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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden työsuhteessa 
olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain 8 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi eräiden 
työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien 
eläkelain mukaisen vakuutusmaksun viivästyskor
koa koskevia säännöksiä. Ehdotuksen mukaan 
työnantajan olisi maksettava esiintyvien taiteili-

joiden eläkekassan määräämälle vakuutusmaksul
le suorituksen viivästymisen ajalta 16 prosentin 
vuotuinen viivästyskorko. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo
den 1986 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetu t 
muutokset 

Vuoden 1986 alusta tulee voimaan heinäkuun 
26 päivänä 1985 annettu eräiden työsuhteessa 
olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelaki 
(662/85). Lain 8 §:n 1 momentin mukaan esiinty
vien taiteilijoiden eläkekassan määräämälle va
kuutusmaksulle voidaan suorituksen viivästymi
sen ajalta laskea vuotuista korkoa enintään so
siaali- ja terveysministeriön määräämän korko
prosentin mukaan. Korkoprosentti saa olla enin
tään 6 prosenttiyksikköä suurempi kuin Suomen 
Pankin kulloinkin rahalaitosten keskuspankkiluo
tosta veloittaman peruskoron korkoprosentti. Pe
ruskoron muutos otetaan huomioon vasta sitä 
seuraavan kalenterivuoden alusta. 

Viivästyskoron suuruuden sitominen Suomen 
Pankin rahalaitosten keskuspankkiluotosta kul
loinkin peruskorkona perimään korkoon on ollut 
perusteltua, koska korkokanta on ylittänyt huo
mattavasti kauppakaaren 9 luvussa säädetyt kor
koprosentit. Kauppakaaren viivästyskorkosään
nökset kumottiin vuoden 1983 alusta voimaan 
tulleella korkolailla (633/82). Korkolain mukaan 
velallisen on velanmaksun viivästyessä maksettava 
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viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa 
16 prosenttia. 

Korkolain voimaantulon johdosta hallitus on 
aikaisemmin antanut eduskunnalle esityksen 
(hall. es. 23111985 vp. ), jossa muun ohella 
ehdotetaan muutettaviksi työntekijäin eläkelain 
(395/61), lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 
työntekijäin eläkelain (134/62), maatalousyrittä
jien eläkelain ( 4671 69), yrittäjien eläkelain ( 4681 
69) ja merimieseläkelain (72 1 56) vastaavia viiväs
tyskorkoa koskevia säännöksiä siten, että korko
kanta vastaisi korkolaissa säädettyä 16 prosentin 
korkokantaa. Tämän johdosta ehdotetaan, että 
myös eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden 
ja toimittajien eläkelain 8 §:n 1 momenttia 
muutettaisiin siten, että työnantajan olisi mak
settava esiintyvien taiteilijoiden eläkekassan mää
räämälle vakuutusmaksulle suorituksen viivästy
misen ajalta 16 prosentin vuotuinen viivästyskor
ko. 

2. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

Ehdotetulla muutoksella ei ole valtiontaloudel
lisia vaikutuksia. 
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3. Voimaan tulo 

Eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja 
toimittajien eläkelaki tulee voimaan vuoden 1986 
alusta. Nyt ehdotettu viivästyskorkoa koskeva 

muutos olisi tarkoituksenmukaista saattaa vm
maan samasta ajankohdasta lukien. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetun eräiden 
työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain ( 662 18 5) 8 §: n 1 momentti näin 
kuuluvaksi: 

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. Eläkekassan mää-

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1985 

räämä vakuutusmaksu sekä sille suorituksen vii
västymisen ajalta 16 prosentin vuotuinen viiväs
tyskorko saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai 
päätöstä niin kuin verojen ja maksujen perimises
tä ulosottotoimin annetussa laissa ( 367161) on 
säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Matti Puhakka 
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Liite 

Laki 
eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetun eräiden 
työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain (662/85) 8 §:n 1 momentti näin 
kuuluvaksi: 

1 .1. 1986 voimaan tuleva laki 

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 määräämän 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. 

Ehdotus 

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 koeotetun vakuutusmaksun. Va
kuutusmaksua ei kuitenkaan saa määrätä muulta 
ajalta kuin kulumassa olevalta ja viideltä sitä 
edeltäneeltä kalenterivuodelta. Eläkekassan mää
räämä vakuutusmaksu sekä sille suorituksen vii
västymisen ajalta 16 prosentin vuotuinen vziväs
tyskorko saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai 
päätöstä niin kuin verojen ja maksujen perimises
tä ulosottotoimin annetussa laissa (367 /61) on 
säädetty. 

Tämä laki tulee vozmaan 
kuuta 198 . 

päivänä 
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