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Hallituksen esitys Eduskunnalle lainsäädännöksi ulosottomie
hen oikeudesta saada eräitä tietoja eläke- ja vakuutuslaitoksilta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan työntekijäin elä
kelakiin ja eräisiin muihin toimeentuloetuuksia 
koskeviin lakeihin lisättäväksi säännös, jonka 
mukaan eläke- ja vakuutuslaitokset olisivat 
yksittäistapauksissa velvollisia luovuttamaan 
ulosottomiehelle eläkkeen ja muiden toimeen-

tuloetuuksien määrää koskevia tietoja ulos
mittausta varten. 

Muutokset ovat tarkoitetut tulemaan voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1990 eli samanai
kaisesti kuin ulosottolain muutokset, joilla 
poistettiin eläkkeiden ja eräiden muiden toi
meentuloetu uksien ulosmittauskielto. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Eläkkeiden ja eräiden muiden palkan sijaan 
tulevien toimeentuloetuuksien ulosmittauskiel
to poistuu 1 päivästä tammikuuta 1990. Laki 
ulosottolain muuttamisesta on vahvistettu 11 
päivänä marraskuuta 1988 (939/88). Samassa 
yhteydessä muutettiin työntekijäin eläkelakia 
(395/61, jäljempänä TEL) ja eräitä muita toi
meentuloetuuksia koskevia lakeja (940-949/ 
88). 

Ulosmittauksen toimittamiseksi ulosottovi
ranomaiset tarvitsevat eläkelaitoksilta ja eräiltä 
muilta toimeentuloetuuksien maksajilta tietoja 
eläkkeen tai muun toimeentuloetuuden mää
rästä. Ulosottolaissa ei kuitenkaan ole varsi
naista säännöstä siitä, että eläkelaitoksella 
taikka muulla toimeentuloetuuden maksajalla 
olisi oikeus tai velvollisuus tietojen antamiseen 
ulosottoviranomaisille. 

Ulosottolain 4 luvun 7 §:n 1 momentin mu
kaan tämän luvun palkkaa koskevia säännök
siä sovelletaan myös eläkkeeseen. Eläkkeen 
ulosmittaaminen rinnastetaan palkan ulos-
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mittaamiseen. Ulosottolain 4 luvun 18 e §:n 3 
momentissa säädetään työnantajan ja viran
omaisen tietojenantovelvollisuudesta. Sen mu
kaan työnantajan ja viranomaisen tulee antaa 
ulosottoviranomaisille tarpeellisia tietoja. 

TEL:n 18 §:ssä on säännös salassapitovel
vollisuudesta. Sen mukaan on säädetty rangais
tavaksi, jos joku luvattomasti ilmaisee, mitä 
hän laissa säädettyjä tehtäviä täyttäessään on 
saanut tietää jonkun henkilön taloudellisesta 
asemasta tai terveydentilasta. Eläkelaitoksia si
too tämä salassapitosäännös. Käytännössä on 
katsottu, etteivät eläkelaitokset ole samalla 
tavalla kuin työnantajat velvollisia antamaan 
tietoja ulosottoviranomaisille. 

TEL:n tapaan myös muissa toimeentulo
etuuksia koskevissa laeissa on säännös, jolla 
kielletään luvatta antamasta laitosten hallussa 
olevia, henkilön taloudellista asemaa koskevia 
tietoja. Tämän on katsottu koskevan myös 
ulosottoviranomaisia. 

Ulosoton täytäntöönpanon mahdollistami
seksi olisi tarpeellista, että TEL:ssä sekä muis
sa toimeentuloetuuksia koskevissa laeissa olisi 
säännös, jonka mukaan salassapitosäännös ei 
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koskisi ulosottoviranomaisia. Edellä olevan 
johdosta ehdotetaan työntekijäin eläkelain 
17 §:ään lisättäväksi uusi tietojenautoa koske
va säännös. Viittaussäännöksen kautta se tulisi 
koskemaan myös lyhytaikaisissa työsuhteissa 
olevien työntekijäin eläkelakia (134/62), yrittä
jien eläkelakia (468/69), maatalousyrittäjien 
eläkelakia (467 /69), luopumiseläkelakia (16/ 
74) sekä eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoi
den ja toimittajien eläkelakia (662/85). 

Vastaava säännös tietojenantamisesta ulos
ottoviranomaisille ehdotetaan lisättäväksi 
myös merimieseläkelakiin (72/56), tapaturma
vakuutuslakiin (608/ 48), maatalousyrittäjien 
tapaturmavakuutuslakiin (1026/81) sekä työt
tömyysturvalakiin (602/84). 

1. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. 

3. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan samanai
kaisesti kuin ulosottolain edellä mainitut muu
tokset eli 1 päivänä tammikuuta 1990. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
työntekijäin eläkelain 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin 
eläkelain 17 § :ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 18 päivänä tammikuuta 1985 
annetulla lailla (50/85), uusi näin kuuluva 3 momentti: 

17 § 

Eläkelaitoksen on ulosottomiehen pyynnöstä 
ilmoitettava maksamansa eläkkeen määrä sekä 
tiedossaan olevat muut laitokset, jotka maksa
vat eläkkeensaajalle toimeentuloetuuksia. Mitä 

2. 

edellä on säädetty eläkelaitoksesta, koskee so
veltuvin osin myös eläketurvakeskusta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Laki 
merimieseläkelain 64 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieselä
kelain 64 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 9 päivänä tammikuuta 1981 annetulla 
lailla (1/81), uusi näin kuuluva 4 momentti: 

64 § 

Eläkekassan on ulosottomiehen pyynnöstä 
ilmoitettava maksamansa eläkkeen määrä sekä 
tiedossaan olevat muut laitokset, jotka maksa
vat eläkkeensaajalle toimeentuloetuuksia. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 
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3. 
Laki 

tapaturmavakuutuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 20 päivänä elokuuta 1948 annettuun tapaturmava
kuutuslakiin (608/48) uusi näin kuuluva 64 b §: 

64 b § 
Vakuutuslaitoksen on ulosottomiehen pyyn

nöstä ilmoitettava korvauksensaajalle maksa
mansa päivärahan, elinkoron, huoltoeläkkeen, 
tapaturmaeläkkeen ja perhe-eläkkeen määrä 

4. 

sekä tiedossaan olevat muut laitokset, jotka 
maksavat työntekijälle toimeentuloetuuksia. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Laki 
maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 22 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1981 annetun maatalous
yrittäjien tapaturmavakuutuslain 22 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 22 päivänä tammikuu
ta 1988 annetussa laissa (40/88), näin kuuluvaksi: 

22 § 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltu

vin osin lisäksi voimassa, mitä työntekijäin 
eläkelain 16 §:ssä, 18 §:n 1 momentissa ja 
19 §:ssä, maatalousyrittäjien eläkelain 16 ja 
17 § :ssä sekä tapaturmavakuutuslain 30 a, 37, 
56 a, 61 a, 63-64 b ja 65 b §:ssä on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 



4 1989 vp. - HE n:o 219 

5. 
Laki 

työttömyysturvalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 24 päivänä elokuuta 1984 annettuun työttömyystur
valakiin (602/84) uusi näin kuuluva 36 a §: 

8 luku 

Toimeenpano ja hallinto 

36 a § 

Ulosottomiehen tiedonsaantioikeus 

Sosiaalivakuutustoimikunnan ja työttömyys-

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1989 

kassan on ulosottomiehen pyynnöstä ilmoitet
tava maksamansa päivärahan määrä sekä tie
dossaan olevat muut laitokset, jotka maksavat 
henkilölle toimeentuloetuuksia. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Helena Pesola 
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Liite 

4. 
Laki 

maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 22 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1981 annetun maatalous
yrittäjien tapaturmavakuutuslain 22 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 22 päivänä tammikuu
ta 1988 annetussa laissa (40/88), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

22 § 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltu

vin osin lisäksi voimassa, mitä työntekijäin 
eläkelain 16 §:ssä, 18 §:n 1 momentissa ja 
19 §:ssä, maatalousyrittäjien eläkelain 16 ja 
17 §:ssä sekä tapaturmavakuutuslain 30 a, 37, 
56 a, 61 a, 63, 64, 64 aja 65 b §:ssä on säädet
ty. 

Ehdotus 

22 § 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltu

vin osin lisäksi voimassa, mitä työntekijäin 
eläkelain 16 §:ssä, 18 §:n 1 momentissa ja 
19 §:ssä, maatalousyrittäjien eläkelain 16 ja 
17 §:ssä sekä tapaturmavakuutuslain 30 a, 37, 
56 a, 61 a, 63-64 b ja 65 b §:ssä on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 




