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Hallituksen esitys Eduskunnalle kansaneläkelain ja eräiden 
siihen liittyvien lakien sosiaalivakuutustoimikuntaa koskevien 
säännösten muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kan
saneläkelaitoksen paikallishallintoon kuulu
vien sosiaalivakuutustoimikuntien lakkautta
misesta. Toimikunnilla on nykyisin enää 
rajoitetusti toimivaltaa kansaneläke-, perhe
eläke-, eläkkeensaajien asumistuki-, sairaus
vakuutus- ja työttömyysturva-asioissa. Muu
toksen jälkeen kaikki paitsi työkyvyttömyys
eläkettä koskevat hakemukset ratkaistaisiin 
pääsääntöisesti kansaneläkelaitoksen paikal
listoimistoissa. Esityksessä ehdotetaan myös 
eräiden kansaneläkelaitoksen toimeen-
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panemien lakien etuuden hakemista koske
vien säännösten yhdenmukaistamista. Esitys 
säästäisi kansaneläkelaitoksen vuotuisia hal
lintomenoja välittömästi noin 4 miljoonalla 
markalla sekä nopeuttaisi etuusasioiden kä
sittelyä. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1997 talous
arvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväk
si sen yhteydessä. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1997. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Kansaneläkelain 65 §:n mukaan maa jae
taan vakuutuksen hoitamista varten vakuu
tuspiireihin, joihin kuuluu yksi tai useampia 
kuntia. Vakuutuspiirit määrää kansaneläke
laitos kuultuaan asianomaisia kunnallishalli
tuksia. Vakuutuspiirejä on 192. Toimistoja 
on yhteensä 391 (tilanteet 1.1.1996). V akuu
tuspiirit noudattavat käytännössä kuntajakoa, 
mutta yhteen vakuutuspiiriin voi sisältyä 
useampia kuntia. Paikallishallintoon kuuluvi
en sosiaalivakuutustoimikuntien tehtävistä on 
säädetty kansaneläkelaissa (34 7 /56), perhe
eläkelaissa (38/69), rintamasotilaseläkelaissa 
(119177), eläkkeensaajien asumistukilaissa 
(591178), sairausvakuutuslaissa (364/63) se
kä työttömyysturvalaissa (602/84). 

Sosiaali vakuutustoimikuntien valitsemises
ta ja kokoonpanosta säädetään kansaneläke
lain 66 §:n 1 momentissa (1658/92). Sen 
mukaan jokaisessa vakuutuspiirissä on sosi
aalivakuutustoimikunta. Vakuutuspiiriin kuu
luvan kunnan valtuusto tai, jos vakuutuspii
riin kuuluu useampia kuntia, kunkin kunnan 
kunnanvaltuusto valitsee toimikaudekseen 
tarpeellisen määrän vakuutettujen olosuhtei
den tuntemusta edustavia jäseniä ja kullekin 
henkilökohtaisen varajäsenen siten, että jo
kaista alkavaa kymmentätuhatta asukasta 
kohden valitaan yksi jäsen. Jokaisessa toimi
kunnassa tulee olla vähintään neljä jäsentä. 
Eläkelaitos voi päättää jäsenten enimmäis
määrästä. Sosiaalivakuutustoimikunta voi 
toimia jaostoihin jakaantuneena siten kuin 
eläkelaitos määrää. 

Kansaneläkelain 67 §:n mukaan sosiaaliva
kuutustoimikunnan tehtävänä on 1) ratkaista 
ne asiat, jotka kansaneläkelaitoksen hallitus 
on sille siirtänyt, 2) antaa laitokselle lausun
toja eläkettä koskevista muista kysymyksistä 
ja 3) seurata eläkkeensaajan oloja. Kaksi 
jälkimmäistä tehtävää ovat jääneet merkityk
settömiksi. 

Kansaneläkeasetuksen 23 a §:n (494/88) 
mukaan kansaneläkelaitoksen hallitus voi 
siirtää vanhuuseläkettä, työttömyyseläkettä ja 
hautausavustusta sekä enintään kolmeksi 
kuukaudeksi maksettavaa työkyvyttömyys
eläkettä koskevat asiat tai osan niistä sosiaa
livakuutustoimikunnan ratkaistavaksi. Kan-

saneläkelaitos ei ole kuitenkaan siirtänyt mi
tään näistä asioista toimikunnan ratkaista
vaksi, vaan työkyvyttömyyseläkkeitä lu
kuunottamatta kyseiset hakemukset ratkaisee 
paikallistoimiston toimihenkilö. Sosiaaliva
kuutustoimikunnan tehtäväksi on eläkeva
kuutuksen alueella jäänyt vuositulon vahvis
taminen, työeläkkeitä ja niihin rinnastettavia 
etuuksia lukuunottamatta, tarveharkintaisia 
eläkkeensaajien asumistukea ja leskeneläk
keen lisäosaa varten. Lisäksi toimikunnan 
näkemystä saatetaan tiedustella joissakin 
harkintaa vaativissa asioissa kuten takaisin
perinnästä päätettäessä. 

Sairausvakuutuslain 46 §:n mukaan sosiaa
livakuutustoimikunnan tehtävänä on ratkaista 
sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia koske
vat asiat, antaa kansaneläkelaitokselle pyyn
nöstä lausuntoja sairausvakuutusta koskevis
sa kysymyksissä, suorittaa lain toteuttamisen 
kannalta tarpeellista korvauksensaajien olo
jen tarkkailua sekä suorittaa muut tehtävät, 
jotka sille lain täytäntöönpanoa varten anne
taan. Myöskään sairausvakuutusasioissa toi
mikunnalla ei käytännössä ole juuri muita 
kuin etuusratkaisuihin liittyviä tehtäviä, joi
hin kuuluvat myös etuuksien takaisinperin
nät. Lain 47 §:n mukaan kansaneläkelaitos 
voi siirtää sairausvakuutusetuuksia koskevia 
asioita paikallistoimiston toimihenkilöiden 
ratkaistavaksi. Käytännössä paikallistoimis
tossa ratkaistavaksi on siirretty muun muassa 
sairaanhoitokorvaushakemusten ja äitiys-, 
erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahahake
musten ratkaiseminen sekä päivärahan 
myöntäminen eräissä tapauksissa. 

Työttömyysturvalain 28 §:n mukaan perus
päivärahaa haetaan sosiaalivakuutustoimi
kunnalta. Toimikunta myös ratkaisee perus
päivärahaa koskevat asiat. Lisäksi toimikun
ta antaa pyynnöstä lausuntoja kansaneläke
laitokselle, suorittaa tarpeellista päivärahan
saajien olojen tarkkailua sekä muut tehtävät, 
jotka sille lain täytäntöönpanoa varten anne
taan. Myös työttömyysturvalain mukaiset 
peruspäiväraha-asiat voidaan siirtää paikal
listoimiston toimihenkilön ratkaistavaksi. 

Muihin kansaneläkelaitoksen toimeen
panemiin etuuslakeihin ei sisälly sosiaaliva
kuutustoimikuntaa koskevia säännöksiä eikä 
toimikuntaa käytetä näiden lakien mukaises
sa ratkaisutoiminnassa. Kansaneläkelaitoksen 
toimeenpantaviksi siirrettiin vuosina 1993 ja 



HE 168/1996 vp 3 

1994 lapsilisälain (796/92), lasten kotihoidon 
tuesta annetun lain (797 /92), äitiysavustus
lain (477/93), sotilasavustuslain (781193), 
asumistukilain ( 408/7 5) ja opintotukilain 
(65/94) mukaisten tehtävien hoitaminen. Ky
seisiin lakeihin ei sisällytetty sosiaalivakuu
tustoimikuntia koskevia mainintoja huoli
matta siitä, että osaan näistäkin etuuksista 
liittyy sellaista harkintaa, joka vanhemmissa 
vastaavissa etuuksissa kuuluu sosiaalivakuu
tustoimikuntien tehtäviin kuten tulojen vah
vistaminen asumistukea tai lasten kotihoidon 
tuen lisäosaa varten. 

Edellä mainittujen kansaneläkelaitoksen 
toimeenpanemien uusimpien etuuslakien 
etuuden hakemista koskevat säännökset yh
denmukaistettiin lakeja säädettäessä siten, 
että säännösten mukaan etuutta haetaan kan
saneläkelai tokselta. Hallintomenettely lain 
periaatteet huomioon ottaen mihin tahansa 
kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoon jä
tetty hakemus toimitetaan toimivaltaiseen 
käsittelypaikkaan. Kansaneläkelain, sairaus
vakuutuslain, työttömyysturvalain ja työvoi
mapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun 
lain (763/90) mukaisen etuuden hakemista 
koskevia säännöksiä ei sen sijaan ole vielä 
edellä mainitulla tavalla yhdenmukaistettu, 
vaan niiden mukaan hakemus tulee toimittaa 
hakijan kotipaikkakunnan paikallistoimis
toon. 

Kansaneläkelain 65 §:n ja sairausvakuutus
lain 42 §:n mukaan maa on jaettu vakuutuk
sen hoitamista varten vakuutuspiireihin, joi
hin kuuluu yksi tai useampia kuntia. Maini
tussa jaossa ei ole otettu huomioon sitä, että 
suurimpien kaupunkien osalta vakuutuspiiri 
voisi olla suuren väestömäärän vuoksi tar
koituksenmukaista muodostaa myös kunnan 
osista. 

1.2. Nykytilan arviointi 

Sosiaalivakuutustoimikuntien kehittäminen 
on ollut vireillä vuoden 1993 alusta lukien. 
Tuolloin kansaneläkelain 66 ja 68 §:n muut
tamisesta annetulla lailla (1658/92) uudistet
tiin toimikuntien jäsenten ja varajäsenten 
lukumäärää koskevat perusteet. Sosiaaliva
kuutustoimikunnissa on nykyään yhteensä 
runsaat 1 200 jäsentä, kun määrä ennen uu
distusta oli yli 4 000. Tarkoituksena oli ke
ventää toimikuntien kokoonpanoja. Vara
jäsenten määrä on nykyisin noin 1 100. Jä
senten keski-ikä oli aikaisempina vuosina 
varsin korkea, mutta on nyttemmin alentunut 

noin 51 vuoteen. Jäsenistä runsaat 56 pro
senttia on naisia. Kokoonpanoa koskevan 
uudistuksen yhteydessä pyrittiin myös järki
peräistämään työskentelytapoja siinä määrin 
kuin se olemassaolevan lainsäädännön huo
mioon ottaen oli mahdollista. 

Kansaneläkelaitoksen selvityksen mukaan 
sosiaalivakuutustoimikunnissa käsiteltiin 
vuonna 1995 yhteensä noin 19 300 asiaa, 
jotka koskivat pääasiassa sairausvakuutusta. 
Sairauspäivärahahakemuksista käsiteltiin toi
mikunnissa noin kolme prosenttia ja muista 
sairausvakuutusta koskevista asioista alle 
prosentti. Kaikista toimikunnissa käsitellyistä 
asioista oli sairauspäiväraharatkaisuja noin 
16 000, vanhempainraha-asioita runsaat 600, 
erityishoitoraha-asioita 160, erityiskorvatta
via lääkkeitä koskevia asioita 150, työttö
myysturvan peruspäiväraharatkaisuja vajaat 
1 500 sekä työmarkkinatukia runsaat 800. 
Myös eläkeasioissa toimikuntien rooli on 
entisestään kaventunut, kun käsiteltävien 
asioiden määrä on 1980-luvulla tapahtuneen 
kansaneläkeuudistuksen seurauksena laske
nut. Toimikunta ei tee varsinaisia eläkepää
töksiä, vaan ainoastaan vahvistaa tulojen tai 
vähennysten määriä eräissä edelleen tarve
harkintaisissa eläke-etuuksissa. Kaiken kaik
kiaan, toimikunnissa käsiteltävien etuusasioi
den määrä on 1990-luvulla ratkaisevasti pie
nentynyt ja se edustaa vain muutamaa pro
senttia kaikista etuusratkaisuista. 

Toimikunnan jäsenille ja toimikuntalääkä
reille maksettiin vuonna 1995 ansion
menetyskorvauksia, kokouspalkkioita ja mat
kakustannusten korvauksia noin 4 miljoonaa 
markkaa. Kokoonpanon supistumisen ja kä
siteltävien asioiden vähenemisen myötä kus
tannukset ovat pienentyneet 1990-luvulla. 
Kyseessä ovat kuitenkin vain välittömät me
not, minkä lisäksi tulee ottaa huomioon 
muun muassa toimikuntien koulutuksesta, 
asioiden esittelystä ja muusta hallinnoinnista 
aiheutuvat kustannukset. 

Kansaneläkelaitoksen mukaan toimikuntia 
hyödynnetään nykyisin eri vakuutuspiireissä 
eri tavoin. Kunnan koko ja elinkeinorakenne 
vaikuttavat siihen, minkälaisia asioita toimi
kuntiin viedään. Sosiaalivakuutustoimikun
nalta on edellytetty asiakkaiden olosuhteiden 
tuntemusta, joka ei toteudu etenkään suuris
sa asutuskeskuksissa. Toisaalta pienillä paik
kakunnilla toimiston henkilökunta tuntee 
hakijoita ja heidän olosuhteitaan. 

Eläkevakuutuksessa sosiaali vakuutustoimi
kunta joutuu vahvistamaan tuloja tarvehar-
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kintaisia eläkkeenosia haettaessa tapauksissa, 
joihin ei tosiasiallisesti sisälly harkinnan 
mahdollisuutta. Esimerkiksi talletusten tai 
velkojen ja niiden korkojen määrän toteami
nen pankin antamien tositteiden mukaisesti 
ei sisällä harkintavaltaa. Tehtävät ovat eräiltä 
muiltakin osin rutiiniluonteisia, ja kokouk
sissa on saatettu käsitellä mekaanisesti suu
ria asiamääriä. Huomattava osa etuuspäätök
sistä on muutoinkin sen luonteisia, ettei nii
hin sisälly toimikuntatyölle soveltuvaa ta
pauskohtaista harkintaa. 

Kansaneläkelaitoksen paikallishallintoa ja 
etuuksien ratkaisutoimintaa on uudistettu 
viime vuosina monella tavoin. Kansaneläke
laitoksen sisäisin ratkaisuin on muutettu pe
riaatteita, jotka koskevat etuuksien ratkaisu
oikeuksia ja päätteenkäyttöoikeuksia. Tavoit
teena on ollut asioiden paitsi oikeellinen, 
myös joustava ja nopea käsittely. Esimerkik
si sairauspäivärahaa tai työttömyysturvaa 
koskevan hakemuksen käsittely voi pitkittyä 
toimikuntakäsittelyn vuoksi etenkin pienissä 
kunnissa, joissa toimikunnat kokoontuvat 
harvoin. 

Kansaneläkelaitoksen tehtävät ovat lisään
tyneet vuosina 1993 ja 1994 kuudella uudel
la etuuslajilla. Asiakaskunnan rakenne ja 
etuuksien luonne on muuttunut. Samalla rat
kaistavien etuusasioiden määrä on lisäänty
nyt huomattavasti. Eläkeasioiden osuus on 
kaventunut ja lapsiperheiden sekä erilaisten 
työttömyys- ja opintososiaalisten etuuksien 
sekä asumisen tuen muotojen osuus on kas
vanut. Vuonna 1995 erilaisia etuushakemuk
sia käsiteltiin noin 2,6 miljoonaa joista elä
ke- ja vammaisetuushakemuksia oli noin 
415 000, sairausvakuutuksen päivärahoja 
645 000, työttömyysturva-asioita 430 000, 
kuntoutus- ja kuntoutusrahaetuuksia 
116 000, lasten kotihoidon tuki-, lapsilisä- ja 
äitiysavustusasioita 402 000, yleistä asumis
tukea koskevia asioita 360 000, opintotu
kiasioita 435 000 sekä sotilasavustusasioita 
yhteensä 23 000. Lisäksi sairaanhoidon kor
vaushakemuksia käsiteltiin yli 22 miljoonaa, 
joista valtaosa on kuitenkin suorakorvaus
menettelyn lääkekorvauksia. 

Kansaneläkelaitoksen toimihenkilöiden 
yleinen koulutustaso on jatkuvasti noussut. 
Samalla toimipaikkakoulutusta on kehitetty 
ja ammatillinen osaaminen on sekä laaja
alaistunut että lisääntynyt. Toimistoihin on 
myös palkattu erityishenkilöstöä kuten sai
raanhoitajia, farmaseutteja ja asiantuntijalää
käreitä. Kansaneläkelaitoksen näkemyksen 

mukaan toimikuntia ei enää tarvita. 

2. Esityksen tavoitteet ja ehdotetut 
muutokset 

2.1. Tavoitteet ja keinot niiden 
saavuttamiseksi 

Kansaneläkelaitoksen päätösten oikeelli
suuteen sekä päätöksentekomenettelyn tehos
tamiseen on kiinnitetty viime vuosina eri
tyistä huomiota. Vuoden 1995 alusta on uu
distettu koko eläkevakuutuksen muutoksen
hakua ja päätösten oikaisemista koskeva 
lainsäädäntö. Uudistus koski myös kansan
eläkejärjestelmää ja muita kansaneläkelaitok
sen hoitamia eläkejärjestelmiä sekä vam
maiskorvauksia. Sosiaali- ja terveysministe
riössä valmistellaan vastaavien muutosten 
saattamista koskemaan kaikkia muitakin 
kansaneläkelaitoksen hoitamia etuuksia. 
Näillä uudistuksilla pyritään turvaamaan vir
heellisten päätösten joustava ja nopea oi
kaisumahdollisuus. 

Sekä valtion- että kunnallishallinnossa on 
viime vuosina vähennetty luottamuselinten 
osallistumista yksittäisten asioiden ratkaisu
toimintaan. Esimerkiksi sosiaali- ja työvoi
mahallinnon alueilla sekä verotusasioissa on 
vähennetty lautakuntien käyttöä tai muuten 
järkiperäistetty toimintaa yhdistämällä luotta
musmieselimiä ja siirtämällä ratkaisuja vir
kamiesten tehtäviksi. Erityisesti kunnan toi
mialueella lautakuntia ja muita luotta
mushenkilöelimiä on myös lakkautettu. 

Kansaneläkelaitoksessa omaksuttuun, tu
losohjaukseen pohjaavaan toimintamalliin 
soveltuu huonosti yksittäisten etuusasioiden 
käsittely sosiaalivakuutustoimikuntien kaltai
sissa luottamuselimissä. Etuusasioiden nope
an, joustavan ja taloudellisen käsittelyn ta
voitteita on vaikeata yhteensovittaa toimi
kuntatyöskentelyyn, jossa saattaa olla kysy
mys luottamushenkilökollegion kutsumisesta 
koolle vain muutaman etuusasian ratkaise
miseksi. Asioiden valmistelu, esittely, kirjaa
minen, koulutus ja monet muut tarvittavat 
tehtävät rasittavat omalta osaltaan paikallis
toimistojen henkilöresursseja ja määrärahoja. 

Tulosohjaus ja muu hallinnon taloudelli
suuteen ja tehokkuuteen tähtäävä kehittely 
edellyttää organisaation päätöksentekotasojen 
vähentämistä sekä päätöksentekoprosessien 
yksinkertaistamista. Tähän tavoitteistaan 
sosiaali vakuutustoimikunnat sopivat verrat
tain huonosti. 
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2.2. Ehdotetut muutokset 

Esityksen tavoitteena on järkiperäistää ja 
nopeuttaa kansaneläkelaitoksen hoitamien 
etuusasioiden käsittelyä. Sosiaalivakuutustoi
mikuntien tehtäviä on jo hallinnollisin pää
töksin siirretty kansaneläkelaitoksen paikal
listoimistoille eikä toimikuntien osallistumis
ta etuusasioiden ratkaisemiseen voida enää 
pitää tarpeellisena. Näin ollen sosiaalivakuu
tustoimikunnat ehdotetaan lakkautettaviksi. 
Toimikunnissa nykyisin ratkaistavat etuus
tehtävät hoidettaisiin kansaneläkelaitoksen 
paikallistoimistoissa. Tätä koskevat muutok
set tehtäisiin kansaneläkelakiin, perhe-eläke
lakiin, rintamasotilaseläkelakiin, eläkkeen
saajien asumistukilakiin, vammaistukilakiin, 
sairausvakuutuslakiin, työttömyysturvalakiin 
sekä sosiaalivakuutustoimikuntien lakkaut
tamisesta johtuvat tekniset muutokset työn
tekijäin eläkelakiin, merimieseläkelakiin, 
valtion eläkelakiin ja tapaturmavakuutusla
kiin. 

Lisäksi ehdotetaan kansaneläkelain, saira
usvakuutuslain, työttömyysturvalain ja työ
voimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta anne
tun lain etuuden hakemista koskevat sään
nökset yhdenmukaistettavaksi muiden kan
saneläkelaitoksen maksamien etuoksien ha
kemista koskevien säännösten kanssa. 

Kansaneläkelaitoksen organisaatiota koske
vassa vakuutuspiirijaossa ehdotetaan otetta
vaksi huomioon kuntien ohella myös kunnan 
osat. 

3. Esityksen vaikutukset 

Esityksellä ei ole suoranaisia vaikutuksia 
etuoksista aiheutuviin menoihin tai etuoksien 
määriin. Esityksestä aiheutuisi kuitenkin hal
linnollista säästöä ja asioiden käsittely no
peutuisi. Sosiaalivakuutustoimikuntien jä
senille maksettiin vuonna 1995 ansion
menetyskorvauksia, kokouspalkkioita ja mat
kakustannuskorvauksia yhteensä noin 4 mil
joonaa markkaa. Sanotut menot kustannetaan 
kansaneläkelaitoksen hallintomenoista, joista 
60 prosenttia luetaan sairausvakuutuksen 
kustannuksiin ja 40 prosenttia kansaneläke
vakuutuksen menoihin. Tämän lisäksi on 
otettava huomioon muun muassa toimikun
tien koulutuksesta, asioiden esittelystä ja 
muusta hallinnaiunista aiheutuvat kustannuk
set, jotka myös poistuisivat. 

4. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali
ja terveysministeriössä yhteistyössä kansan
eläkelaitoksen kanssa. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Eduskunnalle annetaan erikseen esitys 
laiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liit
tyvien lakien muuttamisesta, joka tulee ottaa 
huomioon tätä esitystä käsiteltäessä. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1.1. Laki kansaneläkelain muuttamisesta 

35 §. Pykälän 1 momentti ehdotetaan 
muutettavaksi sisällöltään yhdenmukaiseksi 
muiden kansaneläkelaitoksen maksamien 
etuoksien hakemista koskevien säännösten 
kanssa. Kansaneläkelain mukaisia etuoksia 
haettaisiin kansaneläkelaitoksen paikallistoi
mistosta. Mihin tahansa paikallistoimistoon 
jätetty hakemus toimitetaan hallintomenette
lylain periaatteet huomioon ottaen toimival
taiseen käsittelypaikkaan. 

43 a §. Pykälän 3 momentissa oleva sosi-

aalivakuutustoimikuntaa koskeva maininta 
ehdotetaan korvattavaksi kansaneläkelaitok
sella. 

65 §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan 
tehtäväksi lisäys, jonka mukaan vakuutuspii
ri voisi koostua kunnan tai useampien kun
tien ohella myös kunnan osasta tai osista. 
Ehdotuksella on merkitystä erityisesti harkit
taessa suurimpien kaupunkien vakuutuspiiri
jakoa. 

66 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi so
siaali vakuutustoimikuntien lakkauttamisen 
vuoksi. 

67 §. Sosiaalivakuutustoimikuntaa ja sen 
tehtäviä koskevan pykälän 1 momentti ehdo-
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tetaan muutettavaksi, koska sosiaalivakuu
tustoimikunnat ehdotetaan lakkautettavaksi. 
Pykälään ehdotetaan lisättäväksi nykyisin 
kansaneläkeasetuksessa olevia periaatteita 
vastaava säännös siitä, että kansaneläkelaitos 
voi päättää etuutta koskevan päätösvallan 
siirtämisestä paikallistoimistoon tai muulle 
yksikölle. Työkyvyttömyyseläkkeiden osalta 
työkyvyttömyys arvioitaisiin kuitenkin kes
kitetysti. Kansaneläkelaitoksen paikallistoi
misto käsittelisi ne työkyvyttömyyseläkeha
kemukset, joissa ei ole oikeutta kansaneläk
keeseen työeläkkeen suuruuden vuoksi. Py
kälässä säädettäisiin lisäksi siitä, että eläke
laitos antaa yhdenmukaisen käytännön var
mistamiseksi toimintaohjeet etuuksien käsit
telemisestä. 

Pykälän 2 momentti ehdotetaan tarpeetto
mana kumottavaksi. 

69 §. Pykälä koskee sosiaali- ja verovi
ranomaisten velvollisuutta antaa kansanelä
kelaitokselle tietoja. Säännöksestä on pois
tettu sosiaalivakuutustoimikunnan jäseniä 
koskeva erityismaininta. Vanhentunut termi 
sosiaalilautakunta on muutettu sosiaalihuol
tolain 6 §:ssä tarkoitetuksi toimielimeksi. 

70-72 §. Pykälät kumottaisiin, koska ne 
jäisivät sosiaali vakuutustoimikuntien lak
kauttamisen seurauksena tarpeettomiksi. 

83 §. Kansaneläkelaitoksen tietojensaantia 
koskevasta säännöksestä on poistettu sosiaa
livakuutustoimikuntaa koskeva erityis
maininta pykälän 1 momentissa. 

84 §. Päätöksen tiedoksisaantia koskevasta 
pykälästä on poistettu toimikuntaa koskeva 
erityismaininta. Lisäksi säännöstä on muutet
tu teknisesti nykyaikaisemmaksi sekä yhden
mukaiseksi muiden kansaneläkelaitoksen 
soveltamien tiedoksisaantia koskevien sään
nösten kanssa. 

1.2. Laki perne-eläkelain muuttamisesta 

34 §. Sosiaalivakuutustoimikunnan tehtä
viä koskeva pykälä ehdotetaan kumottavaksi. 

37 §. Pykälän 1 momenttia tarkistettaisiin 
kansaneläkelakiin ehdotettujen muutosten 
vuoksi. 

38 §. Pykälästä ehdotetaan poistettavaksi 
sosiaalivakuutustoimikuntaa koskeva mainin
ta. 

1.3. Laki rintamasotilaseläkelain 
muuttamisesta 

15 a §. Sosiaalivakuutustoimikunnan tehtä-

viä koskeva pykälä ehdotetaan kumottavaksi. 
17 §. Pykälän 1 momenttia tarkistettaisiin 

kansaneläkelakiin ehdotettujen muutosten 
vuoksi. Pykälän 3 momentista poistettaisiin 
sosiaali vakuutustoimikuntaa koskeva mainin
ta. 

1.4. Laki eläkkeensaajien asumistukilain 
muuttamisesta 

8 b §. Sosiaalivakuutustoimikunnan tehtä
viä koskeva pykälä ehdotetaan kumottavaksi. 

14 §. Pykälän 1 momentin viittaussään
nökset tarkistettaisiin vastaamaan kansanelä
kelakiin ehdotettuja muutoksia. Pykälän 2 
momentista poistettaisiin sosiaalivakuutustoi
mikuntaa koskeva maininta. 

1.5. Laki vammaistukilain muuttamisesta 

8 §. Pykälän viittaussäännöksiä muutettai
siin kansaneläkelakiin ehdotettujen muutos
ten vuoksi. 

1.6. Laki sairausvakuutuslain 
muuttamisesta 

27 §. Kyseessä on tekninen muutos, jossa 
pykälän 4 momenttiin sisältyvä maininta 
sosiaalivakuutustoimikunnasta on muutettu 
kansaneläkelaitokseksi. 

28 b §. Pykälässä on sosiaalivakuutustoi
mikuntaa koskevat maininnat muutettu kos
kemaan kansaneläkelaitosta. Samalla on kor
jattu vanhentunut termi sosiaalilautakunta 
sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoitetuksi toi
mielimeksi. 

30 §. Pykälän 1 momentin mukaan saira
usvakuutuslain mukaisia etuuksia haettaisiin 
kansaneläkelaitoksen paikallistoimistosta. 
Pykälän 5 momentissa sosiaalivakuutustoi
mikunta korvattaisiin kansaneläkelaitoksella. 

30 b §. Työterveyshuollon järjestämisestä 
aiheutuneita kustannuksia koskeva tilitys 
toimitettaisiin kansaneläkelaitokselle. 

30 c §. Pykälän 1 momentin mukaan kor
vausta työterveyshuollon järjestämisestä 
haettaisiin kansaneläkelaitokselta. 

31 §. Pykälän 1 momentti, joka koskee 
vakuutetun velvollisuutta käydä terveydenti
lan selvittämistä ja työkyvyn arvioimista 
varten tutkittavana, muutettaisiin siten, että 
määräyksen tutkimuksesta antaa kansanelä
kelaitos käsittelemänsä asian yhteydessä. 
Säännöksessä ei enää lueteltaisi erikseen 
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kansaneläkelaitoksen aluetoimistoa tai pai
kallistoimistoa. Sanalla kansaneläkelaitos on 
korvattu voimassa olevassa säännöksessä 
oleva luettelo. Muutoksella ei ole tarkoitus 
rajoittaa aluetoimiston tai paikallistoimiston 
oikeutta antaa tutkimusmääräystä, vaan sel
keyttää lakiin sisältyviä kansaneläkelaitoksen 
organisaatiota koskevia mainintoja. 

42 §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan 
tehtäväksi lisäys, jonka mukaan vakuutuspii
ri voisi koostua kunnan tai useampien kun
tien ohella myös kunnan osasta tai osista. 
Ehdotuksella on merkitystä erityisesti harkit
taessa suurimpien kaupunkien vakuutuspiiri
jakoa. 

46 §. Säännös jää sosiaalivakuutustoimi
kuntien lakkauttamisen seurauksena tarpeet
tomaksi, minkä vuoksi se ehdotetaan kumot
tavaksi. 

47 §. Päivärahaa, äitiys-, isyys- ja van
hempainrahaa, erityishoitorahaa sekä sairaan
hoitokorvauksia haettaisiin 30 §:n perusteella 
kansaneläkelaitoksen paikallistoimistosta. 
Pykälässä ei ehdoteta säädettäväksi siitä, 
mistä kansaneläkelaitoksen paikallistoimis
tosta korvausta haetaan. Mihin tahansa pai
kallistoimistoon jätetty hakemus toimitetaan 
hallintomenettelylain periaatteet huomioon 
ottaen toimivaltaiseen käsittelypaikkaan. 
Tästä syystä säännös voidaan kumota. 

Myös pykälän 2 momentti ehdotetaan tar
peettomana kumottavaksi. Momentti koskee 
sosiaalivakuutustoimikunnan ja paikallistoi
miston välistä toimivaltaa. 

48 §. Kansaneläkelaitoksen olisi annettava 
hakijalle kirjallinen päätös, jos hakija sitä 
vaatisi. Vaatimus voidaan esittää suullisesti 
tai kirjallisesti. Pykälän 2 momentista on 
poistettu maininta sosiaalivakuutustoimikun
nasta. 

49 §. Pykälän 1 momentin 2 kohdan sosi
aalivakuutustoimikuntia koskeva maininta 
korvattaisiin paikallistoimistoilla. Pykälän 1 
momentin 6 kohtaa muutettaisiin teknisesti 
siten, että ministeriön nimi vastaisi nykyisin 
käytössä olevaa muotoa. 

Pykälän 2 momentin sosiaalivakuutustoi
mikuntia koskeva maininta ehdotetaan kor
vattavaksi paikallistoimistoilla. 

51 §. Pykälään tehtäisiin nimikkeitä koske
via säädösteknisiä tarkistuksia. 

52 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että sosiaalivakuutustoimikuntaa kos
keva maininta korvataan kansaneläkelaitok
sella. 

53 §. Pykälään tehtäisiin vastaavat muu-

tokset kuin 52 §:ään. 
56 §. Pykälään tehtäisiin vastaavat muu

tokset kuin 52 §:ään. 
57 §. Pykälän 2 momentissa sosiaalivakuu

tustoimikuntaa koskeva maininta korvattai
siin kansaneläkelaitoksella. 

61 §. Sosiaalivakuutustoimikuntien lak
kauttamista koskeva muutos edellyttää, ettei 
työpaikkakassojen osalta viitata toimikuntiin. 
Työpaikkakassojen hoitamien sairausvakuu
tuslain mukaisten etuuksien ratkaiseminen 
työpaikkakassoissa säilyy entisenä. Työpaik
kakassoihin noudatettaisiin soveltuvin osin 
samoja säännöksiä kuin kansaneläkelaitok
seen tai sen paikallistoimistoon tämän lain 
mukaisten etuuksien myöntäjinä ja maksaji
na. Pykälän 3 momentissa sosiaalivakuutus
toimikunta korvattaisiin kansaneläkelaitok
sella. 

62 §. Pykälän mukaan työpaikkakassan 
tulisi ilmoittaa kassan toimintapiirin kuulu
vista vakuutetuista sosiaalivakuutustoimikun
nan asemesta kansaneläkelaitokselle. 

68 §. Pykälän 1 momentti esitetään kumot
tavaksi. Momentin mukaisia tilanteita ei ole 
esiintynyt lain voimassaoloaikana. 

Pykälän 2 momentti vastaa voimassa ole
vaa säännöstä. Kansaneläkelaitoksella olisi 
oikeus saada käsiteltävänä olevan asian rat
kaisuun vaikuttavat tiedot viranomaisilta 
sekä muilta pykälässä mainituilta tahoilta. 

70 §. Kansaneläkelaitoksella on oikeus 
saada virka-apua viranomaiselta. Säännök
sestä on poistettu sosiaalivakuutustoimikun
nan oikeus saada virka-apua. 

74 §. Kansaneläkelaitoksen sekä muutok
senhakuviranomaisten toimituskirjat ovat 
maksuttomia. 

1. 7. Laki työttömyysturvalain 
muuttamisesta 

3 §. Toimeenpanoelimet ja 6 §. Työriidan 
vaikutus työttömyyspäivärahan suorittami
seen. Pykälät ovat asiasisällöltään saman 
sisältöisiä voimassa olevan lain säännösten 
kanssa kuitenkin siten, että säännökset kos
kevat sosiaali vakuutustoimikunnan sijasta 
kansaneläkelaitosta. 

28 §. Päivärahan hakeminen. Peruspäivä
rahaa haettaisiin kansaneläkelaitoksen pai
kallistoimistosta. Pykälässä ei ehdoteta sää
dettäväksi siitä, mistä kansaneläkelaitoksen 
paikallistoimistosta korvausta haetaan. Mihin 
tahansa paikallistoimistoon jätetty hakemus 
toimitetaan hallintomenettelylain periaatteet 
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huomioon ottaen toimivaltaiseen käsittely
paikkaan. Vastaavasti hakemuksen voisi jät
tää myös työvoimatoimistoon, mikäli hake
musta ei voida jättää kansaneläkelaitoksen 
paikallistoimistoon. 

29 §. Oikeus saada eräitä tietoja. Pykälä 
on asiasisällöltään samansisältöinen voimas
sa olevan säännöksen kanssa kuitenkin siten, 
että sosiaalivakuutustoimikunnan oikeus saa
da eräitä tietoja on muutettu kansaneläkelai
toksen oikeudeksi. 

31 §. Takaisinperintä. Pykälän 3 momen
tissa sosiaalivakuutustoimikunta korvattaisiin 
kansaneläkelaitoksella. 

36 a §. Ulosottomiehen tiedonsaantioikeus, 
38 §. Kansaneläkelaitoksen ja työttömyys

kassan päätös ja muutoksenhaku siihen ja 
40 §. Valitusaika ja valituskiljelmän toi

mittaminen. Säännökset on muutettu koske
maan kansaneläkelaitosta sosiaalivakuutus
toimikunnan asemesta. 

41 §. Päätöksen tiedoksisaantipäivä. Sään
nöksessä sosiaalivakuutustoimikunta on kor
vattu kansaneläkelaitoksella. 

43 §. Päätöksen poistaminen. Pykälään 
tehtäisiin vastaavat muutokset kuin 41 §:ään. 

43 a §. Virheen koljaaminen. Virheen kor
jaamista koskevassa säännöksessä sosiaaliva
kuutustoimikunta on muutettu kansaneläke
laitokseksi. 

43 b §. Koljaamismenettely. Muutokset 
koskevat vain nimikkeitä. 

43 c §. Työttömyysturva-asiamies. Muu
tokset koskevat vain nimikkeitä. 

45 §. Työttömyyspäivärahan periminen 
eräissä tapauksissa sekä päivärahan ulosmit
taus. Pykälän 1-3 momenttien muutosehdo
tukset koskevat vain nimikkeitä. 

1.8. Laki työvoimapoliittisesta 
aikuiskoulutuksesta annetun lain 
muuttamisesta 

21 §. Etuuden hakeminen. Pykälän 1 mo
mentti ehdotetaan muutettavaksi sisällöltään 
yhdenmukaiseksi muiden kansaneläkelaitok
sen maksamien etuoksien hakemista koske
vien säännösten kanssa. Perustukea ja siihen 
liittyviä muita etuoksia haettaisiin kansanelä
kelaitoksen paikallistoimistosta. Mihin ta
hansa paikallistoimistoon jätetty hakemus 
toimitetaan hallintomenettelylain periaatteet 
huomioonottaen toimivaltaiseen käsittely
paikkaan. 

1.9. Laki työntekijäin eläkelain 
muuttamisesta 

19 aja 19 d §. Pykäliin ehdotetaan tehtä
väksi sosiaalivakuutustoimikuntien lakkaut
tamisesta aiheutuva muutos. Pykälissä 
sosiaalivakuutustoimikunta korvattaisiin kan
saneläkelaitoksella. 

1.10. Laki merimieseläkelain 
muuttamisesta 

28 b ja 63 a §. Pykälissä sosiaalivakuutus
toimikunta ehdotetaan korvattavaksi kansan
eläkelaitoksella. 

1.11. Laki valtion eläkelain muuttamisesta 

14 ja 17 §. Pykälissä sosiaalivakuutustoi
mikunta ehdotetaan korvattavaksi kansanelä
kelaitoksella. 

1.12. Laki tapatunnavakuutuslain 
muuttamisesta 

61 a §. Pykälässä sosiaalivakuutustoimi
kunta ehdotetaan korvattavaksi kansaneläke
laitoksella. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Kansaneläkeasetuksen (594/56), sairausva
kuutusasetuksen ( 473/63), työttömyysturva
lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 
(742/84) ja eräiden muiden asetusten sään
nökset tulisi tarkistaa vastaamaan uudistusta. 

3. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1997. Tästä ajankohdasta 
lukien tulisi muussa tapauksessa asettaa uu
det sosiaalivakuutustoimikunnat seuraavaksi 
kunnallisvaalikaudeksi. Lakien täytäntöönpa
non edellyttämiin toimiin voidaan ryhtyä jo 
ennen kuin ne tulevat voimaan. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset 
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1. 

Laki 
kansaneläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/56) 66 ja 70-72 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 66 § 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1658/92) ja 

70-72 § 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (103/82), sekä 
muutetaan 35 §:n 1 momentti, 43 a §:n 3 momentti, 65 §:n 1 momentti, 67 ja 69 §, 

83 §:n 1 momentti ja 84 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 35 §:n 1 momentti 8 päivänä helmikuuta 1991 annetussa laissa 

(214/91), 43 a §:n 3 momentti 18 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (53/85), 65 §:n 
1 momentti 6 päivänä kesäkuuta 1974 laissa (451174), 67 § muutettuna viimeksi mainitulla 
lailla ja mainitulla 5 päivänä helmikuuta annetulla lailla, 69 § 5 päivänä helmikuuta 1988 an
netussa laissa (123/88) ja 83 §:n 1 momentti mainitussa 5 päivänä helmikuuta 1982 annetus
sa laissa, seuraavasti: 

35 § 
Tämän lain mukaista etuutta haetaan kan

saneläkelaitokselta. 

43 a § 

Eläke maksetaan työttömyyskassalle tai 
kansaneläkelaitokselle kuitenkin vain sillä 
edellytyksellä, että työttömyysturvalain 
45 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus on 
tehty vähintään kaksi viikkoa ennen eläk
keen maksupäivää. 

65 § 
Vakuutuksen hoitamista varten maa jae

taan vakuutuspiireihin, joihin kuuluu yksi tai 
useampia kuntia tai kunnan osia. Vakuutus
piirit m~ä~ää kansanel~kela~tos kuultuaan 
asianomatsm kunnanhalhtuksta. 

67 § 
Kansaneläkelaitos päättää etuuden ratkai

semista koskevan päätösvallan siirtämisestä 
paikallistoimistoon tai muulle yksikölle lu
kuunottamatta työkyvyttömyyseläkkeitä, joi
den osalta työkyvyttömyys arvioidaan keski
tetysti. Eläkelaitos antaa yhdenmukaisen rat
kaisukäytännön varmistamiseksi toimintaoh
jeet etuoksien käsittelemisestä. 

360390Z 

69 § 
Sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoitetun toi

mielimen ja veroviranomaisen tulee antaa 
eläkelaitokselle sen toiminnassa tarpeellisia 
tietoja ja selvityksiä. 

Sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoitetun toi
mielimen tulee ilmoittaa paikallistoimistolle 
tapauksista, joissa sen käsityksen mukaan 
eläke olisi myönnettävä, oikaistava tai lak
kautettava taikka joissa sanotun toimielimen 
mielestä eläkkeen maksaminen eläkkeensaa
jalle itselleen ei ole tarkoituksenmukaista. 
Samoin on sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoi
tetun toimielimen ilmoitettava paikallistoi
mistolle hoitotukea saavan eläkkeensaajan 
sijoittamisesta 42 a §:ssä tarkoitettuun hoi
toon. 

83 § 
Valtion, kunnan ja muun julkisoikeudelli

sen yhteisön viranomainen, vakuutus- ja elä
kelaitos sekä työnantaja on velvollinen 
pyynnöstä antamaan eläkelaitokselle, tarkas
tuslautakunnalle ja vakuutusoikeudelle tieto
ja, jotka ovat tarpeen eläkeoikeuden tai eläk
keen määrän selvittämiseksi. 

84 § 
Asiakirjojen lähettämisestä annettua lakia 

(74/54) sovelletaan eläkelaitokseen. Asian-
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osaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä 
tai ilmoituksesta seitsemäntenä päivänä sen 
jälkeen, kun päätös tai ilmoitus on postitettu 
hänen ilmoittamallaan osoitteella, jollei 
muuta näytetä. 

2. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1997. 

Laki 
perite-eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 17 päivänä tammikuuta 1969 annetun perhe-eläkelain (38/69) 34 §, sellaisena 

kuin se on 9 päivänä helmikuuta 1990 annetussa laissa (104/90), sekä 
muutetaan 37 §:n 1 momentti ja 38 §, sellaisina kuin ne ovat, 37 §:n 1 momentti 14 päi

vänä lokakuuta 1994 annetussa laissa (888/94) ja 38 §mainitussa 9 päivänä helmikuuta 1990 
annetussa laissa, seuraavasti: 

37 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate

taan soveltuvin osin lisäksi, mitä kansanelä
kelain 35, 37-39, 39 b, 40-42, 42 b, 43, 
44--46, 69, 73, 73 a, 73 b, 74, 74 b, 74 c, 
75, 79- 83, 84-88 ja 88 a §:ssä säädetään. 
Jos lapseneläkkeen saaja ei ole ennen eläk
keen alkamista asunut Suomessa kansanelä
kelain 41 §:ssä edellytettyä 10 vuoden ai
kaa, eläke voidaan ulkomailla asumisen estä
mättä maksaa, jos lapsen huoltaja täyttää 

3. 

asumisvaatimuksen. 

38 § 
Pankki ja muu rahalaitos on velvollinen 

pyynnöstä antamaan eläkelaitokselle, tarkas
tuslautakunnalle ja vakuutusoikeudelle tieto
ja, jotka ovat tarpeen lesken eläkeoikeuden 
tai leskeneläkkeen määrän selvittämiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1997. 

Laki 
rintamasotilaseläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkelain (119177) 15 a §, 

sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (1084/82), sekä 
muutetaan 17 §:n 1 ja 3 momentti, sellaisena kuin ne ovat 17 §:n 1 momentti 14 päivänä 

lokakuuta 1994 annetussa laissa (889/94) ja 17 §:n 3 momentti 5 päivänä helmikuuta 1982 
annetussa laissa (106/82), seuraavasti: 

17 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate

taan soveltuvin osin lisäksi, mitä kansanelä-

kelain 35, 37-39, 39 a, 39 b, 40-42, 43, 
44-46, 69, 73, 73 a, 73 b, 74, 74 a-74 c, 
75, 79-83, 84-88 ja 88 a §:ssä sekä kan-
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saneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja 
avustusten sitomisesta elinkustannuksiin an
netussa laissa (348/56) säädetään. Ylimää
räistä rintamalisää määrättäessä noudatetaan 
soveltuvin osin lisäksi, mitä kansaneläkelain 
26 § :n 7 momentissa säädetään. 

Pankki ja muu rahalaitos on myös velvol-

4. 

linen pyynnöstä antamaan eläkelaitokselle, 
tarkastuslautakunnalle ja vakuutusoikeudelle 
tietoja, jotka ovat tarpeen eläkeoikeuden tai 
rintamasotilaseläkkeen määrän selvittämisek
si. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1997. 

Laki 
eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetun eläkkeensaajien asumistukilain (591178) 

8 b §, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (1086/82), sekä 
muutetaan 14 §, sellaisena kuin se on muutettuna 5 päivänä helmikuuta 1982 ja 21 päivänä 

marraskuuta 1994 annetuilla laeilla (112/82 ja 985/94), seuraavasti: 

14 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate

taan soveltuvin osin lisäksi, mitä kansanelä
kelain 28 §:ssä, 31 §:n 2 momentissa, 35, 
37-39, 39 a, 39 b, 40, 42, 43, 43 a, 
44-46, 69, 74 b, 74 c ja 75 §:ssä, 79 §:n 1 
ja 4 momentissa, 80-83 ja 84-87 §:ssä, 
88 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 88 a §:ssä 
säädetään. 

5. 

Pankki ja muu rahalaitos on myös velvol
linen pyynnöstä antamaan eläkelaitokselle ja 
tarkastuslautakunnalle tietoja, jotka ovat tar
peen asumistukioikeuden tai asumistuen 
määrän selvittämiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1997. 

Laki 
vammaistukilain 8 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 5 päivänä helmikuuta 1988 annetun vammaistukilain (124/88) 8 §, sellaisena 

kuin se on 14 päivänä lokakuuta 1994 annetussa laissa (890/94), seuraavasti: 

8 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate

taan soveltuvin osin lisäksi, mitä kansanelä
kelain 1 d, 23, 35-39, 39 b, 40, 42, 43, 
44-46, 69 ja 75 §:ssä, 79 §:n 1 ja 4 mo
mentissa sekä 80-83, 83 a, 84-88 ja 88 
a §:ssä sekä kansaneläkelaissa säädettyjen 

eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkus
tannuksiin annetussa laissa (348/56) 
säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1997. 
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6. 

Laki 
sairausvakuutuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 46 ja 47 § ja 

68 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 47 § muutettuna 15 päivänä kesäkuuta 1973, 22 päivänä joulu

kuuta 1989 ja 30 päivänä joulukuuta 1992 annetuilla laeilla (496173, 1255/89 ja 1659/92) ja 
68 §:n 1 momentti mainitussa 22 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa, sekä 

muutetaan 27 §:n 4 momentti, 28 b §, 30 §:n 1 ja 5 momentti, 30 b §, 30 c §:n 1 moment
ti, 31 §:n 1 momentti, 42 §:n 1 momentti, 48 §:n 1 ja 2 momentti, 49 §:n 1 momentin 2 ja 6 
kohta ja 2 momentti, 51 §, 52 §:n 1 momentti, 53 ja 56 §, 57 §:n 2 momentti, 61 §:n 2 ja 3 
momentti, 62 §:n 2 momentti, 68 §:n 2 momentti sekä 70 ja 74 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 27 §:n 4 momentti 18 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa 
(1500/95), 28 b § ja 30 c §:n 1 momentti 25 päivänä elokuuta 1994 annetussa laissa 
(782/94), 30 §:n 1 momentti 29 päivänä syyskuuta 1978 annetussa laissa (745178) ja 5 mo
mentti 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1324/90), 30 b § 30 päivänä joulukuuta 
1992 annetussa laissa (1653/92), 31 §:n 1 momentti 14 päivänä tammikuuta 1966 annetussa 
laissa (5/66), 42 §:n 1 momentti 6 päivänä kesäkuuta 1974 annetussa laissa (452174), 48 §:n 
2 momentti 19 päivänä joulukuuta 1969 annetussa laissa (811/69), 52 §:n 1 momentti 27 
päivänä marraskuuta 1992 annetussa laissa (1098/92), 56 §muutettuna mainitulla 14 päivänä 
tammikuuta 1966 annetulla lailla ja 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetulla lailla (464/69), 
61 §:n 2 momentti 27 päivänä marraskuuta 1992 annetussa laissa (1165/92) sekä 61 §:n 3 
momentti ja 62 §:n 2 momentti 13 päivänä toukokuuta 1988 annetussa laissa (448/88), seu
raavasti: 

27 § 

Jos vakuutetulla on oikeus saada 1 mo
mentissa tarkoitettua korvausta täytenä työ
kyvyttömyyseläkkeellä työntekijäin eläkelain 
8 §:n 4 momentissa mainittujen säännösten 
tai määräysten nojalla, kansanedustajain elä
kelain (329/67), merimieseläkelain (72/56), 
valtioneuvoston jäsenen oikeudesta eläkkee
seen ja hänen jälkeensä suoritettavasta per
he-eläkkeestä annetun lain (870177) tai kun
nallisten luottamushenkilöiden eläkelain 
(578177) nojalla taikka valtion, kunnan, 
seurakunnan tai muun julkisoikeudellisen 
yhteisön palveluksessa olevia koskevan ai
kaisemman lain tai muun säännöksen taikka 
määräyksen nojalla, suoritetaan päiväraha 
sen estämättä, mitä edellä tässä pykälässä 
säädetään, täysimääräisenä ajalta, joka käsit
tää päivärahan 19 §:n 3 momentissa tarkoite
tun enimmäissuoritusajan 150 ensimmäistä 
suorituspäivää sekä tämän jälkeisen ajan vii
dennen seuraavan täyden kalenterikuukauden 
loppuun (päivärahan ensisijaisuusaika). Jos 

kuitenkin päivärahan 19 §:n 3 momentin 
mukaisen suoritusajan arvioidaan edellä mai
nitun 150 päivän jälkeen päivärahaa keskey
tyksettä suoritettaessa päättyvän ennen ensi
sijaisuusajan päättymistä, ensisijaisuusaika 
päättyy jo neljännen täyden kalenterikuukau
den lopussa. Edellä mainittuihin muun lain 
nojalla suoritettaviin korvauksiin ei päivära
han ensisijaisuusaikana sovelleta, mitä 
1-3 momentissa säädetään. Kansaneläkelai
toksen tulee vahvistaa sanottu ensisijaisuus
aika ja ilmoittaa välittömästi 150 suoritus
päivän täyttyessä ensisijaisuusajan päättymi
sestä edellä tarkoitetun muun korvauksen 
myöntäjälle. V akuutetulle tulee lisäksi tie
dottaa kuntoutusmahdollisuuksista ja muun 
korvauksen hakemisesta. Uusi ensisijaisuus
aika voidaan vahvistaa vain, jos aikaisem
man päättymisestä on kulunut kuusi kuu
kautta. Edellä sanotuista ilmoituksesta ja 
tiedottamisesta säädetään tarkemmin asetuk
sella. 
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28 b § 
Jos sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoitettu 

toimielin on antanut vakuutetulle toimeen
tulotukea lääkärin tai lääketieteellisen labo
ratorion palkkion suorittamista, lääkkeiden 
hankkimista tai matkakustannuksia varten, 
on sillä oikeus saada kansaneläkelaitokselta 
sille annettavaa tilitystä vastaan se osa suo
rittamastaan toimeentulotuesta, jonka kan
saneläkelaitos olisi velvollinen suorittamaan 
vastaavana korvauksena vakuutetulle. 

Jos päivärahan maksamista sen saajalle 
itselleen ei voida pitää tarkoitustaan vastaa
vana hänen elämäntapojensa vuoksi, kansan
eläkelaitos voi vakuutetun asuinkunnan so
siaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoitetun toimieli
men esityksestä päättää, että päiväraha mak
setaan mainitulle toimielimene käytettäväksi 
vakuutetun ja hänen perheensä huoltoon. 

30 § 
Tämän lain mukaista etuutta haetaan kan

saneläkelaitokselta. 

Jollei synnyttäjä ole käynyt lääkärin suo
rittamassa jälkitarkastuksessa aikaisintaan 
viisi ja viimeistään kaksitoista viikkoa syn
nytyksen jälkeen, oikeutta vanhempainra
haan ei ole eikä isällä oikeutta vanhempain
rahakaudella isyysrahaan, jollei kansanelä
kelaitos erityisistä syistä toisin päätä. Tar
kemmat säännökset jälkitarkastuksesta anne
taan asetuksella. 

30 b § 
Edellä 29 §:n 2 momentissa tarkoitetuista 

kustannuksista on kunnan annettava kuuden 
kuukauden kuluessa siitä, kun työterveys
huoltopalvelus on annettu, kansaneläkelai
tokselle tilitys siten kuin asetuksella tarkem
min säädetään. Myöhästymisestä huolimatta 
korvaus voidaan myöntää kokonaan tai osak
si, jos sen epäämistä on pidettävä kohtuut
tomana. 

30 c § 
Edellä 29 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitet

tua korvausta haetaan kansaneläkelaitokselta 
kuuden kuukauden kuluessa työnantajan 
osalta tilikauden päättymisestä sekä yrittäjän 
ja muun omaa työtään tekevän osalta kustan
nusten syntymisestä tai muutoin etuus on 
menetetty. Myöhästymisestä huolimatta kor
vaus voidaan myöntää kokonaan tai osaksi, 

jos sen epäämistä on pidettävä kohtuuttoma
na. 

31 § 
Terveydentilan selvittämistä ja työkyvyn 

arvioimista varten vakuutettu on velvollinen 
kansaneläkelaitoksen määräyksestä käymään 
sairausvakuutusrahaston kustannuksella tut
kittavana määrätyn lääkärin luona tai määrä
tyssä sairaanhoito- tai tutkimuslaitoksessa. 

42 § 
Vakuutuksen hoitamista varten maa jae

taan vakuutuspiireihin, joihin kuuluu yksi tai 
useampia kuntia tai kunnan osia. Vakuutus
piirit määrää kansaneläkelaitos kuultuaan 
asianomaisia kunnanhallituksia. 

48 § 
Kansaneläkelaitoksen on annettava etuutta 

koskevassa asiassa kirjallinen päätös, jos 
hakija sitä vaatii. Vaatimus on esitettävä 
suullisesti tai kirjallisesti seitsemän päivän 
kuluessa asianomaisen saatua ratkaisusta 
tiedon. Muussa tapauksessa ratkaisu jää py
syväksi. 

Edellä 30 a §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa 
vakuutetun on saadakseen kirjallisen päätök
sen esitettävä 1 momentissa tarkoitettu vaati
mus seitsemän päivän kuluessa siitä, kun 
hän on suorittanut sanotussa pykälässä tar
koitetun hinnan tai saanut lääkkeet maksutta. 

49 § 
Kansaneläkelaitoksen tehtävänä on: 

2) antaa ohjeet korvausten hakemisesta ja 
asioiden käsitteleruisestä paikallistoimistois
sa; 

6) toimittaa vuosittain sosiaali- ja terveys
ministeriölle tarpeelliset tiedot sairausvakuu
tuksesta; sekä 

Kansaneläkelaitoksen aluetoimiston tehtä
vänä on valvoa ja ohjata alueensa paikallis
toimistojen toimintaa kansaneläkelaitoksen 
antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 
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51 § 
Sairausvakuutusasioissa toimivat muutok

senhakueliminä sosiaalivakuutuslautakunnat 
ja tarkastuslautakunta. 

Sosiaalivakuutuslautakunnan toimialueena 
on vakuutusalue. Tarkastuslautakunnan toi
mialueena on koko maa. 

52§ 
Kansaneläkelaitoksen päätökseen haetaan 

muutosta valittamalla asianomaisen alueen 
sosiaalivakuutuslautakuntaan. Lautakunnan 
asettaa valtioneuvosto neljäksi vuodeksi 
kerrallaan. Siihen kuuluu puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja sekä yksi lääkärijäsen ja 
kaksi vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta 
edustavaa jäsentä. Puheenjohtajan ja varapu
heenjohtajan osalta on kansaneläkelaitokselle 
varattava tilaisuus lausunnon antamiseen. 
Vastaavasti on lääkärijäsenen osalta varatta
va terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle 
tilaisuus lausunnon antamiseen. Jokaisella 
jäsenellä on henkilökohtainen varaJasen. 
Lautakunnan puheenjohtajalla tulee olla tuo
marin virkaan vaadittava kelpoisuus. 

53 § 
Kansaneläkelaitoksen päätökseen on haet

tava muutosta kirjallisella valituksella 30 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valituskirjelmä on annettava kansaneläke
laitoksen paikallistoimistoon, jonka on viipy
mättä lähetettävä valituskirjelmä sekä asian 
käsittelyssä syntyneet asiakirjat sosiaaliva
kuutuslautakunnalle. 

56§ 
Jos kansaneläkelaitoksen tämän lain mu

kaista korvausta koskeva lainvoimainen pää
tös on perustunut väärään tai puutteelliseen 
selvitykseen tai on ilmeisesti lain vastainen, 
voi sosiaalivakuutuslautakunta asianomaisen 
hakemuksesta tai kansaneläkelaitoksen esi
tyksestä ja asianomaista kuultuaan poistaa 
päätöksen ja määrätä asian uudelleen käsitel
täväksi. 

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee so
veltuvin osin tarkastuslautakuntaa, jolla on 
oikeus asianomaisen hakemuksesta poistaa 
aikaisempi päätöksensä sekä määrätä asia 
uudelleen käsiteltäväksi. Sama oikeus on 
tarkastuslautakunnalla myös sosiaalivakuu
tuslautakunnan korvausta koskevassa asiassa 
antaman päätöksen osalta. 

Jos kansaneläkelaitos katsoo päätöksensä 

tai sosiaalivakuutuslautakunnan päätöksen 
olevan 1 momentissa mainitulla tavalla vir
heellinen, on sillä oikeus saattaa asia tarkas
tuslautakunnan ratkaistavaksi. Tarkastus
lautakunnalla on oikeus asianomaista kuultu
aan oikaista aikaisempi päätös tai poistaa se 
ja määrätä asia uudelleen käsiteltäväksi. 

Tehtyään 1 momentissa mainitun esityksen 
kansaneläkelaitos voi, kunnes sosiaalivakuu
tuslautakunta on asian ratkaissut, väliaikai
sesti keskeyttää korvauksen maksamisen tai 
suorittaa sen esityksensä mukaisin määrin. 
Niin ikään kansaneläkelaitos voi 3 momen
tissa mainitussa tapauksessa, kunnes tarkas
tuslautakunta on asian ratkaissut, väliaikai
sesti määrätä korvauksen maksamisen kes
keytettäväksi tai sen suoritettavaksi esityk
sensä mukaisin määrin. 

Jos on kysymys evätyn edun myöntämises
tä tai myönnetyn edun lisäämisestä, kansan
eläkelaitos voi aikaisemman päätöksen estä
mättä käsitellä asian uudelleen. 

57§ 

Kansaneläkelaitoksen ja sosiaalivakuutus
lautakunnan takaisin perimistä koskeva lain
voimainen päätös ja tarkastuslautakunnan 
mainitunlaisessa asiassa antama päätös saa
daan panna täytäntöön niinkuin lainvoimai
nen tuomio. 

61 § 

Työpaikkakassasta on soveltuvin osin voi
massa, mitä tässä laissa säädetään kansanelä
kelaitoksesta tai sen paikallistoimistosta. 
Muutoin siitä on voimassa vakuutuskassala
ki. 

Työnantaja on velvollinen suorittamaan 
työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työn
tekijä vakuutetun sairausvakuutusmaksun 
tämän lain mukaisesti. Kansaneläkelaitoksen 
on annettava sairausvakuutusrahaston varois
ta työpaikkakassan käytettäväksi ennakkoina 
määrä, jonka kassan arvioidaan tarvitsevan 
tämän lain mukaisten etuuksien suorittami
seen lisättynä sillä hallintokulujen määrällä, 
mitä kansaneläkelaitokselle arvioidaan vas
taavasti näitä kuluja aiheutuvan. Etuuksien 
suorittamista varten käytettävikseen saamis
taan varoista on kassan vuosittain tehtävä 
tilitys siten kuin asetuksella tarkemmin sää
detään. Hallintokulujen korvaamisperusteet 
vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö kan-
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saneläkelaitoksen esityksestä. Menettelystä, 
jota noudatetaan kassalle varoja siirrettäessä, 
säädetään asetuksella. 

62 § 

Henkilön tultua vakuutetuksi työpaikkakas
sassa tai hänen vakuutuksensa siinä päätyt
tyä tulee kassan viivytyksettä ilmoittaa 
siitä vakuutetun kotikunnan kansaneläkelai
toksen paikallistoimistoon. 

68 § 

Valtion, kunnan ja muun julkisoikeudelli
sen yhteisön viranomainen, vakuutus- ja elä
kelaitos, eläkesäätiö, sairaala ja muu sairaan
hoitolaitos sekä työnantaja ovat velvollisia 

7. 

pyynnöstä antamaan kansaneläkelaitokselle 
ja tämän lain mukaiselle valitusviranomaisel
le maksutta kaikki hallussaan olevat, 
näiden käsiteltävänä olevan asian ratkaisuun 
vaikuttavat tiedot. 

70 § 
Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada 

virka-apua viranomaiselta. 

74 § 
Kansaneläkelaitoksen, sosiaalivakuutus-

lautakunnan sekä tarkastuslautakunnan on 
annettava toimituskirjat maksutta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1997. 

Laki 
työttömyysturvalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/84)3 §:n 3 mo

mentti, 6 §:n 2 momentti, 28 §:n 1 ja 2 momentti, 29 §:n 1 momentti, 31 §:n 3 momentti, 36 
a §, 38 §:n otsikko ja 1 momentti, 40 §:n 1 momentti, 41 §, 43 ja 43 a §, 43 b §:n 2 mo
mentti, 43 c §:n 3 momentti ja 45 §:n 1-3 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 3 momentti 22 päivänä joulukuuta 1994 annetussa laissa 
(1317 /94), 29 §:n 1 momentti 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1367 /90), 36 a § 
29 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1308/89), 43 § osittain muutettuna 9 päivänä 
helmikuuta 1990 annetulla lailla (98/90), 43 a §, 43 b §:n 2 momentti ja 43 c §:n 3 mo
mentti viimeksi mainitussa laissa, 45 §:n 1 ja 2 momentti 16 päivänä joulukuuta 1994 anne
tussa laissa (1296/94) ja 3 momentti 27 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (226/87), 
seuraavasti: 

3 § 

Toimeenpanoelimet 

Työvoimatoimikunta tai työvoimatoimisto 
antaa työttömyysturvan saamisen työvoima
poliittisista edellytyksistä, joista säädetään 
4 §:ssä, 5 §:n 1 momentin 3 ja 10 kohdassa 

sekä 2 ja 6 momentissa, 5 a §:ssä ja 
7-11 §:ssä, kansaneläkelaitosta ja työttö
myyskassaa sitovan lausunnon siten kuin 
asetuksella tarkemmin säädetään. Työvoima
toimikunnan tai työvoimatoimiston tulee 
työttömyyskassan tai kansaneläkelaitoksen 
pyynnöstä täydentää lausuntoaan viipymättä. 
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6 § 

Työriidan vaikutus työttömyyspäivärahan 
suorittamiseen 

Jos on epäselvää, onko henkilö työttömänä 
1 momentissa tarkoitetusta syystä, kansan
eläkelaitoksen ja työttömyyskassan tulee en
nen työttömyyspäivärahan maksamista pyy
tää asiasta lausunto 35 §:n 1 momentissa 
tarkoitetulta työttömyysturva-asiain neuvot
telukunnalta. 

28 § 

Päivärahan hakeminen 

Peruspäi värahaa haetaan kansaneläkelai
tokselta. Kansaneläkelaitoksen tulee pyytää 
3 §:n 3 momentin mukainen lausunto. 

Jos hakemusta ei ilman kohtuutonta haittaa 
voida jättää kansaneläkelaitokselle, perustur
vaa koskeva hakemus voidaan jättää siihen 
työvoimatoimistoon, jonka alueella henkilöl
lä on asunto ja koti. Työvoimatoimiston tu
lee tällöin toimittaa hakemus kansaneläke
laitokselle 3 §:n 3 momentissa tarkoitetun 
lausunnon kera. 

29 § 

Oikeus saada eräitä tietoja 

Työnantaja sekä valtion, kunnan tai muun 
julkisoikeudellisen yhteisön viranomainen, 
vakuutus- ja eläkelaitos, eläkesäätiö, työttö
myyskassa sekä työvoimapoliittisesta aikuis
koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu 
koulutuspalvelujen tuottaja ovat velvolliset 
pyynnöstä antamaan työvoimatoimistolle, 
työvoimatoimikunnalle, kansaneläkelaitok
selle, työttömyyskassalle ja työttömyysturva
asiamiehelle sekä tässä laissa tarkoitetuille 
muutoksenhakuviranomaisille maksutta työt
tömyyspäivärahan hakijan työttömyyspäi
värahaoikeuden ratkaisemisessa tai työvoi
mapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa 
laissa tarkoitettujen opintososiaalisten etuok
sien myöntämisessä ja maksamisessa tarvit
tavia tietoja sekä asianomaiselle hakijalle 
maksutta häntä itseään koskevat tiedot, jollei 
yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun 
lain (83/51) säännöksistä muuta johdu. 

31 § 

Takaisinperintä 

Kansaneläkelaitoksen, työttömyyskassan 
tai työttömyysturvalautakunnan takaisinperi
mistä koskeva lainvoimainen päätös taikka 
vakuutusoikeuden mainitunlaisessa asiassa 
antama päätös saadaan panna täytäntöön niin 
kuin lainvoimainen tuomio. 

36 a § 

Ulosottomiehen tiedonsaantioikeus 

Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassan 
on ulosottoa varten asianomaisen viranomai
sen pyynnöstä ilmoitettava maksamansa päi
värahan määrä sekä tiedossaan olevat muut 
laitokset, jotka maksavat henkilölle toimeen
tuloetuuksia. 

38 § 

Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassan 
päätös ja muutoksenhaku siihen 

Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassan 
tulee päivärahan myöntämistä ja epäämistä 
sekä takaisinperintää koskevassa asiassa an
taa hakijalle kirjallinen päätös. 

40 § 

Valitusaika ja valituskitjelmän 
toimittaminen 

Joka on tyytymätön työttömyyskassan tai 
kansaneläkelaitoksen päätökseen, saa hakea 
siihen muutosta työttömyysturvalautakunnal
ta kirjallisella valituksella 30 päivän kulues
sa kirjallisen päätöksen tiedoksisaannista. 

41 § 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

Jollei valittaja muuta näytä, katsotaan hä
nen saaneen tiedon työttömyyskassan tai 
kansaneläkelaitoksen päätöksestä seitsemän
tenä päivänä siitä, kun päätös on postitettu 
hänen ilmoittamallaan osoitteella. 
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43 § 

Päätöksen poistaminen 

Jos kansaneläkelaitoksen tai työttömyys
kassan tämän lain mukaista etuutta koskeva 
lainvoitnainen päätös on perustunut väärään 
tai puutteelliseen selvitykseen tahi on ilmei
sesti lain vastainen, voi vakuutusoikeus asi
anomaisen hakernuksesta tahi kansaneläke
laitoksen tai työttömyyskassan esityksestä ja 
asianomaista kuultuaan poistaa kansaneläke
laitoksen tai työttömyyskassan päätöksen ja 
määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi. Sama 
oikeus on vakuutusoikeudella myös työttö
myysturvalautakunnan etuutta koskevassa 
asiassa antaman päätöksen osalta. 

Vakuutusoikeudella on oikeus myös asian
omaisen hakernuksesta poistaa aikaisempi 
päätöksensä sekä ottaa asia uudelleen käsi
teltäväksi. 

Jos sosiaali- ja terveysministeriö katsoo 
työttömyyskassan tai työttömyysturvalauta
kunnan ja kansaneläkelaitos vastaavasti lain
voitnaisen päätöksensä tai työttömyysturva
lautakunnan lainvoitnaisen päätöksen olevan 
1 momentissa mainitulla tavalla virheellinen, 
on rninisteriöllä ja vastaavasti kansaneläke
laitoksella oikeus saattaa asia vakuutusoikeu
den ratkaistavaksi. Vakuutusoikeudella on 
oikeus asianomaista kuultuaan oikaista aikai
sempi päätös tai poistaa se ja määrätä asia 
uudelleen käsiteltäväksi. 

Tehtyään 1 momentissa mainitun esityksen 
kansaneläkelaitos tai työttömyyskassa voi, 
kunnes vakuutusoikeus on ratkaissut asian, 
väliaikaisesti keskeyttää etuuden rnaksarni
sen tai suorittaa sen esityksensä mukaisin 
määrin. Niin ikään voi sosiaali- ja terveys
ministeriö ja kansaneläkelaitos 3 momentissa 
mainitussa tapauksessa, kunnes vakuutusoi
keus on asian ratkaissut, väliaikaisesti mää
rätä etuuden maksamisen keskeytettäväksi 
tai sen maksettavaksi esityksensä mukaisin 
määrin. 

Jos on kysymys evätyn edun myöntämises
tä tai rnyönnetyn edun lisäämisestä, kansan
eläkelaitos, työttömyyskassa ja työttömyys
turvalautakunta voi aiemman päätöksen estä
mättä käsitellä asian uudelleen. 

Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassan 
päätöstä on rnuutoksenhausta huolimatta 
noudatettava, kunnes asia on lainvoitnaisella 
päätöksellä ratkaistu, jollei asianomainen 
muutoksenhakuelin toisin määrää. 

360390Z 

43 a § 

Virheen korjaaminen 

Jos kansaneläkelaitoksen tai työttömyys
kassan päätös perustuu selvästi virheelliseen 
tai puutteelliseen selvitykseen taikka ilmei
sen väärään lain soveltamiseen (asiavirhe), 
kansaneläkelaitos tai työttömyyskassa voi 
poistaa virheellisen päätöksen ja ratkaista 
asian uudelleen. Asiavirhettä ei kuitenkaan 
saa korjata asianosaisen suosturnuksetta. 

Jos päätöksessä on ilmeinen kirjoitus- tai 
laskuvirhe (kirjoitusvirhe), kansaneläkelai
toksen tai työttömyyskassan on korjattava 
se. Virhettä ei saa kuitenkaan korjata, jos 
korjaaminen johtaa asianosaiselle kohtuutta
maan tulokseen. 

43 b § 

K orjaamismenettely 

Käsitellessään asia- tai kirjoitusvirheen 
korjaamista kansaneläkelaitos tai työttö
myyskassa voi väliaikaisesti keskeyttää etuu
den maksamisen osittain tai kokonaan. 

43 c § 

Työttömyystwva-asiamies 

Työttömyysturva-asiamies voi määrätä, 
että kansaneläkelaitoksen, työttömyyskassan 
ja työttömyysturvalautakunnan tulee antaa 
nimettyä henkilöä koskeva päätös tiedoksi 
työttörnyysturva-asiarniehelle. 

45 § 

Työttömyyspäivärahan periminen eräissä 
tapauksissa sekä päivärahan ulosmittaus 

Jos henkilö on saanut työttömyyspäivära-
haa samalta ajalta, jolta hänelle myönnetään 
takautuvasti kansaneläkettä tai eläkettä työ
tai virkasuhteen taikka yrittäjätoirnin
nanperusteella, sukupolvenvaihdos- tai luo
purniseläkettä, luopurniskorvausta, luopurnis
tukea taikka rintamaveteraanien varhaiselä
kettä, työttömyyskassa tai kansaneläkelaitos 
saa periä tältä ajalta perusteettomasti rnak-
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setun työttömyyspäivärahan määrän takautu
vasti suoritettavasta eläkkeestä, luopumiskor
vauksesta tai luopumistuesta. 

Työttömyyskassan tai kansaneläkelaitoksen 
on ilmoitettava eläkelaitokselle vähintään 
kaksi viikkoa ennen eläkkeen, luopumiskor
vauksen tai luopuroistuen maksamista, että 
eläke, luopumiskorvaus tai luopumistuki tu
lee 1 momentin mukaisesti maksaa työttö
myyskassalle tai kansaneläkelaitokselle. 

Jos henkilö on perusteettomasti saanut pe
ruspäivärahaa samalta ajalta, jolta hänelle
myönnetään takautuvasti ansioon suhteutet-

8. 

tua päivärahaa, kansaneläkelaitos saa periä 
tältä ajalta perusteettomasti maksetun perus
päivärahan takautuvasti suoritettavasta ansi
oon suhteutetusta päivärahasta. Vastaavasti 
työttömyyskassa saa periä perusteettomasti 
maksetun ansioon suhteutetun päivärahan 
takautuvasti suoritettavasta peruspäivärahas
ta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1997. 

Laki 
työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 21 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesta 
muutetaan työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 3 päivänä elokuuta 1990 annetun lain 

(763/90) 21 §:n 1 momentti seuraavasti: 

21 § 

Etuuden hakeminen 

Perustukea ja siihen liittyviä muita etuuk
sia haetaan kansaneläkelaitokselta. Ansiotu
kea ja siihen liittyviä muita etuuksia on 

9. 

haettava kirjallisesti asianomaiselta työttö
myyskassalta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1997. 

Laki 
työntekijäin eläkelain 19 aja 19 d §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/61) 19 a §:n 3 ja 

4 momentti sekä 19 d § :n 1 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 19 a §:n 3 momentti 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa 

(1544/93) ja 4 momentti 18 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (50/85) sekä 19 d §:n 
1 momentti 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa laissa (313/95), seuraavasti: 

19 a § 

Jos työntekijä on saanut työttömyysturva
lain mukaista työttömyyspäivärahaa tai työ
markkinatuesta annetun lain mukaista työ-

markkinatukea samalta ajalta, jolta hänelle 
myönnetään eläkettä takautuvasti, eläkelai
toksen on työttömyyskassan tai kansaneläke
laitoksen vaatimuksesta suoritettava takau
tuvasti maksettava eläke työttömyyskassalle 
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tai kansaneläkelaitokselle siltä osin kuin se 
vastaa samalta ajalta maksettua työttömyys
päivärahan tai työmarkkinatuen määrää. 

Eläke maksetaan työttömyyskassalle tai 
kansaneläkelaitokselle kuitenkin vain sillä 
edellytyksellä, että työttömyysturvalain 
45 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus on 
tehty eläkelaitokselle vähintään kaksi viik
koa ennen eläkkeen maksupäivää. 

19 d § 
Tämän lain mukaisen eläkkeen tai muun 

etuuden viivästyessä eläkelaitoksen on mak
settava viivästynyt eläke tai muu etuus vii-

10. 

västysajalta korotettuna. Etuuden korotus 
vuotta kohden laskettuna on korkolain 4 §:n 
3 momentissa tarkoitetun korkokannan mu
kainen. Velvollisuus maksaa etuus korotet
tuna ei kuitenkaan koske sitä osaa etuudesta, 
joka suoritetaan toiselle lakisääteistä vakuu
tusta harjoittavalle vakuutus- tai eläkelaitok
selle taikka kansaneläkelaitokselle tai työt
tömyyskassalle, ellei kysymys ole 19 c §:ssä 
tarkoitetusta suorituksesta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1997. 

Laki 
merimieseläkelain 28 b ja 63 a § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/56) 28 b §:n 1 ja 3 

momentti sekä 63 a §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 28 b §:n 1 ja 3 momentti 8 päivänä elokuuta 1986 annetussa laissa 

(599/86) sekä 63 a §:n 1 momentti 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa laissa (316/95), 
seuraavasti: 

28 b § 
Jos työntekijä on saanut työttömyysturva

lain (602/84) mukaista työttömyyspäivärahaa 
samalta ajalta, jolta hänelle myönnetään elä
kettä takautuvasti, eläkelaitoksen on työttö
myyskassan tai kansaneläkelaitoksen vaati
muksesta suoritettava takautuvasti makset
tava eläke työttömyyskassalle tai kansanelä
kelaitokselle siltä osin kuin se vastaa samal
ta ajalta maksetun työttömyyspäivärahan 
määrää. 

Eläke maksetaan 1 ja 2 momentissa mai
nituissa tapauksissa työttömyyskassalle tai 
kansaneläkelaitokselle kuitenkin vain sillä 
edellytyksellä, että työttömyysturvalain 
45 §:n 2 momentissa tai kansaneläkelain 
45 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus on 
tehty vakuutuslaitokselle vähintään kaksi 
viikkoa ennen eläkkeen maksupäivää. 

63 a § 
Tämän lain mukaisen eläkkeen tai muun 

etuuden viivästyessä eläkekassan on makset
tava viivästynyt eläke tai muu etuus viiväs
tysajalta korotettuna. Etuuden korotus vuotta 
kohden laskettuna on korkolain 4 §:n 3 mo
mentissa tarkoitetun korkokannan mukainen. 
Velvollisuus maksaa etuus korotettuna ei 
kuitenkaan koske sitä osaa etuudesta, joka 
suoritetaan toiselle lakisääteistä vakuutusta 
harjoittavalle vakuutus- tai eläkelaitokselle 
taikka kansaneläkelaitokselle tai työttömyys
kassalle. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1997. 
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11. 

Laki 
valtion eläkelain 14 ja 17 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain (280/66) 14 §:n 1 mo

mentti sekä 17 §:n 4 ja 6 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 14 §:n 1 momentti 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa laissa 

(315/95), 17 §:n 4 momentti 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1528/93) ja 
17 §:n 6 momentti 8 päivänä elokuuta 1986 annetussa laissa (600/86), seuraavasti: 

14 § 
Tämän lain mukaisen eläkkeen viivästyes

sä maksetaan se viivästysajalta korotettuna. 
Eläkkeen korotus vuotta kohden laskettuna 
on korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun 
korkokannan mukainen. Velvollisuus maksaa 
eläke korotettuna ei kuitenkaan koske sitä 
osaa eläkkeestä, joka suoritetaan lakisääteistä 
vakuutusta harjoittavalle vakuutus- tai eläke
laitokselle taikka kansaneläkelaitokselle tai 
työttömyyskassalle. 

17 § 

Jos eläkkeen saaja on saanut työttömyys
turvalain mukaista työttömyyspäivärahaa tai 
työmarkkinatuesta annetun lain mukaista 

12. 

työmarkkinatukea samalta ajalta, jolta hänel
le myönnetään eläkettä takautuvasti, makse
taan takautuva eläke joko kansaneläkelaitok
selle tai työttömyyskassan vaatimuksesta 
työttömyyskassalle siltä osin kuin se vastaa 
samalta ajalta maksetun työttömyyspäivära
han tai työmarkkinatuen määrää. 

Eläke maksetaan työttömyyskassalle tai 
kansaneläkelaitokselle kuitenkin vain sillä 
edellytyksellä, että työttömyysturvalain 
45 §:n 2 momentissa tai kansaneläkelain 
45 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus on 
tehty vähintään kaksi viikkoa ennen eläk
keen maksupäivää. 

---
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi

kuuta 1997. 

Laki 
tapaturmavakuutuslain 61 a § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/48) 61 a §:n 1 ja 

3 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat 8 päivänä elokuuta 1986 annetussa laissa (601186), seuraavasti: 

61 a § 
Jos työntekijä on saanut työttömyysturva

lain (602/84) mukaista työttömyyspäivärahaa 
samalta ajalta, jolta hänelle myönnetään tä
män lain mukaista päivärahaa tai tapaturma
eläkettä takautuvasti, vakuutuslaitoksen on 
työttömyyskassan tai kansaneläkelaitoksen 

vaatimuksesta suoritettava takautuvasti mak
settava päiväraha tai tapaturmaeläke työttö
myyskassalle tai kansaneläkelaitokselle siltä 
osin kuin se vastaa samalta ajalta maksetun 
työttömyyspäivärahan määrää. 

Päiväraha tai tapaturmaeläke maksetaan 1 
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ja 2 momentissa mainituissa tapauksissa 
työttömyyskassalle tai kansaneläkelaitokselle 
kuitenkin vain sillä edellytyksellä, että työt
tömyysturvalain 45 §:n 2 momentissa tai 
kansaneläkelain 45 §:n 2 momentissa tarkoi
tettu ilmoitus on tehty vakuutuslaitokselle 

Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 1996 

vähintään kaksi viikkoa ennen päivärahan tai 
tapaturmaeläkkeen maksupäi vää. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1997. 

Tasavallan Presidentti 

MARTII AHTISAARI 

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre 



22 HE 168/1996 vp 

Liite 

1. 

Laki 
kansaneläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/56) 66 ja 70-72 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 66 § 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1658/92) ja 

70-72 § 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (103/82), sekä 
muutetaan 35 §:n 1 momentti, 43 a §:n 3 momentti, 65 §:n 1 momentti, 67 ja 69§, 83 §:n 

1 momentti ja 84 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 35 §:n 1 momentti 8 päivänä helmikuun 1991 annetussa laissa 

(214/91), 43 a §:n 3 momentti 18 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (53/85), 65 §:n 
1 momentti 6 päivänä kesäkuuta 1974 laissa (451174), 67 § muutettuna viimeksi mainitulla 
lailla ja mainitulla 5 päivänä helmikuuta annetulla lailla, 69 § 5 päivänä helmikuuta 1988 an
netussa laissa (123/88) ja 83 §:n 1 momentti mainitussa 5 päivänä helmikuuta 1982 annetus
sa laissa, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

35 § 
Eläke myönnetään hakemuksesta Eläkettä 

haetaan eläkkeenhakijan asuinkunnan paikal
listoimistosta siten kuin asetuksella tarkem
min säädetään. 

Ehdotus 

35 § 
Tämän lain mukaista etuuttahaetaan kan

saneläkelaitokselta 

43 a § 

Eläke maksetaan työttömyyskassalle tai 
sosiaalivakuutustoimikunnalle kuitenkin vain 
sillä edellytyksellä, että työttömyysturvalain 
45 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus on 
tehty vähintään kaksi viikkoa ennen eläk
keen maksupäivää. 

65 § 
Vakuutuksen hoitamista varten maa jae

taan vakuutuspiireihin, joihin kuuluu yksi tai 
useampia kuntia. Vakuutuspiirit määrää kan
saneläkelaitos kuultuaan asianomaisia kun
nallishalli tuksia. 

66 § 
Jokaisessa vakuutuspiirissä on sosiaaliva

kuutustoimikunta Vakuutuspiiriin kuuluvan 
kunnan kunnanvaltuusto tai, jos vakuutuspii
riin kuuluu useampia kuntia, kunkin kunnan 

Eläke maksetaan työttömyyskassalle tai 
kansaneläkelaitokselle kuitenkin vain sillä 
edellytyksellä, että työttömyysturvalain 45 
§:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus on 
tehty vähintään kaksi viikkoa ennen eläk
keen maksupäivää. 

65 § 
Vakuutuksen hoitamista varten maa jae

taan vakuutuspiireihin, joihin kuuluu yksi tai 
useampia kuntia tai kunnan osia. Vakuutus
piirit määrää kansaneläkelaitos kuultuaan 
asianomaisia kunnanhallituksia 

66 § 
(kumotaan) 
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Voimassa oleva laki 

kunnanvaltuusto valitsee toimikaudekseen 
toimikuntaan tarpeellisen määrän vakuutettu
jen olosuhteiden tuntemusta edustavia jä
seniä ja kullekin henkilökohtaisen varajäse
nen siten, että jokaista alkavaa kymmentätu
hatta asukasta kohden valitaan yksi jäsen. 
Jokaisessa toimikunnassa tulee olla vähin
tään neljä jäsentä Eläkelaitos voi päättää 
jäsenten enimmäismäärästä Sosiaalivakuu
tustoimikunta voi toimia jaostoihin jakau
tuneena siten kuin eläkelaitos määrää 

Sosiaalivakuutustoimikunta valitsee kes
kuudestaan puheenjohtajan ja varapuheen
johtajan sekä jaoston puheenjohtajan ja vara
puheenjohtajan. Toimikunta ja sen jaosto on 
päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapu
heenjohtajan ja vähintään kahden muun jäse
nen ollessa läsnä 

Käsiteltäessä asiaa, jonka ratkaiseminen 
olennaisesti riippuu lääketieteellisestä kysy
myksestäjajosta ei ole pyydetty eläkelaitok
sen lääkärin lausuntoa tai jos ratkaisu tulisi 
poikkeamaan lääkärin lausunnosta, tulee lää
kärin olla läsnä toimikunnan kokouksessa 
asiaa käsiteltäessä 

Sosiaalivakuutustoimikunnan jäsenestä on 
soveltuvin osin voimassa, mitä kunnallislais
sa säädetään luottamushenkilöstä Toimikun
nan jäsenen esteellisyydestä on voimassa, 
mitä hallintomenettelylaissa (598182) sääde
tään. 

67 § 
Sosiaalivakuutustoimikunnan tehtävänä on 

sen lisäksi, mitä sen tehtävistä on muualla 
säädetty: 

1) ratkaista ne asiat, jotka eläkelaitoksen 
hallitus on toimikunnalle siinänyt siinä laa
juudessa kuin asetuksella säädetään; 

2) antaa eläkelaitokselle lausuntoja eläkettä 
koskevista muista kysymyksistä; sekä 

3) seurata eläkkeensaajien oloja. 
Sosiaalilautakunnan jäsen ja sen palveluk

sessa oleva henkilö ovat tarvittaessa velvolli
sia saapumaan sosiaalivakuutustoimikunnan 
kokoukseen antamaan eläkkeenhakijaa tai 
-saajaa koskevia tietoja ja selvityksiä 

Ehdotus 

67 § 
Kansaneläkelaitos päättää etuuden ratkai

semista koskevan päätösvallan siinämisestä 
paikallistoimistoon tai muulle yksikölle lu
kuunottamatta työkyvyttömyyseläkkeitä, joi
den osalta työkyvyttömyys mvioidaan. Elä
kelaitos antaa yhdenmukaisen ratkaisukäy
tännön varmistamiseksi toimintaohjeet 
etuuksien käsittelem isestä 
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Voimassa oleva laki 

69 § 
Sosiaalilautakunnan ja verotusviranomai

sen tulee antaa eläkelaitokselle ja sosiaaliva
kuutustoimikunnan jäsenille näiden toimin
nassa tarpeellisia tietoja ja selvityksiä. 

Sosiaalilautakunnan tulee ilmoittaa paikal
listoimistolle tapauksista, joissa sen käsityk
sen mukaan eläke olisi myönnettävä, oikais
tava tai lakkautettava taikka joissa lautakun
nan mielestä eläkkeen maksaminen eläk
keensaajalle itselleen ei ole tarkoituksenmu
kaista. Samoin on sosiaalilautakunnan ilmoi
tettava paikallistoimistolle hoitotukea saavan 
eläkkeensaajan sijoittamisesta 42 a §:ssä tar
koitettuun hoitoon. 

70 § 
Eläkelaitos antaa toimintaohjeet sosiaaliva

kuutustoimikunnille. Eläkelaitoksen on val
vottava sosiaalivakuutustoimikuntien toimin
taa kiinnittäen erityisesti huomiota siihen, 
että asioita toimikunnassa käsiteltäessä nou
datetaan yhtenäisiä perusteita. 

71 § 
Jos sosiaalivakuutustoimikunta katsoo, että 

sen tutkittavaksi saatettu asia ei kuulu toimi
kunnan käsiteltäviin, koska vakuutettu ei asu 
sen toimipiirissä, on eläkelaitoksen ratkaista
vaksi viipymättä alistettava kysymys siitä, 
minkä sosiaalivakuutustoimikunnan on käsi
teltävä asia. Sosiaalivakuutustoimikunnan 
puheenjohtaja voi, jo ennen kuin asia on 
esitelty toimikunnassa, myös alistaa saman 
kysymyksen eläkelaitoksen ratkaistavaksi. 
Eläkelaitoksen on alistuksen johdosta viipy
mättä määrättävä asia käsiteltäväksi sopivak
si katsomassaan toimikunnassa. 

72§ 
Eläkelaitos voi oikaista sosiaalivakuutus

toimikunnan päätöksen. Eläkelaitos voi 
myös palauttaa asian sosiaalivakuutustoimi
kunnan uudelleen käsiteltäväksi. 

83 § 
Valtion, kunnan tai muun julkisoikeudelli

sen yhteisön viranomainen, vakuutus- ja elä
kelaitos sekä työnantaja on velvollinen 
pyynnöstä antamaan eläkelaitokselle, sosiaa-

Ehdotus 

69 § 
Sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoitetun toi

mielimen ja veroviranomaisen tulee antaa 
eläkelaitokselle sen toiminnassa tarpeellisia 
tietoja ja selvityksiä. 

Sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoitetun toi
mielimen tulee ilmoittaa paikallistoimistolle 
tapauksista, joissa sen käsityksen mukaan 
eläke olisi myönnettävä, oikaistava tai lak
kautettava taikka joissa sanotun toimielimen 
mielestä eläkkeen maksaminen eläkkeensaa
jalle itselleen ei ole tarkoituksenmukaista. 
Samoin on sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoi
tetun toimielimen ilmoitettava paikallistoi
mistolle hoitotukea saavan eläkkeensaajan 
sijoittamisesta 42 a §:ssä tarkoitettuun hoi
toon. 

70 § 
(kumotaan) 

71 § 
(kumotaan) 

72§ 
(kumotaan) 

83 § 
Valtion, kunnan ja muun julkisoikeudelli

sen yhteisön viranomainen, vakuutus- ja elä
kelaitos sekä työnantaja on velvollinen 
pyynnöstä antamaan eläkelaitokselle, tarkas-
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Voimassa oleva laki 

livakuutustoimikunnalle, tarkastuslautakun
nalle ja vakuutusoikeudelle tietoja, jotka 
ovat tarpeen eläkeoikeuden tai eläkkeen 
määrän selvittämiseksi. 

84 § 
Asiakirjojen lähettämisestä annettua lakia 

(74/54) sovelletaan eläkelaitokseen ja sen 
lisättyyn hallitukseen sekä (( eläketoimikun
tiin)) ja ((piiriasiamiehiin)). Jollei sanotusta 
laista muuta johdu tahi jollei muuta näytetä, 
katsotaan lähetetyn päätöksen, ilmoituksen ja 
kehotuksen tulleen tiedoksi seitsemäntenä 
päivänä sen jälkeen, kun päätös, ilmoitus tai 
kehotus on pantu postiin. Päätöksen, ilmoi
tuksen ja kehotuksen katsotaan niin ikään 
tulleen vakuutetun tiedoksi, jos se esitetään 
silloin, kun eläke nostetaan. 

2. 

Ehdotus 

tuslautakunnalle ja vakuutusoikeudelle tieto
ja, jotka ovat tarpeen eläkeoikeuden tai eläk
keen määrän selvittämiseksi. 

84 § 
Asiakirjojen lähettämisestä annettua lakia 

(7 4/54) sovelletaan eläkelaitokseen. Asian
osaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä 
tai ilmoituksesta seitsemäntenä päivänä sen 
jälkeen, kun päätös tai ilmoitus on postitettu 
hänen ilmoittamallaan osoitteella, jollei 
muuta näytetä 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1997. 

Laki 
perhe-eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 17 päivänä tammikuuta 1969 annetun perhe-eläkelain (38/69) 34 §, sellaisena 

kuin se on 9 päivänä helmikuuta 1990 annetussa laissa (104/90), sekä 
muutetaan 37 §:n 1 momentti ja 38 §, sellaisina kuin ne ovat, 37 §:n 1 momentti 14 päi

vänä lokakuuta 1994 annetussa laissa (888/94) ja 38 §mainitussa 9 päivänä helmikuuta 1990 
laissa, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

34 § 
Sosiaalivakuutustoimikunnan tehtävänä on 

sen lisäksi, mitä kansaneläkelain 67 §:ssä on 
säädetty, vahvistaa leskeneläkkeen lisäosaan 
vaikuttavat tulot kansaneläkelain 26 §:n 1 
momentissa mainittuja ja muita niihin rin
nastettavia etuuksia lukuun ottamatta. 

37 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate

taan soveltuvin osin lisäksi, mitä kansanelä
kelain 35, 37-39, 39 b, 40-42, 42 b, 43, 
44-46, 69-73, 73 a, 73 b, 74, 74 b, 74 c, 

360390Z 

Ehdotus 

34 § 
(kumotaan) 

37 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate

taan soveltuvin osin lisäksi, mitä kansanelä
kelain 35, 37-39, 39 b, 40-42, 42 b, 43, 
44-46, 69, 73, 73 a, 73 b, 74, 74 b, 74 c, 
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75, 79-83, 84-88 ja 88 a §:ssä säädetään. 
Jos lapseneläkkeen saaja ei ole ennen eläk
keen alkamista asunut Suomessa kansanelä
kelain 41 §:ssä edellytettyä 10 vuoden aikaa, 
eläke voidaan ulkomailla asumisen estämättä 
maksaa, jos lapsen huoltaja täyttää asumis
vaatimuksen. 

38 § 
Pankki ja muu rahalaitos on velvollinen 

pyynnöstä antamaan eläkelaitokselle, sosiaa
livakuutustoimikunnalle, tarkastuslautakun
nalle ja vakuutusoikeudelle tietoja, jotka 
ovat tarpeen lesken eläkeoikeuden tai Ies
keneläkkeen määrän selvittämiseksi. 

3. 

Ehdotus 

75, 79-83, 84-88 ja 88 a §:ssä säädetään. 
Jos lapseneläkkeen saaja ei ole ennen eläk
keen alkamista asunut Suomessa kansanelä
kelain 41 §:ssä edellytettyä 10 vuoden ai
kaa, eläke voidaan ulkomailla asumisen estä
mättä maksaa, jos lapsen huoltaja täyttää 
asumis vaatimuksen. 

38 § 
Pankki ja muu rahalaitos on velvollinen 

pyynnöstä antamaan eläkelaitokselle, tarkas
tuslautakunnalle ja vakuutusoikeudelle tieto
ja, jotka ovat tarpeen lesken eläkeoikeuden 
tai leskeneläkkeen määrän selvittämiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1997. 

Laki 
rintamasotilaseläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkelain (119/77) 15 a §, 

sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (1084/82), sekä 
muutetaan 17 §:n 1 ja 3 momentti, sellaisena kuin ne ovat 17 §:n 1 momentti 14 päivänä 

lokakuuta 1994 annetussa laissa (889/94) ja 17 §:n 3 momentti 5 päivänä helmikuuta 1982 
annetussa laissa (106/82), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

15 a § 15 a § 
Sosiaalivakuutustoimikunnan tehtävänä on (kumotaan) 

sen lisäksi, mitä sen tehtävistä on kansanelä-
kelain 67 §:ssä säädetty, vahvistaa rinta
masotilaseläkkeeseen vaikuttavat tulot, ei 
kuitenkaan kansaneläkelain 26 §:n 1 mo-
mentissa mainittuja tai muita niihin rinnas-
tettavia etuuksia. 

17 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate

taan soveltuvin osin lisäksi, mitä kansanelä
kelain 35, 37-39, 39 a, 39 b, 40-42, 43, 
44-46, 69-73, 73 a, 73 b, 74, 74 a-74 c, 
75, 79-83, 84-88 ja 88 a §:ssä sekä kan
saneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja 

17 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate

taan soveltuvin osin lisäksi, mitä kansanelä
kelain 35, 37-39, 39 a, 39 b, 40-42, 43, 
44-46, 69, 73, 73 a, 73 b, 74, 74 a-74 c, 
75, 79-83, 84-88 ja 88 a §:ssä sekä kan
saneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja 
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avustusten sitomisesta elinkustannuksiin an
netussa laissa (348/56) säädetään. Ylimää
räistä rintamalisää määrättäessä noudatetaan 
soveltuvin osin lisäksi, mitä kansaneläkelain 
26 §:n 7 momentissa säädetään. 

Pankki ja muu rahalaitos on myös velvolli
nen pyynnöstä antamaan eläkelaitokselle, 
sosiaalivakuutustoimikunnalle, tarkastus
lautakunnalle ja vakuutusoikeudelle tietoja, 
jotka ovat tarpeen eläkeoikeuden tai rinta
masotilaseläkkeen määrän selvittämiseksi. 

4. 

Ehdotus 

avustusten sitomisesta elinkustannuksiin an
netussa laissa (348/56) säädetään. Ylimää
räistä rintamalisää määrättäessä noudatetaan 
soveltuvin osin lisäksi, mitä kansaneläkelain 
26 §:n 7 momentissa säädetään. 

Pankki ja muu rahalaitos on myös velvol
linen pyynnöstä antamaan eläkelaitokselle, 
tarkastuslautakunnalle ja vakuutusoikeudelle 
tietoja, jotka ovat tarpeen eläkeoikeuden tai 
rintamasotilaseläkkeen määrän selvittämisek
si. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1997. 

Laki 
eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetun eläkkeensaajien asumistukilain (591/78) 

8 b §, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (1086/82), sekä 
muutetaan 14 §,sellaisena kuin se on muutettuna 5 päivänä helmikuuta 1982 ja 21 päivänä 

marraskuuta 1994 annetuilla laeilla (112/82 ja 985/94), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

8 b § 
Sosiaalivakuutustoimikunnan tehtävänä on 

sen lisäksi, mitä sen tehtävistä on kansanelä
kelain 67 §:ssä säädetty, vahvistaa asumistu
keen vaikuttavat tulot, ei kuitenkaan kansan
eläkelain 26 §:n 1 momentissa mainittuja tai 
muita niihin rinnastettavia etuuksia Sosiaali
vakuutustoimikunta ei vahvista vuosituloa 
asumistukea tarkistettaessa silloin, kun asu
miskustannusten omavastuuosuuteen ei sisäl
ly lisäomavastuuta 

14 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate

taan soveltuvin osin lisäksi, mitä kansanelä
kelain 28 §:ssä, 31 §:n 2 momentissa, 35, 
37-39, 39 a, 39 b, 40, 42, 43, 43 a, 
44-46, 67, 69-72, 74 b, 74 c ja 75 §:ssä, 
79 §:n 1 ja 4 momentissa, 80-83 ja 
84-87 §:ssä, 88 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 

Ehdotus 

8 b § 
(kumotaan) 

14 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate

taan soveltuvin osin lisäksi, mitä kansanelä
kelain 28 §:ssä, 31 §:n 2 momentissa, 35, 
37-39, 39 a, 39 b, 40, 42, 43, 43 a, 
44-46, 69, 74 b, 74 c ja 75 §:ssä, 79 §:n 1 
ja 4 momentissa, 80-83 ja 84-87 §:ssä, 
88 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 88 a §:ssä 
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88 a §:ssä säädetään. 
Pankki ja muu rahalaitos on myös velvolli

nen pyynnöstä antamaan eläkelaitokselle, 
sosiaalivakuutustoimikunnalle ja tarkastus
lautakunnalle tietoja, jotka ovat tarpeen asu
mistukioikeuden tai asumistuen määrän sel
vittämiseksi. 

5. 

Ehdotus 

säädetään. 
Pankki ja muu rahalaitos on myös velvol

linen pyynnöstä antamaan eläkelaitokselle ja 
tarkastuslautakunnalle tietoja, jotka ovat tar
peen asumistukioikeuden tai asumistuen 
määrän selvittämiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1997. 

Laki 

vammaistukilain 8 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 5 päivänä helmikuuta 1988 annetun vammaistukilain (124/88) 8 §, sellaisena 

kuin se on 14 päivänä lokakuuta 1994 annetussa laissa (890/94), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

8 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate

taan soveltuvin osin lisäksi, mitä kansanelä
kelain 1 d, 23, 35-39, 39 b, 40, 42, 43, 
44-46, 67, 69, ja 75 §:ssä, 79 §:n 1 ja 4 
momentissa sekä 80-83, 83 a, 84-88 ja 
88 a §:ssä sekä kansaneläkelaissa säädettyjen 
eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkus
tannuksiin annetussa laissa (348/56) sääde
tään. 

Ehdotus 

8 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate

taan soveltuvin osin lisäksi, mitä kansanelä
kelain 1 d, 23, 35-39, 39 b, 40, 42, 43, 
44-46, 69 ja 75 §:ssä, 79 §:n 1 ja 4 mo
mentissa sekä 80-83, 83 a, 84-88 ja 88 
a §:ssä sekä kansaneläkelaissa säädettyjen 
eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkus
tannuksiin annetussa laissa (348/56) 
säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1997. 
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6. 
Laki 

sairausvakuutuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 46 ja 47 § ja 

68 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 47 § muutettuna 15 päivänä kesäkuuta 1973, 22 päivänä joulu

kuuta 1989 annetussa laissa ja 30 päivänä joulukuuta 1992 annetuilla laeilla (496/73, 
1255/89 ja 1659/92) ja 68 §:n 1 momentti mainitussa 22 päivänä joulukuuta 1989 annetussa 
laissa, sekä 

muutetaan 27 §:n 4 momentti, 28 b §, 30 §:n 1 ja 5 momentti, 30 b §, 30 c §:n 1 moment
ti, 31 §:n 1 momentti, 42 §:n 1 momentti, 48 §:n 1 ja 2 momentti, 49 §:n 1 momentin 2 ja 6 
kohta ja 2 momentti, 51 §, 52 §:n 1 momentti, 53 ja 56 §, 57 §:n 2 momentti, 61 §:n 2 ja 3 
momentti, 62 §:n 2 momentti, 68 §:n 2 momentti sekä 70 ja 74 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 27 §:n 4 momentti 18 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa 
(1500/95), 28 b § ja 30 c §:n 1 momentti 25 päivänä elokuuta 1994 annetussa laissa 
(782/94), 30 §:n 1 momentti 29 päivänä syyskuuta 1978 annetussa laissa (745/78) ja 5 mo
mentti 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1324/90), 30 b § 30 päivänä joulukuuta 
1992 annetussa laissa (1653/92), 31 §:n 1 momentti 14 päivänä tammikuuta 1966 annetussa 
laissa (5/66), 42 §:n 1 momentti 6 päivänä kesäkuuta 1974 annetussa laissa (452/74), 48 §:n 
2 momentti 19 päivänä joulukuuta 1969 annetussa laissa (811/69), 52 §:n 1 momentti 27 
päivänä marraskuuta 1992 annetussa laissa (1098/92), 56 §muutettuna mainitulla 14 päivänä 
tammikuuta 1966 annetulla lailla ja 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetulla lailla (464/69), 
61 §:n 2 momentti 27 päivänä marraskuuta 1992 annetussa laissa (1165/92) sekä 61 §:n 3 
momentti ja 62 §:n 2 momentti 13 päivänä toukokuuta 1988 annetussa laissa (448/88), seu
raavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

27 § 

Jos vakuutetulla on oikeus saada 1 mo
mentissa tarkoitettua korvausta täytenä työ
kyvyttömyyseläkkeellä työntekijäin eläkelain 
8 §:n 4 momentissa mainittujen säännösten 
tai määräysten nojalla, kansanedustajain elä
kelain (329/67), merimieseläkelain (72/56), 
valtioneuvoston jäsenen oikeudesta eläkkee
seen ja hänen jälkeensä suoritettavasta per
he-eläkkeestä annetun lain (870/77) tai kun
nallisten luottamushenkilöiden eläkelain 
(578177) nojalla taikka valtion, kunnan, seu
rakunnan tai muun julkisoikeudellisen yh
teisön palveluksessa olevia koskevan aikai
semman lain tai muun säännöksen taikka 
määräyksen nojalla, suoritetaan päiväraha 
sen estämättä, mitä edellä tässä pykälässä on 
säädetty, täysimääräisenä ajalta, joka käsittää 
päivärahan 19 §:n 3 momentissa tarkoitetun 
enimmäissuoritusajan 150 ensimmäistä suo-

Jos vakuutetulla on oikeus saada 1 mo
mentissa tarkoitettua korvausta täytenä työ
kyvyttömyyseläkkeenä työntekijäin eläkelain 
8 §:n 4 momentissa mainittujen säännösten 
tai määräysten nojalla, kansanedustajain elä
kelain (329/67), merimieseläkelain (72/56), 
valtioneuvoston jäsenen oikeudesta eläkkee
seen ja hänen jälkeensä suoritettavasta per
he-eläkkeestä annetun lain (870177) tai kun
nallisten luottamushenkilöiden eläkelain 
(578/77) nojalla taikka valtion, kunnan, seu
rakunnan tai muun julkisoikeudellisen yh
teisön palveluksessa olevia koskevan aikai
semman lain tai muun säännöksen taikka 
määräyksen nojalla, suoritetaan päiväraha 
sen estämättä, mitä edellä tässä pykälässä 
säädetään, täysimääräisenä ajalta, joka käsit
tää päivärahan 19 §:n 3 momentissa tarkoite
tun enimmäissuoritusajan 150 ensimmäistä 
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rituspäivää sekä tämän jälkeisen ajan viiden
nen seuraavan täyden kalenterikuukauden 
loppuun (päivärahan ensisijaisuusaika). Jos 
kuitenkin päivärahan 19 §:n 3 momentin 
mukaisen suoritusajan arvioidaan edellä mai
nitun 150 päivän jälkeen päivärahaa keskey
tyksettä suoritettaessa päättyvän ennen ensi
sijaisuusajan päättymistä, ensisijaisuusaika 
päättyy jo neljännen täyden kalenterikuukau
den lopussa. Edellä mainittuihin muun lain 
nojalla suoritettaviin korvauksiin ei päivära
han ensisijaisuusaikana sovelleta, mitä 1-3 
momentissa on säädetty. Sosiaalivakuutustoi
mikunnan tulee vahvistaa sanottu ensisi
jaisuusaika ja ilmoittaa välittömästi 150 suo
rituspäivän täyttyessä ensisijaisuusajan päät
tymisestä edellä tarkoitetun muun korvauk
sen myöntäjälle. Vakuutetulle tulee lisäksi 
tiedottaa kuntoutusmahdollisuuksista ja 
muun korvauksen hakemisesta. Uusi ensisi
jaisuusaika voidaan vahvistaa vain, jos aikai
semman päättymisestä on kulunut kuusi kuu
kautta. Edellä sanotuista ilmoituksesta ja 
tiedottamisesta säädetään tarkemmin asetuk
sella. 

28 b § 
Jos sosiaalilautakunta on antanut vakuute

tulle toimeentulotukea lääkärin tai lääketie
teellisen laboratorion palkkion suorittamista, 
lääkkeiden hankkimista tai matkakustannuk
sia varten, on sosiaalilautakunnalla oikeus 
saada sosiaaliv akuutustoim ikunnalta sille 
annettavaa tilitystä vastaan se osa suoritta
mastaan toimeentulotuesta, jonka sosiaaliva
kuutustoimikunta olisi velvollinen suoritta
maan vastaavana korvauksena vakuutetulle. 

Jos päivärahan maksamista sen saajalle 
itselleen ei voida pitää tarkoitustaan vastaa
vana hänen elämäntapojensa vuoksi, sosiaa
livakuutustoimikunta voi vakuutetun asuin
kunnan sosiaalilautakunnan esityksestä päät
tää, että päiväraha maksetaan sosiaalilauta
kunnalle käytettäväksi vakuutetun ja hänen 
perheensä huoltoon. 

Ehdotus 

suorituspäivää sekä tämän jälkeisen ajan vii
dennen seuraavan täyden kalenterikuukauden 
loppuun (päivärahan ensisijaisuusaika). Jos 
kuitenkin päivärahan 19 §:n 3 momentin 
mukaisen suoritusajan arvioidaan edellä mai
nitun 150 päivän jälkeen päivärahaa keskey
tyksettä suoritettaessa päättyvän ennen ensi
sijaisuusajan päättymistä, ensisijaisuusaika 
päättyy jo neljännen täyden kalenterikuukau
den lopussa. Edellä mainittuihin muun lain 
nojalla suoritettaviin korvauksiin ei päivära
han ensisijaisuusaikana sovelleta, mitä 
1-3 momentissa säädetään. Kansaneläkelai
toksen tulee vahvistaa sanottu ensisijaisuus
aika ja ilmoittaa välittömästi 150 suoritus
päivän täyttyessä ensisijaisuusajan päättymi
sestä edellä tarkoitetun muun korvauksen 
myöntäjälle. V akuutetulle tulee lisäksi tie
dottaa kuntoutusmahdollisuuksista ja muun 
korvauksen hakemisesta. Uusi ensisijaisuus
aika voidaan vahvistaa vain, jos aikaisem
man päättymisestä on kulunut kuusi kuu
kautta. Edellä sanotuista ilmoituksesta ja 
tiedottamisesta säädetään tarkemmin asetuk
sella. 

28 b § 
Jos sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoitettu 

toimielin on antanut vakuutetulle toimeen
tulotukea lääkärin tai lääketieteellisen labo
ratorion palkkion suorittamista, lääkkeiden 
hankkimista tai matkakustannuksia varten, 
on sillä oikeus saada kansaneläkelaitokselta 
sille annettavaa tilitystä vastaan se osa suo
rittamastaan toimeentulotuesta, jonka kan
saneläkelaitos olisi velvollinen suorittamaan 
vastaavana korvauksena vakuutetulle. 

Jos päivärahan maksamista sen saajalle 
itselleen ei voida pitää tarkoitustaan vastaa
vana hänen elämäntapojensa vuoksi, kansan
eläkelaitos voi vakuutetun asuinkunnan so
siaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoitetun toimieli
men esityksestä päättää, että päiväraha mak
setaan mainitulle toimielimene käytettäväksi 
vakuutetun ja hänen perheensä huoltoon. 
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30 § 
Tämän lain mukaista etuutta on, 29 §:n 1 

momentin ensimmäisessä virkkeessä sekä 
saman pykälän 3 ja 4 momentissa tarkoitet
tua etuutta lukuunottamatta, haettava sosiaa
livakuutustoimikunnalta Hakemukseen on 
liitettävä tarpeelliseksi katsottava selvitys. 

Jollei synnyttäjä ole käynyt lääkärin suorit
tamassa jälkitarkastuksessa aikaisintaan viisi 
ja viimeistään kaksitoista viikkoa synnytyk
sen jälkeen, oikeutta vanhempainrahaan ei 
ole eikä isällä oikeutta vanhempainrahakau
della isyysrahaan, jollei sosiaalivakuutustoi
mikunta erityisistä syistä toisin päätä. Tar
kemmat säännökset jälkitarkastuksesta anne
taan asetuksella. 

30 b § 
Edellä 29 §:n 2 momentissa tarkoitetuista 

kustannuksista kunnan on annettava kuuden 
kuukauden kuluessa siitä, kun työterveys
huoltopalvelus on annettu, sosiaalivakuutus
toimikunnalle tilitys siten kuin asetuksella 
tarkemmin säädetään. Myöhästymisestä huo
limatta korvaus voidaan myöntää joko koko
naan tai osaksi, jos sen epäämistä on pidettä
vä kohtuuttomana. 

30 c § 
Edellä 29 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitet

tua korvausta haetaan kansaneläkelaitokselta 
tai, milloin kansaneläkelaitoksen hallitus on 
uskonut asian sosiaalivakuutustoimikunnan 
ratkaistavaksi, tältä toimikunnalta kuuden 
kuukauden kuluessa työnantajan osalta tili
kauden päättymisestä sekä yrittäjän ja muun 
omaa työtään tekevän osalta kustannusten 
syntymisestä tai muutoin etuus on menetetty. 
Myöhästymisestä huolimatta korvaus voi
daan myöntää joko kokonaan tai osaksi, jos 
sen epäämistä on pidettävä kohtuuttomana. 

Ehdotus 

30 § 
Tämän lain mukaista etuutta haetaan kan

saneläkelaitokselta 

Jollei synnyttäjä ole käynyt lääkärin suo
rittamassa jälkitarkastuksessa aikaisintaan 
viisi ja viimeistään kaksitoista viikkoa syn
nytyksen jälkeen, oikeutta vanhempainra
haan ei ole eikä isällä oikeutta vanhempain
rahakaudella isyysrahaan, jollei kansanelä
kelaitos erityisistä syistä toisin päätä. Tar
kemmat säännökset jälkitarkastuksesta anne
taan asetuksella. 

30 b § 
Edellä 29 §:n 2 momentissa tarkoitetuista 

kustannuksista on kunnan annettava kuuden 
kuukauden kuluessa siitä, kun työterveys
huoltopalvelus on annettu, kansaneläkelai
tokselle tilitys siten kuin asetuksella tarkem
min säädetään. Myöhästymisestä huolimatta 
korvaus voidaan myöntää kokonaan tai osak
si, jos sen epäämistä on pidettävä kohtuut
tomana. 

30 c § 
Edellä 29 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitet

tua korvausta haetaan kansaneläkelaitokselta 
kuuden kuukauden kuluessa työnantajan 
osalta tilikauden päättymisestä sekä yrittäjän 
ja muun omaa työtään tekevän osalta kustan
nusten syntymisestä tai muutoin etuus on 
menetetty. Myöhästymisestä huolimatta kor
vaus voidaan myöntää kokonaan tai osaksi, 
jos sen epäämistä on pidettävä kohtuuttoma
na. 
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31 § 
Terveydentilan selvittämistä ja työkyvyn 

arvioimista varten vakuutettu on velvollinen 
kansaneläkelaitoksen, ( (sairausvakuutuksen)) 
aluetoimiston tai ( (sairaus) )vakuutustoim i
kunnan määräyksestä käymään sairausvakuu
tusrahaston kustannuksella tutkittavana mää
rätyn lääkärin luona taikka määrätyssä sai
raanhoito- tai tutkimuslaitoksessa. 

42 § 
Vakuutuksen hoitamista varten maa jae

taan vakuutuspiireihin, joihin kuuluu yksi tai 
useampia kuntia. Vakuutuspiirit määrää kan
saneläkelaitos kuultuaan asianomaisia ((kun
nallis) )hallituksia. 

46 § 
((Sairaus))vakuutustoimikunnan tehtävänä 

on: 
1) ratkaista tämän lain mukaisia etuuksia 

koskevat asiat; 
2) antaa kansaneläkelaitokselle pyynnöstä 

lausuntoja sairausvakuutusta koskevista ky
symyksistä 

3) suorittaa lain toteuttamisen kannalta 
tarpeellista korvauksensaajien olojen tarkkai
lua ja ryhtyä olosuhteissa tapahtuneiden 
muutosten johdosta asian mahdollisesti vaa
timiin toimenpiteisiin; sekä 

4) suorittaa ne muut tehtävät, jotka sille 
tämän lain täytäntöönpanoa varten annetaan. 

47 § 
Tämän lain mukaista päivärahaa, äitiys-, 

isyys- ja vanhempainrahaa sekä erityishoito
rahaa on haettava sen kunnan sosiaalivakuu
tustoimikunnalta, jossa vakuutetulla on var
sinainen asuntonsa ja kotinsa. Korvausta 
sairaanhoidosta taikka raskaudesta ja synny
tyksestä aiheutuneista kustannuksista vakuu
tetulla on oikeus hakea muuttakin kuin koti
paikkakuntansa sos iaal iv ak uutustoim ik unnal
ta. Asetuksella säädetään, milloin vakuute
tulla on oikeus hakea päivärahaa, äitiys-, 
isyys- ja vanhempainrahaa sekä erityishoito
rahaa muulta kuin kotipaikkakuntansa sosi
aalivakuutustoimikunnalta. 

Ehdotus 

31 § 
Terveydentilan selvittämistä ja työkyvyn 

arvioimista varten vakuutettu on velvollinen 
kansaneläkelaitoksen määräyksestä käymään 
sairausvakuutusrahaston kustannuksella tut
kittavana määrätyn lääkärin luona tai määrä
tyssä sairaanhoito- tai tutkimuslaitoksessa. 

42 § 
Vakuutuksen hoitamista varten maa jae

taan vakuutuspiireihin, joihin kuuluu yksi tai 
useampia kuntia tai kunnan osia. Vakuutus
piirit määrää kansaneläkelaitos kuultuaan 
asianomaisia kunnanhallituksia 

46 § 
(kumotaan) 

47 § 
(kumotaan) 
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Asiat ratkaisee (( sairaus))vakuutustoimi
kunta kokouksessaan, jollei asiaa ole uskottu 
( (sairausvakuutus) )toimiston johtajalle tai 
toimiston muulle toimihenkilölle ratkaista
vaksi toimikunnan puolesta Kansaneläkelai
tos määrää asioiden siirtämisestä toimiston 
johtajan tai muun toimihenkilön ratkaista
vaksi. 

48 § 
((Sairaus))vakuutustoimikunnan on annet

tava vakuutuskorvausta koskevassa asiassa 
kirjallinen päätös, jos hakija sitä vaatii. Vaa
timus on esitettävä suullisesti tai kirjallisesti 
toimikunnan puheenjohtajalle tai sellaiselle 
((sairausvakuutus))toimiston toimihenkilölle, 
joka on oikeutettu toimikunnan puolesta rat
kaisemaan korvausasioita, seitsemän päivän 
kuluessa asianomaisen saatua ratkaisusta 
tiedon uhalla, että ratkaisu muutoin jää py
syväksi. 

Edellä 30 a §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa 
vakuutetun on saadakseen ( (sairaus) )vakuu
tustoimikunnan kirjallisen päätöksen esitettä
vä 1 momentissa tarkoitettu vaatimus seitse
män päivän kuluessa siitä, kun hän on suo
rittanut sanotussa pykälässä tarkoitetun hin
nan tai saanut lääkkeet maksutta. 

Ehdotus 

48 § 
Kansaneläkelaitoksen on annettava etuutta 

koskevassa asiassa kirjallinen päätös, jos 
hakija sitä vaatii. Vaatimus on esitettävä 
suullisesti tai kirjallisesti seitsemän päivän 
kuluessa asianomaisen saatua ratkaisusta 
tiedon. Muussa tapauksessa ratkaisu jää py
syväksi. 

Edellä 30 a §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa 
vakuutetun on saadakseen kirjallisen päätök
sen esitettävä 1 momentissa tarkoitettu vaati
mus seitsemän päivän kuluessa siitä, kun 
hän on suorittanut sanotussa pykälässä tar
koitetun hinnan tai saanut lääkkeet maksutta. 

49 § 
Kansaneläkelaitoksen tehtävänä on: 

2) antaa ohjeet korvausten hakemisesta ja 
asioiden käsittelemisestä ( (sairaus) )vakuutus
toimikunnissa; 

6) toimittaa vuosittain (( sosiaaliministeriöl
le)) tarpeelliset tiedot sairausvakuutuksesta; 
sekä 

((Sairausvakuutuksen)) aluetoimiston teh
tävänä on valvoa ja ohjata alueensa ( ( saira
usvakuutus))toimikuntien ja -toimistojen toi
mintaa kansaneläkelaitoksen antamien ohjei
den ja määräysten mukaisesti. 

360390Z 

2) antaa ohjeet korvausten hakemisesta ja 
asioiden käsittelemisestä paikallistoimistois
sa,· 

6) toimittaa vuosittain sosiaali- ja terveys
ministeriölle tarpeelliset tiedot sairausvakuu
tuksesta; sekä 

Kansaneläkelaitoksen aluetoimiston tehtä
vänä on valvoa ja ohjata alueensa paikallis
toimistojen toimintaa kansaneläkelaitoksen 
antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 
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51 § 
Sairausvakuutusasioissa toimivat muutok

senhakueliminä ( (sairaus) )vakuutuslautakun
nat ja tarkastuslautakunta. 

( (Sairaus ))vakuutuslautakunnan toimialuee
na on ((sairaus))vakuutusalue. Tarkastus
lautakunnan toimialueena on koko maa. 

52§ 
Sosiaali vakuutustoimikunnan päätökseen 

haetaan muutosta valittamalla asianomaisen 
alueen sosiaalivakuutuslautakuntaan. Lauta
kunnan asettaa valtioneuvosto neljäksi vuo
deksi kerrallaan. Siihen kuuluu puheenjohta
ja ja varapuheenjohtaja sekä yksi lääkärijä
sen ja kaksi vakuutettujen olosuhteiden tun
temusta edustavaa jäsentä. Puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan osalta on kansaneläkelai
tokselle varattava tilaisuus lausunnon anta
miseen. Vastaavasti on lääkärijäsenen osalta 
varattava terveydenhuollon oikeusturvakes
kukselle tilaisuus lausunnon antamiseen. Jo
kaisella jäsenellä on henkilökohtainen vara
jäsen. Lautakunnan puheenjohtajalla tulee 
olla tuomarin virkaan vaadittava kelpoisuus. 

53 § 
((Sairaus) )vakuutustoimikunnanpäätökseen 

on haettava muutosta kirjallisella valituksella 
viimeistään 30 päivänä ennen kello 12 sen 
päivän jälkeen, jona valittaja sai tiedon toi
mikunnan kiljallisesta päätöksestä. 

Valituskirjelmä on annettava ((sairausva
kuutus))toimistoon, jonka on viipymättä lä
hetettävä valituskirjelmä ja asiaa koskeva ote 
( (sairaus) )vakuutustoimikunnan pöytäkirjasta 
sekä asian käsittelyssä syntyneet asiakirjat 
( (sairaus) )vakuutuslautakunnalle. 

56§ 
Jos ((sairaus))vakuutustoimikunnan tämän 

lain mukaista korvausta koskeva lainvoimai
Den päätös on perustunut väärään tai puut
teelliseen selvitykseen tahi on ilmeisesti lain 
vastainen, voi ((sairaus))vakuutuslautakunta 
asianomaisen hakemuksesta tai ((sai
raus) )vakuutustoimikunnan esityksestä ja 
asianomaista kuultuaan poistaa ((sai
raus))vakuutustoimikunnan päätöksen ja 
määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, koskee 
soveltuvin osin tarkastuslautakuntaa, jolla on 
oikeus asianomaisen hakemuksesta poistaa 

Ehdotus 

51 § 
Sairausvakuutusasioissa toimivat muutok

senhakueliminä sosiaalivakuutuslautakunnat 
ja tarkastuslautakunta. 

Sosiaalivakuutuslautakunnan toimialueena 
on vakuutusalue. Tarkastuslautakunnan toi
mialueena on koko maa. 

52§ 
Kansaneläkelaitoksen päätökseen haetaan 

muutosta valittamalla asianomaisen alueen 
sosiaalivakuutuslautakuntaan. Lautakunnan 
asettaa valtioneuvosto neljäksi vuodeksi 
kerrallaan. Siihen kuuluu puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja sekä yksi lääkärijäsen ja 
kaksi vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta 
edustavaa jäsentä. Puheenjohtajan ja varapu
heenjohtajan osalta on kansaneläkelaitokselle 
varattava tilaisuus lausunnon antamiseen. 
Vastaavasti on lääkärijäsenen osalta varatta
va terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle 
tilaisuus lausunnon antamiseen. Jokaisella 
jäsenellä on henkilökohtainen varaJasen. 
Lautakunnan puheenjohtajalla tulee olla tuo
marin virkaan vaadittava kelpoisuus. 

53 § 
Kansaneläkelaitoksen päätökseen on haet

tava muutosta kirjallisella valituksella vii
meistään 30 päivän kuluessa päätöksen tie
doksisaannista. 

Valituskirjelmä on annettava kansaneläke
laitoksen paikallistoimistoon, jonka on viipy
mättä lähetettävä valituskirjelmä sekä asian 
käsittelyssä syntyneet asiakirjat sosiaaliva
kuutuslautakunnalle. 

56§ 
Jos kansaneläkelaitoksen tämän lain mu

kaista korvausta koskeva lainvoimainen pää
tös on perustunut väärään tai puutteelliseen 
selvitykseen tai on ilmeisesti lain vastainen, 
voi sosiaalivakuutuslautakunta asianomaisen 
hakemuksesta tai kansaneläkelaitoksen esi
tyksestä ja asianomaista kuultuaan poistaa 
päätöksen ja määrätä asian uudelleen käsitel
täväksi. 

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee so
veltuvin osin tarkastuslautakuntaa, jolla on 
oikeus asianomaisen hakemuksesta poistaa 



HE 168/1996 vp 35 

Voimassa oleva laki 

aikaisempi päätöksensä sekä määrätä asia 
uudelleen käsiteltäväksi. Sama oikeus on 
tarkastuslautakunnalla myös ((sai
raus) )vakuutuslautakunnan korvausta koske
vassa asiassa antaman päätöksen osalta. 

Jos kansaneläkelaitos katsoo ((sai
raus))vakuutustoimikunnan tai ((sai
raus) )vakuutuslautakunnan päätöksen olevan 
1 momentissa mainitulla tavalla virheellinen, 
on sillä oikeus saattaa asia tarkastuslauta
kunnan ratkaistavaksi. Tarkastuslautakunnal
la on oikeus asianomaista kuultuaan oikaista 
aikaisempi päätös tai poistaa se ja määrätä 
asia uudelleen käsiteltäväksi. 

Tehtyään 1 momentissa mainitun esityksen 
(( sairaus))vakuutustoimikunta voi, kunnes 
((sairaus))vakuutuslautakunta on asian rat
kaissut, väliaikaisesti keskeyttää korvauksen 
maksamisen tai suorittaa sen esityksensä 
mukaisin määrin. Niin ikään voi kansanelä
kelaitos 3 momentissa mainitussa tapaukses
sa, kunnes tarkastuslautakunta on asian rat
kaissut, väliaikaisesti määrätä korvauksen 
maksamisen keskeytettäväksi tai sen suori
tettavaksi esityksensä mukaisin määrin. 

Jos on kysymys evätyn edun myöntämises
tä tai myönnetyn edun lisäämisestä, ((sai
raus))vakuutustoimikunta voi aikaisemman 
päätöksen estämättä käsitellä asian uudel
leen. 

Ehdotus 

aikaisempi päätöksensä sekä määrätä asia 
uudelleen käsiteltäväksi. Sama oikeus on 
tarkastuslautakunnalla myös sosiaalivakuu
tuslautakunnan korvausta koskevassa asiassa 
antaman päätöksen osalta. 

Jos kansaneläkelaitos katsoo päätöksensä 
tai sosiaalivakuutuslautakunnan päätöksen 
olevan 1 momentissa mainitulla tavalla vir
heellinen, on sillä oikeus saattaa asia tarkas
tuslautakunnan ratkaistavaksi. Tarkastus
lautakunnalla on oikeus asianomaista kuultu
aan oikaista aikaisempi päätös tai poistaa se 
ja määrätä asia uudelleen käsiteltäväksi. 

Tehtyään 1 momentissa mainitun esityksen 
kansaneläkelaitos voi, kunnes sosiaalivakuu
tuslautakunta on asian ratkaissut, väliaikai
sesti keskeyttää korvauksen maksamisen tai 
suorittaa sen esityksensä mukaisin määrin. 
Niin ikään kansaneläkelaitos voi 3 momen
tissa mainitussa tapauksessa, kunnes tarkas
tuslautakunta on asian ratkaissut, väliaikai
sesti määrätä korvauksen maksamisen kes
keytettäväksi tai sen suoritettavaksi esityk
sensä mukaisin määrin. 

Jos on kysymys evätyn edun myöntämises
tä tai myönnetyn edun lisäämisestä, kansan
eläkelaitos voi aikaisemman päätöksen estä
mättä käsitellä asian uudelleen. 

57§ 

((Sairaus))vakuutustoimikunnan ja ((sai
raus) )vakuutuslautakunnan takaisin perimistä 
koskeva lainvoimainen päätös ja tarkastus
lautakunnan mainitunlaisessa asiassa antama 
päätös saadaan panna täytäntöön niinkuin 
lainvoimainen tuomio. 

Kansaneläkelaitoksen ja sosiaalivakuutus
lautakunnan takaisin perimistä koskeva lain
voimainen päätös ja tarkastuslautakunnan 
mainitunlaisessa asiassa antama päätös saa
daan panna täytäntöön niinkuin lainvoimai
nen tuomio. 

61 § 

Työpaikkakassasta on soveltuvin osin voi
massa, mitä tässä laissa säädetään sosiaaliva
kuutustoimikunnasta. Muutoin siitä on voi
massa vakuutuskassalaki. 

Työnantaja on velvollinen suorittamaan 
työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työn
tekijä vakuutetun sairausvakuutusmaksun 
tämän lain mukaisesti. Kansaneläkelaitoksen 
on annettava sairausvakuutusrahaston varois-

Työpaikkakassasta on soveltuvin osin voi
massa, mitä tässä laissa säädetään kansanelä
kelaitoksesta tai sen paikallistoimistosta 
Muutoin siitä on voimassa vakuutuskassala
ki. 

Työnantaja on velvollinen suorittamaan 
työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työn
tekijä vakuutetun sairausvakuutusmaksun 
tämän lain mukaisesti. Kansaneläkelaitoksen 
on annettava sairausvakuutusrahaston varois-
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ta työpaikkakassan käytettäväksi ennakkoina 
määrä, jonka kassan arvioidaan tarvitsevan 
tämän lain mukaisten etuoksien suorittami
seen lisättynä sillä hallintokulujen määrällä, 
mitä sosiaalivakuutustoimikunnalle arvioi
daan vastaavasti näitä kuluja aiheutuvan. 
Etuoksien suorittamista varten käytettävik
seen saamistaan varoista on kassan vuosit
tain tehtävä tilitys siten kuin asetuksella tar
kemmin säädetään. Hallintokulujen korvaa
misperusteet vahvistaa sosiaali- ja terveysmi
nisteriö kansaneläkelaitoksen esityksestä. 
Menettelystä, jota noudatetaan kassalle varo
ja siirrettäessä, säädetään asetuksella. 

Ehdotus 

ta työpaikkakassan käytettäväksi ennakkoina 
määrä, jonka kassan arvioidaan tarvitsevan 
tämän lain mukaisten etuoksien suorittami
seen lisättynä sillä hallintokulujen määrällä, 
mitä kansaneläkelaitokselle arvioidaan vas
taavasti näitä kuluja aiheutuvan. Etuoksien 
suorittamista varten käytettävikseen saamis
taan varoista on kassan vuosittain tehtävä 
tilitys siten kuin asetuksella tarkemmin sää
detään. Hallintokulujen korvaamisperusteet 
vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö kan
saneläkelaitoksen esityksestä. Menettelystä, 
jota noudatetaan kassalle varoja siirrettäessä, 
säädetään asetuksella. 

62 § 

Henkilön tultua vakuutetuksi työpaikkakas
sassa tai hänen vakuutuksensa siinä päätyt
tyä tulee kassan viivytyksettä ilmoittaa siitä 
kirjallisesti vakuutetun kotikunnan sosiaali
vakuutustoimikunnalle. 

68 § 
Sosiaalivakuutustoimikunnalla on oikeus 

omasta aloitteestaan tai asianosaisen pyyn
nöstä käsiteltävänäön olevan asian selvittä
miseksi kuulustuttaa todistajia yleisessä ali
oikeudessa 

Valtion, kunnan ja muun julkisoikeudelli
sen yhteisön viranomainen, vakuutus- ja elä
kelaitos, eläkesäätiö, sairaala ja muu sairaan
hoitolaitos sekä työnantaja ovat velvolliset 
pyynnöstä antamaan [sairaus]vakuutustoimi
kunnalle, kansaneläkelaitokselle tai tämän 
lain mukaiselle valitusviranomaiselle mak
sutta kaikki hallussaan olevat, näiden käsi
teltävänä olevan asian ratkaisuun vaikuttavat 
tiedot. 

70 § 
Kansaneläkelaitoksella ja ( (sairaus) )vakuu

tustoimikunnalla on oikeus saada virka-apua 
viranomaiselta. 

74 § 
((Sairaus) )vakuutustoimikunnan ja -lauta-

Henkilön tultua vakuutetuksi työpaikkakas
sassa tai hänen vakuutuksensa siinä päätyt
tyä tulee kassan viivytyksettä ilmoittaa siitä 
vakuutetun kotikunnan kansaneläkelaitoksen 
paikallistoim istoon. 

68 § 
(1 mom. kumotaan) 

Valtion, kunnan ja muun julkisoikeudelli
sen yhteisön viranomainen, vakuutus- ja elä
kelaitos, eläkesäätiö, sairaala ja muu sairaan
hoitolaitos sekä työnantaja ovat velvollisia 
pyynnöstä antamaan kansaneläkelaitokselle 
ja tämän lain mukaiselle valitusviranomaisel
le maksutta kaikki hallussaan olevat, 
näiden käsiteltävänä olevan asian ratkaisuun 
vaikuttavat tiedot. 

70 § 
Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada 

virka-apua viranomaiselta. 

74 § 
Kansaneläkelaitoksen, sosiaalivakuutus-
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kunnan sekä tarkastuslautakunnan on annet
tava toimituskirjat maksutta. 

7. 

Ehdotus 

lautakunnan sekä tarkastuslautakunnan on 
annettava toimituskirjat maksutta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1997. 

Laki 
työttömyysturvalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/84)3 §:n 3 mo

mentti, 6 §:n 2 momentti, 28 §:n 1 ja 2 momentti, 29 §:n 1 momentti, 31 §:n 3 momentti, 36 
a §, 38 §:n otsikkoja 1 momentti, 40 §:n 1 momentti, 41, 43 ja 43 a §, 43 b §:n 2 momentti, 
43 c §:n 3 momentti ja 45 §:n 1-3 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 3 momentti 22 päivänä joulukuuta 1994 annetussa laissa 
(1317/94), 29 §:n 1 momentti 28 päivänäjoulukuuta 1990 annetussa laissa (1367/90), 36 a § 
29 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1308/89), 43 § osittain muutettuna 9 päivänä 
helmikuuta 1990 annetulla lailla (98/90), 43 a §, 43 b §:n 2 momentti ja 43 c §:n 3 mo
mentti viimeksi mainitussa laissa, 45 §:n 1 ja 2 momentti 16 päivänä joulukuuta 1994 anne
tussa laissa (1296/94) ja 3 momentti 27 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (226/87), 
seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

3 § 

Toimeenpanoelimet 

Työvoimatoimikunta tai työvoimatoimisto 
antaa työttömyysturvan saamisen työvoima
poliittisista edellytyksist.ä, j~ista säädetään 
4 §:ssä, 5 §:n 1 momentm 3 Ja 10 kohdassa 
sekä 2 ja 6 momentissa, 5 a §:ssä ja 
7-11 §:ssä, sosiaalivakuutustoimikuntaa ja 
työttömyyskassaa sitovan lausunnon siten 
kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Työ
voimatoimikunnan tai työvoimatoimiston 
tulee työttömyyskassan tai sosiaalivakuutus
toimikunnan pyynnöstä täydentää lausunto
aan viipymättä. 

Työvoimatoimikunta tai työvoimatoimisto 
antaa työttömyysturvan saamisen työvoima
poliittisista edellytyksistä, joista säädetään 
4 §:ssä, 5 §:n 1 momentin 3 ja 10 kohdassa 
sekä 2 ja 6 momentissa, 5 a §:ssä ja 
7-11 §:ssä, kansaneläkelaitosta ja työttö
myyskassaa sitovan lausunnon siten kuin 
asetuksella tarkemmin säädetään. Työvoima
toimikunnan tai työvoimatoimiston tulee 
työttömyyskassan tai kansaneläkelaitoksen 
pyynnöstä täydentää lausuntoaan viipymättä. 
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6 § 

Työriidan vaikutus työttömyyspäivärahan suorittamiseen 

Jos on epäselvää, onko henkilö työttömänä 
1 momentissa tarkoitetusta syystä, sosiaali
vakuutustoimikunnan tai työttömyyskassan 
tulee ennen työttömyyspäivärahan maksa
mista pyytää asiasta lausunto 35 §:n 1 mo
mentissa tarkoitetulta työttömyysturva-asiain 
neuvottelukunnalta. 

28 § 

Päivärahan hakeminen 

Peruspäivärahaa on haettava kansaneläke
laitoksen sen vakuutuspiirin sosiaalivakuu
tustoimikunnalta, jonka alueella henkilöllä 
on varsinainen asunto ja koti. Kirjallinen 
hakemus on toimitettava sen vakuutuspiirin 
paikallistoimistoon, jonka alueella henkilöllä 
on varsinainen asunto ja koti. Sosiaalivakuu
tustoimikunnan tulee pyytää 3 §:n 3 momen
tin mukainen lausunto. 

Jos hakemusta ei ilman kohtuutonta haittaa 
voida jättää kansaneläkelaitoksen paikallis
toimistoon, voidaan perusturvaa koskeva 
hakemus jättää siihen työvoimatoimistoon, 
jonka alueella henkilöllä on asunto ja koti. 
Työvoimatoimiston tulee tällöin toimittaa 
hakemus sosiaalivakuutustoimikunnalle 3 §:n 
3 momentissa tarkoitetun lausunnon kera. 

29 § 

Oikeus saada eräitä tietoja 

Työnantaja sekä valtion, kunnan tai muun 
julkisoikeudellisen yhteisön viranomainen, 
vakuutus- ja eläkelaitos, eläkesäätiö, työttö
myyskassa sekä työvoimapoliittisesta aikuis
koulutuksesta annetussa laissa (763/90) tar
koitettu koulutuspalvelujen tuottaja ovat vel
volliset pyynnöstä antamaan työvoimatoimis
tolle, työvoimatoimikunnalle, sosiaalivakuu
tustoimikunnalle, työttömyyskassalle ja työt
tömyysturva-asiamiehelle sekä tässä laissa 
tarkoitetuille muutoksenhakuviranomaisille 

Jos on epäselvää, onko henkilö työttömänä 
1 momentissa tarkoitetusta syystä, kansan
eläkelaitoksen ja työttömyyskassan tulee en
nen työttömyyspäivärahan maksamista pyy
tää asiasta lausunto 35 §:n 1 momentissa 
tarkoitetulta työttömyysturva-asiain neuvot
telukunnalta. 

28 § 

Päivärahan hakeminen 

Peruspäivärahaa haetaan kansaneläkelai
tokselta. Kansaneläkelaitoksen tulee pyytää 
3 §:n 3 momentin mukainen lausunto. 

Jos hakemusta ei ilman kohtuutonta haittaa 
voida jättää kansaneläkelaitokselle, perustur
vaa koskeva hakemus voidaan jättää siihen 
työvoimatoimistoon, jonka alueella henkilöl
lä on asunto ja koti. Työvoimatoimiston tu
lee tällöin toimittaa hakemus kansaneläke
laitokselle 3 §:n 3 momentissa tarkoitetun 
lausunnon kera. 

29 § 

Oikeus saada eräitä tietoja 

Työnantaja sekä valtion, kunnan tai muun 
julkisoikeudellisen yhteisön viranomainen, 
vakuutus- ja eläkelaitos, eläkesäätiö, työttö
myyskassa sekä työvoimapoliittisesta aikuis
koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu 
koulutuspalvelujen tuottaja ovat velvolliset 
pyynnöstä antamaan työvoimatoimistolle, 
työvoimatoimikunnalle, kansaneläkelaitok
selle, työttömyyskassalle ja työttömyysturva
asiamiehelle sekä tässä laissa tarkoitetuille 
muutoksenhakuviranomaisille maksutta työt-
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maksutta työttömyyspäivärahan hakijan työt
tömyyspäivärahaoikeuden ratkaisemisessa tai 
työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 
annetussa laissa tarkoitettujen opintososiaa
listen etuuksien myöntämisessä ja maksami
sessa tarvittavia tietoja sekä asianomaiselle 
hakijalle maksutta häntä itseään koskevat 
tiedot, jollei yleisten asiakirjain julkisuudesta 
annetun lain (83/51) säännöksistä muuta joh
du. 

Ehdotus 

tömyyspäivärahan hakijan työttömyyspäivä
rahaoikeuden ratkaisemisessa tai työvoima
poliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa 
laissa tarkoitettujen opintososiaalisten etuuk
sien myöntämisessä ja maksamisessa tarvit
tavia tietoja sekä asianomaiselle hakijalle 
maksutta häntä itseään koskevat tiedot, jollei 
yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun 
lain (83/51) säännöksistä muuta johdu. 

31 § 

Takaisinperintä 

Sosiaalivakuutustoimikunnan, työttömyys
kassan tai työttömyysturvalautakunnan ta
kaisinperimistä koskeva lainvoimainen pää
tös taikka vakuutusoikeuden mainitunlaisessa 
asiassa antama päätös saadaan panna täytän
töön niin kuin lainvoimainen tuomio. 

36 a § 

Ulosottomiehen tiedonsaantioikeus 

Sosiaalivakuutustoimikunnan ja työttö
myyskassan on ulosottoa varten asianomai
sen viranomaisen pyynnöstä ilmoitettava 
maksamansa päivärahan määrä sekä tiedos
saan olevat muut laitokset, jotka maksavat 
henkilölle toimeentuloetuuksia. 

38 § 

Sosiaalivakuutustoimikunnan ja 
työttömyyskassan päätös ja muutoksenhaku 

siihen 

Sosiaalivakuutustoimikunnan ja työttö
myyskassan tulee päivärahan myöntämistä ja 
epäämistä sekä takaisinperintää koskevassa 
asiassa antaa hakijalle kirjallinen päätös. 

Kansaneläkelaitoksen, työttömyyskassan 
tai työttömyysturvalautakunnan takaisinperi
mistä koskeva lainvoimainen päätös taikka 
vakuutusoikeuden mainitunlaisessa asiassa 
antama päätös saadaan panna täytäntöön niin 
kuin lainvoimainen tuomio. 

36 a § 

Ulosottomiehen tiedonsaantioikeus 

Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassan 
on ulosottoa varten asianomaisen viranomai
sen pyynnöstä ilmoitettava maksamansa päi
värahan määrä sekä tiedossaan olevat muut 
laitokset, jotka maksavat henkilölle toimeen
tuloetuuksia. 

38 § 

Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassan 
päätös ja muutoksenhaku siihen 

Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassan 
tulee päivärahan myöntämistä ja epäämistä 
sekä takaisinperintää koskevassa asiassa an
taa hakijalle kirjallinen päätös. 
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40 § 

Valitusaika ja valituskirjelmän 
toimittaminen 

Joka on tyytymätön työttömyyskassan tai 
sosiaalivakuutustoimikunnan päätökseen, saa 
hakea siihen muutosta työttömyysturvalauta
kunnalta kirjallisella valituksella viimeistään 
30 päivänä sen jälkeen, kun valittaja sai tie
don sosiaalivakuutustoimikunnan tai työttö
myyskassan kirjallisesta päätöksestä. 

41 § 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

Jollei valittaja muuta näytä, katsotaan hä
nen saaneen tiedon työttömyyskassan tai 
sosiaalivakuutustoimikunnan päätöksestä 
seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun pää
tös on postitettu hänen ilmoittamallaan osoit
teella. 

43 § 

Päätöksen poistaminen 

Jos sosiaalivakuutustoimikunnan tai työttö
myyskassan tämän lain mukaista etuutta kos
keva lainvoimainen päätös on perustunut 
väärään tai puutteelliseen selvitykseen tahi 
on ilmeisesti lain vastainen, voi vakuutusoi
keus asianomaisen hakemuksesta tahi sosiaa
livakuutustoimikunnan tai työttömyyskassan 
esityksestä ja asianomaista kuultuaan poistaa 
sosiaalivakuutustoimikunnan tai työttömyys
kassan päätöksen ja määrätä asian uudelleen 
käsiteltäväksi. Sama oikeus on vakuutusoi
keudella myös työttömyysturvalautakunnan 
etuutta koskevassa asiassa antaman päätök
sen osalta. 

Vakuutusoikeudella on oikeus myös asian
omaisen hakemuksesta poistaa aikaisempi 
päätöksensä sekä ottaa asia uudelleen käsi
teltävksi. 

Jos sosiaali- ja terveysministeriö katsoo 
työttömyyskassan tai työttömyysturvalauta
kunnan ja kansaneläkelaitos vastaavasti sosi
aalivakuutustoimikunnan tai työttömyystur-

Ehdotus 

40 § 

Valitusaika ja valituskirjelmän 
toimittaminen 

Joka on tyytymätön työttömyyskassan tai 
kansaneläkelaitoksen päätökseen, saa hakea 
siihen muutosta työttömyysturvalautakunnal
ta kirjallisella valituksella 30 päivän kulues
sa kirjallisen päätöksen tiedoksisaannista 

41 § 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

Jollei valittaja muuta näytä, katsotaan hä
nen saaneen tiedon työttömyyskassan tai 
kansaneläkelaitoksen päätöksestä seitsemän
tenä päivänä sen jälkeen, kun päätös on pos
titettu hänen ilmoittamallaan osoitteella. 

43 § 

Päätöksen poistaminen 

Jos kansaneläkelaitoksen tai työttömyys
kassan tämän lain mukaista etuutta koskeva 
lainvoimainen päätös on perustunut väärään 
tai puutteelliseen selvitykseen tahi on ilmei
sesti lain vastainen, voi vakuutusoikeus asi
anomaisen hakemuksesta tahi kansaneläke
laitoksen tai työttömyyskassan esityksestä ja 
asianomaista kuultuaan poistaa kansaneläke
laitoksen tai työttömyyskassan päätöksen ja 
määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi. Sama 
oikeus on vakuutusoikeudella myös työttö
myysturvalautakunnan etuutta koskevassa 
asiassa antaman päätöksen osalta. 

Vakuutusoikeudella on oikeus myös asian
omaisen hakemuksesta poistaa aikaisempi 
päätöksensä sekä ottaa asia uudelleen käsi
teltäväksi. 

Jos sosiaali- ja terveysministeriö katsoo 
työttömyyskassan tai työttömyysturvalauta
kunnan ja kansaneläkelaitos vastaavasti lain
voimaisen päätöksensä tai työttömyysturva-
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vaiautakunnan lainvoimaisen päätöksen ole
van 1 momentissa mainitulla tavalla virheel
linen, on ministeriöllä ja vastaavasti kansan
eläkelaitoksella oikeus saattaa asia vakuutus
oikeuden ratkaistavaksi. Vakuutusoikeudella 
on oikeus asianomaista kuultuaan oikaista 
aikaisempi päätös tai poistaa se ja määrätä 
asia uudelleen käsiteltäväksi. 

Tehtyään 1 momentissa mainitun esityksen 
sosiaalivakuutustoimikunta tai työttömyys
kassa voi, kunnes vakuutusoikeus on ratkais
sut asian, väliaikaisesti keskeyttää etuuden 
maksamisen tai suorittaa sen esityksensä 
mukaisin määrin. Niin ikään voi sosiaali- ja 
terveysministeriö ja kansaneläkelaitos 3 mo
mentissa mainitussa tapauksessa, kunnes 
vakuutusoikeus on asian ratkaissut, väliaikai
sesti määrätä etuuden maksamisen keskeytet
täväksi tai sen maksettavaksi esityksensä 
mukaisin määrin. 

Jos on kysymys evätyn edun myöntämises
tä tai myönnetyn edun lisäämisestä, sosiaali
vakuutustoimikunta, työttömyyskassa ja työt
tömyysturvalautakunta voi aiemman päätök
sen estämättä käsitellä asian uudelleen. 

Sosiaalivakuutustoimikunnan ja työttö
myyskassan päätöstä on muutoksenhausta 
huolimatta noudatettava, kunnes asia on 
lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu, jollei 
asianomainen muutoksenhakuelin toisin 
määrää. 

43 a § 

Virheen korjaaminen 

Jos sosiaalivakuutustoimikunnan tai työt
tömyyskassan päätös perustuu selvästi vir
heelliseen tai puutteelliseen selvitykseen 
taikka ilmeisen väärään lain soveltamiseen 
(asiavirhe), sosiaalivakuutustoimikunta tai 
työttömyyskassa voi poistaa virheellisen pää
töksen ja ratkaista asian uudelleen. Asiavir
hettä ei kuitenkaan saa korjata asianomaisen 
suostumuksetta. 

Jos päätöksessä on ilmeinen kirjoitus- tai 
laskuvirhe (kirjoitus virhe), sosiaalivakuutus
toimikunnan tai työttömyyskassan on korjat
tava se. Virhettä ei saa kuitenkaan korjata, 
jos korjaaminen johtaa asianosaiselle koh
tuuttamaan tulokseen. 

360390Z 

Ehdotus 

lautakunnan lainvoimaisen päätöksen olevan 
1 momentissa mainitulla tavalla virheellinen, 
on ministeriöllä ja vastaavasti kansaneläke
laitoksella oikeus saattaa asia vakuutusoikeu
den ratkaistavaksi. V akuotusoikeudella on 
oikeus asianomaista kuultuaan oikaista aikai
sempi päätös tai poistaa se ja määrätä asia 
uudelleen käsiteltäväksi. 

Tehtyään 1 momentissa mainitun esityksen 
kansaneläkelaitos tai työttömyyskassa voi, 
kunnes vakuutusoikeus on ratkaissut asian, 
väliaikaisesti keskeyttää etuuden maksami
sen tai suorittaa sen esityksensä mukaisin 
määrin. Niin ikään voi sosiaali- ja terveys
ministeriö ja kansaneläkelaitos 3 momentissa 
mainitussa tapauksessa, kunnes vakuutusoi
keus on asian ratkaissut, väliaikaisesti mää
rätä etuuden maksamisen keskeytettäväksi 
tai sen maksettavaksi esityksensä mukaisin 
määrin. 

Jos on kysymys evätyn edun myöntämises
tä tai myönnetyn edun lisäämisestä, kansan
eläkelaitos, työttömyyskassa ja työttömyys
turvalautakunta voi aiemman päätöksen estä
mättä käsitellä asian uudelleen. 

Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassan 
päätöstä on muutoksenhausta huolimatta 
noudatettava, kunnes asia on lainvoimaisella 
päätöksellä ratkaistu, jollei asianomainen 
muutoksenhakuelin toisin määrää. 

43 a § 

Virheen korjaaminen 

Jos kansaneläkelaitoksen tai työttömyys
kassan päätös perustuu selvästi virheelliseen 
tai puutteelliseen selvitykseen taikka ilmei
sen väärään lain soveltamiseen (asiavirhe), 
kansaneläkelaitos tai työttömyyskassa voi 
poistaa virheellisen päätöksen ja ratkaista 
asian uudelleen. Asiavirhettä ei kuitenkaan 
saa korjata asianosaisen suostumuksetta. 

Jos päätöksessä on ilmeinen kirjoitus- tai 
laskuvirhe (kirjoitusvirhe), kansaneläkelai
toksen tai työttömyyskassan on korjattava 
se. Virhettä ei saa kuitenkaan korjata, jos 
korjaaminen johtaa asianosaiselle kohtuutta
maan tulokseen. 
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43 b § 

K orjaam ismenettely 

Käsitellessään asia- tai kirjoitusvirheen 
korjaamista sosiaalivakuutustoimikunta tai 
työttömyyskassa voi väliaikaisesti keskeyttää 
etuuden maksamisen osittain tai kokonaan. 

Käsitellessään asia- tai kirjoitusvirheen 
korjaamista kansaneläkelaitos tai työttö
myyskassa voi väliaikaisesti keskeyttää etuu
den maksamisen osittain tai kokonaan. 

43 c § 

TyöttömyystUlva-asiamies 

Työttömyysturva-asiamies voi määrätä, 
että sosiaalivakuutustoimikunnan, työttö
myyskassan ja työttömyysturvalautakunnan 
tulee antaa nimettyä henkilöä koskeva päätös 
tiedoksi työttömyysturva-asiamiehelle. 

45 § 

Työttömyyspäivärahan periminen eräissä 
tapauksissa sekä päivärahan ulosmittaus 

Jos henkilö on saanut työttömyyspäivära-
haa samalta ajalta, jolta hänelle myönnetään 
takautuvasti kansaneläkettä tai eläkettä työ
tai virkasuhteen taikka yrittäjätoiminnan pe
rusteella, sukupolvenvaihdos- tai luopumise
läkettä, luopumiskorvausta, luopumistukea 
taikka rintamaveteraanien varhaiseläkettä, 
työttömyyskassa tai sosiaalivakuutustoimi
kunta saa periä tältä ajalta perusteettomasti 
maksetun työttömyyspäivärahan määrän ta
kautuvasti suoritettavasta eläkkeestä, luopu
miskorvauksesta tai luopumistuesta. 

Työttömyyskassan tai sosiaalivakuutustoi
mikunnan on ilmoitettava eläkelaitokselle 
vähintään kaksi viikkoa ennen eläkkeen, luo
pumiskorvauksen tai luopuroistuen maksa
mista, että eläke, luopumiskorvaus tai luopu
mistuki tulee 1 momentin mukaisesti maksaa 
työttömyyskassalle tai sosiaalivakuutustoimi
kunnalle. 

Jos henkilö on perusteettomasti saanut pe
ruspäivärahaa samalta ajalta, jolta hänelle 
myönnetään takautuvasti ansioon suhteutet-

Työttömyysturva-asiamies voi määrätä, 
että kansaneläkelaitoksen, työttömyyskassan 
ja työttömyysturvalautakunnan tulee antaa 
nimettyä henkilöä koskeva päätös tiedoksi 
työttömyysturva-asiamiehelle. 

45 § 

Työttömyyspäivärahan periminen eräissä 
tapauksissa sekä päivärahan ulosmittaus 

Jos henkilö on saanut työttömyyspäivära-
haa samalta ajalta, jolta hänelle myönnetään 
takautuvasti kansaneläkettä tai eläkettä työ
tai virkasuhteen taikka yrittäjätoiminnan pe
rusteella, sukupolvenvaihdos- tai luopumise
läkettä, luopumiskorvausta, luopumistukea 
taikka rintamaveteraanien varhaiseläkettä, 
työttömyyskassa tai kansaneläkelaitos saa 
periä tältä ajalta perusteettomasti maksetun 
työttömyyspäivärahan määrän takautuvasti 
suoritettavasta eläkkeestä, luopumiskorvauk
sesta tai luopumistuesta. 

Työttömyyskassan tai kansaneläkelaitoksen 
on ilmoitettava eläkelaitokselle vähintään 
kaksi viikkoa ennen eläkkeen, luopumiskor
vauksen tai luopuroistuen maksamista, että 
eläke, luopumiskorvaus tai luopumistuki tu
lee 1 momentin mukaisesti maksaa työttö
myyskassalle tai kansaneläkelaitokselle. 

Jos henkilö on perusteettomasti saanut pe
ruspäivärahaa samalta ajalta, jolta hänelle 
myönnetään takautuvasti ansioon suhteutet-
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tua päivärahaa, sosiaalivakuutustoimikunta 
saa periä tältä ajalta perusteettomasti makse
tun peruspäivärahan takautuvasti suoritetta
vasta ansioon suhteutetusta päivärahasta. 
Vastaavasti työttömyyskassa saa periä perus
teettomasti maksetun ansioon suhteutetun 
päivärahan takautuvasti suoritettavasta perus
päi värahasta. 

8. 

Ehdotus 

tua päivärahaa, kansaneläkelaitos saa periä 
tältä ajalta perusteettomasti maksetun perus
päivärahan takautuvasti suoritettavasta ansi
oon suhteutetusta päivärahasta. Vastaavasti 
työttömyyskassa saa periä perusteettomasti 
maksetun ansioon suhteutetun päivärahan 
takautuvasti suoritettavasta peruspäivärahas
ta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1997. 

Laki 
työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 21 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 3 päivänä elokuuta 1990 annetun lain 

(763/90) 21 §:n 1 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

21 § 

Etuuden hakeminen 

Perustukea ja siihen liittyviä muita etuuk
sia on haettava kirjallisesti kansaneläkelai
toksen sen vakuutuspiirin paikallistoimistol
ta, jonka alueella opiskelijalla on varsinainen 
asunto ja koti. Ansiotukea ja siihen liittyviä 
muita etuuksia on haettava kirjallisesti asian
omaiselta työttömyyskassalta. 

Ehdotus 

21 § 

Etuuden hakeminen 

Perustukea ja siihen liittyviä muita etuuk
sia haetaan kansaneläkelaitokselta. Ansiotu
kea ja siihen liittyviä muita etuuksia on 
haettava kirjallisesti asianomaiselta työttö
myyskassalta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1997. 
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Laki 

työntekijäin eläkelain 19 aja 19 d §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/61) 19 a §:n 3 ja 

4 momentti sekä 19 d §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 19 a §:n 3 momentti 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa 

(1544/93) ja 4 momentti 18 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (50/85) sekä 19 d §:n 
1 momentti 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa laissa (313/95), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

19 a § 

Jos työntekijä on saanut työttömyysturva
lain mukaista työttömyyspäivärahaa tai työ
markkinatuesta annetun lain mukaista työ
markkinatukea samalta ajalta, jolta hänelle 
myönnetään eläkettä takautuvasti, eläkelai
toksen on työttömyyskassan tai sosiaaliva
kuutustoimikunnan vaatimuksesta suoritetta
va takautuvasti maksettava eläke työttö
myyskassalle tai sosiaalivakuutustoimikun
nalle siltä osin kuin se vastaa samalta ajalta 
maksettua työttömyyspäivärahan tai työ
markkinatuen määrää. 

Eläke maksetaan työttömyyskassalle tai 
sosiaalivakuutustoimikunnalle kuitenkin vain 
sillä edellytyksellä, että työttömyysturvalain 
45 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus on 
tehty eläkelaitokselle vähintään kaksi viik
koa ennen eläkkeen maksupäivää. 

19 d § 
Tämän lain mukaisen eläkkeen tai muun 

etuuden viivästyessä eläkelaitoksen on mak
settava viivästynyt eläke tai muu etuus vii
västysajalta korotettuna. Etuoden korotus 
vuotta kohden laskettuna on korkolain 4 §:n 
3 momentissa tarkoitetun korkokannan mu
kainen. Velvollisuus maksaa etuus korotettu
na ei kuitenkaan koske sitä osaa etuudesta, 
joka suoritetaan toiselle lakisääteistä vakuu
tusta harjoittavalle vakuutus- tai eläkelaitok
selle taikka sosiaalivakuutustoimikunnalle tai 
työttömyyskassalle, ellei kysymys ole 
19 c §:ssä tarkoitetusta suorituksesta. 

Jos työntekijä on saanut työttömyysturva
lain mukaista työttömyyspäivärahaa tai työ
markkinatuesta annetun lain mukaista työ
markkinatukea samalta ajalta, jolta hänelle 
myönnetään eläkettä takautuvasti, eläkelai
toksen on työttömyyskassan tai kansaneläke
laitoksen vaatimuksesta suoritettava takau
tuvasti maksettava eläke työttömyyskassalle 
tai kansaneläkelaitokselle siltä osin kuin se 
vastaa samalta ajalta maksettua työttömyys
päivärahan tai työmarkkinatuen määrää. 

Eläke maksetaan työttömyyskassalle tai 
kansaneläkelaitokselle kuitenkin vain sillä 
edellytyksellä, että työttömyysturvalain 
45 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus on 
tehty eläkelaitokselle vähintään kaksi viik
koa ennen eläkkeen maksupäivää. 

19 d § 
Tämän lain mukaisen eläkkeen tai muun 

etuuden viivästyessä eläkelaitoksen on mak
settava viivästynyt eläke tai muu etuus vii
västysajalta korotettuna. Etuoden korotus 
vuotta kohden laskettuna on korkolain 4 § :n 
3 momentissa tarkoitetun korkokannan mu
kainen. Velvollisuus maksaa etuus korotet
tuna ei kuitenkaan koske sitä osaa etuudesta, 
joka suoritetaan toiselle lakisääteistä vakuu
tusta harjoittavalle vakuutus- tai eläkelaitok
selle taikka kansaneläkelaitokselle tai työt
tömyyskassalle, ellei kysymys ole 19 c §:ssä 
tarkoitetusta suorituksesta. 
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10. 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1997. 

Laki 
merimieseläkelain 28 b ja 63 a § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/56) 28 b §:n 1 ja 3 

momentti sekä 63 a §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 28 b §:n 1 ja 3 momentti 8 päivänä elokuuta 1986 annetussa laissa 

(599/86) sekä 63 a §:n 1 momentti 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa laissa (316/95), 
seuraavasti: 

28 b § 
Jos työntekijä on saanut työttömyysturva

lain (602/84) mukaista työttömyyspäivärahaa 
samalta ajalta, jolta hänelle myönnetään elä
kettä takautuvasti, eläkelaitoksen on työttö
myyskassan tai sosiaali vakuutustoimikunnan 
vaatimuksesta suoritettava takautuvasti mak
settava eläke työttömyyskassalle tai sosiaali
vakuutustoimikunnalle siltä osin kuin se vas
taa samalta ajalta maksetun työttömyyspäi
värahan määrää. 

Eläke maksetaan 1 ja 2 momentissa maini
tuissa tapauksissa työttömyyskassalle, so
siaalivakuutustoimikunnalle tai kansaneläke
laitokselle kuitenkin vain sillä edellytyksellä, 
että työttömyysturvalain 45 §:n 2 momentis
sa tai kansaneläkelain 45 §:n 2 momentissa 
tarkoitettu ilmoitus on tehty vakuutuslaitok
selle vähintään kaksi viikkoa ennen eläkkeen 
maksupäivää. 

63 a § 
Tämän lain mukaisen eläkkeen tai muun 

etuuden viivästyessä eläkekassan on makset
tava viivästynyt eläke tai muu etuus viiväs
tysajalta korotettuna. Etuuden korotus vuotta 
kohden laskettuna on korkolain 4 §:n 3 mo
mentissa tarkoitetun korkokannan mukainen. 

28 b § 
Jos työntekijä on saanut työttömyysturva

lain (602/84) mukaista työttömyyspäivärahaa 
samalta ajalta, jolta hänelle myönnetään elä
kettä takautuvasti, eläkelaitoksen on työttö
myyskassan tai kansaneläkelaitoksen vaati
muksesta suoritettava takautuvasti makset
tava eläke työttömyyskassalle tai kansanelä
kelaitokselle siltä osin kuin se vastaa samal
ta ajalta maksetun työttömyyspäivärahan 
määrää. 

Eläke maksetaan 1 ja 2 momentissa mai
nituissa tapauksissa työttömyyskassalle tai 
kansaneläkelaitokselle kuitenkin vain sillä 
edellytyksellä, että työttömyysturvalain 
45 §:n 2 momentissa tai kansaneläkelain 
45 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus on 
tehty vakuutuslaitokselle vähintään kaksi 
viikkoa ennen eläkkeen maksupäi vää. 

63 a § 
Tämän lain mukaisen eläkkeen tai muun 

etuuden viivästyessä eläkekassan on makset
tava viivästynyt eläke tai muu etuus viiväs
tysajalta korotettuna. Etuuden korotus vuotta 
kohden laskettuna on korkolain 4 §:n 3 mo
mentissa tarkoitetun korkokannan mukainen. 
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Velvollisuus maksaa etuus korotettuna ei 
kuitenkaan koske sitä osaa etuudesta, joka 
suoritetaan toiselle lakisääteistä vakuutusta 
harjoittavalle vakuutus- tai eläkelaitokselle 
taikka sosiaalivakuutustoimikunnalle tai työt
tömyyskassalle. 

Ehdotus 

Velvollisuus maksaa etuus korotettuna ei 
kuitenkaan koske sitä osaa etuudesta, joka 
suoritetaan toiselle lakisääteistä vakuutusta 
harjoittavalle vakuutus- tai eläkelaitokselle 
taikka kansaneläkelaitokselle tai työttömyys
kassalle. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1997. 

11. Laki 
valtion eläkelain 14 ja 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain (280/66) 14 §:n 1 mo

mentti sekä 17 §:n 4 ja 6 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 14 §:n 1 momentti 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa laissa 

(315/95), 17 §:n 4 momentti 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1528/93) ja 
17 §:n 6 momentti 8 päivänä elokuuta 1986 annetussa laissa (600/86), seuraavasti: 

14 § 
Tämän lain mukaisen eläkkeen viivästyes

sä maksetaan se viivästysajalta korotettuna. 
Eläkkeen korotus vuotta kohden laskettuna 
on korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun 
korkokannan mukainen. Velvollisuus maksaa 
eläke korotettuna ei kuitenkaan koske sitä 
osaa eläkkeestä, joka suoritetaan lakisääteistä 
vakuutusta harjoittavalle vakuutus- tai eläke
laitokselle taikka sosiaalivakuutustoimikun
nalle tai työttömyyskassalle. 

14 § 
Tämän lain mukaisen eläkkeen viivästyes

sä maksetaan se viivästysajalta korotettuna. 
Eläkkeen korotus vuotta kohden laskettuna 
on korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun 
korkokannan mukainen. Velvollisuus maksaa 
eläke korotettuna ei kuitenkaan koske sitä 
osaa eläkkeestä, joka suoritetaan lakisääteistä 
vakuutusta harjoittavalle vakuutus- tai eläke
laitokselle taikka kansaneläkelaitokselle tai 
työttömyyskassalle. 

17 § 

Jos eläkkeen saaja on saanut työttömyys
turvalain mukaista työttömyyspäivärahaa tai 
työmarkkinatuesta annetun lain mukaista 
työmarkkinatukea samalta ajalta, jolta hänel
le myönnetään eläkettä takautuvasti, makse
taan takautuva eläke joko sosiaalivakuutus
toimikunnan tai työttömyyskassan vaatimuk
sesta sosiaalivakuutustoimikunnalle tai työt
tömyyskassalle siltä osin kuin se vastaa sa
malta ajalta maksetun työttömyyspäivärahan 
tai työmarkkinatuen määrää. 

Jos eläkkeen saaja on saanut työttömyys
turvalain mukaista työttömyyspäivärahaa tai 
työmarkkinatuesta annetun lain mukaista 
työmarkkinatukea samalta ajalta, jolta hänel
le myönnetään eläkettä takautuvasti, makse
taan takautuva eläke joko kansaneläkelaitok
selle tai työttömyyskassan vaatimuksesta 
työttömyyskassalle siltä osin kuin se vastaa 
samalta ajalta maksetun työttömyyspäivära
han tai työmarkkinatuen määrää. 
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Eläke maksetaan työttömyyskassalle, sosi
aalivakuutustoimikunnalle tai kansaneläkelai
tokselle kuitenkin vain sillä edellytyksellä, 
että työttömyysturvalain 45 §:n 2 momentis
sa tai kansaneläkelain 45 §:n 2 momentissa 
tarkoitettu ilmoitus on tehty vähintään kaksi 
viikkoa ennen eläkkeen maksupäivää. 

12. 

Ehdotus 

Eläke maksetaan työttömyyskassalle tai 
kansaneläkelaitokselle kuitenkin vain sillä 
edellytyksellä, että työttömyysturvalain 
45 §:n 2 momentissa tai kansaneläkelain 
45 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus on 
tehty vähintään kaksi viikkoa ennen eläk
keen maksupäivää. 

---
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi

kuuta 1997. 

Laki 
tapatunnavakuutuslain 61 a § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/48) 61 a §:n 1 ja 

3 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat 8 päivänä elokuuta 1986 annetussa laissa (601/86), seuraavasti: 

61 a § 
Jos työntekijä on saanut työttömyysturva

lain (602/84) mukaista työttömyyspäivärahaa 
samalta ajalta, jolta hänelle myönnetään tä
män lain mukaista päivärahaa tai tapaturma
eläkettä takautuvasti, vakuutuslaitoksen on 
työttömyyskassan tai sosiaalivakuutustoimi
kunnan vaatimuksesta suoritettava takautu
vasti maksettava päiväraha tai tapaturmaelä
ke työttömyyskassalle tai sosiaalivakuutus
toimikunnalle siltä osin kuin se vastaa sa
malta ajalta maksetun työttömyyspäivärahan 
määrää. 

Päiväraha tai tapaturmaeläke maksetaan 1 
ja 2 momentissa mainituissa tapauksissa 
työttömyyskassalle, sosiaalivakuutustoimi
kunnalle tai kansaneläkelaitokselle kuitenkin 
vain sillä edellytyksellä, että työttömyystur
valain 45 §:n 2 momentissa tai kansaneläke
lain 45 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus 
on tehty vakuutuslaitokselle vähintään kaksi 
viikkoa ennen päivärahan tai tapaturmaeläk
keen maksupäivää. 

61 a § 
Jos työntekijä on saanut työttömyysturva

lain (602/84) mukaista työttömyyspäivärahaa 
samalta ajalta, jolta hänelle myönnetään tä
män lain mukaista päivärahaa tai tapaturma
eläkettä takautuvasti, vakuutuslaitoksen on 
työttömyyskassan tai kansaneläkelaitoksen 
vaatimuksesta suoritettava takautuvasti mak
settava päiväraha tai tapaturmaeläke työttö
myyskassalle tai kansaneläkelaitokselle siltä 
osin kuin se vastaa samalta ajalta maksetun 
työttömyyspäivärahan määrää. 

Päiväraha tai tapaturmaeläke maksetaan 1 
ja 2 momentissa mainituissa tapauksissa 
työttömyyskassalle tai kansaneläkelaitokselle 
kuitenkin vain sillä edellytyksellä, että työt
tömyysturvalain 45 §:n 2 momentissa tai 
kansaneläkelain 45 §:n 2 momentissa tarkoi
tettu ilmoitus on tehty vakuutuslaitokselle 
vähintään kaksi viikkoa ennen päivärahan tai 
tapaturmaeläkkeen maksu päivää. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1997. 




