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Hallituksen esitys Eduskunnalle rekisteröityjen lisäeläkejär
jestelyjen sulkemisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan työntekijäin eläke
lain mukaisen rekisteröidyn lisäeläketurvan 
sulkemista siten, että uusia lisäeläkejärjeste
lyjä ei enää voitaisi vakuuttaa muissa eräissä 
erityistilanteissa. Voimassa olevat lisäeläke
vakuutukset kuitenkin säilyisivät, mutta uu
sia työntekijöitä ei voisi tulla lisäeläketurvan 
piiriin, eikä lisäeläkevakuutuksissa voisi teh
dä eläkkeen saamisen ehtoja tai eläkkeen 
määrää koskevia parannuksia. Työntekijän 
oikeus itse jatkaa rekisteröityä lisäeläkeva
kuutusta säilyisi ennallaan. Myös vapaaeh
toisen peruseläketurvan järjestäminen ulko
mailla työskenteleville ja luottamustoimessa 
oleville henkilöille olisi edelleen mahdollis
ta. 
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Myös yrittäjien eläkelain ja maatalousyrit
täjien eläkelain mukainen rekisteröity lisä
eläketurva suljettaisiin siten, ettei uusia lisä
eläkejärjestelyjä voitaisi enää vakuuttaa. 
Voimassa olevia lisäeläkejärjestelyjä voitai
siin kuitenkin jatkaa, ja edelleenkin olisi 
mahdollista vapaaehtoisesti vakuuttaa sellai
nen yrittäjä, jonka työtulo on vähimmäistyö
tuloa pienempi. Niin ikään vapaaehtoisesti 
voitaisiin edelleen vakuuttaa maatilatalouden 
työhön osallistuva perheyrityksen jäsen, jolle 
ei makseta palkkaa. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan vuoden 2001 alusta. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Johdanto 

Yksityisten alojen lakisääteisen työeläke
järjestelmän alkuvaiheessa peruseläkkeen 
taso jäi monista syistä alhaiseksi. Muun 
muassa peruseläkkeen tavoitetaso oli 42 pro
senttia eläkepalkasta kun taas monissa va
paaehtoisissa eläkejärjestelyissä tavoitteena 
oli 60 prosentin eläketaso. Näistä syistä 
myös yksityisten alojen lakisääteisessä elä
kejärjestelmässä katsottiin tarpeelliseksi, että 
eläketurvaa voitiin parantaa vapaaehtoisella 
rekisteröidyllä lisäeläkevakuutuksella. Lisä
eläkejärjestelyllä eläketurvan tavoitetaso voi
tiin nostaa 60 prosentiin tai jopa julkisen 
eläkejärjestelmän tavoitetason mukaiseen 66 
prosentiin. Lisäksi joidenkin työntekijäryh
mien kohdalla oli tarvetta alentaa lakisääteis
tä vanhuuseläkeikää lisäeläkejärjestelyllä. 

Vuoden 1975 tasokorotus, jolla yksityisten 
alojen lakisääteisen peruseläkkeen tavoiteta
so nostettiin 42 prosentista 60 prosenttiin, 
merkitsi lisäeläketurvan tarpeen olennaista 
pienentymistä. Tämä merkitsi myös rekiste
röityjen lisäeläkevakuutuksien maksutulon 
vastaavaa pienentymistä. 

Rekisteröidyissä lisäeläkejärjestelyissä va
kuutuksenottajina voivat olla työntekijäin 
eläkelain (395/1961; TEL) mukaisesti va
kuuttamisvelvolliset työnantajat sekä yrittäji
en eläkelain (468/1969; YEL) ja maata
lousyrittäjien eläkelain (467/1969; MYEL) 
piiriin kuuluvat yrittäjät sekä jatkovakuutuk
sissa aikaisemmm työnantajan vakuuttamina 
TEL-lisäeläkevakuutuksen piiriin kuuluneet 
työntekijät. 

Vaihtoehtona rekisteröidylle TEL-lisäelä
kevakuutukselle lisäeläketurva voidaan jär
jestää vapaamuotoisella ryhmäeläkevakuu
tuksella henkivakuutusyhtiössä, eläkekassas
sa tai -säätiössä. Rekisteröity TEL-lisäeläke
vakuutus liittyy kiinteästi lakisääteiseen pe
ruseläkevakuutukseen ja se vastaa rakenteel
taan ja eläkkeen saamisen ehtojen osalta 
suurelta osin peruseläkevakuutusta. Tällaista 
lakisääteistä sidosta lakisääteiseen peruselä
keturvaan ei ole vapaamuotoisissa ryhmäelä
kevakuutuksissa. Siten niissä vakuutettavat 
etuudet ja eläkkeen saamisen ehdot voidaan 
määritellä kulloinkin ilmenevän tarpeen mu
kaisesti joustavarumin kuin rekisteröidyssä 
lisäeläkevakuutuksessa. Voimassa olevia 
TEL-lisäeläkevakuutuksia onkin jossain 

määrin lakkautettu ja tilalle on otettu vapaa
muotoinen ryhmäeläkevakuutus. 

2. Nykytila 

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Yksityisten alojen rekisteröidystä lisäelä
keturvasta säädetään TEL:n 11 §:ssä, 
MYEL:n 11 §:ssä ja YEL:n 11 §:ssä. 

TEL:n 11 §:n 1 momentin mukaan jos 
työnantaja järjestää työntekijälle eläketurvan 
vapaaehtoisesti 1 c §:n 3 momentin nojalla 
(vapaaehtoinen peruseläkevakuutus) taikka 
järjestää muutoin paremman eläketurvan 
kuin edellä 4-9 §:ssä on säädetty, tai si
sällyttää eläketurvaan hautausavustuksen 
tai muun sellaisen edun suorittamisen, 
jota ei edellytetä vähimmäisehdoissa (va
paaehtoinen lisäeläkevakuutus), on hä
nellä oikeus niillä ehdoilla, jotka asian
omainen ministeriö määrää, saattaa täl
lainen eläkejärjestelmänsä tämän lain 
alaiseksi rekisteröimällä se eläketurva
keskuksessa, minkä jälkeen lisäeläkeva
kuutukseen noudatetaan soveltuvin osin 
tämän lain säännöksiä. 

TEL:n 11 §:n 2 momentissa on säännökset 
siitä, kuinka lisäeläketurvan määrä lasketaan, 
jos vanhuuseläke alkaa muusta ajankohdasta 
kuin eläkeiän täyttämistä seuraavan kuukau
den alusta. Pykälän 3 momentissa on sään
nökset siitä, kuinka lisäeläkevakuutuksen 
vakuutusmaksu jaetaan työnantajan ja työn
tekijän kesken, työntekijän lisäeläkettä kos
kevasta vapaakirjaoikeudesta ja työntekijän 
oikeudesta itse jatkaa lisäeläkevakuutusta. 
Pykälän 4 momentissa säädetään työnantajan 
oikeudesta pidättää työntekijän vakuutus
maksuosuus tämän palkasta. 

MYEL:n 11 §:n 1 momentin mukaan maa
talousyrittäjällä on oikeus sosiaali- ja ter
veysministeriön vahvistamin ehdoin ja pe
rustein järjestää itselleen ja omaisilleen elä
keturva, joka on tämän lain edellyttämää 
eläketurvaa parempi tai sisällyttää järjestä
määnsä eläketurvaan hautausavustuksen tai 
muun sellaisen edun suorittamisen, jota ei 
edellytetä vähimmäisehdoissa. Lisäksi lain
kohdassa säädetään, että vakuutusmaksu täs
sä tarkoitetusta lisäedusta voidaan suorittaa 
myös kertamaksuna. 
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MYEL:n 11 §:n 2 momentissa on saan
nökset vapaaehtoisen eläketurvan järjestämi
sestä sellaiselle maatalousyrittäjälle, jonka 
työtulo tai viljelmän pinta-ala on pienempi 
kuin mitä pakollinen MYEL-vakuuttamisvel
vollisuus edellyttää. Pykälän 3 momentin 
mukaan 2 momenttia sovelletaan myös maa
tilatalouden työhön osallistuvaan sellaiseen 
perheyrityksen jäseneen, jolle ei makseta 
palkkaa. 

YEL:n 11 §:n 1 momentissa on muita kuin 
maatalousyrittäjiä koskeva MYEL:n 11 §:n 1 
momenttia vastaava säännös. YEL:n 11 §:n 
2 momentissa säädetään vapaaehtoisen elä
keturvan järjestämisestä, kun YEL-työtulo 
on pienempi kuin mitä pakollinen YEL- va
kuuttamisvelvollisuus edellyttää. 

Lisäetujen rakenne ja puitteet on määritel
ty sosiaali- ja terveysministeriön päätöksillä 
työntekijäin eläkelain 11 §:ssä tarkoitettujen 
vapaaehtoisten lisäetujen rekisteröiruiseh
dOista (STMp 745/1966) sekä maatalousyrit
täjien eläkelain 11 §:ssä ja yrittäjien eläke
lain 11 §:ssä tarkoitetun eläketurvan rekiste
röiruisehdoista (STMp 67511969). Tarkem
mat määräykset lisäetujen sisällöstä on an
nettu eläketurvakeskuksen hallituksen vah
vistamilla rekisteröimiskelpoisten lisäetujen 
kartalla. 

Työeläkevakuutusyhtiössä vakuutettu lisä
eläke määritellään vakuutussopimuksessa, 
johon liittyvät sosiaali- ja terveysministeriön 
hyväksymät lisäeläkevakuutusten vakuu
tusehdot sekä sosiaali- ja terveysministeriön 
16 päivänä joulukuuta 1985 vahvistamat 
työeläkelakien mukaisten vapaaehtoisten li
säetujen vapaakirjan ehdot ja perusteet niihin 
myöhemmin tehtyinen muutoksineen. Mak
sujen ja vastuiden laskentaperusteet on mää
ritelty rekisteröidyn lisäeläkevakuutuksen 
erityisperusteissa, jotka ovat eläkevakuu
tusyhtiöille yhteiset. Eläkekassoissa ja -sää
tiöissä etuudet määritellään eläkekassojen ja 
-säätiöiden säännöissä ja niillä on vastaavan
sisältöiset laskentaperusteet kuin työeläkeva
kuutusyhtiöillä. 

Rekisteröity lisäeläkevakuutus voi sisältää 
joko vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttö
myyseläkkeen tai perhe-eläkkeen tai nämä 
kaikki yhdessä. Työkyvyttömyyseläke sisäl
tää myös yksilöllisen varhaiseläkkeen. Lisä
eläkejärjestely voi sisältää myös hau
tausavustuksen. Kokonaiseläkkeen tavoiteta
so on enintään 66 prosenttia eläkepalkasta. 
Tämä tavoitetaso saavutetaan 25-40 vuo
dessa. 

TEL:n mukainen lisäeläke määritellään 
yleensä siten, että se yhdessä saman työsuh
teen peruseläkkeen kanssa on tavoitetason 
suuruinen prosentti työsuhteen eläkepalkasta. 
Lisäksi lisäeläkettä rajoitetaan siten, että se 
vakuutussopimuksessa tarkemmin määritelty
jen muiden eläkkeiden kanssa on tavoite
tason mukainen prosenttimäärä eläkepalkas
ta. Vanhuuseläkeiäksi voidaan valita myös 
65 vuotta alempi ikä, joka ei voi kuitenkaan 
olla 55 ikävuotta alhaisempi. Lisäeläkeva
kuutukseen pääsemiseksi voidaan asettaa 
odotusaika siten, että työntekijä pääsee lisä
eläkejärjestelmään mukaan vasta oltuaan 
tietyn ajan, kuitenkin enintään viisi vuotta, 
työnantajan palveluksessa tai täytettyään tie
tyn alaikärajan, joka saa olla korkeintaan 35 
vuotta. Vakuutuksenottaja voi periä osan 
lisäeläkevakuutuksen aiheuttamista kustan
nuksista vakuutetuilta omana maksuosuute
na, joka voi olla enintään puolet lisäeläke
vakuutuksen maksusta. 

Ennen vuotta 1994, kun peruseläke karttui 
1 ,5 prosenttia vuodessa 65 vuoden ikään 
saakka, lisäetu voitiin määritellä vakuutusso
pimuksissa yksinkertaisesti "tavoitetason ja 
peruseläkkeen erotuksena". TEL:n mukaista 
lisäetua oli vanhuus-, työkyvyttömyys- ja 
työttömyyseläkkeen korotus peruseläkkeen 
tasosta eli periaatteessa korotus oli sama 
kaikissa mainituissa eläkelajeissa. Vuoden 
1994 alusta ja sen jälkeen voimaan tulleet 
peruseläkkeen karttumisprosenttimuutokset 
ja lukuisat muut peruseläketurvaan tulleet 
muutokset ovat kuitenkin romuttaneet van
han laskusäännön "tavoitetason ja peruseläk
keen erotuksena". Nykyisin lisäetu on määri
teltävä vakuutussopimuksissa erikseen jo
kaista eri eläkelajia varten. Järjestelmä onkin 
nykyisin vaikeaselkoinen ja sen hoidon han
kaluus ja hinnanmuodostus ovat johtaneet 
siihen, että eläkevakuutusyhtiöt eivät nykyi
sin aktiivisesti tarjoa vakuutuksia. 

Myös TEL:n voimaantulovaiheeseen liitty
vä lisäeläkkeen tarve on olennaisesti vähen
tynyt eikä uusia TEL:n mukaisia lisäeläke
järjestelyjä enää juurikaan tehdä. Uudet lisä
eläkevakuutukset syntyvät lähinnä vanhasta 
kannasta yhtiöittämisten tai muiden vastaavi
en järjestelyjen seurauksena tai korvattaessa 
julkisen sektorin eläketurvaa yksityistämisen 
yhteydessä. 

YEL:n mukainen lisäeläkejärjestely on 
nykyisin jossain määrin TEL-lisäeläkejärjes
telyä suositumpi. Se on yrittäjän kannalta 
selkeämpi kuin vapaamuotoinen yksilöllinen 
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lisäeläkejärjestely, koska YEL:n mukaisen 
lisäeläkejärjestelyn vakuutusmaksut on hy
väksytty kokonaisuudessaan vähennyskelpoi
siksi verotuksessa kun taas vapaamuotoisten 
lisäeläkevakuutusten vakuutusmaksujen vä
hennysoikeus on verotuksessa rajoitettu. 
YEL:n mukaista lisäeläketurvaa käytetään 
jonkin verran myös vuotuisen työtulon va
kuuttamiseen YEL:n perusvakuutuksen aset
tamaa ylärajaa, joka vuoden 2000 indeksi
tasossa on 482.994,92 markkaa vuodessa, 
suuremmaksi. 

Vuoden 1997 tilastojen mukaan työnanta
jia, joilla on TEL:n mukainen lisäeläkeva
kuutus, on noin 2 200 kappaletta. Lisäeläke
järjestelyjen piiriin kuuluu 56 500 eläkkeen
saajaa ja 70 000 sellaista vakuutettua, joille 
muodostuu lisäeläkettä. Vapaakirjoja on noin 
220 000 kappaletta. Vuonna 1998 lisäeläke
järjestelyjen piiriin kuului 58 500 eläkkeen
saajaa. 

TEL:n piiriin kuuluvista lisäeläkevakuute
tuista valtaosa eli noin 70 prosenttia on va
kuutuksissa, joiden piiriin ei enää oteta uusia 
vakuutettuja eli vakuutukset ovat suljettuja. 
Vakuutusten lukumäärästä laskettuna suljet
tuja vakuutuksia on noin 35 prosenttia. Ai
noastaan yhdellä eläkekassalla on voimassa 
rekisteröity lisäeläkevakuutus ja sellaisia 
eläkesäätiöitä, joissa olisi rekisteröity lisäetu, 
ei enää ole. 

Seuraavassa on markkamäärätietoja TEL
lisäeläkkeestä: 

1997 1998 
mmk mmk 

Vakuutusmaksutulo 285,7 319,2 
Tasausmaksutulo 78,4 6,7 
Eläkemeno 991,4 1 007,4 
Vastuuvelka 6 221,7 6 438,0 

Sosiaali- ja terveysministeriön vuoden 
1999 lopulla lisäeläkevakuutuksen erityispe
rusteissa vahvistaman tasausmaksuosuuden 
vuoksi vakuutusmaksut nousivat huomatta
vasti vuoden 2000 alusta, mikä lisännee lisä
eläkevakuutusten lakkauttamista. 

Vuonna 1996 YEL:n mukaisia lisäeläkeva
kuutuksia oli noin 400, niistä vastuuvelka 
oli noin 164 miljoonaa markkaa ja maksutu
lo 12,9 miljoonaa markkaa. Vuonna 1997 
YEL-lisäeläkkeen maksutulo oli 15 miljoo
naa markkaa ja vuonna 1998 15,1 miljoo
naa markkaa. 

MYEL:n mukaisia lisäeläkevakuutuksia ei 
enää ole. Vanhuuseläkkeellä on tällä hetkellä 
viisi MYEL-lisäeläkevakuutettua ja seitse
mällä henkilöllä on MYEL-lisäeläkevapaa
kirja. 

2.2. Nykytilan arviointi 

Rekisteröity lisäeläkevakuutus liittyy kiin
teästi peruseläkevakuutukseen, muun muassa 
vakuutuksen sisältämät etuudet ja eläkkeen 
saamisen ehdot noudattavat peruseläkkeen 
periaatteita. Peruseläketurvan muuttuessa 
myös lisäeläkevakuutus on mukautettu pe
rusturvassa tapahtuneisiin muutoksiin. Tästä 
johtuen lisäeläkevakuutus onkin nykymuo
dossaan varsin monimutkainen ja sen yllä
pito on kallista. Lisäeläkevakuutuksen hoi
tokustannustuotot eivät nykyisellään kuiten
kaan riitä hoidosta aiheutuviin kustannuk
siin. Vakuutuskannan vähentyessä myös 
maksutulo alenee. Sen sijaan hoitokustan
nukset eivät alene samassa suhteessa, jolloin 
hoitokustannusalijäämä entisestään suurenee. 

Yksityisten alojen eläkejärjestelmässä osa 
peruseläkkeistä aiheutuvista kustannuksista 
jaetaan eläkelaitosten yhteisesti kustannetta
viksi eläkelaitosten välisen tasausjärjestel
män kautta. Myös osa lisäeläkkeistä kustan
netaan tasausjärjestelmän kautta. Tasausjär
jestelmän kautta kustannetaan lisäeläkkeistä 
muun muassa indeksisidonnaisuudesta aiheu
tuva eläkemeno, työttömyyseläkkeet ja osit
tain myös maksuvapautusaikana karttuneet 
eläkkeet. Näiden eläkemenojen kustantami
seen käytetään lisäeläkevakuutusmaksuun 
sisältyvä tasausosan sekä sijoitustuotoista 
lisäeläkevakuutuksen vastuuveialle saatu tas
kuperustekoron ja rahastokoron erotusta vas
taava tuotto. Vakuutusmaksun tasausosa mi
toitetaan siten, että nämä tuotot yhteensä 
riittävät mainittuihin eläkemenoihin. Ta
sausosaa mitoitettaessa joudutaan tekemään 
oletuksia muun muassa korkotason ja TEL
indeksin kehityksestä vuosikymmeniksi 
eteenpäin. Maksu on erittäin herkkä käytet
täville oletuksille ja siksi tasausmaksun mi
toittaminen on vaikeaa. 

Jälkeenpäin tarkasteltuna onkin osoittautu
nut, että TEL-lisäeläkevakuutuksen vakuu
tusmaksun tasausosa oli ennen 1980-luvun 
puoliväliä ainakin ajoittain alimitoitettu joh
tuen muun muassa korkeasta inflaatiosta ja 
siihen nähden alhaisesta laskuperustekorosta. 
Rahoitusvajetta on siten syntynyt ennen mai
nittua ajankohtaa karttuneista lisäeläkkeistä. 
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Myöhemmin tehdyillä vakuutusmaksuperus
teiden muutoksilla maksutasoa on korjattu. 
Voimassa olevien laskuperusteiden mukai
nen vakuutusmaksutaso on nykyisen käsityk
sen mukaan riittävä, joten uutta vajetta ei 
pitäisi syntyä. 

V akuutuksenottajalta perittävä vakuutus
maksu määrätään lopullisena siten, että mak
sulla kustannetaan vakuutusaikana karttuneet 
tulevat eläkkeet kokonaisuudessaaan. Mak
sua ei kuitenkaan teknisistä syistä kokonaan 
rahastoida tulevia eläkkeitä varten, vaan 
maksun tasausosa käytetään heti kunakin 
vuonna maksettavien lisäeläkkeiden kustan
tamiseen perus- ja lisäeläkevakuutuksen yh
teisessä tasauspoolissa. Näin ollen lisäeläke
vakuutuksen maksusuoritukset tasauspooliin 
toisaalta ja pooliin kuuluvat lisäeläkemenot 
toisaalta kohdistuvat eri aikaan, joten suori
tusten välille syntyy jaksotusero. Jakso
tuserolla ei kuitenkaan ole vaikutusta perus
eläketurvan kustannuksiin, jos lisäeläkeva
kuutuksen vakuutusmaksutaso on oikein mi
toitettu. 

Koska kuitenkin vakuutusmaksutaso oli 
aikaisemmin liian alhainen, tästä jäi eläkejär
jestelmälle pysyvä kustannusrasite, joka tu
lee perusvakuutuksen kustannettavaksi. Lisä
eläkemenot kasvavat vuosittain edelleen lisä
eläkevakuutettujen jäädessä eläkkeelle. Kun 
samaan aikaan lisäeläkevakuutuskanta supis
tuu, pienenevät myös lisäeläkevakuutuksen 
tuotot tasauspooliin. Näin ollen vaikka va
kuutusmaksukannasta ei enää synny uutta 
kustannusvajetta, vuotuinen nettomääräinen 
perusvakuutuksen puolelta tarvittava rahoi
tustarve kasvaa edelleen markkamääräisesti. 

ETA-sopimukseen liittymisen yhteydessä 
Suomi sitoutui siihen, että henkivakuutusyh
tiöissä harjoitettu lakisääteinen eläkevakuu
tustoiminta eriytetään muusta henkivakuutus
toiminnasta (79/26/ETY). Eriyttämisvaati
muksen taustalla oli Euroopan yhteisöjen 
komission pyrkimys varmistaa EY:n piirissä 
harjoitettavan henkivakuutustoiminnan ter
veiden kilpailuolosuhteiden toteutuminen. 

3. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

3.1. Tavoitteet ja keinot niiden 
saavuttamiseksi 

Rekisteröity lisäeläkejärjestely otettiin ai
koinaan perustellusti osaksi lakisääteistä elä-

keturvajärjestelmäämme ja se on täyttänyt 
tehtävänsä hyvin. Sittemmin työeläkelain
säädännössä tehdyt muutokset ovat kuitenkin 
johtaneet siihen, että rekisteröity lisäeläkejär
jestely on nykyisellään varsin monimutkai
nen ja sen ylläpito on kallista. Vakuutuskan
nan pienentyessä korkeita hoitokustannuksia 
joudutaan kattamaan yhä pienenevällä va
kuutuskannalla. Lisäetu on rakenteeltaan 
jäykkä eikä etuuksia voida valita kulloinkin 
ilmenevän tarpeen mukaan. Sen vuoksi eh
dotetaan, että uusien rekisteröityjen lisäelä
kevakuutusten myöntäminen lopetetaan. Voi
massaolevat lisäeläkevakuutukset jäisivät 
edelleen voimaan, mutta ne suljettaisiin si
ten, että niiden piiriin ei pääsääntöisesti voi
taisi rekisteröidä uusia henkilöitä. Lisäksi 
sulkemisen jälkeen voimaan jääviin lisäelä
kevakuutuksiin sallittaisiin vain tulevien 
lainmuutosten vuoksi mahdollisesti tarvitta
vat sopeuttamismuutokset. 

Lisäeläkejärjestelyn sulkeminen koskisi 
myös tilanteita, joissa julkisen sektorin elä
keturva korvataan TEL-peruseläketurvalla. 
Tällöin mahdollisesti tarvittavaa lisäeläketur
vaa ei voitaisi enää vakuuttaa rekisteröidyllä 
lisäeläkevakuutuksella. 

Apteekkialalla on voimassa sopimus eräis
tä lisäeduista, jotka on toteutettu rekiste
röidyllä lisäeläkkeellä. Rekisteröityjen lisä
eläkejärjestelyjen sulkeminen ei vaikuta 
edellä mainitulla sopimuksella taatun eläke
turvan aineelliseen sisältöön. Uuden henki
löstön lisäeläketurva toteutetaan erikseen 
sovittavalla tavalla. 

Rekisteröidyn lisäeläkejärjestelyn sulkemi
sen jälkeen vakuutusmaksutulo ja kuormitus
tulo alenisivat edelleen nykyisestään, mutta 
tasausjärjestelmän kustannukset jatkuisivat 
edelleen. Koska vakuutettujen ja eläkkeen
saajien määrä vähitellen pienenisi, myös hoi
tokustannukset ja rahoitustarve tasausjärjes
telmästä ajan myötä vähenevät. 

3.2. Keskeiset ehdotukset 

Ehdotuksen mukaan uusia lisäeläkevakuu
tuksia ei voitaisi enää rekisteröidä TEL:n 
alaiseksi 31 päivänä joulukuuta 2000 jäl
keen. Mainitun päivän jälkeen myöskään 
voimassa oleviin TEL-lisäeläkevakuutuksiin 
ei pääsääntöisesti voitaisi rekisteröidä uusia 
työntekijöitä. Ennen vuotta 2001 vakuutuk
seen rekisteröidyt työntekijät voisivat kuiten
kin tulla lisäedun piiriin, vaikka lisäetuuden 
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piiriin pääsemisen edellyttämä odotusaika ei 
lain voimaan tullessa olisi vielä täyttynyt. 
Eläketurvakeskuksen vahvistama rekisteröi
tyjen lisäetujen kartta säilyisi periaatteiltaan 
entisenlaisena. 

Vapaaehtoisten lisäetujen vakuuttaminen ei 
jatkossa olisi mahdollista määrällisen lisä
edun eikä eläkkeen saamisen ehtojen laajen
nuksen osalta. Siten poistettaisiin mahdolli
suus alempaan eläkeikään ja perhe-eläkkeen 
saamisen ehtojen laajennukseen uusissa jär
jestelyissä myös peruseläkkeen puolelta. 
Myös mahdollisuus hautausavustukseen 
poistuisi. 

Rekisteröityjen lisäetujen kartassa sallitaan 
nykyisin muun muassa eläkeiän alentaminen 
jollekin työntekijäryhmälle heti alkavana 
eläkkeenä kertasuorituksena sellaisissa lisä
eläkejärjestelyissä, joissa on määrällinen 
vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyys
eläkkeen korotus. Tällaiset tasausjärjestel
män kannalta kustannusneutraalit varhaiselä
keratkaisut sallittaisiin edelleenkin voimassa 
olevalle TEL-lisäeläkevakuutuskannalle. 
Myös TEL:n 11 §:n 1 momentin mukainen 
peruseläkkeen järjestäminen vapaaehtoisesti 
ulkomailla työskenteleville samoin kuin 
luottamustoimessa olevien henkilöiden va
kuuttaminen TEL:n 1 b §:n nojalla olisi 
edelleen mahdollista. Niin ikään työntekijäl
lä olisi edelleen nykyisenlainen oikeus jat
kaa itse työnantajan aikanaan ottamaa lisä
eläkevakuutusta. 

Pääsääntöisesti siis uusia TEL:n mukaisia 
lisäeläkevakuutuksia ei voitaisi enää tehdä 
eikä uusia työntekijöitä voisi enää tulla lisä
eläkejärjestelyjen piiriin. Kohtuullisuuden 
vuoksi tästä sallittaisiin kuitenkin eräitä 
poikkeuksia. 

Työeläkelainsäädännössä noudatetaan 
yleensä työoikeudellisia periaatteita. Työsuh
teen päättyminen kuitenkin eroaa työ
oikeudellisesta työsuhteen päättymisestä. 
TEL:n 2 §:n 2 momentissa olevan erityis
säännöksen mukaan TEL:a sovellettaessa 
työsuhde päättyy sen päivän lopussa, jolta 
sen perusteella viimeksi maksettiin palkkaa 
ennen työsuhteen katkeamista. Soveltamis
käytännön mukaan TEL-työsuhde voidaan 
kuitenkin pitää yhdenjaksoisena, jos työnte
kijä on palkatta pois työstä enintään vuoden 
ajan ja työoikeudellinen työsuhde palkatto
man poissaolon aikana jatkuu edelleen. Jos 
palkaton työstä poissaolo jatkuu yli vuoden, 
tulee TEL-työsuhde katkaistavaksi. Sen si
jaan TEL-työsuhde jatkuu yhdenjaksoisena 

yrityksen sulautuessa ja jakautuessa sekä 
liikkeen luovutuksissa samoin kuin työnteki
jän siirtyessä konsernin sisällä työnantajalta 
toiselle. Edellisessä kappaleessa tarkoitettuja 
poikkeustilanteita olisivat yrityksen omista
Jan ja haltijan vaihdokset, joissa työntekijät 
siirtyvät vanhoina työntekijöinä uuden työn
antajan palvelukseen. Tällainen tilanne olisi 
myös yrityksen sulautuminen ja jakautumi
nen sekä konsernin sisällä tapahtuva työnte
kijän siirtyminen työnantajalta toiselle, kun 
uusi työnantaja haluaa järjestää työntekijöille 
entisentasoiset etuudet. Myös eläkekassassa 
työnantajalta toiselle siirtyvät työntekijät 
säilyisivät lisäeläketurvan piirissä. Tarkem
mat määräykset näistä tilanteista annettaisiin 
eläketurvakeskuksen vahvistamissa lisäetujen 
kartassa. 

Myöskään MYEL:n 11 §:n ja YEL:n 
11 §:n mukaisia lisäeläkevakuutuksia ei voi
taisi tehdä 1 päivästä tammikuuta 2001 al
kaen. Tätä aiemmin vakuutetut lisäeläkejär
jestelyt olisivat edelleen voimassa. MYEL:n 
ja YEL:n lisäeläketurvan osalta ei ole sel
laisia poikkeuksellisia tilanteita, joissa olisi 
tarvetta sallia uusia lisäeläkejärjestelyjä vielä 
vuoden 2000 jälkeen kuten edellä TEL-lisä
eläketurvan osalta on ehdotettu. 

Eläketurvakeskus on vahvistanut vapaaeh
toisia lisäetuja koskevan kartan ja siihen teh
dyt muutokset niiden yksilön oikeuksia kos
kevien oikeudellisten perusteiden ja velvolli
suuksien puitteissa, jotka laissa tai lain no
jalla annetuissa alemmanasteisissa säännök
sissä on annettu. Tämän eläketurvakeskuk
sen tehtävän voidaan katsoa sisältävän sekä 
uuden perustuslain 80 §:n 2 momentin mu
kaista oikeussäännösten antamista että 
124 §:n mukaista hallintotehtävän hoitamis
ta. Tähän mennessä eläketurvakeskus on 
hoitanut edellä tarkoitetun tehtävänsä ilman, 
että siitä olisi nimenomaista säännöstä laissa 
tai lain nojalla annetussa asetuksessa. Perus
tuslain 80 ja 124 §:n säännökset huomioon 
ottaen on tarpeen, että eläketurvakeskuksen 
oikeudesta vahvistaa vapaaehtoisten lisäetu
jen kartta ja siihen mahdollisesti tehtävät 
muutokset, säädetään vastaisuudessa laissa. 
Tämän vuoksi TEL:n 11 §:ään tulisi lisätä 
säännös, jossa eläketurvakeskus valtuutettai
siin vahvistamaan vapaaehtoisten lisäetujen 
kartta ja siihen tehtävät muutokset. Tämä 
koskisi viittaussäännösten nojalla myös MYEL-
ja YEL-lisäeläketurvaa. 
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4. Esityksen taloudelliset vaikutukset 

Koska rekisteröidyn lisäeläketurvan vakuu
tusmaksutaso oli aikoinaan liian alhainen, 
siitä on jäänyt eläkejärjestelmälle pysyvä 
kustannusrasite, joka tulee perusvakuutuksen 
kustannettavaksi. Lisäeläkemenot kasvavat 
vuosittain edelleen lisäeläkevakuutettu jen 
jäädessä eläkkeelle. Kun samaan aikaan lisä
eläkevakuutuskanta supistuu, pienenevät 
myös lisäeläkevakuutuksen tuotot tasauspoo
liin. Näin ollen vaikka vakuutusmaksukan
nasta ei enää synny uutta kustannusvajetta, 
vuotuinen nettomääräinen perusvakuutuksen 
puolelta tarvittava rahoitustarve kasvaa edel
leen markkamääräisesti. Pitkällä aikavälillä 
lisäedun sulkeminen kuitenkin pienentää ta
sausjärjestelmään kohdistuvaa kuormitusta. 
YEL:n ja MYEL:n valtionosuuden kannalta 
muutoksella ei ole merkitystä. 

Koska sulkemisajankohdan jälkeen rekiste
röityjen lisäetujen kartta säilyisi periaatteil
taan entisenlaisena, ei sulkemisella olisi 
välitöntä vaikutusta TEL:n mukaisten vapaa
ehtoisten lisäeläkevakuutusten verotuskohte
luun. Yrittäjien asemaa sulkeminen saattaa 
kuitenkin heikentää, koska verottaja ei vält
tämättä hyväksy vähennyksenä yksilöllisen 
lisäeläkevakuutuksen vakuutusmaksuja. 

5. Asian valmistelu 

Hallituksen esitys on valmisteltu sosiaali
ja terveysministeriössä yhteistyössä eläketur
vakeskuksen ja eläkelaitosten edustajien 
kanssa. Valmistelun aikana on kuultu asian 
kannalta keskeisiä työmarkkinajärjestöjä. 
Asia on ollut myös eläketurvakeskuksen hal
lituksen käsiteltävänä. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Työntekijäin eläkelaki 

11 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
5-10 momentti. Pykälän 5 momentin mu
kaan vapaaehtoista lisäeläkejärjestelmää ei 
enää 31 päivä joulukuuta 2000 jälkeen voida 
saattaa TEL:n alaiseksi rekisteröimällä se 
eläketurvakeskuksessa. Lisäksi momentissa 
säädetään, että aiemmin rekisteröityyn eläke
järjestelmään ei enää ole mahdollista liittää 
uusia työntekijöitä. 

Pykälän 5 momentissa on pääsääntö va
paaehtoisen lisäeläkejärjestelyn sulkemisesta 
vuoden 2001 alusta alkaen. Säännöksen mu
kaan sulkeminen koskee vain vapaaehtoista 
lisäeläkevakuutusta. Siten luottamustoimessa 
oleva ja ulkomaille lähetetty työntekijä voi
daan edelleen vapaaehtoisesti vakuuttaa 
TEL:n 1 b §:n tai 1 c §:n 3 momentin pe
rusteella (vapaaehtoinen peruseläkevakuu
tus). Samoin, jos työntekijä aiemmin kuului 

lisäeläkejärjestelyn piiriin, voidaan mainit
tuun TEL-vakuutukseen liittää samat lisä
etuudet kuin työntekijällä aiemmin oli. 

Pykälän 5 momentti ei estä sellaisen työn
tekijän, joka täyttää lainmuutoksen voi
maantulohetkellä lisäeläkejärjestelyn eläke
ryhmän määritelmän mutta jonka osalta jär
jestelyn piiriin pääsemiseksi edellytetty odo
tusaika täyttyy lainmuutoksen voimaantulon 
jälkeen, siirtymistä odotusajan jälkeen lisä
eläkejärjestelyn piiriin. Sen sijaan, vaikka 
työntekijän työsuhde työnantajaan olisi alka
nut ennen lain voimaantuloa, mutta hän ei 
lain voimaantulohetkellä täytä eläkeryhmän 
määritelmää, hän ei voi enää siirtyä lisäelä
kejärjestelyn piiriin, jos hän myöhemmin 
esimerkiksi nimityksen tai työtehtävien vaih
tumisen vuoksi täyttäisikin eläkeryhmän 
määritelmän. Tästä säädettäisiin voimaantu
losännöksessä. 

Myöskään TEL-työsuhteen katkeaminen 
esimerkiksi hoitovapaan tai palkattoman 
poissaolon takia ei ehdotetun lainkohdan 
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nojalla estä työntekijän siirtymistä takaisin 
lisäeläkejärjestelyn piiriin. Työntekijän on 
kuitenkin pitänyt kuulua lisäeläkejärjestelyn 
piiriin jo ennen lain voimaantuloa. 

Pykälän 6 momentin nojalla uusi lisäeläke
järjestely voidaan rekisteröidä eläketurvakes
kuksessa, jos työnantaja ja eläkelaitos ovat 
sitovasti sopineet viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2000, että lisäeläkevakuutus tulee 
voimaan ennen 1 päivänä tammikuuta 2001 
ja tästä lisäeläkejärjestelyn rekisteröimisestä 
on ilmoitettu eläketurvakeskukselle viimeis
tään 31 päivänä maaliskuuta 2001. 

Nykyisten eläketurvakeskuksen työeläke
laitoksille vahvistamien ilmoitusliikenneoh
jeiden mukaan lisäeläkevakuutuksen voi
maantuloajankohta on aikaisintaan se päivä, 
jolloin lisäeläkejärjestelystä on sitovasti so
vittu työnantajan ja eläkelaitoksen kesken. 
Jos eläkelaitos ilmoittaa eläkejärjestelytiedot 
eläketurvakeskukselle kuuden kuukauden 
kuluessa sovitusta lisävakuutuksen voimaan
tulopäivästä lukien, lisäeläkejärjestely rekis
teröidään samasta päivästä lukien. Tämä ny
kyisin noudatettu kuuden kuukauden rekiste
röinti-ilmoitusaika lyhenee pykälän 6 mo
mentin nojalla kolmeksi kuukaudeksi uusien 
lisäeläkejärjestelyjen osalta. 

Pykälän 7-9 momentissa luetellaan ne 
tilanteet, joissa lisäeläkejärjestelyä ei katsota 
uudeksi eläkejärjestelyksi ja joissa työntekijä 
voidaan ottaa lisäeläkejärjestelyn piiriin vie
lä 31 päivänä joulukuuta 2000 jälkeen. Ne 
koskevat etupäässä tilanteita, joissa lisäetu
järjestelyn piiriin kuuluvan työntekijän työn
antaja vaihtuu, mutta työntekijän työ
oikeudellinen työsuhde tai TEL-työsuhde ei 
katkea. Näissä tilanteissa on kohtuullista, 
että työntekijä voi säilyttää etuutensa. 

Pykälän 7 momentin mukaan uutena eläke
järjestelmänä ei pidetä sulautumisen, jakau
tumisen tai liikkeen luovutuksen johdosta 
pykälän 1 momentin mukaisen eläkejärjestel
män piiriin kuuluville työntekijöille järjestet
tyä entisen tasoista lisäeläketurvaa. Sama 
koskee myös konsernin sisällä työnantajalta 
toiselle siirtyvää työntekijää. Siten yrityksen 
omistajan tai haltijan vaihdokset, jolloin 
työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä 
uuden työnantajan palvelukseen, ei estäisi 
työntekiJän ottamista lisäeläketurvan piiriin 
vuoden 2000 jälkeenkin. 

Jos 7 momentissa mainituissa tilanteissa 
tehdään lisäeläkejärjestely, sen piiriin pää
sisivät vain ne työntekijät, jotka kuuluivat 
aikaisempaan lisäeläkejärjestelyyn. Lisäksi 

etuuksien on oltava vastaavantasoiset kuin 
aikaisemmassa lisäeläkejärjestelyssä. Jos taas 
uudella työnantajana on jo vastaavantasoinen 
lisäeläkejärjestely, voidaan siirtyvät työnteki
jät yksinkertaisuuden vuoksi liittää sen pii
riin. Sen sijaan työntekijä, joka aiemmin ei 
kuulunut lisäeläkejärjestelyn piiriin, ei pääse 
myöskään uuden työnantajan lisäeläkejärjes
telyn piiriin. 

Pykälän 8 momentin nojalla entisen tasoi
set etuutensa voisi säilyttää myös sellainen 
rekisteröidyn lisäedun piiriin kuuluva työnte
kijä, joka siirtyy eläkekassan toimintapiiriin 
kuuluvan työnantajan palveluksesta toisen, 
saman eläkekassan toimintapiiriin kuuluvan 
työnantajan palvelukseen. Siirtymisen täytyy 
kuitenkin tapahtua vuoden kuluessa siitä, 
kun aikaisempi työoikeudellinen työsuhde 
on päättynyt. Samoin vastaavantasoiset etuu
tensa voisi säilyttää lisäedun piiriin kuuluva 
työntekijä, joka siirtyy eläkekassan toiminta
piiriin kuuluvan työnantajan palveluksesta 
uuden, lain voimaantulon jälkeen eläkekas
san toimintapiiriin tulevan työnantajan pal
velukseen. 

Pykälän 9 momentin mukaan uutena lisä
eläkejärjestelyllä ei myöskään pidettäisi lisä
eläkevakuutusten siirtoja eläkelaitoksesta toi
seen. 

Pykälän 10 momentin mukaan eläketurva
keskuksen vahvistamissa lisäetujen kartassa 
annettaisiin tarkemmat määräykset 1 mo
mentin mukaisesta lisäeläketurvasta. Eläke
turvakeskuksen vahvistamissa TEL:n 11 §:n 
mukaisten rekisteröityjen lisäetujen kartassa 
annettaisiin määräykset myös niistä etujen 
muutoksista, jotka nyt ehdotettujen muutos
ten voimaantulon jälkeen voidaan hyväksyä. 
Lisäetujen kartassa sallitaan nykyisin muun 
muassa eläkeiän alentaminen jollekin ryh
mälle heti alkavana eläkkeenä. Käytännön 
yksinkertaistamisen vuoksi tällainen kerta
luontoinen järjestely olisi edelleenkin sallit
tava sellaisissa lisäeläkejärjestelyissä, joissa 
lain voimaantulohetkellä on voimassa mää
rällinen vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työt
tömyyseläkkeen korotus. Tällöin työnantaja 
ei joudu ottamaan eläkeiän alennusta vapaa
muotoisena järjestelynä. Tässähän lisäeläke
järjestelyn piiriin ei pääse uusia työntekijöi
tä. 

Vuoden 1996 alusta voimaan tulleiden 
lainmuutosten yhteydessä lisäetujen kartassa 
sallittiin lisäetujärjestelyjen muuttaminen 
siten, että lisäeläkkeen tavoite-eläke määri
tellään joko kiinteänä TEL-indeksiin sidottu-
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na markkamääränä tai kiinteänä prosenttina 
eläkepalkasta. Näitä muutoksia on voitu teh
dä aina kunkin vuoden alusta, jolloin mark
kamäärä ja prosenttimäärä kiinnitetään muu
toshetkellä voimassa olleen sopimuksen mu
kaisina. Nämä muutokset sallittaisiin myös 
jatkossa. 

Lisäetujen kartassa selitettäisiin tarkemmin 
myös ne tilanteet, joissa uusien eläkeryhmi
en perustaminen voimassa oleviin eläkejär
jestelyihin olisi edelleen mahdollista. Ryh
mään voi kuitenkin tulla vain jo aiemmin 
lisäeläkejärjestelyn piiriin kuuluneita työnte
kijöitä. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi seu
raavat: 

1) edellä selitetyt tilanteet työntekijöiden 
siirtymisestä uuden työnantajan palveluk
seen, 

2) työnantaja haluaa perustaa eläkeryhmän 
sellaisille osa-aikaeläkkeelle siirtyneille, jot
ka aiemmin kuuluivat lisäetujärjestelyn pii
riin, 

3) jonkin työntekijäryhmän eläkeikä alen
netaan varhaiseläkejärjestelyllä. 

Lisäetujen karttaan otettaisiin ohjeet myös 
siitä, missä tilanteissa lisäedun piirissä voi
daan pitää työkyvyttömyyseläkkeeltä tai pi
temmältä hoitovapaalta palaava työntekijä. 

Uutena järjestelynä ei enää olisi mahdollis
ta alkaneiden eläkkeiden ja vapaakirjojen 
korvaaminen rekisteröidyllä lisäedulla. Sen 
sijaan heti alkavia eläkkeitä voidaan rekiste
röidä edelleen silloin, kun voimassa olevaan 
lisäeläkejärjestelyyn tehdään varhaiseläkejär
jestelyjä. 

1.2. Maatalousyrittäjien eläkelaki 

11 §. Pykälän 1 momentti ehdotetaan ku
mottavaksi. Ennen lainkohdan kumoamisen 
voimaantuloa rekisteröidyt lisäetuvakuutuk
set jäisivät kuitenkin voimaan. 

Pykälän 2 momentin mukainen mahdolli
suus järjestää maatalousyrittäjälle vapaaeh
toinen vakuutus, säilyisi nykyisellään. Edel
leen säilyisi myös pykälän 3 momentissa 
säädetty mahdollisuus vakuuttaa vapaaehtoi
sesti sellainen maatilatalouden työhön osal
listuva perheyrityksen jäsen, jolle ei makseta 
palkkaa. 

19 §. Pykälän 1 momentista poistetaan 
viittaus TEL:n 11 §:n 1 momenttiin ehdote
tun MYEL:n 11 §:n 1 momentin kumoami
sen vuoksi. Samalla pykälän 1 momenttiin 
lisättäisiin viittaus ehdotettuun TEL:n 11 §:n 
10 momenttiin, jolloin eläketurvakeskus voi-
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si säännöksen nojalla vahvistaa MYEL-lisä
etujen karttaan muutoksia myös MYEL:n 
11 §:n 1 momentin kumoamisen jälkeen. 

Lisäetujen kartassa sallitaan nykyisin elä
keiän alentaminen heti alkavana eläkkeenä. 
Käytännön yksinkertaistamisen vuoksi tällai
nen kertaluontoinen järjestely olisi edelleen
kin sallittava sellaisissa lisäeläkejärjestelyis
sä, joissa lain voimaantulohetkellä on voi
massa määrällinen vanhuus-, työkyvyttö
myys- ja työttömyyseläkkeen korotus. Täl
löin yrittäjä ei joudu ottamaan eläkeiän alen
nusta vapaamuotoisena järjestelynä. 

1.3. Yrittäjien eläkelaki 

11 §. Johdonmukaisuuden vuoksi myös 
YEL:n lisäedut ehdotetaan suljettaviksi. Täs
tä syystä pykälän 1 momentti ehdotetaan 
kumottavaksi. Ennen kumoamisen voimaan
tuloa rekisteröidyt lisäetuvakuutukset jäävät 
kuitenkin voimaan. 

Pykälän 2 momentin mukainen mahdolli
suus järjestää yrittäjälle vapaaehtoinen va
kuutus säilyisi edelleen. 

Pykälään lisättäisiin uusi 3 momentti. Py
kälän 3 momentti vastaa TEL:iin ehdotettua 
11 §:n 8 momentin viimeistä virkettä. 

17 §. Pykälän 1 momentista poistetaan 
viittaus TEL:n 11 §:n 1 momenttiin ja lisä
tään viittaus TEL:n 11 §:n 10 momenttiin. 
Muutokset vastaavat MYEL:n 19 §:n 1 mo
menttiin ehdotettuja muutoksia. 

2. Voimaantulo 

2.1. Työntekijäin eläkelaki 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi
vänä tammikuuta 2001. 

Voimaantulosäännöksen 2 momentin mu
kaan jos vapaaehtoista lisäeläkevakuutusta 
koskevan eläkejärjestelmän säännöissä tai 
määräyksissä on ehto siitä, että työntekijä 
.(>ääsee eläkejärjestelmän piiriin vasta sen 
Jälkeen, kun hän on ollut määrätyn ajan 
työnantajan palveluksessa, voidaan eläkejär
jestelmään tämän lain estämättä liittää tällai
sen ehdon piiriin 31 päivänä joulukuuta 
2000 kuulunut työntekijä. 

TEL-työsuhteen katkeaminen esimerkiksi 
hoitovapaan tai palkattoman poissaolon takia 
ei estä työntekijän siirtymistä takaisin lisä
eläkejärjestelyn piiriin. Työtekijän on kuiten
kin pitänyt kuulua lisäeläkejärjestelyn piiriin 
jo ennen lain voimaantuloa. 
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2.2. Maatalousyrittäjien eläkelaki ja 
yrittäjien eläkelaki 

Lait ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 2001. Ennen lakien voimaan 

1. 

tuloa rekisteröity lisäeläkejärjestely voidaan 
kuitenkin edelleen pitää voimassa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat la
kiehdotukset: 

Laki 

työntekijäin eläkelain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 11 §:ään, 

sellaisena kuin se on laeissa 459/1986 ja 105711997, uusi 5-11 momentti seuraavasti: 

11 § 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua uutta elä
kejärjestelmää, työnantajan 1 c §:n 3 mo
mentin nojalla työntekijälle järjestämää va
paaehtoista peruseläkevakuutusta lukuun ot
tamatta, ei 31 päivän joulukuuta 2000 jäl
keen voida saattaa tämän lain alaiseksi rekis
teröimällä se eläketurvakeskuksessa, eikä 
eläketurvakeskuksessa rekisteröitynä olevaan 
eläkejärjestelmään voida liittää uutta työnte
kijää mainitun päivän jälkeen. 

Jos työnantajan ja eläkelaitoksen kesken 
on viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2000 
sovittu, että lisäeläkevakuutus tulee voimaan 
ennen 1 päivää tammikuuta 2001, tämä uusi 
eläkejärjestelmä voidaan 5 momentin estä
mättä rekisteröidä eläketurvakeskuksessa vii
meistään 31 päivänä maaliskuuta 2001. 

Uutena eläkejärjestelmänä ei pidetä sulau
tumisen, jakautumisen tai liikkeen luovutuk
sen vuoksi 1 momentin mukaisen eläkejär
jestelmän piiriin kuuluville työntekijöille 
järjestettyä entisen tasoista lisäeläketurvaa. 
Sama koskee osakeyhtiölain (734/1978) 1 
luvun 3 §:n mukaisen konsernin piirissä 
työnantajalta toiselle siirtyneelle, 1 momen
tin mukaisesti rekisteröidyn eläkejärjestel-

män piiriin kuuluneelle työntekijälle järjes
tettyä vastaavantasoista eläketurvaa. 

Uutena eläkejärjestelmänä ei myöskään 
pidetä vakuutuskassalain mukaisen eläkekas
san toimintapiiriin kuuluvan työnantajan pal
veluksesta vuoden kuluessa työoikeudellisen 
työsuhteen päättymisestä toisen saman eläke
kassan toimintapiiriin kuuluvan työnantajan 
palvelukseen siirtyneelle, 1 momentin mu
kaisen eläkejärjestelmän piiriin kuuluneelle 
työntekijälle järjestettyä entisen tasoista elä
keturvaa. Sama koskee myös eläkekassan 
toimintapiiriin 31 päivän joulukuuta 2000 
jälkeen tulleen uuden työnantajan palveluk
seen toisen saman eläkekassan toimintapii
riin kuuluvan työnantajan palveluksesta siir
tyneelle, 1 momentin mukaisen eläkejärjes
telmän piiriin kuuluneelle työntekijälle jär
jestettyä vastaavantasoista eläketurvaa. 

Päätettäessä vakuutuskassalaissa tarkoite
tun eläkekassan sääntöjen muuttamisesta 
tämän pykälän mukaisiksi, päätös tehdään 
vakuutuskassalain 52 §:n ja eläkekassan 
sääntöjen estämättä yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. 

Uutena eläkejärjestelynä ei myöskään pi
detä lisäeläkevakuutuskannan siirtoa eläke
laitoksesta toiseen. 
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Tarkemmat määräykset 1 momentissa tar
koitetusta lisäeläkevakuutuksesta annetaan 
eläketurvakeskuksen vahvistamissa rekiste
röimiskelpoisten lisäetujen kartassa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 2001. 

Jos vapaaehtoista lisäeläkevakuutusta kos-

2. 

kevan eläkejärjestelmän säännöissä tai mää
räyksissä on ehto siitä, että työntekijä pääsee 
eläkejärjestelmän piiriin vasta sen jälkeen, 
kun hän on ollut tietyn ajan työnantajan pal
veluksessa, eläkejärjestelmään voidaan tä
män lain estämättä liittää tällaisen ehdon 
piiriin 31 päivänä joulukuuta 2000 kuulunut 
työntekijä. 

Laki 

maatalousyrittäjien eläkelain 11 ja 19 § :n muuttamisesta 

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

11 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1748/1995, ja 
muutetaan 19 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1335/1999, seuraavasti: 

19 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, soveltuvin 

osin on lisäksi voimassa, mitä työntekijäin 
eläkelain 2 §:n 2 momentissa, 3 a, 4, 
4 a-4 h, 4 j-4 n §:ssä, 5 §:n 1 momentis
sa, 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 aja 10 c §:ssä, 11 §:n 2 ja 11 momentis
sa, 12 §:n 1 momentin 5 kohdassa sekä 14, 

16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 19 b--19 e, 20, 
21, 21 a-21 e ja 22 §:ssä säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 2001. 

Ennen lain voimaantuloa maatalousyrittäji
en eläkelain 11 §:n 1 momentin nojalla jär
jestetty eläketurva voidaan pitää voimassa 
tämän lain estämättä. 
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3. 

Laki 

yrittäjien eläkelain 11 ja 17 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun yrittäjien eläkelain (468/1969) 11 §:n 1 

momentti, sellaisena kuin se on laissa 1749/1995, 
muutetaan 17 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1334/1999, ja 
lisätään 11 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 174911995, uusi 3 moment

ti seuraavasti: 

11§ 

Päätettäessä vakuutuskassalaissa tarkoite
tun eläkekassan sääntöjen muuttamisesta 
tämän pykälän mukaisiksi, päätös tehdään 
vakuutuskassalain 52 §:n ja eläkekassan 
sääntöjen estämättä yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. 

17 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, soveltuvin 

osin on lisäksi voimassa, mitä työnteki
jäin eläkelain 2 §:n 2 momentissa, 3 §:n 
1 ja 2 momentissa, 3 a, 4, 4 a-4 h, 

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2000 

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 2 ja 11 momentissa, 
12 §:n 1 momentin 5 kohdassa ja 4 momen
tissa sekä 14, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 
19 b--19 e, 20, 21, 21 a-21 e ja 22 §:ssä 
säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 2001. 

Ennen lain voimaantuloa yrittäjien eläke
lain 11 §:n 1 momentin nojalla järjestetty 
eläketurva voidaan pitää voimassa tämän 
lain estämättä. 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho 
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Liite 

2. 

Laki 

maatalousyrittäjien eläkelain 11 ja 19 §:n muuttamisesta 

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

11 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1748/1995, ja 
muutetaan 19 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1335/1999, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

11§ 
Maatalousyrittäjällä on oikeus sosiaali- ja 

terveysministeriön vahvistamin ehdoin ja 
perustein järjestää itselleen ja omaisilleen 
eläketurva, joka on tämän lain edellyttämää 
eläketurvaa parempi, tai sisällyttää järjestä
määnsä eläketurvaan hautausavustuksen tai 
muun sellaisen edun suorittamisen, jota ei 
edellytetä vähimmäisehdoissa. Vakuutus
maksu tässä tarkoitetusta lisäedusta voidaan 
suorittaa myös kertamaksuna. 

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 1mo
mentissa, 2 momentin 1 kohdassa, 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 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. 

Ehdotus 

kumotaan 

19 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, soveltuvin 

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

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 2001. 

Ennen lain voimaantuloa maatalousyrittäji
en eläkelain 11 §:n 1 momentin nojalla jär
jestetty eläketurva voidaan pitää voimassa 
tämän lain estämättä. 
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3. Laki 

yrittäjien eläkelain 11 ja 17 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun yrittäjien eläkelain ( 468/1969) 11 §:n 1 

momentti, sellaisena kuin se on laissa 174911995, 
muutetaan 17 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1334/1999, ja 
lisätään 11 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 1749/1995, uusi 3 moment

ti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

11§ 
Yrittäjällä on oikeus sosiaali- ja terveys

ministeriön vahvistamin ehdoin ja perustein 
järjestää itselleen ja omaisilleen eläketurva, 
joka on tämän lain edellyttämää eläketurvaa 
parempi, tai sisällyttää järjestämäänsä eläke- kumotaan 
turvaan hautausavustuksen tai muun sellai-
sen edun suorittamisen, jota ei edellytetä vä-
himmäisehdoissa. 

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 momentis
sa, 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 momen
tissa sekä 14, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 19 
b-19 e, 20, 21, 21 a-21 e ja 22 §:ssä. 

11§ 

Päätettäessä vakuutuskassalaissa tarkoite
tun eläkekassan sääntöjen muuttamisesta 
tämän pykälän mukaisiksi, päätös tehdään 
vakuutuskassalain 52 §:n ja eläkekassan 
sääntöjen estämättä yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. 

17 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, soveltuvin 

osin on 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 2 ja 11 momentissa, 
12 §:n 1 momentin 5 kohdassa ja 4 momen
tissa sekä 14, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 
19 b-19 e, 20, 21, 21 a-21 e ja 22 §:ssä 
säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 2001. 

Ennen lain voimaantuloa yrittäjien eläke
lain 11 §:n 1 momentin nojalla järjestetty 
eläketurva voidaan pitää voimassa tämän 
lain estämättä. 


