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TYÖASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ
18/1998 vp
Hallituksen esitys laeiksi henkilöstörahastolain
ja valtion liikelaitoksista annetun lain 13 §:n
muuttamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 24 päivänä marraskuuta 1998 lähettänyt työasiainvaliokuntaan valmistelevasti
käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi henkilöstörahastolain ja valtion liikelaitoksista annetun
lain
13
§:n
muuttamisesta
(HE 262/1998 vp).
Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina
- hallitusneuvos Raili Hartikka, työministeriö

- neuvotteleva virkamies Martti Salminen, Valtion työmarkkinalaitos
- neuvottelija Arja Vehmas, AKAVA-JS
- asiamies Eero Salmela, Liikenne- ja erityisalojen työnantajat
- neuvottelupäällikkö Kalevi Passi, STTK-J..
Lisäksi valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot Kirkon sopimusvaltuuskunnalta, Kunnalliselta työmarkkinalaitokselta ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:lta.

HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilöstörahastolakia niin, että henkilöstörahastoja voitaisiin perustaa myös valtion virastoihin ja laitoksiin sekä valtion liikelaitoksiin. Rahaston perustamisen edellytyksenä olevaa voittopalkkiojärjestelmää vastaisi virastossa ja laitoksessa
niiden käyttöön ottama tulospalkkausjärjestelmä, jonka mukaisesti maksettavat tulospalkkiot
rinnastettaisiin henkilöstörahastolain mukaiseen voittopalkkioerään. Soveltamisalan laajen-

HE 262/1998 vp

tamisen johdosta lakiin ehdotetaan tehtäväksi
muut tarvittavat muutokset.
Valtion liikelaitoksista annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan liikelaitoksen hallitus päättäisi henkilöstörahastolain mukaisesta voittopalkkiojärjestelmästä ja
sen soveltamisesta eduskunnan ja valtioneuvoston tekemien päätösten rajoissa.
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.
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VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä
syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.
Henkilöstörahastolain soveltamisalaa ei ehdoteta laajennettavaksi kuntien virastoihin, laitoksiin tai liikelaitoksiin eikä seurakuntiin taikka seurakuntayhtymiin. Valiokunta pitää tärkeänä, että henkilöstörahastojen perustamisen val-

tion virastoihin ja laitoksiin sekä valtion liikelaitoksiin mahdollistavan lainmuutoksen vaikutuksia seurataan ja arvioidaan, onko lain
soveltamisala syytä laajentaa myös kuntiin ja
seurakuntiin.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella työasiainvaliokunta
kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 1999
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
vpj.
jäs.
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Armas Komi /kesk
Matti Huutola /vas
Kari Kantalainen /kok
Kyösti Karjula /kesk
Hannu Kemppainen /kesk (osittain)
Anne Knaapi /kok
Pirkko Peltomo /sd
Heikki Rinne /sd

Outi Siimes /kok
Raimo Tiilikainen /r (osittain)
Maija-Liisa Veteläinen /kesk
Marja-Leena Viljamaa /sd
Pertti Virtanen /evir (osittain)
vjäs. Johannes Koskinen /sd
Tauno Pehkonen /skl
Eila Rimmi /vas.

