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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työntekijäin eläkelain 12 ja 15 §:n sekä eräiden siihen liittyvien lakien
muuttamisesta
Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 14311996 vp laeiksi työntekijäin eläkelain 12 ja 15 §:n sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Eduskunta, jolle

sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut
asiasta mietintönsä n:o 18/1996 vp, on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
työntekijäin eläkelain 12 ja 15 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/61) 12 §:n 1 momentin 5 kohta ja 4 momentti ja 15 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 12 § :n 1 momentin 5 kohta 19 päivänä marraskuuta 1993 annetussa
laissa (979/93) ja 4 momentti 16 päivänäjoulukuuta 1966 annetussa laissa (639/66) ja 15 §:n
1 momentti 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1467/93), seuraavasti:
12 §
Eläkelaitosten keskinäinen vastuu eläkkeistä ja kuntoutusrahasta määräytyy sekä eläkkeistä ja kuntoutusrahasta eläkelaitoksille
aiheutuvat kulut jaetaan eläkelaitosten kesken, mikäli eläkelaitokset eivät ole toisin
sopineet, seuraavasti:

yhteisesti myös vakuutusyhtiölain (1 062/79)
10 luvun 2 § :n 3 momentissa tai vakuutuskassalain (1164/92) 79 §:n 3 momentissa
tarkoitetusta tasoitusmäärästä asianomaisen
ministeriön vahvistamien laskuperusteiden
mukaiseen vähimmäismäärään saakka.

5) eläketurvakeskuksen kustannuksista niiltä osin kuin ne eivät aiheudu eläkelaitoksille
erityistä korvausta vastaan suoritettavista
töistä, vastaavat eläkelaitokset yhteisesti tämän lain alaisen toimintansa laajuuden mukaisessa suhteessa; näistä kustannuksista on
kuitenkin ensin vähennettävä, mitä eläketurvakeskus on tuottoina saanut.

15 §
Jos työnantaja on laiminlyönyt hänelle
1 §:ssä, 1 c §:n 1 momentissa, 2 ja 3 §:ssä
säädetyn velvollisuutensajärjestää eläketurva
työntekijöilleen, eläketurvakeskuksen on kehotettava työnantajaa korjaamaan laiminlyöntinsä. Jos työnantaja ei eläketurvakeskuksen asettamassa määräajassa korjaa laiminlyöntiään, eläketurvakeskus ottaa vakuutuksen työnantajan kustannuksella (pakkovakuuttam inen ). Eläkelaitoksella, josta
eläketurvakeskus on ottanut vakuutuksen
tai josta työnantaja itse on ottanut työntekijöilleen vakuutuksen 1 §:n 1 tai 3 momentissa säädetyn määräajan jälkeen, on oikeus
periä työnantajalta laiminlyönnin ajalta vakuutusmaksun lisäksi enintään vakuutusmak-

Jos eläkelaitoksen konkurssin johdosta eläke, kuntoutusraha tai muu kuntoutuksesta
aiheutuva kustannus tai 9 §:n mukainen lisä
taikka 11 §:ssä tarkoitettu lisäetu jäisi kokonaan tai osittain turvaamatta, vastaavat siitä
tai sen osasta eläkelaitokset yhteisesti asianomaisen ministeriön antamien perusteiden
mukaisesti. Eläkelaitokset vastaavat tällöin
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sun suuruinen korotus. Tarkemmat ohjeet
korotuksen määräämisestä antaa eläketurvakeskus.
Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1996. Lain 12 §:n 1 momentin 5
kohta ja 15 §:n 1 momentti tulevat kuitenkin
voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Lain 12 §:n 4 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran vahvistettaessa työntekijäin eläkelain mukainen vakuutusmaksuprosentti vuodelle 1997.
Lain 12 §:n 1 momentin 5 kohtaa ja
15 § :n 1 momenttia sovelletaan vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöntiä koskeviin päätöksiin, jotka annetaan 1 päivänä tammikuuta 1997 tai sen jälkeen.

Laki
merimieseläkelain 3 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/56) 3 a §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1346/90), seuraavasti:
3a§
Sen lisäksi, mitä edellä säädetään, eläkekassa vastaa yhdessä 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettujen eläkelaitosten kanssa työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 ja 5
kohdan mukaisesti työntekijäin eläkelain
perusteella maksettavista, 2 momentin 3
kohtaa vastaavista vähimmäiseläketurvan
mukaisista eläkkeistä ja eläkkeen osista ja
vastaavista lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain perusteella maksettavista eläkkeistä ja eläkkeen osista sekä
eläketurvakeskuksen kustannuksista. Lisäksi
eläkelaitoksen konkurssin johdosta on soveltuvin osin voimassa, mitä työntekijäin eläke-

lain 12 §:n 4 momentissa säädetään. Tällöin
tämän lain mukaisista eläkkeistä otetaan
huomioon vain työntekijäin eläkelain vähimmäiseläketurvaa vastaava määrä.

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1996.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vahvistettaessa merimieseläkelain 3 §:n mukainen vakuutusmaksu vuodelle 1997. Lakia
sovellettaessa ei kuitenkaan oteta huomioon
sellaisia kuluja, jotka aiheutuvat ennen lain
voimaantuloa alkaneista eläkelaitosten konkursseista.
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Laki
yrittäjien eläkelain 9 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun yrittäjien eläkelain (468/69) 9 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on 19 päivänä marraskuuta 1993 annetussa laissa (982/93 ), seuraavasti:
9§
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutuksen keskimääräisessä
vakuutusmaksussa ei oteta huomioon eläketurvakeskuksen luottovakuutusta varten perittävää vakuutusmaksun osaa, kun maksuprosenttia vahvistetaan. Vakuutusmaksuun
sisältyvä työntekijäin eläkelain 12 §:n 4 momentin mukaisia kuluja varten perittävä

vakuutusmaksun osa määräytyy kuitenkin
asianomaisen ministeriön edellä mainitun
lainkohdan nojalla antamien perusteiden mukaisesti.
Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1996.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vahvistettaessa yrittäjien eläkelain 9 §:n mukainen vakuutusmaksuprosentti vuodelle 1997.

Laki
maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain (467/69)
10 § :n 6 momentti, sellaisena kuin se on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa laissa
(394/95), seuraavasti:
10 §
Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutuksen keskimääräisessä
vakuutusmaksussa ei oteta huomioon eläke-

turvakeskuksen luottovakuutusta varten eikä
työntekijäin eläkelain 12 §:n 4 momentin
mukaisten kulujen rahoittamista varten perittäviä vakuutusmaksun osia, kun vakuutusmaksun perusprosenttia vahvistetaan.
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Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1996.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vah-

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 1996

vistettaessa maatalousyrittäjien eläkelain
10 §:n mukainen vakuutusmaksun perusprosentti vuodelle 1997.

