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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkelain 53 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Suomen uuden perustuslain mukaan kan
saneläkelaitoksen valtuutettujen lukumääräs
tä tulee säätää lailla. Tämän vuoksi kansan
eläkelakia ehdotetaan muutettavaksi. Ehdo
tuksen mukaan valtuutettujen lukumäärä säi
lyisi nykyisellään. Varavaltuutettujen luku
määrää vähennettäisiin kuitenkin 

292326E 

siten, että jokaiselle valtuutetulle valittaisiin 
nykyisen kahden asemesta vain yksi varaval
tuutettu. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan samanaikaisesti kuin Suomen perustus
laki 1 päivänä maaliskuuta 2000. 
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PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

Valtiopäiväjärjestyksen (7/1928) 83 a §:n 
mukaan eduskunta asettaa kaksitoista valtuu
tettua valvomaan kansaneläkelaitoksen hal
lintoa ja toimintaa sekä vahvistaa heille joh
tosäännön. Valtuutettujen valinnasta sääde
tään valtiopäiväjärjestyksen 83 a §:n 2 ja 3 
momentissa. Kansaneläkelaitoksen valtuute
tuista ja heidän tehtävistään säädetään kan
saneläkelain (347/1956) 53 ja 54 §:ssä. Kan
saneläkelain 53 §:n mukaan valtuutetut valit
see eduskunta, joka myös vahvistaa heille 
ohjesäännön. Kansaneläkelain 53 §:n mu
kaan valtuutettujen lukumäärästä säädetään 
valtiopäiväjärjestyksessä. Eduskunta on vah
vistanut kansaneläkelaitoksen valtuutettujen 
johtosäännön (165/1938), jossa kansaneläke
lain 54 §:n ohella säädetään valtuutettujen 
tehtävistä sekä järjestäytymisestä ja palk
kiosta. Kansaneläkelain 54 §:n mukaan val
tuutettujen tulee valvoa eläkelaitoksen hal
lintoa ja toimintaa, valita tarpeellinen määrä 
tilintarkastajia ja varatiHotarkastajia sekä 
vahvistaa heille johtosääntö. Lisäksi heidän 
tulee vahvistaa eläkelaitoksen tilinpäätös 
sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja lisätylle hallitukselle sekä 
päättää muista lain tai sen nojalla heidän 
päätettävikseen säädetyistä asioista. V altuu
tettujen tulee vuosittain antaa toiminnastaan 
kertomus eduskunnalle. 

Uusi Suomen perustuslaki tulee voimaan 1 
päivänä maaliskuuta 2000. Sen 36 §:n 1 mo
mentin mukaan eduskunta valitsee valtuute
tut valvomaan kansaneläkelaitoksen hallintoa 
ja toimintaa sen mukaan kuin lailla tar
kemmin säädetään. Perustuslain 52 §:n mu
kaan eduskunta voi hyväksyä valitsemalleen 
toimielimelle johtosäännön. Säännökset vas
taavat asiallisesti valtiopäiväjärjestyksen 
83 a §:ää. 

Hallituksen esityksessä (HE 111998 vp) 
uudeksi perustuslaiksi todetaan, että uudella 
perustuslailla ei ole tarkoitus muuttaa kan
saneläkelaitoksen valtiosääntöoikeudellista 
asemaa, vaan laitos toimisi edelleen edus
kunnan valvonnassa. Tarkoituksena on 

myös, että valtuutettujen lukumäärä säilyisi 
nykyisellään. Koska perustuslaissa ei kuiten
kaan enää säädettäisi kansaneläkelaitoksen 
valtuutettujen lukumäärästä, varavaltuutetuis
ta eikä valtuutettujen tehtävistä, tulisi maini
tun hallituksen esityksen mukaan tarvittavat 
säännökset ottaa kansaneläkelakiin. Hallituk
sen esityksen mukaan tarkoitus on myös val
mistella perustuslain säätämisen välttämättä 
edellyttämät tavallisten lakien muutosesityk
set siten, että ne tulisivat voimaan samanai
kaisesti uuden perustuslain kanssa. 

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan kan
saneläkelain 53 §:ää muutettavaksi siten, että 
siinä säädettäisiin kansaneläkelaitoksen val
tuutettujen lukumäärästä ja varavaltuutetuis
ta. Kansaneläkelain 53 §:ssä ehdotetaan sel
vyyden vuoksi säädettäväksi, että eduskunta 
hyväksyy valtuutetuille johtosäännön. Perus
tuslaissa ei säädetä valtuutettujen toimikau
desta. Sen vuoksi kansaneläkelain 53 §:n 2 
momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että 
valtuutetut asetetaan vaalikauden ensimmäi
sillä valtiopäivillä koko vaalikaudeksi. Kan
saneläkelain 54 §:ään, jossa säädetään val
tuutettujen tehtävistä, ei ehdoteta muutoksia. 
Tarkemmat säännökset tehtävistä voidaan 
edelleen antaa eduskunnan hyväksymässä 
johtosäännössä. 

Jokaiselle valtuutetulle valitaan nykyisin 
kaksi varavaltuutettua. Käytännössä toinen 
varavaltuutettu on vain harvoin osallistunut 
valtuutettujen toimintaan. Tämän vuoksi va
ravaltuutettujen määrää ehdotetaan vähennet
täväksi siten, että valtuutetulle valitaan ny
kyisen kahden sijasta yksi varavaltuutettu. 
Tämä vastaa käytäntöä myös muissa edus
kunnan valitsemissa toimielimissä. 

Ehdotus kansaneläkelain 53 §:n muuttami
seksi sisältää vain perustuslain edellyttämät 
muutokset valtuutettujen valtiosääntöoikeu
delliseen asemaan. 

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole valtiontaloudellisia vai
kutuksia. 
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3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveys
ministeriössä virkatyönä. Valmistelun yh
teydessä on kuultu Kansaneläkelaitosta, 
Kansaneläkelaitoksen vaituotettuja ja oikeus
ministeriötä. 

4. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi
vänä maaliskuuta 2000. 

Suomen perustuslain voimaantulojärjeste
lyistä annetun lain (732/1999) 2 §:n mu
kaan ennen perustuslain voimaantuloa valit
tujen perustuslain 36 §:ssä tarkoitettujen toi
mielinten toimikausi jatkuu valitsemispää
töksen mukaisesti. Vastaava voimaantu
losäännös ehdotetaan otettavaksi kansanelä
kelakiin. Täten kansaneläkelaitoksen valtuu
tetut jatkavat nykyisessä kokoonpanossa va
litsemispäätöksen mukaisesti. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 

Laki 

kansaneläkelain 53 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (34711956) 53 §seuraavasti: 

53§ 
Eduskunta valitsee kaksitoista valtuutettua 

ja kullekin heistä yhden varavaltuutetun val
vomaan kansaneläkelaitoksen hallintoa ja 
toimintaa sekä hyväksyy valtuutetuille joh
tosäännön. 

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999 

Valtuutetut asetetaan vaalikauden ensim
mäisillä valtiopäivillä koko vaalikaudeksi. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis
kuuta 2000. 

Ennen lain voimaantuloa valittujen val
tuutettujen toimikausi jatkuu valitsemispää
töksen mukaisesti. 

Tasavallan presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho 
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Liite 

Laki 

kansaneläkelain 53 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/1956) 53 §seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

53§ 
Valtuutetut valitsee eduskunta, joka myös 

vahvistaa heille ohjesäännön. Valtuutettujen 
lukumäärästä on säädetty valtiopäiväjärjes
tyksessä. 

Ehdotus 

53§ 
Eduskunta valitsee kaksitoista valtuutettua 

ja kullekin heistä yhden varavaltuutetun val
vomaan kansaneläkelaitoksen hallintoa ja 
toimintaa sekä hyväksyy valtuutetuille joh
tosäännön. 

Valtuutetut asetetaan vaalikauden ensim
mäisillä valtiopäivillä koko vaalikaudeksi. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis
kuuta 2000. 

Ennen lain voimaantuloa valittujen 
valtuutettujen toimikausi jatkuu valitsemis
päätöksen mukaisesti. 


