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EDUSKUNNAN VASTAUS 143/2000 vp

Hallituksen esitys laiksi lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Asia

Valiokuntakäsittely

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
laiksi lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta (HE 167/2000
vp).

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta
mietinnön (StVM 26/2000 vp).

Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin
eläkelain (134/1962) 1 §:n 1 momentti, 2 §sekä 10 §:n 2ja 3 momentti,
sellaisina kuin ne ovat 1 §:n 1 momentti laissa 1483/1995,2 §laissa 1043/1999 sekä 10 §:n 2 momentti laissa 640/1966ja 10 §:n 3 momentti laissa 391/1995, sekä
lisätään lakiin uusi 2 d § seuraavasti:
1§
Työntekijälle, joka sen vuoden jälkeen, jona
hän on täyttänyt 13 vuotta, työskentelee metsätyössä, uittotyössä, maatila- ja puutarhatalouden
eri töissä, maa-, vesi- tai talonrakennustyössä,
maanparannustyössä, turveteollisuustyössä, satamatyössä tai kotimaanliikenteen aluksessa
taikka valtioneuvoston asetuksella säädettävällä
muulla sellaisella alalla, jolle lyhytaikaiset työsuhteet ovat luonteenomaisia, on työnantajan
kustannettava tämän lain mukainen eläketurva
vanhuuden ja työkyvyttömyyden varalta sekä
tällaisen työntekijän omaisille tämän lain mukainen perhe-eläketurva. Työnantajan on kustannettava lisäksi 2 d §:ssä säädetystä toiminnasta
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aiheutuvat menot tämän lain mukaan. Työntekijä on velvollinen osallistumaan tämän lain mukaisen eläketurvan kustantamiseen siten kuin
10 c §: ssä säädetään.

2§
Tässä laissa säädetyn eläketurvan järjestämisestä huolehtii kullakin l §:n 1 momentissa tarkoitetulla alalla toimiva työeläkekassa. Valtioneuvoston asetuksella voidaan kuitenkin säätää,
että kahta tai useampaa alaa varten muodostetaan yhteinen työeläkekassa taikka eläketurvasta jollakin alalla huolehtii työntekijäin eläkelaissa (395/1961) tarkoitettua toimintaa harjoittava
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eläkelaitos. Sosiaali- ja terveysministeriön suostumuksella työeläkekassa voi ottaa hoitaakseen
tehtäviä, jotka liittyvät muidenkin kuin tämän
lain piirissä olevien työntekijöiden eläketurvan
toteuttamiseen. Ellei tässä laissa toisin säädetä,
työeläkekassa ei saa harjoittaa muuta kuin edellä tarkoitettua toimintaa.
Työeläkekassa on Vakuutusvalvontaviraston
valvonnan alainen ja sen ohjesääntö annetaan
valtioneuvoston asetuksella. Kahdelle tai useammalle työeläkekassalle voidaan antaa yhteinen ohjesääntö.

talonrakennusalan työnantajalle 1 momentissa
tarkoitetun työntekijän edellisen työterveystarkastuksen ajankohdasta sekä työterveyshuollon
palvelujen tuottajalle tieto työntekijän edellisten työterveystarkastusten suorittajista ja ajankohdista.
Työeläkekassa antaa tarkemmat ohjeet työterveyshuollon palvelujen tuottajille ja 4 momentissa tarkoitetuille työnantajille tässä pykälässä
tarkoitettua toimintaa varten.

2d§
Sen lisäksi, mitä 2 §:ssä säädetään, työeläkekassa voi ottaa hoitaakseen 1 §:n 1 momentissa
tarkoitettujen maa-, vesi- ja talonrakennusalalta
pääasiallisen toimeentulonsa saavien työntekijöiden työterveystarkastusten seurantarekisteriin liittyviä tehtäviä.
Työterveystarkastusten
seurantarekisteriin
sovelletaan henkilötietolakia (523/ 1999), ellei
tässä laissa toisin säädetä. Seurantarekisteriin
voidaan kerätä ja tallettaa 1 momentissa tarkoitetusta työntekijästä seuraavat tiedot:
1) nimi, henkilötunnus ja ammatti;
2) yhteystiedot;
3) työntekijälle tehdyn työterveystarkastuksen suorittaja ja tarkastuksen ajankohta;
4) seuraavan työterveystarkastuksen ajankohta.
Edellä 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut
tiedot on oikeus saada työeläkekassan työsuhderekisteristä ja saman momentin 3 ja 4 kohdassa
tarkoitetut tiedot työterveyshuollon palvelujen
tuottajilta
salassapitosäännösten estämättä.
Nämä tiedot poistetaan työterveystarkastusten
seurantarekisteristä viimeistään rekisteröidyn
vanhuuseläkeiän täyttyessä.
Työeläkekassalla on oikeus pyynnöstä antaa
salassapitosäännösten ja muiden tiedon antamista koskevien säännösten estämättä seurantarekisteristä tieto 1 §:ssä tarkoitetulle maa-, vesi- ja

10§

2

Vakuutusmaksuprosentti on määrättävä niin,
että sen voidaan vakiosuuruisena pysytettynä todennäköinen korkokanta ja muut vakuutusteknilliset seikat huomioon ottaen olettaa tuottavan
tulon, joka riittää eläketurvan järjestämisestä
johtuvien tulevien menojen sekä 2 d §:ssä säädetystä toiminnasta aiheutuvien menojen peittämiseen, kuitenkin siten, että 9 §:n 1 momentin 3
kohdassa tarkoitettuja menoja sekä muita työntekijäin eläkelain 9 §:n perusteella annettavia
korotuksia varten tarvittava maksutulon osa voidaan periä vasta sitten, kun näitä menoja erääntyy maksettavaksi.
Edellä 2 momentissa tarkoitetun eläketurvan
järjestämisestä johtuvien tulevien menojen peittämiseen tarvittavat varat työeläkekassan on kirjattava sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti vastuuvelkana,
joka käsittää myös 9 §:n 1 momentin 3 kohdassa
tarkoitetut menot siihen määrään asti kuin työeläkekassan ne tulot, joita ei ole käytettävä muihin tarkoituksiin, riittävät mainittujen menojen
peittämiseen. Edellä 2 d §:ssä säädetystä toiminnasta aiheutuvat menot luetaan tämän momentin
mukaisiin muista tarkoituksista johtuviin menoihin.
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Tämän lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen lain voimaantuloa.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2000
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