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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen rekisteröityjen
lisäeläkejärjestelyjen sulkemisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 52/2000 vp rekisteröityjen lisäeläkejärjestelyjen sulkemisesta. Eduskunta, jolle so-

siaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 11/2000 vp, on hyväksynyt seuraavat lait:

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 eläkejärjestelmää, työnantajan 1 c §:n 3 momentin nojalla työntekijälle järjestämää vapaaehtoista peruseläkevakuutusta lukuun ottamatta, ei 31 päivän joulukuuta 2000 jälkeen voida saattaa tämän lain alaiseksi rekisteröimällä se eläketurvakeskuksessa, eikä
eläketurvakeskuksessa rekisteröitynä olevaan
eläkejärjestelmään voida liittää uutta työntekijää 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 estämättä rekisteröidä eläketurvakeskuksessa viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2001.
Uutena eläkejärjestelmänä ei pidetä sulautumisen, jakautumisen tai liikkeen luovutuksen vuoksi 1 momentin mukaisen eläkejärjestelmän piiriin kuuluville työntekijöille
järjestettyä entisen tasoista lisäeläketurvaa.
Sama koskee osakeyhtiölain (734/1978) 1
luvun 3 §:n mukaisen konsernin piirissä
työnantajalta toiselle siirtyneelle, 1 momentin mukaisesti rekisteröidyn eläkejärjestel200520

män piiriin kuuluneelle työntekijälle järjestettyä vastaavantasoista eläketurvaa.
Uutena eläkejärjestelmänä ei myöskään
pidetä vakuutuskassalain mukaisen eläkekassan toimintapiiriin kuuluvan työnantajan palveluksesta vuoden kuluessa työoikeudellisen
työsuhteen päättymisestä toisen saman eläkekassan toimintapiiriin kuuluvan työnantajan
palvelukseen siirtyneelle, 1 momentin mukaisen eläkejärjestelmän piiriin kuuluneelle
työntekijälle järjestettyä entisen tasoista eläketurvaa. Sama koskee myös eläkekassan
toimintapiiriin 31 päivän joulukuuta 2000
jälkeen tulleen uuden työnantajan palvelukseen toisen saman eläkekassan toimintapiiriin kuuluvan työnantajan palveluksesta siirtyneelle, 1 momentin mukaisen eläkejärjestelmän piiriin kuuluneelle työntekijälle järjestettyä vastaavantasoista eläketurvaa.
Päätettäessä vakuutuskassalaissa tarkoitetun eläkekassan sääntöjen muuttamisesta
tämän pykälän mukaisiksi, päätös tehdään
vakuutuskassalain 52 §:n Ja eläkekassan
sääntöjen estämättä yksinkertaisella äänten
enemmistöllä.
Uutena eläkejärjestelynä ei myöskään pidetä lisäeläkevakuutuskannan siirtoa eläkelaitoksesta toiseen.
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Tarkemmat määräykset 1 momentissa tarkoitetusta lisäeläkevakuutuksesta annetaan
eläketurvakeskuksen vahvistamissa rekisteröimiskelpoisten lisäetujen kartassa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

HE 52/2000 vp
Jos vapaaehtoista lisäeläkevakuutusta koskevan eläkejärjestelmän säännöissä tai määräyksissä on ehto siitä, että työntekijä pääsee
eläkejärjestelmän piiriin vasta sen jälkeen,
kun hän on ollut tietyn ajan työnantajan palveluksessa, eläkejärjestelmään voidaan tämän 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 momentissa, 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 2 ja 11 momentissa, 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 tammikuuta 2001.
Ennen lain voimaantuloa maatalousyrittäjien eläkelain 11 §:n 1 momentin nojalla järjestetty eläketurva voidaan pitää voimassa
tämän lain estämättä.

Laki
yrittäjien eläkelain 11 ja 17 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun yrittäjien eläkelain (46811969) 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 1749/1995, uusi 3 momentti seuraavasti:
11 §
Päätettäessä vakuutuskassalaissa tarkoitetun eläkekassan sääntöjen muuttamisesta

tämän pykälän mukaisiksi päätös tehdään
vakuutuskassalain 52 §:n ja eläkekassan
sääntöjen estämättä yksinkertaisella äänten
enemmistöllä.
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Jollei tästä laista muuta johdu, soveltuvin
osin on lisäksi 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 momentin 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 momentissa sekä 14, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19,
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19 b-19 e, 20, 21, 21 a-21 e ja 22 §:ssä
säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.
Ennen lain voimaantuloa yrittäjien eläkelain 11 §:n 1 momentin nojalla järjestetty
eläketurva voidaan pitää voimassa tämän
lain estämättä.

