1947 vuoden valtiopäivät N: o 25.

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansanedustajan
oikeudesta eläkkeeseen ja laiksi valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta.
Eduskunnan työskentely on jatkuvasti
kehittynyt edustajilta yhä enemmän työtä
ja aika!). vaativaksi. Tämä kehitys käy ilmi
muun muassa tarkastettaessa eduskunnan
koossaoloaikaa eri vuosina. Yksikamarisen
eduskunnan alkuvuosina, ennen vuotta 1917,
varsinaiset valtiopäivät kestivät keskimäärin 99 päivää, mutta vuosina 1917-1946
eduskunta on ollut koolla keskimäärin
199 päivää vuodessa. Eri vuosikymmeninä
on varsinaisten valtiopäivien pituus vuosittain vaihdellut siten, että se 1920-luvulla
oli keskimäärin 155 päivää, 1930-Luvulla
179 päivää ja 1940-luvulla tähän mennessä
298 päivää.
Vaiklmkin on otaiksuttava, ettei eduskunta joudu, olojen sodan jälkeen vähitellen vwkiintuessa, jatkuvasti olemaan
koolla niin pitkiä aikoja kuin viime vuosina, on kuitenkin todennäköistä edustajantoimen hoitamisen tulevan pysyvästi vaatimaan edustajilta niin paljon aikaa, että se
on omiaan haittaamaan heidän varsinaisen
ansiotoimintansa harjvittamista. Kun henkilö, joka on ollut edustajana useilla valtiopäivillä, on uhrannut voimiaan ja työtään
yhteiseksi hyväksi, voidaan , yhteiskuntaa
pitää velvollisena ainwkin osaksi turvaamaan hänen toimeentulonsa 1hänen saavutettuaan sellaisen iän, jolloin työkyky yleensä
alkaa heiketä.
Eräissä, tosin verrattain harvalukuisissa
tapauksissa, onkin valtion varoista myönnetty ylimääräisiä eläilmeitä entisille kansanedustajille sen perusteella, että he ovat
toimineet pitkiä aikoja edustajina ja sen
lisäksi muutoinkin osallistuneet valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen elämään. Yksityisten liike- tai teollisuuslaitosten työssä
oleville henkilöille on yhä useammissa tapauksissa järjestetty eläikkeet ja eläikeoikeus on myös valtion viran tai toimen
haltijain oikeudesta eläkkeeseen annettua

lwkia 22 päivänä joulukuuta 1942 muutettaessa annettu muun muassa valtion ylimääräisen toimen haltijoille. Näin ollen
olisi Hallituksen mielestä edustajillekin
lailla turvattava oikeus eläi'kkeeseen, niinkuin äskettäin on tehty Tanskassa muuttamalla 12 päivänä heinäkuuta 1946 annetulla lailla Tanskan vaalilakia (Lov om
Valg till Rigsdagen). Ehdotus mainitunTaiseksi Jaiksi sisältyy tähän esi.!tykseen. ·
Bd'ustajien eläikeoikeuden tulisi Hallitulksen mielestä rakentua pääikohdiltaan samoille perusteille kuin valtion viran tai
toimen haltijain eläkeoi!keus, ottamalla kuitenkin huomioon edustajantoimen erikoisluonne. Oikeus elä;kkeeseen olisi myös rajoitettava koskemaan vain edustajia eikä heidän leskiään tai orvoiksi jääneitä lapsiaan.
Viimeksi mainitussa kohden sanottu Tanskan laki on toisella kannalla, mutta tämä
johtuu siitä, että Tanskassa pidätetään
eläilm-edun korvaukseksi edustajainpalkkioista määräprosentti. Pidätys tarkoittaa
myös edustajille tulevan elä!ke-edun korvaamista.
Valtion peruspalkkaiselle viran tai toimen haltijalle, ylimääräisen toimen haltijalle sekä valtion työssä olevalle työnt~ki
jälle suoritetaan valtion viran tai toimen
haltijan oikeudesta eläikkeeseen 30 päivänä
joulukuuta 1924 annetun lain (323/24)
mukaan, sellaisina kuin lain 1, 3, 5, 6 ja
17 § ovat 22 päivänä joulukuuta 1942 annetussa laissa (1031/42), eläkettä säännöllisessä tapauksessa, jos hän, täytettyään
30 vuotta, on ollut valtion palveluksessa
tai työssä väJJ.intään._10 vuotta. Täyden
elä:k:keen, joka on 60 sadalta peruspalkasta,
saa eläkkeeseen oikeutettu kolmen!k:ymmenen
eläkevuoden perusteella. Sitä vähemmiltä
eläkevuosilta eläke lasketaan niin moneksi
kolmanneksikymmenenneksi osaksi täydestä
eläkkeestä, kuin eläkevuosien määrä osoit-
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taa. Sanotun ~ain mukaan on ylin eläke
kuiltenikin 70,000 mal1kkaa. Eläkroeisii!Il
vuonna 1946 myönnetyn ika:hliinajanilisän
johdos1a tämä enimmäismäiämä on nyttemmin 127,500 markkaa. Eläkkeiden korO'l!tamisen yhteydessä ehdO!tetaan Y'lin eläke
määrät•täv;äksi 180,000 mrurkaksi.
Edustajankin eläkeoikeuden edellytykseksi ehdotetuan määrättäväiksi, että hän
on ollut edustajana vähintään kymmenen
vuotta (1 §). Tämä merkitsee siis säännönmukaisissa tapauksissa, et:tä hänet on ainakin neljässä eri vaalissa valittu . edustajaksi. Täyteen eläkkeeseen tulisi Hallituksen mielestä kuitenkin riittää, niinkuin
Tanskassa'kin on katsottu riittäväkSi, !kaksikymmentä eläikevuotta. Sanotun ajan edustajana toiminut on jo varsin pitkäaikaisesti saanut osakseen valitsijainsa luottamuksen ja kauan aikaa joutunut <>sallistumaan valtiolliseen elämään. Toisaalta <>lisi
iJtuiterrkin se seikka, että jo kaksikymmentä
eläkevuotta oikeuttaisi täyden elrurokeen saamiseen, otettava huomioon eläkkeen stiurtmtta määrättäessä.
Oikeus eläik!keen saamiseen ehdotetaan
alkava:ksi edustajam. saavuttaessa 60 'VUdden
iän tallim, jos ihän silloin on vielä edustajana, edustajantoimen päättyessä. Eläikkeen saamisen esteenä olisi kuitenkin se,
että edtustajana toiminut on :muusta syystä
kuin holhouksen alaiseksi asettamisen takia
vaalioikeutta vailla, vapausrangaistusta !kär"
simässä, vieraan vallan palveluksessa tai
ulkontailla, mikäli oleskelu siellä on !kestänyt vähintään kolme vuotta. Esteen lakatessa eläJkikeeseen oikeutetulle olisi myönn%tävä dä~e. Viera2n v;aHan pa.lvelulmesoo
o1e:m.IDen .tai oles11relu ulkomaHla 'Civäit [lllikiehd<>tuksen mukaan kuitenkaan olisi ehdot!l;omgmea esteenä ·eläklmen myöntämiseen
(2 §).
.Eläkevuosiksi olisi Hallituksen mielestä,
edusmnnan koossaoloajoista riippumatta,
luettava edustajan koko toimikausi. Se
seikka, ettei eduskunta ole s~ännöllisesti
ollut koko vuotta koolla, olisi sen sijaan
otettava huomioon eläkkeen suuruutta määl'ättäessä. Vaikkakin eri valtiopäivillä edustajina toimineet eivät joudu samanlaiseen
aseinaan, jos valtiopäivien koossaoloajan
pituudelle ei eläkevuosia laskettaessa anneta
merkitystä, vaikuttaa tässä kohden kuitenkin tasoittavasti se, että saadakseen el~k
!keen edustajan on täytynyt olla ·useilla

valtiopäivillä, jotka ovat kestäneet eri pitkiä aikoja. Eduskunnan koossaoloaikaa ei
myöskään aina ole laskettu samalla tavoin,
minkä lisäiksi eräiden valiokuntien jäsenet
suorittavat työtä silloinkin, kun eduskunta
ei ole koolla. Kaikki edustajat eivät myös
joudu yhtä suuressa määrin osallistumaan
eduskunnan työhön, koska tämä riippuu
mutiii muassä siitä, ovatko he ja minkä
valiokuntien jäsettiä.
Eläkkeen suuruus olisi Hallituksen käsityksen mukaan sopivimmin määrättävissä
säätämällä, että täy:den eläkkeen määrä on
o1eva yhtä suuri, kuin johonkin palk'kättsIudkkaan iktib.luvan valtion peruspalkkaisen vi!Nf:n tai. toimen haltija.JLle tuleva täysi
eläke. TäHöin elälkkeiden määriin ehkä
!tehtävät muutokset puheena olevaa Ualda
niuil~tam.atta vaikuttaisivat edustaji~'ldn
eläkkeiSiin.
tlail.liltus O'J.i Ednskunna:l,i•e aikaisemmin
arrrl.amass1Htrt esityksessä ehdottanut adttmajiLle suorite'ttnvaksi vuotuisen pallkkion,
jorlka mWcilrä on 240,000 ma,rl&iaa. Mru.u:Mrta
kuin I1e1Bmgistä ja sen [äihiympäristöstä
ole-viLle .edumajnle on ·ehdotettu suo:eitettavaiksi ~isälkoria1istla, ·mntt,a tätä ·ei voida elälrettä mä:ärä!tt.äessä ottaa huomi<>oii, koaka
sanahtu korvaus johtuu .toi:seMa paikkaikun1utrlla :asumisesta arheuttuvista iisäkuSitannu'ksista. Mäiniittu vuotuinen patlkkio vasta.a :ndin S3a,OOO ntwrilnLn verdlilista tuloa
eli sii!s 93-34 paffiklkaUi.Siluokkaan krr:ii:t!luvan
p~ruspaikkarsen vi,~a'll h~~tijalle virkami,esWn. pa1ikkati:kSen korotusehdotu!rnen mukaan
ttrtle'yaa palkkaa.
Niirtkuin edellä on mainittu, 'Olisi se
smat!kå, ettei ~dli..<1rlmntta säJä:nnöllisemi ole
1J.:Wkt1 vuotta koolla, otettava huomioon eläkkoon suuruutta iliäärättäessä. Eduskunnan
keskimääräinen ikoossaoloaika viimeisinä
kolmen:t'kyllirileiienä vuonna ru ollut 199
päivää eli siis lwhoo viisi yhd~ättäosaa
vuotta. Tämä osa mainituista 335,000 markasta O'll noin 186,000 ma:tkkaa, mikä virkflmiooten pailikkojen korotusehdotuksen mulmren vastaa suunnilleroi 22 pailkikaooluOtkan
peruspallklkaa. Kun edustaja muif.enkin saisi
:tätdmi elä.k:koon jö kähdenkymmen~m e!läkevrtöden pertLgteella, on katsottu oikeaksi,
ett1i edtiståj::tri täysi elä:ke määrättäisiin
sailiå,ksi kuin 1S Palkkausluoidman kuuluviin viran tai wimen haltijan täysi eläke
siihen enkä måksettavine lisäyksineen (3 §).
Edustajan täyden elädclreen määrä olisi
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näin olleh; jos virkamiesten palkkoja ikorotlrtMii Hallituksen ehdottamalla tavalla,
92,340 truir'k!k.åa.
Kurt eduskunnan kanslian menosäännön
petusteista 30 ,päivänä maaliskuuta 1928
annetun lain (107/28) 4 §:n mukaan
ltansiiatoimikunta myöntää .eläkkeet eduskunnan viran tai toimen haltijoi1le, voidaan myös edustajien eiäk!Keiden määrääminen sopivasti antaa kartsliatoitni:kunnan
tehtäväiksi. Jotta elaktkeistä valtiolle johtuvat :kustannukset tulisivat otetuiksi :huomt!Xm. muiden edusktmrtan menojen yihteydessä, ehdotetaan eläkkeet maksettaviksi
kansiiatoimi.kunnan toimesta eikä valtiokonttorista, minne eliikikeiden maksaminen
yleensa on keskitetty ('5 ja 9 § :n 1 :i:trom.).
Eläkkeen saamiseksi olisi edustajan tai
edustajana toimineen tehtävä hakemus.
J,ollei hakemust,a tehdä !kuuden kuukauden
aikana siitä lukien; jolloin oikeus eläkkeen
saamiseen syntyi, ehdotetaan eläke makMttavaksi vasta hrukemusta seuraavan kalenterikll!ukauden alusta, kun taas eläke muutoin maksettaisiin oikeuden syntymisen ajauikohdasta lukien (6 §). Yhdenmukaisesti
vi:r'kamiesten eläkkeitä koskevien säännösten kanssa ehdotetaan, että nostamattomien elwke-erien vanhentumisaika määrätään kolmeksi vuodeksi ( 9 § : n 2 mom.).
Säännökset siitä, missä tapauksissa eläkeoikeus tai oikeus eläkkeen nostamiseen
menetetään joko kokonaan tai maaratyksi ajaksi, sisältyvät lakiehdotuksen 4 ja
7 §: ään. Edustaja V'Oidaan valtiopäiväjärjestyksen 17 § :n mukaan julistaa edustajantoimensa menettäneeksi. Samanlainen
seuraamus vöitaisihi vuoden 1946 valtiopäiville annettuun Hallituksen esityli:seen
N :o 63 sisältyvän, valtiopäiväjärjestyksen
muuttamista tarkoittavan ehdotuksen mukaan tuomita myös valtiopäiväjärjestyksen
8 §: n nojalla eräissä tapauksissa. Edustajantoimen menetyksen seuraa:rtmkseksi ehdotetaan, että edustaja menettää myös elä!keoikeutensa, mikäli hänelle on edustajantoimen perusteella aikaisemmin myönnetty
eläke. Siinä. tapauksessa, että edustaja ei
vielä ole saanut eläkettä, hän menettäisi
oikeuden elä!kevuosiensa hyvä!kseen lukemiseen ( 4 §). Täman lisiiksi eläkeoikeus menetettäisiin. vieraan vallan palvelukseen tai
u]komaille vähintään kolmeksi vuodeksi siirtymisen vuoksi. KansliatoimilrunnaUe ehdo.
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tetaan kuitenkin annettavaksi oikeus viimeksi mainituissa tapaufksissa päättää elä!ke..:
oikeuden säilymisestä tai, jos se jo oii menetetty, sen. p6lat1ttamisesta (7 §).
Vii'ikaniiestim eläk!keitä koskevien sitännöaten :mukaan oikeus eläJldreen saamiseen
lakkaisi tnuim muassa valtakunnan kansalaisuuden menettämi~n vuoksi, mutta eläke
voitaisiin palauttaa, jos eläkkeeseen oikeutettu jälleen slla Suomen kansalaisrmden.
Ktm Suomen !kansalaisuus on vaalioikeuden
edellytyksetiä, olisi Hallituksen mielastä
tässä, samoinkttin, jäljempänä mainittaVin
po.:ikikeuksin; muissakirt tll.pauksissa, joissa
edustaja meneWiä vaalioikeutensa, pidettlivä
riittävänä, että hänelle ei suoriteta eläkettä
siltä ajalta; jona hän on vaalioikeutta vailla.
Jos våalioikeus palautuu, eläJkkeensaaja saisi
siitä a}kaen jälleen iltnan eri hakemusta
nostaa elii!kkeensä. Milloin vaalioikeuden
menettäminen ilmitenkin johtuisi siitä, että.
eiäJkkeensaaja on asetettu ho:thouksen alaiseksi, ei eläkettä ·pidätettäisi, ilmska eläkkeensaaja tällöin useissa tapaUksissa tarvitsee sitä taloudellista tukea, jota eläkkeellä pyritään antamaan. Jos edustajana
tohlninut henkilö, joka saa puheena olevaa
eläkettä, sittemmin valitaan jälleen edustajaksi, on asiammukaist:a., ettei hänelle suoriifleta eläkettä siJ:tä ajailta, jona hän saa
edUBitajanpailikki.ota. 'Täs.tä., samoinkuin siirtä,
ettei' el1äk·että suoriteta rangaistusl,a:i!toikooss:a
välittömästi tuomittua vapaJUsrangaistusta
kärsivälle, on otettu säännökset 8 §: ään.
HaH,itus pitää asia.Illlllukaisena, ,että edustajana. toiminut saisli, ni:inkiuim: ru;ianlai1:a on
Tanskankin vastaavan ·Lain mli.ka:Ml:, nostaa
eläkkeensä sii:tä riippumat,ta, sa1aiko hän palkkausta valtiolta tai muuta pallcl.raa. Ainoastaan edustajanpalkkio tekisi tässä kohden
poi~keuksen; niinkuin edellä on mainittu.
Piliheena olevan elääclteen erikoislu®tee:ti
vuoksi ehdotetaan niin ikään Tanskan laikia
vastaavasti säädettäväksi, että edustajana
toimineelle valtion varoista maksettava muu
eläke ei kokonaan estäisi edustajantoimesta
tulevan eläkkeen saamista, Rajoiti.lksena
olisi tässä kohden kuitellkin1 että elä:kkeidert
yhteinen määrä ei saisi olla valtion ptn•us~
paikkaisen viran tai tojmen 'haltijalle ma:k:settava:a ylintä eläkevtä surnrempi. Sen
ohessa olisi kysymyksessä olevan Ua.in muka:wn maksettavasta elliikkee8tä väJllöin joom
tapauksessa ·vä:hetmettävä puöiet, kuJ.ik.:hltin
eninrtä:än puolet mtmrt eläkkeen tnääräst1ä.
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Edeil1ä selostetut säännökset on otettu ilakiehdotUiksen 10 § :ää:n.
Eläkeoilreutta ei ehdoteta puheena olevalla lailla sikäli taannehtivaksi, että se
koskisi myöskin aikaisemmin edustajina toimineita henkilöitä. Lain soveltamisen edell;rtyksenä olisi, että kysymys on lain .voimassaoloaikana edustajana toimineesta henkilöstä. Tällaisella henkilöllä ·olisi ~miten
kin oikeus lukea eläkevuosina hyväkseen
myös se aika, jonka hän on ennen lain
voimaantuloa toiminut edustajana.
Niinkuin aikaisemmin on mainittu, on
eräissä tapauksissa valtion varoista myönnetty ylimääräisiä eläkkeitä edustajina toimineille taikka heidän leskilleen ja orvoiksi
jääneille lapsilleen. Hallituksen mielestä
olisi kansliatoimikunnalle puheena olevalla
l~illa annettava 'Oikeus ylimääräisten eläkkeiden myöntämiseen muun nu"tassa sellaisille aikaisemmin ediustajana toimineille,
joita laki ei koske, sekä edustajana toimineen leskelle ja orvoiksi jääneille lapsille
siitä riippumatta, milloin heidän ilmoltajansa on ollut edustajana. Näitä elä.k!keitä
myönnettäessä olisi noudatettava samoja
pemsteita, kuin valtion ylimääräisiä eläkkeitä muutoin annettaessa.

Edustajan oikeudellisen aseman perusteet
on säännöstelty valtiopäiväjärjestyksessä.
Valtiopäiväjärjest;yksen 16 § :n mukaan on
edustajalla oikeus saada valtion varoista
palkkio ja matkakustannusten korvaus.
Niistä määrätään lailla, jota koskeva ehdotus on käsiteltävä valtiopäiväjärjestyksen
70 § :n säätämässä järjestyksessä.
Valtiopäiväjärjestystä ja sen 16 §: ää täytynee tulkita niin, että edustajalle ei ole
tarkoitettu annettavaksi sellaisia palkkauksen luontoisia taloudellisia etuja, joita sanotussa pykälässä ei ole mainit1!u. Kun myöskään hallitusmuodon 65 §: ssä olevan, eläkkeitä k>oskevan säännöksen ei voida !katsoa
tarkoittavan edustajia, ehdotetaan valtiopäiväjärjestyksen 16 §: ää täydennettäväksi
EsäämäJlä sii'lwn f\lUsi, ncljäs momootti,
jonka mukaan edustajan eläkeoikeudesta
säädetään lailla. Koska edustajille tuleva
eläke ei ole merkitykseltään verrattavissa
edustajanpalkkioon, voitaisiin Hallituksen
mielestä eläkeoikeudesta säätää tavallisessa
lainsäädäntöjärjestyksessä eikä valtiopäiväjärjestyksen 70 § :n mukaisesti käsiteltävällä lailla.
Sen perusteella, mitä edellä on lausuttu,
annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

Laki
kansanedustajan oikeudesta eläkkeeseen.
Eduslkunnan päätöiksen muklaiisesti säädetään:
1 §.
Kansanedustaja.i1la, joika. yhtäjaksoisesti
tai eri aikoina oo ohlut 'edUSitaja;DJa kymm€inen vuotta, o!lli oikeus sa:aii® valtion varoista
eUiket,tä sen muka,an, lkui[l jäJjempänä säädetää;n.
2 §.

Oikeus eläkkeen saamiseen alkaa, ikun
el&ikkeeseen oikeutettu täyttää kuusikymmentä .ikävuotta taikka, jos hän si<lloin on
edUSitaja:n:a, kun hänen oous1tajantoime'nm
p·ää1!tyy.
Mikäli eläkkeeseen oikeutettu 1 momentissa tarkoitettuna ajankohtana on vaalioikeutta vailla muusta syystä kuin holhouksen alaiseksi asettamisen takia taikka

rangaistuslaitoksessa kärsimässä välittömästi tuomittua vapausrangaistusta tahi
vieraan vallan palveluksessa tai ulkomailla,
missä hänen oleskelunsa on kestänyt yhtäjaksoiseslti vä;hilll!täälll kolme vuotta., hänelilä
ei kuitenkarun ole oikewtta e}äik!keen saamiseen, ennenku:i!n hän on jäll1oon saanut va:alroilmuden, vapautunut rrangamtuBilai!Wksesta, iuoprunut vieraoo vallilan pailveluksesta tai pail:annut maahan.
Erityisten syiden .perusteella voidaan
eläkkeeseen oikeutetulle sen estämättä, mitä
edellä on sanottu, myöntää oikeus eläklkeen
saamiseen ennenkuin hän on 1uopunl1t viera:an v;aft.lan prulv;eluksesta tai pa-la!Illlut ulikomaHta maahan, jos, muut tässä laissa sääde:tyt edellytykset owl•t olemassa.
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3 §.
Täysi eläke vastaa kahdeksanteentoista
palkkausluok•kaan kuuluvan peruspalkkaisen valtion viran tai toimen haltijalle tulevaa täyttä eläkettä siihen ehkä maksettavine lisäyksineen. Tämä eläke annetaan
edustajana toimineeiHe, joka on oHut edustajana kaksikymmentä vuotta tai sitä
kauemmin. Kymmenen eläkevuotta oikeuttaa kymmeneen kahdenteenkymmenenteen
osaan täyden eläkkeen määrästä ja jokainen niitä seuraava täysi eläkevuosi lisäksi
yhteen kahdenteenkymmenenteen osaan
siitä, kunnes täysi eläkemäärä saavutetaan.
4 §.
Jos edustaja on julistettu edustajantoimensa menettäneeksi, hän menettää myös
oikeutensa siihen mennessä olevien eläkevuosiensa hyväikseen ,lukemiseen taikka, jos
hällle1le edustaj-aJLtoimen perustoolila on tämän la,ln nojalla aH,{laisemmin myönnetty
e}äke, oike.utensa siihen.
5 §.
Tämän lain mukaan annettavat eläilrkeet
myöntää ha:kemuksesta eduskunnan kansliatoimikunta.

6 §.
Eläke maksetaan siitä alkaen, jolloin oikeus eläkkeen saamiseen syntyi, mikäli
kansliatoimikunnalle osoitettu hakemus on
eduskunnan kansliaan annettu kuuden kuukauden kuluessa sanotun ajankohidian jälkeen. Jos hakemus tehdään myöhemmin,
eläke mwksetaan hakemuksen antamispäivää
lähinnä seuraavan kuukauden alusta.
7 §.
J'os elä:..lffieensaaja ryhtyy vieraan vallan
palvelukseen tai eläkkeen myöntämisen jälkeen yhtäjaksoisesti on ollut ulkomailla
kolme vuotta, hän menettää oikeutensa eläkkeeseen.
Kansliatoimikunta voi kuitenkin eläkkeensaajan hakemuik:sesta päättää, ettei eläkettä menetetä 1 momentissa mainitusta
syystä, taikka, jos oikeus ennen hakemuksen tekemistä jo on menetetty, palauttaa
sen aikaisintaan hakemuksen antamispäivästä.
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8 §.
:IDläkkeensaajaHa ei ole oikeutta saada eläkettä s1hä ajrulta, jona hän
1) eläkkeen myöntämisen jälkeen uudel1een 'edustajao1tsi •:a1ittuna saa edustajanpailikkiort:a;
2) muusta syystä kuin holhouksen alaiseksi asettamisen takia on vaalioikeutta
vailla; tai
3) rangaistuslaitoksessa kiirsii välittömästi tuomittua vapausrangaistusta.
9 §.
Eläke maksetaan kansliatoimikunnan toimesta kuukausittain sen kuukauden loppuun saa:kika, jonka aikana eläkkeensaaja
on kuollut. Ennen eläkkeen nostamista on
esitettävä kansliatoimikunnan määräämä selvitys.
Oikeus eläJke-erään raukeaa, jollei eraa
ole nostettu kolmen vuoden kuluessa sen
erääntymispäivästä.
Edellä 7 ja 8 § :ssä ,tarkoitetuissa tapauksissa ärl:köön eläkke.ensaajalta vaadit.taiko hänen .etukiäteen ehkä nostamwaaJSa eläkettä
taikaisin si:lrtä kuukaudelta, jo:nJk:a aikama elä~eoiikeus menetettiin rtai oikeus sen saamiseen lakkasi.
10 §.
Tässä laissa säädetty eläke m&ksetaan
eläkkeensaajalle siitä riippumatta, sawko
hän samanaikaisesti palkkausta valtiolta tai
muuta palkkaa.
Jos edustajana toiminut saa muuta eläkettä valtion varoista, vähennetään tämän
lain mukaan maksettavasta eläkikeestä puolet, ikuiterrkin enintään puolet edellä tarkoitetusta muusta eläil\lkeestä siihen ehkä
ma:ksettavine lisäyksineen. Jos eläkkeiden
yhteinen määrä on suurempi kuin ylin valtion peruspalkkaisen viran tai toimen haltijalle maksettava eläke lisäyksineen, vähennettäJköön tämän lain mukaan maksettavaa elä;kettä vielä sillä määrällä, joka
ylittää mainitun ylimmän eläkkeen.
11 §.
Milloin erityisiä syitä on, kansliatoimiikunta voi haikemuiksesta myöntää ylimääräisen elä!kkeen sellaiselle edustajana toimineelle, jota tämä laki ei koske.
Edustajana toimineen leskelle ja orvo~ksi
jääneille lapsille voidaan niin ikään, jos
olosuhteet ovat säälittävät, myöntää valtion
varoista ylimääräinen eläke.

N:o 25
Ylimääräisten eläkkeiden osalta on soveltuvin kohdin noudatettava, mitä valtion ylimääräisistä eläkkeistä on voimassa.
12 §.
Eduskunnan kansliatoimikunnalla on oikeus maksutta saada rekisteri- ja muilta

viranomaisilta ne tiedoQt, jotka ovat tarpeen
eläkkeen asianmukaista suorittamista varten.
13 §.
Tämä laki tulee voimaan
patvana
kuuta 1947. Sitä !>OVelietaan mainittuna
päivänä tai sen jälkeen edustajina toiminaisiin.

Laki
valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta.
Eduskunnan päätöksen mukaisesti, jOO:a on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 § :ssä
määrätyllä tavalla, lisätään valtiopäiväjärjestyksen 16 §: ään uusi, näin kuuluva
4 momentti:
16 §.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 1947.

päivänä

E'dustajan oikeudesta eläkkeeseen säädetään lailla.
Helsingissä 27 päivänä maacliskuuta 1947.
Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.

Oikeusministeri Eino Pekkala.
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Esitys N :o 25.

Perustuslakivaliokunnan mietintö
N :o 49 hallituksen esityksen johdosta laiksi kanBanedustajan oikeudesta eläkkeeseen ja laiksi valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta.
Eduskrunta on pöytäkirj·anottein 29 päivältä maaliskuuta 1947 [ähettänyt perustuslakJi.va;liokuntaan valmistelevaslti käsiteltäväksi hallituksen edellä mainitun esityksen
n:o 25. Tämän johdosta vaJ1iokunta, pyyd~ttyään ja saatuaan esityksestä va'ltiova-.
rainvaJiokunnalta lausunnon n: o 4, joka
painettuna mtetään tähän mietintöön, sekä
kuuLtuaan pääjohtaja J. W. Minniä ja
eduskunnan taloudenhoitajaa, lakitieteenkandidaatti Björn Feiringiä, esittää seuraavaa.
HaJllittuksen esityksen perusteluissa mainituista sydstä perustuslakivaliokunta puoltaa esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä, mutta ehdottaa kuitenkin niihin tehtävwksi eräJ~tä muutoksia. Asiaillisesti tärkeimmäJt muutokset ovat, että eläkevuosien lukeminen alkaisi vasta edustajan
täytettyä 30 ikävuotta, miltä muutosta vwltiovarainvaliokuntakin on esittänyt, ja että
eläkeoikeus !tulisi koskemaan kaikkia edustajia yksikamariseen ka;nsanedustuslaitokseen siirtymisestä lukien. Os·alltaan siitä
johtuen, että eläkeoikeus näin myönnettäisiin entisillekin edrustajille, v·a:liokunta 'ehdottaa eläkeajan [askemista yksinke:vtaistettavaksi. Niinpä eläkeaika laskettruisiin pääsäännön mukaan sen kuUJkauden alusta,
jona vawlit on toimitettu, seuraavien vaalien toimi1Jtamiskuukauden alkuun, jolloin
käy.tännölliseslti katsoen tultaisiin samaan
lopputulokseen kuin sitinä tapauksessa, että
aika lasketaan si!i!tä, jol[oin edustaja on julistettUJ valituksi, siihen asti, kunnes senjälkeiset vaalit on toimite1ftu. Vajaita kuukausia ei otettaisi huomioon eläkeaikaa laskettaessa eikä eläkeittä maksettaessa. Kun
muiden valtion varoista suoritetltavien eläikikeiden maksaminen on keskitetty valtiokonttoriin, jossa maksattoamiseen liittyvät
käytännölliset toimenpiiteet voidaan koneel-

Hstetuin menetelmin suorittaa hrulvoin kustannuksin, ehdotetaan myös kansanedustajien eläkkeiden maksaminen suoritettavaksi
valtiokonttol'in !toimesta. Muut valiokunnan ehdottamat muutokset ovat edellä mainituista johtuv;ia taikka lähinnä muodollisia.
VaLtiopäiväjärjestyksen muuttamista koskevaan lakiehddtukseen, joka on ensiksi käsiteltävä, esitetään tehtäväksi sellaiset muodolhliset korj·aukset, että lain nimeen lisätään muuiettavan pykä1än numero ja johto'lauseessa sana ,määrätyllä" muutetaan samllrsi ,säädetyllä" sekä lain voimaantulosäännöksestä poistetaan vuosiluvun viimeinen numero.
Kansanedustajan oikeudesta eläkkeeseen
annettavaksi ehdotetun lain 1 § : n 1 momenttiin esitetään lisä1Jtäväksi edellä jo
mainittu säännös, jonka mukaan eläkeajan
lukeminen aJlkaisi vasta edustajan täJitettyä
30 vuotta. Se säännös, että eläkeajaksi
lue1Jtaisiin peräkkäisten vaalien ttoimi:ttamiskuukausien 1 päivien välinen aika, ehdotetaan lausuttavaksi uudessa 1 §: n 2 momentissa. Niinkuin edeHä on måinittu, tämä
muutosehdotus johtuu py:rkimyksestä helpottaa eläkeajan laskemista. Kun vahiopäiväjärjestyksen 3 § :n 3 momenttin mukaan edUJStajan toimivailta alkaa silloin, kun
hänet on jullistettu vrulituksi, ja jatkuu,
kunnes senjälkeiset vaalilt on toimitelttu,
tuottaisi näiden, osittain tull~innanvarais"
ten ajankohtien määrääminen varsintkin aikaisemmin edustajina toimineiden osalta
käytännöllisiä vaikeuksia.
Poikkeuksena
edcllä mainitusta pääsäännöstä lakkaisi eläkeajan lukeminen kuitenkin ennen uusia
vaaleja siinä tapauksessa, että edustajantoimi sitä ennen lakkaa, niinkuin asianlailta on esim. sithloin, ilrun edustaja pyynnöstään vapautetaan toimestaan tai hänet
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nirmtetään johonkin va11tiopäiväjärjestyksen itävän valtiokonttorin on saatava kansliatoi9 § :ssä mainittuun virkaan. MHloin vara- mikunnalta tieto sen myöntämistä eläkmies ikUJtsutaan edustajaksi, hänen oikeu- keistä. Kun vrultioko:n!ttori olisi velvollinen
tensa lukea hyväkseen eläkevuosia taas al- va:lvomaan eläkkeiden maksattamista, ttulisi
ka;isi si:rtä, jolloin hän eduskunnan työjär- kansliatoimikunnan 12 § :n 2 momentin mujestyksen 3 §: n 3 momentin mukaisesti hoo toimi,ttaa sille muitakin selvityksiä,
ryhtyy tointaan hoitamaan. Muissa kuin kuten tiedot niistä eduskunnan ehkä tekejuuri mainituissa tapauksissa noudatettai- mistä päätöksistä, jotka vaikuttavat eläksiin eläkeaikaa laskettaessa edellä sanottua keensaajan oikeuteen. Samassa momentissa
pääsääntöä riipp.umat1ta €sim. siitä, mlko elld.otetaan myös säädettäväksi, että muiedustajaksi valittu heti .ryhtynyt tointaan denkin viranomaisten olisi virkamiesten
hoitamaan tai onko häneHe myönnetty ja eläkkeistä voimassa olevia säännöksiä vasmissä määrin ilomwa.
taavasti tehtävä val1tiokonttorille ~en suoritKooka eJäkeajaksli iluettaisi,in vaalien toi- tamaa valvontaa varten tarpeelili.se:t :iimoimittamisku.ukausien 1 päivien välinen aika, il:ukset.
on 1 § : n 1 momentin ja 3 § : n sanamuowa
Koska erityisesti sen johdosta, etltä ell.äkmuutettava. Se periaate taas, että eläke keiden maksattam:in.en siirrettäisiin vailtioaina ehdotetaan maksettavaksi kalenterikuu- konttorilile, voi oll:a tarpeen asetuksella ankauden alusta, vaatii 6 § : n muUJt!tam.ista, taa tarkempia säännöksiä !Lain soveatamiminkä lisäksi ehdotuksen 8 § : ään on otet- ses.ta, esiteitään lakiehdotukseen otettavusi
t·ava uusi 2 momentti, jossa tämä perlaate uutena 13 § : nä tämänsisäatöinen säännös.
määTätään siinä tarkoiitetuissa tapauk&issa Hallituksen e~ityksen 13 § muuttuu tämän
johdosta 14 § :iksi.
noudatettavaksi.
Kun va1tion viran tai toimen haltijan oiJos ehdotettua lakia sove1leta:an, niinkUiin
keudesta eläkkeeseen 30 päivänä joulukuuta perustus'lakivaliokullita ka:tsoo aiheelliseksi,
yksikamarisessa
eduskunnassa
1924 annetun !l'ain 15 § : ssä on oläkkeen.saa- kaikkiin
jien oikeuksien turvaamiseksi -sille, jolta edustajina toimineisiin, on hal[ituksen eh1laiil1inen eläke on kielletty, annettu oikeus dotuksen 13 § muutettava tämän mukaivalitJtaa korkeimpaan hall:i:nto-oikeutteen, ja seksi. Knn yksikamarisen eduskunnan entämä valitusoikeus on yleis!luontoinen sekä simmäiset, vuoden 1007 valtiopäivät aJk.oiriippumaton siitä, mikä viranomainen vat 23 päivänä toukokuuta 1907, esi.tetään
asiasta on päät.tiinyt, ehdotetaan tällainen eläkevuosien lukeminen alkavaksi aikaisinva1itusoikeus nimenomaisin säännöksin an- ;taan 1 päivästä toukokuuta 1907. Tästä
nettavaksi myii'l kansliatoimikunnan eläke- samoinkuin myös siitä, mistä alkaen entiset
asiassa antamasta päätöksestä. Tätä tar- edustajat saisivat eläkettä nostaa, ehdotekoittava säännös näyttää parhaiten soveltu- taan otettavaksi säännös puheena o1evaan,
van lakiehdotuksen 5 §: ään uutena 2 mo- 14 § :ksi muu~t.uvaan pykäilään.
Sen mukaisesti, mitä edellä on lausuttu,
mCillittina.
Sen johdosta, että eläkkeiden maksatta- perustuslakivaliokunta kunnioittaen ehdotminen aikaisemmin mainituista syistä :an- taa,
että Edt,skunta päättäi.~i hyväksyä
nettaisiin valtiokonttorin tehtäväksi, on !lapuheena oleva.t lakiehdotukset 11ä~'n
kiehdotuksen 9 § : n 1 momenttia ja 12 § : ää
muutettava. VoidakS€en hoitaa tämän lteh• kuuluvina:

Laki
valtiopäiväjärjestyksen 16 § :n muuttamisesta.
Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §: ssä
säädetyllä tavalla, l,isäJtään valtiopäiväjärjestyksen 16 § :ään uusi, näin kuuluva 4 momentti:
p.äivfulä
Tämä laki :tulee voimaan
16 §.
kuuta 194 (poist.).
Ed~jan oikeudesta eläkkeeseen säädetään lailla.

Bdil.stttjan eläke.

Laki
kansanedustajau oikeudesta eläkkeeseen.
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 §.
Kansanedustajalhla, joka kol;mekymmentä
ikävuotta täytettyään on yhtäjaksoisesti tai
eri aikoina ( poist.) ollut edustajana kymmenen tämän lain mukaisesti lasketttUt eläkevuotta, on oi~~eus saada valtion varoista
eläkettä sen mukaan, kuin jä,ljempänä säädetään.
Eläkevuosiksi luetaan jokaiselta vaal-ika1~delta, joksi edustaja on valittu, edustajanvaalien toimittamiskitukaudM~ 1 päivän
ja lähinnä seuraavien vaalien toimittamiskuukauden 1 päivän välinen aikn. J as vnramies kutsutaan edustajaksi, hänen oikM.tte-nsa lukea hyväksee?t eläkevuosia alkaa
siitä, j&loin hän ryhtyi tointaan hoitamaan. Edustajootoimen lakatessa kesken
vaalikautta lakkaa myös eläkeajan hyväksi
lukeminen.
Eläkevuodet lasketaan täysin ku1J.Jcausin.
2 §.

(Kuten hallituksen esityksessä.)
3 §.
Täysi illäke vastaa kahdeksanteentoista
palkkausluokkaan kuuluvan peruspalkkaisen valtion viran tai toimen haltijahle tulevaa täyttä eläkelttä siihen ehkä maksettavine Esäyksineen. Tämä eläke annetaan
edustaj,ana toimirneelle, jolla on kaksikymmentä tf*i useampia eläkevuosia. Kymme"
nen eläkevuotrta oikeuttaa kymmeneen kahdenteenkymmenenteen osaan täyden eläkkeen määrästä ja jokainen niitä seuraava
täysi eläkevuosi !lisäksi yhteen kahdenteenkymmenenteen osaan siitä, kunne."l täysi
eläkemäärä saavutetaan.

4 §.
(Kuten hallituksen esityksessä.)
5 §.

Tämän lain mukailn an:nettavat eläkkeet
myöntää hakemuksesta eduskunnan kansliatoomikunta.
Joka katsoo, että kansliatoimikunta on
kieltänyt häneltä sellaisen eläkkeen, mihin
hänellä laillisesti on oikeus, saa hakea kansliatoimikunnan päätökseen muutosta kor-

keimmassa hallinto-oikeudessa kolmenkymmenen päivän kuluessa tiedon siitä saatuaan.
.

6 §.

Eläke makseta:an sitä kuukautta settraavan kuukauden alUsta, jolloin oikeus eläkkeen saamiseen syntyi, mikäli kansliatoimikunnalle osoitettu hakemus on eduskunnan
kanslliaan anne'ttu kuuden kuukauden kuluessa oikeuden syntymisestä. Jos hakemus
tehdään myöhemmin, eläke maksetaan hakemuksen antamispäivää ;lähinnä seuraavan
kuukauden alusta.
7 §.

(Kuten hallituksen esitykse."lsä.)
8 §.
EläkkeensaajaMa ei ole oikeutta saada
eläk~ttä siltä ajalta, jona hän
1) eläkkeen myöntämisen jälkeen uudelleen edustajaksi valittuna saa edustajanpallkkiota;
2) muusita syystä kun holholl!ksen alaiseksi asettamisen takia on vaaJl,ioikeutta
vailla; tai
3) rangaistUSilaitoksessa kärsii välittömästi tuomittua vapausra:ngaistusta.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun keskeytyksen päätyttyä eläke maksetaan sitä kuukautta seuraavan kuukauden alusta, jona
eläkkeensaaja esittää valtiokonttoriUe selvityksen siitä, että hänellä jälleen on oikeus
saada eläke.
9 §.

Eläke maksetaan valtiokonttorin toimesta kuukausittain sen kuukauden loppuun saakka, jonka 'aikana eläkkeensaaja on
kuollut. Sitä varten kansliatoimikunnan
on toimitettava valtiokanttorille samanlainen selvitys, kuin valtion viran tai toimen
haltijoille myönnettyjen eläkkeiden osalta
on säädetty. Eläkkeensaaja on myös velvollinen esittämään valtiokanttorille sen
vaatiman selvityksen.
Oikeus eläke-erään raukeaa, jollei eraa
ole nostettu kolmen vuoden kuluessa sen
eräntymispäivästä.
Ed~ä 7 ja 8 § :ssä tarkoitetuissa !tapauksissa älköön eläkkeensaajalta vaauittako hä-
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Esitys N :o 25.

V altiokonttorilla on oikeus maksutta
saada rekisteri- ja muiLta viranomaisilta llle
selvitykset, jotka ovat tarpeen eläkkeen
asianmukaista suorittamislta varten.

10 ja 11 §.
(Kuten ha.Nituksen esityksessä.)

13 § (uusi).
Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa asetuksella.

12 §.
Valtiokonttorin on valvottava, että tässä
laissa säädettyä eläkettä ei makseta, jos
eläkeoikeus on menetetty tai oikeus eläkkeen saamiseen lakannut, ja että eläkettä ei
suoriteta 10 § :n vastaisesti.
Valvontaa varten kansliatoimikunnan on
ilmoitettava valtiokanttorille tiedossaan olevista, asiaan vaikuttavista seikoista. Niin
ikään on rekisteri- ja muiden viranomaisten, jotka valtion viran tai toimen haltijain eläkkeitä koskevien säännösten mukaan
ovat velvollisia tekemään ilmoituksia valtiokontto'l'ille, tehtävä valtiokontton"lle myös
tässä laissa tarkoitettua valvontaa varten
tarpeelliset ilmoitukset.

14 (13) §.
Tämä ilaki tulee voimaan
päivänä
kuurta 194 (poist.). Sitä sovelletaan vuoden 1907 valtiopäivillä tai sen jälkeen edustajina ltoimineisiin ja eläkevuosien
lukeminen alkaa aikaisintaan 1 päivästä
toukokuuta 1907.
Niille, jotka tämän lain tullessa voimaan
saavat eläkeoikeuden, maksetaan eläke siinä
tapauksessa, että hakemus tehdään kuuden
kuukauden kuluessa lain voimaan tulemisesta, sitä seuroovan kuukauden sekä
muussa tapauksessa hakemuksen antamispäivää lähinnä seuraavan kuukauden
alusta.

koskevan lakiehdotuksen valtiopäiväjärjestyksen 67 § :n 2 momentissa
säädetyllä tavolla.

Sama1la perustuslakivaliokunta kunnioittaen ehdottaa,
että Eduskunta päättäisi käsitellä
valtiopäiväjärjestyksen muuttamista
Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1947.
Asian käsitt~yyn ovat valiokunnassa ottaneet osaa puheenjohtaja Ahmavaara,. varapuheenjohitaja Kuja:la ja jäsenet Annala,

,Tern, Ki'Visa.lo, Kytömaa, Kölii, Laine, Paasivuori, Puumalainen, Stenberg ja Tainio
sekä varajäsenet Lumme ja Penttail.a.

Vastalause.
Käsitellessään ha.hlituksen ooitystä N: o 25
Ia.iksi kansanedustaj-an oikeudesta eläkkeeseen ja laiksi vaJtiopäiväjärjestyksen muuttamisestJa on: perusJtuslakivaliokunnan enemmistö päätynyt kannanottoon, jota emme
ole voineet hyväksyä. V aikkia periaatteessa
myöntäisikin oikeaksi eläkeoikeuden, on
kuitenkin huomioitava monia näkökohtia,
jdtka puhuvat esityksen mukaista eläkeoikeut.ta vastaan. Puuttumatta tässä yh-

teydessä v-aliokunnan enemmistön hyväksyttäväksi esittämä,n I1ain yksityiskohtiin,
joiden käsittelyyn emme ole valiokunnassa
vaikuttanee1,, koska olemme asettuneet vastustamaan lakia kokonaåsuudessa.an, · esitämme näkökohtina, jotka puhuvat esityksenmukaista eläkeoikeutta vastaan:
On otettava huomioon maamme nykyinen
vaikea taloudeHinen tila, joka estää monien tärkeiden ja välttämättömienkin so-

sraalisten parannusten toteuttamisen. Ei
vailtion eikä yhteiskunnan taholta ole voitu
turvata riittävää eläkettä monille erittäin
vaikeassa taloudellisessa asemassa oleville
kansalaisiUe, jotka ovlait koko elämänsä
uurastaneet kanSiaJkuntamme elinehtojen parantamiseksi. Ei olisi oikein, että kansanedustajat turva.isivat vlain oman etunsa, km1
samanaikaisesti ei voida helpottaa. ~:uäiden
yhteiskuntaa hyödyttäneiden vanhusten
erittäin vaikeaa elämää.
Valiokunnan enemmistö on laajentanut
eläkkeiden saan·nån mahdollisuuksia sii:täk.in, mitä ne olivat ha1lituksen esityksessä.
Mielestämme on kyllä oikein, että varattomien kansanedustajien vanhuus turvataan taloudellisesti. Koska kuitenkaan ikansamedustajain tehitävä ei ole läheskään kaikiUe ainoa toimi ja ansio, eikä useimpien
edustaj.ien toimeentulo ja varallisuus perustu yksinomaan edust'ajapa:lkkioon edustajana oloaiika.nakaan, ei mielestämme ole
tarpeen, että heille varataan juuri tästä
Helsingissä

k~uun

tehtävästä vanhuuden turva siHoimdn, kun
siihen ei ole ta:loudell.ista tarvetta.
Kun vaikea8;1a taloudellisessa asemassa
olevien kansanedustajain vanhuudenturva
voidaan järjestää yJ.imääräisiHä elä:kkeil:lä,
ei tämänkän vuoksi eläkeoikeuden hyväksyminen esityksen mukais~ laajuudessa
olisi välttämätön, varsinkin kun san'Ottua
ylimää.riiistä eläkettä voitaisiin koroittaa ja
sen saantia helpottaa.
Edellä olevaan vedoten esåotämme,

että eduskunta h;yUmisi molemmat
lakiesity kset.
SamaLla esitämme eduskunnan hyväksyttäväksi toivomuksen,

että hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin ylimi.iäräi.stt3n eläkkeiden saannin helpottamiseksi väkävMaisine
entisille kan.sanedustajiJUe ja eläkesumman korottamiseksi.

16 päivänä 1947.

Eino Tainio.
Toivo Kujala..

Elli Stenberg.
V. Puumalainen.
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Liite.
EDUSltUNNAN
·v-AL'l'm'VA.1lA1KV'ALIOltUNU.
HeJ:sillgissi,
15 päivill.ii huhtikuuta 1947.
La.u.sunto N: o 4.

Perustuslakivaliokun nalle.

Perustusla:kivali~kunta on 9· päivänä kuluvaa huhtikuuta päivätyssä kirjelmässään
-n:o 17 eduskunnan päätöksen mukaisesti
pyytänyt valtiovarainvalioikunnan lausuntoa hallituksen esityksestä n: o 25 laiksi
kansanedustajan oikeudesta elälkkeeseen ja
laiksi valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta. Tämän johdosta valtiovarainvaliokunta lausuntonaan kunnioittaen esittää
seuraavaa.
Hallituksen esityksen perusteluihin yhtye:n valiokunta pitää ehdotetun kansanedustajain eläkelain säätämistä asianmukaisena ja ilmoittaa sen vuoksi puoltavansa
esityiksen hyvälksymistä. Kun kuitenkin valtion viran ja toimen haltijan eläkevuosiksi
säännöllisissä tapauksissa lasketaan vain ne
vuooet, mitkä hin 00 v:uotta täytettyään

on ollut valtion palveluksessa, ja kun valiokunnan käsityksen mukaan ei ole olemassa perusteltua syytä myöntää kansanedustajalle laajempaa oikeutta eläkevuosien
laskemiseen, olisi lakiehdotus valiokunnan
mielestä mainitussa suhteessa saatettava
yhdenmukaiseksi valtion viran tai toimen
ihaltijain eläikeoikeutta koskevan lain kanssa.
V altiovarainvaliokrunta, joka muissa suhteissa ei ole havainnut esitykseen sisältyvien la!kiehdotusten asiasisällön suhteen
muistuttamisen aihetta, näin ollen mielipiteenään lausuu,

että esitykseen sisältyvät lakiehdotukset olisi edellä mainituin mutttoksin hyväksyttävä.

Valtiovarainvaliakunnan puolesta:

Viljo Ra.nt&la..

J. Rautapää.

Liite.
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Eriäviä mielipiteitä.

I.
Käsityksemme mukaan olisi hallituksen
esitykseen sisältyvä lakiehdotus tässä muodossaan hylättävä ja tämä, monessa tapauksessa kylläkin varsin tarpeellinen eläkekysymys ratkaistava toisella tavalla, esimerkiksi niin, että niille lkansanedustajantoi-

messa tkauan olleille, jotka tarvitsevat eläkettä, se myönnettäisiin ylimääräisen eläkkeen muodossa. Näi~J, ollen lausumme mielipiteenäm<me,

että esitys olisi hylättävä.

Helsingissä. 15 päivänä huhtikuuta 1947.
Teuvo Valanne.

Sulo J. Teittinen.

Felix Seppälä.

II.
Kun monet tärkeät sosiaalisen huollon
kysymyikset vielä ovat rahataloudellisista
~;yistä ratkaisematta, emme pidä hallituksen esittämän lain säätämistä tässä vai-

heessa välttämättömänä, vaan ilmoitamme
olevamme sitä mieltä,

että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset olisi hylättävä.

Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 194r

V. Riihinen.
V. Metsäranta.

PMVO Leskinen.

Mikko Järvinen.

III.
Valiokunta on lausunnossaan asettunut
sille kannalle, että nyt säädettävä, kansanedustajan oikeutta eläkkeeseen koskeva laki
olisi hallituksen esityksen mukaisesti ulotettava koskemaan ainoastaan lain voimaantullessa tai sen jälkeen edustajina toimivia henkilöitä. Mielestämme tämä menettely on kohtuuton ennen lain voimaantuloa edustajina toimineisiin, lukuisissa ta-

pauksissa hyvinkin ansioituneisiin kansalaisiin nähden. r~ausumme näin ollen olevamme sitä mieltä.

että lakiehdotusta olisi siten muutettava, että laki tulisi koskemaan
myös aikaisemmin edustajina toimineita henkilöitä.

Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 1947.

Viljo Rantala.
Matti Lepistö.

M. 0. Lahtela.

Lauri- Riikonen.
J. E. Hästbacka.
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S u u r e n v a Ii o kun n a n m i et i n t ö N: o 60 hallituksen esityksen joJ:J.dosta laiksi kansanedustajan oikeudesta eläkkeeseen ja laiksi valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta.
Suuri valiokunta 10n, ikäsiteltyään yllämainitun asian, päättänyt yhtyä !kannattamaan lakielhdotu:ksia rperustuslaki valiokunnan mietinnössä n:o 49 ehdotetuin :muutoiksin ja ehdottaa siis kunnioittaen,

että Eduskunta hyväksyisi lakiehdotukset perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisina.
Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 1947.

Samalla suuri valiokunta :myös puolestaan ehdottaa,

että E.r.luskunta käsittelisi valtiopäiväjärjestyksen 16 § :n muuttamista koskevan lakiehdotuksen valtiopäiväjärjestyksen 67 § :n 2 momentissa säädetyllä tavalla.
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E d u s k u n n a n v a s t a u s Hallituksen esitykseen
laiksi kansanedustajan oikeudesta eläkkeeseen ja laiksi
valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta.
Eduskunnalle on annettu Hallituksen
esitys N: o 25 lailrsi kansanedustajan oikeudesta •eläkkeeseen ja ~aiksi valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta, ja Eduskunta,
jolle Perustuslakivaliokunta on asiasta anrtanut mietintönsä N: o 49, on valtiopäivä-

järjestyksen 67 § :ssä säädetyn käsiJttelyn
jälkeen päättänyt

hyväksyä seuraavan lakiehdotuksen
jät81ttäväksi lepäämään ensimmäisiin
vaalien jäljestä pidettäviin varsinaisiin valtiopäiviin:

Laki
valtiopäiväjärjestyksen 16 § :n muuttamisesta.
Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty val,tiopäiväjrurjestyksen 67 § :ssä
säädetyllä tavaHa, lisät.ään valtiopäiväjärjestyksen 16 §: ään uusi, näin kuuluva 4 momentti:
16 §.
T.ämä laki :tulee voimaan . . päivänä
. ..... kuuta 194 ..
Edustajan oikeudesta eläkkeeseen säädetään lailla.
Samalla Eduskunta on v•altiopäiväj.ärjestyksen 66 § :s.sä sääde'tyn käsittelyn jälkeen
päättänyt

jättää

seuraavan

lepäämään ensimmäisiin vaalien jäljestä pidettäviin varsinaisiin valtiopäiviin:

lakiehdotuksen

Laki
kansanedustajan oikeudesta eläkkeeseen.
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 §.
Kansanedustajalla, joka kolmekymmentä
i~äVJUotta täyteJtityään on yhtäjaksoisesti tai
eri aikoina ollut edustajana kymmenen tämän lain mukaisesti laskettua eläkevuotta,
on oikeus saada valtion varoista eläkel!tä
sen mukaan, kuin jäljempänä säädetään.

E'l.äkevuosiksi luetaan jokaiselta vaalikaudelta, joksi edustaja on valittu, 'edustajanvaalien toimittamiskuukauden 1 päivän
ja lähinnä seuraavien vaalien toimittamiskurukauden 1 päivän välinen ·aika. Jos varamies kutsutaan edustajaksi, hänen oikeutensa lukea hyväkseen eläkevuosia alkaa
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siitä, jolloin hän ryhtyi rtointaan hoitamaan. Edustajan toimen lakatessa kesken
vaalikautta lak!kaa myös eläkeajan hyväksi
·lukeminen.
Eläkevuodet lasketaan :täysin kuukausin.
2 §.
Oikeus elä.kJkeen saa;miseen alkaa, kun
eläkkeeseen oikeutettu täyttää kuusikymmentä ;ikävuotta rtaikka, jos hän silloin on
edustajam:a, kun hänen edustajantoimensa
päättyy.
Mikäli eläklkeeseen oikeutettu 1 momentissa taM:oitettuna ajankohtana on vaalioiikeutta vailla muusta syystä kuin lholhouiksen alaiseksi asettamisen takia taikka
rangaistuslaitoksessa kärsimässä välittömästi tuomittua vapausrangaistusta tahi
vieraan vallan palveluksessa tai ulkomailla,
missä hänen oleskelunsa on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään kolme vuortta, hänelilä
ei kuitenkaan ole oikeurtta e1~een saamiseen, ennen kuin hän on jälleen saanut vaalmikeuden, vapautunut !I'angaistuslairtoksesta, luopunut vierruan vaRan paJ.velukseSita tai pailannut maahan.
Erityisten syiden perusteella voidaan
eläkkeeseen oikeutetulle sen estämättä, mitä
edellä on sanottu, myöntää oikeus el~een
saamiseen, ennen kuin hän on luopunut vieraan vaJlilia,n paJ.V"eluksesta tai !Palaro.nut ulkomailta ma;ahan, jos. muut täBsä laissa säädetyt edellytykset ova.t olemassa.

3 §.
Täysi ~läke vastaa kahdeksanrteentoista
palkkausluokkaan kuuluvan pernspalkkaisen valtion viran tai toimen haltijalle tulevaa rtäyttä eläkettä siihen ehklä maksettavine Hsäyksineen. Tämä eläke annetaan
edustajana toimineelle, jolla on kaksikymmenrtä tai useampia eläkevuosia. Kymmenen eläkevuotta oikeuttaa kymmeneen kahdenteenkymmenen;teen osaan täyden eläkkeen määrästä ja jokainen niitä seuraava
täysi •el;äkevuosi lisäksi yhteen kahdenteenkymmenenteen osaan siitä, kunnes täysi
eläkemäärä saavutetaan.
4 §.
Jos edustaja on julistettu edustajantoimensa menettäneeksi, hän menettää myös
oikeutensa siihen mennessä olevien eläkevuosiensa hyväkseen lukemiseen tai'lclra, jos
hålnelle edustaj-antoimen perustee11Jla on tä-
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m!än lain nojalla aikaisemmin myönnetty
eläke, oikreutensa siihen.
5 §.
Tämän lain mukaan annettavat elä:kkeet
myöntää hakemuksesta eduskunnan kanslia·toimikunta.
Joka katsoo, •erttä kansliatoimikunta on
kieltänyt hänelrtä sellaiS'en eläkkeen, mihin
hänellä lail<lisesti on oikeus, saa hakea kansliatoimikunnan päätökseen muutosta korikeimmaS'Sa hallinto-oikeudessa kolmenkymmenen päivän kuluessa tiedon siitä saatuaan.
6 §.
Eläke maksetaan sitä kuukautta seuraavan kuukauden alusta, jolloin oikeus eläkkeen saamiseen synrtyi, mikäli kansliatoimikunnaHe osoitet1m hakemus on eduskunnan
kansliaan annettu kuuden kuukauden kuiuessa oikeuden syntymisestä. Jos hakemus
t~ehdään myöhemmin, eläke maksetaan hakemuksen antamispäivää lähinnä seuraavan
kuukauden alusrta.

7 §.
J•os eläJk:keensaaja ryhtyy vieraan vallan
palvelukseen tai eläkkeen myöntämisen jälkeen yhtäja;ksoisesti on ollut ulkomailla
kolme vuotta, hän menettää oikeutensa eläkkeeseen.
Kansliatoimikunta voi ilruitenkin eläkkeensaajan hrukemUJksesta päättää, ettei eläkettä menetetä 1 momentissa mainitusta
syystä, taikka, jos o:ilkeus ennen hakemuksen tekemistä jo on menetetty, palauttaa
sen aikaisintaan hakemuksen antamispäivästä.
8 §.
E[äkkeensaajahla ei ole oikeutta saada eläkettä siltä ajrulta, jona hän
1) eläikkeen myöntämisen jälkeen uudelieen ·edustaj·aksd, valittuna saa edustajanprulkkiOita ;
2) muusta syystä kuin holhouksen alaiseksi asettamisen takia on vaalioikeutta
vailla; tai
3) rangaistuslaitoksessa kärsii välittömästi tuomittua vapausrangaistusta.
EdeHä 1 momentissa tarkoitetun keskeytyksen päätyttyä eläke maksetaan sitä kuukautta seuraav~n kuukauden alusta, jona
eläkkeensaaja esittää valtiokonrttorille selvityksen siitä, että hänellä jälleen on oikeus
saada eläke.

Edustajan eläke.
9 §.
Eläke maksetaan valtiokonttorin toimesta kuukausittain sen kuukauden loppuun saakka, jonka aikana eläkkeensaaja
on kuollut. Sitä vart·en kansliatoimikunnan
on toim:Utettava valtiokontJtorille samanlainen selvitys, kuin valtion viran tai toimen
haitijoille myönnettyjen eläkkeiden osalta
on säädetty. Eläkkeensaaja on myös velvoHinen esittämään valtiokanttorille sen
vawtiman selvityksen.
Oikeus eläke-erään raukeaa, jollei eraa
ole nostettu ik:olmen vuoden kuluessa sen
erääntymispäivästä.
Edelilä 7 ja 8 § :ssä varkoit~i.ssa tapauiksissa äJlköön eläkke.enSIDajalta vaadi'tltaiko hänen etukläteen ehkå nostamaansa eläketJtä
ta!kaisin s:i!lltä kuuikaudelta, jo1111m aikana elä~eoiik:eus menetettiin 1tai oikeus sen saamiseen lakkasi.

10 §.
Tässä laissa säädetty eläke maksetaan
elä$keensaajalle siit"å riippumatta, saaiko
hän samanaikaisesti palkkausta valtiolta tai
muuta palkkaa.
Jos edustajana toiminut saa muuta eläkettä valtion varoista, väJhennetään tämän
lain mukaan maksettavasta eläkkeestä puolet, kuitenkin enintään puolet edellä tarkoitetusta muusta eläMkeestä siihen ehkä
maksettavine lisäyksineen. Jos eläJkik:eiden
yhteinen määrä on suurempi kuin ylin valtion peruspalJkkaisen viran tai toimen haltijalle maksettava eläke lisäyksineen, vähennettäköön tämän lain mukaan maksettavaa ·eläkettä vielä sillä määrällä, jolka
ylittää mainitun ylimmän eläkikeen.

11 §.
Milloin erityisiä syitä on, kansliatoimikunta voi haik:emwksesta myöntää ylimääräisen eläJkkeen sellaiselle edustajana toimineelle, jota tämä laki ei koske.
Edustajana toimineen leskelle ja orvoiksi
jääneille lapsille vcoidaan niin ikään, jos
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olosuhteet ovat säälittävät, myöntää valtion
varoista ylimääräinen eläke.
Ylimääräisten eläkkeiden osalta on soveltuvin kohdin noudatettava, mitä valtion ylimääräisistä eläikikeistä on voimassa.
12 §.
Valtiokonttorin on, valvottava, että 'tässä
laissa säädettyä eläkettä ei makseta, jos
eläkeo~keus on menetetty tai oikeus eläkkeen saamiseen lakannut, ja että eläkettä
ei suoriteta 10 § : n vastaisesti.
Valvontaa varten kansliatoimikunnan on
ilmoitettava val,tiokont·torill~ tiedossaan olevista, asiaan vaikuttavista s·eikoista. Niin:
ikään on rekisteri- ja muiden viranomaisten, jotka valtion viran tai: :toimen hal·tijain eläkkeitä koskevien säännösten mukaan
ovat velvollisia tekemJään ilmoituksia va:Hiokont<toriUe, tehtävä valtiokanttorille myös
tässä laissa tarkoitettua valvontaa varten
tarpeelliset ilmoitukset.
Va1tiokonttorilla, on oikeus maksutta
saada rekisteri- ja mui•l1:a viranomaisilta ne
selv]tykset, jotka ovat tarpeen eläkkeen
asianmukaista suoritt•amista varten.

13- §.
Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa asetuksella.
14 §.
Tämä laki tulee voimaan
pa1vana
...... kuuta 194. . Sitä sovelletaan vuoden 1907 valtiopäivillä :tai sen jälkeen edustajina toimineisiin, ja eläkevuosien lukeminen alkaa aikaisintaan 1 päivästä toukokuuta 1907.
Niille, jotka tämän lain tullessa voimaan
saav&t eläik:eoikeuden, maksetaan 'el.äke siinä
tapauksessa, että hakemus tehdään kuuden
kuukauden kuluessa lain voimaan rt:ul·emisesta, si1tä seuraavan: kuukauden sekä
muussa tapauksessa hakemuksen antamispäivää 'lähinnä semaavan kuukauden alusta.

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1947.

