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Hallituksen esitys Eduskunnalle yksityisten alojen työeläke
lainsäädännön ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yksi
tyisten alojen työeläkelainsäädäntöä ja eräitä 
siihen liittyviä maatalouden lakeja vastaa
maan uusittua holhouslainsäädäntöä, jonka 
yhteydessä muutettiin myös hallintomenette
lylakia ja hallintolainkäyttölakia. Esityksen 
mukaan asianosaisen puhevalta työeläkejär
jestelmässä ja muutoksenhaussa määräytyisi 
pääosin samoin periaattein kuin hallinto
menettelyssä ja hallintolainkäytössä yleensä
kin. Myös eläkkeen maksamista koskevia 
säännöksiä muutettaisiin vastaamaan uutta 
holhouslainsäädäntöä. Eläkkeen hakisi ja 
eläke maksettaisiin asianosaiselle, jollei hä
nen toimintakelpoisuuttaan ole tältä osin ra
joitettu tai jollei muualla laissa toisin sääde
tä. Alle 15-vuotiaan eläke- ja muu etuus ja 
15 vuotta täyttäneen alaikäisen lapseneläke 
maksettaisiin hänen edunvalvojalleen. Ala
ikäisen edunvalvojina ovat yleensä hänen 
vanhempansa. 

Esityksessä ehdotetaan myös kertasuorituk
sena maksettavan eläkkeen ylärajan korotet
tamista kaksinkertaiseksi nykyisestään. 

Esityksessä ehdotetaan muutoksia myös 
säännöksiin, jotka koskevat eläkkeen mak
samista muulle taholle kuin eläkkeensaa
jalle tai hänen edunvalvojalleen. Kansan
eläkelaitokselle annettaisiin takautumisoikeus 
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työeläkkeeseen myös silloin, kun se on mak
sanut liikaa kansaneläkettä ajalta, jolta lain
voimaisella päätöksellä myönnetyn työeläk
keen määrää oikaistaan takautuvasti aikai
sempaa suuremmaksi. Eläkettä ei sen sijaan 
enää maksettaisi sosiaalihuoltolaissa tarkoite
tulle toimielimelle käytettäväksi eläkkeen
saajan tai sellaisen henkilön huoltoon, jonka 
toimeentuloon eläkkeensaaja on velvollinen 
osallistumaan. Tällöin eläkkeensaajalle voi
taisiin määrätä holhoustoimesta annetun lain 
mukaisesti edunvalvoja. Muilta osin kysy
myksessä oleviin säännöksiin ehdotetut muu
tokset olisivat teknisiä. 

Yrittäjien eläkelain ja maatalousyrittäjien 
eläkelain mukaista takautuvaa vakuuttamista 
koskevia säännöksiä ehdotetaan muutetta
vaksi siten, että vakuuttaminen takautuvalta 
ajalta olisi mahdollista enintään kuluvalta ja 
kolmelta sitä edeltävältä kalenterivuodelta 
riippumatta siitä, onko kyse pakkovakuutta
misesta vai ottaako yrittäjä itse vakuutuksen 
myöhässä. Samassa yhteydessä selkeytettäi
siin teknisesti vakuuttamisvelvollisuuden 
laiminlyöntikorotusta koskevia säännöksiä ja 
poistettaisiin maatalousyrittäjien eläkelaissa 
oleva erityinen yhteensovitusperuste tarpeet
tomana. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan vuoden 2000 alusta. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Eläkeasiain käsittely ja eläkkeen 
maksaminen 

Eläke- ja muiden etuusasioiden käsittelyssä 
noudatettavista periaatteista säädetään työn
tekijäin eläkelain (395/1961, TEL) 
10 c §:ssä. Pykälän 1 momentin mukaan 
käsiteltäessä eläkelaitoksessa tai eläketurva
keskuksessa tämän lain mukaista eläketurvan 
järjestämisvelvollisuutta, eläkehakemusta, 
eläkeoikeutta, eläkkeen määrää ja maksamis
ta sekä takaisinperintää ja näihin rinnastetta
via asioita, asianosaiselle on varattava tilai
suus tulla kuulluksi, jos se on hänen etunsa 
vuoksi ilmeisen tarpeellista. Muutoin käsitte
lyssä on noudatettava soveltuvin osin hallin
tomenettelylain (598/1982) 4, 6, 9-11, 16, 
21, 23 ja 24 §:ssä ilmaistuja periaatteita. 

Eläkkeen ja muiden etuuksien maksami
sesta säädetään myös TEL:n 4 n §:n 4 mo
mentissa sekä 19 a, 19 b ja 19 c §:ssä. 

TEL:n 4 n §:n 4 momentin mukaan jos 
työntekijä saa kuntoutusrahan lisäksi samalta 
ajalta palkkaa, palkan määrää vastaava osa 
kuntoutusrahasta maksetaan työnantajalle. 

TEL:n 19 a §:n 1 momentm mukaan elä
kettä ei saa siirtää toiselle ilman eläkelaitok
sen suostumusta ja sopimus, joka tarkoittaa 
eläkkeen panttaamista, on mitätön. Säännök
sen mukaan tämän lain mukaista hau
tausavustusta tai kustannusten korvausta ei 
saa ulosmitata. 

Pykälän 2 momentissa säädetään eläkkeen 
maksamisesta sosiaalihuoltolain (71 0/ 1982) 
6 §:n 1 momentissa tarkoitetulle toimielimel
le käytettäväksi eläkkeensaajan tai sellaisen 
henkilön huoltoon, jonka elatukseen eläk
keensaaja on velvollinen osallistumaan. Mo
mentissa säädetään myös ennakonluonteisen 
toimeentulotuen periruisestä samalta ajalta 
maksettavasta takautuvasta eläkkeestä. 

Pykälän 3-6 momentissa säädetään eläk
keen maksamisesta kunnalle laitoshoidon tai 
-huollon taikka perhehoidon ajalta; takautu
vasti myönnettävän eläkkeen maksamisesta 
työttömyyskassalle tai kansaneläkelaitokselle 
samalta ajalta maksetun työttömyyspäivära
han ja työmarkkinatuen korvaamiseksi sekä 
takautuvan eläkkeen maksamisesta kansan
eläkelaitokselle, jos se on myöntänyt liikaa 
eläkettä sen vuoksi, että työeläke myönne-

tään takautuvasti valituksen seurauksena. 
TEL:n 19 b §:ssä säädetään eläke-etuuksi

en hakemisesta ja maksamisesta. Pykälän 1 
momentin mukaan jos hakija on alle 18-
vuotias taikka jos hän sairauden tai muun 
syyn takia ei pysty itse hakemaan eläkettä ja 
jos hänellä ei ole holhoojaa tai tätä tarkoi
tusta varten määrättyä uskottua miestä, elä
kelaitoksen hyväksymä hakijan lähiomainen 
tai muu hakijasta pääasiallisesti huolehtiva 
henkilö voi edunvalvojana käyttää hänen 
puhevaltaansa tämän lain mukaista eläkettä 
koskevassa asiassa. Eläkkeen hakija, joka on 
15 vuotta täyttänyt, voi kuitenkin yksin 
käyttää puhevaltaansa sellaisessa eläkeasias
sa, joka koskee hänen omalla työllään an
saitsemaansa eläkettä. Vastaavasti hän voi 
myös itse määrätä omalla työllään ansaitse
mastaan eläkkeestä, jollei tämän lain sään
nöksistä muuta seuraa. 

Pykälän 2 momentin mukaan edellä maini
tuin edellytyksin eläkelaitos voi myös suorit
taa eläkkeen sen saajan lähiomaiselle tai 
muulle henkilölle. 

Pykälän 3 momentin mukaan perhe-eläke 
voidaan myöntää määräajaksi, jos selvitystä 
edunjättäjän kuolemasta ei voida esittää, 
mutta on todennäköistä, että hän on kuollut. 

Pykälän 4 momentin mukaan eläke voi
daan maksaa kertasuorituksena, jos eläkkeen 
määrä ennen yhteensovitusta on alle laissa 
säädetyn rajamäärän. Rajamäärä on vuoden 
1999 indeksitasossa 32,89 markkaa kuukau
dessa. 

Leskeneläkettä ei kuitenkaan voi maksaa 
kertasuorituksena, jos se yhteensovituksen 
vuoksi jää kertasuorituksen rajamäärää pie
nemmäksi. 

TEL:n 19 c §:n mukaan takautuvasti mak
settava työkyvyttömyyseläke maksetaan 
työnantajalle, jos tämä on maksanut työnte
kijälleen samalta ajalta sairausajan palkkaa, 
kuitenkin enintään maksetun palkan mää
räisenä. 

TEL:n 21 §:n 3 momentin mukaan mitä 
19 b §:ssä säädetään eläkkeen hakemisesta, 
on vastaavasti voimassa haettaessa muutosta 
eläkelaitoksen, eläketurvakeskuksen tai elä
kelautakunnan päätökseen. 

Edellä mainittuihin TEL:n säännöksiin on 
viittaussäännökset lyhytaikaisissa työsuhteis
sa olevien työntekijäin eläkelain (134/1962, 
LEL) 13 a §:ssä, maatalousyrittäjien eläke-
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lain (46711969, MYEL) 19 §:n 1 momentis
sa ja yrittäjien eläkelain (468/1969, YEL) 
17 §:n 1 momentissa. TEL:n säännöksiä vas
taavat säännökset ovat merimieseläkelain 
(7211956) 21 §:ssä, 22 §:n 3 momentissa ja 
28 b §:n 1 momentissa, 40 §:ssä, 59 §:n 3 
momentissa ja 63 §:ssä. 

Myös maatalouden erityislaeissa on viit
tauksia edellä mainittuihin TEL:n säännök
siin. Luopumiseläkelain (16/1974) 24 §:n 1 
momentissa viitataan TEL:n 10 c §:ään sekä 
19 a, 19 b ja 19 c §:ään, maatalousyrittäjien 
sukupolvenvaihdoseläkkeistä annetun lain 
(1317/1990) 43 §:n 1 momentissa viitataan 
TEL:n 10 c ja 19 a §:ään sekä 19 b §:n 1 ja 
2 momenttiin, maatalousyrittäjien luopumis
korvauksesta annetun lain (1330/1992) 
37 §:n 1 momentissa viitataan TEL:n 10 c ja 
19 a §:ään sekä 19 b §:n 1 ja 2 momenttiin 
ja maatalousyrittäjien luopumistuesta anne
tun lain (1293/1994) 40 §:n 1 momentissa 
viitataan TEL:n 19 a §:ään ja 19 b §:n 1 ja 
2 momenttiin. 

TEL:n 20 §:n 2 momentin ja vakuutusoi
keudesta annetun lain (14/1958) 9 §:n 1 
momentin mukaan yksityisten alojen elä
kettä koskevan muutoksenhakuasian käsit
telyssä sovelletaan hallintolainkäyttölakia 
(586/1996), jollei erikseen toisin säädetä. 

Voimassa olevat työeläkelainsäädännön 
säännökset eläkkeen hakijan tai saajan puhe
vallasta ja toimintakelpoisuudesta poikkeavat 
holhouslainsäädännön uudistuksen yhteydes
sä omaksutuista periaatteista. Laki holhous
toimesta (442/1999) tulee voimaan 1 päivänä 
joulukuuta 1999. Samanaikaisesti tulevat 
voimaan holhouslainsäädännön uudistuksessa 
hallintomenettelylakiin (598/1982) tehdyt 
muutokset (447/1999), joilla muutettiin lain 
16 § ja lisättiin lakiin uusi 16 a ja 16 b §, 
ja hallintolainkäyttölakiin (586/1996) tehdyt 
muutokset ( 446/1999), joilla muutettiin lain 
17 §, 18 §:n 2 momentti, 19 §ja 20 §:n 1 
momentti sekä lisättiin lakiin uusi 18 a § ja 
19 a §. 

1.2. YEL:n ja MYEL:n mukainen 
vakuuttaminen takautuvalta ajalta sekä 
vakuuttamisvelvollisuuden 
laiminlyöntikorotus 

Yrittäjien vakuuttamisesta takautuvalta 
ajalta säädetään YEL:n 2 §:n 2 momentissa 
ja 12 §:n 3 momentissa. Yrittäjä, jonka 
YEL:n alainen yritystoiminta kestää yli neljä 
kuukautta, on velvollinen ottamaan YEL:n 

mukaisen vakuutuksen kuuden kuukauden 
kuluessa YEL:n piiriin kuuluvan yrittäjätoi
minnan alkamisesta. Eläketurvakeskus val
voo tämän vakuuttamisvelvollisuuden täyttä
mistä. Laiminlyöntitilanteissa eläketurvakes
kus kehottaa yrittäjää korjaamaan laimin
lyöntinsä määräämässään kohtuullisessa ajas
sa. Jos vakuuttamisvelvollisuutensa laimin
lyönyt yrittäjä ottaa vakuutuksen itse, joko 
oma-aloitteisesti tai eläketurvakeskuksen 
kehotuksesta, työtulo vahvistetaan yrittäjätoi
minnan alusta lukien, takautuvalta ajalta kui
tenkin enintään kulumassa olevalta ja sitä 
välittömästi edeltäneeltä viideltä kalenteri
vuodelta. 

Jos yrittäjä ei eläketurvakeskuksen keho
tuksestakaan ota YEL:n mukaista vakuutus
ta, eläketurvakeskus ottaa yrittäjälle vakuu
tuksen hänen kustannuksellaan jostakin elä
kevakuutusyhtiöstä. Tällaisessa pakkova
kuuttamistilanteessa työtuloa ei saa 12 §:n 3 
momentin mukaan vahvistaa pidemmältä 
ajalta takautuvasti kuin kulumassa olevalta 
ja sitä välittömästi edeltävältä kahdelta ka
lenterivuodelta. Yrittäjän ilmoituksesta elä
kelaitos voi kuitenkin vahvistaa työtulon 
vielä kolmelta edeltävältä kalenterivuodelta. 
Vakuutus tulee tällöin voimaan näiden kol
men vuoden ajalta vain, jos yrittäjä suorittaa 
tältä ajalta vahvistetun työtulon perusteella 
määrätyn vakuutusmaksun kuuden kuukau
den kuluessa työtulon vahvistamista koske
van päätöksen antamisesta. 

Säännös vakuutusmaksun korottamisesta 
vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnin 
ajalta on YEL:n 12 §:n 1 momentissa. Elä
kelaitos voi korottaa vakuutusmaksun lai
minlyönnin ajalta enintään kaksinkertaiseksi. 
Tarkemmat ohjeet korotuksen määräämisestä 
antaa eläketurvakeskus. Eläketurvakeskuksen 
ohjeiden mukaan vakuutuksen ottamisen 
myöhästymisestä johtuva korotus on pää
sääntöisesti suuruudeltaan kymmenen pro
senttia laiminlyöntiajan vakuutusmaksusta. 
Pakkovakuutuksissa korotuksen suuruus on 
pääsääntöisesti 30 prosenttia. 

Maatalousyrittäjien vakuuttamisesta takau
tuvalta ajalta säädetään MYEL:n 3 §:n 2 
momentissa ja 12 §:n 3 momentissa. Maata
lousyrittäjien vakuuttamisvelvollisuuden 
täyttämistä valvoo maatalousyrittäjien eläke
laitos (MELA), joka kehottaa laiminlyöntiti
lanteessa maatalousyrittäjää ottamaan lain 
edellyttämän vakuutuksen. Jos vakuuttamis
velvollisuutensa laiminlyönyt yrittäjä itse 
ottaa MYEL:n mukaisen vakuutuksen joko 
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oma-aloitteisesti tai MELAn kehotuksesta, 
vakuutus otetaan MYEL-toiminnan aloitta
misesta lukien. MYEL:n 3 §:n 2 momentin 
nojalla takautuvalta ajalta vakuuttaminen ei 
ole kuitenkaan mahdollista kuin enintään 
kulumassa olevalta ja sitä välittömästi edel
täneeltä viideltä kalenterivuodelta. 

Jos maatalousyrittäjä ei kehotuksen saatu
aankaan korjaa laiminlyöntiään, MELA vah
vistaa hankkimansa selvityksen tai sen puut
tuessa arvion perusteella maatalousyrittäjälle 
työtulon ja perii vakuutusmaksun. Vakuutta
misesta takautuvalta ajalta tällaisessa pakko
vakuuttamistilanteessa säädetään MYEL:n 
12 §:n 3 momentissa. Sen mukaan MELA ei 
saa vahvistaa työtuloa pidemmältä ajalta ta
kautuvasti kuin kulumassa olevalta ja sitä 
välittömästi edeltäneeltä kahdelta kalenteri
vuodelta. Maatalousyrittäjän ilmoituksesta 
MELA voi kuitenkin vahvistaa työtulon 
myös kolmelta edellä mainittuja kalenteri
vuosia edeltävältä kalenterivuodelta. Vakuu
tus tulee näiden kolmen vuoden ajalta voi
maan vain, jos maatalousyrittäjä suorittaa 
tältä ajalta vahvistetun työtulon perusteella 
määrätyn vakuutusmaksun kuuden kuukau
den kuluessa työtulon vahvistamista koske
van päätöksen antamisesta. 

MYEL:n 12 §:n 1 momentin mukaan kun 
yrittäjä on laiminlyönyt vakuuttamisvelvolli
suutensa, MELA voi korottaa vakuutusmak
sun laiminlyönnin ajalta enintään kaksinker
taiseksi. 

1.3. Maatalousyrittäjien erityinen 
yhteensovitusperuste 

MYEL:n 19 §:n 3 momentin mukaan 
MYEL-eläkettä yhteensovitettaessa käytetään 
yhteensovitusperusteena vähintään 6 000 
markan (vuoden 1970 indeksitaso) suuruista 
MYEL-vuosityötuloa, jos vahvistettujen työ
tulojen mukaan laskettu eläkkeen perusteena 
oleva työtulo on tätä pienempi. Vuoden 
1999 indeksitasossa markkamäärä on 
56 893,40 markkaa. 

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

2.1. Holhouslainsäädännön uudistaminen 

Holhouslainsäädännön uudistamisen tavoit
teena on ollut vaihtoehtojen kehittäminen 
holhottavaksi julistamiselle. Pyrkimyksenä 
on, ettei kenenkään valtaa määrätä omista 

asioistaan rajoiteta enempää kuin on tarpeel
lista hänen etujensa suojaamiseksi. Edunval
vojan järjestämiseen ryhdytään vain silloin, 
kun se on asianomaisen etujen kannalta vält
tämätöntä. 

Uudessa holhouslainsäädännössä holhous
oikeuden käsitteitä on muutettu siten, että ne 
eivät tarpeettomasti leimaisi ihmisiä, jotka 
tarvitsevat edunvalvontapalvelu ja. Käsitteistä 
holhooja, uskottu mies ja holhottava on luo
vuttu. Ne on korvattu käsitteillä edunvalvoja 
ja päämies. 

Uuden holhoustoimesta annetun lain mu
kaan alaikäisen (alle 18-vuotiaan) edunval
vojana on pääsääntöisesti hänen huoltajansa. 
Täysi-ikäisen henkilön tueksi voidaan mää
rätä edunvalvoja, kun täysi-ikäinen itsekin 
ymmärtää olevansa edunvalvonnan tarpeessa 
ja hyväksyy sen, että tietystä henkilöstä tu
lee hänen edunvalvojansa. Tällöin täysi-ikäi
sen kelpoisuus määrätä myös itse asioistaan 
säilyy. 

Jos voidaan ennakoida, että päämies tulee 
edunvalvojan määräämisestä huolimatta oi
keustoimilla vahingoittamaan etujaan, hänen 
toimintakelpoisuuttaan voidaan rajoittaa. Ra
joitus on sopeutettava asianomaisen suojan 
tarpeeseen siten, että käytetään lievintä riittä
vää rajoitusta. Rajoituksen sisältö määrätään 
tuomioistuimen päätöksellä. Rajoitus voi 
kohdistua asianomaisen oikeustoimikelpoi
suuteen tai hänen kelpoisuuteensa määrätä 
tietystä omaisuudestaan. Tällöin voidaan 
määrätä, että päämies voi ainoastaan yhdessä 
edunvalvojan kanssa vallita tiettyä omaisuut
ta tai tehdä tiettyjä oikeustoimia. Tuomiois
tuin voi myös määrätä, että päämiehellä it
sellään ei ole lainkaan kelpoisuutta tehdä 
tiettyjä oikeustoimia tai oikeutta vallita tiet
tyä omaisuuttaan, jolloin ainoastaan edunval
voja yksinään on kelpoinen toimimaan näis
sä asioissa. Rajoituksesta huolimatta päämies 
säilyttää valliotaoikeuden omaisuuteensa ja 
hän on kelpoinen tekemään niitä oikeustoi
mia, joita rajoitus ei koske. 

Jos toimintakelpoisuuden rajoittaminen ei 
riitä turvaamaan asianomaisen etuja, tuo
mioistuin voi julistaa täysi-ikäisen henkilön 
vajaavaltaiseksi. Holhoustoimesta annetun 
lain mukaan myös alaikäiset ovat vajaaval
taisia. Heidän taloudellisia ja muita asioitaan 
hoitaa useimmiten edunvalvoja. 

2.2. Puhevalta eläkevakuutusasioissa 

Holhouslainsäädännön uudistamisen yh-
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teydessä tarkistettiin myös vajaavaltaisen 
puhevaltaa ja kuulemisvelvollisuutta hallin
tomenetteryssä muuttamalla hallintomenette
lylain 16 §ja lisäämällä lakiin uusi 16 aja 
16 b §. Myös hallintolainkäyttölakia muutet
tiin vastaavasti. 

Tämän esityksen tavoitteena on yhdenmu
kaistaa työeläkelakien ja niihin liittyvien 
maatalouden erityislakien säännökset siten, 
että ne pääosin vastaavat holhouslainsäädän
nön uudistuksen yhteydessä hallintomenette
lyssä ja hallintolainkäytössä omaksuttuja 
periaatteita työeläkevakuutusasioiden käsitte
lyssä eläkelaitoksissa ja näitä asioita kos
kevassa muutoksenhakumenettelyssä. Etuok
sien maksamisessa noudatettaisiin holhous
toimesta annettua lakia, ellei muuta säädetä. 

Hallintomenettelylain 16 §:n 1 momentin 
mukaan vajaavaltaisen puolesta käyttää pu
hevaltaa hänen edunvalvojansa, huoltajansa 
tai muu laillinen edustajansa. Pykälän 2 mo
mentin mukaan vajaavaltaisella on kuitenkin 
oikeus yksinään käyttää puhevaltaa sellaista 
tuloa tai varallisuutta koskevassa asiassa, 
jota hänellä on oikeus vallita. Lisäksi pykä
län 3 momentin mukaan vajaavaltainen, joka 
on täyttänyt 18 vuotta, käyttää itse yksin 
puhevaltaa henkilöään koskevassa asiassa, 
jos hän kykenee ymmärtämään asian merki
tyksen. Alaikäisellä, joka on täyttänyt 15 
vuotta, ja hänen huoltajanaan tai muulla lail
lisella edustajanaan on kummallakin oikeus 
erikseen käyttää puhevaltaa asiassa, joka 
koskee alaikäisen henkilöä taikka henkilö
kohtaista etua tai oikeutta. 

Holhoustoimesta annetun lain 25 §:n 1 
momentin mukaan vajaavaltaisella on oikeus 
määrätä siitä, mitä hän on vajaavaltaisuuden 
aikana omalla työllään ansainnut. Vallintaoi
keus ulottuu myös omaisuuteen, joka on tul
lut tällaisen omaisuuden tilaan. Pykälän 2 
momentin mukaan, jos vajaavaltainen käyt
tää oikeuttaan tavalla, joka on selvästi vas
toin hänen etuaan tai jos siihen on ilmeinen 
vaara, edunvalvoja voi ottaa 1 momentissa 
tarkoitettua omaisuutta hoitoonsa siltä osin 
kuin se on tarpeen vajaavaltaisen edun suo
jaamiseksi. Jos toimenpide koskee vajaaval
taisen työansiota, siihen on hankittava hol
housviranomaisen suostumus. 

Hallintomenettelylain 16 a §:n 1 momentin 
mukaan täysivaltaiselle määrätty edunvalvoja 
käyttää päämiehensä ohella itsenäisesti puhe
valtaa asioissa, jotka kuuluvat hänen tehtä
viinsä. Jos edunvalvoja ja hänen päämiehen
sä ovat puhevaltaa käyttäessään eri mieltä, 

päämiehen kanta on ratkaiseva, jos hän ky
kenee ymmärtämään asian merkityksen. Py
kälän 2 momentin mukaan jos päämiehen 
toimintakelpoisuutta on rajoitettu muulla 
tavoin kuin vajaavaltaiseksi julistamalla, 
edunvalvoja käyttää yksin päämiehen puh~
valtaa asiassa, josta päämiehellä ei ole oi
keutta päättää. Edunvalvojan ja hänen pää
miehensä käyttävät kuitenkin yhdessä puhe
valtaa asiassa, josta heidän tulee yhdessä 
päättää. 

Hallintomenettelylain 16 b §:ssä säädetään 
edunvalvojan ja päämiehen kuulemisesta. 
Sen mukaan edunvalvojan käyttäessä puhe
valtaa on kuultava hänen päämiestään ja 
päämiehen käyttäessä puhevaltaa on kuulta
va edunvalvojaa, jos kuuleminen on tarpeen 
päämiehen edun vuoksi tai asian selvittämi
seksi. 

Esityksessä ehdotetaan, että TEL:n 
10 c §:n 1 momenttiin lisättäisiin viittaus
säännökset edellä mainittuihin hallintomenet
telylain 16 a ja 16 b §:iin. Muilta osin 
TEL:n 10 c §:n 1 momentti pidettäisiin en
nallaan. Näin yksityisten alojen eläkeva
kuutusasioiden käsittelyssä noudatettaisiin 
pääosin samoja periaatteita kuin muussa hal
linnossa ja samat säännökset koskisivat koko 
yksityisten alojen eläkejärjestelmää. Kuiten
kin TEL:n 10 c §:n 1 momentissa jo nykyi
sin oleva asianosaisen kuulemisvelvollisuus 
säilytettäisiin. Siten yksityisten alojen eläke
järjestelmässä asianosaiselle olisi varattava 
tilaisuus tulla kuulluksi, jos se on hänen 
etunsa vuoksi ilmeisen tarpeellista. Tämä 
kuulemisvelvollisuus olisi jonkin verran lie
vempi kuin hallintomenettelylain 15 §:ssä 
säädetty kuulemisvelvollisuus. Muutoin asi
anosaisen ja edunvalvojan kuuleminen mää
räytyisi hallintomenettelylain 16 b §:n mu
kaisesti. Säännökseen kirjoitettaisiin myös 
hallintomenettelylain säännöksistä poiketen, 
että alle 15-vuotiaan asianomaisen puheval
taa muussa kuin henkilöä koskevassa asiassa 
käyttäisi edunvalvoja. Siten edunvalvoja 
käyttäisi alle 15-vuotiaan puolesta puheval
taa silloinkin, kun on kysymys asianosaisen 
omaan työhön perustuvasta etuudesta. 

Lisäksi yksityisten alojen eläkeasioiden 
käsittelyssä eläkelaitoksissa säilytettäisiin 
voimassa olevassa TEL:n 19 b §:n 1 mo
mentissa säädetty J?eriaate eläkelaitoksen 
hyväksymän lähiomatsen tai muun asianosai
sesta huolehtineen henkilön mahdollisuudes
ta toimia asianosaisen puolesta kiireellisiä 
toimenpiteitä vaativissa etuusasioissa silloin, 
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kun edunvalvojaa vailla oleva asianosainen 
ei siihen itse iän, sairauden, vamman tai 
muun syyn takia kykene. Tällä halutaan var
mistaa, ettei asianosaiselle aiheutuisi oikeu
denmenetyksiä sen vuoksi, ettei edunvalvo
jaa ole vielä määrätty. Tässäkin tapauksessa 
asianosaiselle olisi kuitenkin varattava tilai
suus tulla kuulluksi, jos se on hänen etunsa 
vuoksi ilmeisen tarpeellista. 

Muutoin etuusasian vireillepanossa ja kä
sittelyssä eläkelaitoksessa asianosaisen ja 
hänen edunvalvojansa puhevalta määräytyisi 
hallintomenettelylain 16 ja 16 a §:n mukai
sesti. 

Näin ollen yksityisten alojen työeläke
etuuksia hakisi edelleen pääsääntöisesti täy
si-ikäinen asianosainen itse. Jos täysi-ikäisel
le asianosaiselle on määrätty edunvalvoja 
rajoittamatta hänen toimintakelpoisuuttaan, 
sekä asianosainen itse että edunvalvoja voi
sivat hakea eläkettä. Heillä olisi rinnakkai
nen toimivalta eläkkeen hakemisessa. Jos 
asianosainen on julistettu vajaavaltaiseksi tai 
hänen toimivaltaansa on rajoitettu taloudel
listen asioiden hoitamisessa, etuuden hakisi 
hänen edunvalvojansa. 

Työeläke-etuus, joka perustuu vajaavaltai
suuden aikana saatuun työtuloon, on katsot
tava sellaiseksi omaisuudeksi, jonka osalta 
vajaavaltaisella on yksinomainen vallinta- ja 
puhevalta. Näin ollen silloin, kun on kysy
mys vajaavaltaisen asianosaisen omaan työ
hön perustuvasta eläke-etuudesta, puhevaltaa 
etuusasian virellepanossa ja käsittelyssä 
käyttäisi asianosainen itse. 

Alaikäisellä, joka on täyttänyt 15 vuotta, ja 
hänen huoltajanaan tai muulla laillisella 
edustajanaan olisi kummallakin erikseen oi
keus käyttää puhevaltaa alaikäisen henkilöä 
tai henkilökohtaista etua tai oikeutta koske
vassa asiassa. Perhe-eläkkeen lapseneläke ei 
olisi tällainen henkilökohtainen etuus tai 
oikeus. Siten 15 vuotta täyttäneen alaikäisen 
edunvalvoja hakisi ja muutenkin käyttäisi 
yksinään puhevaltaa lapseneläkettä koske
vassa asiassa. Alle 15-vuotiaan kohdalla 
etuutta koskevaa puhevaltaa käyttäisi aina 
hänen edunvalvojansa. Alle 15-vuotiaan pu
hevaltaa henkilöä koskevassa asiassa käyttäi
si hänen huoltajansa tai muu laillinen edus
tajansa. 

Vajaavaltainen asianosainen, joka on täyt
tänyt 18 vuotta, käyttäisi henkilöään koske
vassa asiassa puhevaltaa yksin, mikäli hän 
kykenee ymmärtämään asian merkityksen. 

Hallituksen esityksessä holhouslainsäädän-

nön uudistamiseksi (HE 146/1998 vp) mai
nitaan esimerkkeinä vajaavaltaisen henkilöä 
koskevista asioista passin ja henkilökortin 
hakeminen, hakemuksen tai ilmoituksen te
keminen nimen muuttamiseksi sekä suostu
muksen antaminen lääkinnällisiin toimenpi
teisiin. Siten myös eläkelaitoksen pyyntö 
lisälääkärintutkimuksen suorittamisesta olisi 
tällainen vajaavaltaisen henkilöä koskeva 
asia. 

TEL:n 20 §:n 2 momentin ja vakuutusoi
keudesta annetun lain 9 §:n 1 momentin mu
kaan asian käsittelyssä eläkelautakunnassa ja 
vakuutusoikeudessa noudatetaan hallintolain
käyttölakia, jollei erikseen toisin säädetä. 
Hallintolainkäyttölain puhevaltaa ja kuule
misvelvollisuutta koskevat säännökset muu
tettiin holhouslainsäädännön uudistuksen 
yhteydessä. 

Voimassa olevan TEL:n 21 §:n 3 momen
tin mukaan haettaessa muutosta eläkelaitok
sen, eläketurvakeskuksen tai eläkelautakun
nan päätökseen, on vastaavasti voimassa, 
mitä TEL:n 19 b §:ssä säädetään. TEL:n 19 
b §:n 1 momentissa, johon TEL:n 21 §:n 3 
momentissa oleva viittaus tosiasiallisesti 
kohdistuu, säädetään puhevallasta etuusasian 
käsittelyssä eläkelaitoksessa. Siinä on myös 
säännökset asianosaisen lähiomaisen tai 
muun asianosaisesta pääasiallisesti huolehti
neen henkilön puhevallasta. 

Asian käsittelyssä eläkelaitoksessa ja muu
toksenhakuelimissä tulisi edelleenkin noudat
taa mahdollisimman yhtenäisiä periaatteita 
puhevallan ja kuulemisvelvollisuuden osalta. 
Tämän vuoksi ehdotetaan, että TEL:n 21 §:n 
3 momentissa viitattaisiin TEL:n 10 c §:n 1 
momentin kahteen ensimmäiseen virkkee
seen, joissa esityksessä ehdotun mukaisesti 
säädettäisiin siitä, miten puhevalta ja kuule
misvelvollisuus yleensä etuuskäsittelyssä 
eläkelaitoksessa määräytyisi. Samalla TEL:n 
21 §:n 3 momentista jätettäisiin pois nykyi
nen viittaus TEL:n 19 b §:n 1 momenttiin. 
Esityksessä ehdotetun mukaisesti TEL:n 
19 b §:n 1 momentissa säädettäisiin ainoas
taan erityistilanteesta, jolloin asianosaisen 
lähiomainen tai muu asianosaisesta pääasial
lisesti huolehtinut henkilö voisi TEL:n 
10 c §:n 1 momentista poiketen käyttää asi
anosaisen puolesta puhevaltaa. Tällaista 
TEL:n 19 b §:n 1 momenttiin ehdotettua 
poikkeuksellista ja tilapäiseksi tarkoitettua 
puhevallan käyttöä ei ole aiheellista ulottaa 
muutoksenhakuun. Muutoksenhaussa puhe
valtaa käyttäisi joko asianosainen itse tai 
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hänen edunvalvojaosa TEL:n 10 c §:n 1 mo
mentin ja 20 §:n 2 momentin sekä vakuutus
oikeudesta annetun lain 9 §:n 1 momentin 
mukaisesti. 

2.3. Etuuden maksaminen asianosaiselle tai 
hänen edunvalvojalleen 

Eläke-etuuden maksamisesta säädettäisiin 
erikseen TEL:n 19 b §:n 2 momentissa. Eh
dotetun lainkohdan mukaan etuus makset
taisiin asian osaiselle, jolle se on myönnetty, 
jollei hänen toimintakelpoisuuttaan ole tältä 
osin rajoitettu tai jollei laissa toisin säädetä. 
Vastaavasti etuus maksettaisiin edunvalvo
jalle, jos asianosaiselle on määrätty edunval
voja taloudellisia asioita varten siten, että 
hänen toimintakelpoisuuttaan on tältä osin 
rajoitettu. Alle 15-vuotiaan etuus maksettai
siin kuitenkin edunvalvojalle. 

Ehdotettu lainkohta noudattaisi pääosin 
holhoustoimesta annetun lain 25 §:n sään
nöksen periaatteita. Eläke maksettaisiin pää
sääntöisesti eläkkeensaajalle itselleen. Jos 
eläkkeensaaja on julistettu vajaavaltaiseksi 
tai hänen toimintakelpoisuuttaan on muuten 
rajoitettu taloudellisten asioiden hoidossa, 
eläke maksettaisiin edunvalvojalle.Yksityis
ten alojen työeläkejärjestelmässä katsottai
siin, kuten tähänkin saakka, että sellainen 
työeläke, joka perustuu 15 vuotta täyttäneen 
alaikäisen asianosaisen omaan ansiotyöhön, 
olisi holhoustoimesta annetun lain 25 §:n 2 
momentissa tarkoitettua omaisuutta. Siten 
tällainen eläke maksettaisiin 15 vuotta täyt
täneelle alaikäiselle asianosaiselle itselleen. 
Työeläkejärjestelmän mukaista lapseneläket
tä ei pidettäisi tällaisena omaisuutena, joten 
se maksettaisiin alaikäisen edunvalvojalle tai 
tämän suostumuksella alaikäiselle itselleen. 

2.4. Eläkkeen kertasuoritus 

Eläkelaitos voi maksaa eläkkeen ker
tasuorituksena, jos eläke on ennen yhteenso
vitusta alle laissa määritellyn rajamäärän.Tä
mä rajamäärä on vuoden 1999 indeksitasossa 
32,89 markkaa kuukaudessa. Koska pienten 
eläkkeiden kuukausittaisesta maksamisesta 
aiheutuvat hoitokulut usein ylittävät eläk
keen määrän, ehdotetaan kertasuoritukseen 
oikeuttava rajamäärä koeotettavaksi kaksin
kertaiseksi nykyisestä. Uusi markkamäärä 
olisi vuoden 1999 indeksitasossa 65,77 
markkaa kuukaudessa. Tätä pienempi kuu
kausieläke voitaisiin maksaa kertasuoritukse-

na. 
Nykyisten säännösten mukaan perhe-elä

kettä ei voida maksaa kertasuorituksena, jos 
se jää alle edellä mainitun rajamäärän yh
teensovituksen tai eläkesovituksen vuoksi. 
Siksi 1 päivänä heinäkuuta 1990 voimaan 
tulleen perhe-eläkeuudistuksen jälkeen eläk
keiden maksurekistereihin on kertynyt ar
violta satoja leskeneläkkeitä, joiden määrä 
on jäänyt yhteensovituksen jälkeen pie
nemmäksi kuin edellä mainittu rajamäärä. 
Näiden eläkkeiden hoitokulut nousevat suu
remmiksi kuin itse eläkkeet. Siten esitykses
sä ehdotetaan, että myös perhe-eläke, joka 
jää kertasuorituksen rajamäärää pienemmäksi 
yhteensovituksen tai eläkesovituksen jälkeen, 
voitaisiin maksaa kertasuorituksena. 

Ehdotettujen muutosten jälkeen korkein 
mahdollinen vanhuuseläkkeen kertasuoritus 
olisi 65-vuotiaalla henkilöllä 10 234,89 
markkaa vuoden 1999 indeksitasossa. Kor
kein mahdollinen lesken saama kertasuoritus 
olisi 17-vuotiaalla leskellä 15 419, 40 mark
kaa vuoden 1999 indeksitasossa. 

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että ker
tasuorituksena voitaisiin maksaa myös lap
seneläke eräissä erityistilanteissa. Neuvoston 
asetuksen sosiaaliturvajärjestelmien sovelta
misesta yhteisön alueella liikkuviin palkat
tuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinhar
joittajiin ja heidän perheenjäseniinsä (ETY 
N:o 1408171; sosiaaliturva-asetus) perusteel
la lapsella on eräissä tilanteissa oikeus per
he-eläkkeeseen ainoastaan siitä valtiosta, 
jossa hän asuu. Jos edunjättäjä on ansainnut 
perhe-eläkeoikeutta muussakin jäsenvaltios
sa, tämä jäsenvaltio on velvollinen maksa
maan siellä ansaittujen lapsenetuuksien ja 
asuinvaltion maksamien lapsenetuuksien ero
tuksen. Tällaiset erotusetuudet jäävät usein 
hyvin pieniksi, joten niistä aihetuvat hoito
kulut tulevat useimmiten suuremmiksi kuin 
itse erotusetuus. Siksi ehdotetaan, että myös 
tällainen erotusetuus voitaisiin maksaa ker
tasuorituksena, jos se jää edellä ehdotettua 
rajamäärää pienemmäksi. 

2.5. Eläkkeen maksaminen muulle taholle 
kuin asianosaiselle tai hänen 
edunvalvojalleen 

Voimassa olevassa TEL:n 4 n §:n 4 mo
mentissa sekä 19 aja 19 c §:ssä on säännök
set siitä, milloin etuus voidaan maksaa 
muulle taholle kuin asianosaiselle tai hänen 
edunvalvojalleen. Näitä säännöksiä ehdote-
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taan muutettavaksi, huomioon ottaen myös 
muualla lainsäädännössä tapahtuneet muu
tokset, ja ne koottaisiin 19 c §:ään. Säännök
siin tehtävät muutokset olisivat lähinnä tek
nisiä, lukuun ottamatta jäljempänä ehdotetta
vaa kansaneläkelaitoksen takautumisoikeu
den laajentamista ja sosiaalihuoltolain 
(710/1982) 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
toimielimen takautumisoikeuden supistamis
ta. 

Kun kansaneläkkeessä tuloksi luettavasta 
eläkkeestä tai korvauksesta on vireillä muu
toksenhaku, kansaneläkelaitos voi kansanelä
kelain (347/1956) 45 §:n 2 momentin perus
teella maksaa kansaneläkettä väliaikaisen 
päätöksen perusteella. Jos työeläke tai muu 
korvaus myönnetään muutoksenhaun seu
rauksena takautuvasti, kansaneläkelaitoksella 
on oikeus periä liikaa maksamansa kansan
eläke takautuvasti maksettavasta työeläk
keestä tai korvauksesta. Tästä säädetään ny
kyisin myös TEL:n 19 a §:n 5 momentissa. 
Tämä takautumisoikeus koskee vain niitä ta
pauksia, joissa työeläke myönnetään tai tar
kistetaan takautuvasti muutoksenhaun tai 
siihen liittyvän itseoikaisun vuoksi. 

Työeläkelaitokset oikaisevat ja tarkistavat 
takautuvasti työeläkkeitä. Kansaneläkelaitok
sella ei ole takautumisoikeutta työeläkkee
seen, jos työeläkettä korotetaan takautuvasti 
muutoin kuin valituksen yhteydessä. Näin 
ollen takautumisoikeutta ei ole, jos työeläk
keen määrä muuttuu TEL:n 21 d §:n 2 mo
mentissa tarkoitetun, vakuutetun eduksi ta
pahtuvan lainvoimaisen päätöksen oikaisun 
perusteella tai tarkistettaessa esimerkiksi 
osatyökyvyttömyyseläke täydeksi eläkkeeksi. 
Jos kansaneläkettä on tällaisessa tilanteessa 
maksettu liian suurena, kansaneläkelaitos 
perii aiheetta maksetun kansaneläkkeen va
kuutetulta. Menettely on hallinnollisesti ras
kas, eikä takaisinperintä ja siitä mahdollises
ti aiheutuva ulosotto ole eläkkeensaajankaan 
kannalta mielekästä. 

Sen vuoksi ehdotetaan, että työeläkelaitos 
voisi maksaa kansaneläkelaitoksen pyynnös
tä takautuvalta ajalta korotetun työeläk
keenosan suoraan kansaneläkelaitokselle, jos 
se on maksanut samalta ajalta liikaa kansan
eläkettä. Menettely koskisi työeläkkeen ko
rotusta. Eläkkeen myöntäminen itseoi
kaisumenettelyllä jäisi säännöksen sovelta
misen ulkopuolelle. Menettely helpottaisi ja 
yksinkertaistaisi liikamaksujen perintää ja 
olisi myös eläkkeensaajan kannalta vaivaton 
eikä sillä olisi vaikutusta hänen vastaiseen 

toimeentuloonsa. Jotta takautumismenettelyä 
ei sovellettaisi aivan vähäisiin takautuviin 
oikaisuihin, työeläkelaitoksella olisi harkin
tavalta takautumisvaateen noudattamisessa. 

Sosiaalihuoltolain 6 §:n 1 momentissa tar
koitetun toimielimen takautumisoikeus, josta 
nykyisin säädetään TEL:n 19 a §:n 2 mo
mentin ensimmäisessä virkkeessä, ehdote
taan kumottavaksi. Jos eläkkeensaaja ei lain
kohdan tarkoittamissa tilanteissa pysty asioi
taan hoitamaan, hänelle voitaisiin holhous
toimesta annetun lain mukaisesti määrätä 
edunvalvoja hoitamaan hänen taloudellisia 
asioitaan. Tätä voidaan pitää riittävänä tur
vaamaan sen, että eläkkeensaajan eläke tulee 
asianmukaisesti käytettäväksi eläkkeensaajan 
itsensä ja sellaisen henkilön huoltoon, jonka 
elatukseen eläkkeensaaja on velvollinen 
osallistumaan. 

2.6. YEL:n ja MYEL:n mukainen 
vakuuttaminen takautuvalta ~alta ja 
vakuuttamisvelvollisuuden 
laiminlyönti 

Sekä MYEL:n että YEL:n tarkoituksena 
on, että yrittäjä on vakuutettu koko sen ajan, 
jona hän harjoittaa näiden lakien mukaista 
yrittäjätoimintaa. Vakuuttamisvelvollisuutta 
takautuvalta yrittäjätoiminta-ajalta on kuiten
kin rajoitettu enintään kuluvaan kalenteri
vuoteen ja viiteen tai kahteen sitä edeltänee
seen kalenterivuoteen. Näitä vuosia edeltä
neettä ajalta vakuuttamisvelvollisuutensa 
laiminlyönyt yrittäjä on menettänyt YEL:n ja 
MYEL:n mukaisen eläkeoikeutensa. 

Voimassa olevien säännösten mukaan se, 
kuinka monelta vuodelta yrittäjä voidaan 
takautuvasti vakuuttaa, riippuu siitä, ottaako 
yrittäjä vakuutuksen oma-aloitteisesti vai 
pakkovakuutetaanko hänet. Yrittäjä, joka 
pyrkii oma-aloitteisesti korjaamaan vakuutta
misvelvollisuuden laiminlyöntinsä ottamalla 
vakuutuksen itse, on velvollinen ottamaan 
vakuutuksen kuluvalta vuodelta ja viideltä 
sitä edeltävältä kalenterivuodelta. Sen sijaan 
yrittäjä, joka pakkovakuutetaan, voidaan va
kuuttaa takautuvalta ajalta kuluvan vuoden 
lisäksi enintään kahdelta sitä edeltävältä ka
lenterivuodelta. Järjestelmä, jossa takantuvan 
vakuuttamisen enimmäispituus on erilainen 
eri tilanteissa, on epäselvä. Se asettaa yrittä
jät eriarvoiseen asemaan eikä voida pitää 
tarkoituksenmukaisena, että oma-aloitteisesti, 
joskin myöhässä, vakuutuksen ottava yrittäjä 
joutuu taloudellisesti vaikeampaan asemaan 
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kuin yrittäjä, joka pakkovakuutetaan. 
Takautuva vakuuttamisvelvollisuus oli ai

kaisemmin myös pakkovakuuttamistilanteis
sa enintään kuluva kalenterivuosi ja viisi sitä 
edeltävää vuotta. Tätä aikaa lyhennettiin nyt 
voimassa olevaan kahteen vuoteen 1 päivänä 
tammikuuta 1998 voimaan tulleilla YEL:n ja 
MYEL:n muutoksilla (1002/1997 ja 
1003/1997). Muutosten taustalla oli se, että 
viiden vuoden pakkovakuutuksesta aiheutuva 
vakuutusmaksu mahdollisine korotuksineen 
ja viivästyskorkoineen oli käytännössä osoit
tautunut suuruutensa vuoksi ylivoimaiseksi 
suorittaa useille pakkovakuutetuille yrittäjil
le. Muutoksen tarkoituksena oli pienentää 
taannehtivien ja usein maksamatta jäävien 
maksujen määrää. Samalla haluttiin kuiten
kin antaa niille yrittäjille, joille se on ta
loudellisesti mahdollista, tilaisuus halutes
saan ottaa vakuutus myös pakkovakuutetta
via vuosia edeltävälle kolmelle kalenterivuo
delle. Tältä ajalta vakuutuksen voimaantulo 
on kuitenkin sidottu siihen, että yrittäjä suo
rittaa tältä ajalta vahvistetun työtulon perus
teella määrätyn vakuutusmaksun kuuden 
kuukauden kuluessa työtulon vahvistamista 
koskevan päätöksen antamisesta. Tätä mah
dollisuutta yrittäjät eivät ole käytännössä 
käyttäneet lainkaan. 

Takautuva viiden vuoden vakuutusmaksu 
mahdollisine korotuksineen on suuri ta
loudellinen kustannus yrittäjille. Voimassa 
oleva laki onkin aiheuttanut tilanteita, joissa 
myöhässä, mutta oma-aloitteisesti vakuutusta 
ottamaan tullut yrittäjä on todennut itselleen 
paremmaksi vaihtoehdoksi jäädä odottamaan 
eläketurvakeskuksen pakkovakuuttamista 
välttyäkseen pidemmällä takautuvan ajan 
vakuuttamiselta ja vakuutusmaksuilta. 

Pakkovakuuttamisiin liittyvä kahden vuo
den takautuva vakuuttamisaika puolestaan on 
osoittautunut valvonnan kannalta liian lyhy
eksi ajaksi. Valvonnan kannalta tavoiteltava 
tilanne olisi sen mittainen takautuvan ajan 
vakuuttamisvelvollisuus, että vakuutuksen 
ottamisen laiminlyöneet yrittäjät ennätettäi
siin siinä ajassa todeta ja pakkovakuuttaa. 
Tällöin vakuutus saataisiin voimaan yrittäjä
toiminnan alusta lukien, eikä yrittäjälle jäisi 
aikaa, jolta hänelle ei kerry eläkettä. 

Takautuvan ajan vakuuttamisvelvollisuu
delle ehdotetaan säädettäväksi vain yksi 
enimmäisaika, jota sovellettaisiin sekä pak
kovakuuttamistilanteissa että niissä tilanteis
sa, joissa yrittäjä ottaa vakuutuksen oma
aloitteisesti. Koska viiden vuoden takautuva 
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vakuuttamisaika on liian pitkä siitä yrittäjälle 
aiheutuvien taloudellisten seuraamosten takia 
ja pakkovakuuttamistilanteissa noudatettava 
kahden vuoden takautuva vakuuttamisaika 
puolestaan on valvonnan kannalta liian lyhyt 
aika takautuvalle vakuuttamiselle, takautu
van ajan vakuuttamisvelvollisuuden enim
mäispituudeksi ehdotetaan kuluvaa kalenteri
vuotta ja kolmea sitä edeltävää vuotta. 

Vakuutusmaksun korottamisesta vakuutta
misvelvollisuuden laiminlyönnin takia sääde
tään voimassa olevan YEL:n 12 §:n 1 mo
mentissa ja MYEL:n 12 §:n 1 momentissa. 
Molemmissa lainkohdissa säädetään muilta 
osin pakkovakuuttamisesta. 

Laiminlyöntisäännöksen sijainti pakkova
kuuttamista koskevien säännösten yhteydessä 
on aiheuttanut erityisesti YEL:n osalta epä
selvyyttä siitä, koskeeko laiminlyöntikorotus 
lainkaan niitä tilanteita, joissa yrittäjä itse 
korjaa laiminlyöntinsä ottamalla vakuutuksen 
myöhässä. 

Ennen 1 päivänä tammikuuta 1998 voi
maan tullutta lain muutosta ( 100211997) lai
minlyöntikorotussäännös oli YEL:ssa eril
lisenä 12 §:n 2 momenttina. Kyseisellä lain
muutoksella säännös siirrettiin 12 §:n 1 mo
menttiin ja samalla laiminlyöntikorotuksen 
määrääminen siirrettiin eläkelaitoksen tehtä
väksi. Tarkoitus ei ollut muuttaa säännöksen 
sisältöä siten, että laiminlyöntikorotus koski
si vain pakkovakuuttamistilanteita. Koska 
laiminlyöntikorotussäännöksen sijainnin ta
kia siitä voi nyt saada virheellisen kuvan, 
ehdotetaan, että laiminlyöntikorotusta koske
va säännös siirrettäisiin sekä YEL:ssa että 
MYEL:ssa omaksi momentikseen. Näin sen 
soveltuminen sekä pakkovakuuttamisella 
korjattaviin että yrittäjän oma-aloitteisesti 
ottamalla vakuutuksella korjattaviin vakuut
tamisvelvollisuuden laiminlyönteihin olisi 
selkeästi laista luettavissa. Samassa yh
teydessä YEL:n ja MYEL:n 12 §:n luetta- · 
vuutta ehdotetaan parannettavaksi siirtämällä 
pakkovakuuttamista koskevat momentit py
kälän alkuun ja säännökset laiminlyöntikoro
tuksesta, vakuutusmaksun maksamisen lai
minlyömisen aiheuttamasta viivästyskorosta 
sekä vakuutusmaksun perimisestä ja maksa
matlomien vakuutusmaksujen vaikutuksesta 
eläkkeeseen pykälän loppuun. 

2. 7. Maatalousyrittäjien erityinen 
yhteensovitusperuste 

MYEL:n erityinen yhteensovitusperuste on 
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ollut MYEL:ssa sen voimaantulosta lukien. 
Se säädettiin turvaamaan MYEL-eläkkeen 
tasoa emännille ja muillekin sellaisille maa
talousyrittäjille, joiden MYEL-työtulo on 
pieni. MYEL:n voimaantullessa yhteensovi
tusraja laskettiin ottamalla yhteensovituspe
rusteesta 60 prosenttia ja vähentämällä tästä 
määrä, joka vastasi kansaneläkkeen tukiosan 
saajien keskimääräistä kansaneläkettä, enin
tään kuitenkin 30 prosenttia yhteensovituspe
rusteesta. Ilman erityistä yhteensovitusperus
tetta ei pienen MYEL-työtulon saaneille 
maatalousyrittäjille olisi jäänyt yhteensovi
tuksen jälkeen MYEL-eläkettä maksettavaksi 
lainkaan tai heidän MYEL-eläkkeensä olisi 
jäänyt kohtuuttoman pieneksi. 

Toinen peruste MYEL:n erityiselle yhteen
sovitusperusteelle oli, ettei TEL 8 §:n 3 mo
mentin säännös, jonka mukaan samanaikai
set työtulot ja eläkkeen perusteena olevat 
palkat laskettiin yhteensovitusperustetta mää
rättäessä yhteen, koskenut MYEL:n voimaan 
tullessa LEL:n alaista työtä. Näin ollen maa
talousyrittäjillä usein ollut rinnakkainen 
LEL-työskentely ei korottanut yhteensovitus
perustetta. Tätä vaikutusta ei ollut myöskään 
MEL:n piiriin kuuluvalla työskentelyllä. 

Työeläkkeen yhteensovitusta koskeva 
TEL:n 8 §:n 2 momentti muutettiin 1 päi
västä heinäkuuta 1975 lukien (749/1974) 
siten, ettei kansaneläke enää pienentänyt 
yhteensovitusrajaa pienituloisilla. Kansan
eläkkeen määrä vaikutti yhteensovitusrajaan 
ainoastaan niissä tapauksissa, joissa yhteen
sovitusperuste ylitti 586 markkaa kuukaudes
sa (vuoden 1975 indeksitaso). Näissä ta
pauksissa yhteensovitusperusteesta vähennet
tiin kuusi prosenttia ylitteestä, kuitenkin 
enintään kansaneläkkeen perusosan määrä. 
Tämän lainmuutoksen myötä tärkein peruste 
MYEL:n mukaiselle erityiselle yhteensovi
tusperusteelle hävisi. 

Heinäkuun alusta vuonna 1981 tulivat voi
maan LEL:n 5 §:n ja TEL:n 8 §:n 3 mo
mentin muutokset (257/1981 ja 258/1981). 
Näissä säädettiin, että yhteensovitusperustet
ta määrättäessä voitiin lisätä kysymyksessä 
olevina kalenterivuosina LEL:n alaisessa 
työssä ansaittujen palkkojen keskimäärä kuu
kautta kohden rinnakkaisesta työ- tai vir
kasuhteesta tai yrittäjätoiminnasta saatuun 
kuukausiansioon. Menetelmä oli vaihtoehtoi
nen LEL:n nimikepalkan käyttämiselle yh
teensovitusperusteena. Vastaava muutos tuli 
koskemaan myös merimiespalveluksesta saa
tuja ansioita TEL:n 8 §:n 4 momentin ja 

MEL:n 27 §:n muutoksella 1 päivästä huhti
kuuta 1983 lukien (235/1983 ja 236/1983). 

Vuoden 1994 alusta voimaan tulleella lain 
muutoksella (560/1993) LEL:n yhteensovi
tuksessa käytetyt nimikepalkat poistettiin. 
Lopulta vuoden 1996 alusta voimaan tulleel
la TEL:n 8 §:n 2 momentin muutoksella 
(149511995) myös kansaneläkevähennys 
poistettiin yhteensovitussäännöksistä koko
naan. 

Edellä esitettyjen muutosten jälkeen 
MYEL:n erityiselle yhteensovitusperusteelle 
ei ole enää aihetta. Erityinen yhteensovitus
peruste antaa joillekin maatalousyrittäjille 
perusteetonta etua. Se näkyy selvimmin sil
loin, kun maatalousyrittäjä saa 30--40 pro
sentin tasoista eläkettä tapaturma- tai liiken
nevakuutuksen perusteella. Tällainen kor
vaus pitäisi vähentää MYEL-eläkkeestä, kos
ka se perustuu käytännössä samaan työtu
loon kuin MYEL-eläke. Erityisen yhteenso
vitusperusteen takia vähennystä ei kuiten
kaan tule tehtäväksi, vaan maatalousyrittäjäl
le voi tulla maksettavaksi samalta ajalta täy
simääräisenä tapaturmavakuutuslain tai lii
kennevakuutuslain mukainen korvaus ja täy
si tai lähes täysi MYEL-eläke. 

3. Esityksen taloudelliset ja muut 
vaikutukset 

3.1. Eläkevakuutusasian käsittely ja 
eläkkeen maksaminen 

Eläkevakuutusasian käsittelyä ja eläkkeen 
maksamista koskevilla muutosehdotuksilla ei 
olisi valtiontaloudellisia vaikutuksia. Ehdo
tettu TEL:n 19 a §:n 2 momentin ensimmäi
sen virkkeen kumoaminen lisännee edunval
vojien määräämistä. Edunvalvojan palkkio 
maksetaan päämiehen varoista. Koska ehdo
tetut muutokset perustuvat pääosin holhous
lainsäädännön uudistamiseen, niillä olisi lä
hes samanlaiset vaikutukset yksittäisten kan
salaisten asemaan kuin holhoustoimesta an
netulla lailla. Näiden muutosten tavoitteena 
on, että täysi-ikäisen henkilön toimintakel
poisuutta rajoitettaisiin ainoastaan sen verran 
kuin on tarpeen hänen etujensa turvaamisek
si. Näin ollen uudistus lisäisi yksittäisten 
kansalaisten oikeutta päättää itse omista asi
oistaan silloin, kun he ovat ainoastaan joilta
kin osin edunvalvonnan tarpeessa. 
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3.2. Kertasuoritus 

Kertasuorituksen rajamäärän korottamisella 
ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia. Ehdo
tettu muutos vähentäisi kuitenkin pienten 
kuukausieläkkeiden eläkelaitoksille aiheutta
mia hallinnollisia hoitokuluja. 

3.3. YEL:n ja MYEL:n mukainen 
takautuva vakuuttaminen ja 
vakuuttamisvelvollisuuden 
laiminlyöntikorotus 

Ehdotetuilla muutoksilla ei olisi valtionta
loudellisia vaikutuksia. 

3.4. Maatalousyrittäjien erityinen 
yhteensovitusperuste 

Vuoden 1999 alussa MYEL-vakuutettuja 
oli noin 119.000. Näistä noin 45 prosentilla 
työtulo on alle yhteensovituksen vähimmäis
tulon. Erityinen yhteensovitusperuste korot
taa eläkkeitä tapauksissa, joissa MYEL-va
kuutetulla on rinnakkainen TEL-, VEL- tai 
KVTEL-työsuhde, josta muodostuu eläkettä 
yli 60 prosenttia. Lisäksi se korottaa eläkkei
tä tilanteissa, joissa MYEL-työtulon kanssa 
rinnakkaiset TEL- ja LEL-pätkätyöt eivät 
vähäisten ansioidensa takia vaikuta MYEL:n 
yhteensovitusperusteeseen. Ehdotetun lain
muutoksen voidaan arvioida vähentävän 
näiltä osin MYEL:n eläkemenoa ja valtion
osuutta ensimmäisenä vuotena noin 0,2 mil
joonaa markkaa. Viidentenä vuonna vähen
nys olisi noin miljoona markkaa vuodessa ja 
kymmenentenä vuonna noin 2 miljoonaa 
markkaa vuodessa. 

Niissä tapauksissa, joissa MYEL-eläkkeen 
saaja saa samalta ajalta maatalousyrittäjien 
tapaturmavakuutuslain ( 102611981) mukaista 
eläkettä, MYEL:n erityisen yhteensovitusra
jan poistaminen vähentäisi MYEL-menoa 
yhden vuoden uusien eläkemyöntöjen osalta 
noin 0,4 miljoonalla markalla. Vähentyvä 
MYEL-meno korottaisi kuitenkin maata
lousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukai
sia rahoitusosuuksia MYEL-osuutta vastaa
valla määrällä, joten vaikutus valtion kustan
nuksiin olisi nolla. Myös siinä tapauksessa, 
että pienenevien MYEL-eläkkeiden katsottai
siin korottavan kansaneläkkeitä, nettovaiku
tus valtiolle olisi nolla, koska muutos vai
kuttaisi kansaneläkelaitoksen maatalousyrit
täjien tapaturmavakuutusosuuteen. 

4. Asian valmistelu 

Ehdotetut muutokset on valmisteltu sosi
aali- ja terveysministeriössä virkatyönä. 
Esityksen valmisteluun ovat osallistuneet 
myös eläketurvakeskus ja merimieseläkekas
sa sekä maatalousyrittäjien eläkelaitos. Val
mistelun yhteydessä on kuultu Teollisuuden 
ja Työnantajien Keskusliittoa, Palvelu
työnantajia, Suomen Ammattiliittojen Kes
kusjärjestöä, Toimihenkilöjärjestö STTK:ta 
ja AKAVAa. 

Suurin osa esityksessä ehdotetuista muu
toksista on ollut eläketurvakeskuksen halli
tuksen käsiteltävänä ja ne on hyväksytty 
siellä. 

Samanaikaisesti tämän esityksen kanssa 
sosiaali- ja terveysministeriössä on valmis
teltu holhouslainsäädännön uudistamisesta 
aiheutuvat muutosesitykset myös tapaturma
vakuutuslakiin (60811948) ja niihin etuusla
keihin, joiden toimeenpanosta huolehtii kan
saneläkelaitos. Näissä hallituksen esityksissä 
on holhouslain uudistamisesta aiheutuvien 
muutosten osalta pyritty siihen, että ehdote
tut muutokset vastaisivat kaikissa näissä 
etuusjärjestelmissä toisiaan, ellei jostakin 
erityisestä syystä muuhun ole ollut aihetta. 

Maatalousyrittäjien erityisen yhteensovitus
perusteen kumoamisesta on pyydetty lausun
not Maa- ja metsätaloustuottajain Keskuslii
tolta ja maatalousyrittäjien eläkelaitokselta. 
Lausuntojen mukaan ehdotettu muutos voi
taisiin toteuttaa. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Eduskunnassa on käsiteltävänä hallituksen 
esitys eläkkeelle siirtymistä myöhentävistä ja 
työssä jatkamista edistävistä muutoksista 
eläkelainsäädäntöön (HE 93/1999 vp). Mai
nitussa hallituksen esityksessä on ehdotettu 
muutettavaksi LEL:n 13 a §,jota ehdotetaan 
muutettavaksi myös tässä hallituksen esityk
sessä. Nyt ehdotetussa LEL:n 13 a §:ssä on 
otettu huomioon edellä mainitussa hallituk
sen esityksessä ehdotettu muutos ikään kuin 
se olisi jo hyväksytty ja vahvistettu. 

Samanaikaisesti tämän esityksen kanssa 
eduskunnalle on annettu hallituksen esitys 
laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta 
(HE /1999 vp), joka sisältää uudistetusta 
holhouslainsäädännöstä johtuvat muutokset 
tapaturmavakuutusjärjestelmään. Samanai
kaisesti eduskunnalle on annettu myös halli-
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tuksen esitys laiksi kansaneläkelain, perhe
eläkelain ja eräiden muiden lakien muutta
misesta (HE 11999 vp). Esitys sisältää 
holhouslainsäädännön uudistamisen johdosta 
kansaneläke- ja perhe-eläkejärjestelmään 
tehtävät muutokset. Samoin siihen sisältyy 
vakuutus- ja eläkelaitoksen itseoikaisuun 
perustuvat kansaneläkejärjestelmän takau
tumisoikeuden laajentamista koskevat tätä 
esitystä vastaavat muutokset. 

Siltä osin kuin HE:ssä /1999 vp on eh
dotettu kansaneläkelain (34711956; KEL) 
44 §:n kumoamista, Suomen Kuntaliitto on 
antanut asiasta lausuntonsa. Se katsoo lau
sunnossaan, että KEL:n 44 §:n kumoamises
ta tulisi pidättäytyä. Tässä hallituksen esi
tyksessä ehdotetaan TEL:n 19 a §:n 2 mo
mentin ensimmäisen virkkeen kumoamista, 
joka pääosin vastaa KEL:n 44 §:ää. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Työntekijäin eläkelaki 

4 b §. Pykälään lisättäisiin uusi 5 moment
ti, johon siirrettäisiin sisällöltään muuttumat
tomana nykyinen 19 b §:n 3 momentin sään
nös perhe-eläkkeen maksamisesta määräai
kaisena ennen kuin edunjättäjän kuolemasta 
on täysi selvyys. 

4 n §. Pykälän 4 momenttia vastaava sään
nös siirrettäisiin 19 c §:n 1 momenttiin ja 
samalla 4 momentti kumottaisiin tarpeetto
mana. 

10 c §. Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin 
viittaussäännökset hallintomenettelylain 16 a 
ja 16 b §:ään. Lisäksi säännökseen kirjoitet
taisiin erikseen alle 15 vuotiaan puhevallan 
käyttöä koskeva rajoitus. Alle 15-vuotiaan 
asianosaisen osalta puhevaltaa käyttäisi 
edunvalvoja silloinkin, kun kysymyksessä on 
asianosaisen omaan työhön perustuvasta 
etuudesta. 

19 a §. Pykälän nykyinen 1 momentti 
siirrettäisiin sanamuodoltaan tarkistettuna 
19 b §:n 3 momentiksi ja pykälän loput 
säännökset, lukuun ottamatta 2 momentin 
ensimmäisen virkkeen säännöstä, siirrettäi
siin 19 c §:ään, jossa on jo nykyisinkin eläk
keen maksamista koskevia säännöksiä. Sa
malla 19 c §:ään siirrettäviin säännöksiin 
tehtäisiin joitakin sanamuodollisia ja muita 
lähinnä teknisiä tarkistuksia. 

Holhouslainsäädännön uudistuksen myötä 
pykälän nykyinen 2 momentin ensimmäisen 
virkkeen säännös ei olisi enää tarpeellinen, 
koska säännöksen tarkoittamissa tilanteissa 
eläkkeensaajan toimintakelpoisuutta voidaan 

rajoittaa ja määrätä hänelle edunvalvoja hoi
tamaan hänen taloudellisia asioitaan. Tätä 
kautta voidaan riittävästi turvata eläkkeen 
käyttäminen eläkkeensaajan ja sellaisen hen
kilön huoltoon, jonka elatukseen eläkkeen
saaja on velvollinen osallistumaan. 

Näin ollen pykälä kumottaisiin tarpeetto
mana. 

19 b §. Pykälän 1 momentissa säilytettäi
siin sanamuodoltaan tarkistettuna säännös 
eläkelaitoksen hyväksymän asianosaisen lä
hiomaisen tai muun asianosaisesta huolehti
van henkilön mahdollisuudesta käyttää asi
anosaisen puolesta puhevaltaa tilanteissa, 
joissa asianosaiselle saattaisi aiheutua oikeu
denmenetyksiä sen vuoksi, ettei hän iän, 
vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi 
itse kykene toimimaan etuusasiassaan siten, 
ettei hänen tämän lain mukaiset oikeutensa 
vaarantuisi. Säännöksen nojalla tällainen asi
anosaisen lähiomainen tai muu edustaja voisi 
toimia asianosaisen puolesta etuusasioissa, 
jotka edellyttävät kiireellisiä toimia. Mikäli 
asianosaisen kykenemättömyys hoitaa asioi
taan jatkuu pidempään, hänen etuusasioitaan 
voisi hoitaa vain holhoustoimesta annetun 
lain mukainen edunvalvoja. Samalla pykä
län 1 momentin viimeinen virke poistettai
siin tarpeettomana, koska 15 vuotta täyttä
neen alaikäisen puhevalta määräytyisi 10 c 
§:n 1 momentin nojalla ja määräämisvalta 
tähän pykälään ehdotetun 2 momentin nojal
la. 

Pykälän 2 momenttiin otettaisiin säännös 
etuuden maksamisesta. Säännöksen mukaan 
etuus maksetaan sille, jolle se on myönnetty, 
jollei laissa toisin säädetä. Työntekijäin elä
kelaissa ja muualla lainsäädännössä on muun 
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muassa lukuisia säännöksiä eläkkeen maksa
misesta takautumisoikeuden perusteella tois
sijaisille sosiaalivakuutusjärJestelmille. Va
jaavaltaisen asianosaisen tai asianosaisen, 
jonka toimintakelpoisuutta on taloudellisten 
asioiden osalta rajoitettu, etuuden maksami
sessa noudatettaisiin soveltuvin osin hol
houstoimesta annetun lain säännöksiä. Alle 
15 vuotiaalle myönnetty etuus maksettaisiin 
kuitenkin edunvalvojalle silloinkin, kun se 
perustuu vajaavaltaisuuden aikana tehtyyn 
työhön. Tämän lainkohdan vuoksi pykälän 
nykyinen 2 momentti olisi tarpeeton. 

Pykälän 3 momenttiin siirrettäisiin nykyi
sen 19 a §:n 1 momentin säännökset eläk
keen siirtämis- ja panttaamiskiellosta ja hau
tausavustusten ja kulukorvausten ulosotto
kiellosta. Samalla pykälän nykyinen 3 mo
mentti siirrettäisiin 4 b §:n 5 momentiksi. 

Pykälän 4--6 momenttiin otettaisiin ny
kyisen pykälän 4 momentissa olevat sään
nökset eläkkeen kertasuorituksesta. Samalla 
kertasuoritukseen oikeuttavan kuukausieläk
keen yläraja korotettaisiin kaksinkertaiseksi 
nykyisestä määrästään. Perhe-eläke voitaisiin 
maksaa kertasuorituksena myös silloin, kun 
se jää rajamäärää pienemmäksi yhteensovi
tuksen tai eläkesovituksen vuoksi. Samalla 
lisättäisiin säännös, jonka nojalla kertasuori
tuksena voitaisiin maksaa myös sosiaalitur
va-asetuksen mukaisena erotusetuutena Suo
mesta lapselle maksettava lapseneläke, joka 
on kertasuorituksena maksettavan eläkkeen 
ylärajaa pienempi. Yläraja olisi vuoden 1966 
indeksitasossa viisi markkaa ja vuoden 1999 
indeksitasossa 65,77 markkaa. 

19 c §. Pykälässä olisi säännökset siitä, 
milloin eläke-etuus voidaan maksaa muulle 
taholle kuin eläkkeensaajalle itselleen tai 
hänen edunvalvojalleen. 

Pykälän 1 momentissa olisi nykyisen py
kälän säännös työnantajan oikeudesta saada 
takautuva eläke ajalta, jolta työnantaja on 
maksanut sairausajan palkkaa, sisällöltään 
muutoin muuttumattomana, mutta samaan 
yhteyteen siirrettäisiin myös nykyisen 
4 n §:n 4 momentin säännös kuntoutusrahan 
maksamisesta työnantajalle. 

Pykälän 2 momentiin siirrettäisiin nykyi
sen 19 a §:n 4 momentin säännökset työttö
myyskassan ja kansaneläkelaitoksen oikeu
desta takautuvasti myönnettyyn eläkkeeseen 
samalta ajalta, jolta ne ovat maksaneet eläk
keensaajalle työttömyyspäivärahaa tai työ
markkinatukea. Lisäksi 2 momenttiin lisät
täisiin, että työttömyyskassalla ja kansanelä-

kelaitoksella on takautumisoikeus eläkkee
seen työttömyyspäivärahan ja työ
markkinatuen lisäksi myös työvoimapoliitti
sesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa 
(763/1990) ja työttömien omaehtoisen opis
kelun tukemisesta annetussa laissa 
(1402/1997) tarkoitetun koulutustuen ja kou
lutuspäivärahan maksamisen osalta, joka 
kohdistuu samaan aikaan kuin takautuvasti 
myönnetty eläke. Tällainen takautumisoikeus 
kansaneläkelaitoksella ja työttömyyskassalla 
on jo asianomaisten lakien perusteella, mutta 
selvyyden vuoksi asiasta säädettäisiin myös 
TEL:ssa. 

Pykälän 3 momenttiin siirrettäisiin nykyi
sen 19 a §:n 5 momentin säännös kansanelä
kelaitoksen oikeudesta maksamansa kansan
eläkkeen johdosta takautuvasti myönnettyyn 
työeläkkeeseen. Kansaneläkelaitoksella on 
ollut takautumisoikeus työeläkkeeseen, jos 
valituksen johdosta työeläke tulee myönnet
täväksi takautuvasti ja kansaneläkelaitos on 
maksanut samalta ajalta liikaa kansaneläket
tä. Kansaneläkelaitokselle ehdotetaan annet
tavaksi takautumisoikeus työeläkkeeseen 
myös tilanteissa, joissa työeläkelaitos oikai
see työeläkkeen määrän takautuvasti aikai
sempaa suuremmaksi TEL:n 21 d §:n 2 mo
mentin mukaisella itseoikaisumenettelyllä. 
Takautumisoikeus koskisi myös tilanteita, 
joissa eläkkeen määrä muutoin tarkistetaan 
aikaisempaa suuremmaksi, esimerkiksi osa
työkyvyttömyyseläkkeen muuttuessa täydek
si työkyvyttömyyseläkkeeksi. Ehdotetun 
säännöksen mukaan työeläkelaitos voi~i 
maksaa suoraan kansaneläkelaitokselle 01-

kaistun työeläkkeen ja aikaisemman työeläk
keen erotuksen siltä osin kuin se vastaa kan
saneläkelaitoksen liikaa maksaman eläkkeen 
määrää. Takautuva korotus voitaisiin jättää 
maksamatta esimerkiksi, jos sen määrä on 
vähäinen. 

Pykälän 4 momenttiin siirrettäisiin nykyi
sen 19 a §:n 2 momentin toisen virkkeen 
säännös sanamuodoltaan tarkistettuna. Siten, 
jos työntekijä on saanut toimeentulotukea 
ennakkona takautuvasti myönnettävää eläket
tä vastaan, vastaavalta ajalta maksettava elä
ke tai osa siitä maksetaan hakemuksesta 
säännöksessä tarkoitetulle toimielimelle jo 
annetun toimeentulotuen korvaamiseksi. 

Pykälän 5 momenttiin siirrettäisiin muuttu
mattomana nykyinen 19 a §:n 3 momentin 
säännös. 

Pykälän 6 momenttiin lisättäisiin selvyy
den vuoksi opintotukilain (65/1994) 28 §:ää 



14 HE 165/1999 vp 

vastaava saannös kansaneläkelaitoksen oi
keudesta takautuvasti myönnettyyn eläkkee
seen. Opintotukilain 6 §:n mukaan opintotu
kea ei myönnetä, jos opiskelija saa työelä
kettä. Osatyökyvyttömyyseläkkeen saaminen 
ei kuitenkaan estä opintotuen saamista. Lain 
28 §:n mukaan kansaneläkelaitos saa periä 
perusteettomasti maksetun opintotuen takau
tuvasti suoritettavasta etuudesta, jos opiskeli
ja on saanut opintorahaa, aikuisopintorahaa 
tai asumislisää samalta ajalta, jolta hänelle 
myönnetään takautuvasti työeläkettä. Kan
saneläkelaitoksella olisi siis takautumisoi
keus työeläkkeeseen. 

Pykälän 7 momenttiin siirrettäisiin soveltu
vin osin nykyistä 19 a §:n 6 momentia vas
taava säännös siitä, että pykälän 2-6 mo
mentin tilanteissa eläkkeen maksaminen 
säännöksissä tarkoitetuille tahoille edellyttää, 
että eläkkeen maksamista koskeva ilmoitus 
on tehty asianomaiselle eläkelaitokselle vä
hintään kaksi viikkoa ennen eläkkeen mak
supäivää. Nykyisestä poiketen myös työnan
tajalta edellytettäisiin 1 momentissa tarkoite
tuissa tilanteissa tällaista ilmoitusvelvolli
suutta. 

21 §. Pykälän 3 momenttia muutettaisiin 
siten, että myös muutoksenhakumenettelyssä 
asianosaisen ja edunvalvojan puhevallan ja 
kuulemisen osalta noudatettaisiin vastaavia 
periaatteita kuin eläkelaitoksessa viittaamalla 
10 c §:n 1 momentin kahteen ensimmäiseen 
virkkeeseen. Muilta osin muutoksenhaussa 
noudatetaan soveltuvin osin hallintolainkäyt
tölain säännöksiä. Holhoustoimesta annetun 
lain mukaisen edunvalvonjajärjestelmän 
vuoksi ehdotetussa 19 b §:n 1 momentissa 
tarkoitetulle lähiomaiselle tai muulle asian
osaisesta pääasiallisesti huolehtivalle henki
lölle ei olisi asianosaisen etujen turvaami
seksi enää tarpeen säilyttää puhevaltaa muu
toksenhakuasiassa enemmälti kuin uudet hal
lintolainkäyttölain säännökset edellyttävät. 

1.2. Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 
työntekijäin eläkelaki 

13 a §. Pykälässä oleva viittaus TEL:n 
19 a §:ään poistettaisiin, koska mainittu 
TEL:n säännös on edellä ehdotettu kumotta
vaksi. 

1.3. Merimieseläkelaki 

2 a §. Pykälä olisi uusi. Sen 1 momentis-

sa olisi TEL:n 10 c §:n 1 momenttia vastaa
va säännös asianosaisen puhevallasta ja kuu
lemisesta. Pykälän 2 momentissa olisi uute
na säännöksenä asiasisällöltään TEL:n 
10 c §:n 2 momenttia vastaava säännös. Ny
kyisin TEL:n 10 c §:n 1 momenttia vastaa
vat säännökset ovat lain 40 §: ssä. Koska 
nämä säännökset sopivat asiasisältönsä puo
lesta paremmin lain alkuun, 40 §:n säännök
set siirrettäisiin nyt ehdotettuun uuteen pykä
lään. Samalla 1 momentin säännökseen teh
täisiin TEL:n 10 c §:n 1 momenttiin ehdo
tettuja muutoksia vastaavat muutokset. 

21 §. Pykälän säännökset vastaavat nykyi
sen TEL:n 19 b §:n 1 ja 2 momentin sään
nöksiä. Säännöksiin tehtäisiin vastaavat 
muutokset kuin TEL:iin ja ne siirrettäisiin 
28 b §:n 1 momenttiin. Näin ollen pykälä 
kumottaisiin tarpeettomana. 

22 §. Pykälän 3 momenttia vastaava sään
nös siirrettäisiin 28 b §:n 4 momenttiin. Si
ten pykälän 3 momentti kumottaisiin. 

28 §. Pykälän 10 momentissa oleva viit
taus 22 §:n 3 momenttiin korjattaisiin viit
taukseksi 28 b §:n 4 momenttiin, johon ny
kyinen 22 §:n 3 momentin säännös ehdote
taan siirrettäväksi. 

28 b §. Pykälä muutettaisiin asiasisällöl
tään samansisältöiseksi kuin TEL: iin ehdo
tettu 19 b §. Eläkkeen kertasuoritusta koske
va viittaus ehdotetaan otettavaksi pykälän 4 
momenttiin. Samalla voimassa oleva ker
tasuoritusta koskeva säännös 22 §:n 3 mo
mentista kumottaisiin. Samalla kumottaisiin 
myös voimassa olevan lain 63 §:n 1 mo
mentissa olevat säännökset eläkkeen siirtä
misestä, hautausavustuksen tai muun kustan
nusten korvausten ulosmittaamisesta, jota 
vastaisi pykälän 3 momentti. 

28 c §. Lakiin otettaisiin uusi 28 c §,joka 
vastaisi asiasisällöltään TEL:n 19 c §:ää sen 
1 momenttia lukuun ottamatta. TEL:n 19 c 
§:n 1 momentin säännöstä vastaava säännös 
jäisi pois MEL:sta, koska MEL 28 §:n 1 
momentin mukaan eläkettä ei makseta siltä 
ajalta, jolta työnantaja on velvollinen maksa
maan palkkaa. 

40 §. Pykälän säännökset siirrettäisiin 
muutettuina ehdotettuun 2 a §:ään ja pykälä 
kumottaisiin. 

59 §. Pykälän 3 momentin säännös muute
taisiin vastaamaan TEL:iin ehdotettua 21 §:n 
3 momentin säännöstä. 

63 §. Pykälän 1 momenttia vastaava sään
nös siirrettäisiin 28 b §:n 3 momenttiin. Py
kälän 2 momentti olisi tarpeeton holhoustoi-
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mesta annnetun lain edunvalvontajärjestel
män vuoksi. Siten pykälä kumottaisiin. 

1.4. Yrittäjien eläkelaki 

2 §. Pykälän 2 momentin takautuvaa va
kuuttamista koskevaa aikaa ehdotetaan ly
hennettäväksi nykyisestä viidestä vuodesta 
kolmeen vuoteen. Takautuva vakuutus voi
taisiin siten ottaa kulumassa olevalta vuodel
ta ja kolmelta sitä edeltävältä kalenterivuo
delta. 

7 §. Pykälän 4 momentissa oleva viittaus 
12 §:n 5 momenttiin muutettaisiin viittauk
seksi 12 §:n 6 momenttiin, johon nykyinen 
12 §:n 5 momentti siirrettäisiin. 

12 §.Pykälän 3 momentin sisältöä ehdote
taan muutettavaksi siten, että pakkovakuutta
mistilanteissa työtulo vahvistettaisiin YEL:n 
mukaisen yrittäjätoiminnan alkamisesta luki
en, mutta takautuvalta ajalta enintään kulu
massa olevalta ja sitä välittömästi edeltäneel
tä kolmelta kalenterivuodelta. Samalla laista 
poistettaisiin tarpeettomana mahdollisuus 
yrittäjän ilmoituksesta vahvistaa vakuutus 
tätä pidemmältä ajalta takautuvasti. Koska 
pykälään ehdotetaan samalla tehtäväksi tek
nisiä tarkistuksia, nykyinen kolmas moment
ti siirrettäisiin uudeksi 2 momentiksi. Tekni
set tarkistukset koskisivat pykälän sanamuo
don selkeyttämistä. Säännös vakuuttamisvel
vollisuuden laiminlyönnin perusteella mää
rättävästä laiminlyöntikorotuksesta on osoit
tautunut 1 momentin pakkovakuuttamista 
koskevien säännösten yhteydessä sijaitessaan 
harhaan johtavaksi, joten laiminlyöntikoro
tuksesta ehdotetaan tehtävän erillinen 4 mo
mentti. Tällöin lain sanamuodosta käy sel
keästi ilmi, ettei eläkelaitoksen mahdollisuus 
määrätä laiminlyöntikorotus rajoitu pakkova
kuuttamistilanteisiin, vaan laiminlyöntikoro
tus voidaan määrätä myös niissä tilanteissa, 
joissa yrittäjä ottaa itse vakuutuksen myö
hässä. Samalla pykälän luettavuuden paran
tamiseksi siirrettäisiin edellä mainitun 3 mo
mentin lisäksi entinen 4 momentti uudeksi 3 
momentiksi, entinen 2 momentti uudeksi 5 
momentiksi ja entinen 5 momentti uudeksi 6 
momentiksi. 

17 §. Pykälän 1 momentista poistettaisiin 
viittaus TEL:n 19 a §:ään, joka edellä on 
ehdotettu kumottavaksi. 

1.5. Maatalousyrittäjien eläkelaki 

3 §. Pykälän 2 momentin takautuvaa va
kuuttamista koskeva aika ehdotetaan muu
tettavaksi kulumassa olevaksi ja sitä välittö
mästi edeltäväksi kolmeksi kalenterivuodek
si. 

8 i §. Pykälän 1 momentissa oleva viittaus 
12 §:n 4 momenttiin muutettaisiin viittauk
seksi 12 §:n 5 momenttiin, johon nykyinen 
12 §:n 4 momentti siirrettäisiin. 

12 §. Pykälän sisältöön ehdotetaan vastaa
vat muutokset kuin YEL:n 12 §:ään. Pakko
vakuuttamistilanteissa työtulo vahvistettaisiin 
MYEL:n mukaisen yrittäjätoiminnan alka
misesta lukien, mutta takautuvalta ajalta 
enintään kulumassa olevalta ja sitä välittö
mästi edeltäneeltä kolmelta kalenterivuodel
ta. Samalla poistettaisiin mahdollisuus maa
talousyrittäjän ilmoituksesta vahvistaa va
kuutus tätä pidemmältä ajalta takautuvasti. 
Koska pykälään ehdotetaan samalla tehtä
väksi teknisiä tarkistuksia, nykyinen kolmas 
momentti ehdotetaan siirrettäväksi uudeksi 2 
momentiksi. Laiminlyöntikorotuksesta ehdo
tetaan säädettäväksi erillisessä 3 momentissa. 
Samalla entinen, vakuutusmaksun suoritta
misen laiminlyöntiä koskeva 2 momentti 
siirrettäisiin 4 momentiksi. Entiset 4 ja 5 
momentti siirtyisivät 5 ja 6 momentiksi. 

19 §. Pykälän 1 momentista poistettaisiin 
viittaus TEL:n 19 a §:ään, joka edellä on 
ehdotettu kumottavaksi. Lisäksi pykälän 3 
momentista ehdotetaan poistettavaksi tar
peettomana erityinen yhteensovitusperuste. 

1.6. Maatalouden erityislait 

Luopumiseläkelain 24 §:n 1 momentissa, 
maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläk
keestä annetun lain 43 ~:n 1 momentissa, 
maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta 
annetun lain 37 §:n 1 momentissa ja maata
lousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 
40 §:n 1 momentissa olevat viittaukset 
TEL:n säännöksiin muutettaisiin soveltuvin 
osin vastaamaan TEL:iin ehdotettuja muu
toksia. 

2. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päi
västä tammikuuta 2000. Jos eläkkeensaajan 
eläke maksetaan lain tullessa voimaan hol
hoojalle, huoltajalle tai uskotulle miehelle 
taikka muulle eläkelaitoksen hyväksymälle 
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henkilölle tai taholle, eläkkeen maksaminen 
asianomaiselle henkilölle tai taholle jatkuu, 
kunnes eläkelaitokselle on ilmoitettu muusta 
edunvalvojasta, jolla on oikeus nostaa eläk
keensaajan eläke. 

Uutta kertasuoritusta koskevaa ylärajaa 
voitaisiin soveltaa myös eläkkeeseen, joka 
on alkanut ennen lain voimaantuloa. Samoin 
kansaneläkelaitoksen takautumisoikeus kos
kisi myös eläkkeitä, jotka ovat alkaneet jo 
ennen lain voimaantuloa ja jotka oikaistaan 
tai tarkistetaan lain voimaantulon jälkeen. 

YEL:n 2 §:n 2 momenttia ja MYEL:n 
3 §:n 2 momenttia sovellettaisiin niihin va-

1. 

kuutuksiin, joita koskeva hakemus on tullut 
vireille lain tultua voimaan. YEL 12 §:n 2 
momenttia sovellettaisiin niihin työtulon 
vahvistamispäätöksiin, jotka annetaan eläke
turvakeskuksen lain voimaantulon jälkeen 
antaman pakkovakuutuspäätöksen perusteel
la. Vastaavasti MYEL 12 §:n 2 momenttia 
sovellettaisiin lain voimaantulon jälkeen an
nettuihin pakkovakuuttamispäätöksiin. 

Edellä olevan perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset 

Laki 

työntekijäin eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 4 n §:n 4 

momentti ja 19 a §, 
sellaisina kuin ne ovat, 4 n §:n 4 momentti laissa 1482/1995 ja 19 a § laeissa 1167/1996 

ja 1040/1998, 
muutetaan 10 c §:n 1 momentti, 19 b ja 19 c § sekä 21 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 10 c §:n 1 momentti, 19 c §ja 21 §:n 3 momentti laissa 87811994 

sekä 19 b §viimeksi mainitussa laissa ja laissa 559/1993 ja mainitussa laissa 1482/1995, ja 
lisätään 4 b §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 27411978 ja 100/1990, uusi 5 momentti 

seuraavasti: 

4b§ 

Perhe-eläke voidaan myöntää määräajaksi, 
jos selvitystä edunjättäjän kuolemasta ei voi
da esittää, mutta on todennäköistä, että 
edunjättäjä on kuollut. 

10 c § 
Käsiteltäessä eläkelaitoksessa tai eläketur

vakeskuksessa tämän lain mukaista eläketur
van järjestämisvelvollisuutta, eläkehakemus
ta, eläkeoikeutta, eläkkeen määrää ja maksa
mista sekä takaisinperintää ja näihin rinnas
tettavia asioita asianosaiselle on varattava 
tilaisuus tulla kuulluksi, jos se on hänen 
etunsa vuoksi ilmeisen tarpeellista. Alle 15-
vuotiaan puhevaltaa muussa kuin henkilöä 
koskevassa asiassa käyttää hänen edunvalvo
jansa. Muutoin käsittelyssä noudatetaan so
veltuvin osin hallintomenettelylain 

(59811982) 4, 6, 9-11, 16, 16 a, 16 b, 21, 
23 ja 24 §:ssä ilmaistuja periaatteita. 

19 b § 
Jos se, jonka tämän lain mukaisesta etuu

desta on kysymys, iän, vamman, sairauden 
tai muun syyn takia ei itse pysty hakemaan 
etuutta tai muuten hoitamaan etuutta koske
via asioitaan eikä hänellä ole edunvalvojaa, 
voi eläkelaitoksen hyväksymä asianosaisen 
lähiomainen tai muu henkilö, joka on pää
asiallisesti huolehtinut hänestä, asianosaisen 
puolesta käyttää puhevaltaa tämän lain mu
kaista etuutta koskevassa asiassa. 

Tämän lain mukainen etuus maksetaan 
etuuden saajalle, jolle se on myönnetty, jol
lei laissa toisin säädetä. Etuuden maksami
sesta vajaavaltaiselle tai sille, jonka toimin
takelpoisuutta on rajoitettu, on soveltuvin 
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osin voimassa, mitä holhoustoimesta anne
tussa laissa ( 442/1999) säädetään. Alle 15-
vuotiaan etuus maksetaan kuitenkin hänen 
edunvalvojalleen. 

Tämän lain mukaista etuutta ei saa siirtää 
toiselle ilman eläkelaitoksen suostumusta. 
Eläkkeen panttaamista tarkoittava sopimus 
on mitätön. Tämän lain nojalla maksettavaa 
hautausavustusta tai muuta kustannusten kor
vausta ei saa ulosmitata. 

Jos vanhuuseläke tai sellainen täysi työky
vyttömyyseläke, jonka suuruutta määrättä
essä ei ole sovellettu 6 a §:ää, on ennen 
8 §:n mukaisen yhteensovituksen suoritta
mista pienempi kuin viisi markkaa kuukau
dessa, eläkelaitos voi maksaa eläkkeen ker
tasuorituksena. Niin ikään eläkelaitos voi 
maksaa kertasuorituksena viittä markkaa pie
nemmän perhe-eläkkeen tai eläkkeen, joka 
sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yh
teisön alueella liikkuviin palkattuihin työnte
kijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja 
heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 1408171 perusteella 
maksetaan Suomesta lapselle niiden etuuksi
en, joihin lapsella olisi oikeus Suomesta, ja 
lapsen asuinmaan myöntämien etuoksien 
erotuksena. Kertasuoritus lasketaan sosiaali
ja terveysministeriön vahvistamien perustei
den mukaan. 

Kertasuorituksensaajalla ei sen jälkeen ole 
saman eläketapahtuman vuoksi oikeutta 
eläkkeeseen niiden työsuhteiden perusteella, 
joihin kertasuoritus perustui. Jos määräajaksi 
myönnetty työkyvyttömyyseläke on makset
tu kertasuorituksena, voidaan eläkkeensaajal
le kuitenkin myöntää eläke siltä ajalta, jonka 
hänen työkyvyttömyytensä määräajan jäl
keen jatkuu. 

Edellä 4 momentissa mainittu markkamää
rä tarkistetaan vuosittain tammikuun aiusta 
sen indeksiluvun mukaan, joka vahvistetaan 
9 §:n 2 momentin ensimmäisen virkkeen 
soveltamista varten. 

19 c § 
Jos eläkelaitos on myöntänyt työntekijälle 

takautuvasti työkyvyttömyyseläkkeen tai 
kuntootusrahan ja työnantaja on maksanut 
hänelle samalta ajalta sairausajan palkkaa, 
eläke tai kuntootusraha maksetaan tältä ajal
ta hakemuksesta työnantajalle, kuitenkin 
enintään samalta ajalta maksetun palkan 
määräisenä. Eläkettä ei makseta työnantajal
le siltä osin kuin se on 4 d §:n 4 momentin 

292280E 

perusteella suoritettava sairausvakuutusrahas
tolle eikä eläkettä tai kuntootusrahaa makse
ta työnantajalle myöskään silloin, kun työn
antaja on saanut korvauksen sairausajalta 
maksamastaan palkasta muun lain nojalla. 

Jos työntekijä on saanut työttömyysturva
lain mukaista työttömyyspäivärahaa tai työ
markkinatuesta annetun lain mukaista työ
markkinatukea taikka työvoimapoliittisesta 
aikuiskoulutuksesta annetun lain (763/1990) 
mukaista koulutustukea tai työttömien oma
ehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 
(140211997) mukaista koulutuspäivärahaa 
samalta ajalta, jolta hänelle myönnetään elä
kettä takautuvasti, eläkelaitoksen on työttö
myyskassan tai kansaneläkelaitoksen vaati
muksesta suoritettava takautuvasti maksetta
va eläke työttömyyskassalle tai kansaneläke
laitokselle siltä osin kuin se vastaa samalta 
ajalta maksettua työttömyyspäivärahan, työ
markkinatuen, koulutustuen tai koulutuspäi
värahan määrää. 

Jos työntekijä on väliaikaisesti saanut kan
saneläkelaitoksen maksamaa eläkettä kansan
eläkelain 45 §:n 2 momentin mukaan samal
ta ajalta, jolta hänelle myönnetään 21 §:ssä 
tarkoitetun valituksen johdosta eläkettä ta
kautuvasti, eläkelaitoksen on suoritettava 
takautuva eläke kansaneläkelaitokselle siltä 
osin kuin se vastaa kansaneläkelaitoksen 
samalta ajalta liikaa maksaman eläkkeen 
määrää. Samoin voidaan menetellä, jos työn
tekijä on saanut kansaneläkelain mukaista 
eläkettä samalta ajalta, jolta eläkelaitos 
21 d §:n 2 momentin mukaisesti oikaisee tai 
muutoin tarkistaa myönnetyn eläkkeen mää
rän. 

Jos työntekijä on saanut toimeentulotuesta 
annetun lain (141211997) 23 §:ssä tarkoitet
tua toimeentulotukea ennakkona, samalta 
ajalta takautuvasti myönnettävä eläke tai osa 
siitä maksetaan sosiaalihuoltolain (71 0/1982) 
6 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen 
hakemuksesta sille jo annetun toimeentulo
tuen korvaamiseksi. 

Jos kunta on järjestänyt eläkkeeseen oikeu
tetulle laitoshoitoa tai -huoltoa taikka perhe
hoitoa, eläkelaitoksen on kunnan vaatimuk
sesta maksettava hänelle tuleva eläke lai
toshoidon tai -huollon taikka perhehoidon 
ajalta kunnalle käytettäväksi sosiaali- ja ter
veydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 
(734/1992) 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

Jos työntekijä on saanut opintotukilain 
(65/1994) mukaista opintorahaa, aikuisopin
torahaa tai asumislisää samalta ajalta, jolta 



18 HE 165/1999 vp 

hänelle myönnetään takautuvasti muuta kuin 
osatyökyvyttömyyseläkettä, eläkelaitoksen 
on kansaneläkelaitoksen vaatimuksesta suori
tettava takautuvasti maksettava eläke kan
saneläkelaitokselle siltä osin kuin se vastaa 
samalta ajalta maksetun opintotuen määrää. 

Eläke maksetaan 1-6 momentissa tarkoi
tetuissa tapauksissa työnantajalle, työttö
myyskassalle, kansaneläkelaitokselle, 4 
momentissa tarkoitetulle toimielimene tai 
kunnalle, kuitenkin vain sillä edellytyksellä, 
että eläkkeen maksamista koskeva ilmoitus 
on tehty eläkelaitokselle vähintään kaksi 
viikkoa ennen eläkkeen maksupäivää. 

21 § 

Mitä 10 c §:n 1 momentin kahdessa en
simmäisessä virkkeessä säädetään asianosai
sen ja edunvalvojan puhevallasta ja kuule-

2. 

misvelvollisuudesta, on vastaavasti voimassa 
muutoksenhakumenettelyssä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 2000. 

Jos asianosaisen etuus on maksettu hol
hoojalle, huoltajalle tai uskotulle miehelle 
taikka muulle eläkelaitoksen hyväksymälle 
henkilölle tai muulle taholle tämän lain tul
lessa voimaan, etuuden maksaminen tälle 
jatkuu, kunnes eläkelaitokselle on ilmoitettu 
muusta edunvalvojasta, jolla on oikeus nos
taa asianosaisen etuus. 

Lain 19 b §:n 4 momenttia ja 19 c §:n 3 
momenttia sovelletaan myös eläkkeeseen, 
joka on alkanut ennen lain voimaantuloa. 

Lain 19 b §:n 4 momentissa säädetty 
markkamäärä vastaa vuodelle 1966 vahvis
tettua palkkaindeksilukua. 

Laki 

lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 13 a §:n muuttamisesta 

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

kijäin eläkelain (134/1962) 13 a §,sellaisena kuin se on laissa /1999, seuraavasti: 

13 a § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on soveltu

vin osin voimassa, mitä säädetään työnteki
jäin eläkelain 1 §:n 6 ja 7 momentissa, 3 §:n 
2 momentissa, 3 a §:ssä, 4 §:n 1 ja 5 mo
mentissa, 4 a §:n 2-6 momentissa, 
4 b-4 d, 4 f-4 h ja 4 j-4 n §:ssä, 5 §:n 4 
ja 6 momentissa, 5 c, 7 f-7 h, 8, 

8 a-8 g, 9, 9 a, 10, 10 a, 10 c ja 12 §:ssä, 
12 a §:n 4 ja 5 momentissa, 13 a, 13 b ja 
14 §:ssä, 15 §:n 2 momentissa sekä 15 a, 
15 b, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19 b-19 d, 20, 
21, 21 a-21 e, 22 ja 23 §:ssä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 2000. 
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3. 

Laki 

merimieseläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/1956) 21 §, 22 §:n 

3 momentti sekä 40 ja 63 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 21 ja 40 §laissa 880/1994, 22 §:n 3 momentti laissa 1346/1990 ja 

63 § osaksi laissa 94111988, 
muutetaan 28 §:n 10 momentti, 28 b §ja 59 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 28 §:n 10 momentti laissa 1745/1995, 28 b §laissa 1169/1996 ja 

59 §:n 3 momentti mainitussa laissa 880/1994, ja 
lisätään lakiin uusi 2 a ja 28 c §, seuraavasti: 

2a§ 
Käsiteltäessä eläkekassassa tämän lain mu

kaista eläketurvan järjestämisvelvollisuutta, 
eläkehakemusta, eläkeoikeutta, eläkkeen 
määrää ja maksamista sekä takaisinperintää 
ja näihin rinnastettavia asioita asianosaiselle 
on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, jos se 
on hänen etunsa vuoksi ilmeisen tarpeellista. 
Alle 15-vuotiaan puhevaltaa muussa kuin 
henkilöä koskevassa asiassa käyttää hänen 
edunvalvojansa. Muutoin käsittelyssä nouda
tetaan soveltuvin osin hallintomenettelylain 
(598/1982) 4, 6, 9-11, 16, 16 a, 16 b, 21, 
23 ja 24 §:ssä ilmaistuja periaatteita. 

Eläkekassan toimihenkilö ja hallituksen 
jäsen voi kuitenkin sen estämättä, mitä hal
lintomenettelylain 10 §:n 1 momentin 4 ja 5 
kohdassa säädetään, käsitellä asiaa, joka kos
kee eläkekassan eläketurvan järjestänyttä 
työnantajaa tai tällaisen työnantajan palve
luksessa olevaa työntekijää. 

28 § 

Jos työkyvyttömyyseläke 28 b §:n 4 mo
mentin mukaisesti suoritetaan kertasuorituk
sena, työkyvyttömyyseläkkeeseen ei sovelle
ta, mitä edellä tässä pykälässä säädetään. 

28 b § 
Jos se, jonka tämän lain mukaisesta etuu

desta on kysymys, iän, vamman, sairauden 
tai muun syyn takia ei itse pysty hakemaan 
etuutta tai muuten hoitamaan etuutta koske
via asioitaan eikä hänellä ole edunvalvojaa, 

voi eläkekassan hyväksymä asianosaisen 
lähiomainen tai muu henkilö, joka pääasialli
sesti huolehtii hänestä, asianosaisen puolesta 
käyttää puhevaltaa tämän lain mukaista 
etuutta koskevassa asiassa. 

Tämän lain mukainen etuus maksetaan 
etuuden saajalle, jolle se on myönnetty, jol
lei laissa toisin säädetä. Etuuden maksami
sesta vajaavaltaiselle tai sille, jonka toimin
takelpoisuutta on rajoitettu, on soveltuvin 
osin voimassa, mitä holhoustoimesta anne
tussa laissa (442/1999) säädetään. Alle 15-
vuotiaan etuus maksetaan kuitenkin hänen 
edunvalvojalleen. 

Tämän lain mukaista etuutta ei saa siirtää 
toiselle ilman eläkelaitoksen suostumusta. 
Eläkkeen panttaamista tarkoittava sopimus 
on mitätön. Tämän lain nojalla maksettavaa 
hautausavustusta tai muuta kustannusten kor
vausta ei saa ulosmitata. 

Tämän lain mukaisen eläkkeen kertasuori
tuksessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä 
työntekijäin eläkelain 19 b §:n 4-6 mo
mentissa säädetään. 

28 c § 
Jos työntekijä on saanut työttömyysturva

lain mukaista työttömyyspäivärahaa tai työ
markkinatuesta annetun lain mukaista työ
markkinatukea taikka työvoimapoliittisesta 
aikuiskoulutuksesta annetun lain (76311990) 
mukaista koulutustukea tai työttömien oma
ehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 
(1402/1997) mukaista koulutuspäivärahaa 
samalta ajalta, jolta hänelle myönnetään elä
kettä takautuvasti, eläkekassan on työttö-
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myyskassan tai kansaneläkelaitoksen vaati
muksesta suoritettava takautuvasti maksetta
va eläke työttömyyskassalle tai kansaneläke
laitokselle siltä osin kuin se vastaa samalta 
ajalta maksettua työttömyyspäivärahan, työ
markkinatuen, koulutustuen tai koulutuspäi
värahan määrää. 

Jos työntekijä on väliaikaisesti saanut kan
saneläkelaitoksen maksamaa eläkettä kansan
eläkelain 45 §:n 2 momentin mukaan samal
ta ajalta, jolta hänelle myönnetään 59 §:ssä 
tarkoitetun valituksen johdosta eläkettä ta
kautuvasti, eläkekassan on suoritettava ta
kautuva eläke kansaneläkelaitokselle siltä 
osin kuin se vastaa kansaneläkelaitoksen 
samalta ajalta liikaa maksaman eläkkeen 
määrää. Samoin voidaan menetellä, jos työn
tekijä on saanut kansaneläkelain mukaista 
eläkettä samalta ajalta, jolta eläkekassa 
61 §:n 2 momentin mukaisesti oikaisee tai 
muutoin tarkistaa myönnetyn eläkkeen mää
rän. 

Jos työntekijä on saanut toimeentulotuesta 
annetun lain (1412/1997) 23 §:ssä tarkoitet
tua toimeentulotukea ennakkona, samalta 
ajalta takautuvasti myönnettävä eläke tai osa 
siitä maksetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) 
6 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen 
hakemuksesta sille jo annetun toimeentulo
tuen korvaamiseksi. 

Jos kunta on järjestänyt eläkkeeseen oikeu
tetulle laitoshmtoa tai -huoltoa taikka perhe
hoitoa, eläkekassan on kunnan vaatimuksesta 
maksettava hänelle tuleva eläke laitoshoidon 
tai -huollon taikka perhehoidon ajalta kun
nalle käytettäväksi sosiaali- ja terveyden
huollon asiakasmaksuista annetun lain 
(73411992) 14 §: ssä tarkoitetulla tavalla. 

Jos työntekijä on saanut opintotukilain 

(6511994) mukaista opintorahaa, aikuisopin
torahaa tai asumislisää samalta ajalta, jolta 
hänelle myönnetään takautuvasti muuta kuin 
osatyökyvyttömyyseläkettä, eläkekassan on 
kansaneläkelaitoksen vaatimuksesta suoritet
tava takautuvasti maksettava eläke kansan
eläkelaitokselle siltä osin kuin se vastaa sa
malta ajalta maksetun opintotuen määrää. 

Eläke maksetaan 1-5 momentissa tarkoi
tetuissa tapauksissa työttömyyskassalle, kan
saneläkelaitokselle, 3 momentissa tarkoite
tulle toimielimene tai kunnalle, kuitenkin 
vain sillä edellytyksellä, että eläkkeen mak
samista koskeva ilmoitus on tehty eläkekas
salle vähintään kaksi viikkoa ennen eläkkeen 
maksupäivää. 

59§ 

Mitä 2 a §:n 1 momentin kahdessa en
simmäisessä virkkeessä säädetään asianosai
sen ja edunvalvojan puhevallasta ja kuule
misvelvollisuudesta, on vastaavasti voimassa 
muutoksenhakumenettelyssä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 2000. 

Jos asianosaisen etuus on maksettu hol
hoojalle, huoltajalle tai uskotulle miehelle 
taikka muulle eläkekassan hyväksymälle 
henkilölle tai muulle taholle tämän lain tul
lessa voimaan, etuuden maksaminen tälle 
jatkuu, kunnes eläkekassalle on ilmoitettu 
muusta edunvalvojasta, jolla on oikeus nos
taa asianosaisen etuus. 

Lain 28 c §:n 2 momenttia sovelletaan 
myös eläkkeeseen, joka on alkanut ennen tä
män lain voimaantuloa. 
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4. 

Laki 

yrittäjien eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun yrittäjien eläkelain (46811969) 2 §:n 2 mo

mentti, 7 §:n 4 momentti, 12 § ja 17 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 2 momentti, 7 §:n 4 momentti ja 12 § laissa 1002/1997 ja 

17 §:n 1 momentti laissa 225/1998, seuraavasti: 

2 § 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu vakuutus 
voidaan ottaa takautuvasti kulumassa oleval
ta ja sitä välittömästi edeltäneeltä kolmelta 
kalenteri vuodelta. V akuotusta ei saa ottaa 
yrittäjän kuoleman jälkeen, ellei eläketurva
keskus kuolinpesän osakkaan hakemuksesta 
erityisestä syystä toisin päätä. 

7 § 

Eläkkeen perusteena oleva työtulo saadaan 
jakamalla vahvistettujen ja työntekijäin elä
kelain 9 §:n mukaisesti tarkistettujen työtu
lojen yhteismäärä vastaavalla ajalla. Jos elä
kelaitoksen oikeus vakuutusmaksun saami
seen on menetetty 12 §:n 6 momentin mu
kaisesti, vähennetään siltä kalenterivuodelta, 
jolta vakuutusmaksu on vanhentunut, eläk
keen perusteena olevaa työtuloa ottaen huo
mioon saamatta jääneet vakuutusmaksut si
ten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. 
Jos yrittäjälle on vahvistettu työtulo 23 vuo
den iän täyttämisen jälkeiseltä ajalta, eläk
keen perusteena olevaa työtuloa määrättäessä 
jätetään sanotun iän täyttämistä edeltäneet 
työtulot ja vastaava aika huomioon ottamat
ta. 

12 § 
Jos yrittäjä on laiminlyönyt tämän lain 

mukaisen vakuutuksen ottamisen eikä keho
tuksen saatuaan korjaa laiminlyöntiään elä-

keturvakeskuksen määräämässä kohtuullises
sa ajassa, eläketurvakeskus ottaa vakuutuk
sen yrittäjän puolesta (pakkovakuuttaminen). 
Tällöin eläkelaitos vahvistaa hankitun selvi
tyksen tai sen puuttuessa arvion perusteella 
yrittäjälle työtulon ja perii vakuutusmaksun. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun laimin
lyönnin sattuessa työtulo vahvistetaan tämän 
lain mukaisen yrittäjätoiminnan alkamisesta 
lukien. Työtuloa ei kuitenkaan vahvisteta 
takautuvasti pidemmältä ajalta kuin kulu
massa olevalta ja sitä välittömästi edeltäneel
tä kolmelta kalenterivuodelta. Jos vakuutta
misvelvollisuus on laiminlyöty tätä aikai
semmalta ajalta, oikeus tämän lain mukai
seen eläkkeeseen on tältä osin menetetty. 

Jos yrittäjä on pakkovakuutettu, häneen ei 
sovelleta 9 §:n 2 momenttia. 

Eläkelaitos voi korottaa vakuuttamisvelvol
lisuutensa laiminlyöneen yrittäjän vakuutus
maksun laiminlyönnin ajalta enintään kak
sinkertaiseksi. Tarkemmat ohjeet korotuksen 
määräämisestä antaa eläketurvakeskus. 

Jos yrittäjä on laiminlyönyt vakuutusmak
sun suorittamisen, eläkelaitoksella on oikeus 
periä sille suorituksen viivästymisen ajalta 
korkolain (633/1982) 4 §:n 3 momentissa 
tarkoitetun korkokannan mukainen vuotui
nen viivästyskorko. 

V akuotusmaksu on perittävä maksuvelvol
liselta viimeistään maksuunpanovuotta välit
tömästi seuraavan viiden kalenterivuoden 
kuluessa. Muutoin oikeus maksun saamiseen 
on menetetty. Eläkkeensaajan maksamatta 
jääneet vakuutusmaksut voidaan vähentää 
eläkkeestä siten kuin asetuksella tarkemmin 
säädetään. 
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17 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on soveltu

vin osin lisäksi vastaavasti voimassa, mitä 
säädetään työntekijäin eläkelain 2 §:n 2 mo
mentissa, 3 §:n 1 ja 2 momentissa, 3 a, 4, 4 
a-4 h, 4 j-4 n §:ssä, 5 §:n 1 momentissa, 
2 momentin 1 kohdassa, 3, 4 ja 6 mo
mentissa, 5 a-5 c, 7 g, 7 h, 8, 8 a-8 g, 9, 
9 a, 10 ja 10 c §:ssä, 11 §:n 1 ja 2 momen
tissa, 12 §:n 1 momentin 5 kohdassa ja 4 
momentissa sekä 14, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 
19, 19 lr--19 e, 20, 21, 21 a-21 e ja 
22 §:ssä. 

5. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 2000. 

Lain 2 §:n 2 momenttia sovelletaan vakuu
tukseen, jota koskeva hakemus tulee vireille 
lain tultua voimaan. 

Lain 12 §:n 2 momenttia sovelletaan työ
tulon vahvistamispäätökseen, joka annetaan 
eläketurvakeskuksen lain voimaantulon jäl
keen antaman pakkovakuuttamispäätöksen 
perusteella. 

Laki 

maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain ( 467 /1969) 

3 §:n 2 momentti, 8 i §:n 1 momentti, 12 §ja 19 §:n 1 ja 3 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 2 momentti ja 8 i §:n 1 momentti laissa 100311997 ja 12 § 

viimeksi mainitussa laissa ja laissa 913/1981 sekä 19 §:n 1 momentti laissa 22411998 ja 3 
momentti laissa 7 51/197 4, seuraavasti: 

3 § 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu vakuutus 
voidaan ottaa takautuvasti kulumassa oleval
ta ja sitä välittömästi edeltäneeltä kolmelta 
kalenteri vuodelta. V akuotusta ei saa ottaa 
yrittäjän kuoleman jälkeen, ellei maata
lousyrittäjien eläkelaitos kuolinpesän osak
kaan hakemuksesta erityisestä syystä toisin 
päätä. 

8 i § 
Eläkkeen perusteena oleva työtulo saadaan 

jakamalla vahvistettujen ja työntekijäin elä
kelain 9 §:n mukaisesti tarkistettujen työtu
lojen yhteismäärä vastaavalla ajalla. Jos elä
kelaitoksen oikeus vakuutusmaksun saami
seen on menetetty 12 §:n 5 momentin mu
kaisesti, vähennetään siltä kalenterivuodelta, 

jolta vakuutusmaksu on vanhentunut, eläk
keen perusteena olevaa työtuloa ottaen huo
mioon saamatta jäänyt vakuutusmaksu siten 
kuin asetuksella tarkemmin säädetään. 

12 § 
Jos maatalousyrittäjä on laiminlyönyt tä

män lain mukaisen vakuutuksen ottamisen 
eikä kehotuksen saatuaan korjaa laiminlyön
tiään maatalousyrittäjien eläkelaitoksen mää
räämässä kohtuullisessa ajassa, maata
lousyrittäjien eläkelaitos vahvistaa hankki
mansa selvityksen tai sen puuttuessa arvion 
perusteella työtulon ja perii vakuutusmaksun 
(pakkovakuuttaminen). 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun laimin
lyönnin sattuessa työtulo vahvistetaan tämän 
lain mukaisen maatalousyrittäjätoiminnan 
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alkamisesta lukien. Työtuloa ei kuitenkaan 
vahvisteta takautuvasti pidemmältä ajalta 
kuin kulumassa olevalta ja sitä välittömästi 
edeltäneeltä kolmelta kalenterivuodelta. Jos 
vakuuttamisvelvollisuus on laiminlyöty tätä 
aikaisemmalta ajalta, oikeus tämän lain mu
kaiseen eläkkeeseen on tältä osin menetetty. 

Eläkelaitos voi korottaa vakuuttamisvelvol
lisuutensa laiminlyöneen maatalousyrittäjän 
vakuutusmaksun laiminlyönnin ajalta enin
tään kaksinkertaiseksi. 

Jos maatalousyrittäjä on laiminlyönyt va
kuutusmaksun suorittamisen, eläkelaitoksella 
on oikeus periä sille suorituksen viivästymi
sen ajalta korkolain (633/1982) 4 §:n 3 mo
mentissa tarkoitetun korkokannan mukainen 
vuotuinen viivästyskorko. 

Vakuutusmaksu on perittävä maksuvelvol
liselta viimeistään maksuunpanovuotta välit
tömästi seuraavan viiden kalenterivuoden 
kuluessa. Muutoin oikeus maksun saamiseen 
on menetetty. Eläkkeensaajan maksamatta 
jääneet tämän lain ja maatalousyrittäjien ta
paturmavakuutuslain (1026/1981) mukaiset 
vakuutusmaksut voidaan vähentää eläkkeestä 
siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. 

Maatalousyrittäjän hakiessa 4 §:n 1 mo
mentissa tarkoitettua vapautusta vakuutta
misvelvollisuudesta tai 15 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua muutosta eläkelaitos voi kes
keyttää vakuutusmaksun perinnän, kunnes 
vapautushakemus tai muutoksenhaku on 
käsitelty. Kun maatalousyrittäjä hakee työ
kyvyttömyyseläkettä, eläkelaitos voi niin 
ikään keskeyttää perinnän, kunnes hakemus 
on ratkaistu. 

19 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on soveltu

vin osin lisäksi vastaavasti voimassa, mitä 
säädetään työntekijäin eläkelain 2 §:n 2 mo
mentissa, 3 a, 4, 4 a-4 h, 4 j-4 n §:ssä, 
5 §:n 1 momentissa, 2 momentin 1 kohdas
sa, 3, 4 ja 6 momentissa, 5 a-5 c, 7 g, 7 h, 
8, 8 a-8 g, 9, 9 aja 10 c §:ssä, 11 §:n 1 ja 
2 momentissa, 12 §:n 1 momentin 5 kohdas
sa sekä 14, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 
19 b-19 e, 20, 21, 21 a-21 e ja 22 §:ssä. 

Työntekijäin eläkelain 8 §:n 1 ja 5 mo
mentin säännöksiä sovellettaessa tämän lain 
mukainen eläke on rinnastettava työntekijäin 
eläkelain perusteella saatavaan eläkkeeseen 
ja tämän lain mukaiseen eläkkeeseen oikeut
tava työtulo otettava huomioon sanottujen 
säännösten edellyttämää korkeinta eläkkeen 
perusteena olevaa palkkaa valittaessa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 2000. 

Lain 3 §:n 2 momenttia sovelletaan vakuu
tukseen, jota koskeva hakemus tulee vireille 
lain tultua voimaan. 

Lain 12 §:n 2 momenttia sovelletaan lain 
voimaantulon jälkeen annettuun pakkova
kuuttamispäätökseen. 

Lain 19 §:n 3 momenttia sovelletaan sel
laiseen eläkkeeseen, jossa eläketapahtuma 
sattuu tämän lain tultua voimaan. 
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6. 

Laki 

luopumiseläkelain 24 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 4 päivänä tammikuuta 1974 annetun luopumiseläkelain (16/1974) 24 §:n 1 mo

mentti, sellaisena kuin se on laissa 885/1994, seuraavasti: 

24 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on luopu

miseläkkeestä soveltuvin osin voimassa, mi
tä säädetään työntekijäin eläkelain 9, 10 c, 
16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 19 b-19 d, 

7. 

20, 21, 21 a-21 e ja 22 §:ssä sekä maata
lousyrittäjien eläkelain 16-18 §:ssä ja 
19 §:n 4 momentissa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 2000. 

Laki 

maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 43 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä 28 päivänä joulukuuta 1990 

annetun lain (131711990) 43 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 883/1994, seuraa
vasti: 

43 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on sukupol

venvaihdoseläkkeestä soveltuvin osin voi
massa, mitä säädetään työntekijäin eläkelain 
8 g, 9, 9 aja 10 c §:ssä, 12 §:n 1 momentin 
5 kohdassa, 16 §:ssä, 17 §:n 2 ja 3 momen
tissa, 17 a §:ssä, 18 §:n 2 ja 3 momentissa, 
19 b §:n 1-3 momentissa sekä 19 c §:n 

2-7 momentissa, 19 d, 20, 21 ja 
21 a-21 e §:ssä sekä maatalousyrittäjien 
eläkelain 16 ja 17 §:ssä ja 19 §:n 5-7 mo
mentissa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 2000. 
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8. 

Laki 

maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun 

lain (1330/1992) 37 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se laissa 884/1994, seuraavasti: 

37 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on luopu

miskorvauksesta soveltuvin osin voimassa, 
mitä säädetään työntekijäin eläkelain 9, 9 a 
ja 10 c §:ssä, 12 §:n 1 momentin 5 kohdas
sa, 16 §:ssä, 17 §:n 2 ja 3 momentissa, 
17 a §:ssä, 18 §:n 2 ja 3 momentissa, 
19 b §:n 1-3 momentissa sekä 19 c §:n 

292280E 

2-7 momentissa, 19 d, 20, 21 ja 
21 a-21 e §:ssä sekä maatalousyrittäjien 
eläkelain 16-18 §:ssä ja 19 §:n 5-7 mo
mentissa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 2000. 
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9. 

Laki 

maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 40 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalousyrittäjien luopumistuesta 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain 

(1293/1994) 40 §:n 1 momentti seuraavasti: 

40§ 
Jollei tästä laista muuta johdu, on luopu

mistuesta soveltuvin osin voimassa, mitä 
säädetään työntekijäin eläkelain 8 g, 9, 9 a 
ja 10 c §:ssä, 12 §:n 1 momentin 5 kohdas
sa, 16 §:ssä, 17 §:n 2 ja 3 momentissa, 
17 a §: ssä, 18 §:n 2 ja 3 momentissa, 
19 b §:n 1-3 momentissa sekä 19 c §:n 

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1999 

2-7 momentissa, 19 d, 20, 21 ja 
21 a-21 e §:ssä sekä maatalousyrittäjien 
eläkelain 16-18 §:ssä ja 19 §:n 5-7 mo
mentissa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 2000. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho 
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Liite 

1. 

Laki 

työntekijäin eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 4 n §:n 4 

momentti ja 19 a §, 
sellaisina kuin ne ovat, 4 n §:n 4 momentti laissa 1482/1995 ja 19 a § laeissa 1167/1996 

ja 1040/1998, 
muutetaan 10 c §:n 1 momentti, 19 b ja 19 c § sekä 21 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 10 c §:n 1 momentti, 19 c § ja 21 §:n 3 momentti laissa 878/1994 

sekä 19 b § viimeksi mainitussa laissa ja laissa 559/1993 ja mainitussa laissa 1482/1995, ja 
lisätään 4 b §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 274/1978 ja 100/1990, uusi 5 momentti 

seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

4b§ 

Perhe-eläke voidaan myöntää määräajaksi, 
jos selvitystä edunjättäjän kuolemasta ei voi
da esittää, mutta on todennäköistä, että 
edunjättäjä on kuollut. 

4n§ 

Jos työntekijä saa kuntoutusrahan lisäksi 
samalta ajalta palkkaa, palkan määrää vas
taava osa kuntoutusrahasta maksetaan työn
antajalle. 

10 c § 
Käsiteltäessä eläkelaitoksessa tai eläketur

vakeskuksessa tämän lain mukaista eläketur
van järjestämisvelvollisuutta, eläkehakemus
ta, eläkeoikeutta, eläkkeen määrää ja maksa
mista sekä takaisinperintää ja näihin rinnas
tettavia asioita asianosaiselle on varattava 
tilaisuus tulla kuulluksi, jos se on hänen 

( 4 mom. kumotaan) 

10 c § 
Käsiteltäessä eläkelaitoksessa tai eläketur

vakeskuksessa tämän lain mukaista eläketur
van järjestämisvelvollisuutta, eläkehakemus
ta, eläkeoikeutta, eläkkeen määrää ja maksa
mista sekä takaisinperintää ja näihin rinnas
tettavia asioita asianosaiselle on varattava 
tilaisuus tulla kuulluksi, jos se on hänen 
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Voimassa oleva laki 

etunsa vuoksi ilmeisen tarpeellista. Muutoin 
käsittelyssä noudatetaan soveltuvin osin hal
lintomenettelylain (598/82) 4, 6, 9-11, 16, 
21, 23 ja 24 §:ssä ilmaistuja periaatteita. 

19 a § 
Tämän lain mukaista eläkettä ei saa siirtää 

toiselle ilman eläkelaitoksen suostumusta. 
Sopimus, joka tarkoittaa eläkkeen panttaa
mista, on mitätön. Tämän lain nojalla suori
tettavaa hautausavustusta tai muuta kustan
nusten korvausta ei saa ulosmitata. 

Eläke tai osa siitä voidaan maksaa sosiaa
lihuoltolain (71011982) 6 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun toimielimen hakemuksesta sille 
käytettäväksi eläkkeensaajan tai sellaisen 
henkilön huoltoon, jonka elatukseen eläk
keensaaja toimeentulotuesta annetun lain 
(1412/1997) 2 §:n mukaan on velvollinen 
osallistumaan. Eläkkeen maksamisesta toi
mielimelle voidaan päättää myös siltä osin 
kuin sitä on suoritettava takautuvasti, mutta 
toimielin saa käyttää eläkettä jo annetun toi
meentulotuen korvaamiseen vain siinä ta
pauksessa, että kysymys on toimeentulotues
ta annetun lain 23 §:ssä tarkoitetusta enna
kosta. 

Jos kunta on järjestänyt eläkkeeseen oi
keutetulle laitoshoitoa tai -huoltoa taikka 
perhehoitoa, eläkelaitoksen on kunnan vaati
muksesta maksettava hänelle tuleva eläke 
laitoshoidon tai -huollon taikka perhehoidon 
ajalta kunnalle käytettäväksi sosiaali- ja ter
veydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 
(734!1992) 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

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 takautu
vasti maksettava eläke työttömyyskassalle tai 
kansaneläkelaitokselle siltä osin kuin se vas
taa samalta ajalta maksettua työttömyyspäi
värahan tai työmarkkinatuen määrää. Jos 
työntekijä on väliaikaisesti saanut kansanelä
kelaitoksen maksamaa eläkettä kansaneläke-

Ehdotus 

etunsa vuoksi ilmeisen tarpeellista. A lle 15-
vuotiaan puhevaltaa muussa kuin henkilöä 
koskevassa asiassa käyttää hänen edunvalvo
jansa. Muutoin käsittelyssä noudatetaan so
veltuvin osin hallintomenettelylain 
(598/1982) 4, 6, 9-11, 16, 16 a, 16 b, 21, 
23 ja 24 §:ssä ilmaistuja periaatteita. 

19 a § 
(kumotaan) 



HE 165/1999 vp 29 

Voimassa oleva laki 

lain 45 §:n 2 momentin mukaan samalta 
ajalta, jolta hänelle myönnetään 21 §:n 1 tai 
2 momentissa tarkoitetun valituksen johdosta 
eläkettä takautuvasti, eläkelaitoksen on suo
ritettava takautuvasti maksettava eläke kan
saneläkelaitokselle siltä osin kuin se vastaa 
kansaneläkelaitoksen samalta ajalta liikaa 
maksaman eläkkeen määrää. 

Eläke maksetaan 2-5 momentissa tarkoi
tetuissa tapauksissa 2 momentissa tarkoite
tulle toimielimelle tai kunnalle, työttömyys
kassalle taikka kansaneläkelaitokselle kuiten
kin vain sillä edellytyksellä, että eläkkeen 
maksamista koskeva ilmoitus on tehty eläke
laitokselle vähintään kaksi viikkoa ennen 
eläkkeen maksupäivää. 

19 b § 
Jos eläkkeen hakija on alle 18-vuotias 

taikka jos hän sairauden tai muun syyn takia 
ei pysty itse hakemaan eläkettä ja jos hänel
lä ei ole holhoojaa tai tätä tarkoitusta varten 
määrättyä uskottua miestä, eläkelaitoksen 
hyväksymä hakijan lähiomainen tai muu 
hakijasta pääasiallisesti huolehtiva henkilö 
voi edunvalvojana käyttää hänen puheval
taansa tämän lain mukaista eläkettä koske
vassa asiassa. Eläkkeen hakija, joka on 15 
vuotta täyttänyt, voi kuitenkin yksin käyttää 
puhevaltaa sellaisessa eläkeasiassa, joka kos
kee hänen omalla työllään ansaitsemaansa 
eläkettä. Vastaavasti hän voi myös itse mää
rätä omalla työllään ansaitsemostaan eläk
keestä, jollei tämän lain säännöksistä muuta 
seuraa. 

Edellä 1 momentissa säädetyin edellytyk
sin eläkelaitos voi suorittaa eläkkeen sen 
saajan lähiomaiselle tai muulle henkilölle. 

Perhe-eläke voidaan myöntää määräajaksi, 
jos selvitystä edunjättäjän kuolemasta ei voi
da esittää, mutta on todennäköistä, että 
edunjättäjä on kuollut. 

Jos vanhuus- tai perhe-eläke taikka sellai
nen täysi työkyvyttömyyseläke, jonka suu
ruutta määrättäessä ei ole sovellettu 6 a §:ää, 
on ennen 8 §:n mukaisen yhteensovituksen 
suorittamista pienempi kuin 2,50 markkaa 
kuukaudessa, eläkelaitoksella on oikeus suo
rittaa eläke kertasuorituksena, joka lasketaan 
sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien 

Ehdotus 

19 b § 
Jos se, jonka tämän lain mukaisesta etuu

desta on kysymys, iän, vamman, sairauden 
tai muun syyn takia ei itse pysty hakemaan 
etuutta tai muuten hoitamaan etuutta koske
via asioitaan eikä hänellä ole edunvalvojaa, 
voi eläkelaitoksen hyväksymä asianosaisen 
lähiomainen tai muu henkilö, joka on pää
asiallisesti huolehtinut hänestä, asianosaisen 
puolesta käyttää puhevaltaa tämän lain mu
kaista etuutta koskevassa asiassa. 

Tämän lain mukainen etuus maksetaan 
etuuden saajalle, jolle se on myönnetty, jol
lei laissa toisin säädetä. Etuuden maksami
sesta vajaavaltaiselle tai sille, jonka toimin
takelpoisuutta on rajoitettu, on soveltuvin 
osin voimassa, mitä holhoustoimesta anne
tussa laissa ( 44211999) säädetään. Alle 15-
vuotiaan etuus maksetaan kuitenkin hänen 
edunvalvojalleen. 

Tämän lain mukaista etuutta ei saa siirtää 
toiselle ilman eläkelaitoksen suostumusta. 
Eläkkeen panttaamista tarkoittava sopimus 
on mitätön. Tämän lain nojalla maksettavaa 
hautausavustusta tai muuta kustannusten kor
vausta ei saa ulosmitata. 

Jos vanhuuseläke tai sellainen täysi työky
vyttömyyseläke, jonka suuruutta määrättä
essä ei ole sovellettu 6 a §:ää, on ennen 
8 §:n mukaisen yhteensovituksen suoritta
mista pienempi kuin viisi markkaa kuukau
dessa, eläkelaitos voi maksaa eläkkeen ker
tasuorituksena. Niin ikään eläkelaitos voi 
maksaa kertasuorituksena viittä markkaa pie-
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Voimassa oleva laki 

perusteiden mukaan. Kertasuorituksen saajal
la ei sen jälkeen ole saman eläketapahtuman 
johdosta oikeutta eläkkeeseen niiden työsuh
teiden perusteella, joiden nojalla suoritusta 
vastaava eläke olisi maksettu. Jos määräajak
si myönnetty työkyvyttömyyseläke on mak
settu kertasuorituksena, voidaan eläkkeensaa
jalle kuitenkin myöntää eläke siltä ajalta, 
jonka hänen työkyvyttömyytensä määräajan 
jälkeen jatkuu. Edellä mainittu markkamäärä 
tarkistetaan vuosittain tammikuun alusta sen 
indeksiluvun mukaan, joka vahvistetaan 
9 §:n 2 momentin 1 virkkeen soveltamista 
varten. 

19 c § 
Jos eläkelaitos on myöntänyt työntekijälle 

takautuvasti työkyvyttömyyseläkkeen ja 
työnantaja on maksanut hänelle samalta ajal
ta sairausajan palkkaa, eläke maksetaan tältä 
ajalta hakemuksesta työnantajalle edellyttä
en, että työnantajan hakemus on saapunut 
eläkelaitokselle ennen takautuvasti maksetta
van eläkkeen suorittamista. Eläke maksetaan 
työnantajalle kuitenkin enintään samalta ajal
ta maksetun palkan määräisenä. Eläkettä ei 
makseta työnantajalle siltä osin kuin se on 4 
d §:n 4 momentin perusteella suoritettava 
sairausvakuutusrahastolle eikä myöskään 
siinä tapauksessa, että työnantaja on muun 
lain nojalla saanut korvauksen sairausajalta 
maksamastaan palkasta. 

Ehdotus 

nemmän perhe-eläkkeen tai eläkkeen, joka 
sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yh
teisön alueella liikkuviin palkattuihin työnte
kijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja 
heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N :o 1408!71 perusteella 
maksetaan Suomesta lapselle niiden etuuksi
en, joihin lapsella olisi oikeus Suomesta, ja 
lapsen asuinmaan myöntämien etuuksien 
erotuksena. Kertasuoritus lasketaan sosiaali
ja terveysministeriön vahvistamien perustei
den mukaan. 

Kertasuorituksensaajalla ei sen jälkeen ole 
saman eläketapahtuman vuoksi oikeutta 
eläkkeeseen niiden työsuhteiden perusteella, 
joihin kertasuoritus perustui. Jos määräajaksi 
myönnetty työkyvyttömyyseläke on makset
tu kertasuorituksena, voidaan eläkkeensaajal
le kuitenkin myöntää eläke siltä ajalta, jonka 
hänen työkyvyttömyytensä määräajan jäl
keen jatkuu. 

Edellä 4 momentissa mainittu markkamää
rä tarkistetaan vuosittain tammikuun alusta 
sen indeksiluvun mukaan, joka vahvistetaan 
9 §:n 2 momentin ensimmäisen virkkeen 
soveltamista varten. 

19 c § 
Jos eläkelaitos on myöntänyt työntekijälle 

takautuvasti työkyvyttömyyseläkkeen tai 
kuntoutusrahan ja työnantaja on maksanut 
hänelle samalta ajalta sairausajan palkkaa, 
eläke tai kuntoutusraha maksetaan tältä ajal
ta hakemuksesta työnantajalle, kuitenkin 
enintään samalta ajalta maksetun palkan 
määräisenä. Eläkettä ei makseta työnantajal
le siltä osin kuin se on 4 d §:n 4 momentin 
perusteella suoritettava sairausvakuutusrahas
tolle eikä eläkettä tai kuntoutusrahaa makse
ta työnantajalle myöskään silloin, kun työn
antaja on saanut korvauksen sairausajalta 
maksamastaan palkasta muun lain nojalla. 

Jos työntekijä on saanut työttömyysturva
lain mukaista työttömyyspäivärahaa tai työ
markkinatuesta annetun lain mukaista työ
markkinatukea taikka työvoimapoliittisesta 
aikuiskoulutuksesta annetun lain (763!1990) 
mukaista koulutustukea tai työttömien oma
ehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 
(14021 1997) mukaista koulutuspäivärahaa 
samalta ajalta, jolta hänelle myönnetään elä-



Voimassa oleva laki 
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Ehdotus 

kettä takautuvasti, eläkelaitoksen on työttö
myyskassan tai kansaneläkelaitoksen vaati
muksesta suoritettava takautuvasti maksetta
va eläke työttömyyskassalle tai kansaneläke
laitokselle siltä osin kuin se vastaa samalta 
ajalta maksettua työttömyyspäivärahan, työ
markkinatuen, koulutustuen tai koulutuspäi
värahan määrää. 

Jos työntekijä on väliaikaisesti saanut kan
saneläkelaitoksen maksamaa eläkettä kansan
eläkelain 45 §:n 2 momentin mukaan samal
ta ajalta, jolta hänelle myönnetään 21 §:ssä 
tarkoitetun valituksen johdosta eläkettä ta
kautuvasti, eläkelaitoksen on suoritettava 
takautuva eläke kansaneläkelaitokselle siltä 
osin kuin se vastaa kansaneläkelaitoksen 
samalta ajalta liikaa maksaman eläkkeen 
määrää. Samoin voidaan menetellä, jos työn
tekijä on saanut kansaneläkelain mukaista 
eläkettä samalta ajalta, jolta eläkelaitos 
21 d §:n 2 momentin mukaisesti oikaisee tai 
muutoin tarkistaa myönnetyn eläkkeen mää
rän. 

Jos työntekijä on saanut toimeentulotuesta 
annetun lain (141211997) 23 §:ssä tarkoitet
tua toimeentulotukea ennakkona, samalta 
ajalta takautuvasti myönnettävä eläke tai osa 
siitä maksetaan sosiaalihuoltolain (71 0/1982) 
6 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen 
hakemuksesta sille jo annetun toimeentulo
tuen korvaamiseksi. 

Jos kunta on järjestänyt eläkkeeseen oikeu
tetulle laitoshoitoa tai -huoltoa taikka perhe
hoitoa, eläkelaitoksen on kunnan vaatimuk
sesta maksettava hänelle tuleva eläke lai
toshoidon tai -huollon taikka perhehoidon 
ajalta kunnalle käytettäväksi sosiaali- ja ter
veydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 
(734/1992) 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

Jos työntekijä on saanut opintotukilain 
(6511994) mukaista opintorahaa, aikuisopin
torahaa tai asumislisää samalta ajalta, jolta 
hänelle myönnetään takautuvasti muuta kuin 
osatyökyvyttömyyseläkettä, eläkelaitoksen 
on kansaneläkelaitoksen vaatimuksesta suori
tettava takautuvasti maksettava eläke kan
saneläkelaitokselle siltä osin kuin se vastaa 
samalta ajalta maksetun opintotuen määrää. 

Eläke maksetaan 1-6 momentissa tarkoi
tetuissa tapauksissa työnantajalle, työttö
myyskassalle, kansaneläkelaitokselle, 4 mo
mentissa tarkoitetulle toimielimelle tai kun
nalle, kuitenkin vain sillä edellytyksellä, että 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

eläkkeen maksamista koskeva ilmoitus on 
tehty eläkelaitokselle vähintään kaksi viik
koa ennen eläkkeen maksupäivää. 

21 § 

Mitä 19 b §:ssä säädetään eläkkeen hake
misesta, on vastaavasti voimassa haettaessa 
muutosta eläkelaitoksen, eläketurvakeskuk
sen tai eläkelautakunnan päätökseen. 

Mitä JO c §:n 1 momentin kahdessa en
simmäisessä virkkeessä säädetään asianosai
sen ja edunvalvojan puhevallasta ja kuule
misvelvollisuudesta, on vastaavasti voimassa 
muutoksenhakumenettelyssä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 2000. 

Jos asianosaisen etuus on maksettu hol
hoojalle, huoltajalle tai uskotulle miehelle 
taikka muulle eläkelaitoksen hyväksymälle 
henkilölle tai muulle taholle tämän lain tul
lessa voimaan, etuuden maksaminen tälle 
jatkuu, kunnes eläkelaitokselle on ilmoitettu 
muusta edunvalvojasta, jolla on oikeus nos
taa asianosaisen etuus. 

Lain 19 b §:n 4 momenttiaja 19 c §:n 3 
momenttia sovelletaan myös eläkkeeseen, 
joka on alkanut ennen lain voimaantuloa. 

Lain 19 b §:n 4 momentissa säädetty 
markkamäärä vastaa vuodelle 1966 vahvis
tettua palkkaindeksilukua. 
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2. 

Laki 

lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 13 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 9 päivänä helmikuuta 1 962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työnte-

kijäin eläkelain (134/1962) 13 a §,sellaisena kuin se on laissa /1999, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

13 a § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on soveltu

vin osin lisäksi vastaavasti voimassa, mitä 
säädetään työntekijäin eläkelain 1 §:n 6 ja 7 
momentissa, 3 §:n 2 momentissa, 3 a §:ssä, 
4 §:n 1 ja 5 momentissa, 4 a §:n 2-6 mo
mentissa, 4 b--4 d, 4 f-4 h ja 
4 j-4 n §:ssä, 5 §:n 4 ja 6 momentissa, 5 c, 
7 f-7 h, 8, 8 a-8 g, 9, 9 a, 10, 10 a, 10 c 
ja 12 §:ssä, 12 a §:n 4 ja 5 momentissa, 
13 a, 13 b ja 14 §:ssä, 15 §:n 2 momentissa 
sekä 15 a, 15 b, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 
19 a-19 d, 20, 21, 21 a-21 e, 22 ja 
23 §:ssä säädetään. 

292280E 

Ehdotus 

13 a § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on soveltu

vin osin voimassa, mitä säädetään työnteki
jäin eläkelain 1 §:n 6 ja 7 momentissa, 3 §:n 
2 momentissa, 3 a §:ssä, 4 §:n 1 ja 5 mo
mentissa, 4 a §:n 2-6 momentissa, 
4 b--4 d, 4 f-4 h ja 4 j-4 n §:ssä, 5 §:n 4 
ja 6 momentissa, 5 c, 7 f-7 h, 8, 
8 a-8 g, 9, 9 a, 10, 10 a, 10 c ja 12 §:ssä, 
12 a §:n 4 ja 5 momentissa, 13 a, 13 b ja 
14 §:ssä, 15 §:n 2 momentissa sekä 15 a, 
15 b, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19 b-19 d, 20, 
21, 21 a-21 e, 22 ja 23 §:ssä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 2000. 
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3. 

Laki 

merimieseläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/1956) 21 §, 22 §:n 

3 momentti sekä 40 ja 63 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 21 ja 40 §laissa 880/1994, 22 §:n 3 momentti laissa 1346/1990 ja 

63 §osaksi laissa 94111988, 
muutetaan 28 §:n 10 momentti, 28 b §ja 59 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 28 §:n 10 momentti laissa 1745/1995, 28 b §laissa 1169/1996 ja 

59 §:n 3 momentti mainitussa laissa 880/1994, ja 
lisätään lakiin uusi 2 a ja 28 c §, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

21 § 
Jos eläkkeen hakija on alle 18-vuotias 

taikka jos hän sairauden tai muun syyn takia 
ei pysty itse hakemaan eläkettä ja jos hänel
lä ei ole holhoojaa tai tätä tarkoitusta varten 
määrättyä uskottua miestä, eläkekassan hy
väksymä hakijan lähiomainen tai muu haki
jasta pääasiallisesti huolehtiva henkilö voi 
edunvalvojana käyttää hänen puhevaltaansa 
tämän lain mukaista eläkettä koskevassa asi
assa. Eläkkeen hakija, joka on 15 vuotta 
täyttänyt, voi kuitenkin yksin käyttää puhe-

Ehdotus 

2a§ 
Käsiteltäessä eläkekassassa tämän lain mu

kaista eläketurvan järjestämisvelvollisuutta, 
eläkehakemusta, eläkeoikeutta, eläkkeen 
määrää ja maksamista sekä takaisinperintää 
ja näihin rinnastettavia asioita asianosaiselle 
on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, jos se 
on hänen etunsa vuoksi ilmeisen tarpeellista. 
Alle 15-vuotiaan puhevaltaa muussa kuin 
henkilöä koskevassa asiassa käyttää hänen 
edunvalvojansa. Muutoin käsittelyssä nouda
tetaan soveltuvin osin hallintomenettelylain 
(59811982) 4, 6, 9-11, 16, 16 a, 16 b, 21, 
23 ja 24 §:ssä ilmaistuja periaatteita. 

Eläkekassan toimihenkilö ja hallituksen 
jäsen voi kuitenkin sen estämättä, mitä hal
lintomenettelylain JO §:n 1 momentin 4 ja 5 
kohdassa säädetään, käsitellä asiaa, joka kos
kee eläkekassan eläketurvan järjestänyltä 
työnantajaa tai tällaisen työnantajan palve
luksessa olevaa työntekijää. 

21 § 
(kumotaan) 
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valtaa sellaisessa eläkeasiassa, joka koskee 
hänen omalla työllään ansaitsemaansa elä
kettä. Vastaavasti hän voi myös itse määrätä 
omalla työllään ansaitsemastaan eläkkeestä, 
jollei tämän lain säännöksistä muuta seuraa. 

Edellä 1 momentissa säädetyin edellytyk
sin eläkekassa voi suorittaa eläkkeen sen 
saajan lähiomaiselle tai muulle henkilölle. 

Ehdotus 

22 § 

Tämän lain mukaisen eläkkeen kertasuori- (kumotaan) 
tuksessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä 
työntekijäin eläkelain 19 b §:n 4 momentissa 
on säädetty. 

28 § 

Jos työkyvyttömyyseläke 22 §:n 3 momen
tin mukaisesti suoritetaan kertasuorituksena, 
työkyvyttömyyseläkkeeseen ei sovelleta, mi
tä edellä tässä pykälässä säädetään. 

28 b § 
Jos työntekijä on saanut työttömyysturva

lain mukaista työttömyyspäivärahaa tai työ
markkinatuesta annetun lain mukaista työ
markkinatukea samalta ajalta, jolta hänelle 
myönnetään eläkettä takautuvasti, eläkekas
san on työttömyyskassan tai kansaneläkelai
toksen vaatimuksesta suoritettava takautu
vasti maksettava eläke työttömyyskassalle tai 
kansaneläkelaitokselle siltä osin kuin se vas
taa samalta ajalta maksetun työttömyyspäi
värahan tai työmarkkinatuen määrää. 

Jos työntekijä on väliaikaisesti saanut kan
saneläkelaitoksen maksamaa eläkettä kansan
eläkelain 45 §:n 2 momentin mukaan samal
ta ajalta, jolta hänelle myönnetään 59 §:ssä 
tarkoitetun valituksen johdosta eläkettä ta
kautuvasti, eläkekassan on suoritettava ta
kautuvasti maksettava eläke kansaneläkelai
tokselle siltä osin kuin se vastaa kansanelä
kelaitoksen samalta ajalta liikaa maksaman 
eläkkeen määrää. 

Jos kunta on järjestänyt eläkkeeseen oikeu
tetulle laitoshoitoa tai -huoltoa taikka perhe
hoitoa, eläkekassan on kunnan vaatimuksesta 
maksettava hänelle tuleva eläke laitoshoidon 

Jos työkyvyttömyyseläke 28 b §:n 4 mo
mentin mukaisesti suoritetaan kertasuorituk
sena, työkyvyttömyyseläkkeeseen ei sovelle
ta, mitä edellä tässä pykälässä säädetään. 

28 b § 
Jos se, jonka tämän lain mukaisesta etuu

desta on kysymys, iän, vamman, sairauden 
tai muun syyn takia ei itse pysty hakemaan 
etuutta tai muuten hoitamaan etuutta koske
via asioitaan eikä hänellä ole edunvalvojaa, 
voi eläkekassan hyväksymä asianosaisen 
lähiomainen tai muu henkilö, joka pääasialli
sesti huolehtii hänestä, asianosaisen puolesta 
käyttää puhevaltaa tämän lain mukaista 
etuutta koskevassa asiassa. 

Tämän lain mukainen etuus maksetaan 
etuuden saajalle, jolle se on myönnetty, jol
lei laissa toisin säädetä. Etuuden maksami
sesta vajaavaltaiselle tai sille, jonka toimin
takelpoisuutta on rajoitettu, on soveltuvin 
osin voimassa, mitä holhoustoimesta anne
tussa laissa (44211999) säädetään. Alle 15-
vuotiaan etuus maksetaan kuitenkin hänen 
edunvalvojalleen. 

Tämän lain mukaista etuutta ei saa siirtää 
toiselle ilman eläkelaitoksen suostumusta. 
Eläkkeen panttaamista tarkoittava sopimus 
on mitätön. Tämän lain nojalla maksettavaa 
hautausavustusta tai muuta kustannusten kor
vausta ei saa ulosmitata. 
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tai -huollon taikka perhehoidon ajalta kun
nalle käytettäväksi sosiaali- ja terveyden
huollon asiakasmaksuista annetun lain 
(734/ 1992) 14 §: ssä tarkoitetulla tavalla. 

Eläke maksetaan 1-3 momentissa tarkoi
tetuissa tapauksissa työttömyyskassalle, kan
saneläkelaitokselle tai kunnalle kuitenkin 
vain sillä edellytyksellä, että eläkkeen mak
samista koskeva ilmoitus on tehty eläkekas
salle vähintään kaksi viikkoa ennen eläkkeen 
maksupäivää. 

Ehdotus 

Tämän lain mukaisen eläkkeen kertasuori
tuksessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä 
työntekijäin eläkelain 19 b §:n 4-6 mo
mentissa säädetään. 

28 c § 
Jos työntekijä on saanut työttömyysturva

lain mukaista työttömyyspäivärahaa tai työ
markkinatuesta annetun lain mukaista työ
markkinatukea taikka työvoimapoliittisesta 
aikuiskoulutuksesta annetun lain (763/ 1990) 
mukaista koulutustukea tai työttömien oma
ehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 
(140211997) mukaista koulutuspäivärahaa 
samalta ajalta, jolta hänelle myönnetään elä
kettä takautuvasti, eläkekassan on työttö
myyskassan tai kansaneläkelaitoksen vaati
muksesta suoritettava takautuvasti maksetta
va eläke työttömyyskassalle tai kansaneläke
laitokselle siltä osin kuin se vastaa samalta 
ajalta maksettua työttömyyspäivärahan, työ
markkinatuen, koulutustuen tai koulutuspäi
värahan määrää. 

Jos työntekijä on väliaikaisesti saanut kan
saneläkelaitoksen maksamaa eläkettä kansan
eläkelain 45 §:n 2 momentin mukaan samal
ta ajalta, jolta hänelle myönnetään 59 §:ssä 
tarkoitetun valituksen johdosta eläkettä ta
kautuvasti, eläkekassan on suoritettava ta
kautuva eläke kansaneläkelaitokselle siltä 
osin kuin se vastaa kansaneläkelaitoksen 
samalta ajalta liikaa maksaman eläkkeen 
määrää. Samoin voidaan menetellä, jos työn
tekijä on saanut kansaneläkelain mukaista 
eläkettä samalta ajalta, jolta eläkekassa 
61 §:n 2 momentin mukaisesti oikaisee tai 
muutoin tarkistaa myönnetyn eläkkeen mää
rän. 

Jos työntekijä on saanut toimeentulotuesta 
annetun lain (141211997) 23 §:ssä tarkoitet
tua toimeentulotukea ennakkona, samalta 
ajalta takautuvasti myönnettävä eläke tai osa 
siitä maksetaan sosiaalihuoltolain (71 0! 1982) 
6 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen 
hakemuksesta sille jo annetun toimeentulo-
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40§ 
Käsiteltäessä eläkekassassa tämän lain mu

kaista eläketurvan järjestämisvelvollisuutta, 
eläkehakemusta, eläkeoikeutta, eläkkeen 
määrää ja maksamista sekä takaisinperintää 
ja näihin rinnastettavia asioita asianosaiselle 
on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, jos se 
on hänen etunsa vuoksi ilmeisen tarpeellista. 
Muutoin käsittelyssä noudatetaan soveltuvin 
osin hallintomenettelylain (598!82) 4, 6, 
9-11, 16, 21, 23 ja 24 §:ssä ilmaistuja peri
aatteita. 

Ehdotus 

tuen korvaamiseksi. 
Jos kunta on järjestänyt eläkkeeseen oikeu

tetulle laitoshoitoa tai -huoltoa taikka perhe
hoitoa, eläkekassan on kunnan vaatimuksesta 
maksettava hänelle tuleva eläke laitoshoidon 
tai -huollon taikka perhehoidon ajalta kun
nalle käytettäväksi sosiaali- ja terveyden
huollon asiakasmaksuista annetun lain 
(7 3411992) 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

Jos työntekijä on saanut opintotukilain 
(65!1994) mukaista opintorahaa, aikuisopin
torahaa tai asumislisää samalta ajalta, jolta 
hänelle myönnetään takautuvasti muuta kuin 
osatyökyvyttömyyseläkettä, eläkekassan on 
kansaneläkelaitoksen vaatimuksesta suoritet
tava takautuvasti maksettava eläke kansan
eläkelaitokselle siltä osin kuin se vastaa sa
malta ajalta maksetun opintotuen määrää. 

Eläke maksetaan 1-5 momentissa tarkoi
tetuissa tapauksissa työttömyyskassalle, kan
saneläkelaitokselle, 3 momentissa tarkoite
tulle toimielimelle tai kunnalle, kuitenkin 
vain sillä edellytyksellä, että eläkkeen mak
samista koskeva ilmoitus on tehty eläkekas
salle vähintään kaksi viikkoa ennen eläkkeen 
maksupäivää. 

40§ 
(kumotaan) 

59§ 

Mitä 21 §:ssä säädetään eläkkeen hakemi
sesta, on vastaavasti voimassa haettaessa 
muutosta eläkekassan tai eläkelautakunnan 
päätökseen. 

Mitä 2 a §:n 1 momentin kahdessa ensim
mäisessä virkkeessä säädetään asianosaisen 
ja edunvalvojan puhevallasta ja kuulemisvel
vollisuudesta, on vastaavasti voimassa muu
toksenhakumenettelyssä. 
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63 § 
Tämän lain nojalla suoritettavaa eläkettä ei 

saa siirtää toiselle. Tämän lain nojalla suori
tettavaa hautausavustusta tai muuta kustan
nusten korvausta ei saa ulosmitata. 

Asianomaisen sosiaalilautakunnan esity k
sestä eläkekassan hallitus voi kuitenkin mää
rätä, että eläke tai sen osa maksetaan sosiaa
lilautakunnalle eläkkeensaajan huoltoon käy
tettäväksi. 

4. 

Ehdotus 

63 § 
(kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 2000. 

Jos asianosaisen etuus on maksettu hol
hoojalle, huoltajalle tai uskotulle miehelle 
taikka muulle eläkekassan hyväksymälle 
henkilölle tai muulle taholle tämän lain tul
lessa voimaan, etuuden maksaminen tälle 
jatkuu, kunnes eläkekassalle on ilmoitettu 
muusta edunvalvojasta, jolla on oikeus nos
taa asianosaisen etuus. 

Lain 28 c §:n 2 momenttia sovelletaan 
myös eläkkeeseen, joka on alkanut ennen tä
män lain voimaantuloa. 

Laki 

yrittäjien eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun yrittäjien eläkelain (468/1969) 2 §:n 2 mo

mentti, 7 §:n 4 momentti, 12 §ja 17 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 2 momentti, 7 §:n 4 momentti ja 12 § laissa 1002/1997 ja 

17 §:n 1 momentti laissa 225/1998, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

2 § 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu vakuutus 
voidaan ottaa takautuvasti kulumassa oleval
ta ja sitä välittömästi edeltäneeltä viideltä 
kalenteri vuodelta. V akuotusta ei saa ottaa 
yrittäjän kuoleman jälkeen, ellei eläketurva
keskus kuolinpesän osakkaan hakemuksesta 
erityisestä syystä toisin päätä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu vakuutus 
voidaan ottaa takautuvasti kulumassa oleval
ta ja sitä välittömästi edeltäneeltä kolmelta 
kalenterivuodelta. Vakuutusta ei saa ottaa 
yrittäjän kuoleman jälkeen, ellei eläketurva
keskus kuolinpesän osakkaan hakemuksesta 
erityisestä syystä toisin päätä. 
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Eläkkeen perusteena oleva työtulo saadaan 
jakamalla vahvistettujen ja työntekijäin elä
kelain 9 §:n mukaisesti tarktstettujen työtu
lojen yhteismäärä vastaavalla ajalla. Jos elä
kelaitoksen oikeus vakuutusmaksun saami
seen on menetetty 12 §:n 5 momentin mu
kaisesti, vähennetään siltä kalenterivuodelta, 
jolta vakuutusmaksu on vanhentunut, eläk
keen perusteena olevaa työtuloa ottaen huo
mioon saamatta jääneet vakuutusmaksut si
ten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. 
Jos yrittäjälle on vahvistettu työtuloa 23 
vuoden iän täyttämisen jälkeiseltä ajalta, 
eläkkeen perusteena olevaa työtuloa määrät
täessä jätetään sanotun iän täyttämistä edel
täneet työtulot ja vastaava aika huomioon 
ottamatta. 

12 § 
Jos yrittäjä on laiminlyönyt tämän lain 

mukaisen vakuutuksen ottamisen eikä keho
tuksen saatuaan korjaa laiminlyöntiään elä
keturvakeskuksen määräämässä kohtuullises
sa ajassa, eläketurvakeskus ottaa vakuutuk
sen yrittäjän puolesta (pakkovakuuttaminen). 
Tällöin eläkelaitos vahvistaa hankitun selvi
tyksen tai sen puuttuessa arvion perusteella 
yrittäjälle työtulon ja perii vakuutusmaksun, 
jonka eläkelaitos voi laiminlyönnin ajalta 
korottaa enintään kaksinkertaiseksi. Tarkem
mat ohjeet korotuksen määräämisestä antaa 
eläketurvakeskus. 

Jos yrittäjä on laiminlyönyt vakuutusmak
sun suorittamisen, eläkelaitoksella on oikeus 
periä sille suorituksen viivästymisen ajalta 
korkolain (633/1982) 4 §:n 3 momentissa 
tarkoitetun korkokannan mukainen vuotui
nen viivästyskorko. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun laimin
lyönnin sattuessa työtuloa ei saa vahvistaa 
pitemmältä ajalta takautuvasti kuin kulumas
sa olevalta ja sitä välittömästi edeltäneeltä 
kahdelta kalenterivuodelta. Jos vakuuttamis
velvollisuus on laiminlyöty tätä aikaisem
malta ajalta, oikeus tämän lain mukaiseen 
eläkkeeseen on tältä osin menetetty. Y rittä
jän ilmoituksesta eläkelaitos voi kuitenkin 

Ehdotus 

7 § 

Eläkkeen perusteena oleva työtulo saadaan 
jakamalla vahvistettujen ja työntekijäin elä
kelain 9 §:n mukaisesti tarkistettujen työtu
lojen yhteismäärä vastaavalla ajalla. Jos elä
kelaitoksen oikeus vakuutusmaksun saami
seen on menetetty 12 §:n 6 momentin mu
kaisesti, vähennetään siltä kalenterivuodelta, 
jolta vakuutusmaksu on vanhentunut, eläk
keen perusteena olevaa työtuloa ottaen hu<?
mioon saamatta jääneet vakuutusmaksut si
ten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. 
Jos yrittäjälle on vahvistettu työtulo 23 vuo
den iän täyttämisen jälkeiseltä ajalta, eläk
keen perusteena olevaa työtuloa määrättäessä 
jätetään sanotun iän täyttämistä edeltäneet 
työtulot ja vastaava aika huomioon ottamat
ta. 

12 § 
Jos yrittäjä on laiminlyönyt tämän lain 

mukaisen vakuutuksen ottamisen eikä keho
tuksen saatuaan korjaa laiminlyöntiään elä
keturvakeskuksen määräämässä kohtuullises
sa ajassa, eläketurvakeskus ottaa vakuutuk
sen yrittäjän puolesta (pakkovakuuttaminen). 
Tällöin eläkelaitos vahvistaa hankitun selvi
tyksen tai sen puuttuessa arvion perusteella 
yrittäjälle työtulon ja perii vakuutusmaksun. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun laimin
lyönnin sattuessa työtulo vahvistetaan tämän 
lain mukaisen yrittäjätoiminnan alkamisesta 
lukien. Työtuloa ei kuitenkaan vahvisteta 
takautuvasti pidemmältä ajalta kuin kulu
massa olevalta ja sitä välittömästi edeltäneel
tä kolmelta kalenterivuodelta. Jos vakuutta
misvelvollisuus on laiminlyöty tätä aikai
semmalta ajalta, oikeus tämän lain mukai
seen eläkkeeseen on tältä osin menetetty. 

Jos yrittäjä on pakkovakuutettu, häneen ei 
sovelleta 9 §:n 2 momenttia. 

Eläkelaitos voi korottaa vakuuttamisvelvol
lisuutensa laiminlyöneen yrittäjän vakuutus
maksun laiminlyönnin ajalta enintään kak
sinkertaiseksi. Tarkemmat ohjeet korotuksen 
määräämisestä antaa eläketurvakeskus. 

Jos yrittäjä on laiminlyönyt vakuutusmak
sun suorittamisen, eläkelaitoksella on oikeus 
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vahvistaa hänelle työtulon kolmelta edellä 
mainittuja kalenterivuosia edeltävältä kalen
terivuodelta. Vakuutus tulee voimaan maini
tulta ajalta vain, jos yrittäjä suorittaa tältä 
ajalta vahvistetun työtulon perusteella mää
rätyn vakuutusmaksun kuuden kuukauden 
kuluessa työtulon vahvistamista koskevan 
päätöksen antamisesta. 

Jos yrittäjä on pakkovakuutettu, häneen ei 
sovelleta 9 §:n 2 momenttia. 

V akuotusmaksu on perittävä maksuvelvol
liselta viimeistään maksuunpanovuotta välit
tömästi seuraavan viiden kalenterivuoden 
kuluessa. Muutoin oikeus maksun saamiseen 
on menetetty. Eläkkeensaajan maksamatta 
jääneet vakuutusmaksut voidaan vähentää 
eläkkeestä siten kuin asetuksella tarkemmin 
säädetään. 

17 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on soveltu

vin osin lisäksi vastaavasti voimassa, mitä 
työntekijäin eläkelain 2 §:n 2 momentissa, 
3 §:n 1 ja 2 momentissa, 3 a, 4, 4 a-4 h, 
4 j-4 n §:ssä, 5 §:n 1 momentissa, 2 mo
mentin 1 kohdassa, 3, 4 ja 6 momentissa, 
5 a-5 c, 7 g, 7 h, 8, 8 a-8 g, 9, 9 a, 10 ja 
10 c §:ssä, 11 §:n 1 ja 2 momentissa, 12 §:n 
1 momentin 5 kohdassa ja 4 momentissa 
sekä 14, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 
19 a-19 e, 20, 21, 21 a-21 e ja 22 §:ssä 
säädetään. 

Ehdotus 

periä sille suorituksen viivästymisen ajalta 
korkolain (633/1982) 4 §:n 3 momentissa 
tarkoitetun korkokannan mukainen vuotui
nen viivästyskorko. 

Vakuutusmaksu on perittävä maksuvelvol
liselta viimeistään maksuunpanovuotta välit
tömästi seuraavan viiden kalenterivuoden 
kuluessa. Muutoin oikeus maksun saamiseen 
on menetetty. Eläkkeensaajan maksamatta 
jääneet vakuutusmaksut voidaan vähentää 
eläkkeestä siten kuin asetuksella tarkemmin 
säädetään. 

17 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on soveltu

vin osin lisäksi vastaavasti voimassa, mitä 
säädetään työntekijäin eläkelain 2 §:n 2 mo
mentissa, 3 §:n 1 Ja 2 momentissa, 3 a, 4, 4 
a-4 h, 4 j-4 n §:ssä, 5 §:n 1 momentissa, 
2 momentm 1 kohdassa, 3, 4 ja 6 mo
mentissa, 5 a-5 c, 7g, 7 h, 8, 8 a-8 g, 9, 
9 a, 10 ja 10 c §:ssä, 11 §:n 1 ja 2 momen
tissa, 12 §:n 1 momentin 5 kohdassa ja 4 
momentissa sekä 14, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 
19, 19 b-19 e, 20, 21, 21 a-21 e ja 
22 §:ssä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 2000. 

Lain 2 §:n 2 momenttia sovelletaan vakuu
tukseen, jota koskeva hakemus tulee vireille 
lain tultua voimaan. 

Lain 12 §:n 2 momenttia sovelletaan työ
tulon vahvistamispäätökseen, joka annetaan 
eläketurvakeskuksen lain voimaantulon jäl
keen antaman pakkovakuuttamispäätöksen 
perusteella. 
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Laki 

maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain ( 467 11969) 

3 §:n 2 momentti, 8 i §:n 1 momentti, 12 §ja 19 §:n 1 ja 3 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 2 momentti ja 8 i §:n 1 momentti laissa 1003/1997 ja 12 § 

viimeksi mainitussa laissa ja laissa 913/1981 sekä 19 §:n 1 momentti laissa 224/1998 ja 3 
momentti laissa 751/1974, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu vakuutus 
voidaan ottaa takautuvasti kulumassa oleval
ta ja sitä välittömästi edeltäDeeitä viideltä 
kalenterivuodelta. Vakuutusta ei saa ottaa 
yrittäjän kuoleman jälkeen, ellei maata
lousyrittäjien eläkelaitos kuolinpesän osak
kaan hakemuksesta erityisestä syystä toisin 
päätä. 

8 i § 
Eläkkeen perusteena oleva työtulo saadaan 

jakamalla vahvistettujen ja työntekijäin elä
kelain 9 §:n mukaisesti tarkistettujen työtu
lojen yhteismäärä vastaavalla ajalla. Jos elä
kelaitoksen oikeus vakuutusmaksun saami
seen on menetetty 12 §:n 4 momentin mu
kaisesti, vähennetään siltä kalenterivuodelta, 
jolta vakuutusmaksu on vanhentunut, eläk
keen perusteena olevaa työtuloa ottaen huo
mioon saamatta jäänyt vakuutusmaksu siten 
kuin asetuksella tarkemmin säädetään. 

12 § 
Jos maatalousyrittäjä on laiminlyönyt tä

män lain mukaisen vakuutuksen ottamisen 
eikä kehotuksen saatuaan korjaa laiminlyön
tiään maatalousyrittäjien eläkelaitoksen mää
räämässä kohtuullisessa ajassa, maata
lousyrittäjien eläkelaitos vahvistaa hankki
mansa selvityksen tai sen puuttuessa arvion 
perusteella työtulon ja perii vakuutusmaksun 

292280E 

Ehdotus 

3 § 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu vakuutus 
voidaan ottaa takautuvasti kulumassa oleval
ta ja sitä välittömästi edeltäneeltä kolmelta 
kalenteri vuodelta. Vakuutusta ei saa ottaa 
yrittäjän kuoleman jälkeen, ellei maata
lousyrittäjien eläkelaitos kuolinpesän osak
kaan hakemuksesta erityisestä syystä toisin 
päätä. 

8 i § 
Eläkkeen perusteena oleva työtulo saadaan 

jakamalla vahvistettujen ja työntekijäin elä
kelain 9 §:n mukaisesti tarkistettujen työtu
lojen yhteismäärä vastaavalla ajalla. Jos elä
kelaitoksen oikeus vakuutusmaksun saami
seen on menetetty 12 §:n 5 momentin mu
kaisesti, vähennetään siltä kalenterivuodelta, 
jolta vakuutusmaksu on vanhentunut, eläk
keen perusteena olevaa työtuloa ottaen huo
mioon saamatta jäänyt vakuutusmaksu siten 
kuin asetuksella tarkemmin säädetään. 

12 § 
Jos maatalousyrittäjä on laiminlyönyt tä

män lain mukaisen vakuutuksen ottamisen 
eikä kehotuksen saatuaan korjaa laiminlyön
tiään maatalousyrittäjien eläkelaitoksen mää
räämässä kohtuullisessa ajassa, maata
lousyrittäjien eläkelaitos vahvistaa hankki
mansa selvityksen tai sen puuttuessa arvion 
perusteella työtulon ja perii vakuutusmaksun 
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(pakkovakuuttaminen). Eläkelaitos voi lai
minlyönnin ajalta korottaa vakuutusmaksun 
enintään kaksinkertaiseksi. 

Jos maatalousyrittäjä on laiminlyönyt va
kuutusmaksun suorittamisen, eläkelaitoksella 
on oikeus periä sille suorituksen viivästymi
sen ajalta korkolain (633/1982) 4 §:n 3 mo
mentissa tarkoitetun korkokannan mukainen 
vuotuinen viivästyskorko. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun laimin
lyönnin sattuessa työtuloa ei saa vahvistaa 
pitemmältä ajalta takautuvasti kuin kulumas
sa olevalta ja sitä välittömästi edeltäneeltä 
kahdelta kalenterivuodelta. Jos vakuuttamis
velvollisuus on laiminlyöty sanottua aikai
semmalta ajalta, oikeus tämän lain mukai
seen eläkkeeseen on tältä osin menetetty. 
Maatalousyrittäjän ilmoituksesta eläkelaitos 
voi kuitenkin vahvistaa työtulon kolmelta 
edellä mainittuja kalenterivuosia edeltävältä 
kalenterivuodelta. Vakuutus tulee voimaan 
mainitulta ajalta vain, jos maatalousyrittäjä 
suorittaa tältä ajalta vahvistetun työtulon 
perusteella määrätyn vakuutusmaksun kuu
den kuukauden kuluessa työtulon vahvista
mista koskevan päätöksen antamisesta. 

Vakuutusmaksu on perittävä maksuvelvol
liselta viimeistään maksuunpanovuotta välit
tömästi seuraavan viiden kalenterivuoden 
kuluessa. Muutoin oikeus maksun saamiseen 
on menetetty. Eläkkeensaajan maksamatta 
jääneet tämän lain ja maatalousyrittäjien ta
paturmavakuutuslain ( 1026/1981) mukaiset 
vakuutusmaksut voidaan vähentää eläkkeestä 
siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. 

Maatalousyrittäjän hakiessa 4 §:n 1 mo
mentissa tarkoitettua vapautusta vakuutta
misvelvollisuudesta tai 15 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua muutosta eläkelaitos voi keskeyt
tää vakuutusmaksun perinnän, kunnes va
pautushakemus tai muutoksenhaku on käsi
telty. Kun maatalousyrittäjä hakee työkyvyt
tömyyseläkettä, voi eläkelaitos niin ikään 
keskeyttää perinnän, kunnes hakemus on 
ratkaistu. 

19 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on soveltu

vin osin lisäksi vastaavasti voimassa, mitä 
työntekijäin eläkelain 2 §:n 2 momentissa, 
3 a, 4, 4 a-4 h, 4 j-4 n §:ssä, 5 §:n 1 mo
mentissa, 2 momentin 1 kohdassa, 3, 4 ja 6 
momentissa, 5 a-5 c, 7 g, 7 h, 8, 8 a-8 g, 

Ehdotus 

(pakkovakuuttaminen). 
Edellä 1 momentissa tarkoitetun laimin

lyönnin sattuessa työtulo vahvistetaan tämän 
lain mukaisen m aatalousy rittäjätoim innan 
alkamisesta lukien. Työtuloa ei kuitenkaan 
vahvisteta takautuvasti pidemmältä ajalta 
kuin kulumassa olevalta ja sitä välittömästi 
edeltäneeltä kolmelta kalenterivuodelta. Jos 
vakuuttamisvelvollisuus on laiminlyöty tätä 
aikaisemmalta ajalta, oikeus tämän lain mu
kaiseen eläkkeeseen on tältä osin menetetty. 

Eläkelaitos voi korottaa vakuuttamisvelvol
lisuutensa laiminlyöneen maatalousyrittäjän 
vakuutusmaksun laiminlyönnin ajalta enin
tään kaksinkertaiseksi. 

Jos maatalousyrittäjä on laiminlyönyt va
kuutusmaksun suorittamisen, eläkelaitoksella 
on oikeus periä sille suorituksen viivästymi
sen ajalta korkolain (633/1982) 4 §:n 3 mo
mentissa tarkoitetun korkokannan mukainen 
vuotuinen viivästyskorko. 

Vakuutusmaksu on perittävä maksuvelvol
liselta viimeistään maksuunpanovuotta välit
tömästi seuraavan viiden kalenterivuoden 
kuluessa. Muutoin oikeus maksun saamiseen 
on menetetty. Eläkkeensaajan maksamatta 
jääneet tämän lain ja maatalousyrittäjien ta
paturmavakuutuslain ( 1026/1981) mukaiset 
vakuutusmaksut voidaan vähentää eläkkeestä 
siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. 

Maatalousyrittäjän hakiessa 4 §:n 1 mo
mentissa tarkoitettua vapautusta vakuutta
misvelvollisuudesta tai 15 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua muutosta eläkelaitos voi kes
keyttää vakuutusmaksun perinnän, kunnes 
vapautushakemus tai muutoksenhaku on 
käsitelty. Kun maatalousyrittäjä hakee työ
kyvyttömyyseläkettä, eläkelaitos voi niin 
ikään keskeyttää perinnän, kunnes hakemus 
on ratkaistu. 

19 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on soveltu

vin osin lisäksi vastaavasti voimassa, mitä 
säädetään työntekijäin eläkelain 2 §:n 2 mo
mentissa, 3 a, 4, 4 a-4 h, 4 j-4 n §:ssä, 
5 §:n 1 momentissa, 2 momentm 1 kohdas
sa, 3, 4 ja 6 momentissa, 5 a-5 c, 7 g, 7 h, 
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9, 9 aja 10 c §:ssä, 11 §:n 1 ja 2 momentis
sa, 12 §:n 1 momentin 5 kohdassa sekä 14, 
16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 19 a-19 e, 20, 
21, 21 a-21 e ja 22 §:ssä säädetään. 

Työntekijäin eläkelain 8 §:n 1 ja 5 mo
mentin säännöksiä sovellettaessa tämän lain 
mukainen eläke on rinnastettava työntekijäin 
eläkelain perusteella saatavaan eläkkeeseen 
ja tämän lain mukaiseen eläkkeeseen oikeut
tava työtulo otettava huomioon sanottujen 
säännösten edellyttämää korkeinta eläkkeen 
perusteena olevaa palkkaa valittaessa. Maa
talousyrittäjän tämän lain mukaisena eläk
keen perusteena olevana työtulona pidetään 
tällöin kuitenkin vähintään 6 000 markkaa 
vuodessa. 

6. 

Ehdotus 

8, 8 a-8 g, 9, 9 aja 10 c §:ssä, 11 §:n 1 ja 
2 momentissa, 12 §:n 1 momentin 5 kohdas
sa sekä 14, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 
19 b-19 e, 20, 21, 21 a-21 e ja 22 §:ssä. 

Työntekijäin eläkelain 8 §:n 1 ja 5 mo
mentin säännöksiä sovellettaessa tämän lain 
mukainen eläke on rinnastettava työntekijäin 
eläkelain perusteella saatavaan eläkkeeseen 
ja tämän lain mukaiseen eläkkeeseen oikeut
tava työtulo otettava huomioon sanottujen 
säännösten edellyttämää korkeinta eläkkeen 
perusteena olevaa palkkaa valittaessa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 2000. 

Lain 3 §:n 2 momenttia sovelletaan vakuu
tukseen, jota koskeva hakemus tulee vireille 
lain tultua voimaan. 

Lain 12 §:n 2 momenttia sovelletaan lain 
voimaantulon jälkeen annettuun pakkova
kuuttamispäätökseen. 

Lain 19 §:n 3 momenttia sovelletaan sel
laiseen eläkkeeseen, jossa eläketapahtuma 
sattuu tämän lain tultua voimaan. 

Laki 

luopumiseläkelain 24 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 4 päivänä tammikuuta 1974 annetun luopumiseläkelain (16/1974) 24 §:n 1 mo

mentti, sellaisena kuin se on laissa 88511994, seuraavasti: 

24 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on luopu

miseläkkeestä soveltuvin osin voimassa, mi
tä työntekijäin eläkelain 9, 10 c, 16, 17, 
17 a, 17 b, 18, 19, 19 a-19 d, 20, 21, 
21 a-21 e ja 22 §:ssä sekä maatalousyrittä-

24 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on luopu

miseläkkeestä soveltuvin osin voimassa, mi
tä säädetään työntekijäin eläkelain 9, 10 c, 
16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 19 b-19 d, 
20, 21, 21 a-21 e ja 22 §:ssä sekä maata-
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jien eläkelain 16-18 §:ssä ja 19 §:n 4 mo
mentissa säädetään. 

7. 

Ehdotus 

lousyrittäjien eläkelain 16-18 §:ssä ja 
19 §:n 4 momentissa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 2000. 

Laki 

maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 43 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä 28 päivänä joulukuuta 1990 

annetun lain (131711990) 43 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 883/1994, seuraa
vasti: 

Voimassa oleva laki 

43 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on sukupol

venvaihdoseläkkeestä soveltuvin osin voi
massa, mitä työntekijäin eläkelain 8 g, 9, 9 a 
ja 10 c §:ssä, 12 §:n 1 momentin 5 kohdas
sa, 16 §:ssä, 17 §:n 2 ja 3 momentissa, 
17 a §: ssä, 18 §:n 2 ja 3 momentissa, 
19 a §:ssä, 19 b §:n 1 ja 2 momentissa sekä 
19 d, 20, 21 ja 21 a-21 e §:ssä sekä maata
lousyrittäjien eläkelain 16 ja 17 §:ssä sekä 
19 §:n 5 ja 6 momentissa säädetään. 

Ehdotus 

43 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on sukupol

venvaihdoseläkkeestä soveltuvin osin voi
massa, mitä säädetään työntekijäin eläkelain 
8 g, 9, 9 aja 10 c §:ssä, 12 §:n 1 momentin 
5 kohdassa, 16 §:ssä, 17 §:n 2 ja 3 momen
tissa, 17 a §:ssä, 18 §:n 2 ja 3 momentissa, 
19 b §:n 1-3 momentissa sekä 19 c §:n 
2-7 momentissa, 19 d, 20, 21 ja 
21 a-21 e §:ssä sekä maatalousyrittäjien 
eläkelain 16 ja 17 §:ssä ja 19 §:n 5-7 mo
mentissa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 2000. 
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8. 

Laki 

maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun 

lain (1330/1992) 37 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se laissa 884/1994, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

37 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on luopu

miskorvauksesta soveltuvin osin voimassa, 
mitä työntekijäin eläkelain 9, 9 a ja 
10 c §:ssä, 12 §:n 1 momentin 5 kohdassa, 
16 §:ssä, 17 §:n 2 ja 3 momentissa, 
17 a §:ssä, 18 §:n 2 ja 3 momentissa, 
19 a §:ssä, 19 b §:n 1 ja 2 momentissa sekä 
19 d, 20, 21 ja 21 a-21 e §:ssä sekä maa
talousyrittäjien eläkelain 16-18 §:ssä ja 
19 §:n 5 ja 6 momentissa säädetään. 

9. 

Ehdotus 

37 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on luopu

miskorvauksesta soveltuvin osin voimassa, 
mitä säädetään työntekijäin eläkelain 9, 9 a 
ja 10 c §:ssä, 12 §:n 1 momentin 5 kohdas
sa, 16 §:ssä, 17 §:n 2 ja 3 momentissa, 
17 a §:ssä, 18 §:n 2 ja 3 momentissa, 
19 b §:n 1-3 momentissa sekä 19 c §:n 
2-7 momentissa, 19 d, 20, 21 ja 
21 a-21 e §:ssä sekä maatalousyrittäjien 
eläkelain 16-18 §:ssä ja 19 §:n 5-7 mo
mentissa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 2000. 

Laki 

maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 40 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalousyrittäjien luopumistuesta 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain 

(1293/1994) 40 §:n 1 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

40§ 
Jollei tästä laista muuta johdu, on luopu-

40§ 
Jollei tästä laista muuta johdu, on luopu-
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mistuesta soveltuvin osin voimassa, mitä 
työntekijäin eläkelain 8 g, 9 ja 9 a §:ssä, 
12 §:n 1 momentin 5 kohdassa, 16 §:ssä, 
17 §:n 2 ja 3 momentissa, 17 a §:ssä, 18 §:n 
2 ja 3 momentissa, 19 a §:ssä, 19 b §:n 1 ja 
2 momentissa sekä 19 d, 20, 21 ja 
21 a-21 e §:ssä sekä maatalousyrittäjien 
eläkelain 16-18 §:ssä sekä 19 §:n 5 ja 6 
momentissa säädetään. 

Ehdotus 

mistuesta soveltuvin osin voimassa, mitä 
säädetään työntekijäin eläkelain 8 g, 9, 9 a 
ja JO c §:ssä, 12 §:n 1 momentin 5 kohdas
sa, 16 §:ssä, 17 §:n 2 ja 3 momentissa, 
17 a §:ssä, 18 §:n 2 ja 3 momentissa, 
19 b §:n 1-3 momentissa sekä 19 c §:n 
2-7 momentissa, 19 d, 20, 21 ja 
21 a-21 e §:ssä sekä maatalousyrittäjien 
eläkelain 16-18 §:ssä ja 19 §:n 5-7 mo
mentissa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 2000. 


