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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain, val
tion eläkerahastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muut
tamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan valtion eläkelakiin ja 
siihen liittyvään lainsäädäntöön sekä valtion 
eläkerahastosta annettuun lakiin eräitä pieneh
köjä muutoksia, jotka koskevat muun muassa 
viivästyskoron määrää, muutoksenhakumenet
telyn tarkentamista, täydennysosan maksamis
ta, tulevan ajan määräytymistä, loppukarens
siaikojen kohdentumista ja valtion eläkelauta-

. kunnan kokoonpanoa. Lisäksi ehdotetaan eräi-

tä tarkennuksia eläkepalkan laskentatapaan 55 
ikävuoden jälkeen sekä tavoitetasotakuuseen 
eräissä tapauksissa. Valtion eläkerahastosta an
nettua lakia ehdotetaan täydennettäväksi elä
kemaksujen perimistapaa ja tilintarkastusta 
koskevilla säännöksillä. 

Muutokset ovat tarkoitetut tulemaan voi
maan ensi tilassa . 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

1.1 Viivästyskorko valtion eläkerahastolle 

Valtion eläkelaissa (280/66;VEL) ja valtion 
eläkerahastosta annetussa laissa (1372/89; 
VERL) on säännökset yleisestä korkolain 
(633/82) mukaisesta 16 %:n suuruisesta viiväs
tyskorosta viivästyneille eläkesuorituksille ja 
viivästyneille eläkemaksuille. Korkolain mukai
nen kiinteä korko muuttui toukokuun alusta 
1995 Suomen Pankin vahvistamaksi vuotuisek
si viivästyskoroksi, joka perustuu kolmen kuu
kauden markkinakoron vuosikeskiarvoon edel
tävältä 12 kalenterikuukaudelta. Työeläkelake
ja, muun muassa VEL:a ja työntekijäin eläke
lakia (395/61;TEL) koskevat muutokset on jo 
tehty, tänä vuonna annetuilla laeilla (313 ja 
315/95). Valtion eläkerahastolle maksettava 
korko eläkemaksujen viivästyessä ehdotetaan 
määriteltäväksi samalla tavoin. Vastaavia muu
toksia ehdotetaan myös valtion eläkejärjestel
män piirissä olevia ammatillisia oppilaitoksia, 
opettajankoulutuslaitoksia ja musiikkioppilai
toksia koskeviin lakeihin. 
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1.2 Eläkevalitusten ohjaaminen 

Valtiokonttorin eläkeasiassa antamiin paa
töksiin haetaan muutosta valittamalla ensin 
valtion eläkelautakuntaan ja sen päätöksistä 
vuoden 1995 alusta vakuutusoikeuteen. Muu
toksenhaun tehostamiseksi ehdotetaan, että va
litukset ohjataan valtiokonttoriin, jotta selkeät 
ja riidattomat asiat voitaisiin oikaista nopeasti 
jo eläkelaitoksessa. Vastaava muutos on tehty 
TEL:iin. 

1.3. Valtion eläkelautakunnan kokoonpano 

Eläkevalitusten ensimmäisenä muutoksenha
kuasteena toimivassa valtion eläkelautakunnas
sa on nykyisin puheenjohtaja sekä kahdeksan 
varsinaista jäsentä, joista yksi on lääkäri ja 
neljä on määrätty työntekijäin edustavimpien 
keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Ny
kyisin keskusjärjestöjä on kolme Toimihenkilö
järjestö TVK:n lopetettua toimintansa. Tämän 
vuoksi keskusjärjestöjen ehdottamien jäsenten 



2 HE 51/1995 vp 

määrä ehdotetaan vähennettäväksi neljästä kol
meen. Lautakun- nan puheenjohtajan ja lääkä
rin riippumattomuutta edustettuina olevista 
työnantaja- ja työntekijätahoista ehdotetaan 
samalla korostettavaksi siten, että tämä tode
taan laissa. Muutoksen jälkeen lautakunnassa 
olisi riippumattomien puheenjohtajan ja lääkä
rin lisäksi kolme työnantajapuolen ja kolme 
työntekijäpuolen edustajaa. 

1.4. Eräitä VEL-turvan tarkennuksia 

Valtion eläkejärjestelmään otettiin vuoden 
1994 alusta säännökset palvelussuhteen niin 
sanotusta automaattisesta katkaisusta sen ka
lenterivuoden loppuun, jonka aikana edunsaaja 
täyttää 54 vuotta. Tarkoituksena on suojata 
ennen 55 vuoden ikää karttunut eläketurva 
uran loppupuolen ansiotason heilahduksilta. 
Jotta eläkehakemusten käsittelyssä ei tapahtuisi 
viivästyksiä, ehdotetaan katkaisu tehtäväksi 
siten, että sen jälkeen karttuvassa eläkkeessä · 
viimeisen vajaan vuoden ansioita ei oteta elä
kepalkan laskentaan. 

Eräissä tapauksissa VEL:n piiriin kuulu-vien 
henkilöiden on ollut mahdollista siirtyä van
huuseläkkeelle jo 60 vuoden iässä siirtymällä 
jopa vain kuukauden ajaksi peruskoulun viran
haltijaksi. Peruskoulun viranhaitijoilta ei ole 
edellytetty niin kuin aikaisemmilta muilta 63 
vuotta alemman eläkeiän ryhmiltä viimeisten 
viiden vuoden aikana vähintään kolmen vuo
den palvelusaikavaatimuksen eli niin sanotun 
loppukarenssin täyttämistä. Tällä tavoin on 
eläkkeelle voinut hakeutua peruskoulun viran
haltijan eläkeiässä sellainenkin henkilö, joka ei 
ole ollut koko työurallaan aiemmin lainkaan 
peruskoulun viranhaltijana. Tällaista järjestelyä 
ei voida pitää oikeudenmukaisena verrattuna 
muihin VEL:n piirissä oleviin henkilöihin. 
Lainsäädännössä olevan aukon poistamiseksi 
ehdotetaan VEL:n muuttamisesta annetun lain 
voimaantulosäännökseen lisättäväksi vastaavat 
kolmen vuoden ja kuuden kuukauden loppu
karenssivaatimukset kuin nykyisin koskevat 
muita 63 vuotta alempia eläkeikäryhmiä . 

VEL:n mukaisen vanhuuseläkkeen saajalle 
suoritetaan siihen saakka, kunnes hän saa 
oikeuden kansaneläkkeeseen, erityistä täyden
nysosaa, joka aiheutuu kansaneläkkeen pohja
osan huomioonottamisesta yhteensovitusrajan 
laskennassa. Täydennysosan määrä voi olla 
tänä vuonna enintään 437 markkaa. Muissa 

eläkelajeissa kuin vanhuuseläkkeissä edunsaa
jana on yleensä oikeus samanaikaisesti myös 
kansaneläkelain mukaiseen eläkkeeseen, jolloin 
täydennysosaa ei makseta. VEL:n mukainen 
työkyvyttömyyseläke ja työttömyyseläke muut
tuu vanhuuseläkkeeksi tavallisimmin 63 vuo
den iässä. Tällöin edunsaaja menettää kansan
eläkkeen, mutta saa sen yleensä heti takaisin 
ottamalla sen varhennettuna vanhuuseläkkee
nä. Tällaisissa tapauksissa VEL:n täydennysosa 
joudutaan ensin myöntämään ja sitten taas 
lakkauttamaan. Koska edunsaajalle menette
lystä ei yleensä ole hyötyä, ehdotetaan, että 
täydennysosaa ei suoritettaisi muuna kuin van
huuseläkkeenä alkaneen VEL-eläkkeen saajal
le. 

Tietyissä tapauksissa saatetaan irtisanotuille 
henkilöille maksaa irtisanomisajan palkkaa tai 
vastaavaa etua vielä palvelussuhteen päättymi
sen jälkeiseltä ajalta. Varsinkin ennen vuotta 
1988 tehdyissä sopimuspaikkaisten virkamies
ten sopimuksissa kolmen kuukauden irtisano
misajan palkka oli hyvin yleinen. Sopimuksiin 
perustuvat vanhat eläkeoikeudet voivat reali
soitua erilaisten organisaatiojärjestelyjen yhtey
dessä, muun muassa yhtiöitettäessä valtion 
liikelaitoksia. Silloin lakkautetaan yleensä lu
kuisia virkoja suoraan lain nojalla. Eräissä 
tapauksissa viran lakkauttamistilanteessa vir
kamiehelle saatetaan maksaa kolmen tai jopa 
kuuden kuukauden palkkaa vastaava korvaus. 
Milloin edunsaaja aikoo käyttää sopimukseen 
perustuvaa oikeuttaan jäädä eläkkeelle, on 
epäselvää, koska eläkkeen tulisi alkaa. VEL:n 
eläkkeen maksamista koskevaa säännöstä eh
dotetaan tarkennettavaksi siten, että eläkettä ei 
makseta irtisanomisaikaan kohdistuvan palkan 
tai vastaavan etuuden ajalta. 

Vuoden 1995 alusta voimaantulleen valtion 
eläkeuudistuksen siirtymäsäännöksiin sisältyy 
niin sanottu tavoitetasotakuu 1940-1959 syn
tyneille sellaisille vanhoille edunsaajille, joilla 
on oikeus valita niin sanottu erityinen eläkeikä 
ja joilla on eläkeaikaa yhteensä vähintään 30 
vuotta. Se takaa eläkkeen vähimmäistasoksi 60 
% eläkepalkasta, vaikka karttunut eläkepro
sentti olisi tätä pienempi. Takuu toimii luotsi
tehtävissä huonosti, koska luotsit eivät yleensä 
pysty tehtäväänsä vaadittavan aiemman meri
palvelun vuoksi aloittamaan uraansa nuorem
pina kuin 35 vuotiaina. Ne luotsit, joilla on 
vielä oikeus entiseen 55 vuoden eläkeikään, 
eivät näin ollen voi saavuttaa 30 vuotta eläke
aikaa. Tilanteen korjaamiseksi ehdotetaan luot-
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seille vastaavaa järjestelyä siten, että vähintään 
15 vuotta palvelleille taattaisiin 2 %:n karttuma 
valtion palveluksen ajalta. 

1.5. Eläkerahaston tilintarkastus ja eläkemak
sun periminen 

Valtion eläkerahastolle ehdotetaan järjestet
täväksi oma tilintarkastus. Rahasto olisi silti 
edelleen myös valtiontilintarkastajien ja valti
ontalouden tarkastusviraston tarkastuksen alai
nen. 

Valtion eläkemaksujen perimistavasta lai
minlyöntitilanteissa ei laissa ole toistaiseksi 
säännöksiä. Niiden tarpeellisuus on osoittautu
nut ilmeiseksi, koska varsinkin eräät valtion 
eläketurvan piiriin kuuluvat yksityiset yhteisöt 
pyrkivät joko viivästyttämään tai muuten lai
minlyömään maksuvelvollisuutensa täyttämis
tä. Eläkerahastolakia ehdotetaan muutettavak
si siten, että maksut voitaisiin laiminlyönnin 
ilmettyä periä takautuvasti kulumassa olevalta 
ja enintään kymmeneltä sitä edeltävältä vuo
delta. 

2. Esityksen vaikutukset 

Ehdotetut muutokset ovat pääasiassa pie
nehköjä eläketurvan ja sen hoidon tarkennuk
sia. Ehdotusten yhteisvaikutus ei aiheuttane 
eläkemenojen lisääntymistä eikä säästöjä. Elä
kevalitusten kierrättäminen valtiokonttorin 
kautta nopeuttanee muutoksenhakujen käsitte
lyä. 

3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriös
sä virkatyönä. Esitys on käsitelty valtion elä
keneuvottelukunnassa, jossa valtion henkilös
töä edustavat keskusjärjestöt ovat mukana. 
Eläkerahastoa koskevat muutokset perustuvat 
pääosin valtiontalouden tarkastusviraston syk
syllä 1994 rahaston tarkastuksen yhteydessä 
tekemiin ehdotuksiin. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Valtion eläkelaki 

1 §. Pykälän 8 momentissa säädetään eläk
keen laskemista varten tehtävästä niin sanotus
ta automaattisesta katkaisusta. Katkaisu teh
dään vähintään 54 vuotta täyttäneille edunsaa
jille, joiden VEL:n piiriin kuuluva palvelus on 
jatkunut vähintään 10 vuotta. Katkaisua ei 
kuitenkaan tehdä enää sen vuoden jälkeen, 
jonka päättymisestä on kaksi täyttä kalenteri
vuotta edunsaajan eläkeikään tai sitä alempaan 
eläkeikään. Ensimmäistä kertaa vuoden 1994 
lopussa tehtävä katkaisu koskee samanaikaises
ti vuosina 1934-1940 syntyneitä edunsaajia. 

Eläkkeen perusteena olevaa palkkaa lasket
taessa ei ole otettu huomioon palveluksen 
päättymisvuoden tai eläketapahtumavuoden 
ansioita, jos palvelus on jatkunut useamman 
kuin neljän kalenterivuoden aikana. Ansiot 
otetaan kuitenkin huomioon, jos viimeinen 

vuosi on täysi. Automaattista katkaisua koske
vat nykyiset säännökset johtavat siihen, että 
myös viimeisen vajaan vuoden ansiot on otet
tava huomioon. Tämä johtaa väistämättä elä
kehakemusten käsittelyn vaikeutumiseen ja vii
västymiseen, koska viimeiset palkkatiedot voi
daan yleensä saada vasta hyvin lähellä palve
luksen päättymistä tai vasta sen jälkeen. Elä
keturvan kannalta aivan viimeisten palkkatie
tojen käyttämiseen ei ole tarvetta. Myöskään 
automaattiseen katkaisuun ei ole tarvetta, jos 
palvelus päättyy tai eläketapahtuma sattuu 
niin, että palkkoja ei otettaisi normaalien elä
kepalkan laskentasääntöjen mukaan muuten
kaan huomioon. Eläketurva ei siten pääse enää 
heikkenemään, vaikka palkkataso laskisikin 
viimeisenä vajaana vuotena. 

Pykälän 8 momenttia ehdotetaan tämän 
vuoksi muutettavaksi niin, että palvelusta ei 
katkaista eläkkeen laskemista varten, jos pal
velus päättyy tai eläketapahtuma sattuu ennen 
kuin palveluksen normaalista katkaisuajankoh-
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dasta on kulunut yksi vuosi. Lisäksi ehdotetaan 
7 §:n 1 momenttiin muutosta, joka liittyy sii
hen, että automaattinen katkaisu tehdään, kun 
palvelus päättyy tai eläketapahtuma sattuu yli 
vuoden kuluttua normaalista katkaisuajankoh
dasta, mutta ennen kuin katkaisusta on kulu
nut neljä vuotta. 

Pykälän 9 momenttia ehdotetaan muutetta
vaksi siten, että pykälän 5 tai 6 momentin 
säännöksiä palveluksen pitämisestä eri palve
luksina työajan muutosta ja työansion muutos
ta seuraavan kuukauden alusta voitaisiin sovel
taa 8 momentissa säädetystä palveluksen niin 
sanotusta automaattisesta katkaisusta huoli
matta. Muutos on tarpeen, jotta eläkkeen 
karttuma vastaisi vakiintunutta ansiotasoa 
myös tapauksissa, joissa työajan ja ansiotason 
muutos tapahtuvat kolmen vuoden kuluessa 8 
momentin mukaisesta palveluksen päättämises
tä. 

5 b §. Pykälän 3 momentissa säädetään niin 
sanotun tulevan ajan oikeuden sammumisesta 
aikaisemmasta palveluksesta sen takia, että 
henkilö saavuttaa myöhemmän palveluksen pe
rusteella oikeuden tulevaan aikaan. Käytännös
sä esiintyy tapauksia, joissa henkilölle myön
netään palkatonta virkavapautta VEL:n piiriin 
kuuluvasta palveluksesta ja hän siirtyy uuteen 
toisen eläkejärjestelmän piiriin kuuluvaan pal
velukseen. Jos hän tulee työkyvyttömäksi tai 
hänelle sattuu muu eläketapahtuma vähintään 
kuuden kuukauden kuluttua uuden palveluksen 
alkamisesta, hän saavuttaa sen perusteella tu
levan ajan oikeuden. Kun VEL:n piiriin kuu
luva palvelussuhde ei ole vielä päättynyt, hä
nellä on nykyisten säännösten mukaan oikeus 
tulevaan aikaan myös VEL:n mukaan, vaikka 
hän olisi ollut useamman vuoden palkattomalla 
virkavapaalla tai vastaavalla lomalla. Tällaista 
selvää ylikompensaatiota ei voida pitää tarkoi
tuksenmukaisena. Muiden eläkejärjestelmien 
osalta vastaavaa ongelmaa ei ole, koska niiden 
mukaan palveluksen katsotaan päättyneen pal
kanmaksun päättyessä. VEL:n mukaan palkan
maksun päättyminen ei virkavapaustilanteissa 
katkaise VEL-palvelusta. 

Momenttia ehdotetaan muutettavaksi niin, 
että jos edunsaaja tulevaan aikaan oikeuttavan 
palveluksen palkanmaksun päätyttyä on myö
hemmin toisen työ- tai virkasuhteen taikka 
yrittäjätoiminnan perusteella saavuttanut oi
keuden täysitehoiseen eli tulevan ajan oikeuden 
sisältävään eläkkeeseen, ei hänellä ole oikeutta 

tulevaan aikaan kyseisen VEL:n piiriin kuulu
van palveluksen perusteella. 

7 §. Pykälässä säädetään eläkkeen perusteena 
olevan palkan määräämisestä. Pykälän 1 mo
menttiin ehdotetaan muutosta, joka liittyy 1 §:n 
8 momenttiin ehdotettuun muutokseen. 

Eläkepalkan laskentasääntöä on tarpeen 
muuttaa, jotta eläkehakemusten käsittely ei 
tarpeettomasti pitkittyisi ja tulisi kalliimmaksi 
automaattisen katkaisun takia. Momenttia eh
dotetaan muutettavaksi niin, että eläkepalkka 
määrätään palveluksen päättymistä edeltänei
den enintään neljän kalenterivuoden aikana 
saaduista työansioista, jos palvelus on jatkunut 
pitempään kuin yhden vuoden 1 §:n 8 momen
tissa tarkoitetun palveluksen päättämisen jäl
keen. Eläkepalkka voi siten tulla laskettavaksi 
automaattisen katkaisun jälkeisen palveluksen 
osalta yhden, kahden, kolmen tai neljän täyden 
kalenterivuoden aikana saaduista työansioista. 
Katkaisua edel[0085]tävältä ajalta eläkepalkka 
lasketaan neljän kalenterivuoden aikana saa
duista työansioista, kuten nykyisin. Momentin 
sanamuotoon on lisäksi tehty täsmennyksiä 

Pykälän 3 momentissa säädetään siitä, mitä 
etuuksia ei pidetä työansiona eläkepalkkaa 
määrättäessä. Momenttia ehdotetaan täyden
nettäväksi niin, että työansiona ei pidetä myös
kään jäljempänä ehdotettavassa muodossa ole
van 15 §:n 1 momentin viimeisessä virkkeessä 
tarkoitettuja etuuksia, jotka kohdistuvat palve
luksen päättymisen jälkeiseen aikaan. Tällainen 
etuus on esimerkiksi irtisanomisajan palkkaa 
vastaava korvaus, joka maksetaan palvelussuh
teen päättyessä ilman irtisanomisaikaa. Työan
siona pidetään sen sijaan normaalia irtisano
misajan palkkaa, joka maksetaan ajalta, jonka 
palvelussuhde vielä jatkuu. Momentin sana
muotoa on lisäksi pyritty selkeyttämään. 

12 §. Pykälän 4 momentin mukaan vanhuus
eläkkeen saajalle suoritetaan siihen saakka, 
kunnes hän saa oikeuden eläkkeeseen kansan
eläkelain (347 /56) nojalla, täydennysosana se 
määrä, joka eläkkeiden yhteensovituksessa on 
kansaneläkkeen huomioon ottamisen johdosta 
vähennetty VEL:n mukaisesta eläkkeestä. Täy
dennysosan suuruus on tällä hetkellä enintään 
437 markkaa kuukaudessa. Varhennetun van
huuseläkkeen saajalle ei suoriteta täydenny
sosaa. Muissa eläkelajeissa kuin vanhuuseläk
keissä henkilöllä on yleensä oikeus samanaikai
sesti myös kansaneläkelain mukaiseen eläkkee
seen. 

Joissakin tapauksissa työttömyyseläkettä 
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saanut henkilö on menettänyt oikeutensa kan
saneläkelain mukaiseen työttömyyseläkkeeseen, 
kun hänen VEL:n mukainen eläkkeensä on 
muuttunut 63 vuoden iässä vanhuuseläkkeeksi. 
Tällöin hänelle on jouduttu maksamaan täy
dennysosa, joka on usein vain muutama mark
ka kuukaudessa. Kun täydennysosa on myön
netty, henkilö ottaa osassa tapauksista kuiten
kin kansaneläkkeen heti varhennettuna van
huuseläkkeenä, mikä johtaa täydennysosan 
lakkauttamiseen. Näiden tapausten hoitaminen 
on hyvin työlästä verrattuna kysymyksessä 
olevaan etuuteen. 

Tämän vuoksi momenttia ehdotetaan muu
tettavaksi niin, että täydennysosaa ei suoriteta 
edunsaajalle, jonka eläke on alkanut muuna 
eläkkeenä kuin vanhuuseläkkeenä. 

15 §.Pykälässä säädetään eläkkeen maksami
sen alkamisesta. Kun VEL:n piiriin kuuluva 
palvelus päättyy viran lakkauttamisen tai irti
sanomisen johdosta, maksetaan joissakin ta
pauksissa palvelussuhteen päättymisen jälkei
seen aikaan kohdistuva irtisanomisajan palk
kaa vastaava korvaus tai muu vastaava etuus. 
Työttömyysturvalain 5 §:n 1 momentin 13 koh
dassa säädetään, että työttömyyspäivärahaan ei 
ole oikeutta henkilöllä siltä ajalta, jolta hänellä 
on oikeus saada edellä tarkoitettu etuus. 

Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutetta
vaksi niin, että eläkettä ei makseta siltä ajalta, 
jolle irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus 
tai muut vastaavat etuudet kohdistuvat. Sään
nös vastaisi mainittua työttömyysturvalain 
säännöstä. 

23 a §. Pykälässä säädetään valtion eläkelau
takunnan kokoonpanosta. Nykyisin lautakun
nassa on puheenjohtajan lisäksi kahdeksan 
jäsentä. Heistä neljä määrätään valtion virka
miesten ja työntekijäin edustavimpien keskus
järjestöjen ehdottamista henkilöistä. Näiden 
keskusjärjestöjen lukumäärä on nyttemmin vä
hentynyt kolmeen. Tämän vuoksi ehdotetaan, 
että keskusjärjestöjen ehdottamien jäsenten lu
kumäärä vähennetään kolmeen, jolloin heitä 
olisi yhtä monta kuin työnantajapuolen jäseniä. 
Puheenjohtajan ja lääkärijäsenen riippumatto
muudesta otettaisiin samalla pykälään erityinen 
säännös. 

23 b §. Pykälään ehdotetaan säännökset va
lituksen ohjaamisesta valtiokonttorin kautta 
muutoksenhakuelimene sekä säännökset uudes
ta, muutoksenhaun yhteydessä tapahtuvasta 
valtiokonttorin itseoikaisumenettelystä. 

Pykälän 1 momentin mukaan 23 §:n 1 mo-

mentissa tarkoitettu valituskirjelmä tulee toi
mittaa 23 §:n 2 momentissa säädetyssä valitus
ajassa valtiokonttorille. 

Pykälän 2 momentin mukaan valtiokonttori 
voi, hyväksyessään kaikilta osin sille toimite
tussa valituksessa esitetyt vaatimukset, antaa 
oikaisupäätöksen. Tällöin valitus raukeaa ja 
oikaisupäätös tulee alkuperäisen päätöksen ti
lalle. Oikaisupäätöksestä asianosaisella on 
23 §:n mukainen uusi valitusoikeus. Koska oi
kaisupäätös tulee alkuperäisen päätöksen tilal
le, on alkuperäisen päätöksen sijasta noudatet
tava oikaisupäätöstä siihen saakka, kunnes asia 
on lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu. 

Pykälän 3 momentissa on säännökset siitä, 
miten valtiokonttorin on meneteltävä silloin, 
kun se ei suostu kaikilta osin valituksessa 
esitettyihin vaatimuksiin. Tällöin valtiokontto
rin on toimitettava valituskirjelmä ja oma 
lausuntonsa asianomaiseen muutoksenhakueli
meen 30 päivän kuluessa valitusajan päättymi
sestä. Samoin on meneteltävä myös silloin, kun 
valtiokonttori ei valituksen· myöhästymisen 
vuoksi halua tutkia asiaa oikaisuasiana tai jos 
valitus muun prosessuaalisen syyn vuoksi tulisi 
jättää tutkimatta. Jos valittajia tai asianosaisia 
on useita ja heidän vaatimuksensa tai etunsa 
ovat ristiriidassa, ei valituksenalaista päätöstä 
myöskään saa oikaista ensiasteessa, vaan asia 
on toimitettava valitusasiana muutoksenha
kuelimen ratkaistavaksi. 

Valtiokonttorin harkintaan jää tutkiiko se 
valituksen itseoikaisuasiana valituksen myöhäs
tymisestä huolimatta. Jos valtiokonttori on 
valituksen myöhästymisestä huolimatta valmis 
oikaisemaan päätöksensä, tämä on mahdollista 
ainostaan, jos se suostuu kaikkiin valittajan 
esittämiin vaatimuksiin. 

Silloin kun valtiokonttori suostuu valitukses
sa esitettyihin vaatimuksiin vain osittain, se voi 
antaa asiasta väliaikaisen päätöksen ja samalla 
toimittaa valituksen lausuntoineen muutoksen
hakuelimelle. Valtiokonttori voi antaa väliai
kaisen päätöksen myös silloin, kun määräajas
sa saapunut valitus on jo toimitettu muutok
senhakuelimene ja vasta tämän jälkeen esite
tään lisäselvitystä, jonka johdosta valtiokont
tori oikaisee päätöstään. Kun asia on jo toimi
tettu muutoksenhakuelimelle, valtiokonttorin 
on ilmoitettava sille heti väliaikaisesta päätök
sestä. Valtiokonttori ei voi hyväksyä valitusta 
osittain, jos valitus on saapunut myöhästynee
nä tai asian käsittelemiseksi on olemassa jokin 
muu prosessuaalinen este tai jos valitus koskee 
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useita asianosaisia, joiden edut ovat keskenään 
ristiriidassa. 

Pykälän 4 momentissa säädetään mahdolli
suudesta poiketa säädetystä määräajasta 30 
päivän lisäajalla. Valituskirjelmästä saattaa il
metä sellaisia uusia seikkoja, joista on tarpeel
lista hankkia vielä lisäselvitystä. Koska valtio
konttorin on huolehdittava siitä, että asiassa on 
päätöksen antamista varten riittävä selvitys, on 
aiheellista, että 3 momentin määräajasta voi
daan tällaisessa tapauksessa poiketa. Tarkoi
tuksena on kuitenkin, että 3 momentissa sää
detty määräaika on pääsääntö, josta voidaan 
poiketa vain erityisestä syystä. Viivästymisestä 
on ilmoitettava viipymättä valittajalle. 

Pykälän säännöksillä ei muuteta muutoksen
haku- ja päätöksentekomenettelyä siltä osin 
kuin valtiokonttori on muutoksenhakijana. Sen 
on toimitettava valtion eläkelautakunnan pää
töksestä tekemänsä valitukset suoraan vakuu
tusoikeuteen. 

1.2. Laki valtion eläkelain muuttamisesta 

Valtion eläkelain muuttamisesta 30 päivänä 
joulukuuta 1993 annetun lain (1528/93) voi
maantulosäännöksen 10 momentissa on säädet
ty 63 vuotta alemman eläkeiän valintaan oi
keutetuille edunsaajille niin sanottu karttumis
takuu. Ilman tällaista säännöstä henkilölle ei 
aina ehdi karttua normaalien karttumissään
nösten mukaan esimerkiksi 55 vuoden eläke
ikään mennessä 60 prosentin suuruista eläkettä, 
koska eläkkeen karttumisnopeus laski 1,5 pro
senttiin vuotta kohti 1 päivästä tammikuuta 
1995 lukien. Karttumistakuun mukaan 63 
vuotta alemman eläkeiän valintaan oikeutetun 
edunsaajan VEL:n mukaisen eläkkeen yhteen
laskettu karttumisprosentti on vähintään 60, 
jos hänellä on VEL:n mukaan eläkeajaksi 
luettavaa palvelusaikaa vähintään 30 vuotta. 

Luotseilla edellä tarkoitettu eläkeikä on 55 
vuotta. Heiltä vaaditaan vähintään 10 vuoden 
pituista palvelusta kauppalaivassa ennen Juot
siksi nimittämistä. Kyseinen kauppalaivapalve
lus kuuluu yleensä merimieseläkelain (72/56) 
piiriin ja eläkkeen karttuma on siltä osin 15 
prosenttia. Näin ollen heillä ei voi olla kol
meakymmentä vuotta VEL:n piiriin kuuluvaa 
palvelusta ennen 55 vuoden eläkeiän täyttämis
tä. 

Mainitun lain voimaantulosäännökseen eh
dotetaan tämän vuoksi lisättäväksi uusi 11 

momentti, jossa säädetään 1/6 %:n suuruinen 
karttumistakuu kuukaudessa luotseille, joiden 
eläkeikä on 55 vuotta ja joilla on VEL:n 
mukaan eläkeajaksi luettavaa palvelusaikaa vä
hintään 15 vuotta. 

Kyseisiin voimaantulosäännöksiin ehdote
taan lisättäväksi myös uusi 12 momentti, jossa 
tarkennetaan 63 vuotta alempien eläkeikien 
soveltamisedellytyksiä. VEL 8 §:n 2 momentti 
tulee valintaoikeuden kautta sovellettavaksi sel
laisena kuin se oli ennen 1 päivänä heinäkuuta 
1989 voimaan tullutta lakia valtion eläkelain 
muuttamisesta (103/89). Mainitun lainkohdan 
mukaan vanhuuseläkkeen saamisen edellytyk
senä erityisessä eläkeiässä on muiden edellytys
ten lisäksi, että edunsaaja sen saavuttamista 
välittömästi edeltäneet kuusi kuukautta yhden
jaksoisesti on ollut virassa tai työssä, jossa 
sanottu alempi eläkeikä on voimassa, ja että 
hänellä tämän eläkeiän saavuttamista, tai hä
nen edelleen pysyessään samassa virassa tai 
työssä, palveluksen päättymistä välittömästi 
edeltäneiden viiden vuoden kuluessa on eläke
aikaa sellaisessa virassa tai työssä yhteensä 
vähintään kolme vuotta. 

Peruskoulun opettajien eläkeiäksi oli ennen 1 
päivää heinäkuuta 1989 säädetty peruskoulu
laissa (476/83) 60 vuotta. Oikeuskäytännön 
mukaan peruskoulun opettajilta ei ole edelly
tetty VEL 8 §:n 2 momentissa säädettyjä erityi
sen eläkeiän loppukarensseja, koska kysymyk
sessä ei ole katsottu olevan niin sanottu erityi
nen eläkeikä. Eläkkeen voi siten tällä hetkellä 
saada 60 vuoden iässä työskenneltyään viimek
si peruskoulun opettajana yhden kuukauden, 
kunhan vastaavan pituiset yleiset loppukarens
sit täyttyvät eli henkilö on ollut jossakin VEL:n 
piiriin kuuluvassa palveluksessa viimeiset kuusi 
kuukautta ja hänellä on VEL:n mukaan elä
keajaksi luettavaa palvelusaikaa viiden viimei
sen vuoden aikana yhteensä vähintään kolme 
vuotta. Tällainen mahdollisuus saada vanhuus
eläke 60 vuotiaana työskentelemällä yksi kuu
kausi peruskoulun palveluksessa on siten kai
killa VEL:n piirissä työskentelevillä valintaoi
keuden edellytykset täyttävillä henkilöillä, ku
ten lukion opettajilla. 

Tällaista nykyisiin säännöksiin sisältyvää 
mahdollisuutta käyttää 60 vuoden eläkeikää ei 
voida pitää tarkoituksenmukaisena. Tämän 
vuoksi ehdotetaan, että uudessa 12 momentissa 
säädetään peruskoulun opetta-jien 60 vuoden 
eläkeikää koskemaan vastaavat palvelusaika-
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vaatimukset kuin muissakin 63 vuotta alemmis
sa eläkeijissä on. 

1.3. Laki valtion perhe-eläkelain 
muuttamisesta 

20 a §. Pykälään ehdotetaan säännökset vali
tuksen ohjaamisesta valtiokonttorin kautta 
muutoksenhakuelimene sekä säännökset uudes
ta, muutoksenhaun yhteydessä tapahtuvasta 
valtiokonttorin itseoikaisumenettelystä. Sään
nös on sama kuin VEL:iin ehdotettava 23 b §. 

1.4. Laki valtion eläkerahastosta annetun 
lain muuttamisesta 

2 §. Pykälän 2 momentin säännökseen eläke
rahaston johtokunnan kokoonpanosta ehdote
taan lisättäväksi puheenjohtajan ja jäsenten 
lisäksi varapuheenjohtaja. Johtokunnan pu
heenjohtajan ja jäsenten tapaan varapuheen
johtajankin määräisi tai vapauttaisi tehtävis
tään valtiovarainministeriö. Lisäksi ehdotetaan 
säädettäväksi, että valtiovarainministeriö vah
vistaisi johtokunnan jäsenten palkkiot. Näin 
tapahtuu käytännössä nykyisinkin. 

7 §. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muu
tettavaksi siten, että eläkkeistä aiheutuva elä
kevastuu ja sen kattamaton osa ilmoitettaisiin 
rahaston taseessa kaikesta valtion eläkejärjes
telmän piiriin kuuluvasta palveluksesta, eikä 
ainoastaan valtion palveluksesta, kuten nykyi
sin. Sen vuoksi säännök- sessä viitattaisiin lain 
1 §:ssä tarkoitettuihin palveluksiin. 

Pykälään ehdotetaan lisäksi uutta 3 moment
tia, jossa säädettäisiin, että rahastolla olisi 
kaksi tilintarkastajaa, joiden molempien tulisi 
olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilin
tarkastajia (KHT) tai julkishallinnon ja -talou
den tilintarkastajan tutkinnon (JHTT) suorit
taneita henkilöitä. 

7 a §. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muu
tettavaksi siten, että kiinteästä 16 %:n suurui
sesta viivästyskorosta luovuttaisiin. Korkokan
ta ehdotetaan säädettäväksi korkolain 4 §:n 3 
momentin mukaiseksi. Se olisi Suomen Pankin 
kutakin vuotta varten vahvistama keskikorko 
muun työeläkejärjestelmän tapaan. 

Pykälään uuteen 2 momenttiin ehdotetaan 
säännöksiä eläkemaksujen maksamisen laimin
lyöntitilanteista ja perintäajasta. Periruisajaksi 
ehdotetaan kuluvaa ja enintään kymmentä 
edeltävää vuotta. 

1.5. Muut ehdotetut lainmuutokset 

Lakiehdotuksissa 5-7 säädettäisiin vnvas
tyskorosta yhdenmukaisesti valtion eläkerahas
tosta annetun lain 7 a §:n kanssa. 

2. Voimaantulo 

Muutokset ehdotetaan tuleviksi voimaan en
si tilassa. Automaattista katkaisua koskeva 
eläkepalkan laskenta-ajan muutos on tarkoitet
tu sovellettavaksi tapauksiin, joissa eläketapah
tuma on sattunut 31 päivän joulukuuta 1994 
jälkeen. 
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1. 
Laki 

valtion eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain (280/66) 1 §:n 8 ja 9 momentti, 

5 b §:n 3 momentti, 7 §:n 1 ja 3 momentti, 12 §:n 4 momentti, 15 §:n 1 momentti ja 23 a §:n 1 
momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 8 ja 9 momentti, 5 b §:n 3 momentti, 7 §:n 1 ja 3 momentti, 12 §:n 
4 momentti ja 15 §:n 1 momentti 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1528/93) ja 23 a §:n 
1 momentti 8 päivänä helmikuuta 1991 annetussa laissa (229/91), sekä 

lisätään lakiin uusi 23 b § seuraavasti: 

1 § 

Palvelus, joka on jatkunut yhdenjaksoisesti 
vähintään kymmenen vuotta sen vuoden lop
puun mennessä, jonka aikana edunsaaja on 
täyttänyt 54 vuoden iän, päätetään eläkkeen 
laskemista varten teknisesti sanotun vuoden 
lopussa. Jollei palvelus ole edellä mainittuna 
ajankohtana jatkunut kymmentä vuotta, se 
päätetään sen vuoden lopussa, jona kymmenen 
vuotta täyttyy. Palvelusta ei kuitenkaan pääte
tä enää sen vuoden jälkeen, jonka päättymises
tä on kaksi täyttä kalenterivuotta edunsaajan 
eläkeikään tai sitä alempaan eroamisikään. 
Edunsaajan jatkaessa työntekoaan, hänen kat
sotaan olevan uudessa palveluksessa. Palvelus
ta ei kuitenkaan katkaista, jos edunsaajan 
palkka on katkaisun jälkeisessä palveluksessa 
alentunut sellaisen poikkeuksellisen syyn joh
dosta, joka on ilmaantunut ennen palveluksen 
tässä momentissa tarkoitettua päättämistä, ja 
jos 7 §:n 2 momentin soveltamisen edellytykset 
tällöin täyttyvät. Palvelusta ei katkaista myös
kään, jos palvelus päättyy tai eläketapahtuma 
sattuu ennen kuin palveluksen tässä momentis
sa tarkoitetusta päättämisestä on kulunut yksi 
vuosi. 

Sen estämättä, mitä 5-8 momentissa sääde
tään palveluksen päättymisestä, katsotaan pal
veluksen jatkuneen yhdenjaksoisena työnteki
jäin eläkelain 8 §:n 3 momentissa tarkoitettua 
vuoden aikaa laskettaessa sekä tämän lain 9 §:n 
4 momenttia sovellettaessa. Sen estämättä, mitä 
8 momentissa säädetään palveluksen päättymi
sestä, katsotaan palveluksen jatkuneen yhden
jaksoisena myös 5 tai 6 momenttia sovellet
taessa. 

5 b § 

Jos edunsaaja tulevaan aikaan oikeuttavan 
palveluksen palkanmaksun päätyttyä on myö
hemmin toisen työ- tai virkasuhteen taikka 
yrittäjätoiminnan perusteella saavuttanut öi
keuden 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun täysi
tehoiseen eläkkeeseen, ei 5 a §:n säännöksiä 
sovelleta aikaisempaan palvelukseen. Edunsaa
jan katsotaan tällöin saavuttaneen edellä tar
koitetun oikeuden lyhytaikaisissa työsuhteissa 
olevien työntekijäin eläkelain (134/62) mukai
seen eläketurvaan sinä ajankohtana, jona hä
nen sanotussa laissa tarkoitetuissa työsuhteissa 
saamansa ansio yhteensä on ennen työkyvyttö
myyden pääasiallisena syynä olevan sairauden, 
vian tai vamman saamista noussut sanotun lain 
7 §:n 1 momentissa edellytettyyn rajamäärään. 

7§ 
Eläkkeen perusteena oleva palkka määrätään 

kustakin palveluksesta erikseen laskemalla 
enintään neljästä viimeisestä kalenterivuodesta 
ennen palveluksen päättymistä jäljempänä sa
notulla tavalla valittujen kahden kalenterivuo
den aikana palveluksesta saatujen 16 §:n mu
kaisesti tarkistettujen yhteenlaskettujen työan
sioiden keskimäärä kuukautta kohden. Jos 
palvelus on päätetty 1 §:n 8 momentin nojalla, 
katsotaan sen kuitenkin tätä momenttia sovel
lettaessa jatkuneen yhdenjaksoisesti, jos eläk
keen määrä siten laskettuna on suurempi. Jos 
palvelus on jatkunut useamman kuin kahden 
kalenterivuoden aikana, palveluksen alkamis
vuotta ei oteta huomioon, ellei palvelus sanot
tuna kalenterivuotena ole jatkunut vähintään 
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kuutta kuukautta. Jos näin on valittavina 
kolme kalenterivuotta, jätetään niistä huo
mioon ottamatta se vuosi, jona työansioiden 
keskimäärä kuukautta kohden on pienin, ja jos 
valittavina on neljä kalenterivuotta, jätetään 
myös huomioon ottamatta se vuosi, jona työ
ansioiden keskimäärä kuukautta kohden on 
suurin. Jos palvelus on jatkunut vain yhden 
kalenterivuoden aikana, eläkkeen perusteena 
olevana palkkana käytetään työansioiden kes
kimäärää kuukautta kohden. Jos palvelus on 
jatkunut useamman kuin neljän kalenterivuo
den aikana tai pitempään kuin yhden vuoden 
1 §:n 8 momentissa tarkoitetun palveluksen 
päättämisen jälkeen, eläkkeen perusteena oleva 
palkka määrätään edellä sanotuin tavoin pal
veluksen päättymistä edeltäneiden enintään 
neljän kalenterivuoden aikana saaduista työan
sioista. Jos palvelus on päättynyt kalenterivuo
den lopussa, otetaan kuitenkin päättymisvuosi 
huomioon. Milloin kysymys on työkyvyttö
myyseläkkeestä, palveluksen katsotaan eläk
keen perusteena olevaa palkkaa laskettaessa 
päättyneen 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun työ
kyvyttömyyden alkamista edeltäneen kalenteri
kuukauden lopussa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu työansio 
määräytyy maksuajankohdan mukaan samoin 
perustein kuin veron ennakkoa tai veroa pidä
tettäessä. Kunkin kalenterivuoden työansiosta 
vähennetään tätä pykälää sovellettaessa määrä, 
joka vastaa sanotulle kalenterivuodelle vahvis
tettua edunsaajan eläkemaksuprosenttia. Työ
ansiona ei kuitenkaan pidetä: 

1) palveluksen päättyessä maksettavaa loma
korvausta; 

2) jäljempänä 15 §:n 1 momentin viimeisessä 
virkkeessä tarkoitettuja etuuksia, jotka kohdis
tuvat palveluksen päättymisen jälkeiseen ai
kaan; 

3) jäljempänä 10 momentissa tarkoitetulle 
edunsaajalle suoritettua ulkomaanedustuksen 
virkamiesten palkkauksesta annetun lain 
(346/88) 2 §:ssä mainittua paikalliskorotusta ja 
lain 3 §:ssä mainittuja korvauksia sekä ulko
maanedustuksen virkamiehille paikallisten eri
koisalosuhteiden perusteella maksettavista kor
vauksista annetussa asetuksessa (652/93) mai
nittuja paikalliskorotusta ja korvauksia; eikä 

4) palkkioita komiteoissa tai toimikunnissa 
tehdystä työstä taikka muista tehtävistä, joita 
ei ole pidettävä palvelukseen kuuluvina. 

2 350915U 

12 § 

Vanhuuseläkkeen saajalle suoritetaan siihen 
saakka, kunnes hän saa oikeuden eläkkeeseen 
kansaneläkelain nojalla, täydennysosana se 
määrä, joka kansaneläkkeen huomioon ottami
sen johdosta on vähennetty tämän lain mukai
sesta eläkkeestä. Täydennysosaa ei kuitenkaan 
suoriteta varhennetun vanhuuseläkkeen saajal
le, eikä edunsaajalle, jonka eläke on alkanut 
muuna kuin vanhuuseläkkeenä. 

15 § 
Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläke makse

taan, jollei 15 a §:n säännöksistä muuta johdu, 
sitä kuukautta lähinnä seuraavan kuukauden 
alusta, jonka aikana oikeus eläkkeen saamiseen 
on syntynyt, muuta eläkettä kuin osatyökyvyt
tömyyseläkettä kuitenkin aikaisintaan palkan 
saamisen päättymistä seuraavan kuukauden 
alusta. Yksilöllistä varhaiseläkettä maksetaan 
edellä säädetyn mukaisesti kuitenkin aikaisin
taan eläkkeen tai ennakkopäätöksen hakemista 
seuraavan kuukauden alusta. Työttömyyseläke 
maksetaan sitä kuukautta seuraavan kuukau
den alusta, jonka aikana edunsaaja täyttää 9 
a §:n 1 momentissa tarkoitetut eläkkeen saami
sen edellytykset. Tämän lain mukaista eläkettä 
ei kuitenkaan makseta siltä ajalta, jolta edun
saajana on oikeus saada lain tai työehtosopi
muksen taikka työsopimuksen mukaista irtisa
nomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta 
taikka jolle ajalle hänen muun sopimuksen tai 
järjestelyn perusteella työnantajalta saamansa 
taloudellinen etuus, lukuun ottamatta työnan
tajan järjestämää tai hankkimaa koulutusta, 
voidaan jaksottaa henkilön vakiintuneena pi
dettävän palkan perusteella. 

23 a§ 
Valtion eläkelautakunnassa on puheenjohta

ja ja seitsemän jäsentä. Puheenjohtajan tulee 
olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suo
rittanut sekä perehtynyt virkamies- ja työoikeu
teen. Jäsenistä yksi toimii varapuheenjohtajana 
ja yhden tulee olla lääkäri. Muista jäsenistä 
kolme on määrättävä valtion virkamiesten ja 
työntekijäin edustavimpien keskusjärjestöjen 
ehdottamista henkilöistä. Puheenjohtajan ja 
lääkärin tulee olla riippumattomia edustettuina 
olevista työnantaja- ja työntekijätahoista. Jo
kaisella jäsenellä on henkilökohtainen vara-
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mies, josta on voimassa, mitä jäsenestä on 
säädetty. 

23 b§ 
Asianosaisen on toimitettava valituskirjel

mänsä 23 §:n 1 momentissa tarkoitetussa asias
sa 23 §:n 2 momentissa säädetyssä määräajassa 
valtiokonttorille. 

Jos valtiokonttori hyväksyy kaikilta osin sille 
toimitetussa valituksessa esitetyt vaatimukset, 
sen on annettava asiasta oikaisupäätös. Oi
kaisupäätökseen saa hakea muutosta siten kuin 
23 §:ssä säädetään. 

Jos valtiokonttori ei voi oikaista valituksen 
kohteena olevaa päätöstä 2 momentissa maini
tuin tavoin, sen on 30 päivän kuluessa valitus
ajan päättymisestä toimitettava vali-tuskirjelmä 
ja lausuntonsa valtion eläkelautakunnan tai, 
jos valitus koskee valtion eläkelautakunnan 
päätöstä, vakuutusoikeuden käsiteltäväksi. Val
tiokonttori voi tällöin väliaikaisella päätöksellä 
oikaista aikaisemman päätöksensä siltä osin 
kuin se hyväksyy valituksessa esitetyn vaati
muksen. Jos vali- tus on jo toimitettu muutok
senhakuelimelle, valtiokonttorin on ilmoitetta
va sille heti väliaikaisesta päätöksestä. Väliai
kaiseen päätökseen ei saa hakea muutosta. 

2. 

Edellä 3 momentissa tarkoitetusta maara
ajasta voidaan poiketa, jos valituksen johdosta 
tarvittavan lisäselvityksen hankkiminen sitä 
edellyttää. Lisäselvityksen hankkimisesta on 
tällöin viipymättä ilmoitettava valittajalle. Va
lituskirjelmä ja lausunto on kuitenkin aina 
toimitettava asianomaiselle muutoksenhakueli
melle viimeistään 60 päivän kuluessa valitus
ajan päättymisestä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Eläkkeisiin, joissa eläketapahtuma on sattu
nut ennen tämän lain voimaantuloa, sovelle
taan kuitenkin edelleen tämän lain voimaan 
tullessa voimassa olleita säännöksiä. Tämän 
lain 1 ja 7 §:ää sovelletaan kuitenkin eläkkei
siin, joissa eläketapahtuma on sattunut 31 
päivän joulukuuta 1994 jälkeen, ja 15 §:ää 
myös eläkkeisiin, joissa eläketapahtuma on 
sattunut ennen tämän lain voimaantuloa. Tä
män lain 12 §:ää sovelletaan eläkkeisiin, jotka 
muuttuvat vanhuuseläkkeiksi tämän lain voi
maantulon jälkeen. Tämän lain muutoksen
hakua koskevia säännöksiä sovelletaan pää
töksiin, jotka annetaan lain voimaantulon jäl
keen. 

Laki 
valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään valtion eläkelain muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1528/93) 

voimaantulosäännökseen uusi 11 ja 12 momentti, jolloin nykyinen 11-13 momentti siirtyvät 
13-15 momentiksi, seuraavasti: 

Sellaisella luotsilla, jonka valtion eläkelain 
muuttamisesta annetun lain (103/89) voimaan
tulosäännöksen mukaisesti määrätty eläkeikä 
on 55 vuotta, eläkkeen karttumisprosentti on 
vähintään 116 % kuukautta kohden, jos hänellä 
on valtion eläkelain mukaan eläkeajaksi luet
tavaa palvelusaikaa vähintään 15 vuotta. Mai
nitun karttumisprosentin ja valtion eläkelain 
10 §:n mukaisen karttumisprosentin erotus lisä
tään hänen viimeisestä palveluksestaan määrät
tävään eläkkeeseen. 

Edellä 10 momentissa tarkoitettuja valinta
oikeutta ja eläkeikää koskevia säännöksiä so
vellettaessa on vanhuuseläkkeen saamisen edel
lytyksenä peruskoulun opettajan 60 vuoden 
eläkeiässä valtion eläkelain 8 §:ssä säädettyjen 
edellytysten lisäksi, että edunsaaja sen saavut
tamista välittömästi edeltäneet kuusi kuukautta 
yhdenjaksoisesti on ollut peruskoulun opetta
jana ja että hänellä tämän eläkeiän saavutta
mista tai, hänen edelleen pysyessään peruskou
lun opettajana, palveluksen päättymistä välit
tömästi edeltäneiden viiden vuoden kuluessa on 
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eläkeaikaa peruskoulun opettajana yhteensä 
vähintään kolme vuotta. 

3. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Lain 12 momenttia sovelletaan eläkkeisiin, 
joissa eläketapahtuma on sattunut kesäkuun 30 
päivän 1996 jälkeen. 

Laki 
valtion perhe-eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 31 päivänä joulukuuta 1968 annettuun valtion perhe-eläkelakiin (774/68) uusi 20 a § 

seuraavasti: 

20 a§ 
Asianosaisen on toimitettava valituskirjel

mänsä 20 §:n 1 momentissa tarkoitetussa asias
sa 20 §:n 2 momentissa säädetyssä määräajassa 
valtiokonttorille. 

Jos valtiokonttori hyväksyy kaikilta osin sille 
toimitetussa valituksessa esitetyt vaatimukset, 
sen on annettava asiasta oikaisupäätös. Oi
kaisupäätökseen saa hakea muutosta siten kuin 
20 §:ssä säädetään. 

Jos valtiokonttori ei voi oikaista valituksen 
kohteena olevaa päätöstä 2 momentissa maini
tuin tavoin, sen on 30 päivän kuluessa valitus
ajan päättymisestä toimitettava valituskirjelmä 
ja lausuntonsa valtion eläkelautakunnan tai, 
jos valitus koskee valtion eläkelautakunnan 
päätöstä, vakuutusoikeuden käsiteltäväksi. 
Valtiokonttori voi tällöin väliaikaisella päätök
sellä oikaista aikaisemman päätöksensä siltä 
osin kuin se hyväksyy valituksessa esitetyn 

vaatimuksen. Jos valitus on jo toimitettu muu
toksenhakuelimelle, valtiokonttorin on ilmoi
tettava sille heti väliaikaisesta päätöksestä. 
Väliaikaiseen päätökseen ei saa hakea muutos
ta. 

Edellä 3 momentissa tarkoitetusta määrä
ajasta voidaan poiketa, jos valituksen johdosta 
tarvittavan lisäselvityksen hankkiminen sitä 
edellyttää. Lisäselvityksen hankkimisesta on 
tällöin viipymättä ilmoitettava valittajalle. Va
lituskirjelmä ja lausunto on kuitenkin aina 
toimitettava asianomaiselle muutoksenhakueli
mene viimeistään 60 päivän kuluessa valitus
ajan päättymisestä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Tätä lakia sovelletaan päätöksiin, jotka an
netaan lain voimaantulon jälkeen. 
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4. 
Laki 

valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtion eläkerahastosta 29 päivänä joulukuuta 1989 annetun lain (1372/89), 2 §:n 2 

momentti, 7 §:n 1 momentti ja 7 a §, 
näistä 2 §:n 2 momentti ja 7 a §, sellaisina kuin ne ovat 12 päivänä marraskuuta 1993 annetussa 

laissa (942/93), sekä 
lisätään 7 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 12 päivänä marraskuuta 

1993 annetulla lailla, uusi 3 momentti seuraavasti: 

2§ 

Rahastolla on johtokunta, joka päättää ra
haston sijoitusperiaatteista ja vastaa rahastosta. 
Johtokunnan määrää valtiovarainministeriö 
kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnassa 
on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enin
tään viisi jäsentä. Varapuheenjohtajalla ja jo
kaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajä
sen. Kolme jäsentä sekä näiden henkilökohtai
set varajäsenet on määrättävä valtion virka
miesten ja työntekijäin edustaviropien keskus
järjestöjen ehdottamista henkilöistä. Valtiova
rainministeriö voi vapauttaa johtokunnan 
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen 
tehtävästään. Valtiovarainministeriö vahvistaa 
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsen
ten palkkiot sekä johtokunnan esityksestä ra
haston työjärjestyksen. 

7§ 
Rahaston taseessa tai sen liitetiedoissa on 

ilmoitettava 1 §:ssä tarkoitettuun palvelukseen 
perustuvista eläkkeistä aiheutuva eläkevastuu 
sekä eläkevastuun kattamaton osa. 

Valtiovarainministeriö asettaa vuosittain ra
haston hallintoa, taloutta ja tilejä tarkastamaan 

kaksi tilintarkastajaa, joiden molempien tulee 
olla joko Keskuskauppakamarin hyväksymiä 
tilintarkastajia (KHT) tai julkishallinnon ja 
-talouden tilintarkastajan tutkinnon suoritta
neita henkilöitä (JHTT). 

7 a§ 
Jos eläkemaksuja ei suoriteta maaraaJassa, 

peritään rahastolle suorituksen viivästymisen 
ajalta korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun 
korkokannan mukaista vuotuista viivästyskor
koa. Eläkemaksut ja viivästyskorot saadaan 
periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja mak
sujen perimisestä ulosottotoimin annetussa lais
sa (367/61) säädetään. 

Jos valtion eläketurvan piiriin kuuluvasta 
palveluksesta ei ole aikanaan maksettu eläke
maksuja, peritään eläkemaksut työnantajalta 
viivästyskorkoineen rahastolle. Eläkemaksuja 
ei kuitenkaan peritä muulta ajalta kuin kulu
massa olevalta ja kymmeneltä sitä edeltävältä 
kalenterivuodelta. 

Tämä laki tulee voimaan pa1vana 
kuuta 1995. Lain 7 a §:ssä tarkoitettuun mak
suun, joka oli viivästyneenä tämän lain tullessa 
voimaan, sovelletaan kuitenkin tämän lain voi
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
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5. 
Laki 

musiikkioppilaitoksista annetun lain 24 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan musiikkioppilaitoksista 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun lain (516/95) 24 § 

seuraavasti: 

24§ 
Edellä 23 §:ssä tarkoitetun eläketurvan järjes

tämisestä aiheutuvasta kustannuksesta yksityi
nen musiikkioppilaitos on velvollinen suoritta
maan eläkemaksun siten kuin valtion eläkera
hastosta annetussa laissa (1372/89) säädetään. 
Oppilaitoksen tulee vuosittain ilmoittaa valtio
konttorille sen antamien ohjeiden mukaan elä
keturvan toimeenpanoa varten tiedot palveluk
sessaan olevasta mainitun eläketurvan piirissä 
olevasta henkilökunnasta. Jos eläkemaksua ei 
suoriteta määräajassa, peritään valtion eläkera
hastolle vuotuista viivästyskorkoa korkolain 

6. 

4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan 
mukaan. Eläkemaksut ja viivästyskorot saa
daan periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja 
maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa 
laissa (367/61) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Eläkemaksuun, joka oli viivästyneenä tämän 
lain tullessa voimaan, sovelletaan kuitenkin 
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita 
säännöksiä. 

Laki 
ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta annetun lain 

voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta 3 päivänä elokuuta 1992 

annetun lain (717/92) voimaantulosäännöksen 6 momentti seuraavasti: 

Tämän lain voimaan tullessa yksityisen am
matillista peruskoulutusta antavan oppilaitok
sen palveluksessa olevan henkilön eläketurvas
ta on voimassa, mitä siitä on säädetty lain 
voimaan tullessa voimassa olleissa säännöksis
sä. Mainitun eläketurvan järjestämistä varten 
suoritettavasta eläkemaksun viivästymisen joh
dosta perittävästä viivästyskorosta, eläkemak
sujen ja viivästyskorkojen pakkoperinnästä se
kä eläketurvan toimeenpanoa varten tarvittavi-

en tietojen ilmoittamisvelvollisuudesta on voi
massa, mitä niistä valtion eläkerahastosta an
netussa laissa (1372/89) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Eläkemaksuun, joka oli viivästyneenä tämän 
lain tullessa voimaan, sovelletaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
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7. 
Laki 

ammatillisista opettajankoulutuslaitoksista annetun lain 19 §:n kumoamisesta annetun lain 2 §:n 
muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ammatillisista opettajankoulutuslaitoksista 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain 

19 §:n kumoamisesta annetun lain (719/92) 2 §:n 3 momentti seuraavasti: 

2§ 

Edellä 2 momentissa tarkoitetun eläketurvan 
järjestämisestä aiheutuneena kustannuksena 
yksityinen ammatillinen oppilaitos on velvolli
nen maksamaan eläkemaksun siten kuin val
tion eläkerahastosta annetussa laissa (1732/89) 
säädetään. Oppilaitoksen tulee vuosittain il
moittaa valtiokoottorille sen antamien ohjeiden 
mukaan eläketurvan toimeenpanoa varten tie
dot palveluksessaan olevasta mainitun eläke
turvan piirissä olevasta henkilökunnasta. Jos 
eläkemaksua ei suoriteta määräajassa, peritään 

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1995 

valtion eläkerahastolle vuotuista viivästyskor
koa korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun 
korkokannan mukaan. Eläkemaksut ja viiväs
tyskorot saadaan periä siinä järjestyksessä kuin 
verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 
annetussa laissa (367/61) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Eläkemaksuun, joka oli viivästyneenä tämän 
lain tullessa voimaan, sovelletaan tämän lain 
voimassa ollessa voimassa olleita säännöksiä. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Ministeri Arja Alho 
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Liite 

1. 
Laki 

valtion eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain (280/66) 1 §:n 8 ja 9 momentti, 

5 b §:n 3 momentti, 7 §:n 1 ja 3 momentti, 12 §:n 4 momentti, 15 §:n 1 momentti ja 23 a §:n 1 
momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 8 ja 9 momentti, 5 b §:n 3 momentti, 7 §:n 1 ja 3 momentti, 12 §:n 
4 momentti ja 15 §:n 1 momentti 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1528/93) ja 23 a §:n 
1 momentti 8 päivänä helmikuuta 1991 annetussa laissa (229/91), sekä 

lisätään lakiin uusi 23 b § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 

· Palvelus, joka on jatkunut yhdenjaksoisesti 
vähintään kymmenen vuotta sen vuoden lop
puun mennessä, jonka aikana edunsaaja on 
täyttänyt 54 vuoden iän, päätetään eläkkeen 
laskemista varten teknisesti sanotun vuoden 
lopussa. Jollei palvelus ole edellä mainittuna 
ajankohtana jatkunut kymmentä vuotta, se 
päätetään sen vuoden lopussa, jona kymmenen 
vuotta täyttyy. Palvelusta ei kuitenkaan pääte
tä enää sen vuoden jälkeen, jonka päättymises
tä on kaksi täyttä kalenterivuotta edunsaajan 
eläkeikään tai sitä alempaan eroamisikään. 
Edunsaajan jatkaessa työntekoaan, hänen kat
sotaan olevan uudessa palveluksessa. Palvelus
ta ei kuitenkaan katkaista, jos edunsaajan 
palkka on katkaisun jälkeisessä palveluksessa 
alentunut sellaisen poikkeuksellisen syyn joh
dosta, joka on ilmaantunut ennen palveluksen 
tässä momentissa tarkoitettua päättämistä, ja 
jos 7 §:n 2 momentin soveltamisen edellytykset 
tällöin täyttyvät. 

Sen estämättä, mitä 5-8 momentissa sääde
tään palveluksen päättymisestä, katsotaan pal
veluksen jatkuneen yhdenjaksoisena työnteki
jäin eläkelain 8 §:n 3 momentissa tarkoitettua 
vuoden aikaa laskettaessa sekä tämän lain 9 §:n 
4 momenttia sovellettaessa. 

Ehdotus 

1 § 

Palvelus, joka on jatkunut yhdenjaksoisesti 
vähintään kymmenen vuotta sen vuoden lop
puun mennessä, jonka aikana edunsaaja on 
täyttänyt 54 vuoden iän, päätetään eläkkeen 
laskemista varten teknisesti sanotun vuoden 
lopussa. Jollei palvelus ole edellä mainittuna 
ajankohtana jatkunut kymmentä vuotta, se 
päätetään sen vuoden lopussa, jona kymmenen 
vuotta täyttyy. Palvelusta ei kuitenkaan pääte
tä enää sen vuoden jälkeen, jonka päättymises
tä on kaksi täyttä kalenterivuotta edunsaajan 
eläkeikään tai sitä alempaan eroamisikään. 
Edunsaajan jatkaessa työntekoaan, hänen kat
sotaan olevan uudessa palveluksessa. Palvelus
ta ei kuitenkaan katkaista, jos edunsaajan 
palkka on katkaisun jälkeisessä palveluksessa 
alentunut sellaisen poikkeuksellisen syyn joh
dosta, joka on ilmaantunut ennen palveluksen 
tässä momentissa tarkoitettua päättämistä, ja 
jos 7 §:n 2 momentin soveltamisen edellytykset 
tällöin täyttyvät. Palvelusta ei katkaista myös
kään, jos palvelus päättyy tai eläketapahtuma 
sattuu ennen kuin palveluksen tässä momentissa 
tarkoitetusta päättämisestä on kulunut yksi vuo
si. 

Sen estämättä, mitä 5-8 momentissa sääde
tään palveluksen päättymisestä, katsotaan pal
veluksen jatkuneen yhdenjaksoisena työnteki
jäin eläkelain 8 §:n 3 momentissa tarkoitettua 
vuoden aikaa laskettaessa sekä tämän lain 9 §:n 
4 momenttia sovellettaessa. Sen estämättä, mitä 
8 momentissa säädetään palveluksen päättymi-
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Voimassa oleva laki 

5 b§ 

Jos edunsaaja tulevaan aikaan oikeuttavan 
palveluksen päätyttyä on myöhemmin toisen 
työ- tai virkasuhteen taikka yrittäjätoiminnan 
perusteella saavuttanut oikeuden 1 ja 2 mo
mentissa tarkoitettuun täysitehoiseen eläkkee
seen, ei 5 a §:n säännöksiä sovelleta aikaisem
paan palvelukseen. Edunsaajan katsotaan täl
löin saavuttaneen edellä tarkoitetun oikeuden 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöi
den eläkelain (134/62) mukaiseen eläketurvaan 
sinä ajankohtana, jona hänen sanotussa laissa 
tarkoitetuissa työsuhteissa saamansa ansio yh
teensä on ennen työkyvyttömyyden pääasialli
sena syynä olevan sairauden, vian tai vamman 
saamista noussut sanotun lain 7 §:n 1 momen
tissa edellytettyyn rajamäärään. 

7§ 
Eläkkeen perusteena oleva palkka määrätään 

kustakin palvelussuhteesta erikseen laskemalla 
enintään neljästä viimeisestä kalenterivuodesta 
ennen palveluksen päättymistä jäljempänä sa
notulla tavalla valittujen kahden kalenterivuo
den aikana palveluksesta saatujen 16 §:n mu
kaisesti tarkistettujen yhteenlaskettujen työan
sioiden keskimäärä kuukautta kohden. Jos 
palvelus on päätetty 1 §:n 8 momentin nojalla, 
katsotaan sen kuitenkin tätä momenttia sovel
lettaessa jatkuneen yhdenjaksoisesti, jos eläk
keen määrä siten laskettuna on suurempi. Jos 
palvelus on jatkunut useamman kuin kahden 
kalenterivuoden aikana, palveluksen alkamis
vuotta ei oteta huomioon, ellei palvelus sanot
tuna kalenterivuotena ole jatkunut vähintään 
kuutta kuukautta. Jos näin on valittavina 
kolme kalenterivuotta, jätetään niistä huo
mioon ottamatta se vuosi, jona työansioiden 
keskimäärä kuukautta kohden on pienin, ja jos 
valittavina on neljä kalenterivuotta, jätetään 
myös huomioon ottamatta se vuosi, jona työ
ansioiden keskimäärä kuukautta kohden on 
suurin. Jos palvelus on jatkunut vain yhden 
kalenterivuoden aikana, eläkkeen perusteena 
olevana palkkana käytetään työansioiden kes
kimäärää kuukautta kohden. Jos palvelus on 
jatkunut useamman kuin neljän kalenterivuo
den aikana, eläkkeen perusteena oleva palkka 

Ehdotus 

sestä, katsotaan palveluksenjatkuneen yhdenjak
soisena myös 5 tai 6 momenttia sovellettaessa. 

5 b § 

Jos edunsaaja tulevaan aikaan oikeuttavan 
palveluksen palkanmaksun päätyttyä on myö
hemmin toisen työ- tai virkasuhteen taikka 
yrittäjätoiminnan perusteella saavuttanut oi
keuden 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun täysi
tehoiseen eläkkeeseen, ei 5 a §:n säännöksiä 
sovelleta aikaisempaan palvelukseen. Edunsaa
jan katsotaan tällöin saavuttaneen edellä tar
koitetun oikeuden lyhytaikaisissa työsuhteissa 
olevien työntekijäin eläkelain (134/62) mukai
seen eläketurvaan sinä ajankohtana, jona hä
nen sanotussa laissa tarkoitetuissa työsuhteissa 
saamansa ansio yhteensä on ennen työkyvyttö
myyden pääasiallisena syynä olevan sairauden, 
vian tai vamman saamista noussut sanotun lain 
7 §:n i momentissa edellytettyyn rajamäärään. 

7§ 
Eläkkeen perusteena oleva palkka määrätään 

kustakin palveluksesta erikseen laskemalla enin
tään neljästä viimeisestä kalenterivuodesta en
nen palveluksen päättymistä jäljempänä sano
tulla tavalla valittujen kahden kalenterivuoden 
aikana palveluksesta saatujen 16 §:n mukaisesti 
tarkistettujen yhteenlaskettujen työansioiden 
keskimäärä kuukautta kohden. Jos palvelus on 
päätetty 1 §:n 8 momentin nojalla, katsotaan 
sen kuitenkin tätä momenttia sovellettaessa 
jatkuneen yhdenjaksoisesti, jos eläkkeen määrä 
siten laskettuna on suurempi. Jos palvelus on 
jatkunut useamman kuin kahden kalenterivuo
den aikana, palveluksen alkamisvuotta ei oteta 
huomioon, ellei palvelus sanottuna kalenteri
vuotena ole jatkunut vähintään kuutta kuu
kautta. Jos näin on valittavina kolme kalente
rivuotta, jätetään niistä huo-mioon ottamatta 
se vuosi, jona työansioiden keskimäärä kuu
kautta kohden on pienin, ja jos valittavina on 
neljä kalenterivuotta, jätetään myös huomioon 
ottamatta se vuosi, jona työansioiden keski
määrä kuukautta kohden on suurin. Jos palve
lus on jatkunut vain yhden kalenterivuoden 
aikana, eläkkeen perusteena olevana palkkana 
käytetään työansioiden keskimäärää kuukautta 
kohden. Jos palvelus on jatkunut useamman 
kuin neljän kalenterivuoden aikana tai pitem
pään kuin yhden vuoden 1 §:n 8 momentissa 
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Voimassa oleva laki 

määrätään edellä sanotuin tavoin palvelussuh
teen päättymistä edeltäneiden neljän kalenteri
vuoden aikana saaduista työansioista. Jos pal
velus on päättynyt kalenterivuoden lopussa, 
otetaan kuitenkin päättymisvuosi huomioon. 
Milloin kysymys on työkyvyttömyyseläkkeestä, 
palveluksen katsotaan eläkkeen perusteena ole
vaa palkkaa laskettaessa päättyneen 9 §:n 1 
momentissa tarkoitetun työkyvyttömyyden al
kamista edeltäneen kalenterikuukauden lopus
sa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu työansio 
määräytyy maksuajankohdan mukaan samoin 
perustein kuin veron ennakkoa tai veroa pidä
tettäessä. Työansiona ei kuitenkaan pidetä pal
veluksen päättyessä maksettavaa lomakorvaus
ta, 10 momentissa tarkoitetulle edunsaajalle 
suoritettua ulkomaanedustuksen virkamiesten 
palkkauksesta annetun lain (346/88) 2 §:ssä 
mainittua paikalliskorotusta ja lain 3 §:ssä mai
nittuja korvauksia, ulkomaanedustuksen virka
miehille paikallisten erikoisolosuhteiden perus
teella maksettavista korvauksista annetussa 
asetuksessa (652/93) mainittua paikalliskoro
tusta ja mainittuja korvauksia eikä palkkioita 
komiteoissa tai toimikunnissa tehdystä työstä 
taikka muista tehtävistä, joita ei ole pidettävä 
palvelukseen kuuluvina. Kunkin kalenterivuo
den työansiosta vähennetään tätä pykälää so
vellettaessa määrä, joka vastaa sanotulle kalen
terivuodelle vahvistettua edunsaajan eläkemak
suprosenttia. 

12 § 

Vanhuuseläkkeen saajalle suoritetaan siihen 
saakka, kunnes hän saa oikeuden eläkkeeseen 
kansaneläkelain nojalla, täydennysosana se 
määrä, joka kansaneläkkeen huomioon ottami
sen johdosta on vähennetty tämän lain mukai
sesta eläkkeestä. Täydennysosaa ei kuitenkaan 
suoriteta varhennetun vanhuuseläkkeen saajal
le. 

3 350915U 

Ehdotus 

tarkoitetun palveluksen päättämisen jälkeen, 
eläkkeen perusteena oleva palkka määrätään 
edellä sanotuin tavoin palveluksen päättymistä 
edeltäneiden enintään neljän kalenterivuoden 
aikana saaduista työansioista. Jos palvelus on 
päättynyt kalenterivuoden lopussa, otetaan 
kuitenkin päättymisvuosi huomioon. Milloin 
kysymys on työkyvyttömyyseläkkeestä, palve
luksen katsotaan eläkkeen perusteena olevaa 
palkkaa laskettaessa päättyneen 9 §:n 1 mo
mentissa tarkoitetun työkyvyttömyyden alka
mista edeltäneen kalenterikuukauden lopussa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu työansio 
määräytyy maksuajankohdan mukaan samoin 
perustein kuin veron ennakkoa tai veroa pidä
tettäessä. Kunkin kalenterivuoden työansiosta 
vähennetään tätä pykälää sovellettaessa määrä, 
joka vastaa sanotulle kalenterivuodelle vahvistet
tua edunsaajan eläkemaksuprosenttia. Työansio
na ei kuitenkaan pidetä: 

1) palveluksen päättyessä maksettavaa loma
korvausta; 

2) jäljempänä 15 §:n 1 momentin viimeisessä 
virkkeessä tarkoitettuja etuuksia, jotka kohdis
tuvat palveluksen päättymisen jälkeiseen aikaan; 

3) jäljempänä JO momentissa tarkoitetulle 
edunsaajalle suoritettua ulkomaanedustuksen vir
kamiesten palkkauksesta annetun lain ( 346/88) 
2 §:ssä mainittua paikalliskorotusta ja lain 
3 §:ssä mainittuja korvauksia sekä ulko
maanedustuksen virkamiehille paikallisten eri
koisotosuhteiden perusteella maksettavista kor
vauksista annetussa asetuksessa ( 65 219 3) mai
nittuja paikalliskorotusta ja korvauksia; eikä 

4) palkkioita komiteoissa tai toimikunnissa 
tehdystä työstä taikka muista tehtävistä, joita ei 
ole pidettävä palvelukseen kuuluvina. 

12 § 

Vanhuuseläkkeen saajalle suoritetaan siihen 
saakka, kunnes hän saa oikeuden eläkkeeseen 
kansaneläkelain nojalla, täydennysosana se 
määrä, joka kansaneläkkeen huomioon ottami
sen johdosta on vähennetty tämän lain mukai
sesta eläkkeestä. Täydennysosaa ei kuitenkaan 
suoriteta varhennetun vanhuuseläkkeen saajal
le, eikä edunsaajalle, jonka eläke on alkanut 
muuna kuin vanhuuseläkkeenä. 
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Voimassa oleva laki 

15 § 
Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläke makse

taan, jollei 15 a §:n säännöksistä muuta johdu, 
sitä kuukautta lähinnä seuraavan kuukauden 
alusta, jonka aikana oikeus eläkkeen saamiseen 
on syntynyt, muuta eläkettä kuin osatyökyvyt
tömyyseläkettä kuitenkin aikaisintaan palkan 
saamisen päättymistä seuraavan kuukauden 
alusta. Yksilöllistä varhaiseläkettä maksetaan 
edellä säädetyn mukaisesti kuitenkin aikaisin
taan eläkkeen tai ennakkopäätöksen hakemista 
seuraavan kuukauden alusta. Työttömyyseläke 
maksetaan sitä kuukautta seuraavan kuukau
den alusta, jonka aikana edunsaaja täyttää 9 
a §:n 1 momentissa tarkoitetut eläkkeen saami
sen edellytykset. 

23 a § 
Valtion eläkelautakunnassa on puheenjohta

ja ja kahdeksan jäsentä. Puheenjohtajan tulee 
olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suo
rittanut sekä perehtynyt virkamies- ja työoikeu
teen. Jäsenistä yksi toimii varapuheenjohtajana 
ja yhden tulee olla lääkäri. Muista jäsenistä 
neljä on määrättävä valtion virkamiesten ja 
työntekijäin edustaviropien keskusjärjestöjen 
ehdottamista henkilöistä. Jokaisella jäsenellä 
on henkilökohtainen varamies, josta on voi
massa, mitä jäsenestä on säädetty. 

Ehdotus 

15 § 
Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläke makse

taan, jollei 15 a §:n säännöksistä muuta johdu, 
sitä kuukautta lähinnä seuraavan kuukauden 
alusta, jonka aikana oikeus eläkkeen saamiseen 
on syntynyt, muuta eläkettä kuin osatyökyvyt
tömyyseläkettä kuitenkin aikaisintaan palkan 
saamisen päättymistä seuraavan kuukauden 
alusta. Yksilöllistä varhaiseläkettä maksetaan 
edellä säädetyn mukaisesti kuitenkin aikaisin
taan eläkkeen tai ennakkopäätöksen hakemista 
seuraavan kuukauden alusta. Työttömyyseläke 
maksetaan sitä kuukautta seuraavan kuukau
den alusta, jonka aikana edunsaaja täyttää 9 
a §:n 1 momentissa tarkoitetut eläkkeen saami
sen edellytykset. Tämän lain mukaista eläkettä 
ei kuitenkaan makseta siltä ajalta, jolta edun
saajalla on oikeus saada lain tai työehtosopimuk
sen taikka työsopimuksen mukaista irtisanomis
ajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta taikka 
jolle ajalle hänen muun sopimuksen tai järjeste
lyn perusteella työnantaja/ta saamansa taloudel
linen etuus, lukuun ottamatta työnantajan järjes
tämää tai hankkimaa koulutusta, voidaan jak
sottaa henkilön vakiintuneena pidettävän palkan 
perusteella. 

23 a § 
Valtion eläkelautakunnassa on puheenjohta

ja ja seitsemän jäsentä. Puheenjohtajan tulee 
olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suo
rittanut sekä perehtynyt virkamies- ja työoikeu
teen. Jäsenistä yksi toimii varapuheenjohtajana 
ja yhden tulee olla lääkäri. Muista jäsenistä 
kolme on määrättävä valtion virkamiesten ja 
työntekijäin edustaviropien keskusjärjestöjen 
ehdottamista henkilöistä. Puheenjohtajan ja lää
kärin tulee olla riippumattomia edustettuina 
olevista työnantaja- ja työntekijätahoista. Jokai
sella jäsenellä on henkilökohtainen varamies, 
josta on voimassa, mitä jäsenestä on säädetty. 

23 b§ 
Asianosaisen on toimitettava valituskirjelmän

sä 23 §:n 1 momentissa tarkoitetussa asiassa 
23 §:n 2 momentissa säädetyssä määräajassa 
valtiokonttorille. 

Jos valtiokonttori hyväksyy kaikilta osin sille 
toimitetussa valituksessa esitetyt vaatimukset, 
sen on annettava asiasta oikaisupäätös. Oi-



Voimassa oleva laki 
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Ehdotus 

kaisupäätökseen saa hakea muutosta siten kuin 
23 §:ssä säädetään. 

Jos valtiokonttori ei voi oikaista valituksen 
kohteena olevaa päätöstä 2 momentissa maini
tuin tavoin, sen on 30 päivän kuluessa valitusajan 
päättymisestä toimitettava valituskirjelmä ja lau
suntonsa valtion eläkelautakunnan tai, jos valitus 
koskee valtion eläkelautakunnan päätöstä, va
kuutusoikeuden käsiteltäväksi. Valtiokonttori voi 
tällöin väliaikaisella päätöksellä oikaista aikai
semman päätöksensä siltä osin kuin se hyväksyy 
va/ituksessa esitetyn vaatimuksen. Jos valitus on 
jo toimitettu muutoksenhakuelimelle, valtiokont
torin on ilmoitettava sille heti väliaikaisesta 
päätöksestä. Väliaikaiseen päätökseen ei saa 
hakea muutosta. 

Edellä 3 momentissa tarkoitetusta määräajas
ta voidaan poiketa, jos valituksen johdosta tar
vittavan lisäselvityksen hankkiminen sitä edellyt
tää. Lisäselvityksen hankkimisesta on tällöi!l 
viipymättä ilmoitettava valittaja/le. Valituskirjel
mä ja lausunto on kuitenkin aina toimitettava 
asianomaiselle muutoksenhakuelime/le viimeis
tään 60 päivän kuluessa valitusajan päättymises
tä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199. 

Eläkkeisiin, joissa eläketapahtuma on sattunut 
ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan kui
tenkin edelleen tämän lain voimaan tullessa 
olleita säännöksiä. Tämän lain 1 ja 7 §:ää 
sovelletaan kuitenkin eläkkeisiin, joissa eläketa
pahtuma on sattunut 31 päivän joulukuuta 1994 
jälkeen, ja 15 §:ää myös eläkkeisiin, joissa 
eläketapahtuma on sattunut ennen tämän lain 
voimaantuloa. Tämän lain 12 §:ää sovelletaan 
eläkkeisiin, jotka muuttuvat vanhuuseläkkeiksi 
tämän lain voimaantulon jälkeen. Tämän lain 
muutoksenhakua koskevia säännöksiä sovelle
taan päätöksiin, jotka annetaan lain voimaantu
lon jälkeen. 
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2. 
Laki 

valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään valtion eläkelain muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1528/93) 

voimaantulosäännökseen uusi 11 ja 12 momentti, jolloin nykyinen 11-13 momentti siirtyvät 
13-15 momentiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

Sellaisella Iuotsi/la, jonka valtion eläkelain 
muuttamisesta annetun lain ( J03/89) voimaan
tulosäännöksen mukaisesti määrätty eläkeikä on 
55 vuotta, eläkkeen karttumisprosentti on vähin
tään 1/6 % kuukautta kohden, jos hänellä on 
valtion eläkelain mukaan eläkeajaksi luettavaa 
palvelusaikaa vähintään 15 vuotta. Mainitun 
karttumisprosentin ja valtion eläkelain JO §:n 
mukaisen karttumisprosentin erotus lisätään hä
nen viimeisestä palveluksestaan määrättävään 
eläkkeeseen. 

Edellä JO momentissa tarkoitettuja valintaoi
keutta ja eläkeikää koskevia säännöksiä sovel
lettaessa on vanhuuseläkkeen saamisen edelly
tyksenä peruskoulun opettajan 60 vuoden eläke
iässä valtion eläkelain 8 §:ssä säädettyjen edel
lytysten lisäksi, että edunsaaja sen saavuttamista 
välittömästi edeltäneet kuusi kuukautta yhden
jaksoisesti on ollut peruskoulun opettajana ja 
että hänellä tämän eläkeiän saavuttamista tai, 
hänen edelleen pysyessään peruskoulun opettaja
na, palveluksen päättymistä välittömästi edeltä
neiden viiden vuoden kuluessa on eläkeaikaa 
peruskoulun opettajana yhteensä vähintään kol
me vuotta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Lain 12 momenttia sovelletaan eläkkeisiin, 
joissa eläketapahtuma on sattunut kesäkuun 30 
päivän 1996 jälkeen. 
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3. 
Laki 

valtion perhe-eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 31 päivänä joulukuuta 1968 annettuun valtion perhe-eläkelakiin (774/68) uusi 20 a § 

seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

20 a § 
Asianosaisen on toimitettava valituskirjelmän

sä 20 §:n 1 momentissa tarkoitetussa asiassa 
20 §:n 2 momentissa säädetyssä määräajassa 
valtiokonttorille. 

Jos valtiokonttori hyväksyy kaikilta osin sille 
toimitetussa valituksessa esitetyt vaatimukset, 
sen on annettava asiasta oikaisupäätös. Oi
kaisupäätökseen saa hakea muutosta siten kuin 
20 §:ssä säädetään. 

Jos valtiokonttori ei voi oikaista valituksen 
kohteena olevaa päätöstä 2 momentissa maini
tuin tavoin, sen on 30 päivän kuluessa valitusajan 
päättymisestä toimitettava valituskirjelmä ja lau
suntonsa valtion eläkelautakunnan tai, jos valitus 
koskee valtion eläkelautakunnan päätöstä, va
kuutusoikeuden käsiteltäväksi. Valtiokonttori voi 
tällöin väliaikaisella päätöksellä oikaista aikai
semman päätöksensä siltä osin kuin se hyväksyy 
valituksessa esitetyn vaatimuksen. Jos valitus on 
jo toimitettu muutoksenhakuelimelle, valtiokont
torin on ilmoitettava sille heti väliaikaisesta 
päätöksestä. Väliaikaiseen päätökseen ei saa 
hakea muutosta. 

Edellä 3 momentissa tarkoitetusta määräajas
ta voidaan poiketa, jos valituksen johdosta tar
vittavan lisäselvityksen hankkiminen sitä edellyt
tää. Lisäselvityksen hankkimisesta on tällöin 
viipymättä ilmoitettava valittajalle. Valituskirjel
mä ja lausunto on kuitenkin aina toimitettava 
asianomaiselle muutoksenhakue/imelle viimeis
tään 60 päivän kuluessa valitusajan päättymises
tä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Tätä lakia sovelletaan päätöksiin, jotka anne
taan lain voimaantulon jälkeen. 
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4. 
Laki 

valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtion eläkerahastosta 29 päivänä joulukuuta 1989 annetun lain (1372/89), 2 §:n 2 

momentti , 7 §:n 1 momentti ja 7 a §, 
näistä 2 §:n 2 momentti ja 7 a § sellaisina kuin ne ovat 12 päivänä marraskuuta 1993 annetussa 

laissa (942/93), sekä 
lisätään 7 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 12 päivänä marraskuuta 

1993 annetulla lailla, uusi 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2§ 

Rahastolla on johtokunta, joka päättää ra
haston sijoitusperiaatteista ja vastaa rahastosta. 
Johtokunnan määrää valtiovarainministeriö 
kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnassa 
on puheenjohtaja ja enintään kuusi jäsentä. 
Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen vara
jäsen. Kolme jäsentä sekä näiden henkilökoh
taiset varajäsenet on määrättävä valtion virka
miesten ja työntekijäin edustaviropien keskus
järjestöjen ehdottamista henkilöistä. Valtiova
rainministeriö voi vapauttaa johtokunnan pu
heenjohtajan ja jäsenen tehtävästään. Valtiova
rainministeriö vahvistaa johtokunnan esityk
sestä rahaston työjärjestyksen. 

7§ 
Rahaston taseessa tai sen liitetiedoissa on 

ilmoitettava valtion palvelukseen perustuvista 
eläkkeistä aiheutuva eläkevastuu sekä eläkevas
tuun kattamaton osa. 

7 a § 
Jos eläkemaksuja ei suoriteta maaraaJassa, 

peritään rahastolle vuotuista viivästyskorkoa 
16 prosenttia. Eläkemaksut ja viivästyskorot 
saadaan periä siinä järjestyksessä kuin verojen 

Ehdotus 

2§ 

Rahastolla on johtokunta, joka päättää ra
haston sijoitusperiaatteista ja vastaa rahastosta. 
Johtokunnan määrää valtiovarainministeriö 
kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnassa 
on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enin
tään viisi jäsentä. Varapuheenjohiajalla ja jokai
sella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 
Kolme jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset 
varajäsenet on määrättävä valtion virkamiesten 
ja työntekijäin edustaviropien keskusjärjestöjen 
ehdottamista henkilöistä. Valtiovarainministe
riö voi vapauttaa johtokunnan puheenjohtajan, 
varapuheenjohtajan ja jäsenen tehtävästään. 
Valtiovarainministeriö vahvistaa puheenjohta
jan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot sekä 
johtokunnan esityksestä rahaston työjärjestyk
sen. 

7§ 
Rahaston taseessa tai sen liitetiedoissa on 

ilmoitettava 1 §:ssä tarkoitettuun palvelukseen 
perustuvista eläkkeistä aiheutuva eläkevastuu 
sekä eläkevastuun kattamaton osa. 

Valtiovarainministeriö asettaa vuosittain ra
haston hallintoa, taloutta ja tilejä tarkastamaan 
kaksi tilintarkastajaa, joiden molempien tulee 
olla joko Keskuskauppakamarin hyväksymiä ti
lintarkastajia ( KHT) tai julkishallinnon ja -ta
louden tilintarkastajan tutkinnon suorittaneita 
henkilöitä ( JHTT). 

7 a§ 
Jos eläkemaksuja ei suoriteta määräajassa, 

peritään rahastolle suorituksen viivästymisen 
ajalta korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun 
korkokannan mukaista vuotuista viivästyskor-
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Voimassa oleva laki 

ja maksujen periruisestä ulosottotoimin anne
tussa laissa (367 /61) säädetään. 

s: 

Ehdotus 

koa. Eläkemaksut ja viivästyskorot saadaan 
periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja mak
sujen periruisestä ulosottotoimin annetussa lais
sa (367/61) säädetään. 

Jos valtion eläketurvan piiriin kuuluvasta pal
veluksesta ei ole aikanaan maksettu eläkemak
suja, peritään eläkemaksut työnantaja/ta viiväs
tyskorkoineen rahastolle. Eläkemaksuja ei kui
tenkaan peritä muulta ajalta kuin kulumassa 
olevalta ja kymmeneltä sitä edeltävältä kalente
rivuodelta. 

Tämä laki tulee voimaan pmvana 
kuuta 1995. Lain 7 a §:ssä tarkoitettuun mak
suun, joka oli viivästyneenä tämän lain tullessa 
voimaan, sovelletaan kuitenkin tämän lain voi
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 

Laki 
musiikkioppilaitoksista annetun lain 24 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan musiikkioppilaitoksista 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun lain (516/95) 24 § 

seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

24§ 
Edellä 23 §:ssä tarkoitetun eläketurvan järjes

tämisestä aiheutuvasta kustannuksesta yksityi
nen musiikkioppilaitos on velvollinen suoritta
maan valtiokanttorille neljännesvuosittain kun
kin vuosineljänneksen päättymistä seuraavan 
kuukauden loppuun mennessä eläkemaksun, 
joka on 25 prosenttia sanotun eläketurvan 
piiriin kuuluvien, henkilöiden palkkaussum
masta. Oppilaitoksen tulee vuosittain ilmoittaa 
valtiokanttorille sen antamien ohjeiden mu
kaan eläketurvan toimeenpanoa varten tiedot 
palveluksessaan olevasta mainitun eläketurvan 
piirissä olevasta henkilökunnasta. Jos eläke
maksua ei suoriteta määräajassa, peritään val
tiokanttorille vuotuista viivästyskorkoa 16 pro
senttia. Eläkemaksut ja viivästyskorot saadaan 
periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja mak
sujen periruisestä ulosottotoimin annetussa lais
sa (367 /61) säädetään. 

Ehdotus 

24 § 
Edellä 23 §:ssä tarkoitetun eläketurvan järjes

tämisestä aiheutuvasta kustannuksesta yksityi
nen musiikkioppilaitos on velvollinen suoritta
maan eläkemaksun siten kuin valtion eläkera
hastosta annetussa laissa (1 372189) säädetään. 
Oppilaitoksen tulee vuosittain ilmoittaa valtio
kanttorille sen antamien ohjeiden mukaan elä
keturvan toimeenpanoa varten tiedot palveluk
sessaan olevasta mainitun eläketurvan piirissä 
olevasta henkilökunnasta. Jos eläkemaksua ei 
suoriteta määräajassa, peritään valtion eläkera
hastolle vuotuista viivästyskorkoa korkolain 
4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan 
mukaan. Eläkemaksut ja viivästyskorot saa
daan periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja 
maksujen periruisestä ulosottotoimin annetussa 
laissa (367/61) säädetään. 
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Voimassa oleva laki 

6. 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Eläkemaksuun, joka oli viivästyneenä tämän 
lain tullessa voimaan, sovelletaan kuitenkin tä
män lain voimaan tullessa voimassa olleita sään
nöksiä. 

Laki 
ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta 3 päivänä elokuuta 1992 

annetun lain (717 /92) voimaantulosäännöksen 6 mom~ntti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Tämän lain voimaan tullessa yksityisen am
matillista peruskoulutusta antavan oppilaitok
sen palveluksessa olevan henkilön eläketurvas
ta on voimassa, mitä siitä on säädetty lain 
voimaan tullessa voimassa olleissa säännöksis
sä. Mainitun eläketurvan järjestämistä varten 
suoritettavasta eläkemaksun viivästymisen joh
dosta perittävästä viivästyskorosta, eläkemak
sujen ja viivästyskorkojen pakkoperinnästä se
kä eläketurvan toimeenpanoa varten tarvittavi
en tietojen ilmoittamisvelvollisuudesta on voi
massa, mitä niistä on säädetty tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleissa säännöksis
sä. 

Ehdotus 

Tämän lain voimaan tullessa yksityisen am
matillista peruskoulutusta antavan oppilaitok
sen palveluksessa olevan henkilön eläketurvas
ta on voimassa, mitä siitä on säädetty lain 
voimaan tullessa voimassa olleissa säännöksis
sä. Mainitun eläketurvan järjestämistä varten 
suoritettavasta eläkemaksun viivästymisen joh
dosta perittävästä viivästyskorosta, eläkemak
sujen ja viivästyskorkojen pakkoperinnästä se
kä eläketurvan toimeenpanoa varten tarvittavi
en tietojen ilmoittamisvelvollisuudesta on voi
massa, mitä niistä valtion eläkerahastosta anne
tussa laissa ( 1372189) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Eläkemaksuun, joka oli viivästyneenä tämän 
lain tullessa voimaan, sovelletaan kuitenkin tä
män lain voimaan tullessa voimassa olleita sään
nöksiä. 
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7. 
Laki 

ammatillisista opettajankoulutuslaitoksista annetun lain 19 §:n kumoamisesta annetun lain 2 §:n 
muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ammatillisista opettajankoulutuslaitoksista annetun lain 19 §:n kumoamisesta 3 

päivänä elokuuta 1992annetun lain (719/92) 2 §:n 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2§ 

Edellä 2 momentissa tarkoitetun eläketurvan 
järjestämisestä aiheutuneena kustannuksena 
yksityinen ammatillinen oppilaitos on velvolli
nen maksamaan valtiokoottorille neljännesvuo
sittain kunki vuosineljänneksen päättymistä 
seuraavan kuukauden loppuun mennessä elä
kemaksun, joka on 114 mainitun eläketurvan 
piiriin kuuluvien henkilöiden palkkasummasta. 
Oppilaitoksen tulee vuosittain ilmoittaa valtio
koottorille sen antamien ohjeiden mukaan elä
keturvan toimeenpanoa varten tiedot palveluk
sessaan olevasta mainitun eläketurvan piirissä 
olevasta henkilökunnasta. Jos eläkemaksua ei 
suoriteta määräajassa, peritään valtiokoottoril
le vuotuista viivästyskorkoa 16 prosenttia. Elä
kemaksut ja viivästyskorot saadaan periä siinä 
järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimi
sestä ulosottotoimin annetussa laissa (367 /61) 
säädetään. 

4 350915U 

Ehdotus 

2§ 

Edellä 2 momentissa tarkoitetun eläketurvan 
järjestämisestä aiheutuneena kustannuksena 
yksityinen ammatillinen oppilaitos on velvolli
nen maksamaan eläkemaksun siten kuin valtion 
eläkerahastosta annetussa laissa (1732/89) sää
detään. Oppilaitoksen tulee vuosittain ilmoittaa 
valtiokoottorille sen antamien ohjeiden mu
kaan eläketurvan toimeenpanoa varten tiedot 
palveluksessaan olevasta mainitun eläketurvan 
piirissä olevasta henkilökunnasta. Jos eläke
maksua ei suoriteta määräajassa, peritään val
tion eläkerahastolle vuotuista viivästyskorkoa 
korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun kor
kokannan mukaan. Eläkemaksut ja viivästysko
rot saadaan periä siinä järjestyksessä kuin 
verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 
annetussa laissa (367 /61) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Eläkemaksuun, joka oli viivästyneenä tämän 
lain tullessa voimaan, sovelletaan kuitenkin tä
män lain voimaan tullessa voimassa olleita sään
nöksiä. 




