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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yrittäjien eläkelain 
10 §:n ja maatalousyrittäjien eläkelain 13 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN P ÄÄASIALLI!\'EN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittä
jien eläkelakia ja maatalousyrittäjien eläkela
kia. Ehdotuksen mukaan yrityksen saneerauk
sesta annet11'11lain ja yksityishenkilön velkajär
jestelystä annetun lain mukaisen menettelyn 
samoin kuin vastaavan vapaaehtoisen menette
lyn piiriin kuuluvia saatavia käsiteltäisiin niin 
sanottuina epävarmoina saatavina määrättäes
sä yrittäjien eläkelaissa tarkoitettujen vakuu
tusmaksurahastojen riittävyyttä silloin, kun 
määrätään valtion osuuden suuruus. Siltä osin 
kuin vakuutusmaksusaatavista on luovuttu, ne 
katsottaisiin valtion osuutta määrättäessä me-

netetyiksi. Samoin meneteltäisiin maatalous
yrittäjien eläkelain mukaista valtion osuutta 
määrättäessä. 

Ehdotetut muutokset lisäisivät aluksi valtion 
osuuden määrää yrittäjien eläkelain ja maata
lousyrittäjien eläkelain mukaisista eläkemenois
ta enimmillään noin 6 miljoonalla markalla 
vuodessa. Tämä on otettu huomioon valtion 
vuoden 1994 talousarvioesityksessä. Pidemmäl
lä aikavälillä muutoksilla ei olisi valtion osuu
den määrään sanottavaa merkitystä. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuo
den 1994 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila 

Laki yrityksen saneerauksesta (47/93) ja laki 
yksityishenkilön velkajärjestelystä (57/93) tuli
vat voimaan 8 päivänä helmikuuta 1993. Nii
den mukaan taloudellisissa vaikeuksissa oleval
le velalliselle voidaan laatia saneeraus- tai 
maksuohjelma, jonka mukaisesti hän maksaa 
velkansa. Ohjelmassa voidaan muun muassa 
muuttaa velan maksuaikataulua, lukea mak
suerät ensin pääoman ja vasta sitten luottokus
tannusten suoritukseksi, alentaa jäljellä olevaan 
luottoaikaan kohdistuvia luottokustannuksia 
sekä alentaa velan määrää tai eräissä tapauk
sissa jopa luopua kokonaan velkasaatavasta. 
Jos saneeraus- tai maksuohjelmaa ei noudateta 
tai jos velallisen maksukyky palautuu, ohjelma 
voidaan rauettaa tai sitä voidaan muuttaa. 

Yrityksen saneerauksesta ja yksityishenkilön 
velkajärjestelystä annettujen lakien mukaan 
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yrityksen saneerausmenettelystä ja yksityishen
kilön velkajärjestelystä päättää tuomioistuin. 
Mainittuja lakeja valmistettaessa ja säädettäes
sä on lisäksi lähdetty siitä, että lakien säätämi
sen myötä velkojat ja velalliset voisivat myös 
käyttää näissä laeissa säädetyn menettelyn si
jasta sellaista vapaaehtoista, tuomioistuimen 
ulkopuolella .tapahtuvaa sopimusmenettelyä, 
jossa noudatetaan näissä laeissa säädettyjä pe
riaatteita. Tämän mahdollistaa muun muassa 
yrityksen saneerauksesta annetun lain 97 § ja 
yksityisen henkilön velkajärjestelystä annetun 
lain 78 §. 

Yrittäjien eläkelain, jäljempänä YEL, 10 §:n 
2 momentin mukaan vakuutusmaksurahastoja 
määrättäessä ei oteta huomioon niitä maksa
matta jääneitä vakuutusmaksuja, jotka on jä
tetty ulosottotoimin perittäviksi tai valvottu 
konkurssissa. Jos näin määrätty rahasto ei riitä 
eläkkeisiin ja muihin etuuksiin, valtio suorittaa 



2 1993 vp - HE 308 

puuttuvan osan. Säännös koskee vähim
mäiseläketurvaa. Vapaaehtoiset lisäedut jäävät 
sen soveltamisalan ulkopuolelle. Vastaavat pe
riaatteet on toteutettu maatalousyrittäjien elä
kelain, jäljempänä MYEL, 13 §:n 1 momentis
sa. 

2. Ehdotetut muutokset 

Saneerausmenettelyn ja velkajärjestelyn tar
koituksena on estää elinkelpoisten yritysten 
joutuminen tarpeettomasti konkurssiin ja tukea 
maksuvaikeuksissa olevia velallisia siten, että 
he paremmin selviytyisivät veloistaan. 

Myös työeläkelakien mukaiset vakuutusmak
susaatavat voivat olla yrityksen saneerausme
nettelyn tai yksityishenkilön velkajärjestelyn 
piiriin kuuluvia velkoja. Tällaisten saatavien 
osalta työeläkelaitosten tulee yrityksen sanee
rauksesta ja yksityishenkilön velkajärjestelystä 
annettujen lakien mukaisesti osallistua näissä 
laeissa edellytettyihin toimiin ja näiden lakien 
mukaisista toimenpiteistä aiheutuvat seuraa
mukset sitovat myös työeläkelaitoksia velkoji
na. Tämä koskee tuomioistuimen johdolla ta
pahtuvaa saneerausmenettelyä ja velkajärjeste
lyä. 

Työeläkelaitosten edun mukaista olisi, että 
ne voisivat työeläkkeiden rahoituksen häiriin
tymättä suostua tuomioistuimen ulkopuolella 
tapahtuvaan vapaaehtoiseen velkajärjestelyyn 
silloin, kun yrityksen saneerauksesta annetun 
lain tai yksityishenkilön velkajärjestelystä an
netun lain edellytykset Saneerausmenettelylie 
tai velkajärjestelylle ovat olemassa. Vapaaeh
toinen sopimusmenettely olisi yksinkertaisempi 
ja nopeampi toteuttaa kuin tuomioistuimen 
johdolla tapahtuva saneerausmenettely tai vel
kajärjestely. Vapaaehtoinen menettely säästäisi 
myös tuomioistuinten työtä sekä asianosaisten 
ja yhteiskunnan kustannuksia. Yksityisen puo
len työeläkelainsäädäntöä tulisikin kehittää si
ten, että edistettäisiin työeläkelaitosten mah
dollisuuksia suostua tuomioistuimen johdolla 
tapahtuvan saneerausmenettelyn tai velkajär
jestelyn sijasta niitä vastaavaan vapaaehtoiseen 
velka järjestelyyn. 

Onnistuessaan saneerausmenettelyt ja velka
järjestelyt vähentäisivät tarpeettomia konkurs
seja ja ulosottoja ja näin pidemmällä aikavälillä 
myös epävarmat vakuutusmaksusaatavat vä
henisivät ja valtion osuus eläkemenoista pie
nenisi. 

Saneerausmenettelyn tai velkajärjestelyn 

taikka niitä vastaavan vapaaehtoisen menette
lyn piiriin kuuluvia vakuutusmaksusaatavia, 
joista on saneeraus- tai maksuohjelmassa luo
vuttu, ei voida enää myöhemminkään periä 
velalliselta, ellei velkajärjestely jostakin syystä 
raukea. Tästä syystä maksamatta jääneitä va
kuutusmaksuja ei tulisi myöskään ottaa huo
mioon vakuutusmaksurahastoja määrättäessä 
ja valtion osuutta laskettaessa. Myöskään sil
loin kun vakuutusmaksusaatavaa peritään ve
lalliselta saneerausohjelman tai maksuohjelman 
mukaisesti, ei vakuutusmaksusaatavaa olisi 
epävarmana saatavana tarkoituksenmukaista 
ottaa huomioon YEL:ssa tarkoitettuja vakuu
tusmaksurahastoja ja YEL:n ja MYEL:n mu
kaista valtion osuutta määrättäessä. 

Edellä olevan perusteella YEL:n 10 §:n 2 
momenttia ja MYEL 13 §:n 1 momenttia eh
dotetaan muutettavaksi siten, ettei YEL:ssa 
tarkoitettuja vakuutusmaksurahastoja ja 
YEL:n ja MYEL:n mukaista valtion osuutta 
määrättäessä otettaisi huomioon saneerausme
nettelyn tai velkajärjestelyn piiriin kuuluvia 
vakuutusmaksusaatavia. Sama koskisi vapaa
ehtoisessa velkajärjestelyssä olevia vakuutus
maksusaatavia. Näin ollen nämä saatavat tuli
sivat samaan asemaan kuin ulosotossa ja kon
kurssissa valvotut vakuutusmaksusaatavat. 

Ehdotetuista lainmuutoksista seuraisi, että 
valtion osuus YEL:n ja MYEL:n mukaisista 
eläkemenoista kasvaa välittömästi yrityksen 
saneerausmenettelyn, yksityishenkilön velkajär
jestelyn ja näitä vastaavan vapaaehtoisen vel
kajärjestelyn piiriin kuuluvien saatavien mää
rällä. Siltä osin kuin vakuutusmaksusaatavia 
on alennettu tai niistä on kokonaan luovuttu 
saneeraus- tai maksuohjelmassa, ne poistetaan 
välittömästi YEL:n ja MYEL:n mukaisesta 
vakuutusmaksutulosta. Myöskään niitä vakuu
tusmaksusaatavia, joita peritään ohjelman mu
kaisesti, ei niiden saamisen epävarmuuden 
vuoksi oteta YEL:n mukaisia vakuutusmaksu
rahastoja ja YEL:n ja MYEL:n mukaista val
tion osuutta määrättäessä huomioon. Kun täl
lainen saatava saadaan sittemmin perittyä ve
lalliselta, se otetaan vakuutusmaksutulona huo
mioon vakuutusmaksurahastossa ja valtion 
osuudessa. 

Jos saneerausmenettely tai velkajärjestely 
taikka niitä vastaava vapaaehtoinen menettely 
sittemmin jostakin syystä raukeaa, eläkelaitok
sen oikeudet palautuvat ennalleen ja kirjatut 
luottotappiot peruutetaan. 
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3. Esityksen Yaikutukset 

Ehdotettujen muutosten valtiontaloudelliset 
vaikutukset olisivat vähäisiä. 

Yrityksen saneerausmenettelyn ja yksityis
henkilön velkajärjestelyn sekä niitä vastaavan 
vapaaehtoisen menettelyn piiriin kuuluvia 
YEL:n ja MYEL:n mukaisia vakuutusmak
susaatavia arvioidaan olevan vuonna 1993 yh
teensä noin 6 miljoonaa markkaa. Tästä mää
rästä noin 5,5 miljoonan markan arvioidaan 
olevan sellaisia saatavia, joiden perinnästä elä
kelaitokset joutuisivat luopumaan saneeraus
tai maksuohjelmassa välittömästi ja 0,5 miljoo
nan jäävän perittäväksi saneeraus- tai mak
suohjelman mukaisesti velalliselta. 

Valtion osuus kasvaisi siten ehdotettujen 
muutosten vuoksi heti noin 6 miljoonalla mar
kalla, mutta lopullinen muutoksista johtuva 
valtion osuuden kasvu olisi noin 5,5 miljoonaa 
markkaa. Koska suuri osa vakuutusmaksuve
lallisista joutuisi kuitenkin ilman saneerausme
nettelyä tai velkajärjestelyä konkurssiin tai 
ulosoton kohteeksi, ei todellinen valtion osuu
den kasvu olisi vuositasolla 5,5 miljoonaa 
markkaa vaan huomattavasti vähäisempi. Pit
källä aikavälillä onnistuneet saneerausmenette
lyt ja velkajärjestelyt pikemminkin vähentäisi
vät epävarmoja vakuutusmaksusaatavia ja pie
nentäisivät valtion osuutta. 

4. Asian Yalmistelu 

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysmi-

nisteriössä virkatyönä eläketurvakeskuksen eh
dotuksen pohjalta. Valmistelun aikana sosiaali
ja terveysministeriö on kuullut oikeusministeri
ön lainvalmisteluosastoa, Työeläkelaitosten 
Liittoa, Maatalousyrittäjien eläkelaitosta, Suo
men Yrittäjien Keskusliittoa ja Maa- ja metsä
taloustuottajain Keskusliittoa. 

5. Voimaantulo 

Ehdotetut muutokset ehdotetaan tuleviksi 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Niitä 
sovellettaisiin myös silloin, kun yrityksen sa
neerausmenettely tai yksityishenkilön velkajär
jestely taikka niitä vastaava vapaaehtoinen 
velkajärjestely on alkanut ennen lainmuutosten 
voimaantuloa. 

6. Säätäruisjärjestys 

Ehdotus ei heikennä toimeentulon lakisää
teistä perusturvaa, joten valtiopäiväjärjestyksen 
66 §:n 7 momentin mukainen lepäämäänjättä
mismahdollisuus ei tule sovellettavaksi ehdotet
tujen lakien käsittelyssä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 



4 1993 vp - HE 308 

1. 
Laki 

yrittäjien eläkelain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun yrittäjien eläkelain (468/69) 10 §:n 2 momentti, 

sellaisena kuin se on 29 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa laissa (601/90), seuraavasti: 

10 § 

Eläkelaitokset vastaavat tämän lain mukai
sista eläkkeistä ja muista etuuksista 1 momen
tin mukaisten vakuutusmaksurahastojensa suh
teessa. Vakuutusmaksurahastoja määrättäessä 
ei kuitenkaan oteta huomioon niitä maksamat
ta jääneitä vakuutusmaksuja, jotka on jätetty 
ulosottotoimin perittäviksi tai valvottu kon
kurssissa. Vakuutusmaksurahastoja määrättä
essä ei myöskään oteta huomioon sellaisia 
maksamatta olevia vakuutusmaksuja, jotka si
sältyvät yrityksen saneerauksesta annetussa 
laissa ( 47 /93) tarkoitettuun saneerausohjelmaan 
tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa 
laissa (57/93) tarkoitettuun maksuohjelmaan 
taikka sellaiseen vapaaehtoiseen velkajärjeste
lyyn, joka sisällöltään vastaa mainituissa laeis-

sa säädettyjä periaatteita. Jos näin määrätty 
vakuutusmaksurahasto ei riitä edellä tarkoitet
tuihin eläkkeisiin ja muihin etuuksiin, valtio 
suorittaa puuttuvan osan. Valtion tulee, sen 
mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään, 
suorittaa kunakin vuotena ennakkona määrä, 
joka vastaa valtion osuutena suoritettavaksi 
arvioitua määrää. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994. 

Tätä lakia sovelletaan mvös silloin. kun 
yrityksen saneerausmenettely tai yksityishenki
lön velkajärjestely taikka niitä vastaava vapaa
ehtoinen velkajärjestely on alkanut ennen tä
män lain voimaantuloa. 
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2. 
Laki 

maatalousyrittäjien eläkelain 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain (467/69) 13 §:n 1 

momentti, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1222/88), 
seuraavasti: 

13 § 
Tämän lain mukaisten eläkkeiden ja muiden 

etuuksien kustannuksista vastaavat maatalous
yrittäjien eläkelaitos ja valtio. Maatalousyrittä
jien eläkelaitoksen kustannettava osuus muo
dostuu eläkelaitoksen saamista vakuutusmak
suista, joista on vähennetty eläkelaitoksen koh
tuulliset hoitokulut, ja sijoitusten tuotoista. 
Valtio vastaa eläkkeiden ja muiden etuuksien 
kustannuksista muilta osin. Ryhmähenkiva
kuutuksen korvausmenoista valtion vastuulla 
on kuitenkin yksi kolmannes. Vakuutusmak
suina ei oteta huomioon niitä maksamatta 
jääneitä vakuutusmaksuja, jotka on jätetty 
ulosottotoimin perittäviksi tai valvottu kon
kurssissa. Vakuutusmaksuina ei myöskään ote
ta huomioon sellaisia maksamatta olevia va-
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kuutusmaksuja, jotka sisältyvät yrityksen sa
neerauksesta annetussa laissa (47/93) tarkoitet
tuun saneerausohjelmaan tai yksityishenkilön 
velkajärjestelystä annetussa laissa (57/93) tar
koitettuun maksuohjelmaan taikka sellaiseen 
vapaaehtoiseen velkajärjestelyyn, joka sisällöl
tään vastaa mainituissa laeissa säädettyjä peri
aatteita. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994. 

Tätä lakia sovelletaan myös silloin, kun 
yrityksen saneerausmenettely tai yksityishenki
lön velkajärjestely taikka niitä vastaava vapaa
ehtoinen velkajärjestely on alkanut ennen tä
män lain voimaantuloa. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Jorma Huuhtanen 
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Liite 

1. 
Laki 

yrittäjien eläkelain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun yrittäjien eläkelain (468/69) 10 §:n 2 momentti, 

sellaisena kuin se on 29 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa laissa (601/90), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

10 § 

Eläkelaitokset vastaavat tämän lain mukai
sista eläkkeistä ja muista etuuksista 1 momen
tin mukaisten vakuutusmaksurahastojensa suh
teessa. Vakuutusmaksurahastoja määrättäessä 
ei kuitenkaan oteta huomioon niitä maksamat
ta jääneitä vakuutusmaksuja, jotka on jätetty 
ulosottotoimin perittäviksi tai valvottu kon
kurssissa. Jos näin määrätty vakuutusmaksura
hasto ei riitä edellä tarkoitettuihin eläkkeisiin ja 
muihin etuuksiin, valtio suorittaa puuttuvan 
osan. Valtion tulee, sen mukaan kuin asetuk
sella tarkemmin säädetään, suorittaa kunakin 
vuotena ennakkona määrä, joka vastaa valtion 
osuutena suoritettavaksi arvioitua määrää. 

Ehdotus 

10 § 

Eläkelaitokset vastaavat tämän lain mukai
sista eläkkeistä ja muista etuuksista 1 momen
tin mukaisten vakuutusmaksurahastojensa suh
teessa. Vakuutusmaksurahastoja määrättäessä 
ei kuitenkaan oteta huomioon niitä maksamat
ta jääneitä vakuutusmaksuja, jotka on jätetty 
ulosottotoimin perittäviksi tai valvottu kon
kurssissa. Vakuutusmaksurahastoja määrättäes
sä ei myöskään oteta huomioon sellaisia maksa
matta olevia vakuutusmaksuja, jotka sisältyvät 
yrityksen saneerauksesta annetussa laissa 
( 47/93) tarkoitettuun saneerausohjelmaan tai 
yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa 
laissa ( 57193) tarkoitettuun maksuohjelmaan 
taikka sellaiseen vapaaehtoiseen velkajäJjeste
lyyn, joka sisällöltään vastaa mainituissa laeissa 
säädettyjä periaatteita. Jos näin määrätty va
kuutusmaksurahasto ei riitä edellä tarkoitettui
hin eläkkeisiin ja muihin etuuksiin, valtio suo
rittaa puuttuvan osan. Valtion tulee, sen mu
kaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään, 
suorittaa kunakin vuotena ennakkona määrä, 
joka vastaa valtion osuutena suoritettavaksi 
arvioitua määrää. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994. 

Tätä lakia sovelletaan myös silloin, kun yri
tyksen saneerausmenettely tai yksityishenkilön 
velkajärjestely taikka niitä vastaava vapaaehtoi
nen velkajärjestely on alkanut ennen tämän lain 
voimaantuloa. 
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2. 
Laki 

maatalousyrittäjien eläkelain 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain (467/69) 13 §:n 

momentti, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1222/88), 
seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

13 § 
Tämän lain mukaisten eläkkeiden ja muiden 

etuuksien kustannuksista vastaavat maatalous
yrittäjien eläkelaitos ja valtio. Maatalousyrittä
jien eläkelaitoksen kustannettava osuus muo
dostuu eläkelaitoksen saamista vakuutusmak
suista, joista on vähennetty eläkelaitoksen koh
tuulliset hoitokulut, ja sijoitusten tuotoista. 
Valtio vastaa eläkkeiden ja muiden etuuksien 
kustannuksista muilta osin, kuitenkin niin, että 
ryhmähenkivakuutuksen korvausmenoista val
tion vastuulla on yksi kolmannes. Vakuutus
maksuina ei oteta huomioon niitä maksamatta 
jääneitä vakuutusmaksuja, jotka on jätetty 
ulosottotoimin perittäviksi tai valvottu kon
kurssissa. 

Ehdotus 

13 § 
Tämän lain mukaisten eläkkeiden ja muiden 

etuuksien kustannuksista vastaavat maatalous
yrittäjien eläkelaitos ja valtio. Maatalousyrittä
jien eläkelaitoksen kustannettava osuus muo
dostuu eläkelaitoksen saamista vakuutusmak
suista, joista on vähennetty eläkelaitoksen koh
tuulliset hoitokulut, ja sijoitusten tuotoista. 
Valtio vastaa eläkkeiden ja muiden etuuksien 
kustannuksista muilta osin. Ryhmähenkiva
kuutuksen korvausmenoista valtion vastuulla 
on kuitenkin yksi kolmannes. Vakuutusmaksui
na ei oteta huomioon niitä maksamatta jääneitä 
vakuutusmaksuja, jotka on jätetty ulosottotoimin 
perittäviksi tai valvottu konkurssissa. Vakuutus
maksuina ei mvöskään oteta huomioon sellaisia 
maksamatta ol~via vakuutusmaksuja, jotka sisäl
tyvät yrityksen saneerauksesta annetussa laissa 
( 47193) tarkoitettuun saneerausohjelmaan tai 
yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa 
laissa ( 57/93) tarkoitettuun maksuohjelmaan 
taikka sellaiseen vapaaehtoiseen velkajäljeste
lyyn, joka sisällöltään vastaa mainituissa laeissa 
säädettyjä periaatteita. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994. 

Tätä lakia sovelletaan myös silloin, kun yri
tyksen saneerausmenettely tai yksityishenkilön 
velkajärjestely taikka niitä vastaava vapaaehtoi
nen velkajä1jestely on alkanut ennen tämän lain 
voimaantuloa. 




