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Hallituksen esitys Eduskunnalle eduskunnan viran- ja toimen
haltijoiden ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua koskevaksi lain
säädännöksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on, että eduskunnan 
viran- tai toimenhaltijan kuoltua hänen omaisil
leen voitaisiin suorittaa valtion varoista ryhmä
henkivakuutusta vastaavana etuna taloudellista 
tukea samoin edellytyksin kuin muiden valtion 
palveluksessa olleiden henkilöiden omaisille. 

Ehdotetut lait on tarkoitus saattaa voimaan 1 
päivästä tammikuuta 1985. Niitä sovellettaisiin 
vuoden 1984 jälkeen sattuneisiin kuolemanta
pauksiin. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Vuoden 1977 alusta on ollut voimassa valtion 
virkamiehen kuoltua suoritettavasta ryhmähenki
vakuutusta vastaavasta edusta tehtyjä virkaehto
sopimuksia ja niihin verrattavia työehtosopimuk
sia. Sopimusten perusteella ja valtion palveluk
sessa olleen henkilön kuoltua suoritettavan talou
dellisen tuen myöntämisestä ja maksamisesta an
netun asetuksen (1044/ 76) nojalla valtiokonttori 
suorittaa tietyin edellytyksin ryhmähenkivakuu
tusta vastaavana etuna taloudellista tukea kuol
leen virkamiehen tai työntekijän eräille omaisille. 

Kansanedustajana toimineen henkilön kuoltua 
suoritettavasta ryhmähenkivakuutusta vastaavasta 
edusta annetun lain (895/79) nojalla suoritetaan 
kansanedustajana toimineen henkilön omaisille 
taloudellista tukea noudattaen vastaavasti, mitä 
kulloinkin voimassa olevassa valtion virkamiehiä 
koskevassa virkaehtosopimuksessa on määrätty. 
Tuen myöntää ja maksaa valtiokonttori. Laki tuli 
voimaan vuoden 1980 alussa. 

Mainitut sääntelyt eivät sellaisinaan koske 
eduskunnan viran- ja toimenhaltijoita. Myöskään 
näitä viran- ja toimenhaltijoita koskevat erityis-
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säädökset eivät sisällä sellaisia viittaus- tai muita 
säännöksiä, joiden nojalla valtion varoista voitai
siin suorittaa ryhmähenkivakuutusta vastaavana 
etuna taloudellista tukea. 

Eduskunnan viran- ja toimenhaltijain asemaa 
koskevia erityissäädöksiä ovat laki eduskunnan 
kanslian menosäännön perusteista (202 1 66), laki 
eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta ( 882 1 
71), laki eduskunnan oikeusasiamiehen eläkkees
tä ja hänen kuoltuaan suoritettavasta perhe-eläk
keestä (284/66), laki Pohjoismaiden neuvoston 
Suomen valtuuskunnasta (170/60), laki valtion 
tilintarkastajain kansliasta (1093/83) ja laki Edus
kunnan kirjastosta (627 1 48). 

2. Ehdotettu järjestely 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunnan viran
tai toimenhaltijan kuoltua hänen omaisilleen 
voitaisiin suorittaa valtion varoista ryhmähenkiva
kuutusta vastaavana etuna taloudellista tukea 
samoin edellytyksin kuin muiden valtion palve
luksessa olleiden henkilöiden omaisille. 
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Valtion virkamiesten osalta on ryhmähenkiva
kuutusta koskeva etu järjestetty virkaehtosopi
muksin. Siitä ei ole annettu muita säädöksiä kuin 
edellä mainittu asetus, joka koskee vain tuen 
myöntämis- ja maksamismenettelyä. Kansan
edustajana toimineen henkilön kuoltua suoritet
tavasta ryhmähenkivakuutusta vastaavasta edusta 
annetussa laissa on viittaussäännös virkaehtosopi
mukseen, mutta siinä on myös etua koskevia 
asiasisältöisiä säännöksiä. 

Eduskunnan viran- ja toimenhaltijain osalta on 
perusteltua seurata mahdollisimman paljon val
tion virkamiehiä koskevaa menettelyä. Edellä 
mainituissa eduskunnan viran- ja toimenhaltijain 
asemaa koskevissa laeissa on palkkauksen ja mui
den palvelussuhteen ehtojen sekä eläkeoikeuden 
osalta viitattu valtion virkamiehiä koskevaan 
sääntelyyn. Palvelussuhteen ehtoja koskevan viit
tauksen ei kuitenkaan voida katsoa ulottuvan 
ryhmähenkivakuutusta vastaavan edun suoritta
miseen, koska tämä etu on järjestetty pelkästään 
virkaehtosopimuksella. 

Asia ehdotetaan järjestettäväksi siten, että 
edellä mainittuihin eduskunnan viran- ja toi
menhaltijain asemaa koskeviin lakeihin sisällyte
tään viittaus taloudellisen tuen suorittamiseen 
ryhmähenkivakuutusta vastaavana etuna sen mu
kaan, kuin valtion virkamiesten osalta kulloinkin 
on virkaehtosopimuksessa määrätty. 

Eduskunnan kirjastoa koskevaa lakia ei kuiten
kaan ehdoteta tässä yhteydessä muutettavaksi, 
koska eduskunnalle on 15 päivänä kesäkuuta 
1984 annettu ehdotus uudeksi laiksi Eduskunnan 
kirjastosta (hall.es. 10511984 vp. ), jonka 5 §:ään 
jo sisältyy vastaava säännös. Ehdotettu laki Edus
kunnan kirjastosta on tarkoitus saattaa voimaan 1 
päivästä tammikuuta 1985, ja sen 9 §:n 3 mo-

mentin säännös 5 §: n soveltamisesta vastaa tähän 
esitykseen sisältyvien lakiehdotusten soveltamis
säännöstä. 

Tämä esitys perustuu eduskunnan kansliatoi
mikunnan 15 päivänä joulukuuta 1983 päivät
tyyn kirjeeseen valtioneuvostolle, jossa kansliatoi
mikunta esitti, että eduskunnan viran- ja toimen
haitijoille järjestettäisiin valtion viran- ja toimen
haltijoiden ryhmähenkivakuutusta vastaava ta
loudellinen tuki. Oikeusministeriössä laaditusta 
esitysluonnoksesta on hankittu valtioneuvoston 
kanslian, ulkoasiainministeriön ja valtiovarainmi
nisteriön lausunnot. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Uudistuksella ei ole olennaista taloudellista 
merkitystä. Eduskunnan viran- ja toimenhaltijoi
den määrä on noin 300, kun valtion palvelukses
sa olevan henkilöstön määrä on noin 210 000. 
Valtion vuoden 1983 tilinpäätöksen mukaan suo
ritettiin kyseisenä vuonna ryhmähenkivakuutusta 
vastaavana etuna 13 298 295 markkaa. Vuoden 
1985 tulo- ja menoarviossa on tarkoitukseen 
varattu 17,5 miljoonaa markkaa. 

4. Voimaan tulo 

Lait on tarkoitus saattaa voimaan 1 päivasta 
tammikuuta 1985. Niitä sovellettaisiin vuoden 
1984 jälkeen sattuneisiin kuolemantapauksiin. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 
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1 . 
Laki 

eduskunnan kanslian menosäännön perusteista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään eduskunnan kanslian menosäännön perusteista 1 
päivänä huhtikuuta 1966 annettuun lakiin (202/66) uusi näin kuuluva 4 a §: 

4 a § 
Eduskunnan kanslian viran tai toimen haltijan 

kuoltua suoritetaan hänen omaisilleen valtion 
varoista ryhmähenkivakuutusta vastaavana etuna 
taloudellista tukea noudattaen soveltuvin osin, 
mitä kulloinkin voimassa olevassa valtion virka
miehen kuoltua suoritettavaa ryhmähenkivakuu
tusta vastaavaa etua koskevassa virkaehtosopi
muksessa on määrätty. 

Tuen myöntää ja maksaa hakemuksesta valtio
konttori noudattaen soveltuvin osin valtion pal-

2. 

veluksessa olleen henkilön kuoltua suoritettavan 
taloudellisen tuen myöntämisestä ja maksamises
ta voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä. 

Tämä laki tulee vOimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Lakia sovelletaan, milloin kuolemantapaus on 
sattunut 1 päivänä tammikuuta 1985 tai sen 
jälkeen. 

Laki 
eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään ·eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta 17 päivänä 
joulukuuta 1971 annettuun lakiin (882/71) uusi näin kuuluva 4 a §: 

4 a § 
Oikeusasiamiehen kanslian toimenhaltijan 

kuoltua suoritetaan hänen omaisilleen valtion 
varoista ryhmähenkivakuutusta vastaavana etuna 
taloudellista tukea noudattaen soveltuvin osin, 
mitä kulloinkin voimassa olevassa valtion virka
miehen kuoltua suoritettavaa ryhmähenkivakuu
tusta vastaavaa etua koskevassa virkaehtosopi
muksessa on määrätty. 

Tuen myöntää ja maksaa hakemuksesta valtio
konttori noudattaen soveltuvin osin valtion pal-

veluksessa olleen henkilön kuoltua suoritettavan 
taloudellisen tuen myöntämisestä ja maksamises
ta voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä. 

Tämä laki tulee vOimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Lakia sovelletaan, milloin kuolemantapaus on 
sattunut 1 päivänä tammikuuta 1985 tai sen 
jälkeen. 
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3. 
Laki 

eduskunnan oikeusasiamiehen elilieestä ja hänen kuoltuaan suoritettavasta perhe-elilieestä annetun 
lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eduskunnan oikeusasiamiehen eläkkeestä ja hänen kuoltuaan suoritettavasta perhe-eläk

keestä 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun lain (284/66) nimike ja 
lisätään laista 31 päivänä joulukuuta 1968 annetulla lailla (778/68) kumotun 2 §:n tilalle uusi 2 § 

seuraavasti: 

Laki 
eduskunnan oikeusasiamiehen elilieestä sekä hänen kuoltuaan suoritettavasta perhe-elilieestä ja 

ryhmähenkivakuutusta vastaavasta edusta 

2 § 
Eduskunnan oikeusasiamiehen tai apulaisoi

keusasiamiehen kuoltua suoritetaan hänen omai
silleen valtion varoista ryhmähenkivakuutusta 
vastaavana etuna taloudellista tukea noudattaen 
soveltuvin osin, mitä kulloinkin voimassa olevas
sa valtion virkamiehen kuoltua suoritettavaa ryh
mähenkivakuutusta vastaavaa etua koskevassa vir
kaehtosopimuksessa on määrätty. 

Tuen myöntää ja maksaa hakemuksesta valtio
konttori noudattaen soveltuvin osin valtion pal-

4. 

veluksessa olleen henkilön kuoltua suoritettavan 
taloudellisen tuen myöntämisestä ja maksamises
ta voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Lakia sovelletaan, milloin kuolemantapaus on 
sattunut 1 päivänä tammikuuta 1985 tai sen 
jälkeen. 

Laki 
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta 1 
päivänä huhtikuuta 1960 annettuun lakiin (170/60) uusi näin kuuluva 4 b §: 

4 b § 
Valtuuskunnan kanslian toimenhaltijan kuol

tua suoritetaan hänen omaisilleen valtion varoista 
ryhmähenkivakuutusta vastaavana etuna talou
dellista tukea noudattaen soveltuvin osin, mitä 
kulloinkin voimassa olevassa valtion virkamiehen 
kuoltua suoritettavaa ryhmähenkivakuutusta vas
taavaa etua koskevassa virkaehtosopimuksessa on 
määrätty. 

Tuen myöntää ja maksaa hakemuksesta valtio
konttori noudattaen soveltuvin osin valtion pal-

veluksessa olleen henkilön kuoltua suoritettavan 
taloudellisen tuen myöntämisestä ja maksamises
ta voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä. 

Tämä laki tulee vOimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Lakia sovelletaan, milloin kuolemantapaus on 
sattunut 1 päivänä tammikuuta 1985 tai sen 
jälkeen. 
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5. 
Laki 

valtiontilintarkastajain kansliasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään valtiontilintarkastajain kansliasta 29 päivänä joulukuuta 
1983 annettuun lakiin (1093/83) uusi näin kuuluva 4 a §: 

4 a § 
Valtiontilintarkastajain kanslian toimenhalti

jan kuoltua suoritetaan hänen omaisilleen valtion 
varoista ryhmähenkivakuutusta vastaavana etuna 
taloudellista tukea noudattaen soveltuvin osin, 
mitä kulloinkin voimassa olevassa valtion virka
miehen kuoltua suoritettavaa ryhmähenkivakuu
tusta vastaavaa etua koskevassa virkaehtosopi
muksessa on määrätty. 

Tuen myöntää ja maksaa hakemuksesta valtio
konttori noudattaen soveltuvin osin valtion pal-

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 1984 

veluksessa olleen henkilön kuoltua suoritettavan 
taloudellisen tuen myöntämisestä ja maksamises
ta voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Lakia sovelletaan, milloin kuolemantapaus on 
sattunut 1 päivänä tammikuuta 1985 tai sen 
jälkeen. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Christoffer Taxell 
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