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Hallituksen esitys Eduskunnalle yksityisten ammatillisten op
pilaitosten henkilöstön eläketurvaa koskevan lainsäädännön 
uudistamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esitys sisältää ehdotuksen yksityisten amma
tillisten oppilaitosten henkilöstön eläketurvaa 
koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Tar
koituksena on järjestää sanotun henkilöstön 
eläketurva teknisesti uudella tavalla, koska 
eräistä valtion varoista suoritettavista eläkkeis
tä annettu lakia ei voida ammatillisten oppilai
tosten rahoitusjärjestelmän kokonaisuudistuk
sen jälkeen kaikilta osin soveltaa yksityisiin 
oppilaitoksiin. 

Ammatillisista oppilaitoksista annettua lakia 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että yksityisten 
ammatillisten oppilaitosten eläketurva ei enää 
määräydy eräistä valtion varoista suoritettavis
ta eläkkeistä annetun lain mukaan, vaan suo
raan ensin mainitun lain nojalla soveltuvin osin 
samojen säännösten mukaan kuin valtion pal-

veluksessa olevalla henkilöllä. Yksityiset am
matillista peruskoulutusta antavat oppilaitok
set suorittaisivat valtiokanttorille eläkemaksu
na neljänneksen henkilöstön palkkasummasta. 
Tästä säädettäisiin ammatillisten oppilaitosten 
rahoituksesta annetussa laissa. Ammatillisten 
erikoisoppilaitosten eläketurva ehdotetaan kui
tenkin järjestettäväksi 1 päivästä tammikuuta 
1990 alkaen työntekijäin eläkelain mukaan. 
Eläketurvan kustannusten jako valtion ja yksi
tyisten laitosten välillä on tarkoitus säilyttää 
samanlaisena kuin se eräistä valtion varoista 
suoritettavista eläkkeistä annetun lain mukaan 
on ollut. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päi
vänä tammikuuta 1990. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila ja muutostarpeet 

Eräistä valtion varoista suoritettavista eläk
keistä annetulla lailla (382/69), jäljempänä 
V AL, joka tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 
1969, yhtenäistettiin lakisääteistä valtionapua 
saavien yksityisten laitosten henkilökunnan 
eläketurva valtion eläketurvan mukaiseksi. 
V AL:n piiriin kuuluvat sellaiset valtionapua 
saavat yhteisöt tai laitokset, joilla on oikeus 
saada valtionapua laissa tai asetuksessa mää
rättyyn suhteelliseen osaan eläketurvan järjes
tämisestä aiheutuvista kustannuksista. Tällai
sen laitoksen tai yhteisön palveluksessa olevalla 
henkilöllä, jonka eläketurvan järjestämisestä 
aiheutuviin kustannuksiin valtionapulaitoksella 

3913740 

on oikeus saada lakiin tai asetukseen perus
tuvaa valtionapua, on oikeus valtion varoista 
suoritettavaan eläkkeeseen soveltuvin osin sa
mojen säännösten mukaan kuin valtion palve
luksessa olevalla henkilöllä. Eläkkeen perus
teena oleva palkka määräytyy sen palkkauksen 
perusteella, johon valtionapulaitoksella lain tai 
asetuksen nojalla on ollut oikeus saada valtion
apua. 

Ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 
annetun lain (494/83), jäljempänä rahoitusla
ki, tultua voimaan valtionapuviranomainen 
vahvistaa lain 21 §:ään viitaten vain valtion
avustuksen perusteena olevan opetushenkilös
tön enimmäismäärän. Eläketurvan toimeenpa
nosta huolehtivan valtiokonttorin ei siten ole 
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mahdollista todeta, ketkä muusta kuin opetus
henkilöstöstä kuuluvat V AL:n piiriin. Rahoi
tuslain mukaan ammatillista peruskoulutusta 
antavan yksityisen valtionapulaitoksen valtion
avustus määräytyy muun henkilöstön palk
kausmenojen osalta laskennallisin perustein. 

Valtionapujärjestelmää kehitettäessä siirry
tään enenevässä määrin kokonaisvaltaiseen, 
tiettyä toimintaa tukevaan valtionapumenette
lyyn. Opetustoimen ja sosiaali- ja terveyden
huollon valtionosuus- ja valtionavustusjärjes
telmän uudistus on valmisteltavana ja hallituk
sen tavoitteena on saattaa uusittu, laskennalli
siin valtionosuuden ja -avustuksen määräyty
misperusteisiin perustuva järjestelmä voimaan 
vuoden 1991 alusta lukien. 

Eduskunnan sivistysvaliokunta lausui mie
tinnössään 9/1986 vp. käsitellessään hallituk
sen esitystä eduskunnalle laiksi ammatillisista 
oppilaitoksista ja siihen liittyväksi lainsäädän
nöksi (hall.es. 15/1986 vp.), että tarkoituksena 
on laitosten henkilöstön eläketurvan säilyttä
minen nykyisellään ja että, mikäli joidenkin 
eläketurva vastoin lain tarkoitusta huononee 
tai eläketurvan laskeminen muuttuneiden sään
nösten vuoksi käy mahdottomaksi, asiantila on 
korjattava erillisellä lainsäädännöllä. 

Lakisääteistä valtionapua saavia yksityisiä 
ammatillisia oppilaitoksia on 117. Näistä 67 
antaa ammatillista peruskoulutusta ja niiden 
henkilökunnan määrä on 1680. Ammatillisista 
erikoisoppilaitoksista annetussa valtioneuvos
ton päätöksessä (649/87) tarkoitettuja amma
tillisia erikoisoppilaitoksia on 50, ja niiden 
palveluksessa on 700 henkilöä, joista 415 on 
ilmoitettu V AL-eläketurvan piiriin. Kaikkiaan 
V AL:n piiriin on rekisteröity 6 200 henkilöä. 

2. Ehdotetut muutokset 

Esitys sisältää ehdotuksen ammatillisista op
pilaitoksista annetun lain ( 487 /87) muuttami
seksi siten, että yksityisen ammatillista perus
koulutusta antavan oppilaitoksen henkilöstön 
eläketurva määräytyy samojen säännösten mu
kaan kuin valtion palveluksessa olevalla henki
löllä suoraan sanotun lain nojalla eikä enää 
V AL:n nojalla. Tarkoituksena on säilyttää 
V AL:n piiriin kuuluneiden yksityisten, amma
tillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten 
henkilökunnan eläketurva entisellä tasolla. 
Koska laskennallisiin perusteisiin on jo siirrytty 
muun kuin opetushenkilöstön kohdalla, esite-

tään, että laitoksen koko henkilöstön eläketur
va määräytyy 1 päivästä tammikuuta 1990 
alkaen ammatillisista oppilaitoksista annetun 
lain nojalla valtion eläkelain (280/66) mukaise
na. Ehdotus selkeyttää eläketurvaa, kun laitok
sen koko henkilökunnan eläketurva tulee yh
den lain piiriin. 

Ammatillinen oppilaitos saa valtionavustusta 
eläkekustannuksiinsa rahoituslain nojalla. Ny
kyisin VAL:n mukaiset eläkekustannusosuudet 
vähennetään laitokselle tulevan valtionavus
tuksen määrästä. Koska valtionapuviranomai
sella ei enää ole mahdollisuutta kaikilta osin 
yksityiskohtaisesti hyväksyä valtionavustuksen 
piiriin tulevaa uutta henkilökuntaa eikä palk
kauksen tasoa, on tarkoituksenmukaista periä 
eläkekustannukset suoraan laitokselta. 

Tämän vuoksi ehdotetaan rahoituslakia 
muutettavaksi siten, että laitos itse maksaa 
valtiokonttorille kuukausittain eläkemaksun, 
joka on 25 tlfo eläketurvan piiriin kuuluvien 
henkilöiden palkkasummasta. Näin oppilaitok
sen ja valtion välinen kustannusten jako elä
keturvan osalta säilyy samanlaisena kuin 
VAL:ssa. Valtion eläketurvan kustannus on 
myös valtion maksuperustelain (980/73) nojal
la 25 tlfo palkoista. 

Ammatilliset erikoisoppilaitokset ovat joko 
ammattioppilaitoksia, hotelli- ja ravintolaoppi
laitoksia tai kauppaoppilaitoksia. Niiden hen
kilöstön eläketurva esitetään järjestettäväksi 
työntekijäin eläkelain (395/61), jäljempänä 
TEL, säännösten mukaan. 

Ammatillisessa erikoisoppilaitoksessa anne
taan pääasiassa ammatillista lisäkoulutusta tai 
oppilaitoksen ylläpitäjän tai sen jäsenyhteisön 
toiminnan harjoittamiseksi tarvittavaa koulu
tusta. Opetushenkilöstö on usein palvelussuh
teessa oppilaitoksen taustayhteisöön. Opetus
työ saattaa olla sivutoimista tai jaksottaista. 
Joissain tapauksissa on vaikea todeta, onko 
henkilö oppilaitoksen vai taustayhteisön palve
luksessa ja mikä osuus palkasta on opetuksesta 
ja mikä taustayhteisössä tehdystä työstä saatua 
palkkaa. Ammatillisissa erikoisoppilaitoksissa 
maksetaan yleisesti korkeampia palkkoja kuin 
yksityisten valtionapulaitosten toimiehtosopi
muksissa on sovittu. Tästä syystä laitokset ovat 
joutuneet ottamaan TEL-vakuutuksia valtion
apuperusteet ylittävien palkkojen osalta. 

Ammatillisten erikoisoppilaitosten eläketur
va ehdotetaan järjestettäväksi 1 päivästä tam
mikuuta 1990 alkaen TEL-vakuutuksella. 
Vaikka ammatillisissa erikoisoppilaitoksissa 
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muun kuin opetushenkilökunnan palkkaus val
tionapuun oikeuttavissa käyttökustannuksissa 
säilyisi todellisten kustannusten mukaisena ei
kä muuttuisi laskennalliseksi, ehdotetaan, että 
laitoksen koko henkilökunnan eläketurva jär
jestettäisiin TEL-vakuutuksella. 

Esityksen mukaisella järjestelyllä selkeyte
tään ja yksinkertaistetaan eläketurvaa. Elä
keturvan kustannusten jako valtionapulaitok
sen ja valtion välillä on tarkoitus säilyttää 
ennallaan. Ammatillista peruskoulutusta anta
vien laitosten henkilökunta tulee kokonaan, 
sekä määrällisesti että palkkojen osalta, valtion 
eläketurvan piiriin. 

Ammatillisten erikoisoppilaitosten palveluk
sessa olevan henkilökunnan koko eläketurva 
järjestetään 1 päivästä tammikuuta 1990 läh
tien TEL:n mukaan. Nykyisin näiden laitosten 
palveluksessa olevien henkilöiden eläketurva 
on vaihdellut. Osa henkilökunnasta on aina 
ollut kokonaan V AL:n ulkopuolella, ja V AL:n 
piiriin kuuluvien eläketurva on yleisesti muo
dostunut sekä V AL:n että TEL:n yhdistelmä
nä. Kahden eläkejärjestelmän vaatima toimis
totyön määrä oppilaitoksessa on ollut huomat
tava. Ammatilliset erikoisoppilaitokset poik
keavat niin suuresti ammatillista peruskoulu
tusta antavista laitoksista, että niiden koko 
henkilökunnan eläketurvan järjestäminen vas
taavalla tavalla valtion eläketurvana ei ole 
mahdollista eikä tarkoituksenmukaista. 

3. Asian valmistelu 

Esitystä on valmisteltu valtion eläkeneuvot
telukunnassa, jossa ovat edustettuina myös 
valtion henkilöstöä edustavat keskusjärjestöt. 
Neuvottelukunta on hyväksynyt esityksen yksi
mielisesti. Esitystä valmisteltaessa on oltu yh
teistoiminnassa opetusministeriön ja ammatti
kasvatushallituksen kanssa. 

4. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Yksityisten ammatillista peruskoulutusta an
tavien oppilaitosten palveluksessa oleva henki
lökunta tulisi ehdotukseen mukaan kokonai
suudessaan valtion eläketurvan piiriin. Esitys ei 
sinällään aiheuta lisäystä valtion kustannuk
siin. Kustannuslisäys valtion eläkevastuuseen 
aiheutui rahoituslain vaikutuksesta. Vuoden 

1986 jälkeen on laitosten henkilökunta lisään
tynyt arviolta noin 10 prosentilla. Muuta kuin 
opetushenkilöstöä ei enää toimittain hyväksytä 
valtionavustuksen piiriin, vaan valtionavustus 
myönnetään kunkin laitosryhmän keskimää
räisten laskennallisten kustannusten perusteel
la. 

Ammatillista peruskoulutusta antavan lai
toksen eläkekustannusten voidaan katsoa li
sääntyvän TEL-eläketurvan ja valtion eläketur
van kustannuksen välisellä erolla sen henkilö
kunnan osalta, joka aikaisemmin on ollut 
TEL-vakuutettu. Tällaista henkilökuntaa on 
kuitenkin laitoskohtaisesti erittäin vähän. Siir
ryttäessä laskennallisiin perusteisiin myös ope
tushenkilöstön osalta ei valtionavun ulkopuo
lelle jäävää henkilökuntaa käytännössä ole. 

Esityksen mukaan oppilaitokset maksavat 
eläkemaksuna 25 % palkkasummasta suoraan 
valtiokanttorille ja saavat siihen valtionavus
tusta. Nykyisin oppilaitoksen henkilöstön palk
kaukseen tulevasta valtionavusta ammattikas
vatushallitus vähentää eläkekustannusosuutena 
neljänneksen siitä osuudesta, jolla oppilaitos 
lain tai asetuksen mukaan itse olisi osallistunut 
eläketurvan järjestämisestä aihetuviin kustan
nuksiin. Vaikka esitys ei muuta valtion ja 
oppilaitoksen välistä lopullista kustannusten 
jakoa, oppilaitokset joutuvat uudessa järjestel
mässä maksamaan täyden eläkekustannuksen, 
minkä vuoksi oppilaitoksille maksettaviin val
tionavustuksiin aiheutuu lisäystä. Eläkekustan
nusten suorittaminen bruttoperiaatteella koh
dentaa kustannukset oikein ja lisää kustannus
tietoisuutta oppilaitoksissa. 

Ammatillisten erikoisoppilaitosten eläketur
va ehdotetaan järjestettäväksi TEL:n säännös
ten mukaan. Ammatillisia oppilaitoksia koske
neen hallituksen esityksen käsittelyn yhteydessä 
eduskunnan sivistysvaliokunnan eläketurvasta 
antamaan lausumaan perustuen esityksen tar
koituksena ei ole vähentää valtion kustannus
vastuuta ammatillisten erikoisoppilaitosten elä
keturvan osalta. Ammatillisten oppilaitosten 
asiaksi jäisi järjestää henkilökuntansa eläketur
va eläkevakuutuksella. Eläketurvan järjestämi
sestä aiheutuvat kustannukset olisivat valtion
avustukseen oikeuttavia kuitenkin enintään 
valtion eläkelain mukaisen eläketurvan kustan
nustasoa vastaavasti. 
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5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä 
hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatil
lisista opettajankoulutuslaitoksista ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi (hall.es. 166/1989 vp.). 
Esityksessä ehdotetaan sanotun lainsäädännön 
piiriin kuuluvien yksityisten ammatillisten op-

HE n:o 216 

pilaitosten opettajankoulutusosastojen henki
löstön eläketurva järjestettäväksi nykyiseen ta
paan V AL:n mukaisesti. Kun on tarkoituksen
mukaista, että myös tämän henkilöstön osalta 
eläketurva järjestettäisiin yhdenmukaiseksi nyt 
muutettavaksi ehdotetun ammatillisista oppi
laitoksista annetun lain 29 §:n kanssa, esite
tään tämä otettavaksi huomioon käsiteltäessä 
edellä mainittua hallituksen esitystä. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki ammatillisista oppilaitoksista 

29 §. Ammatillisten oppilaitosten eläketur
van järjestämistä koskeva 2 momentti ehdote
taan muutettavaksi. Tarkoituksena on järjes
tää uudelleen yksityisten ammatillisten oppilai
tosten henkilökunnan eläketurva, koska rahoi
tuslaissa säädetyt valtionapuperusteet eivät ole 
riittäviä eläketurvan yksityiskohtaiseen määrit
tämiseen. Ehdotuksen mukaan sellaisen yksi
tyisen laitoksen palveluksessa olevalla henkilöl
lä, jolla on oikeus saada valtionavustusta am
matillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun 
lain (494/83) 8 ja 10 b §:n sekä 12 §:n 1 
momentin 1 kohdan mukaan, on oikeus van
huus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkee
seen soveltuvin osin samojen säännösten mu
kaan kuin valtion palveluksessa olevalla henki
löllä. Perhe-eläke suoritetaan samoin kuin val
tion palveluksessa olleen henkilön jälkeen. 

Yleisperusteluihin viitaten ehdotetaan, että 
ammatillisten erikoisoppilaitosten henkilöstön 
eläketurva järjestetään TEL:n säännösten mu
kaan. 

1.2. Laki ammatillisten oppilaitosten rahoi
tuksesta 

8 §. Yksityisten ammatillisten oppilaitosten 
eläketurvan uudelleen järjestävän lainmuutok
sen voimaan tullessa käy 2 momentti tarpeetto
maksi, ja se ehdotetaan kumottavaksi. 

8 a §. Laitoksen osuus eläketurvan kustan
nuksista säilyisi samantasoisena kuin se on 
nykyisin V AL:n mukaan mutta määräytyisi 
teknisesti eri tavalla. 

V AL:n mukaisen eläketurvan eläkekustan
nusosuus vähennetään laitoksen saamasta val
tionavustuksesta. Ehdotuksen mukaan laitok
sen on itse suoritettava eläkemaksu valtiokont
torille. Laitos maksaa eläkemaksuna valtiolle 
114 maksamiensa palkkojen määrästä. Koska 
valtionapuviranomainen ei enää toimittain val
vo henkilökunnan määrää ja palkkausta, se ei 
näin ollen voi tehdä eläkekustannuksesta las
kelmaa. Eläkemaksu luettaisiin rahoituslain 
5 §:ssä tarkoitettuihin käyttökustannuksiin, 
joihin laitos saa valtionavustusta. Ammatillista 
peruskoulutusta antavien yksityisten ammatti
oppilaitosten valtionavustus käyttökustannuk
siin on nykyisin kaikissa oppilaitoksissa yli 
50 OJo, keskimäärin 60-70 OJo. 

Laitos tekee vuosi-ilmoitukset valtiokootto
rille palveluksessaan olevista, eläketurvan pii
riin kuuluvista henkilöistä ja palkoista. 

2. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1990. 

Ammatillisten erikoisoppilaitosten henkilö
kunnan osalta ehdotetaan, että henkilöllä, jon
ka työsuhde ammatilliseen erikoisoppilaitok
seen tai muu valtion eläkelain piiriin kuuluva 
palvelus lain voimaan tultua jatkuu elä
ketapahtumaan saakka, on oikeus palvelukses
taan 31 päivään joulukuuta 1989 saakka vai-
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tion varoista suoritettavaan eläkkeeseen lasket
tuna soveltuvin osin siten kuin valtion elä
kelain 10 §:n 2 momentissa (964/86) sääde
tään. 

1. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 29 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ammatillisista oppilaitoksista 10 päivänä huhti
kuuta 1987 annetun lain 29 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 14 päivänä heinäkuuta 1989 
annetussa laissa (673/89), näin kuuluvaksi: 

29 § 

Eläketurva 

Sellaisen yksityisen ammatillista peruskoulu
tusta antavan oppilaitoksen palveluksessa ole
valla henkilöllä, jolla on oikeus saada ammatil
listen oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 
(494/83) 8 ja 10 b §:n sekä 12 §:n 1 momentin 
1 kohdan mukaan valtionavustusta, on oikeus 
eläkkeeseen soveltuvin osin samojen säännös
ten mukaan kuin valtion palveluksessa olevalla 
henkilöllä. Samoin hänen jälkeensä suoritetaan 
perhe-eläkettä kuten valtion palveluksessa ol
leen henkilön jälkeen. Mitä edellä tässä mo
mentissa on säädetty, ei kuitenkaan koske 
sellaista yksityisen terveydenhuolto-oppilaitok
sen palveluksessa olevaa henkilöä, jonka oi
keudesta eläkkeeseen on muussa laissa toisin 
säädetty. Yksityisen ammatillisen erikoisoppi
laitoksen palveluksessa olevan henkilön oikeu
desta eläkkeeseen ja hänen jälkeensä suoritet-

tavasta perhe-eläkkeestä on voimassa, mitä 
työntekijäin eläkelaissa (395/61) on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Tätä lakia sovelletaan henkilöön, jonka työ
suhde ammatilliseen erikoisoppilaitokseen jat
kuu lain tullessa voimaan. 

Edunsaajalla, jonka työsuhde ammatilliseen 
erikoisoppilaitokseen tai muu valtion eläkelain 
(280/66) mukaiseen eläkkeeseen oikeuttava 
palvelus lain voimaan tultua jatkuu elä
ketapahtumaan saakka, on oikeus palvelukses
taan 31 päivään joulukuuta 1989 saakka val
tion varoista suoritettavaan eläkkeeseen, jonka 
määrä lasketaan noudattaen soveltuvin osin, 
mitä valtion eläkelain 10 §:n 2 momentissa 
säädetään. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 
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2. 
Laki 

ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain 

(494/83) 8 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa 
(489/87), sekä 

lisätään lakiin uusi 8 a § seuraavasti: 

8a§ 

Eläkekustannus 

Ammatillista peruskoulutusta antava yksityi
nen oppilaitos, jonka palveluksessa olevien 
henkilöiden eläketurva määräytyy ammatillisis
ta oppilaitoksista annetun lain (487 /87) 29 § 2 
momentin mukaan, on velvollinen neljännes
vuosittain, kunkin vuosineljänneksen päätty
mistä seuraavan kuukauden loppuun mennes
sä, maksamaan valtiokoottorille eläketurvan 
järjestämisestä aiheutuvana kustannuksena elä
kemaksun, joka on 114 eläketurvan piiriin 
kuuluvien henkilöiden palkkasummasta. Elä
kemaksu luetaan 5 §:ssä tarkoitettuihin käyttö
kustannuksiin. 

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1989 

Jos eläkemaksua ei suoriteta määräajassa, 
peritään valtiokoottorille vuotuista viivästys
korkoa 16 prosenttia. 

Eläkemaksut ja viivästyskorot saadaan periä 
siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen 
perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa 
(367 161) on säädetty. 

Oppilaitoksen tulee vuosittain ilmoittaa tie
dot palveluksessaan olevasta henkilökunnasta 
eläketurvan toimeenpanoa varten valtiokontto
rin antamien ohjeiden mukaan. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ulla Puolanne 
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Liite 

1. 
Laki 

ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 29 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ammatillisista oppilaitoksista 10 päivänä huhti
kuuta 1987 annetun lain 29 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 14 päivänä heinäkuuta 1989 
annetussa laissa (673/89), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

29 § 

Eläketurva 

Yksityisen oppilaitoksen palveluksessa ole
van rehtorin, opettajan ja muun tarpeellisen 
henkilöstön, jonka palkkaukseen oppilaitos 
saa ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 
annetun lain (494/83) 8, 10 b § ja 11 §:n ja 
12 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan valtion
avustusta, oikeudesta eläkkeeseen ja hänen 
jälkeensä suoritettavasta perhe-eläkkeestä on 
voimassa, mitä eräistä valtion varoista suoritet
tavista eläkkeistä annetussa laissa (382/69) on 
säädetty, yksityisen terveydenhuolto-oppilai
toksen rehtorin ja opettajien osalta kuitenkin 
vain, ellei muussa laissa ole toisin säädetty. 

Ehdotus 

29 § 

Eläketurva 

Sellaisen yksityisen ammatillista peruskoulu
tusta antavan oppilaitoksen palveluksessa ole
valla henkilöllä, jolla on oikeus saada ammatil
listen oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 
(494183) 8 ja JOb §:n sekä 12 §:n 1 momentin 
1 kohdan mukaan valtionavustusta, on oikeus 
eläkkeeseen soveltuvin osin samojen säännös
ten mukaan kuin valtion palveluksessa olevalla 
henkilöllä. Samoin hänen jälkeensä suoritetaan 
perhe-eläkettä kuten valtion palveluksessa ol
leen henkilön jälkeen. Mitä edellä tässä mo
mentissa on säädetty, ei kuitenkaan koske 
sellaista yksityisen terveydenhuolto-oppilaitok
sen palveluksessa olevaa henkilöä, jonka oi
keudesta eläkkeeseen on muussa laissa toisin 
säädetty. Yksityisen ammatillisen erikoisoppi
/aitoksen palveluksessa olevan henkilön oikeu
desta eläkkeeseen ja hänen jälkeensä suoritet
tavasta perhe-e/äkkeestä on voimassa, mitä 
työntekijäin eläkelaissa (395161) on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Tätä lakia sovelletaan henkilöön, jonka työ
suhde ammatilliseen erikoisoppilaitokseen jat
kuu lain tullessa voimaan. 

Edunsaajalla, jonka työsuhde ammatilliseen 
erikoisoppi/aitokseen tai muu valtion eläkelain 
(280/66) mukaiseen eläkkeeseen oikeuttava 
palvelus lain voimaan tultua jatkuu elä
ketapahtumaan saakka, on oikeus palve/ukses
taan 31 päivään joulukuuta 1989 saakka val
tion varoista suoritettavaan eläkkeeseen, jonka 
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Voimassa oleva laki 

2. 

Ehdotus 

määrä lasketaan noudattaen soveltuvin osin, 
mitä valtion eläkelain JO§ :n 2 momentissa 
säädetään. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Laki 
ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain 

(494/83) 8 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa 
(489/87), sekä 

lisätään lakiin uusi 8 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

8 § 

Valtionavustus käyttökustannuksiin 

1 os yksityiseen oppilaitokseen sovelletaan 
eräistä valtion varoista suoritettavista eläkkeis
tä annettua lakia (382/69), oppilaitoksen val
tionavustuksesta vähennetään sanotun lain mu
kainen eläkekustannusosuus, joka lasketaan 
tämän lain 5 §:n 1 momentin 1 kohdassa tar
koitetusta rehtorin ja opettajien sekä mainitum 
momentin 5 kohdassa tarkoitetusta muun hen
kilökunnan palkkoja likimäärin vastaavasta ra
hamäärästä. 

Ehdotus 

8 § 

Valtionavustus käyttökustannuksiin 

(kumotaan) 

8a§ 

Eläkekustannus 

Ammatillista peruskoulutusta antava yksityi
nen oppilaitos, jonka palveluksessa olevien 
henkilöiden eläketurva määräytyy ammatillisis
ta oppilaitoksista annetun lain (487 187) 29 § 2 
momentin mukaan, on velvollinen neljännes
vuosittain, kunkin vuosineljänneksen päätty
mistä seuraavan kuukauden loppuun mennes
sä, maksamaan valtiokonttoril/e eläketurvan 
järjestämisestä aiheutuvana kustannuksena elä
kemaksun, joka on 114 eläketurvan piiriin 
kuuluvien henkilöiden palkkasummasta. Elä
kemaksu luetaan 5 § :ssä tarkoitettuihin käyttö
kustannuksiin. 



Voimassa oleva laki 
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Ehdotus 

Jos eläkemaksua ei suoriteta maaraa}assa, 
peritään valtiokonttorille vuotuista viivästys
korkoa 16 prosenttia. 

Eläkemaksut ja viivästyskorot saadaan periä 
siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen 
perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa 
(367161) on säädetty. 

Oppilaitoksen tulee vuosittain ilmoittaa tie
dot palveluksessaan olevasta henkilökunnasta 
eläketurvan toimeenpanoa varten valtiokontto
rin antamien ohjeiden mukaan. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 




