys valtioneuvos
ton, eri etujärjestöjen ja kansaneläkelaitoksen 
välillä. 

Pykälän 2 momentin mukaan hallintoneuvos
ton jäsen voitaisiin vapauttaa tehtävästään kesken 
toimikauden. Jäsen vapautettaisiin samalla taval
la kuin hänet on valittukin. 

Hallintoneuvoston kokouksen koollekutsumis
ta koskeva säännös siirrettäisiin nykyisestä valtuu
tettujen johtosäännöstä tarkistettuna kansanelä
kelain 48 §:n 3 momenttiin. Koska hallintoneu
vostolla olisi hallinnollisesti keskeisin merkitys, 
on perusteltua siirtää sitä koskevat tärkeimmät 
menettelysäännökset lakiin. 

Varajäsenen läsnäolo on hallintoneuvoston ko
kouksissa mahdollista ainoastaan silloin, kun var
sinainen jäsen on estynyt. 

Lain 48 §:n 4 momentissa säädettäisiin hallin
toneuvoston työvaliokunnasta. Siihen kuuluisi 
hallintoneuvoston puheenjohtaja ja enintään nel
jä muuta hallintoneuvoston keskuudestaan valit
semaa jäsentä, joista yhden olisi oltava sosiaali- ja 
terveysministeriön edustaja. 

49 §. Aikaisemman lisätyn hallituksen tehtäviä 
koskevan luettelon sijaan ehdotetaan tässä pykä
lässä säädettäväksi hallintoneuvoston tehtävistä. 
Hallintoneuvostolle kuuluisi enin osa lisätyn hal
lituksen ja valtuutettujen tehtävistä. Lisäksi hal
lintoneuvosto päättäisi hallituksen puheenjohta
jan ja muiden jäsenten palkka- sekä eläke-eduis
ta. Näin päästään käytännössä yksinkertaisGm
paan järjestelmään kuin, jos päätösvalta näissä 
asioissa edelleen olisi sosiaali- ja terveysministeri
öllä. Hallintoneuvosto voisi myös tehdä esityksiä 
ja ehdotuksia valtioneuvostolle tai eduskunnalle 
vastaavasti kuin Suomen Pankin pankkivaltuus
miehet. Tarkoituksena on kuitenkin säilyttää 
kansaneläkelaitoksella kansaneläkeasetuksen 
15 §:ssä säännelty oikeus ja velvollisuus esitysten 
tekoon valtioneuvostolle ennallaan. Hallintoneu
vosto keskittyisi kaikkein tärkeimpiin ehdotuk
sun. 

Periaatteellista laatua olevina tai muutoin tär
keinä kysymyksinä pidetään, kuten aikaisemmin 
todettiin, omaisuuden ostamista ja myymistä 
silloin, kun on kysymys taloudellisesti tai muu
toin erittäin tärkeästä asiasta. Tätä koskeva sel
ventävä määräys voitaisiin ottaa uuteen hallinto
neuvoston johtosääntöön. Periaatteellista laatua 
olevina tai muutoin tärkeinä kysymyksinä pide
tään myös aina sairaanhoito- tai muun vastaavan 
laitoksen perustamista. 

Suurin osa niistä tehtävistä, joista säädetään 
kansaneläkeasetuksessa, siirrettäisiin kansanelä-

kelain 49 §:ssä olevaan tehtäväluetteloon, jotta 
hallintoneuvoston toimivallan selvittäminen olisi 
mahdollisimman yksinkertaista. Eräistä tehtävistä 
määrättäisiin kuitenkin edelleen johtosäännössä, 
kuten valtuutettujenkin osalta on tähän saakka 
tehty. 

Hallintoneuvoston velvollisuudesta antaa toi
minnastaan kertomus eduskunnalle säädettäisiin 
pykälän viimeisessä momentissa. 

50 §. Pykälän 1 momentin mukaan hallituk
sella olisi yleistoimivalta hoitaa eläkelaitoksen 
asioita. Pienemmissä ja tavanomaisissa asioissa 
päätöksenteko tulee edelleen kuulua pääjohtajal
le, johtajalle ja muille toimihenkilöille kansan
eläkeasetuksen 10 § :n mukaisesti. Yleistoimival
taan kuuluisi sekä kiinteän että irtaimen omai
suuden ostaminen ja myyminen samoin kuin 
varojen sijoittaminen. Tärkeimmät omaisuuden 
ostoa ja myyntiä koskevat päätökset olisivat kui
tenkin hallintoneuvoston tehtäviä ehdotetun 
kansaneläkelain 49 §:n 2 momentin 12 kohdan 
mukaisina, periaatteellista laatua olevina kysy
myksinä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten 
nimittämisestä säädettäisiin tarkemmin asetuksel
la. Asetuksesta on lakiin siirretty säännös siitä, 
että tasavallan presidentti myöntää hallituksen 
puheenjohtajalle ja jäsenille virkavapauden kol
mea kuukautta pitemmäksi ajaksi. 

Nykyisin sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa 
laitoksen hallituksen puheenjohtajan ja muiden 
jäsenten palkka-, eläke- ja muut vastaavat edut. 
Näistä päättäminen ehdotetaan siirrettäväksi hal
lintoneuvostolle. Lain 50 §:n 3 momentissa to
dettaisiin sen sijaan, että laitoksen hallitus päät
täisi kansaneläkelaissa tarkoitettujen varojen si
joittamisesta ja toimisi silloin kokoonpanossa, 
johon kuuluisi puheenjohtaja ja kolme hallituk
sen jäsentä sekä kolme hallintoneuvoston keskuu
destaan valitsemaa jäsentä. Yhden viimeksi mai
nituista olisi ottava valtiovarainministeriön edus
taja. 

51 §. Pykälän sisältö eläkelaitoksen toimielin
ten päätösvaltaisuudesta on asiallisesti muuttu
maton. Lisätyn hallituksen tilalla on hallintoneu
vosto. Vaikka varojen sijoituksesta päätettäessä 
hallitukseen kuuluisi myös kolme hallintoneuvos
ton jäsentä, ei säännökseen ole otettu mainintaa 
heidän esteellisyydestään asioita hallintoneuvos
tossa käsiteltäessä. Heidän esteellisyytensä mää
räytyisi hallintomenettelylain (598/ 82) mukaan. 

Kansaneläkelaitoksen henkilöstön edustajalla 
olisi puhe- ja läsnäolo-oikeus hallintoneuvoston 
kokouksissa siten kuin hallintoneuvoston johto
säännössä tarkemmin määrättäisiin. Kansanelä-
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kelaitoksen Toimihenkilöt ry. valitsisi henkilös
tön edustajan. 

52 §. Tämä pykälä jäisi muuten ennalleen 
paitsi, että lisätyn hallituksen ja sen jaoston 
tilalla olisi hallintoneuvosto. 

53 ja 54 §. Nämä valtuutettuja koskevat pykä
lät ehdotetaan kumottaviksi. 

55 §. Esityksen mukaan yhden tilintarkastajan 
on oltava valtiontalouden tarkastusviraston viran
haltija ja yhden Keskuskauppakamarin hyväksy
mä tilintarkastaja. 

Tilimarkastajan esteellisyydestä olisivat myös 
voimassa hallintomenettelylain säännökset. Tilin
tarkastajan vahingonkorvausvelvollisuutta koske
va nykyinen 55 §:n 2 momentti ehdotetaan ku
mottavaksi. Asiasta säädettäisiin 91 §: ssä yhdessä 
hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenen vahin
gonkorvausvelvollisuuden kanssa. Näin saataisiin 
säännösten ryhmittely selkeämmäksi. 

57 §. Esityksen mukaan tilintarkastajien kerto
mus olisi annettava hallintoneuvostolle nykyiseen 
tapaan ennen huhtikuun loppua, ja tilinpäätök
sen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntämi
nen olisi tehtävä seuraavassa kesäkuussa. 

84 §. Pykälää on yksinkertaistettu sisältöä 
muuttamatta viittaamalla myös tiedoksiannosta 
hallintoasioissa annettuun lakiin (232 1 66). 

90 §. Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsentä 
syytettäisiin virkavirheestä Helsingin hovioikeu
dessa. 

91 §. Vahingonkorvausvelvollisuutta koskeva 
pykälä on saatettu vastaamaan voimassa olevan 
vahingonkorvauslain periaatteita. Samalla siinä 
säädetään myös tilintarkastajan vahingonkorvaus
velvollisuudesta. 

2. Voimaan tulo 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan siten, että 
hallintoneuvosto asetettaisiin ensimmäisen kerran 
vuoden 1985 alusta alkavaksi toimikaudeksi, joka 
kestäisi siihen saakka, kunnes eduskunta toimit
taisi uuden jäsenten vaalin kansanedustajien vaa
lien jälkeen aikavilla ensimmäisillä varsinaisilla 
valtiopäivillä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
kansaneläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347 1 56) 53 ja 54 § sekä 
muutetaan 47-52, 55, 57, 84, 90 ja 91 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 48 § muutettuna 12 päivänä toukokuuta 1967 ja 25 päivänä tammikuuta 

1973 annetuilla laeilla (217/67 ja 41/73), 49 § osittain muutettuna 4 päivänä heinäkuuta 1963 
annetulla lailla ( 427163) ja 50 § viimeksi mainitussa laissa, seuraavasti: 

47 § 
Eläkelaitoksen hallintoelimiä ovat hallintoneu

vosto ja hallitus. 
Eläkelaitos jakautuu toimiyksikköihin siten 

kuin asetuksella säädetään. 
Eläkelaitoksen paikallis- ja aluehallinnosta sää

detään 7 luvussa. 

48 § 
Hallintoneuvostoon kuuluu kahdeksantoista 

jäsentä, joista eduskunta valitsee kaksitoista jä
sentä ja näistä k_ullekin hankilökohtaisen varajä
senen siten kuin valtiopäiväjärjestyksessä sääde
tään. Valtioneuvoston on nimitettävä hallinto
neuvostoon kuusi jäsentä ja näistä kullekin hen
kilökohtainen varajäsen siten, että kaksi jäsentä 

edustaa sosiaali- ja terveysministeriötä, yksi val
tiovarainministeriötä ja muut työnantajien, työn
tekijöiden ja maataloustuottajien edustavimpia 
keskusjärjestöjä. Valtioneuvoston on nimitettävä 
jäsenet samaksi toimikaudeksi kuin eduskunta 
valitsee jäsenet. 

Hallintoneuvoston jäsen tai varajäsen voidaan 
vapauttaa tehtävästään toimikauden kestäessä. 
Uusi jäsen voidaan valita tai nimittää hänen 
tilalleen jäljellä olevaksi ajaksi. 

Hallintoneuvoston kokous on pidettävä, jos 
puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai jos 
vähintään kuusi hallintoneuvoston jäsentä kirjal
lisesti sitä vaatii ilmoitettua asiaa varten taikka 
kun eläkelaitoksen hallitus tekee siitä esityksen. 
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Hallintoneuvosto voi asettaa työvaliokunnan, 
johon kuuluu hallintoneuvoston puheenjohtaja 
ja enintään neljä muuta hallintoneuvoston kes
kuudestaan valitsemaa jäsentä. Näistä yhden on 
oltava sosiaali- ja terveysministeriötä edustava. 

49 § 
Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa elä

kelaitoksen hallintoa ja toimintaa sekä ohjata 
eläkelaitosta laajakantoisissa tai periaatteellisesti 
tärkeissä asioissa. 

Lisäksi hallintoneuvoston tehtävänä on: 
1) vahvistaa perusteet eläkelaitoksen tilinpää

töstä varten ja määrätä taseiden muoto; 
2) vahvistaa eläkelaitoksen tilinpäätös sekä 

päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituk
selle; 

3) päättää eläkelaitoksen jakamisesta toimi yk
sikköihin; 

4) nimittää toimeen ja siitä vapauttaa eläkelai
toksen toimiyksikön päällikkö, ylilääkäri, alue
johtaja, apulaisylilääkäri ja keskushallinnon toi
mistopäällikkö; 

5) vahvistaa eläkelaitoksen ohjesäännöt; 
6) vahvistaa hallituksen puheenjohtajan ja jä

senten palkka- ja eläke-edut ja muut etuudet 
noudattaen soveltuvin osin, mitä valtioon virka
suhteessa olevan henkilön vastaavista eläkkeistä ja 
etuoksista on säädetty, määrätty tai sovittu; 

7) päättää hallituksen puheenjohtajan ja jä
senten välisestä ~fö.njaosta sekä jäsenten toimimi
sesta toistensa SlJalsma; 

8) myöntää hallituksen puheenjohtajalle ja jä
senelle virkavapautta enintään kolmeksi kuukau
deksi; 

9) määrätä hallituksen puheenjohtaja, kun 
sekä puheenjohtaja että tasavallan presidentin 
määräämä puheenjohtajan sijainen ovat estynei
tä; 

10) määrätä hallituksen jäsenen SlJamen; 
11) päättää eduskunnalle tai valtioneuvostolle 

tehtävistä periaatteellista laatua olevista esityksis
tä ja ehdotuksista; 

12) ratkaista ne periaatteellista laatua olevat 
tai muutoin tärkeät kysymykset, jotka hallinto
neuvoston johtosäännössä on määrätty sen rat
kaistavaksi; 

13) päättää muut asiat, jotka hallitus alistaa 
sen päätettäväksi; sekä 

14) päättää niistä muista asioista, jotka laissa 
tai sen nojalla on säädetty hallintoneuvoston 
päätettäväksi. 

Hallintoneuvoston on vuosittain annettava toi
minnastaan kertomus eduskunnalle. 

50§ 
Eläkelaitoksen asioita hoitaa hallitus. 
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vus1 

muuta jäsentä, jotka tasavallan presidentti nimit
tää hallintoneuvoston esityksestä. Tasavallan pre
sidentti määrää myös hallituksen puheenjohtajan 
sijaisen sekä myöntää puheenjohtajalle ja jäsenel
le virkavapautta kolmea kuukautta pitemmäksi 
ajaksi. 

Varojen sijoittamisesta päätettäessä hallituk
seen kuuluu hallituksen puheenjohtajan ja kol
men muun jäsenen lisäksi kolme hallintoneuvos
ton keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joista yh
den on oltava valtiovarainministeriötä edustava. 

51 § 
Hallintoneuvosto ja hallitus ovat päätösvaltai

set, kun vähintään kaksi kolmasosaa jäsenistä on 
läsnä. 

Asioita hallintoneuvostossa ja hallituksessa kä
siteltäessä tulee päätökseksi se mielipide, jota 
useimmat ovat kannattaneet. Äänten mennessä 
tasan tulee päätökseksi se mielipide, jonka puo
lesta puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten men
nessä tasan vaaliasiassa ratkaisee vaalin tuloksen 
kuitenkin arpa. 

Hallintoneuvostossa asiat käsitellään hallituk
sen tekemän esityksen pohjalta, jollei hallinto
neuvosto toisin päätä. Hallitukselle on tällöin 
varattava kohtuullinen aika oman esityksensä 
tekemiseksi asiassa. Hallituksen jäsenellä on oi
keus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa hallintoneu
voston kokouksissa. 

Kansaneläkelaitoksen henkilöstön edustajalla 
on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa asioista 
hallintoneuvostossa päätettäessä sen mukaan 
kuin hallintoneuvoston johtosäännössä tarkem
min määrätään. 

52§ 
Hallintoneuvoston jäsenen oikeudesta to1m1a 

hallintoneuvoston puolesta sekä hallituksen jäse
nen ja eläkelaitoksen toimihenkilön oikeudesta 
toimia hallituksen puolesta säädetään asetuksella. 

55 § 
Tilintarkastajista yhden on oltava valtiontalou

den tarkastusviraston viranhaltija ja yhden Kes
kuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. 

57§ 
Tilintarkastajien on vuosittain ennen huhti

kuun loppua annettava tilintarkastuskertomus 
hallintoneuvostolle. 
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Hallintoneuvoston on käsiteltävä tilinpäätök
sen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämis
tä koskeva asia ennen seuraavan kesäkuun lop
pua. 

84 § 
Asiakirjain lähettämisestä annettua lakia ( 7 41 

54) ja tiedoksiannosta hallintoasioissa annettua 
lakia (232 1 66) sovelletaan myös eläkelaitokseen 
ja sen hallintoelimiin. 

90 § 
Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsentä syyte

tään virkavirheestä Helsingin hovioikeudessa. 

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1984 

91 § 
Hallintoneuvoston ja hallituksen JaSen sekä 

tilintarkastaja ovat velvolliset korvaamaan vahin
gon, jonka he ovat toimessaan tahallisesti tai 
tuottamuksesta aiheuttaneet eläkelaitokselle. 

Vahingonkorvauksen sovittelusta sekä korvaus
vastuun jakautumisesta kahden tai useamman 
korvausvelvollisen kesken on voimassa, mitä va
hingonkorvauslain (412/74) 2 ja 6 luvussa on 
säädetty. 

Tämä laki tulee v01maan 
kuuta 198 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- Ja terveysministeri Eeva Kuuskoski-Vikatmaa 
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Liite 

Laki 
kansaneläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347 1 56) 53 ja 54 § sekä 
muutetaan 47-52, 55, 57, 84, 90 ja 91 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 48 § muutettuna 12 päivänä toukokuuta 1967 ja 25 päivänä tammikuuta 

1973 annetuilla laeilla (217/67 ja 41/73), 49 § osittain muutettuna 4 päivänä heinäkuuta 1963 
annetulla lailla ( 427163) ja 50 § viimeksi mainitussa laissa, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

47 § 
Eläkelaitoksen hallintoelimiä ovat: 
1) hallitus; 
2) lisätty hallitus; ja 
3) valtuutetut. 
Eläkelaitos toimii osastoihin jakautuneena. 

Osastojaosta määrätään asetuksella. 
Eläkelaitoksen [piiriasiamiehistä] ja [ eläketoi

mikunnista] säädetään 7 luvussa. 

48 § 
Eläkelaitoksen asioita hoitaa hallitus, mikäli 

niitä ei tässä laissa ole uskottu lisätylle hallituk
selle tai valtuutetuille. Hallitukseen kuuluu pu
heenjohtaja ja viisi muuta jäsentä, jotka tasaval
lan presidentti valtuutettujen esityksestä nimit
tää. 

[Sosiaaliministeriö] vahvistaa hallituksen pu
heenjohtajan ja jäsenten palkkaedut. Niin ikään 
[sosiaaliministeriö] vahvistaa heidän eläke-etunsa 
sekä heidän jälkeensä suoritettavat perhe-eläke
edut ja muut etuudet. Eläke- ja perhe-eläke-etu
ja sekä muita etuuksia vahvistettaessa on soveltu
vin osin noudatettava, mitä valtioon virkasuh
teessa olevan henkilön vastaavista eläkkeistä ja 
etuuksista on säädetty. 

2 4384008563 

Ehdotus 

47 § 
Eläkelaitoksen hallintoelimiä ovat hallintoneu

vosto ja hallitus. 

Eläkelaitos jakautuu toimiyksikköihin siten 
kuin asetuksella säädetään. 

Eläkelaitoksen paikallis- ja aluehallinnosta sää
detään 7 luvussa. 

48 § 
Hallintoneuvostoon kuuluu kahdeksantoista 

jäsentä, joista eduskunta valitsee kaksitoista jii
sentä ja näistä kullekin hankzlökohtaisen varajä
senen siten kuin valtiopäiväjärjestyksessä sääde
tään. Valtioneuvoston on nimitettävä hallinto
neuvostoon kuusi jäsentä ja näistä kullekin hen
kilökohtainen varajäsen siten, että kaksi jäsentä 
edustaa sosiaali- ja terveysministeriötä, yksi val
tiovarainministeriötå'ja muut työnanta;ien, työn
tekijöiden ja maataloustuottajien edustavimpia 
keskusjärjestöjä. Valtioneuvoston on nimitettävä 
jäsenet samaksi toimikaudeksi kuin eduskunta 
valitsee jäsenet. 

Hallintoneuvoston jäsen tai varajäsen voidaan 
vapauttaa tehtävästään toimikauden kestäessä. 
Uusi jäsen voidaan valita tai nimittää hänen 
tilalleen jäljellä olevaksi ajaksi. 

Hallintoneuvoston kokous on pidettävä, jos 
puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai jos 
vähintään kuusi hallintoneuvoston jäsentä kirjal
lisesti sitä vaatii ilmoitettua asiaa varten taikka 
kun eläkelaitoksen hallitus tekee siitä esityksen. 

Hallintoneuvosto voi asettaa työvaliokunnan, 
johon kuuluu hallintoneuvoston puheenjohtaja 
ja enintään neljä muuta hallintoneuvoston kes-
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Voimassa oleva laki 

49 § 
Lisättyyn hallitukseen kuuluvat eläkelaitoksen 

hallituksen jäsenet ja enintään neljätoista lisäjä
sentä sekä tarpeellinen määrä viimeksi mainittu
jen varajäseniä. Valtioneuvosto määrää lisäjäsenet 
ja heidän varamiehensä kolmeksi vuodeksi kerral
laan. Valtioneuvosto määrää lisäjäsenen palk
kion. Lisätyn hallituksen puheenjohtajana toimii 
hallituksen puheenjohtaja. 

Lisätyn hallituksen jäsen voidaan vapauttaa 
tehtävästään toimikauden kestäessä. Uusi jäsen 
voidaan määrätä hänen sijalleen jäljellä olevaksi 
ajaksi. 

Ehdotus 

kuudestaan valitsemaa jäsentä. Näistä yhden on 
oltava sosiaali- ja terveysministeriötä edustava. 

49 § 
Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa elä

kelaitoksen hallintoa ja toimintaa sekä ohjata 
eläkelaitosta laajakantoisissa tai penaatteellisesti 
tärkeissä asioissa. 

Lisäksi hallintoneuvoston tehtävänä on: 
1} vahvistaa perusteet eläkelaitoksen tilinpää

töstä varten ;a määrätä taseiden muoto; 
2} vahvistaa eläkelaitoksen tzlinpäätös sekä 

päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituk
selle; 

3) päättää eläkelaitoksen ;akamisesta toimiyk
szkköihin; 

4) nimittää toimeen ;a siitä vapauttaa eläkelai
toksen toimiykszkön päällzkkö, ylzlääkäri, alue
johtaja, apulaisylzlääkäri ja keskushallinnon toi
mistopäällzkkö; 

5} vahvistaa eläkelaitoksen ohjesäännöt; 
6) vahvistaa hallituksen puheenjohtajan ja jä

senten palkka- ja eläke-edut ;a muut etuudet 
noudattaen soveltuvin osin, mitä valtioon virka
suhteessa olevan henkilön vastaavista eläkkeistä ja 
etuuksista on säädetty, määrätty tai sovittu; 

7} päättää hallituksen puheenjohta;an ;a jä
senten välisestä työn;aosta sekä jäsenten toimimi
sesta toistensa szjaisina; 

8} myöntää hallituksen puheenjohta;alle ja jä
senelle virkavapautta enintään kolmeksi kuukau
deksi; 

9) määrätä hallituksen puheenjohta;a, kun 
sekä puheenjohta;a että tasavallan presidentin 
määräämä puheenjohtajan sijainen ovat estynei
tä; 

1 0} määrätä hallituksen jäsenen szjainen; 
11} päättää eduskunnalle tai valtioneuvostolle 

tehtävistä penaatteellista laatua olevista esityksis
tä ja ehdotuksista; 

12} ratkaista ne penaatteellista laatua olevat 
tai muutoin tärkeät kysymykset, jotka hallinto
neuvoston johtosäännössä on määrätty sen rat
kaistavaksi; 

13) päättää muut aszat, jotka hallitus alistaa 
sen päätettäväksi; sekä 

14} päättää niistä muista asioista, jotka laissa 
tai sen nojalla on säädetty hallintoneuvoston 
piiätettäväksi. 

Hallintoneuvoston on vuosittain annettava toi
minnastaan kertomus eduskunnalle. 
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Voimassa oleva laki 

50 § 
Lisätyn hallituksen tehtävänä on: 
1) vahvistaa perusteet eläkelaitoksen tilinpää

töstä vanen; 
2) tehdä valtuutetuille esitykset niistä asioista, 

jotka tässä laissa on säädetty valtuutettujen pää
tettäväksi; 

3) päättää tässä laissa tarkoitettujen varojen 
sijoituksesta; 

4) päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta ja 
myymisestä sekä sairaanhoito- ynnä muun laitok
sen perustamisesta; 

5) ratkaista periaatteellista laatua olevat tai 
muuten tärkeät kysymykset; sekä 

6) päättää muut asiat, jotka hallitus alistaa sen 
käsiteltäväksi. 

51 § 
Hallitus ja lisätty hallitus ovat päätösvaltaiset, 

kun vähintään kaksi kolmannesta jäsenistä on 
saapuvilla. 

Asioita hallituksessa ja lisätyssä hallituksessa 
käsiteltäessä tulee päätökseksi se mielipide, jota 
useimmat ovat kannattaneet. Äänten jakautuessa 
tasan tulee päätökseksi se mielipide, jonka puo
lesta puheenjohtaja on äänestänyt; vaali ratkais
taan kuitenkin tässä tapauksessa arvalla. 

Käsiteltäessä 73 §:n 1 momentissa mainittua 
asiaa ei ratkaisun tekoon saa osallistua hallituksen 
jäsen, joka on ollut tekemässä sanotun momentin 
perusteella alistettavaa päätöstä. 

52 § 
Hallituksen sekä lisätyn hallituksen jaoston ja 

jäsenen sekä eläkelaitoksen toimihenkilön oikeu
desta toimia hallituksen tai lisätyn hallituksen 
puolesta määrätään asetuksella. 

53 § 
Valtuutetut valitsee eduskunta, joka myös vah

vistaa heille ohjesäännön. Valtuutettujen luku
määrästä on säädetty valtiopäiväjärjestyksessä. 

Ehdotus 

50§ 
Eläkelaitoksen asioita hoitaa hallitus. 
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vmt 

muuta jäsentä, jotka tasavallan presidentti nimit
tää hallintoneuvoston esityksestä. Tasavallan pre
sidentti määrää myös hallituksen puheenjohtajan 
sijaisen sekä myöntää puheenjohtajalle ja jäsenel
le virkavapautta kolmea kuukautta pitemmäksi 
ajaksi. 

Varojen sijoittamisesta päätettäessä hallituk
seen kuuluu hallituksen puheenjohtajan ja kol
men muun jäsenen lisäksi kolme hallintoneuvos
ton keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joista yh
den on oltava valtiovarainministeriötä edustava. 

51 § 
Hallintoneuvosto ja hallitus ovat päätösvaltai

set, kun vähintään kaksi kolmasosaa jäsenistä on 
läsnä. 

Asioita hallintoneuvostossa ja hallituksessa kä
siteltäessä tulee päätökseksi se mielipide, jota 
useimmat ovat kannattaneet. Äänten mennessä 
tasan tulee päätökseksi se mielipide!. jonka puo
lesta puheenjohtaja on äänestänyt. Aänten men
nessä tasan vaaliasiassa ratkaisee vaalin tuloksen 
kuitenkin arpa. 

Hallintoneuvostossa asiat käsitellään hallituk
sen tekemän esityksen pohjalta, jollei hallinto
neuvosto toisin päätä. Hallitukselle on tällöin 
varattava kohtuullinen aika oman esityksensä 
tekemiseksi asiassa. Hallituksen jäsenellä on oi
keus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa hallintoneu
voston kokouksissa. 

Kansaneläkelaitoksen henktföstön edustajalla 
on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa asioista 
hallintoneuvostossa päätettäessä sen mukaan 
kuin hallintoneuvoston johtosäännössä tarkem
min määrätään. 

52 § 
Hallintoneuvoston jäsenen oikeudesta t01m1a 

hallintoneuvoston puolesta sekä hallituksen jäse
nen ja eläkelaitoksen toimihenkilön oikeudesta 
toimia hallituksen puolesta säädetään asetuksella. 

53 § 
(53 § kumotaan) 
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Voimassa oleva laki 

54§ 
Valtuutettujen tulee: 
1) valvoa eläkelaitoksen hallintoa ja toimintaa; 
2) valita tarpeellinen määrä tilintarkastajia, 

joista yhden tulee olla valtiontalouden tarkastus
viraston viranhaltzj"a, ja varatilintarkasta;i"a sekä 
vahvistaa heille johtosääntö; 

3) vahvistaa eläkelaitoksen tzlinpäätös sekä 
päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituk
selle ja lisätylle hallitukselle; sekä 

4) päättää niistä muista asioista, jotka tässä 
laissa tai sen nojalla on säädetty heidän päätettä
vikseen. 

Valtuutettujen tulee vuosittain antaa toimin
nastaan kertomus eduskunnalle. 

55 § 
Tilintarkastajaksi älköön valittako henkilöä, jo

ka on eläkelaitoksen taikka sen hallituksen tai 
lisätyn hallituksen jäsenen palveluksessa tahi hal
lituksen tai lisätyn hallituksen jäseneen sellaisessa 
suhteessa, joka perustaa tuomarin esteellisyyden. 

Tilintarkastaja, joka tahallisesti tai huolimatto
muudesta jättää tehtävässään noudattamatta hy
vän tilintarkastustavan mukaista tarkkuutta, on 
velvollinen korvaamaan sen vahingon, josta olisi 
vältytty tällaista tarkkuutta noudattamalla. 

57 § 
Tilintarkastajien tulee vuosittain ennen huhti

kuun loppua antaa tilintarkastuskertomus lisätyl
le hallitukselle, joka lähettää sen ynnä oman 
lausuntonsa valtuutetuzlle. 

Valtuutettujen tulee käsitellä tilinpäätöksen 
vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä 
koskeva asia ennen seuraavan kesäkuun loppua. 

84 § 
Asiakirjojen lähettämisestä annettua lakia (74/ 

54) sovelletaan eläkelaitokseen ja sen lisättyyn 
hallitukseen sekä [eläketoimikuntiin} ja [piiriasi
amiehzi"n]. jollei sanotusta laista muuta johdu 
tahi jollei muuta näytetä, katsotaan lähetetyn 
päå'töksen, zlmoituksen ja kehoituksen tulleen 
tiedoksi seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun 
päå'tös, tlmoitus tai kehoitus on pantu postzi'n. 
Päätöksen, zlmoituksen ja kehoituksen katsotaan 
nzi'n ikään tulleen vakuutetun tiedoksz; ;os se 
esitetään silloin, kun eläke nostetaan. 

Ehdotus 

54 § 
(54 § kumotaan) 

55 § 
Tilintarkasta;i"sta yhden on oltava valtiontalou

den tarkastusviraston viranhaltija ja yhden Kes
kuskauppakamarin hyväksymä tzlintarkastaja. 

57§ 
Tilintarkastajien on vuosittain ennen huhti

kuun loppua annettava tilintarkastuskertomus 
hallintoneuvostolle. 

Hallintoneuvoston on käsiteltävä tilinpäätök
sen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämis
tä koskeva asia ennen seuraavan kesäkuun lop
pua. 

84 § 
Asiakirjain lähettämisestä annettua lakia (74/ 

54) ja tiedoksiannosta hallintoasioissa annettua 
lakia (232/66) sovelletaan myös eläkelaitokseen 
ja sen hallintoelimiin. 
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Voimassa oleva laki 

90 § 
Valtuutettua sekä hallituksen ja lisätyn halli

tuksen jäsentä syytetään virkavirheestä Helsingin 
hovioikeudessa. 

91 § 
Hallituksen ja lisätyn hallituksen jäsen korvat

koen vahingon, jonka hän toimimalla vastoin 
lakia tai asetuksia tahi muutoin tahallisesti tai 
huolimattomuudella on eläkelaitokselle aiheutta
nut. Jos useammat ovat vahinkoon syypäät, vas
tatkoot sen korvaamisesta omasta ja toistensa 
puolesta. 

4384008563 

Ehdotus 

90 § 
Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsentä syyte

tään virkavirheestä Helsingin hovioikeudessa. 

91 § 
Hallintoneuvoston ja hallituksen Jasen sekä 

tzlintarkastaja ovat velvolliset korvaamaan vahin
gon, jonka he ovat toimessaan tahallisesti tai 
luottamuksesta aiheuttaneet eläkelaitokselle. 

Vahingonkorvauksen sovittelusta sekä' korvaus
vastuun jakautumisesta kahden tai useamman 
korvausvelvollisen kesken on voimassa, mz'tå' va
hingonkorvauslain (412174) 2 ja 6 luvussa on 
säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 

päivänä 




