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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lyhytaikaisissa työ
suhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 ja 11 §:n sekä eräiden 
työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain 9 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi lyhyt
aikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin elä
kelain ja eräiden työsuhteessa olevien taiteili
joiden ja toimittajien eläkelain säännöksiä, 
jotka koskevat näiden lakien mukaista elä
keturvaa haitavien eläkekassojen sijoitusten 
vakuuksia. Henki- ja eläkevakuutusyhtiöt ovat 
voineet vakuutusyhtiölain mukaan sijoittaa va
rojaan sanottuja eläkekassoja vapaammin. Esi-

tyksen tarkoituksena on poistaa tämä eroavai
suus yhtenäistämällä soveltuvin osin kyseisten 
eläkekassojen sijoitustoiminnan vakuuksia 
koskevat säännökset vastaavien henki- ja elä
kevakuutusyhtiöiden sijoitustoimintaa koske
vien säännösten kanssa. 

Ehdotetut muutokset ovat tarkoitetut tule
maan voimaan I päivänä helmikuuta I99l. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Säännökset lyhytaikaisissa työsuhteissa ole
vien työntekijäin eläkelain (134/62) mukaista 
eläketurvaa hoitavan työeläkekassan varojen 
sijoittamisesta sisältyvät lain II §:ään. Vastaa
va säännös eräiden työsuhteessa olevien taiteili
joiden ja toimittajien eläkelain (662/85) mu
kaista eläketurvaa hoitavan esiintyvien taiteili
joiden eläkekassan varojen sijoittamisesta on 
viimeksi mainitun lain 9 §:ssä. Niiden mukaan 
sijoitukset on tehtävä varmuutta, rcaaliarvon 
säilyvyyttä, tuottoa ja eläkekassan maksuval
miutta silmällä pitäen. 

Nykyiset säännökset asettavat eläkekassojen 
sijoitustoiminnalle eräiltä osin ankarammat va
kuusvaatimukset kuin vakuutusyhtiölain 
(1062/79) 10 luvun 3 §:n 1 momentti asettaa 
henki- ja eläkevakuutusyhtiöiden sijoitustoi
minnalle. Työeläkekassan ja esiintyvien taiteili-

JOI46HH 

joiden eläkekassan on otettava sijoitustensa 
vakuudeksi eläketurvakeskuksesta sijoitusluot
tovakuutus, jollei niiden vakuutena ole vakuu
tusyhtiölain 10 luvun 3 §:n 1 momentin 1-4 
kohdassa mainittuja tai niihin niiden laatuun 
ja varmuuteen nähden rinnastettavia arvopape
reita tai sitoumuksia taikka sijoitusta arvoltaan 
vastaavaa kiinteää omaisuutta. Sen sijaan 
henki- ja eläkevakuutusyhtiöiden sijoitustoi
mintaa koskee saman momentin säännös, joq
ka mukaan vakuusvaatimukset täyttävien sijoi
tusten on oltava vähintään 85 prosenttia yh
tiöiden vakuutusmaksu- ja korvausvastuun yh
teismäärästä. Loppuosan henki- ja eläkevakuu
tusyhtiöiden sijoituksista ei tarvitse täyttää näi
tä vaatimuksia. Lisäksi pykälän I momentin 6 
kohtaan sisältyvän valtuutuksen mukaisesti yh
tiöiden sijoitusten katteena voivat olla myös 
muut sosiaali- ja terveysministeriön hyväksy
mät vakuudet. Sellaisia ovat muiden muassa 
yhtiöiden omistamat asunto- ja kiinteistöosa-
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keyhtiöiden osakkeet ja pörssinoteeratut osak
keet. Tällaisten sijoitusmuotojen käyttö on 
edellä kerrotuo mukaisesti mahdollista työelä
kekassalle ja esiintyvien taiteilijoiden eläkekas
salle vain, mikäli sijoituksen katteena on elä
keturvakeskuksen myöntämä sijoitusluottova
kuutus. 

Asiasisällöltään alkuperäisessä, vuodelta 
1962 peräisin olevassa muodossaan oleva lyhyt
aikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin elä
kelain 11 § ja eräiden työsuhteessa olevien 
taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain 9 § eivät 
ota riittävästi huomioon työeläkekassan ja 
esiintyvien taiteilijoiden eläkekassan tarvetta ja 
nykyisiä edellytyksiä sijoittaa varojaan moni
puolisemmin. Säännös säädettiin aikanaan 
koskemaan useampia työeläkekassoja, jolloin 
varovaisuus vakuusvaatimuksissa on varmasti 
ollut paikallaan. Työeläkekassan ja esiintyvien 
taiteilijoiden eläkekassan sijoitustoiminnan ny
kyinen laajuus ja niiden käytettävissä olevat 
voimavarat huomioon ottaen ei ole perusteltua 
edellyttää niiltä henki- ja eläkevakuutusyhtiöi
hin verrattuna ankarampia ja lisäkustannuksia 
aiheuttavia vakuusvaatimuksia eikä myöskään 
asettaa taloudellista vastuuta työeläkekassan ja 
esiintyvien taiteilijoiden eläkekassan sijoitus
toiminnasta eläketurvakeskukselle. Myös va
kuutustoimintaa koskevien ohjeiden antamisen 
yksinkertaistamiseksi ja epätietoisuutta aiheut
taneiden tulkintakysymysten välttämiseksi olisi 
perusteltua muuttaa näiden eläkelaitosten sijoi
tustoimintaa koskevat vakuussäännökset mah
dollisimman yhtenäisiksi henki- ja eläkevakuu
tusyhtiöiden vastaavien vaatimusten kanssa. 

Edellä olevan perusteella ehdotetaan, että 
työeläkekassan ja esiintyvien taiteilijoiden elä
kekassan sijoitusten vakuutena ei enää edellä 
kerrotuo mukaisesti vaadittaisi eläketurvakes
kuksen sijoitusluottovakuutusta ja että niiden 

sijoitustoimintaan sovellettaisiin soveltuvin 
osin vakuutusyhtiölain 10 luvun 3 §:n sään
nöksiä. Koska eläkekassailta ei vaadita henki
ja eläkevakuutusyhtiöiden tapaan omaa pää
omaa, olisi kuitenkin perusteltua, että vakuus
vaatimus olisi jonkin verran suurempi kuin 
henki- ja eläkevakuutusyhtiöillä. Tähän liittyen 
ehdotetaan, että työeläkekassalta edellytettä
vien vakuusvaatimukset täyttävien sijoitusten 
vähimmäismäärä olisi 85 prosentin sijasta 90 
prosenttia laskettuna lyhytaikaisissa työsuhteis
sa olevien työntekijäin eläkelain 10 §:n 3 mo
mentissa tarkoitetusta vakuutusmaksurahastos
ta. Vastaava muutos ehdotetaan tehtäväksi 
eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja 
toimittajien eläkelakiin. 

2. Esityksen valtiontaloudelliset 
vaikutukset 

Esityksellä ei ole valtiontaloudellista merki
tystä. 

3. Riippuvuus muista esityksistä 

Eduskunnalle on annettu myös hallituksen 
esitys laiksi työntekijäin eläkelain ja lyhytaikai
sissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 
1 §:n muuttamisesta (hall.es. 138/1990 vp.) 
sekä hallituksen esitys kuntoutusta koskevan 
lainsäädännön uudistamisesta (hall.es. 259/ 
1990 vp.), joissa kummassakin ehdotetaan 
muutettavaksi lyhytaikaisissa työsuhteissa ole
vien työntekijäin eläkelain 1 §:ää. Nämä kol
messa eri esityksessä samaan pykälään ehdote
tut muutokset tulee sovittaa yhteen sen mu
kaan, missä järjestyksessä eri ehdotukset hy
väksytään ja vahvistetaan. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lyhytaikaisissa työsuhteissa 
olevien työntekijäin eläkelaki 

1 §. Muutosehdotuksilla ei ole tarkoitus ko
konaan poistaa sitä mahdollisuutta, että työ
eläkekassa voisi hakea sijoitustensa vakuudeksi 
eläketurvakeskuksen sijoitusluottovakuutuk-

sen. Sen vuoksi pykälän 1 momentin toisessa 
virkkeessä oleviin työntekijäin eläkelain (395/ 
61) pykäliä koskeviin viittauksiin on lisätty 
viittaus myös sen 13 §:n 4 momenttiin, mikä 
säilyttää eläketurvakeskuksen sijoitusluottova
kuutuksen edelleen työeläkekassan sijoitusten 
vakuusvaihtoehtona. 
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11 §. Pykälän toisen momentin ensimmäinen 
virke on muutettu sanonnaltaan vastaamaan 
eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja 
toimittajien eläkelain 9 §:n ensimmäistä virket
tä. Sen mukaan sijoitukset on tehtävä var
muutta, reaaliarvon säilyvyyttä, tuottoa ja elä
kekassan maksuvalmiutta silmällä pitäen. Eh
dotus ei näin ollen merkitse luopumista sijoi
tustoiminnan varmuusvaatimuksista. Pykälän 
2 momentin kolmas virke on muutettu siten, 
että se sisältää nykyisen osittaisviittauksen si
jasta viittauksen soveltuvin osin vakuutus
yhtiölain sijoitusten vakuuksia koskevaan 10 
luvun 3 §:ään. Kyseisen pykälän säännöksistä 
1 momentin 7 kohta ja 2 momentti, siltä osin 
kuin 2 momentissa on kysymys jälleenvakuu
tuksenantajan vastuun katekelpoisuutta koske
vista säännöksistä, eivät tule koskemaan työ
eläkekassaa. Muutetun säännöksen mukaan 
työeläkekassan vakuusvaatimukset täyttävien 
sijoitusten tulee kattaa vähintään 90 prosenttia 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työnteki
jäin eläkelain 10 §:n 3 momentissa tarkoitetus
ta vakuutusmaksurahastosta. Käytännössä 
muutos merkitsee myös sitä, että työeläkekas-

1. 

san on laadittava vakuutusyhtiölain 10 luvun 
3 §:n 1 momentissa tarkoitettu kateluettelo. 

2. Eräiden työsuhteessa olevien 
taiteilijoiden ja toimittajien 
eläkelaki 

Lain 9 §:ään on tehty vastaavat muutokset 
kuin lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työn
tekijäin eläkelain 11 §:ään. Lain 11 §:ään sisäl
tyy jo lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työn
tekijäin eläkelain 1 §:ään lisättyä viittaussään
nöstä vastaava säännös. 

3. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä 
helmikuuta 1991. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain I ja II §:n muuttamisesta 

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

eläkelain (134/62) 1 §:n 1 momentti ja 11 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti 11 päivänä marraskuuta 1988 annetussa laissa 

(923/88) ja 11 §:n 2 momentti 10 päivänä huhtikuuta 1981 annetussa laissa (258/81), 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 tällaisten 

työntekijäin omaisille perhe-eläketurva tämän 
lain mukaan. Mikäli tässä laissa ei toisin sääde
tä, 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-7 c, 8, 8 a, 8 b, 9, 9 a ja 10 §:ssä, 
12 §:ssä, 13 §:n 3 ja 4 momentissa, 14, 15 a, 
15 b, 16, 17, 17 aja 18 §:ssä sekä 19 a-19 d, 
20, 21, 21 a, 21 b, 22 ja 23 §:ssä säädetään. 



4 1990 vp. - HE n:o 290 

11§ 

Sijoitukset on tehtävä silmällä pitäen var
muutta, reaaliarvon säilymistä, tuottoa ja elä
kekassan maksuvalmiutta. Sijoitusten vakuuk
sien osalta noudatetaan soveltuvin osin vakuu
tusyhtiölain (1062/79) 10 luvun 3 §:n säännök
siä. Edellä 10 §:n 3 momentissa tarkoitetun 
vakuutusmaksurahaston katteesta on kuitenkin 

2. 

luetteloitava määrä, joka sosiaali- ja terveysmi
nisteriön määräämien perusteiden mukaan ar
vioituna on vähintään 90 prosenttia vakuutus
maksurahastosta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 

päivänä 

Laki 
eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetun eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja 

toimittajien eläkelain (662/85) 9 §:n 2 momentti seuraavasti: 

9§ 

Sijoitukset on tehtävä silmällä pitäen var
muutta, reaaliarvon säilymistä, tuottoa ja elä
kekassan maksuvalmiutta. Sijoitusten vakuuk
sien osalta noudatetaan soveltuvin osin vakuu
tusyhtiölain (1062/79) 10 luvun 3 §:n säännök
siä. Edellä 7 §:n 3 momentissa tarkoitetun 

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 1990 

vakuutusmaksurahaston katteesta on kuitenkin 
luetteloitava määrä, joka sosiaali- ja terveys
ministeriön määräämien perusteiden mukaan 
arvioituna on vähintään 90 prosenttia vakuu
tusmaksurahastosta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Tuulikki Hämäläinen 
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Liite 

1. 
Laki 

lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 ja 11 §:n muuttamisesta 

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

eläkelain (134/62) 1 §:n 1 momentti ja 11 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 1 § :n 1 momentti 11 päivänä marraskuuta 1988 annetussa laissa 

(923/88) ja 11 §:n 2 momentti 10 päivänä huhtikuuta 1981 annetussa laissa (258/81), 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 tällaisen 
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 tällaisten 
työntekijäin omaisille perhe-eläketurva tämän 
lain mukaan. Mikäli tässä laissa ei toisin sääde
tä, 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-7 c, 8, 8 b, 9, 9 aja JO §:ssä, 12 §:ssä, 
13 §:n 3 ja 4 momentissa, 14, 15 a, 15 b, 16, 
17, 17 aja 18§ :ssä sekä 19 a-19 d, 20, 21, 
21 a, 21 b, 22 ja 23 §:ssä säädetään. 

11§ 

Sijoitukset on tehtävä silmällä pitäen var
muutta, tuottoa ja eläkekassan maksuvalmiut
ta. Varmuutta arvioitaessa on kiinnitettävä 
huomiota myös sijoitusten reaaliarvon säilymi
seen. Jollei sijoituksen vakuutena ole vakuu
tusyhtiölain (1062/79) 10 luvun 3 §:n 1 mo
mentin 1-4 kohdassa mainittuja tai niihin 
niiden laatuun ja varmuuteen nähden rinnas
tettavia arvopapereita tai sitoumuksia taikka 

Sijoitukset on tehtävä silmällä pitäen var
muutta, reaaliarvon säilymistä, tuottoa ja elä
kekassan maksuvalmiutta. Sijoitusten vakuuk
sien osalta noudatetaan soveltuvin osin vakuu
tusyhtiölain (1062/79) 10 luvun 3 §:n säännök
siä. Edellä JO §:n 3 momentissa tarkoitetun 
vakuutusmaksurahaston katteesta on luet
teloilava määrä, joka sosiaali- ja terveysminis
teriön määräämien perusteiden mukaan arvioi-
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Voimassa oleva laki 

sijoitusta arvoltaan vastaavaa kiinteätä omai
suutta, on sijoituksen vakuudeksi otettava elä
keturvakeskuksesta sijoitusluottovakuutus. 

2. 

Ehdotus 

tuna on vähintään 90 prosenttia vakuutus
maksurahastosta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 

päivänä 

Laki 
eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetun eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja 

toimittajien eläkelain (662/85) 9 §:n 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Sijoitukset on tehtävä silmällä pitäen var
muutta, reaaliarvon säilymistä, tuottoa ja elä
kekassan maksuvalmiutta. Sijoitusten vakuute
na tulee olla vakuutusyhtiölain (1062179) 10 
luvun 3 §:n 1 momentin 1-4 kohdassa mainit
tuja tai niihin laatuun ja varmuuteen nähden 
rinnastettavia arvopapereita tai sitoutuksia 
taikka sijoitusta arvoltaan vastaavaa kiinteän 
omaisuutta tahi eläketurvakeskuksen antama 
sijoitusluottovakuutus. 

Ehdotus 

9 § 

Sijoitukset on tehtävä silmällä pitäen var
muutta, reaaliarvon säilymistä, tuottoa ja elä
kekassan maksuvalmiutta. Sijoitusten vakuuk
sien osalta noudatetaan soveltuvin osin vakuu
tusyhtiölain (1062179) 10 luvun 3 §:n säännök
siä. Edellä 7 § :n 3 momentissa tarkoitetun 
vakuutusmaksurahaston katteesta on kuitenkin 
luetteloilava määrä, joka sosiaali- ja terveys
ministeriön määräämien perusteiden mukaan 
arvioituna on vähintään 90 prosenttia vakuu
tusmaksurahastosta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 

päivänä 


