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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain 
sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 
1 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että yksityisen työn
antajan palveluksessa olevia työntekijöitä kos
keviin työeläkelakeihin lisättäisiin saannös 
työsuhdetietojen selvittämisvelvollisuudesta. 
Työntekijä voisi vaatia eläkeoikeuteensa vai
kuttavien työsuhdetietojen oikeellisuuden sel
vittämistä. Työsuhdeselvittelystä annettaisiin 
työntekijälle ja myös työnantajalle valitus
kelpoinen päätös. Ensisijaisesti selvittelyvelvol
lisuus koskisi niitä työsuhteita, joiden päätty
misestä ei ole kulunut yli kymmentä vuotta. 
Tätä vanhempiakin työsuhdetietoja olisi mah
dollista selvittää, jos työntekijä itse esittää 
vaatimuksensa tueksi riittävää selvitystä. 

Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi 
eläkkeen perusteena olevan palkan laskusään
töä siten, ettei työsopimuslaissa tarkoitettu äi
tiys- tai vanhempainloma taikka hoitovapaa 
vaikuttaisi heikentävästi työsuhteesta määräy
tyvään eläkkeeseen. Ehdotuksen mukaan eläk
keen perusteena oleva palkka lasketaan enin
tään neljästä sellaisesta kalenterivuodesta, joi-

hin ei sisälly palkatonta lapsenhoitoaikaa. Jol
lei laskentaan valituksi tulleista vuosista mi
kään sisälly työsuhteen neljään viimeiseen ka
lenterivuoteen, eläkkeen perusteena olevana 
palkkana pidettäisiin työssäoloaikaista keski
määräistä ansiota ennen työsuhteen päättymis
tä. 

Työsuhdetietojen selvittämisvelvollisuudesta 
ei aiheudu välittömiä kustannuksia työelä
kejärjestelmälle. Eläkemenoissa eläkkeen pe
rusteena olevan palkan laskutavan muutoksen 
vaikutus alkaa näkyä vasta vuosituhannen 
vaihtumisen jälkeen. Täysipainoisesti vaikut
taessaan muutos lisäisi työntekijäin eläkelain 
mukaista eläkemenoa arviolta vajaa 0, 1 OJo. 
Uudistus koskisi arviolta noin 10 000 työsuh
detta vuodessa. 

Esitys liittyy talous- ja tulopoliittiseen koko
naisratkaisuun vuosille 1990 ja 1991. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voi
maan vuoden 1991 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Työsuhdetietojen sitovuus 

Työnantajalla on työntekijäin eläkelain 
(395/61 TEL) 1 §:n mukaan lakisääteinen vel
vollisuus järjestää työntekijöidensä eläketurva. 
Työnantajan tulee ilmoittaa eläkelaitokselle 

301054H 

TEL:n alaisten työsuhteiden alkamisesta ja 
päättymisestä sekä työntekijöille maksettujen 
palkkojen määrä. Tästä säädetään työntekijäin 
eläkeasetuksen 3 §:ssä. Eläkelaitos ilmoittaa 
nämä tiedot edelleen eläketurvakeskuksen pitä
mään työsuhderekisteriin. Työsuhderekisteriin 
ilmoitetaan lisäksi työnantajan maksamat ly
hytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelain (134/62 LEL) alaiset ansiot sekä eräi-
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den työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toi
mittajien eläkelain (662/85 TaEL) alaiset an
siot. Yrittäjien itsensä ottamat yrittäjien elä
kelain (468/69) sekä maatalousyrittäjien elä
kelain (467 /69) mukaiset vakuutukset ilmoite
taan myös työsuhderekisteriin. Työsuhderekis
teristä ilmenevät työsuhdeajat ja ansiot ovat 
pohjana laskettaessa eläkkeen määrää. 

Eläketurvakeskus lähettää työntekijälle ot
teen työsuhderekisteristä automaattisesti sil
loin, kun hän ensimmäisen kerran tulee TEL:n 
tai LEL:n piiriin kuuluvaan työsuhteeseen. Re
kisteriote lähetetään myös silloin, kun TEL:n 
alainen työsuhde päättyy tai kun työsuhteeseen 
tehdään TEL:n 2 §:n 3 momentin mukainen 
niin sanottu tekninen katkaisu. Työsuhteen 
päättymisen johdosta annettavan rekisteriot
teen työntekijä saa käytännössä runsaan vuo
den kuluttua työsuhteen päättymisestä. 

Eläketurvakeskuksen lisäksi myös eläkelai
tokset antavat eläketurvakeskuksen työsuhde
rekisterin tiedot sisältäviä otteita. Muun muas
sa kaikki TEL-eläkelaitokset ja maatalousyrit
täjien eläkelaitos lähettävät rekisteriotteet vii
den vuoden välein 30-55-vuotiaille vakuute
tuilleen. Jotta työsuhderekisteriotteiden lähet
täminen vastaisuudessakin sujuisi mahdollisim
man joustavasti, tarkoituksena on työntekijäin 
eläkeasetuksen muutoksella mahdollistaa elä
keturvakeskuksen rekistereiden suorakäyttö 
eläkelaitoksissa teknisen käyttöyhteyden avul
la. 

Myös työntekijällä on oikeus saada työsuh
derekisteristä tietoja. Näin hän voi tarkistaa 
tietojen oikeellisuuden ja pyytää niiden oikai
semista. Jos rekisteritiedoissa on puutteita, 
työntekijä voi kirjallisesti tai suullisesti pyytää 
eläkelaitosta käynnistämään tarvittavat selvit
telytoimenpiteet työsuhdetietojen oikaisemisek
si. Työeläkejärjestelmän tavoitteiden mukaises
ti kaikki rekisteritiedoista löytyvät virheet pyri
tään korjaamaan niin, ettei työsuhteita jäisi 
selvittämättä eikä eläke-etujen menetyksiä syn
tyisi. Siinä tapauksessa, että työnantaja on 
laiminlyönyt vakuuttamisvelvollisuutensa, elä
keturvakeskus huolehtii selvittelytoimenpiteis
tä. Vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönti ei 
sinänsä aiheuta edunmenetyksiä, koska työsuh
teen perusteella syntynyt eläkeoikeus ei vanhe
ne. 

Työsuhdetietojen selvittämiseen on nykyisin
kin aina ryhdytty ja rekisterissä olevat virheet 
on pyritty oikaisemaan. Jos työntekijä ei kui
tenkaan ole ollut tyytyväinen selvittelyn tulok-

seen, hän on joutunut tyytymään eläkelaitok
sen ratkaisuun. Ainoastaan eläketurvakeskuk
sen työeläkelakien soveltamisasioissa antamaan 
ratkaisuun voi valittamalla hakea muutosta. 
Näin ollen työntekijä saa valituskelpoisen pää
töksen työsuhdettaan koskevassa asiassa 
useimmiten vasta tehtyään eläkehakemuksen. 
Koska mahdollisuudet luotettavasti selvittää 
työsuhdetietoja heikkenevät ajan kuluessa, tä
män on katsottu vaarantavan työntekijän oi
keusturvaa. 

Jotta työntekijälle ei aiheutuisi työsuhdetie
tojen virheellisyyden takia edunmenetystä, on 
perusteltua, että työsuhteen päättymisen jäl
keen hyvissä ajoin ennen eläketapahtumaa voi
daan vahvistaa eläkkeen pohjana olevien työ
suhdetietojen oikeellisuus. Sen vuoksi ehdote
taan, että niihin eläkelakeihin, jotka koskevat 
työsuhteita, lisättäisiin säännös siitä, että työ
suhdeselvittelyn tuloksesta annetaan valitus
kelpoinen päätös. Päätös annettaisiin sekä 
työntekijälle että työnantajalle. Myös työnan
tajaa on pidettävä asianosaisena, kun selvitte
lyn tuloksena vahvistetaan uusi työsuhde tai 
rekisterissä jo olevan työsuhteen tietoja muute
taan. 

Eläkelaitoksen mahdollisuus selvittää yli 
kymmenen vuotta vanhoja työsuhteita on ra
joitettu. Esimerkiksi työnantajan on säilytettä
vä työntekijöitä koskevaan palkkakirjaopitaan 
kuuluvat palkkatositteet kuusi vuotta sen vuo
den lopusta lukien, jonka työnantajan tilikausi 
on kestänyt. Palkansaajien verotietoja säilyte
tään puolestaan viisi vuotta verovuoden päät
tymisen jälkeen. Tämän vuoksi ehdotetaan 
säädettäväksi, että tällaisten yli kymmenen 
vuotta vanhojen työsuhteiden osalta eläkelaitos 
on velvollinen aloittamaan selvittelyn edellyt
täen, että työntekijä esittää vaatimuksensa tu
eksi riittäväksi katsottavan selvityksen. Elä
kelaitos voisi ryhtyä selvittelytyöhön näissäkin 
tapauksissa, vaikka työntekijä ei ole selvitystä 
esittänytkään. 

Työsuhdetietojen selvittämisestä huolehtisi 
pääsääntöisesti se eläkelaitos, jossa työntekijän 
ilmoittama työnantaja on järjestänyt eläketur
van. Eläkelaitos antaisi päätöksen vain siitä 
työsuhteesta, jota se on selvitellyt. Päätöksellä 
vahvistettaisiin eläkkeen määräämistä varten 
työsuhteen osalta eläkkeeseen oikeuttava aika 
ja eläkkeen perusteena oleva palkka. Jos selvit
telyn kohteena oleva työsuhde edelleen jatkuu, 
päätöksessä voidaan todeta eläkkeeseen Oikeut
tavan ajan alkamisajankohta. Päätös voidaan 
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antaa myös siitä, onko tietty työsuhteesta saatu 
vastike eläkkeen perusteena olevaa palkkaa 
määrättäessä huomioon otettavaa työansiota. 

Siinä tapauksessa, että asia tulee eläkelaitok
sen aloitteesta tai työntekijän taikka työnanta
jan pyynnöstä TEL:n 1 §:n 5 momentin perus
teella eläketurvakeskuksen ratkaistavaksi, elä
kelaitos ei antaisi asiasta päätöstä. Tällöin 
eläketurvakeskus antaa päätöksen paitsi siitä, 
minkä työeläkelain piiriin työntekijä kuuluu, 
myös eläkkeeseen oikeuttavasta ajasta ja eläk
keen perusteena olevasta palkasta. 

Ehdotetuilla muutoksilla ei ole tarkoitus es
tää TEL:n 7 §:n 2 momentin mukaista eläk
keen perusteena olevan palkan harkinnanva
raista tarkistamista. 

Ehdotettu muutos on tarkoitettu koskemaan 
myös LEL:n piiriin kuuluvia työsuhteita. Tä
mä edellyttää LEL:n 1 §:n tarkistamista. 
TaEL:n 11 §:n viittaussäännöksen perusteella 
muutos tulisi koskemaan myös TaEL:n piiriin 
kuuluvia työsuhteita. 

Lainmuutosten voimaantulo edellyttää työ
eläkejärjestelmäitä tiedotuksen lisäämistä. 

1.2. Lapsenhoitoaika ja eläkkeen perusteena 
oleva palkka 

Pienten lasten vanhempien työsuhdeturvaa 
on olennaisesti parannettu 1980-luvulta läh
tien. Työsopimuslain 34 §:n (30/85) mukaan 
työntekijällä on oikeus saada äitiys- ja van
hempainlomaksi se aika, jolta hänellä on oi
keus sairausvakuutuslain mukaiseen äitiys- ja 
vanhempainrahaan. Tällä hetkellä synnyttäjä 
voi saada äitiysrahaa enintään 105 arkipäiväl
tä. Tämän jälkeen äiti ja isä voivat saada 
vanhempainrahaa yhteensä enintään 158 arki
päivältä. Vanhempainrahakautta jatketaan 60 
päivällä, jos lapsia on samalla kertaa syntynyt 
useampia. Äitiys- ja vanhempainloman yhteis
pituus voi olla enimmillään 323 arkipäivää. 
Vanhempainrahan päätyttyä työntekijällä on 
oikeus hoitovapaaseen siihen saakka, kunnes 
lapsi täyttää kolme vuotta. Uudistusten tarkoi
tuksena on ollut lisätä pienten lasten vanhem
pien mahdollisuutta hoitaa itse lapsiaan. 

TEL:ssa ei ole säännöksiä äitiys- ja vanhem
painloman eikä hoitovapaan varalta. Lähtö
kohtana TEL:a sovellettaessa on, että eläkettä 
ansaitaan siltä ajalta, jolta palkka maksetaan. 
Vakiintuneen käytännön mukaan on eläkkee
seen oikeuttavaksi ajaksi kuitenkin luettu myös 

työsuhteen sisään jäävä enintään vuoden mit
tainen äitiys- ja vanhempainloma tai hoitova
paa samoin kuin muu palkaton jakso, jos 
työntekijä palaa samaan työsuhteeseen. Jos 
työntekijä irtisanoutuu tai jää palkattomalle 
lomalle vuotta pidemmäksi ajaksi, eläkkeen 
karttuminen loppuu palkanmaksun päättymi
seen. 

Jos vanhemmat palaavat työelämään van
hempainloman päätyttyä tai jakavat hoitoaiko
ja keskenään, lapsenhoitoajat jäävät yleensä 
alle vuoden mittaisiksi, jolloin lapsenhoitoaika 
jää työsuhteen sisään eläkettä kartuttavaksi. 

Lapsenhoitoaika saattaa kuitenkin heikentää 
eläketurvaa, koska tältä ajalta syntyvä elä
keoikeus ei välttämättä vastaa työajalta tosiasi
allisesti saatua tuloa. Tämä johtuu eläkkeen 
perusteena olevan palkan nykyisestä laskenta
tavasta, jossa ei ole otettu huomioon äitiys- ja 
vanhempainlomasta taikka hoitovapaasta ai
heutuvia palkattornia lomia. Eläkkeen perus
teena oleva palkka lasketaan TEL:n 7 §:n 1 
momentin mukaan kunkin työsuhteen osalta 
erikseen käyttämällä enintään neljän viimeisen 
kalenterivuoden ansioita. Neljästä viimeisestä 
kalenterivuodesta jätetään pois se vuosi, jona 
indeksillä tarkistettujen kuukausiansioiden kes
kimäärä on pienin, ja se vuosi, jona tämä 
kuukausiansioiden keskimäärä on suurin. Työ
suhteen eläkkeen perusteena olevana palkkana 
pidetään kahden jäljelle jäävän kalenterivuo
den ansioiden keskimäärää kuukautta kohden. 
Jos työsuhteen neljään viimeiseen vuoteen use
ammalle vuodelle osuu palkattornia lapsenhoi
toaikoja, eläkkeen perusteena oleva palkka voi 
jäädä työsuhteen ansiotasoa pienemmäksi. 

TEL:n 7 §:n 2 momentin säännöksessä on 
annettu mahdollisuus eläkkeen perusteena ole
van palkan harkinnanvaraiseen tarkistamiseen. 
Säännöksen mukaan edellytetään, että eläk
keen perusteena oleva palkka on poikkeukselli
sen syyn vuoksi vakiintunutta ansiotasoa alem
pi. Laissa edellytetään lisäksi, että tällä seikalla 
on merkittävä vaikutus työntekijän koko elä
keturvaan. Merkittävänä vaikutuksena pide
tään 7,5 07o :n suuruista määrää. Lapsenhoito
aika katsotaan lain tarkoittamaksi poikkeuk
selliseksi syyksi. Koska edellä mainittu 7,5 07o 
lasketaan työntekijän koko eläketurvasta, har
kinnanvaraista tarkistamista ei yleensä voida 
toteuttaa yksittäisen työsuhteen osalta. Tätä on 
pidettävä epäkohtana pienten lasten vanhem
pien eläketurvan kannalta. 
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Edellä olevan perusteella ehdotetaan TEL:n 
7 §:ään lisättäväksi uusi 3 momentti, jonka 
mukaan eläkkeen perusteena oleva palkka las
ketaan enintään neljästä sellaisesta kalenteri
vuodesta, joihin ei sisälly palkatonta lapsen
hoitoaikaa. 

Jollei eläkkeen perusteena olevan palkan 
laskentaan valituksi tulleista vuosista mikään 
sisälly työsuhteen neljään viimeiseen kalenteri
vuoteen, sanottuna palkkana pidettäisiin työs
säoloaikaista keskimääräistä ansiota ennen 
työsuhteen päättymistä. Tämä määrättäisiin si
ten, että eläkkeen perusteena olevan palkan 
määräytymisvuosien keskimääräistä kuukausi
ansiotasoa laskettaessa jakajiin ei sisällytettäisi 
palkattornia lapsenhoitopäiviä. Yhtenäisen 
käytännön varmistamiseksi on tarkoituksen
mukaista, että eläketurvakeskuksella olisi oi
keus antaa eläkkeen laskemisesta tarkempia 
soveltamisohjeita. 

Pienten lasten vanhempien eläketurva on 
tarkoitus laskea tavalliseen tapaan TEL:n 7 §:n 
1 momentin mukaisesti, jollei eläkkeen perus
teena oleva palkka ehdotetun uuden 3 momen
tin mukaan laskettuna muodostuisi suurem
maksi. Ehdotettu muutos ei sulje pois TEL:n 
7 §:n 2 momentin säännöksen soveltamista. 

Hallitus edellyttää, että TEL:n 7 §:n 3 mo
menttiin ehdotettu lapsenhoitoaikaa koskeva 
eläkkeen perusteena olevan palkan laskutavan 
muutos toteutetaan myös kunnallisessa elä
kejärjestelmässä. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ehdotetuna muutoksella, joka koskee työ
suhdetietojen selvittämistä, ei ole valtiontalou
dellista merkitystä. Työeläkejärjestelmälle pää
tösten antamisesta ei aiheutuisi merkittävää 
kustannusten lisääntymistä. Selvittelytyön hel
pottumisesta koituisi ajan mittaan jonkin ver
ran säästöä. Sen sijaan muutoksenhakuelinten 
työtä uudistus lisäisi aluksi vähäisessä määrin. 

Eläkkeen perusteena olevan palkan laskenta
tavan muutos aiheuttaisi työeläkejärjestelmälle 
aluksi lähinnä vain hallintokustannuksia. Elä
kemenoissa muutoksen vaikutus alkaa näkyä 

vasta vuosituhannen vaihteen jälkeen. Täysi
painoisesti vaikuttaessaan muutos lisäisi TEL
eläkemenoa arviolta vajaa 0,1 OJo. Uudistus 
tulisi koskemaan noin 10 000 työsuhdetta vuo
dessa. 

3. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1991. 

TEL:n 7 §:n 3 momentin säännöstä sovellet
taisiin työsuhteisiin, jotka ovat päättyneet 
vuonna 1991 tai sen jälkeen. Työnantajien 
tulee ilmoittaa vuonna 1990 maksettujen palk
kojen määrä eläkelaitoksille vuoden 1991 hel
mikuun loppuun mennessä, joten vuosi 1990 
on ensimmäinen vuosi, josta alkaen eläkelai
tokset voivat saada kattavasti tiedot pidetyistä 
äitiys- ja vanhempainlomista sekä hoitovapais
ta työnantajilta. Tämän vuoksi aikaisintaan 
vuodesta 1990 lähtien pidetyt lapsenhoitoajat 
voidaan aina ottaa huomioon. Näiden lisäksi 
voidaan ottaa huomioon lapsenhoitoajat, jotka 
on pidetty 1 päivän tammikuuta 1981 ja 31 
päivän joulukuuta 1989 välisenä aikana edel
lyttäen, että työsuhde on päättynyt 1991 tai sen 
jälkeen. Koska eläkelaitoksilla ei ole tietoa 
mainittuna ajanjaksona pidetyistä lapsenhoito
ajoista, työntekijän on erikseen vaadittava näi
den aikojen huomioon ottamista. Vaatimuk
sensa tueksi työntekijän olisi osoitettava riittä
vä selvitys työsuhteen kestäessä pidetyistä pal
kattomista lapsenhoitolomista, jollei tietoja 
enää ole saatavissa työnantajalta. 

TEL:n 10 a §:ssä säädettävää määräaikaa ei 
sovellettaisi niihin selvittelyihin, jotka ovat tul
leet vireille ennen kuin kuusi kuukautta on 
kulunut siitä, kun työntekijä on saanut lain 
voimaantulon jälkeen ensimmäisen kerran elä
keturvakeskuksen tai eläkelaitoksen lähettä
män otteen työsuhderekisteristä. Edellä tarkoi
tettua määräaikaa voidaan kuitenkin aina so
veltaa asiaan, joka tulee vireille yli kymmenen 
vuoden kuluttua lain voimaantulosta. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 
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1. 
Laki 

työntekijäin eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 8 päivänä heinäkuuta I96I annetun työntekijäin eläkelain (395/6I) 7 §:ään, sellaisena 

kuin se on muutettuna 30 päivänä joulukuuta I965, I5 päivänä joulukuuta I978, 8 päivänä 
elokuuta I986 sekä II päivänä marraskuuta ja 29 päivänä joulukuuta I988 annetuilla laeilla 
(707 /65, 980/78, 603/86 sekä 922 ja 1323/88), uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3-6 momentti 
siirtyy 4-7 momentiksi, sekä lakiin uusi 10 a § seuraavasti: 

7 § 

Jos I momentissa tarkoitettuihin kalenteri
vuosiin sisältyy työsopimuslain 34 §:ssä tarkoi
tettua palkatonta äitiys- tai vanhempainlomaa 
taikka hoitovapaata, eläkkeen perusteena oleva 
palkka lasketaan I momentista poiketen siten, 
että kalenterivuosina otetaan huomioon enin
tään neljä viimeistä sellaista kalenterivuotta, 
joihin ei sisälly mainittua palkatonta aikaa. Jos 
kuitenkin tällaista palkatonta aikaa sisältyy 
työsuhteen kaikkiin kalenterivuosiin tai vali
tuksi tulleista vuosista mikään ei sisälly työsuh
teen neljään viimeiseen kalenterivuoteen, eläk
keen perusteena olevana palkkana pidetään 
sitä työssäoloaikaista keskimääräistä ansiota, 
joka vastaa vakiintunutta ansiotasoa ennen 
työsuhteen päättymistä. Eläkkeen perusteena 
oleva palkka määrätään kuitenkin I tai 2 
momentin edellytysten mukaisesti, jos se niin 
laskettuna on suurempi. Eläketurvakeskus an
taa tarkemmat ohjeet tämän momentin sovel
tamisesta. 

10 a § 
Eläkelaitoksen on työntekijän vaatimuksesta 

selvitettävä hänen eläkeoikeuteensa vaikutta
vien työsuhdetietojen oikeellisuus ja annettava 
päätös eläkkeeseen oikeuttavasta palvelusajas
ta ja eläkkeen perusteena olevasta palkasta. 
Työntekijän on tarvittaessa esitettävä vaati
muksensa perusteista sellainen selvitys kuin 
häneltä kohtuudella voidaan edellyttää, kun 
otetaan huomioon myös eläkelaitoksen mah
dollisuudet hankkia selvitys. Jos vaatimus kos
kee sellaista työsuhdetta, jonka päättymisestä 
on kulunut yli kymmenen vuotta, työntekijän 

tulee esittää vaatimuksensa tueksi riittävä selvi
tys. 

Jos työsuhdeselvittely koskee eläketurvakes
kuksen 1 §:n 5 momentin perusteella ratkaista
vaa asiaa, 1 momentissa tarkoitetun päätöksen 
antaa eläketurvakeskus. 

Tässä pykälässä tarkoitettuun päätökseen 
saa hakea muutosta niin kuin 2I §:ssä on 
säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta I99 . 

Tämän lain 7 § :n 3 momentin säännöstä 
sovelletaan työsuhteeseen, joka on päättynyt 
tämän lain voimaantulon jälkeen. Lakia sovel
lettaessa otetaan huomioon vuonna 1990 pidet
ty palkaton äitiys- tai vanhempainloma sekä 
hoitovapaa. Työntekijän vaatimuksesta ote
taan huomioon myös I päivän tammikuuta 
I98I ja 3I päivän joulukuuta I989 välisenä 
aikana pidetty palkaton äitiys- tai vanhempain
loma sekä hoitovapaa. Työntekijän on esitettä
vä vaatimuksensa tueksi sellainen selvitys kuin 
häneltä kohtuudella voidaan edellyttää, kun 
otetaan huomioon myös eläkelaitoksen mah
dollisuudet hankkia selvitys. 

Lain 10 a §:n 1 momentin määräaikaa ei 
sovelleta sellaisten työsuhdetietojen selvittämis
vaatimukseen, joka on tullut vireille ennen 
kuin kuusi kuukautta on kulunut siitä, kun 
työntekijä on lain voimaantulon jälkeen ensim
mäisen kerran saanut otteen eläketurvakeskuk
sen työsuhderekisteristä. Mainittua määräaikaa 
voidaan kuitenkin aina soveltaa, jos vaatimus 
työsuhdetietojen selvittämisestä tulee vireille yli 
kymmenen vuoden kuluttua lain voimaantulos
ta. 
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2. 
Laki 

lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 

eläkelain (134/62) 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 11 päivänä marraskuuta 1988 
annetussa laissa (923/88), seuraavasti: 

1 § 
Työntekijälle, joka sen vuoden jälkeen, jona 

hän on täyttänyt 13 vuotta, työskentelee metsä
työssä, uittotyössä, maatila- ja puutarhatalou
den eri töissä, maa-, vesi- ja talonrakennus
työssä, maanparannustyössä, turveteollisuus
työssä, satamatyössä tai kotimaanliikenteen 
aluksessa taikka, sikäli kuin asetuksella sääde
tään, muulla sellaisella alalla, jolle lyhytaikai
set työsuhteet ovat luonteenomaisia, on työn
antajan kustannettava eläketurva vanhuuden 
ja työkyvyttömyyden varalta sekä tälläisen 

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 1990 

työntekijän omaisille perhe-eläketurva tämän 
lain mukaan. Jos tässä laissa ei toisin säädetä, 
on soveltuvin osin muutoin voimassa, mitä 
työntekijäin eläkelain 3 §:n 2-4 momentissa, 
4 §:n 1, 3, 5 ja 6 momentissa, 4 a-4 d, 4 f ja 4 
g §:ssä, 5 b §:n 3 ja 4 momentissa, 5 c, 7 a-
10 a ja 12 §:ssä, 13 §:n 3 momentissa, 14, 

· 15 a-18 ja 19 a-23 §:ssä on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Mauri Miettinen 
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Liite 

2. 
Laki 

lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 

eläkelain (134/62) 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 11 päivänä marraskuuta 1988 
annetussa laissa (923/88), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Työntekijälle, joka sen vuoden jälkeen, jona 

hän on täyttänyt 13 vuotta, työskentelee metsä
työssä, uittotyössä, maatila- ja puutarhatalou
den eri töissä, maa-, vesi- ja talonrakennus
työssä, maanparannustyössä, turveteollisuus
työssä, satamatyössä tai kotimaanliikenteen 
aluksessa taikka, sikäli kuin asetuksella sääde
tään, muulla sellaisella alalla, jolle lyhytaikai
set työsuhteet ovat luonteenomaisia, on työn
antajan kustannettava eläketurva vanhuuden 
ja työkyvyttömyyden varalta sekä tälläisen 
työntekijän omaisille perhe-eläketurva tämän 
lain mukaan. Jos tässä laissa ei toisin säädetä, 
on soveltuvin osin muutoin voimassa, mitä 
työntekijäin eläkelain 3 § :n 2-4 momentissa, 
4 §:n 1, 3, 5 ja 6 momentissa, 4 a-4 d, 4 f ja 4 
g §:ssä, 5 b §:n 3 ja 4 momentissa, 5 c, 7 a-10 
ja 12 §:ssä, 13 §:n 3 momentissa, 14, 15 a-18 
ja 19 a-23 §:ssä on säädetty. 

Ehdotus 

1 § 
Työntekijälle, joka sen vuoden jälkeen, jona 

hän on täyttänyt 13 vuotta, työskentelee metsä
työssä, uittotyössä, maatila- ja puutarhatalou
den eri töissä, maa-, vesi- ja talonrakennus
työssä, maanparannustyössä, turveteollisuus
työssä, satamatyössä tai kotimaanliikenteen 
aluksessa taikka, sikäli kuin asetuksella sääde
tään, muulla sellaisella alalla, jolle lyhytaikai
set työsuhteet ovat luonteenomaisia, on työn
antajan kustannettava eläketurva vanhuuden 
ja työkyvyttömyyden varalta sekä tälläisen 
työntekijän omaisille perhe-eläketurva tämän 
lain mukaan. Jos tässä laissa ei toisin säädetä, 
on soveltuvin osin muutoin voimassa, mitä 
työntekijäin eläkelain 3 §:n 2-4 momentissa, 
4 §:n 1, 3, 5 ja 6 momentissa, 4 a-4 d, 4 f ja 4 
g §:ssä, 5 b §:n 3 ja 4 momentissa, 5 c, 7 a
JOa ja 12 §:ssä, 13 §:n 3 momentissa, 14, 
15 a-18 ja 19 a-23 §:ssä on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 




