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SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN
MIETINTÖ 9/2008 vp
Hallituksen esitys laeiksi kunnallisen eläkelain
muuttamisesta ja eläinlääkintähuoltolain 14 §:n
2 momentin kumoamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 27 päivänä toukokuuta 2008
lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen
laeiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta ja
eläinlääkintähuoltolain 14 §:n 2 momentin kumoamisesta (HE 65/2008 vp).

Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina
- hallitusneuvos Heli Backman, valtiovarainministeriö
- hallitussihteeri Maritta Hirvi, sosiaali- ja terveysministeriö
- lakiasiainpäällikkö Aino Lassila, Eläketurvakeskus
- lakimies Mailis Vesander, Kuntien eläkevakuutus.

HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnallista eläkelakia ja säädettäväksi laki eläinlääkintähuoltolain 14 §:n 2 momentin kumoamisesta.
Esityksen mukaan kunnallinen eläkelaitos
voisi tuottaa eläkehallintopalveluja myös
kunnallisen eläketurvan ulkopuolisille asiakasryhmille siltä osin kuin palvelussa ei ole kyse
julkisen vallan käytöstä.
Vanhuuseläkkeelle jäämistä koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että
kunnallinen
luottamustoimi,
perhetai
omaishoitosopimus tai muu toimeksiantosopimus ei estäisi vanhuuseläkkeen saamista kunnallisista palvelussuhteista, vaikka vanhuuseläke

HE 65/2008 vp

myönnetään muusta kuin kunnallisesta eläkejärjestelmästä. Lisäksi palkansaajan eläkemaksua
koskevaan päätökseen ehdotetaan haettavaksi
muutosta nykyisen hallinto-oikeuden sijaan työeläkeasioiden
muutoksenhakulautakunnalta.
Eläinlääkintähuoltolaista ehdotetaan kumottavaksi säännökset kunnaneläinlääkärin eläkkeen
perusteena olevista työansioista ja säännökset
siirrettäisiin kunnalliseen eläkelakiin. Esitys sisältää myös muita teknisluonteisia tarkistuksia
kunnalliseen eläkelakiin.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.
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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 ehdottaa,
että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2008
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.

Juha Rehula /kesk
Sirpa Asko-Seljavaara /kok
Maria Guzenina-Richardson /sd
Hannakaisa Heikkinen /kesk
Arja Karhuvaara /kok
Anneli Kiljunen /sd
Marjaana Koskinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.
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Jukka Mäkelä /kok
Håkan Nordman /r
Päivi Räsänen /kd
Paula Sihto /kesk
Satu Taiveaho /sd
Lenita Toivakka /kok
Erkki Virtanen /vas.

