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Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden työsuhteessa olevien 
taiteilijoiden ja toimittajien eläkelaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan parannettavaksi eräiden 
esiintyvien taiteilijoiden ja muiden niin sanottu
jen freelance-työntekijöiden eläketurvaa säätä
mällä siitä erityinen laki. Laki koskisi siinä mää
rätyillä työaloilla luovaa työtä tekeviä työntekijöi
tä, jotka nykyisten säännösten mukaan usein 
jäävät työsuhteiden katkonaisuuden ja lyhytaikai
suuden takia työeläketurvan ulkopuolelle. Laki 
sisältäisi kysymyksessä olevien työntekijöiden työ
suhteisiin liittyvien erityispiirteiden johdosta tar-

vittavat erityissäännökset. Muutoin olisi soveltu
vin osin voimassa, mitä työntekijäin eläkelaissa 
on säädetty. Lain täytäntöönpanosta huolehtisi 
sitä varten perustettava esiintyvien taiteilijoiden 
eläkekassa. 

Työntekijäin eläkelakiin ja valtion eläkelakiin 
tehtäisiin tarpeelliset tekniset muutokset. 

Lait on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 1986 
alusta. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Tavoitteet 

Yksityisten työnantajien palveluksessa olevien 
työntekijöiden eläketurva on järjestetty työnteki
jäin eläkelain (395/61; TEL) ja lyhytaikaisissa 
työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (134/ 
62; LEL) mukaisesti. Kumpaa lakia työsuhteeseen 
on sovellettava, ratkeaa yleensä työntekijän teke
män työn perusteella. LEL:n voimaantulosta lu
kien lain soveltamispiiriin ovat kuuluneet tietyil
lä aloilla kuten maatalous-, metsä-, rakennus- ja 
satama-alalla työskentelevät ruumiillista työtä te
kevät työntekijät. LEL ei kuitenkaan koske näillä 
aloilla työskenteleviä toimihenkilöitä eikä yleensä 
muitakaan henkistä työtä tekeviä työntekijöitä. 
Heidän eläketurvansa on järjestetty TEL:n mu
kaisesti. 
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TEL:a säädettäessä tarkoituksena oli, että lakia 
sovellettaisiin lähinnä pysyväisluontoisissa tai ai
nakin pitkäaikaisissa työsuhteissa oleviin työnte
kijöihin. Tämä ilmeni lain 1 §:ään otetusta 
rajoituksesta, jonka mukaan työsuhteen tuli jat
kua yhdenjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta 
ennen kuin lain soveltaminen tuli kysymykseen. 
Mainittu kuuden kuukauden vähimmäisaika 
muutettiin sittemmin 1 päivästä tammikuuta 
1965 lukien neljäksi kuukaudeksi ja 1 päivästä 
heinäkuuta 1971 lukien yhdeksi kuukaudeksi. 

Edellä tarkoitettu työsuhteen kestoa koskeva 
rajoitus on katsottu tarpeelliseksi, koska ei ole 
tarkoituksenmukaista saattaa TEL:n piiriin kaik
kia aivan vähäpätöisiä ja tilapäisiä työsuhteita, 
joilla ei ole merkitystä eläketurvan kannalta ja 
joista aiheutuisi siten kohtuutonta rasitusta jär
jestelmän hoidolle. Kuitenkin on olemassa tyy
pillisesti TEL:n piiriin kuuluvia työaloja, joilla 
pitkien ja pysyvien työsuhteiden ohella on myös 
lyhyitä ja satunnaisia työsuhteita. Tämä tilanne 
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on tyypillinen esimerkiksi näyttelijöiden kohdal
la. On jopa tapauksia, joissa esiintyvän taiteilijan 
koko työpanos käsittää tällaisia satunnaisia ja 
lyhytaikaisia työtehtäviä. Tällöin TEL:n sovelta
mispiirin ulkopuolelle jää helposti sellaisia työ
suhteita, joilla on olennainen merkitys sekä työn
tekijän toimeentulon että eläketurvan kannalta. 
Ei voida pitää tarkoituksenmukaisena, että tällai
set työntekijät, jotka ovat olleet säännöllisesti 
työelämässä mukana, jäävät työsuhteiden katko
naisuuden takia kokonaan tai merkittäviltä osin 
työeläketurvan ulkopuolelle. 

Edellä on esimerkkinä mainittu näyttelijät ja 
muut esiintyvät taiteilijat, mutta sama koskee 
myös muita ns. freelance-työntekijöitä, jotka te
kevät luovaa työtä. Tällaisille työntekijöille elä
keturvan järjestäminen myös aivan lyhytaikaisten 
työsuhteiden perusteella on välttämätöntä. 

1.2. Keinot 

Eräs keino freelance-työntekijöiden eläketur
van järjestämiseksi olisi heidän sisällyttämisensä 
LEL:ssa säädetyn eläkejärjestelmän piiriin. Tämä 
ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista. Free
lance-työntekijöitä on suhteellisen vähän, arviolta 
vain hiukan yli 10 000, minkä vuoksi heidän 
mahdollisuutensa LEL-työeläkekassan puitteissa 
vaikuttaa eläketurvansa toteuttamiseen olisivat 
vähäiset. Lisäksi edellä tarkoitetut työntekijät 
työskentelevät työaloilla, jotka luonteeltaan poik
keavat täysin tyypillisistä LEL:ssa tarkoitetuista 
työaloista. Eläketurvan järjestäminen TEL:n mu
kaisesti puolestaan vaatisi työsuhteiden lyhyt
aikaisuuden takia erityisten tälle järjestelmälle 
vieraiden vakuutusteknisten menetelmien kehit
tämistä ja omaksumista. Lisäksi vakuutustekniset 
seikat vaativat myös poiketen TEL:n organisaati
osta, että kaikkien kysymyksessä olevien työnteki
jöiden eläkevakuutukset tulisi järjestää samassa 
eläkelaitoksessa 

Edellä esitetyn perusteella sekä muiden kysy
myksessä oleviin työsuhteisiin liittyvien erityis
piirteiden johdosta ehdotetaan, että tällaisia 
esiintyviä taiteilijoita ja toimittajia varten säädet
täisiin oma eläkelakinsa. Lain piiriin tulisivat 
sellaiset työsuhteessa olevat esiintyvät taiteilijat ja 
toimittajat, jotka luovalla toiminnallaan osallis
tuvat esityksen tai teoksen valmisteluun tai toteu
tukseen. 

Kuten edellä jo mainittiin kysymyksessä olevil
la aloilla on työntekijöitä, joiden työsuhteet ovat 
kiinteitä ja pitkäaikaisia. Heidän eläketurvansa 

Jaf)estettatsun edelleen TEL:n mukaisesti. Näi
den tapausten rajoittaminen freelance-työnteki
jöitä koskevan erityisjärjestelyn ulkopuolelle to
teutettaisiin säätämällä lisäedellytykseksi, että 
työsuhde on tarkoitettu vuotta lyhyemmäksi 
ajaksi. 

Tarkoituksena on, että ehdotetun lain piiriin 
kuuluviin työsuhteisiin ei sovelleta TEL:a. Ehdo
tetulla lailla ei myöskään ole tarkoitus muuttaa 
työsuhteen ja yrittäjätoiminnan välistä rajanve
toa. Muun muassa sanoma- ja aikakauslehden 
toimittajat varsin usein Jaatiessaan artikkeleita eri 
lehtiin olematta vakinaisesti lehden palveluksessa 
toimivat itsenäisinä yrittäjinä. Ehdotetun lain 
1 §:ään sisältyvä luettelo ei merkitse sitä, että 
nämä työntekijät olisivat ilman muuta tehtäväni
mikkeen perusteella katsottava työsuhteessa ole
viksi, vaan tämä kysymys ratkaistaisiin työoikeu
dellisten normien perusteella. Jos syntyy epäsel
vyyttä siitä, mitä lakia työntekijään on sovelletta
va, asian ratkaisisi asianomaisen työn teettäjän tai 
suorittajan taikka eläkelaitoksen hakemuksesta 
eläketurvakeskus. 

Laki ei koskisi merimieseläkelain (72 1 56) alai
sia työsuhteita, koska merimieseläkelain järjestel
mä on samantapainen koko vuodelta ansioita 
keräilevä kuin nyt ehdotettu. Muita rajoituksia 
lain soveltamiselle ei säädettäisi. Tämä merkitsee, 
että laki koskisi myös valtion ja kunnan palveluk
sessa tehtävää työtä. 

Yhdenmukaisesti muiden työeläkelakien kans
sa esiintyviä taiteilijoita koskevaan järjestelmään 
sisältyisi vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys
ja perhe-eläketurva. Lähtökohtana olisi, että 
eläkkeiden määrät ja eläkkeen saamisen edelly
tykset vastaisivat mahdollisimman tarkoin TEL:n 
mukaisia etuuksia. Kysymyksessä olevien työnte
kijöiden työsuhteisiin liittyvien erityispiirteiden 
j?hdosta ehdotetaan kuitenkin eräitä poikkeuk
sia. 

TEL:n mukaan työntekijälle karttuu eläkettä 
jokaisesta työsuhteesta erikseen. Eläkkeeseen oi
keuttava aika lasketaan aina täysinä kuukausina 
jättäen vajaat kuukaudet pois. Myös eläkkeen 
perusteena oleva palkka määrätään erikseen jo
kaisesta työsuhteesta laskemalla laissa säädetyllä 
tavalla valittujen kahden kalenterivuoden yh
teenlaskettujen palkkojen keskimäärä kuukautta 
kohden. Esiintyvien taiteilijoiden ja muiden la
kiehdotuksessa tarkoitettujen työntekijöiden työ
suhteille on tyypillistä satunnaiset ja lyhyet, päi
vän tai pari kestävät työsuhteet, jolloin eläkkee
seen oikeuttavan ajan ja eläkkeen perusteena 
olevan palkan määrääminen kustakin työsuhtees-
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ta erikseen ja käyttämällä aikayksikkönä yhtä 
kuukautta olisi hankalaa. 

Sen vuoksi ehdotetaan, että aikayksikkönä käy
tettäisiin kalenterivuotta ja eläkkeeseen oikeutta
viksi luettaisiin kaikki ne kalenterivuodet, joilta 
työntekijän vuotuiset työansiot ovat nousseet vä
hintään määrättyyn rajatuloon. Ehdotuksen mu
kaan tämä rajatulo olisi 540 markkaa ilmaistuna 
vuoden 1966 indeksitasossa eli 413 7,48 markkaa 
vuoden 1985 tasossa. Tämä rajatulo on puolet 
TEL:n 1 §:ssä edellytetystä keskimääräisen kuu
kausiansion määrästä kerrottuna kahdellatoista. 
Jos työntekijän työansiot eivät jonakin kalenteri
vuotena nousisi edellä mainittuun rajatuloon, ei 
saaduilla työansioilla voida katsoa olevan merki
tystä eläketurvan kannalta eikä kysymyksessä ole
vaa kalenterivuotta siten otettaisi huomioon eläk
keeseen oikeuttavana. Työansion katsottaisiin 
kohdistuvan siihen kalenterivuoteen, jona se on 
maksettu. · 

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaisi vakuu
tusmaksuprosentin suuruuden. Vakuutus
maksuprosentti tulisi määrätä ainakin osapuilleen 
yhtä suureksi kuin TEL:n mukaisessa vakuutuk
sessa. Muunlainen ratkaisu toisi mahdollisesti 
mukanaan heijastusvaikutuksia lain soveltamisen 
suhteen. 

2. Asian valmis te! u 

Lakiehdotus on valmisteltu sosiaali- ja terveys
ministeriön asettaman freelance-työryhmä II:n 
muistion (työryhmämuistio 1984:4, sosiaali- ja 
terveysministeriö) pohjalta. 

Esitysluonnoksesta on hankittu lausunnot: 
valtiovarainministeriöltä, sisäasiainministeriöltä, 
opetusministeriöltä, valtion taidetoimikunnilta, 
vakuutusoikeudelta, eläketurvakeskukselta, Työ
eläkelaitosten Liitolta, valtiokonttorilta, Kunnal
liselta eläkelaitokselta, Merimieseläkekassalta, 
Suomen Ammattiliittojen Keskusiärjestöltä, Suo
men Työnantajain Keskusliitolta, Liiketyönanta
jain Keskusliitolta, Graafisen Teollisuuden Työn
antajaliitolta, Hotelli- ja Ravintolahenkilökunnan 
Liitolta, Kunnallisten Työntekijäin ja Viranhalti
jain Liitolta, Muusikkojen yhteisjärjestöltä, Suo
men Muusikkojen Liitolta, Suomen Näyttelijälii
tolta, Suomen Radio- ja TV-selostajilta, Suomen 
Sanomalehtimiesten Liitolta, Suomen Tanssitai
teilijoiden Liitolta, Suomen Teatterityöntekijäin 
Yhteisjärjestöitä sekä Teknisten ja Erikoisammat
tien Liitolta. 

Annetuissa lausunnoissa on suhtauduttu ylei
sesti ottaen varsin myönteisesti työryhmän esityk
seen freelance-työntekijöiden eläketurvasta ja 
niissä on pidetty tärkeänä, että tama 
väliinputoajaryhmä saatettaisiin mahdollisimman 
nopeasti eläketurvan piiriin. Eniten ehdotusta 
ovat vastustaneet työnantajajärjestöt, jotka var
sinkin pitävät ehdotettua työtulon rajamäärää 
liian alhaisena. Osa lausunnonantajista, muun 
muassa valtiovarainministeriö, on hyväksynyt esi
tyksen varauksellisesti. Ne ovat katsoneet, että 
ryhmän eläketurva olisi järkevämpää hoitaa ny
kyisiä eläkejärjestelmiä kehittämällä. Varsin mo
nissa lausunnoissa on kiinnitetty huomiota lain 
piiriin tulevien freelance-työntekijöiden rajauk
seen. Rajausongelmaa tunnutaan pitävän varsin 
vaikeana ja sekaannusta aiheuttavana. Annetuissa 
lausunnoissa esitetyt yksityiskohtia koskevat huo
mautukset on pyritty ottamaan huomioon mah
dollisuuksien mukaan esitystä lopulliseen muo
toon saatettaessa. 

3. Esityksen organisatoriset vaiku
tukset 

Esiintyvien taiteilijoiden ja toimittajien työ
suhteisiin liittyvien erityispiirteiden johdosta elä
kevakuutukset keskitettäisiin samaan eläkelaitok
seen. Jotta asianomaiset työntekijät voisivat osal
listua eläketurvansa toteuttamiseen, ehdotetaan, 
että eläkevakuutuksesta huolehtisi sitä varten 
perustettava erityinen esiintyvien taiteilijoiden 
eläkekassa, jonka perustamisesta ja päätäntäval
taa käyttävistä elimistä säädettäisiin lailla. Elä
kekassan päätäntävaltaa käyttäisivät valtuuskunta 
ja hallitus, joissa olisi puheenjohtaja ja varapu
heenjohtaja sekä alan työnantaja- ja työntekijä
järjestöillä yhtäläinen edustus. Valtuuskunnan 
asettaisi eläketurvakeskus, joka valitsisi myös hal
lituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
Muutoin eläkekassan hallinnosta määrättäisiin 
ohjesäännössä, joka annettaisiin asetuksella. 

Koska esiintyvien taiteilijoiden eläkekassan 
tehtävänä olisi yksin huolehtia kysymyksessä ole
vien työntekijöiden eläkevakuutuksen hoitami
sesta, olisi sille annettava myös tiettyjä valvonta
tehtäviä. Sen vuoksi ehdotetaan, että eläkekassa 
huolehtisi työnantajan vakuuttamisvelvollisuu
den täyttämisen valvonnasta. Laiminlyönnin sat
tuessa eläkekassa antaisi työnantajalle kehotuksen 
asian korjaamiseksi. Jos tämä ei johda tulokseen, 
eläkekassa voisi hankkimansa selvityksen tai ar-
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vion perusteella maarata työnantajalle enintään 
kaksinkertaisen vakuutusmaksun. 

4. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esiintyvien taiteilijoiden ja muiden laissa tar
koitettujen freelance-työntekijöiden eläketyrvan 
järjestäminen ja kustantaminen kuuluisi työnan
tajalle. Eläkeoikeuttaan työntekijä ei kuitenkaan 
menettäisi, vaikka työnantaja olisi laiminlyönyt 
eläkevakuutuksen. 

Arvion mukaan lain piiriin tulisi noin 10 000 
henkilöä, joiden yhteenlaskettu työtulosumma 

olisi noin 200 miljoonaa markkaa vuodessa. Ny
kyisellä TEL-vakuutusmaksutasolla vakuutus
maksuja kertyisi vuodessa noin 20 miljoonaa 
markkaa. 

Eläkemenot jäisivät aluksi varsin pieniksi. Ar
vion mukaan kysymyksessä olevaan lakiin perus
tuvia eläkkeitä maksettaisiin ensimmäisenä vuo
tena noin 50 000 markkaa ja toisena vuotena 
noin 300 000 markkaa. Tämän jälkeen elä
kemenot kasvaisivat vuosittain siten, että viiden
tenä vuotena eläkemenot olisivat jo noin 2 mil
joonaa markkaa. 

Valtiolle lakiehdotuksesta ei aiheutuisi erityisiä 
kustannuksia. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden 
ja toimittajien eläkelaki 

1 §. Pykälään on sisällytetty lain soveltamispii
riä koskevat säännökset. Laki tulisi koskemaan 
vain työsuhteessa olevia työntekijöitä ja heitäkin 
vain edellyttäen, että toiminta tapahtuu pykäläs
sä mainitussa työssä. Säännös on laadittu muo
toon, joka edellyttää, että siihen sisältyvä luettelo 
on tyhjentävä. 

Muusikolla tarkoitettaisiin ei vain jonkin soitti
men käyttäjää, vaan myös laulajaa. Myös musii
kin sovitus luettaisiin muusikon työhön. Sitä 
vastoin musiikin opetus samoin kuin muukin 
opetustyö jäisivät lain soveltamispiirin ulkopuo
lelle. Muuna esiintyvänä taiteilijana pidettäisiin 
esimerkiksi mannekiinin tehtävissä tai erilaisissa 
juontajan tehtävissä toimivaa työntekijää. Sa
noma- tai aikakauslehden toimituksellisena avus
tajana pidettäisiin paitsi lehden toimituksessa 
työskentelevää tainajaa ja kuvinajaa muun muas
sa kirjallisuuden tai kulttuurialan arvostelijaa 
samoin kuin lehden kirjeenvaihtajaa. Kaikissa 
näissä tapauksissa olisi lisäedellytyksenä, että ky
symyksessä olevassa työsuhteessa luovan taiteelli
sen tai esityksellisen työn osuus on ratkaiseva. 

laki käsittäisi vuotta lyhyemmiksi tarkoitetut 
työsuhteet, joihin henkilö on otettu tietyn vuotta 

lyhyemmäksi ajaksi tarkoitetun työn suorittamis
ta varten edellyttäen lisäksi, että työtä tehdään 
luetelluilla aloilla. Tästä olisi kuitenkin yksi poik
keus, merimieseläkelain piiriin kuuluvat henki
löt. Mainitun lain tuottama eläketurva saattaa 
eräissä tapauksissa olla parempi. Sitä paitsi meri
mieseläkelain järjestelmä on samalla tavoin pit
kältä ajalta ansioita keräilevä kuin nyt ehdotettu. 
Selvyyden vuoksi ehdotetaan vielä säädettäväksi, 
ettei laki koske yrittäjien eläkelain (468/69) pii
riin kuuluvaa toimintaa. 

Lain piiriin tulisivat pääsemään myös valtion ja 
kuntien palveluksessa olevat tässä tarkoitetut 
työntekijät. Kaksinkertaisen vakuutuksen ehkäi
semiseksi tarvitaan asiaa koskeva säännös valtion 
eläkelakiin (280/66). Sitä vastoin kunnallisten 
viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain (202 1 64) 1 
§:n 5 momentissa on jo nyt säädetty, ettei laki 
koske työntekijää, jonka virka- tai työsuhteessa 
perustuvasta eläketurvasta on säädetty erikseen. 

2 §. Pykälässä säädetään, että tästä laista 
syntyvä eläketurva järjestetään sitä varten perus
tettavassa erityisessä eläkelaitoksessa. Sen organi
saatio olisi samantapainen kuin LEL:a toimeen 
panevan työeläkekassan organisaatio. Eläketurvan 
ehdot ja perusteet on tarkoitus suunnitella lopul
lisesti sen jälkeen, kun laitos on perustettu. 

3-5 §. Nämä pykälät sisältävät ne erityissään
nökset, jotka ovat tarpeen nyt kysymyksessä ole
vien työsuhteiden katkonaisuuden ja niiden ly-
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hytkestoisuuden vuoksi. Eläkkeeseen oikeuttavat 
työansiot ehdotetaan kerättäviksi kalenterivuo
delta kerrallaan. Poikkeuksena olisi kuitenkin se 
vuosi, jolloin työkyvyttömyys sattuu. Muilta osin 
noudatettaisiin TEL:n periaatteita. 

Kuten edellä on jo todettu, eläkkeeseen oi
keuttavaa aikaa laskettaessa käytetään aikayksik
könä eräin poikkeuksin kalenterivuotta. Eläkkee
seen oikeuttaviksi työansioiksi luettaisiin kaikki 
ne tämän lain piiriin kuuluvassa työssä saadut 
TEL:n 9 §:n mukaisesti indeksillä tarkistetut 
ansiot, jotka työntekijä on saanut edellä seloste
tulla tavalla määrätyiltä eläkkeeseen oikeuttaviha 
kalenterivuosilta. 

Kun työkyvyttömyyseläkettä määrättäessä las
ketaan eläkkeeseen oikeuttavia työansioita, tulee 
TEL:n 6 §:n 3 momentin mukaisesti huomioon 
otettavaksi myös aika työkyvyttömyyden alkami
sesta eläkeiän saavuttamiseen. Tämän niin sano
tun tulevan ajan eläkkeen perusteena oleva palk
ka määrättäisiin niiden työansioiden perusteella, 
jotka työntekijä on saanut työkyvyttömyyden al
kamiskuukautta edeltäneiltä enintään neljältä 
sellaiselta peräkkäiseltä kalenterivuodelta työky
vyttömyyden aikaruisvuosi mukaan lukien, jona 
työntekijän työansiot ovat nousseet edellä sanot
tuun rajatuloon. Sovellettaessa tällöin TEL:n 
7 §:ää katsottaisiin näiden peräkkäisten kalente
rivuosien aikana olleet eri työsuhteet yhdeksi 
yhdenjaksoiseksi työsuhteeksi. 

6 §. Säännöksen mukaan eläkkeet yhteensovi
tettaisiin muiden lakisääteisten ja niihin rionas
tettavien eläkkeiden ja jatkuvien korvausten 
kanssa siten kuin TEL:n 8 §:ssä on säädetty. 
Ehdotetun lain mukaiseen eläkkeeseen oikeutta
va työansio, joka määrättäisiin korkeimman ka
lenterivuodelta lasketun työansion perusteella, 
olisi otettava huomioon edellä mainitussa sään
nöksessä tarkoitettua korkeinta eläkkeen perus
teena olevaa palkkaa valittaessa. 

Myös TEL:n 8 §:n 3 momentin soveltamista 
varten tarvitaan erityissäännökset siitä, miten 
tässä laissa tarkoitettu työansio otettaisiin huo
mioon samanaikaisesti muussa työ- tai virkasuh
teessa tai yrittäjätoiminnassa saadun ansion taik
ka eläkkeen kanssa. Tällöin yhteensovitusperus
teen määräämistä varten tämän lain mukaiseen 
eläkkeeseen oikeuttavat työansiot laskettaisiin yh
teen muun lain mukaiseen eläkkeeseen oikeutta
van ansion taikka eläkkeen kanssa, jolloin tämän 
lain piiriin kuuluvina työansioina käytettäisiin 
niiden keskimäärää kuukautta kohden. 

7 §. Pykälä sisältää vakuutustekniikkaa koske
vat säännökset. Tarkoituksena on, että yhteisesti 

kustannettavien eläkkeiden osalta noudatettaisiin 
soveltuvin osin, mitä TEL:n mukaisesta vakuu
tuksesta on voimassa. Eläkekassa liitettäisiin 
LEL:n mukaista toimintaa harjoittavan työeläke
kassan tapaan TEL:n 12 §:n mukaiseen eläkelai
tosten väliseen kustannusten jakoon. TEL:n mu
kaiseen tasausjärjestelmään osallistuminen takaisi 
freelance-järjestelmän mukaiset eläkkeet, vaikka 
vastaisuudessa eläkekassan piiriin kuuluvien 
työntekijöiden määrä olennaisesti vähenisi. 

8 §. Vakuutusmaksun laiminlyönnin sattuessa 
eläkekassa voisi hankkimansa selvityksen tai sen 
puuttuessa arvion perusteella määrätä työnanta
jalle enintään kaksinkertaisen vakuutusmaksun. 
Säännös on samansisältöinen kuin LEL:n 10 §:n 
4-6 momentti. Normaalisti eläke määräytyy 
työntekijän niistä työansioista, joiden perusteella 
vakutuusmaksu on lain mukaan suoritettu. Tä
män pykälän mukaisesti eläkettä kertyy, kuten 
LEL:ssa, myös sellaisten työansioiden perusteella, 
joista työnantajalle on määrätty vakuutusmaksu, 
vaikkei sitä ole peritty, samoin kuin sellaisen 
työansion perusteella, joka on luotettavasti selvi
tetty, mutta jonka perusteella maksua ei enää 
voida määrätä. 

9 §. Pykälä sisältää säännökset eläkekassan 
varojen takaisinlainaamisesta. 

10 §. Lakiin ehdotettu indeksitarkistussäännös 
on samansisältöinen kuin muissa työeläkelaeissa. 

1.2. Työntekijäin eläkelaki 

8 §. Pykälän 2 momentin viimeiseen virkkee
seen ehdotetaan lisättäväksi maininta, että tämän 
momentin soveltamisesta eräiden työsuhteessa 
olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain 
alaisiin työsuhteisiin on voimassa, mitä siitä on 
mainitussa laissa säädetty. Erityissäännökset sisäl
tyvät mainitun lain 5 §:ään. 

Pykälän 4 momentin peruseläkkeitä koskevaan 
luetteloon ehdotetaan lisättäväksi eräiden työsuh
teessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien elä
kelain mukainen eläke. 

1.3. Valtion eläkelaki 

2 §. Valtion eläkelain 2 §:n 1 momenttiin 
ehdotetaan lisättäväksi säännös siitä, ettei laki 
koske palvelusta, joka otetaan huomioon eräiden 
työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien 
eläkelain mukaista eläkettä varten. 
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2. Voimaan tulo 

Lain täytäntöönpano edellyttää suuren joukon 
valmistavia toimenpiteitä, joille on varattava ai
kaa ainakin puoli vuotta. Sen vuoksi eräitä työ
suhteessa olevia taiteilijoita ja toimittajia koskeva 

1. 

eläkejärjestelmä ehdotetaan saatettavaksi vor
maan vasta vuoden 1986 alusta. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset. 

Eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden Ja toin1ittajien eläkelaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Tätä lakia sovelletaan työsuhteeseen, Jossa 

työntekijä toimii: 
1) muusikkona; 
2) näyttelijänä, tanssijana tai muuna esiintyvä

nä taiteilijana taikka ohjaajana, dramaturgina, 
koreografina, pukusuunnittelijana tai lavastaja
na; 

3) sanoma- tai aikakauslehden toimittajana tai 
toimituksellisena avustajana taikka muun paino
menetelmällä aikaansaadun teoksen valmistaja
na; 

4) radio- tai televisio-ohjelman toimittajana tai 
kuuluttajana taikka taiteellisena avustajana; 

5) kielenkääntäjänä, tulkkina tai oppaana; 
taikka 

6) valokuvan tai elokuvan valmistukseen osal
listuvana kuvaajana, leikkaajana tai taiteellisena 
avustajana. 

Lain soveltamisen edellytyksenä on lisäksi, että 
1 momentissa tarkoitetussa työsuhteessa luovan 
taiteellisen tai esityksellisen työn osuus on ratkai
seva ja että työsuhde on tarkoitettu jatkumaan 
vuotta lyhyemmän ajan. 

Tämä laki ei koske merimieseläkelain (72/56) 
alaista työsuhdetta eikä yrittäjien eläkelain ( 468/ 
69) piiriin kuuluvaa toimintaa. 

Jos syntyy epäselvyyttä siitä, onko tätä lakia 
sovellettava tiettyyn henkilöön, ratkaisee asian 
työn teettäjän tai suorittajan taikka eläkelaitok
sen hakemuksesta eläketurvakeskus. 

2 § 
Työnantajan on kustannettava eläketurva tä

män lain piiriin kuuluvalle työntekijälle vanhuu
den, työkyvyttömyyden ja työttömyyden varalta 
sekä tällaisen työntekijän omaiselle perhe-eläke
turva tämän lain mukaan. 

Tässä laissa säädetystä eläketurvasta huolehtii 
esiintyvien taiteilijoiden eläkekassa. Eläketurvan 
ehdot ja perusteet vahvistaa hakemuksesta sosi
aali- ja terveysministeriö. 

Esiintyvien taiteilijoiden eläkekassan ohjesään
tö annetaan asetuksella. Eläkekassan päätäntäval
taa käyttävät valtuuskunta ja hallitus, joissa pu
heenjohtajan ohella on varapuheenjohtaja sekä 
alan työnantaja- ja työntekijäjärjestöillä yhtäläi
nen edustus. Puheenjohtajan tai varapuheenjoh
tajan tulee olla vakuutustoimintaan perehtynyt 
henkilö. Valtuuskunnan asettaa eläketurvakes
kus, joka valitsee myös hallituksen puheenjohta
jan ja varapuheenjohtajan. 

3 § 
Vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläk

keen sekä perhe-eläkkeen saamisen edellytykset 
ja suuruus määräytyvät, jollei tästä laista muuta 
seuraa, siten kuin työntekijäin eläkelaissa (395/ 
61) on säädetty. Työntekijällä on kuitenkin oi
keus saada vanhuuseläkettä tämän lain mukaan 
siitä riippumatta, jatkaako hän 1 § :ssä tarkoitet
tua työtä. 

Eläkkeen saamisen edellytyksenä on, että työn
tekijän työansiot tässä laissa tarkoitetusta ansi-
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otyöstä ovat kalenterivuodessa vähintään 540 
markkaa. Työansion katsotaan kohdistuvan sii
hen kalenterivuoteen, jona se on maksettu. 

4 § 
Eläkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi luetaan jokai

nen kalenterivuosi, jolta työntekijä on saanut 
3 §:n 2 momentin mukaan eläkkeeseen oikeutta
vaa tuloa, noudattaen kuitenkin soveltuvin osin 
vastaavasti, mitä työntekijäin eläkelain 6 §:n 1 ja 
3-5 momentissa on säädetty. 

Työkyvyttömyyseläkkeen määrää laskettaessa 
otetaan eläkkeeseen oikeuttavana aikana huo
mioon myös aika työkyvyttömyyden alkamisvuo
delta työkyvyttömyyden aikaruiskuukautta edel
täneen kuukauden loppuun, mikäli työntekijän 
ansiotulot kalenterikuukautta kohti laskettuna 
ovat vähintään 45 markkaa kuukaudessa. Elä
keikään jäljellä olevaa aikaa laskettaessa otetaan 
huomioon myös täydet kalenterikuukaudet elä
keiän täyttäruisvuodelta ennen eläkeiän saavutta
mista. 

5 § 
Tämän lain mukaisen eläkkeen määrä laske

taan 4 §:n mukaisesti määrätyltä eläkkeeseen 
oikeuttavalta ajalta kalenterivuosittain työnteki
jän asianomaisena vuotena ansaitsemista, työnte
kijäin eläkelain 9 § :n mukaisesti tarkistetuista 
työansioista, joiden perusteella on suöritettu va
kuutusmaksu tämän lain mukaan. 

Työkyvyttömyyseläkettä määrättäessä työkyvyt
tömyyden alkamisesta eläkeiän täyttämiseen jäl
jellä olevan ajan eläkkeen perusteena oleva palk
ka määrätään soveltaen vastaavasti työntekijäin 
eläkelain 7 §:n säännöksiä 3 §:n 2 momentissa 
tarkoitettujen niiden työansioiden perusteella, 
jotka työntekijällä on ollut työkyvyttömyyden 
aikaruiskuukautta välittömästi edeltäneiden enin
tään neljän sellaisen kalenterivuoden aikana, työ
kyvyttömyyden aikaruisvuosi mukaan luettuna, 
jona vuotuiset työansiot ovat nousseet vähintään 
540 markkaan. 

6 § 
Sovellettaessa työntekijäin eläkelain 8 §:ää tä

män lain mukainen eläke on rinnastettava työn
tekijäin eläkelakiin perustuvaan eläkkeeseen ja 
tämän lain mukaiseen eläkkeeseen oikeuttava 
työansio otettava huomioon sanottujen säännös
ten edellyttämää korkeinta eläkkeen perusteena 
olevaa palkkaa valittaessa. Tällöin edellä tarkoi
tettu työansio määrätään korkeimman tässä laissa 

tarkoitetun kalenterivuodelta lasketun työansion 
perusteella. 

Jos työntekijäin eläkelain 8 §:n 3 momentissa 
tarkoitettu muu kuin tämän lain mukainen työ
tai virkasuhde taikka yrittäjätoiminta on jatkunut 
sellaisen kalenterivuoden taikka mainitussa mo
mentissa tarkoitettu eläke vähintään kolmen pe
räkkäisen sellaisen kalenterivuoden ajan, jolta 
työntekijän tässä laissa tarkoitetut työansiot ovat 
nousseet vähintään 3 §:n 2 momentissa säädet
tyyn markkamäärään, lasketaan yhteensovituspe
rusteen määräämistä varten tässä laissa tarkoitetut 
työansiot yhteen vastaavan tässä momentissa tar
koitetun muun lain mukaisen eläkkeen perustee
na olevan palkan tai työtulon taikka eläkkeen 
kanssa työntekijäin eläkelain 8 §:n 3 momentissa 
säädetyllä tavalla. Tällöin tässä laissa tarkoitettu
na työansiona käytetään kysymyksessä olevina 
kalenterivuosina tällaisessa työssä saatujen työan
sioiden keskimäärää kuukautta kohden. 

7 § 
Työnantaja on velvollinen suorittamaan vakuu

tusmaksun, joka lasketaan hänen tämän lain 
piiriin kuuluvasta työstä maksamistaan palkoista 
soveltamalla sosiaali- ja terveysministeriön vuosit
tain eläkekassan esityksestä vahvistamaa vakuu
tusmaksuprosenttia. Tällöin palkka, josta vakuu
tusmaksu on suoritettava, määräytyy samojen 
perusteiden mukaan, joita sovelletaan veron en
nakkoa pidätettäessä. Vakuutusmaksuprosentti 
voidaan vahvistaa pienemmäksi niiden työnteki
jöiden palkoista, jotka kysymyksessä olevan ka
lenterivuoden päättyessä ovat 24 vuotta nuorem
pia. 

Vakuutusmaksuprosentit on määrättävä niin, 
että niiden voidaan todennäköinen korkokanta ja 
muut vakuutustekniset seikat huomioon ottaen 
olettaa tuottavan tulon, joka riittää kysymyksessä 
olevana kalenterivuotena eläketurvan järjestämi
sestä johtuvien tulevien menojen peittämiseen 
kuitenkin siten, että työntekijäin eläkelain 12 §:n 
1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja menoja 
varten tarvittava maksutulon osa voidaan periä 
vasta sitten, kun näitä menoja eräämyy maksetta
vaksi. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetun eläketurvan 
järjestämisestä johtuvien tulevien menojen peit
tämiseen tarvittavat varat eläkekassan on kirjatta
va sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien 
perusteiden mukaisesti vakuutusmaksurahastoon, 
joka käsittää myös työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 
momentin 4 kohdassa tarkoitetut menot, siihen 
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maaraan asti kuin eläkekassan ne tulot, joita ei 
ole käytettävä muihin tarkoituksiin, riittävät mai
nittujen menojen peittämiseen. 

Sovellettaessa työntekijäin eläkelain 12 § :ää 
esiintyvien taiteilijoiden eläkekassa rinnastetaan 
työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoit
taviin eläkelaitoksiin. 

8 § 

Jos työnantaja on laiminlyönyt suorittaa tämän 
lain mukaisen vakuutusmaksun eikä kehotuksen 
saatuaan eläkekassan määräämässä kohtuullisessa 
ajassa korjaa laiminlyöntiään, eläkekassa voi 
hankkimansa selvityksen tai sen puuttuessa ar
vion perusteella määrätä työnantajalle enintään 
kaksinkertaiseksi korotetun vakuutusmaksun. Va
kuutusmaksua ei kuitenkaan saa määrätä muulta 
ajalta kuin kulumassa olevalta ja viideltä sitä 
edeltäneeltä kalenterivuodelta. Eläkelaitoksen 
määräämä vakuutusmaksu sekä sille suorituksen 
viivästymisen ajalta enintään sosiaali- ja terveys
ministeriön määrääiDän korkoprosentin mukaan 
laskettu vuotuinen korko saadaan ulosottaa ilman 
tuomiota ja päätöstä niin kuin verot ja maksut. 
Ministeriön määräämä korkoprosentti saa olla 
enintään 6 prosenttiyksikköä suurempi kuin Suo
men Pankin kulloinkin rahalaitosten keskuspank
kiluotosta veloittama peruskoron korkoprosentti. 
Peruskoron muutos otetaan huomioon kuitenkin 
vasta sitä seuraavan kalenterivuoden alusta. 

Eläkekassan määräämää vakuutusmaksua ja va
kuutusmaksua, jonka suorittamisesta eläketurva
keskus on työntekijäin eläkelain 15 a §:n mukai
sesti vapauttanut työnantajan, pidetään tämän 
lain mukaisen eläkkeen määrää laskettaessa suori
tettuina vakuutusmaksuina. Myös sellainen tä
män lain piiriin kuuluvassa työssä ansaittu työan
sio, josta vakuutusmaksua ei enää voida määrätä 
työnantajan suoritettavaksi, on otettava eläkkeen 
määrää laskettaessa huomioon ikään kuin vakuu
tusmaksu olisi suoritettu, jos työansion määrästä 
esitetään veroviranomaisen todistus tai muu sii
hen verrattava luotettava selvitys. 

Jos työnantaja on yhteisö tai yhtymä, jonka 
velvoitteista osakas tai yhtiömies vastaa kuin 
omasta velastaan, voidaan tämän lain perusteella 
määrätty maksu sekä sille viivästyksen ajalta las
kettu korko ulosottaa osakkaalta tai yhtiömiehel
tä niin kuin edellä 1 momentissa on säädetty. 

9 § 
Eläkekassan varat on ensisijaisesti SlJOltettava 

työnantajille, joilla on tämän lain piiriin kuulu
via työntekijöitä. Sijoituksista päätettäessä on 
työnantajan maksamat vakuutusmaksut otettava 
huomioon. 

Sijoitukset on tehtävä silmällä pitäen varmuut
ta, reaaliarvon säilymistä, tuottoa ja eläkekassan 
maksuvalmiutta. Sijoitusten vakuutena tulee olla 
vakuutusyhtiölain (1062/79) 10 luvun 3 §:n 1 
momentin 1-4 kohdassa mainittuja tai niihin 
laatuun ja varmuuteen nähden rinnastettavia 
arvopapereita tai sitoumuksia taikka sijoitusta 
arvoltaan vastaavaa kiinteää omaisuutta tahi elä
keturvakeskuksen antama sijoitusluottovakuutus. 

10 § 
Tämän lain 3 §:n 2 momentissa, 4 §:n 2 

momentissa ja 5 §:n 2 momentissa säädetyt 
markkamäärät tarkistetaan yleisten palkka- ja 
hintatasossa tapahtuneiden muutosten mukaan 
siten kuin työntekijäin eläkelain 9 §:ssä sääde-
tään. 

11 § 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltuvin 

osin lisäksi vastaavasti voimassa, mitä työnteki
jäin eläkelaissa on säädetty. 

12 § 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöön

panosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella. 

13 § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä 

kuuta 198 . 
Eläkkeeseen oikeuttavana aikana ei oteta huo

mioon aikaa ennen tämän lain voimaantuloa. 
Oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen ei ole sel

laisen työkyvyttömyyden perusteella, joka on al
kanut ennen tämän lain voimaantuloa. 

Esiintyvien taiteilijoiden eläkekassa voidaan 
perustaa jo ennen tämän lain voimaantuloa. 
Eläketurvakeskuksen ja eläkekassan, sitten kun se 
on perustettu, on ryhdyttävä ennen lain voi
maantuloa toimenpiteisiin lain täytäntöönpanoa 
varten. 

Tämän lain 3 §:n 2 momentissa, 4 §:n 2 
momentissa ja 5 §:n 2 momentissa säädetyt 
markkamäärät vastaavat vuodelle 1966 vahvistet
tua palkkaindeksilukua. 
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2. 
Laki 

työntekijäin eläkelain 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin 
eläkelain 8 §:n 3 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat muutettuina 4 päivänä maaliskuuta 1983 
annetulla lailla (235/83), näin kuuluviksi: 

8 § 

Jos työntekijä on samanaikaisesti vähintään 
kuusi kuukautta yhdenjaksoisesti kahdessa tai 
useammassa jäljempänä 4 momentissa tarkoitet
tuun peruseläkkeeseen oikeuttavassa työ- tai vir
kasuhteessa taikka yrittäjätoiminnassa, lasketaan 
yhteensovitusperustetta määrättäessä vastaavat 
eläkkeen perusteena olevat palkat ja työtulot 
yhteen. Jos työntekijä on välittömästi ennen 
eläketapahtumaa saanut aikaisemman elä
ketapahtuman johdosta peruseläkettä taikka 
muuta siihen verrattavaa työ- tai virkasuhteeseen 
perustuvaa eläkettä ja on vähintään kolmen vuo
den ajan ollut samanaikaisesti jäljempänä 4 mo
mentissa tarkoitettuun peruseläkkeeseen oikeut
tavassa työ- tai virkasuhteessa taikka yrittäjätoi
minnassa, lisätään yhteensovitusperustetta mää
rättäessä tähän työ- tai virkasuhteeseen taikka 
yrittäjätoimintaan liittyvään eläkkeen perusteena 
olevaan palkkaan tai työtuloon 1016 mainitun 
aikaisemman eläkkeen määrästä. Tämän momen
tin soveltamisesta lyhytaikaisissa työsuhteissa ole
vien työntekijäin eläkelain sekä eräiden työsuh
teessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien elä
kelain ( 1 ) alaisiin työsuhteisiin taikka en
siksi mainitun lain alaiseen yrittäjätoimintaan on 
kuitenkin voimassa, mitä mainituissa laeissa on 
säädetty. 

Yhteensovituksessa huomioon otettavat perus
eläkkeet ovat seuraavat työ- ja virkasuhteisiin 
sekä yrittäjätoimintaan perustuvat vanhuus- ja 
työkyvyttömyyseläkkeet: 

1) tämän lain vähimmäisehtojen mukainen 
eläke; 

2 4384012349 

2) lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työnteki
jäin eläkelain nojalla myönnetty eläke; 

3) kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin 
eläkelaissa (202/64) säädetyn peruseläketurvan 
mukainen eläke; 

4) valtion eläkelain (280/66) mukainen eläke, 
laskettuna siten kuin saman lain 10 §:n 1 mo
mentissa on säädetty; 

5) Suomen Pankin eläkesäännön nojalla myön
netty eläke peruseläketurvan mukaisena; 

6) Postipankin eläkesäännön nojalla myönnet
ty eläke peruseläketurvan mukaisena; 

7) kansaneläkelaitoksen eläkeohjesäännön tai 
eläkesäännön nojalla myönnetty eläke peruselä
keturvan mukaisena; 

8) evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (298/ 
66) nojalla myönnetty 4 kohdassa mainittua 
eläkettä vastaava eläke; 

9) ortodoksisen kirkkokunnan eläkesäännön 
nojalla myönnetty eläke peruseläketurvan mukai
sena; 

10) maatalousyrittäjien eläkelain vähimmäiseh
tojen mukainen eläke; 

11) yrittäjien eläkelain vähimmäisehtojen mu
kainen eläke; 

12) merimieseläkelain (72/56) mukainen elä
ke; ja 

13) eräiden työsuhtessa olevien taiteilijoiden ja 
toimittajien eläkelain mukainen eläke. 

Tämä laki tulee vmmaan 
kuuta 198 . 

päivänä 
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3. 
Laki 

valtion eläkelain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion 
eläkelain 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 18 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa 
(568/75), näin kuuluvaksi: 

2 § 
Tämä laki ei koske 
palvelusta, joka on alkanut edunsaajan täytet

tyä 65 vuotta; 
palvelusta sinä aikana, jolta edunsaaja saa 

tämän lain mukaista vanhuuseläkettä taikka 
muun lain tai asetuksen mukaista vanhuuseläket
tä virka- tai työsuhteen taikka yrittäjätoiminnan 
perusteella; 

palvelusta, joka otetaan huomioon merimies
eläkelain (72/56) tai eräiden työsuhteessa olevien 
taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain ( 1 ) 
mukaista eläkettä varten; eikä 

Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 1985 

palvelusta, jossa edunsaajan työansio palveluk
sesta taikka hänen ollessaan samanaikaisesti kah
dessa tai· useammassa palveluksessa, niistä yh
teensä on keskimäärin alle 90 markkaa kuukau
dessa. 

Tämä laki tulee votmaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tässä laissa säädetty markkamäärä vastaa vuo
delle 1966 vahvistettua palkkaindeksilukua. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Mininisteri Matti Puhakka 
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Liite 

2. 
Laki 

työntekijäin eläkelain 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin 
eläkelain 8 §:n 3 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat muutettuina 4 päivänä maaliskuuta 1983 
annetulla lailla (235/83), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

8 § 

Jos työntekijä on samanaikaisesti vähintään 
kuusi kuukautta yhdenjaksoisesti kahdessa tai 
useammassa jäljempänä 4 momentissa tarkoitet
tuun petuseläkkeeseen oikeuttavassa työ- tai vir
kasuhteessa taikka yrittäjätoiminnassa, lasketaan 
yhteensovitusperustetta määrättäessä vastaavat 
eläkkeen perusteena olevat palkat ja työtulot 
yhteen. Jos työntekijä on välittömästi ennen 
eläketapahtumaa saanut aikaisemman elä
ketapahtuman johdosta peruseläkettä taikka 
muuta siihen verrattavaa työ- tai virkasuhteeseen 
perustuvaa eläkettä ja on vähintään kolmen vuo
den ajan ollut samanaikaisesti jäljempänä 4 mo
mentissa tarkoitettuun peruseläkkeeseen oikeut
tavassa työ- tai virkasuhteessa taikka yrittäjätoi
minnassa, lisätään yhteensovitusperustetta mää
rättäessä tähän työ- tai virkasuhteeseen taikka 
yrittäjätoimintaan liittyvään eläkkeen perusteena 
olevaan palkkaan tai työtuloon 10/6 mainitun 
aikaisemman eläkkeen määrästä. Tämän momen
tin soveltamisesta lyhytaikaisissa työsuhteissa ole
vien työntekijäin eläkelain alaisiin työsuhteisiin 
taikka mainitun lain alaiseen yrittäjätoimintaan 
on kuitenkin voimassa, mitä mainitussa laissa on 
säädetty. 

Yhteensovituksessa huomioon otettavat perus
eläkkeet ovat seuraavat työ- ja virkasuhteisiin 
sekä yrittäjätoimintaan perustuvat vanhuus- ja 
työkyvyttömyyseläkkeet: 

1) tämän lain vähimmäisehtojen mukainen 
eläke; 

2) lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työnteki
jäin eläkelain nojalla myönnetty eläke; 

3) kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin 
eläkelaissa säädetyn peruseläketurvan mukainen 
eläke; 

Jos työntekijä on samanaikaisesti vähintään 
kuusi kuukautta yhdenjaksoisesti kahdessa tai 
useammassa jäljempänä 4 momentissa tarkoitet
tuun peruseläkkeeseen oikeuttavassa työ- tai vir
kasuhteessa taikka yrittäjätoiminnassa, lasketaan 
yhteensovitusperustetta määrättäessä vastaavat 
eläkkeen perusteena olevat palkat ja työtulot 
yhteen. Jos työntekijä on välittömästi ennen 
eläketapahtumaa saanut aikaisemman elä
ketapahtuman johdosta peruseläkettä taikka 
muuta siihen verrattavaa työ- tai virkasuhteeseen 
perustuvaa eläkettä ja on vähintään kolmen vuo
den ajan ollut samanaikaisesti jäljempänä 4 mo
mentissa tarkoitettuun peruseläkkeeseen oikeut
tavassa työ- tai virkasuhteessa taikka yrittäjätoi
minnassa, lisätään yhteensovitusperustetta mää
rättäessä tähän työ- tai virkasuhteeseen taikka 
yrittäjätoimintaan liittyvään eläkkeen perusteena 
olevaan palkkaan tai työtuloon 1016 mainitun 
aikaisemman eläkkeen määrästä. Tämän momen
tin soveltamisesta lyhytaikaisissa työsuhteissa ole
vien työntekijäin eläkelain sekä eräiden työsuh
teessa olevien taitezlijoiden ja toimittajien elä
kelain ( 1 ) alaisiin työsuhteisiin taikka en
siksi mainitun lain alaiseen yrittäjätoimintaan on 
kuitenkin voimassa, mitä mainituissa laeissa on 
säädetty. 

Yhteensovituksessa huomioon otettavat perus
eläkkeet ovat seuraavat työ- ja virkasuhteisiin 
sekä yrittäjätoimintaan perustuvat vanhuus- ja 
työkyvyttömyyseläkkeet: 

1) tämän lain vähimmäisehtojen mukainen 
eläke; 

2) lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työnteki
jäin eläkelain nojalla myönnetty eläke; 

3) kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin 
eläkelaissa ( 202 164) säädetyn peruseläketurvan 
mukainen eläke; 
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Voimassa oleva laki 

4) valtion eläkelain mukainen eläke, laskettu
na siten kuin saman lain 10 §:n 1 momentissa on 
säädetty; 

) ) Suomen Pankin eläkesäännön nojalla myön
netty eläke peruseläketurvan mukaisena; 

6) Postipankin eläkesäännön nojalla myönnet
ty eläke peruseläketurvan mukaisena; 

7) kansaneläkelaitoksen eläkeohjesäännön tai 
eläkesäännön nojalla myönnetty eläke peruselä
keturvan mukaisena; 

8) evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain nojal
la myönnetty 4 kohdassa mainittua eläkettä vas
taava eläke; 

9) ortodoksisen kirkkokunnan eläkesäännön 
nojalla myönnetty eläke peruseläketurvan mukai
sena; 

10) maatalousyrittäjien eläkelain vähimmäiseh
tojen mukainen eläke; 

11) yrittäjien eläkelain vähimmäisehtojen mu
kainen eläke; ja 

12) merimieseläkelain mukainen eläke; 

3. 

Ehdotus 

4) valtion eläkelain (280/66) mukainen eläke, 
laskettuna siten kuin saman lain 10 §:n 1 mo
mentissa on säädetty; 

) ) Suomen Pankin eläkesäännön nojalla myön
netty eläke peruseläketurvan mukaisena; 

6) Postipankin eläkesäännön nojalla myönnet
ty eläke peruseläketurvan mukaisena; 

7) kansaneläkelaitoksen eläkeohjesäännön tai 
eläkesäännön nojalla myönnetty eläke peruselä
keturvan mukaisena; 

8) evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (298/ 
66) nojalla myönnetty 4 kohdassa mainittua 
eläkettä vastaava eläke; 

9) ortodoksisen kirkkokunnan eläkesäännön 
nojalla myönnetty eläke peruseläketurvan mukai
sena; 

10) maatalousyrittäjien eläkelain vähimmäiseh
tojen mukainen eläke; 

11) yrittäjien eläkelain vähimmäisehtojen mu
kainen eläke; 

12) merimieseläkelain (72/56) mukainen elä
ke; ja 

13) eräiden työsuhtessa olevien taitezlzjoiden ja 
toimitta;ien eläkelain mukainen eläke. 

Tämä laki tulee vozmaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
valtion eläkelain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion 
eläkelain 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 18 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa 
(568/75), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

2 § 
Tämä laki ei koske 
palvelusta, joka on alkanut edunsaajan täytet

tyä 65 vuotta; 
palvelusta sinä aikana, jolta edunsaaja saa 

tämän lain mukaista vanhuuseläkettä taikka 
muun lain tai asetuksen mukaista vanhuuseläket
tä virka- tai työsuhteen taikka yrittäjätoiminnan 
perusteella; 

Ehdotus 

2 § 
Tämä laki ei koske 
palvelusta, joka on alkanut edunsaajan täytet

tyä 6) vuotta; 
palvelusta sinä aikana, jolta edunsaaja saa 

tämän lain mukaista vanhuuseläkettä taikka 
muun lain tai asetuksen mukaista vanhuuseläket
tä virka- tai työsuhteen taikka yrittäjätoiminnan 
perusteella; 
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Voimassa oleva laki 

palvelusta, joka otetaan huomioon merimiese
läkelain mukaista eläkettä varten; eikä 

palvelusta, jossa edunsaajan työansio palveluk
sesta taikka hänen ollessaan samanaikaisesti kah
dessa tai useammassa palveluksessa, niistä yh
teensä on keskimäärin alle 90 markkaa kuukau
dessa. 

4384012349 

Ehdotus 

palvelusta, joka otetaan huomioon menmles
eläkelain (72 1 56) tai eräiden työsuhteessa olevien 
taiteilzjoiden ja toimitta;i'en eläkelain ( 1 ) 
mukaista eläkettä varten; eikä 

palvelusta, jossa edunsaajan työansio palveluk
sesta taikka hänen ollessaan samanaikaisesti kah
dessa tai useammassa palveluksessa, niistä yh
teensä on keskimäärin alle 90 markkaa kuukau
dessa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tässä laissa säädetty markkamäärä vastaa vuo
delle 1966 vahvistettua palkkaindekszlukua. 




