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SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN
MIETINTÖ 11/2000 vp
Hallituksen esitys rekisteröityjen lisäeläkejärjestelyjen sulkemisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 16 päivänä toukokuuta 2000 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen rekisteröityjen lisäeläkejärjestelyjen sulkemisesta
(HE 52/2000 vp).
Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina
- ylitarkastaja Maritta Hirvi ja ylitarkastaja
Aino Lassila, sosiaali- ja terveysministeriö

- matemaatikko Tiina Laurila, Eläketurvakeskus
- lakimies Janne Metsämäki, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
- asiamies Johan Åström, Teollisuuden ja
Työnantajain Keskusliitto TT
- asiamies Juhapekka Suutarinen, Palvelutyönantajat
- johtaja Hannu Tarvonen, Työeläkelaitosten
Liitto
- lakimies Markku Kojo, Akava ry.

HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan työntekijäin eläkelain
mukaisen rekisteröidyn lisäeläketurvan sulkemista siten, että uusia lisäeläkejärjestelyjä ei
enää voitaisi vakuuttaa muissa kuin eräissä erityistilanteissa. Voimassa olevat lisäeläkevakuutukset kuitenkin säilyisivät, mutta uusia työntekijöitä ei voisi tulla lisäeläketurvan piiriin, eikä
lisäeläkevakuutuksissa voisi tehdä eläkkeen saamisen ehtoja tai eläkkeen määrää koskevia parannuksia. Työntekijän oikeus itse jatkaa rekisteröityä lisäeläkevakuutusta säilyisi ennallaan.
Myös vapaaehtoisen peruseläketurvan järjestäminen ulkomailla työskenteleville ja luottamustoimessa oleville henkilöille olisi edelleen mahdollista.

HE 52/2000 vp

Myös yrittäjien eläkelain ja maatalousyrittäjien eläkelain mukainen rekisteröity lisäeläketurva suljettaisiin siten, ettei uusia lisäeläkejärjestelyjä voitaisi enää vakuuttaa. Voimassa olevia lisäeläkejärjestelyjä voitaisiin kuitenkin jatkaa, ja edelleenkin olisi mahdollista vapaaehtoisesti vakuuttaa sellainen yrittäjä, jonka työtulo
on vähimmäistyötuloa 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.

Versio 2.0
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VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä
syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten
hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2000
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
vpj.
jäs.

Timo Ihamäki /kok
Eero Akaan-Penttilä /kok
Tuula Haatainen /sd
Saara Karhu /sd
Inkeri Kerola /kesk
Marjaana Koskinen /sd
Pehr Löv /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.
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Päivi Räsänen /skl
Sari Sarkomaa /kok
Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
Jaana Ylä-Mononen /kesk
vjäs. Hannes Manninen /kesk
Arto Seppälä /sd.

