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Maija Saksiin
6.6.2005

Perustuslakivaliokunnalle

Perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona hallituksen esityksestä eduskunnalle työntekijän eläkelaiksi ja

eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 45/2005 vp esitän kohteliaimmin seuraavan.

Esityksessä ehdotetaan, että yksityisten alojen palkansaajien työeläkettä koskevat lait yhdistetään,

ajanmukaistetaan, selkeytetään ja täsmennetään. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi erillinen laki Elä-

keturvakeskuksesta.

Useat esityksen sisältämät ehdotukset ovat olleet perustuslakivaliokunnan arvioitavina. Eläkelainsäädännön

muutosten arviointi on perustunut ensisijaisesti perustuslain 15 § omaisuuden suojaa koskevaan säännökseen,

19 §:n 2 momentin perustoimeentulon turvaa koskevaan säännökseen ja perustuslain 21 §:n säännökseen

oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä. Kuntoutukseen liittyvien etuuksien osalta lakiehdotuksilla on

liittymäkohtia perustuslain 19 §:n 3 momenttiin.

Perustuslakivaliokunnan mukaan eläkkeiden omaisuudensuoja perustuu ajatukseen siitä, että oikeus

aikaisempiin ansioihin perustuvaan eläkkeeseen ansaitaan palvelussuhteen kestäessä. Palvelussuhteen

kestäessä ansaittua eläkettä on pidetty työsuorituksen vastikkeen osana, vaikka se maksetaan vasta

myöhemmin. Kysymys on määrätyn ansaituksi katsotun konkreettisen edun suojaamisesta, ei

eläkejärjestelmän suojaamisesta. Tavallisella lailla voidaan yleensä säätää eläkejärjestelmän sisällöstä, kuten

eläkeiästä, eläkkeen kertymisestä ja eläkkeiden tavoitetasosta myös palvelussuhteessa oleviin vaikuttavasti.

Tavallisella lailla ei voida kuitenkaan toteuttaa sellaisia muutoksia tai muutoksia toteuttaa sellaisella tavalla,

että joiltain osin ansaituiksi pidettävät eläkkeet heikkenisivät kohtuuttomasti. Valtiosääntöoikeudellista suojaa

on annettu myös oikeutetuille odotuksille: valtiosään-töoikeudellisesti on pidetty merkittävänä, että muutokset



toteutetaan asteittain siten, että muutosten vaikutuksia erityisesti lähitulevaisuudessa eläkeiän saavuttaville

henkilöille voidaan pehmentää. (PeVL 13/1995 vp, 9/1999 vp, 60/2002 vp ja 21/2004 vp). Sellaisiin

ansaittuihin etuuksiin, joiden myöntämisestä ei ole päätetty eikä eläketapahtuma ole vielä sattunut, voidaan

perustuslakivaliokunnan mukaan puuttua taannehtivasti vähäisessä määrin tavallisella lailla (PeVL 96/1993

vp). Koska työkyvyttömyyseläkkeen tuleva aika ja leskeneläke eivät ole asianomaisen itselleen ansaitsemia,

niitä ei ole perustuslakivaliokunnan käytännössä pidetty omaisuudensuojan piiriin kuuluvana (PeVL 21/1989

vp, PeVL 13/1995, PeVL 22/ 1995 vp). Maksettavaksi erääntyneet eläkkeet sitä vaston ovat

omaisuudensuojan piirissä (PeVL 28/1992 vp). Perustuslain 19 §:n 2 momentin mukaan lailla taataan

jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan muun muassa työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana.

Perustuslaki velvoittaa lainsäätäjää takaamaan tämän oikeuden subjektiivisena oikeutena ja sillä tavoin, ettei

synny väliinputoajaryhmiä. Eläkkeiden tason tulee lainmuutosten jälkeen säilyä perustuslain 19 §:n 2

momentin perustoimeentulon turvan kannalta riittävänä. Perustuslain 19 §:n 2 momentissa turvattu etuus ei

valiokunnan perusoikeusuudistuksen jälkeen vakiintuneen kannan mukaan saa pelkistyä 19 §:n 1 momentin

viimesijaiseen turvaan (PeVM 25/1994 vp). Kun muiden sosiaaliturvaetuuksien, kuten

kansaneläkejärjestelmän kautta turvataan perustuslain kannalta riittävä perustoimeentulo, voidaan eläke-

etuuksien heikennyksistä ja poistamisesta säätää tavallisella lailla.

Suomalaisen ja ulkomaalaisen työnantajan erilainen kohtelu

Esitys sisältää säännöksiä joiden mukaan ulkomaiseen ja suomalaiseen työnantajaan sovelletaan erisisältöisiä

säännöksiä (5 §, 6 §, 149 § ja 150 §). Sääntelyn eroista seuraa, että suomalaisen työnantajan palveluksessa

olevan työntekijän oikeudet järjestyvät eri perusteilla kuin ulkomaisen työnantajan palveluksessa olevien

työntekijöiden oikeudet. Lakiehdotuksen perusteluista ei käy ilmi, mihin hyväksyttäviin tavoitteisiin erilainen

kohtelu perustuu. Erilaisen kohtelun oikeuttavien perustelujen puuttuessa sääntely näyttää

valtiosääntöoikeudellisesti ongelmalliselta sekä perustuslain 6 §:n että yhteisön oikeuteen sisältyvien

välittömän ja välillisen kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kiellon kannalta. Lakiehdotuksen

valtiosääntöoikeudellista arviointia tältä osin vaikeuttaa se, että siitä ei käy yksiselitteisesti ilmi, mitä laissa

tarkoitetaan yhtäältä suomalaisella ja toisaalta ulkomaisella työnantajalla.
Kuntoutus

Esitys sisältää ehdotukset säännöksiksi työeläkekuntoutuksesta. Kuntoutusrahaa koskevat säännösehdotukset

ovat merkityksellisiä perustuslain 19 §:n 2 momentin kannalta. Kuntoutusrahaa koskevat säännösehdotukset

ovat merkityksellisiä perustuslain 19 §:n 2 momentin kannalta ja palveluja koskevat ehdotukset 19 §:n 3

momentin kannalta. Perustuslakivaliokunta on todennut, että perustuslain 19 §:n 3 momentin säännös jättää

lainsäätäjälle liikkumavaraa palvelujen järjestämisessä ja oikeuksien sääntelyssä (PeVL 20/2004 vp ja

13/2005 vp). Perustoimeentulon riittävyyttä arvioitaessa on otettava huomioon se, että kuntoutusta ja

kuntoutusrahaa voidaan myöntää myös Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksia ja kuntoutusrahaetuuksia



koskevan lain nojalla (PeVL 13/2005 vp -HE 2/2005 vp). Edellyttäen, että työeläkekuntoutuksen ja

kansaneläkelaitoksen järjestämän kuntoutuksen ja näiden kahden eri lain mukaisen kuntoutusrahan

Ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan saajan ja peruspäivärahan saajan erilainen kohtelu

Eläkkeeseen oikeuttavista palkattomista ajoista säädetään lakiehdotuksen 74 §:ssä. Sen mukaan eläkettä

karttuu ansioon suhteutetun päivärahan perusteena olevasta ansiosta, mutta ei peruspäivärahan perusteella.

Tätä järjestelyä aiemmin tarkastellessaan perustuslakivaliokunta on todennut lausunnossaan PeVL 60/2002

vp, että vaikka järjestely on ymmärrettävä, perustellumpaa olisi panna ratkaiseva paino siihen, että myös

peruspäivärahan saannin edellytyksenä on henkilön aikaisempi työskentely.

Vanhenemisajat

Ehdotetun työntekijäin eläkelain 75 §:n mukaan työntekijälle lähetetään vuosittain tieto hänen työeläkelain

mukaan vakuutetuista ansioistaan sekä muista seikoista viideltä tiedon lähettämistä edeltävältä

kalenterivuodelta. Eläkelaitoksen on työntekijän hakemuksesta selvitettävä tietojen oikeellisuus otteen

lähettämisvuotta edeltävältä viideltä kalenterivuodelta. Voimassa olevassa laissa ei ole määräaikaa sille,

kuinka pitkältä ajalta ansiotietoja selvitetään. Ehdotetun voimaanpanolain 8 §:n mukaan määräaika tulee

voimaan asteittain siten, että se on vuonna 2008 kymmenen vuotta ja vuonna 2012 kuusi vuotta.

Ehdotetun työeläkelain 125 §:ssä säädettäisiin eläkelaitoksen päätökseen perustuvan etuuden van-

hentumisesta. Nykyinen kymmenen vuoden vanhentumisaika lyhenisi ehdotuksen mukaan viiteen vuoteen,

ellei vanhenemista olisi sitä ennen katkaistu. Myös tämä muutos tulisi voimaan ehdotetun voimaanpanolain 9

§:n mukaan asteittain siten, että vuonna 2007 ja 2008 vanhentumisaika olisi kymmenen vuotta ja vuonna 2013

vanhentumisaika olisi viisi vuotta.

Vanhenemisaikoja koskevat ehdotukset merkitsevät puuttumista ansaittuihin eläkkeisiin. Ehdotukset ovat

nähdäkseni kuitenkin valtiosääntöoikeudellisesti ongelmattomia, sillä niiden voimaantuloa on pehmennetty

valtiosääntöoikeudellisesti merkittävällä tavalla siten, että muutokset toteutetaan viiden vuoden kuluessa

asteittain. Lisäksi ehdotetun työeläkelain 74 §:n 4 momentin mukaan ansiot otettaisiin huomioon

pitemmaltäkin ajalta, mikäli työntekijä voi riidattomasti osoittaa, että ansiot olisi pitänyt vakuuttaa. Paremmin

perustuslakivaliokunnan vakiintuneen käytännön hengen mukaista olisi kuitenkin, että eläke-etuuden

vanhenemista koskevaan ehdotettuun 125 §:ään lisättäisiin velvollisuus maksaa eläke-etuus vanhentumisesta

huolimatta kohtuuttomissa tapauksissa. Perustoimeentulon turvan kannalta ei ole riittävää, että ehdotettu

säännös ei estä eläkelaitosta maksamasta eläkettä pidemmältäkin ajalta takautuvasti. Lakiehdotuksessa ei

aseteta eläkelaitokselle velvollisuutta maksaa etuutta takautuvasti pidemmältä ajalta, vaikka etuuden saajan

perustoimeentulon turvaaminen tätä edellyttäisi kohtuuttomien tilanteiden estämiseksi. Tällainen tilanne voi



syntyä esimerkiksi silloin, kun eläkkeeseen oikeutettu henkilö ei ole ymmärtänyt hakea eläkettä ja on tulojen

puuttumisen vuoksi velkaantunut siinä määrin, että veloista suoriutuminen vaarantaisi eläkkeensaajan

toimeentulon pitkäksi aikaa myös tulevaisuudessa.

Eläkkeen maksaminen sosiaalihuoltolain mukaiselle toimielimelle

Lakiehdotuksen 122 §:ssä säädetyissä tilanteissa eläkkeen maksaminen sosiaalihuoltolain mukaiselle

toimielimelle on mahdollista vain eläkkeensaajan suostumuksella. Ehdotus on tältä osin valtio-

sääntöoikeudellisesti ongelmaton (PeVL 13/2005).

Julkisen hallintotehtävän antaminen Eläketurvakeskukselle ja toiminnan rahoitus

Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa lailla tai lain nojalla muulle kuin

viranomaiselle, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia

oikeusturvaa tai muista hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä

voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle. Perustuslakivaliokunta on pitänyt valtiosääntöoikeudellisesti

merkittävänä sitä, että oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimukset toteutuvat. Asian käsittelyssä tulee

noudattaa hallinnon yleislakeja ja asioita käsittelevien henkilöiden on toimittava virkavastuulla (PeVL

46/2002 vp ja PeVL 33/2004).

Eläketurvakeskukselle kolmannen lakiehdotuksen 2 §:ssä annettavat tehtävät sisältävät merkittävää julkisen

vallan käyttöä: valvontaa, rekisterien pitoa, ohjeistusta jne. Eläketurvakeskus on kuitenkin

yksityisoikeudellisten työeläkeyhtiöiden ja julkisten alojen eläkelaitosten yhteistyöelin. Ehdotettu sääntely on

perustuslain 124 §:n valossa valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallinen, sillä Eläketurvakeskus ei kuulu valtion

hallintoon (ks. esim. PeVL 2/2001 vp).

Ehdotetun työeläkelain 180 §:n mukaan työeläkelaitokset vastaisivat eläketurvakeskuksen kustannuksista

toimintansa laajuuden mukaan vakuutettujen työtulojen mukaisessa suhteessa. Kun otetaan huomioon

Eläketurvakeskuksen julkinen luonne ja tehtävät, sen toiminnan yleiseen rahoittamiseen kannettavat

suoritukset ovat perustuslain 81 §:n mukaisia määrättyyn tarkoitukseen perittyjä veroja. Ehdotetun 183 §:n

mukainen menettely ei täytä verosta säätämiselle asetettuja vaatimuksia, sillä ehdotetuista säännöksistä ei käy

ilmi miten maksun perusteena olevat Eläketurvakeskuksen kustannukset määräytyvät (PeVL 45/1998 vp,

25/2004 vp ja 12/2005 vp).

Työeläkevakuutusmaksu



Työeläkelakiehdotuksen 152 §:ssä säännellyn työeläkevakuutusmaksut ovat valtiosääntöoikeudelliselta

luonteeltaan maksuja perustuslakivaliokunnan varhaiseen kannanottoon (PeVL8/1992 vp) perustuvan

tulkinnan nojalla. Vakuutusmaksut määräytyvät ehdotetussa 166 §:ssä säänneltyjen laskuperusteiden

mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa laskuperusteet tai antaa ne asetuksella. Kysymyksessä on

koko eläkejärjestelmän kannalta merkittävä toimivalta, joka määrittää järjestelmän taloudellisen kestävyyden

ja sitä kautta myös etuuksien suuruuden sekä työntekijöiden ja työnantajien rahoitusosuuden suuruuden.

Sosiaali-ja terveysministeriölle säännöksessä annettu valtuus on yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien

kannalta huomattavasti merkittävämpi kuin palkka-kertoimen vahvistaminen. Palkkakertoimen merkitystä

perustuslakivaliokunta piti niin merkittävänä, että palkka ja hintatason muutosten kriteerien jättäminen

asetuksella säädettäväksi oli sen mukaan vastoin perustuslain 15 ja 80 §:n säännöksiä (69/2002 vp). Tämän

aiemman perustuslakivaliokunnan kannanoton valossa, lakiehdotuksen hyväksyminen tavallisessa

lainsäätämisjärjestyksessä edellyttää, että laskuperusteista säädetään laissa.
Korvaus erityisestä palvelusta

Lakiehdotuksen 213 §:n mukaan eläkelaitos voi periä työnantajalta korvauksen työnantajan pyynnöstä

suorittamistaan erityisistä palveluista. Säännöksessä ei yksilöidä maksun määräytymisen perusteita. Säännöstä

tulisi täsmentää. Vaikka maksu ei mene valtiolle eikä kunnalle, se on julkista tehtävää hoitavan tahon

palveluista kannettava suoritusvelvollisuus ja siihen tulee soveltaa perustuslain 81 §:stä ilmeneviä periaatteita.

Säännöstä tulisi täsmentää siten, että maksuvelvollisuuden lisäksi myös maksun suuruuden määräytymisen

yleiset perusteet ilmenevät laista.

Muutoksenhaku

Olen antanut perustuslakivaliokunnalle 16 päivänä toukokuuta 2005 lausunnon hallituksen esityksestä

toimeentuloturvan muutoksenhausta (HE 47/2005 vp). Lausunnossa esittämäni muutoksenhakua koskevat

arvioni soveltuvat myös nyt käsiteltävänä olevaan lakiehdotukseen.

Muutoksenhakukielto

Ehdotetun 128 §:n mukaan eläkelaitoksen 26 §:n mukaiseen päätökseen ammatillisen kuntoutuksen sisällöstä

tai 31 §:n kuntoutusavustusta koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Perustuslakivaliokunta on todennut, että vaikka Kansaneläkelaitoksen harkinnanvaraista kuntoutusta koskevaa

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2005



päätöstä koskeva valituskielto ei ole ongelmallinen perustuslain 21 §:n 1 momentin kannalta, tulisi

perustuslain 21 §:n 2 momentissa turvatun muutoksenhakuoikeuden toteuttamiseksi vakavasti harkita

muutoksenhakukiellon poistamista. Tämän mukaisesti ehdotettu harkinnanvaraista kuntoutusavustusta

koskeva valituskielto tulisi poistaa (PeVL 13/2005 vp).

SOSIAALI- JA
PÖYTÄKIRJA

'
TERVEYSMINISTERIÖ OTE

MINISTERIJOHTORYHMÄ 6.6.2005

Aika keskiviikko 16.3.2005 klo 10.00-11.00

Paikka Kokoushuone Barometri, 6. krs

Jakelu/Läsnä min Sinikka Mönkäre (X), pj
valtsiht       Leila Kostiainen (X)
eritav Janne Metsämäki (X)
kp Markku Lehto (X)

Tarmo Pukkila (X) asiat 1 -2
Tuulikki Haikarainen (X)  asia  1
Carin Lindqvist-Virtanen (X) asia 2
Liisa Perttula (X), siht

Tiedoksi     Eeva Larjomaa (X)

1    HALLITUKSEN ESITYS TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIKSI

(liitteenä Tuulikki Haikaraisen ja Tarmo Pukkilan muistiot)

Jaettiin luonnos hallituksen esitykseksi sekä Tuulikki Haikaraisen muistio
16.3.2005 ja Tarmo Pukkilan muistio 8.12.2004.

Tuulikki Haikarainen esitteli. Todettiin, että hallituksen esitysluonnoksen pohjana
on valmisteluryhmän yksimielinen näkemys. Käytiin läpi Tarmo Pukkilan
esittämät esitysluonnoksesta poikkeavat näkemykset seuraaviin kohtiin:
- laskuperustekorko (täydennyskerroin)
- Eteran aseman j ärj estäminen
Todettiin, että Pukkilan esittämät näkökohdat on käsitelty valmisteluryhmässä.
Ministeri totesi, että hallituksen esitysluonnos viedään eteenpäin
valmisteluryhmän yksimielisen ehdotuksen mukaisena. Mikäli Pukkilan
esittämistä näkökohdista löydetään ennen HE:n esittelyä valmisteluryhmän

ÖYTÄKTRJA SM03720Ö5 1(1)



hyväksymä täsmennys HE:n perusteluihin, HE-luonnosta voidaan täydentää tältä
osin. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle 22.4.
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SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ
Vakuutusosasto/Tarmo Pukkila

Ministeri Sinikka Mönkäre
Sosiaali-ja terveysministeriö PL 33
00023 VALTIONEUVOSTO

Arvoisa ministeri,

Ministerin johdolla pidetyssä ministerijohtoryhmän kokouksessa 16.3.20O5 käsiteltiin yhtenä
asiana hallituksen esitystä työntekijän eläkelaiksi. Liitteenä on 9.3.2005 päivätty muistio, jonka
olin toimittanut asian käsittelyä varten.

Ilmoitin kokouksessa 16.3.2005, että näkemykseni on erilainen kahden esitykseen liittyvän asian
osalta. Ne ovat laskuperustekoron (täydennyskertoimen) mäarittämismenettely ja Eteran aseman
turvaaminen vuoden 2007 alusta. Liitteenä on myös 8.12.2004 päivätty muistio siitä, miksi ns.
Rantalan esitys ja sen mukainen hallituksen esitykseen sisältyvä ratkaisu ei Eteran osalta ei ole
perusteltu.

Ministerijohtoryhmän kokouksen ratkaisu näkyy liitteenä olevasta kokouksen pöytäkirjasta. Sen
suhteen minulla ei ole mitään huomautettavaa; hallituksen esitys on laadittu em. kahden asian
osalta ministerin ratkaisun mukaisesti.

Kun mm. laskuperusteasiat kuuluvat vakuutusosaston osastopäällikön käsittelemiin asioihin ja
kun hallituksen esitykseen liittyy 9.3.2005 ja 8.12.2004 päivätyissä muistiossa kirjaamiani
ongelmia ja kun näkemykseni ei ole laskuperustekoron määräytymisen eikä Eteraa koskevan
ratkaisun osalta muuttunut 16.3,2005 pidetyn kokouksen jälkeen, ilmaisen hallituksen
esityksestä poikkeavat näkemykseni edellä mainittujen asioiden osalta.



Tarmo Pukkila
Ylijohtaja

Liitteet: Kaksi muistiota, jotka on päivätty 9.3.2006 ja 8.12.2005 sekä 16.3.2005 pidetyn kokouksen
pöytäkirja

Tiedoksi: Oikeuskansleri Paavo Nikula Valtiosihteeri Leila
Kostiainen Kansliapäällikkö Markku Lehto
Hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ
Vakuutusosasto/Tarmo Pukkila

MUISTIO x

9.3.2005

Hallituksen esitys eduskunnalle työntekijän eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (TYEL)

Seuraava tarkastelu liittyy laskuperustekoron määräytymiseen ja Eteran aseman turvaamiseen. A.

Laskuperustekorko (Täydennyskerroin)

Laskuperustekorko on työeläkejärjestelmän yksi keskeisimmistä parametreista. Vuoden 2005 alussa
laskuperustekorko alennettiin aikaisemmasta 5.0 prosentista nykyiseen 4.75 prosenttiin. Laskuperustekoron
suurta merkitystä voidaan havainnollistaa laskelmalla, joka kuvaa 0.25 prosenttiyksikön laskun vaikutusta
eläkerahastojen kannalta. Jos oletetaan, että TELin eläkerahastot ovat yhteensä 60 mrd €, koron lasku johtaa
vuositasolla 125 m€:a pienenpään vanhuuseläkerahastojen täydentämiseen.

Hallituksen esitysluonnoksessa laskuperustekorko määräytyisi seuraavasti:

1. Eläkelaitokset toimittavat Eläketurvakeskukselle tiedot laitosten vakavaraisuudesta.
2. Eläketurvakeskus laskee vakavaraisuustietojen perusteella eläkelaitosten keskimääräisen vakavaraisuuden.
3. Eläketurvakeskus toimittaa keskiarvon sosiaali-ja terveysministeriölle, työmarkkinaosapuolille ja
eläkelaitoksille.
4. Työeläkevakuutusyhtiöt tekevät sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen laskuperustekoron arvosta.
5. Ministeriö pyytää laskuperustekorosta raha-asiainvaliokunnan lausunnon.
6. Ministeriö hyväksyy tai hylkää esityksen.

Hallituksen esitysluonnos sisältää ongelmia, joista suurin on se, että laskuperustekoron määräytymis-menettely
ei ole läpinäkyvä. Laskuperustekoron arvon määräämä kaava tulisi määritellä asetuksella. Toiseksi, jos
Eläketurvakeskukselle annetaan laskuperustekoron määräämiseen liittyviä tehtäviä, tämä tulisi näkyä myös
Eläketurvakeskusta koskevassa laissa. Myöskin eläkelaitosten velvollisuus toimittaa laitoskohtaiset tietonsa
tulisi kirjata lakiin

Jos laskuperustekoron määrittämistehtävä annetaan Eläketurvakeskukselle, lainsäädännön tasolla tulisi säätää
täydennyskertoimesta seuraavaa:

TYEL:N SÄÄNTELY TÄYDENNYSKERTOIMEN MÄÄRITTÄMISEKSI

Lainkohdat



Täydennyskertoimen määrittäminen edellyttäisi lisättäväksi TYEL:iin säännökset:

- täydennyskertoimen tason määräytymistä,
- eläkelaitoksen velvoitteesta toimittaa laitoskohtaiset tietonsa täydennyskertoimen

määrittämiseksi ja
- eläketurvakeskuksen tehtävästä määrittää täydennyskerroin

1 Pykälä: Täydennyskertoimen määräytyminen

Lain y §:ssä tarkoitetuissa siirroissa eläkelaitoksen vastuulle käytetään
eläkerahastojen täydennyskerrointa, joka on määrättävä ottaen huomioon eläkkeiden
turvaamisesta johtuvat vaatimukset ja tämän lain ja meri-
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mieseläkelain mukaista toimintaa harjoittavien eläkelaitosten keskimääräinen
vakavaraisuus. Tämän z §:ssä tarkoitetuista laskuperusteista on käytävä ilmi
täydennyskertoimen laskentakaava. Täydennyskertoimen arvo voidaan määrittää
laskentakaavan antamasta arvosta poikkeavaksi, jos sen voidaan katsoa olevan
erityisestä syystä perusteltua.

2 Pykälä: ETK:n tehtävät ja eläkelaitoksen velvoite

Eläketurvakeskuksen tehtävänä on laskea puolivuosittain x §:ssä tarkoitettu
eläkelaitosten keskimääräinen vakavaraisuus. Eläkelaitoksen tulee toimittaa
eläketurvakeskukselle laskentaa varten toimintapääomaa ja vas-tuuvelkaa tai
eläkevastuuta koskevat tietonsa. Eläketurvakeskuksen tulee ilmoittaa laskennan tulos
sosiaali-ja terveysministeriölle, eläkelaitoksille ja työnantajia ja työntekijöitä
edustaville työmarkkinoiden keskusjärjestöille.

Laskuperustekoron arvoon johtavan kaavan soveltamistehtävän antaminen Eläketurvakeskukselle on sinänsä
tarpeetonta. Nykyisessä valvontajärjestelmässä nimittäin työeläkejärjestelmän laskuperusteisiin liittyvät
valvontatehtävät jätettiin ministeriön tehtäväksi. Siksi olisi perusteltua, että sosiaali-ja terveysministeriä laskisi
eläkelaitosten vakavaraisuustietojen perusteella laskuperustekoron arvon.

Hallituksen esitysluonnos pitää sisällään myös ajatuksen, että kaavan antamasta arvosta voidaan poiketa
harkinnan perusteella. Kokemus on osoittanut, että laskuperustekoron arvolla on ollut taipumus asettua liian
alhaiselle tasolle. Tästä syystä harkinnalla tulisi olla erittäin pieni rooli laskuperustekoron määräytymisessä.

Edellä puutteiden poistammiseksi olen esittänyt, että laskuperustekorko määräytyisi seuraavasti:

1. STM laskee asetuksella määritellystä kaavasta laskuperustekoron arvon.
2. STM saattaa ko. arvon eri osapuolien tietoon.
3. Laitokset tekevät esityksen täydennyskertoimen arvosta STMlle.
4. STM pyytää kertoimesta raha-asiainvaliokunnan lausunnon.
5. STM tekee laskuperustekorkoa koskevan päätöksen
5. Kaavan antamasta arvosta saisi poiketa vain perustellusta syystä. Tätä koskevan esityksen ratkaisisi STM.

Työmarkkinajärjestöt vastustavat mm. sitä, että laskuperustekoron laskentakaava annettaisiin asetuksella. Syyt
tähän suhtautumiseen eivät ole tiedossa. Sosiaali-ja terveysministeriön vakuutusosastolla on valmisteltu
asetusluonnos, jolla määritettäisiin laskuperustekoron arvon antama laskentakaava.

B. Eteran aseman turvaaminen uudessa kilpailuympäristössä



Hallituksen esitysluonnos sisältää lainsäädännön, joka tähtää Eteran aseman turvaamiseen tilanteessa, jossa
aikaisempi monopoiilaitos alkaa toimia kilpailutilanteessa muiden eläkelaitosten kanssa.

Olen toimittanut hallituksen esitystä valmistelevan työryhmän puheenjohtajalle liitteenä olevan muistion.
Liitemuistiossa mainitut ongelmat sisältyvät oleellisilta osin hallituksen esitysluonnokseen.

Vakuutusosaston ratkaisu Eteraa aseman turvaamisen osalta olisi seuraava:
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ETERAA KOSKEVA SÄÄNTELY TYELrSSÄ

TYEL-maksun määrittämisen tulisi pitäytyä mahdollisimman pitkälle yleisissä va-
kuutusmaksun määrittämistä koskevissa yleisissä periaatteissa. Näistä periaatteista
poikettaisiin vain siinä tilanteessa, kun niiden ei sellaisenaan katsottaisi johtavan
lainmukaiseen vakuutusmaksun tasoon. Tämä lähtökohta antaisi parhaat edellytykset
soveltaa TYEL-maksuun vakuutusmaksun asettamiseen liittyviä aiempia käytäntöjä. Eteran
vakuutuskannan muista yhtiöistä poikkeavan rakenteen odotetaan varsinkin
työkyvyttömyysmenon osalta olevan vakuutuskantojen sekoittumisesta johtuen
määräaikainen ilmiö; ilmiön heiketessä poikkeusmenettelystä luopuminen tapahtuisi
vähittäin omalla painollaan ja muutos olisi yleisesti ymmärrettävissä. Pitäytyminen
mahdollisuuksien mukaan vakuutusteknisessä ratkaisussa ei myöskään edellyttäisi
merkittäviä periaatteellisia lainmuutoksia; ratkaisun perusteet olisivat pitkälti vallitsevassa
käytännössä.

Eteran varat on tällä hetkellä allokoitu laskennallisesti TEL-vakuutuskantaa koskevin
säännöin yhteistä vastuunjakoa varten. Eteran varat allokoitaisiin uudelleen 31.12.2006
ottaen huomioon LEL-vakuutuskannasta eläkelajeittain muodostuvat todelliset
kustannusvastuut. Tämä tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että työkyvyttömyyseläkkeiden
tuntemattomien varaus kasvatettaisiin sellaiseen määrään, jonka arvioidaan riittävän LEL-
kantaan vuoden 2006 jälkeen myönnettävien LEL-työkyvyttömyyseläkkeiden
kustannuksiin. Varauksen kasvattamiseen tarvittavat varat otettaisiin vanhuuseläkevastuusta
pienentämällä sitä määrällä, jonka arvioidaan vastaavan noin 5 vuoden
vanhuuseläkeliikkeen odotettavan ylijäämän yhteismäärää.

Vuodesta 2007 alkaen Eteran vakuutuskannan korkeampi työkyvyttömyysriskime-no
aiheuttaa kaikkien työeläkevakuutusyhtiöiden perimään yhteiseen työkyvyttö-
myysmaksuun kuormituserän. Ohjataan muihin yhtiöihin karttuva, näiden yhtiöiden
odotettuun eläkemenoon nähden perusteeton kuormitusosuus Eteraan ETK:n välityksellä.

Eterasta vuosittain vapautuva kuolleisuusylijäämä voitaisiin käyttää aluksi ensimmäisen
kohdan varojen allokointiin ja myöhemmin jälkimmäisenä esitetyn työky-
vyttömyyskuormitusmäärän kattamiseen. Menettely pienentäisi vuotuisen työky-
vyttömyyskuormitustekijän suuruutta.

Lakipykäläehdotus

1. mom.
Eteran varojen uudelleenallokointi 31.12.2006, jos se edellyttää lainmuutosta



2. mom.
Jos työeläkevakuutusyhtiön vakuutuskannan poikkeavasta rakenteesta johtuu, että yhtiön
vakuutusmaksun työkyvyttömyysosa olisi työntekijän eläkelain x pykälän nojalla
vahvistettava pysyvästi muiden työeläkevakuutusyhtiöiden vakuutusmaksun
työkyvyttömyysosaa korkeammaksi, voi sosiaali-ja terveysministeriö vahvistaa
maksettavaksi työeläkevakuutusyhtiölle vakuutusmaksun kuormitusmäärän, joka
vahvistetaan osana työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun työkyvyttömyysosaa.
Kuormitusmäärän suuruus määrätään siten, että sen voidaan arvioida riittävän
työeläkevakuutusyhtiön vakuutuskannan poikkeavasta rakenteesta aiheu-
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tuvan työkyvyttömyyseläkemenon lisäyksen ja 2 momentissa tarkoitetun vähentävän
tekijän yhteismäärän kustantamiseen.

3. mom.
Kuormitusmäärää laskettaessa voidaan ottaa vähentävänä tekijänä huomioon työ-
eläkevakuutusyhtiön vakuutuskannan mahdollinen muiden yhtiöiden vakuutuskantojen
kuolleisuutta korkeamman kuolleisuuden tuottama vanhuuseläkeliikkeen vuotuinen
ylijäämä.

4. mom.
Maksettavasta kuormitusmäärästä ovat työeläkevakuutusyhtiöt yhteisesti vastuussa ja.
Sosiaali-ja terveysministeriö vahvistaa kuormitusmäärän laskuperusteet työelä-
kevakuutusyhtiöiden yhteisestä hakemuksesta.

£10O
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Miksi Rantalan esitystä Eteran rahoituksen ratkaisemiseksi ei voi hyväksyä

1. Rantalan Eteraa koskevat esitykset liittyvät TYELin voimaanpanoon. On sovittu, että TYELissä
vakuutusmaksut ovat samat kaikille työeläkeyhtiöille.

2. Eteran vakuutuskannassa työkyvyttömyysriski on korkeampi kuin TEL-vakuutuskannassa. Tästä on
seurannut, että Eteran edeltäjä LEL-kassa on joutunut perimään TEL-vakuutusmaksua korkeampaa
vakuutusmaksua.

3. LEL-kassan kuolevuusperuste on vahvistettu samalle tasolle kuin TEL-vakuutuskannassa on tilanne. LEL-
vakuutuskannassa kuolevuusperuste on ollut todellisuudessa TEL-kannasta poikkeava. Tästä on seurannut, että
Eterassa on lain mukaan vahvistetusta kuolevuusperusteesta muodostunutta ylijäämää.

4. Eteran vakuutuskannassa on siis TEL-vakuutuskantaa korkeampi työkyvyttömyysriski. Toisaalta Eterassa on
syntynyt ylijäämää lain mukaisesti asetetusta kuolevuusperusteesta johtuen.

5. Eteran osalta kyse on siitä millä turvataan yhtiön toimintakyky uudessa kilpailuasetelmassa ottaen huomioon
yhtiön vakuutettujen muita korkeampi työkyvyttömyysriski.

6. TEL-maksu (ja TYEL-maksu) on määrättävä siten, että maksu kattaa riskin. Rantalan esitys ei ota huomioon
sitä, että TYEL-kantaan tulee Eteran kautta korkeamman työkyvyttömyysriskin omaava kanta. Se edellyttäisi
maksutason korottamista noin 0.1 prosenttiyksiköllä, jos Eteran keskimääräisen työkyvyttömyysriskin ylittävä
osuus jaetaan työeläkevakuutusyhtiöiden kesken.



7. Rantalan esitys lähtee siitä, että Eteraan monopoliajalta keräytynyttä lain mukaisesti vahvistetun
kuolevuusperusteen nojalla syntynyttä ylijäämää otettaisiin Eterasta jälkikäteisellä lainsäädännöllä yhtiön
ulkopuolelle työeläkejärjestelmän hyväksi nostamatta Eteran kannan TYELiin mukanaan tuoman korkeamman
työkyvyttömyysriskin edellyttämää vakuutusmaksun tasoa. Tällainen toimenpide ei ole hyväksyttävä ratkaisu.
Kilpailun ja varojen omistuksen kannalta ei ole mitenkään hyväksyttävää, että Eteran kanssa kilpailevat muut
yhtiöt yhdessä hakevat sosiaali- ja terveysministeriöltä asiaa koskevan perusteen.

8. Kun en pidä hyväksyttävänä sitä, että muut työeläkeyhtiöt lainsäädännön turvin järjestelisivät yhdestä
työeläkeyhtiöstä ko. yhtiölle kuuluvia varoja, on ratkaisun oltava sellainen, että ei vaurioiteta Eteran
toimintaedellytyksiä. Tällainen ratkaisu on olemassa. Se perustuu siihen, että TYEL-vakuutusmaksu määrätään
niin, että se ottaa huomioon kasvaneen työkyvyttömyysriskin. Oleellinen kysymys on myös se kuka tai ketkä
omistavat työeläkeyhtiön varat. Sitä asiaa pohtii parhaillaan pankinjohtaja Matti Louekoski.
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HE 45/2005 vp/ Kilpailuviraston aloite

Yleistä
Työeläkejärjestelmässä on kysymys lakisääteisestä etuusperusteisesta sosiaalivakuutuksesta. Suomen
lakisääteinen työeläkejärjestelmä on Euroopassa ainutlaatuinen.Se poikkeaa I pilarin järjestelmistä esim.
siten,että työnantaja voi yksityisellä sektorilla valita vakuuttamistavan eli työeläkeyhti-ön, säätiön tai kassan
.Näiden eläkelaitosten kilpailu työnantaja-asiakkaista on kuitenkin selkeästi rajoitettua johtuen etuusperusteisesta
järjestelmästä. Jos kilpailusääntöjä sovellettaisiin työeläkevakuut-tamiseen koko laajuudessaan,eläkelaitoksille
lailla säädetty eläketurvan hoitaminen vaarantuisi ja jopa estyisi.

Hallituksen esityksessä työntekijän eläkelaiksi (TyEL) HE 45/2005 vp ei esitetä muutettavaksi Suomen
työeläkejärjestelmän perusolemusta.TyEL:iin on siirretty laskuperusteita, niiden hakemista, vahvistamista ja
antamista koskevat säännökset nykylain sisältöisinä, koska kysymys on kodifiointihan-ke.Vain lain rakennetta ja
sanamuotoja on pyritty selventämään.

Kilpailuviraston aloitteesta

Kilpailuvirasto on aloitteessaan 11.5.2005 /TyEllin (HE 45/2005 vp) johdosta kiinnittänyt huomiota mm.
vakuutuskannan siirtoon ja laskuperustekorkoon.

Säännökset vakuutuskannan siirrosta työeläkelaitosten välillä kuuluvat muuhun kuin HE 45/2005 vp:n
yhteydessä olevaan lainsäädäntöön, joten seuraavassa kommentoidaan vain laskuperustekoron määräytymistä.

Täydennyskerroin( vanha laskuperustekorko )määräytyy esityksen mukaan siten, että eläkeyhtiöt ja kassat
hakevat sitä STMrltä.STM vahvistaa laskuperustekoron ja antaa sen säätiöille asetuksella:

- TyEL 166 § 1 momentti: yhtiöt ja kassat hakevat laskuperusteille sosiaali- ja terveysministeriön vahvistuksen
(2 momentti: sosiaali-ja terveysministeriö antaa säätiöille asetuksella)
- TyEL 171 §: täydennyskerroin on vuosittain sisällytettävä laskuperusteisiin
- TyEL 167 §: Sosiaali- ja terveysministeriö ei saa hyväksyä laskuperusteisiin eroja, jotka vaikeuttavat
toimeenpanoa
- TyEL 172 §: eläkelaitosten on toimittava yhteistyössä 167 §:n tavoitteen saavuttamiseksi

Kilpailuviraston kanta siitä, että säätiöt eivät osallistu laskuperustekoron valmisteluun, on virheellinen. Lain 172
§:ssä puhutaan eläkelaitoksista, joka tarkoittaa yhtiöitä, säätiöitä ja kassoja. Näin myös menetellään käytännössä
(TELA:n neuvottelukunta,laskuperustejaos)). Lisäksi sosiaali-ja terveysministeriön on hallintolain nojalla
kuultava säätiöitä asiassa ennen kuin se vahvistaa täydennyskertoimen.

Ministeriö voi hyväksyä tai hylätä yhtiöiden hakemuksen. Jos ministeriö hylkää hakemuksen, edellinen
ministeriön vahvistama täydennyskerroin jää voimaan, kunnes ministeriö vahvistaa uuden täydennyskertoimen.
Näin ollen ministeriö vahvistaa laskuperustekoron/täydennyskertoimen yhtiöiden esityksestä, kuten EY-
tuomioistuimen tapauksessa Delta Schiffarts (C-153/93), johon viraston lausunnossa viitataan.

Virasto huomauttaa, että työeläkevakuutusyhtiölakia (TVYL), koskevat ongelmat on sivuutettu ko. hallituksen
esityksen yhteydessä. HE 45/2005 vp ei koske lainkaan TVYL :iä. Kysymyksessä on työeläkelainsäädännön
selkiyttämishanke Tekn, LEL:n ja TaEL:n yhdistäminen yhdeksi eläkelaiksi eli näiden lakien kodifiointi. Tässä
yhteydessä ei ole tarkoitettu uudelleen arvioida eri eläkelaitostyyppien toimintaedellytyksiä. Tällainen selvitys
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on tehtävä erikseen. STM:ssä on parhaillaan vireillä eläkesäätiö-ja vakuutuskassalain kokonaisuudistus samoin
kuin STM:n toimesta on parhaillaan meneillään myös selvitysmies Louekosken työ työeläkelaitosten osalta.
Nämä antavat mahdollisuuden arvioida mahdollisia muutostarpeita myöhemmin.

Erityistä laskuperusteista ja yhteistyöstä

Vakuutusmaksun ja vastuuvelan laskemisen perusteet määritellään laskuperusteissa. Näistä perusteista on
voitava sopia, jotta voidaan määritellä jakojärjestelmällä yhteisesti kustannettaviin eläkkeisiin käytettävä osuus
maksusta (maksun tasausosa). Jos laskuperusteista ei voida sopia, järjestelmä ei voi toteuttaa
sosiaalivakuutusluonteista tehtäväänsä. Laskuperusteet valmistellaan työryhmässä, jossa on eläkelaitosten,
Eläketurvakeskuksen ja STM:n edustus. STM vahvistaa laskuperusteet. Vakuutusyhtiöillä, eläkekassoilla ja
eläkesäätiöillä sekä erityisalojen eläketurvaa hoitavilla laitoksilla on omat laskuperusteensa. Ne eivät oleellisesti
eroa yhtiöiden perusteista.

Laskuperustekorko on keskeinen osa työeläketurvan rahastointiperiaatteita, koska sen määrittää eläkkeiden
rahastoitujen osien korotukset ja sitä kautta sen osuuden, millä kukin eläkelaitos vastaa itse eläkkeistään ja missä
määrin ne kustannetaan yhteisesti. Tämän vuoksi laskuperustekoron on oltava kaikille eläkelaitoksille yhteinen.

Laskuperustekoron suuruus määritellään kaikkien eläkelaitosten keskimääräisen vakavaraisuuden mukaan. Osa
laskuperustekoron ylittävistä sijoitustuotoista tulee käyttää toimintapääoman vahvistamiseen tiettyjen yhteisesti
sovittujen rajojen puitteissa. Osa voidaan palauttaa vakuutuksen ottajille (työnantajille) maksuhyvityksinä (tai
korkona takuupääoman sijoittajille). Maksuhyvitykset ovat olleet suuruudeltaan alle prosentin palkkasummasta
(0,2 % vuonna 2003).

Jakelu: Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvoasianvaliokunta
sosiaali-ja terveysministeri Mönkäre erityisavustaja
Metsämäki kansliapäällikkö Lehto ylijohtaja Pukkila
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Sosiaali-ja terveysministeriö

Meritullinkatu 8 00170 HELSINKI

Alla mainittujen vakuutusyhtiöiden valtuuttamana haemme täten kunnioittavasti
vahvistusta oheisille muutoksille TEL:n mukaisen perusvakuutuksen erityisperusteisiin.

Hakijayhtiöt;

Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö varma
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

Helsingissä 27. päivänä toukokuuta 2005

TYÖELÄKEVAKUUTTAJAT TELA

LIITTEET yhtiöiden valtakirjat
muutokset TEL:n mukaisen perusvakuutuksen erityisperusteisiin
perustelut muutoksille TEL:n mukaisen perusvakuutuksen eri-
tyisperusteisiin
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MUUTOKSET TEL:N MUKAISEN PERUSVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEISIIN

Perusteiden kohtia 5.4 ja 8 muutetaan seuraavasti.

Voimaantulo

Muutokset kohtaan 8 tulevat voimaan 1.7.2005 ja kohtaan 5.4 1.8.2005.

5.4   TEL-VIITEKORKO

TEL-viitekorko perustuu nollakuponkikorkokäyrään, joka estimoidaan Euroopan talous-ja rahaliittoon
kuuluvien valtioiden tai luottoriskiltään vastaavien liikkeeseenlaskijoiden euromääräisten
korkoinstrumenttien jälkimarkkinanoteerausten perusteella. TEL-viitekorko asetetaan sellaiseksi, että
lainaerän teoreettinen hinta (P) on yhtä suuri kuin lainaerän pääoma (K), kun diskont-tokorkoina
käytetään nollakuponkikäyrästä saatavia korkoja (zj) :

(32) Cj(l + Zi) li K,
i=l

missä

C\ = lainaan liittyvä suoritus (koron ja kuoletuksen yhteismäärä) eräpäivänä i, i = l, . . .,n

tj = aika vuosina lainan nostohetkestä eräpäivään /

zj = laina-aikaa t j vastaava vuotuinen nollakuponkikorko.

TEL-viitekorko julkaistaan päivittäin tasalyhenteisille 1-10 vuoden pituisille lainoille, joiden korko ja
kuoletus erääntyvät maksettavaksi kaksi kertaa vuodessa.

Niiden lainojen, joissa ensimmäinen nosto on tapahtunut ennen 1.8.2005, osalta TEL-viitekorko on
kuitenkin vähintään rahastokorko in .
8 VAKUUTUSTEKNISET SUUREET

Laskuperustekorko (bl) = 0,055

Rahanarvon muuttuvuus (bl 5) =0,025
Laskuperustej
aos
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PERUSTELUT MUUTOKSILLE TEL:N MUKAISEN PERUSVAKUUTUKSEN
ERITYISPERUSTEISIIN

1. TEL-viitekorko

TEL-viitekoron määräytymistä haetaan muutettavaksi 1.8.2005 lukien.

Muutosten perustelut ovat liitteessä 1.

2. Laskuperustekorko

Laskuperustekoron arvoksi haetaan 1.7.2005 alkaen 5,5 %. Sen osalta
perustelut ovat liitteessä 2.
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TEL-VIITEKORON UUDISTUS

Garantia on esittänyt TEL-viitekoron määrittelyyn muutoksia, joilla viitekorko
saataisiin paremmin vastaamaan markkinakorkoja. Takaisinlainauksen korosta ja
muista ehdoista määrätään vakuutusehdoissa eikä niihin esitetä muutosta.

1. Nykytila

TEL-viitekorkoa on käytetty 1.4.1997 lukien pohjakorkona määrättäessä uusien TEL-
takaisinlainojen korkoa. Tämän lisäksi sitä on voitu käyttää sijoituslainojen
viitekorkona. Takaisinlainojen korko on ollut 1.3.2002 alkaen viitekorko lisättynä 0,3
%-yksiköllä, kuitenkin vähintään 4 %, mihin lisätään vielä mahdollinen vakuudesta
riippuva preemio.

Viitekorko perustuu Suomen valtion sarjaobligaatioiden ostonoteerauksiin jäl-
kimarkkinoilla. Koron suuruus on kuitenkin vähintään rahastokorko 3 % lisättynä
marginaalilla, jonka suuruus on ollut 0 %. Viitekorko julkaistaan päivittäin 1-10
vuoden pituisille puolivuosittain tasaisesti lyhennettäville lainoille. Kolmea vuotta
lyhyemmälle ajalle käytetään kolmen vuoden jaksoa vastaavaa viitekorkoa, mikäli
viimeksi mainittu korko on korkeampi.

Maksettaessa laina ennenaikaisesti takaisin, vakuutusyhtiö perii takaisinmak-
susanktiona lainakoron ja vastaavan uuden lainan koron erotuksen jäljellä olevalta
korkojaksolta. Silloin kun lainakorko on em. lattiakoron johdosta markkinakorkoja
korkeampi, takaisinmaksamisesta aiheutuva korvaus on alimitoitettu.

2. Ehdotetut muutokset

Viitekorko laskettaisiin jatkossa euroalueen valtioiden liikkeelle laskemien eu-
romääräisten korkoinstrumenttien perusteella. Tämä johtuu siitä, että Suomen valtion
obligaatioista ei välttämättä löydy noteerauksia tarvittaville periodeille ja lisäksi
eläkeyhtiöiden kannalta riskittömin sijoitus koostuu nykyisin euromääräisistä
korkosijoituksista. Viitekorko noteerattaisiin myös yhden ja kahden vuoden
periodeille.

Viitekoron 3 %:n alarajasta luovutaan samoin kuin tarpeettomana mahdollisuus
sisällyttää viitekorkoon marginaali. Jo myönnetyissä lainoissa minimi-korko säilyy.
Myös takaisinlainojen 4 %:n välummäiskorko säilyy.

3. Muutoksen voimaantulo

Eläkeyhtiöt ja Garantia ehdottavat yksimielisesti, että laskuperusteisiin tehtäisiin em.
muutokset 1.8.2005. Muutos koskee 31.7.2005 jälkeen nostettavia lainoja. Lisäksi
muutokset koskisivat vanhoja TEL-viitekorkoon sidottuja lainoja seuraavasta
korkojaksosta alkaen kuitenkin siten, että näiden lainojen osalta viitekoron 3 %
alaraja säilyy. Garantia noteeraa TEL-viitekorkoa kuten tähänkin asti ja ylläpitää
kuvausta siitä, mistä korkoinstrumenteista ja miten viitekorko lasketaan. Viitekoron
määrittelyssä noudatetaan jatkuvasti samoja yleisiä periaatteita.



Laskuperuste] aos MUISTIO

31.5.2005

LIITE 2

1

LASKUPERUSTEKORKO 1.7.2005 ALKAEN

TEL:n laskuperustekorko on 1.1.2005 alkaen ollut 4,75 %. Peruste on vahvistettu
toistaiseksi. Laskuperustekoron määrittelyyn 1.7.2005 alkaen on tehty laskelmia
sekä selvitysmies Rantalan esittämällä menetelmällä että aikaisemmin käytössä
olleella optimointimallilla.

1. Laskuperustekorko Rantalan kaavan mukaan

Eläketurvakeskus (ETK) on tehnyt laskelman laskuperustekorosta menettelyllä,
josta työmarkkinajärjestöt, ETK ja Työeläkelaitosten liitto sopivat Rantalan
esityksen pohjalta. Tätä varten ETK on pyytänyt eläkelaitoksilta tarvittavat tiedot
per 31.3.2005 vakavaraisuustilanteesta. Tiedot pyydettiin eläkelaitoksilta 29.4.
mennessä.

Laskuperustekorko saadaan 3 %:n rahastokoron ja ns. eläkevastuiden täy-
dennyskertoimen yhteismääränä. Täydennyskerroin lasketaan 0,25 prosenttiyksikön
tarkkuudella eläkelaitosten keskimääräisestä vakavaraisuusasteesta. Keskimääräinen
vakavaraisuusaste lasketaan eläkelaitosten vastuuvelalla painotettujen
vakavaraisuusasteiden keskiarvona. Yksittäisen eläkelaitoksen paino rajataan 20
prosenttiin. Laskennassa eläkelaitoksen vakavaraisuutena käytetään vähintään 12
prosenttia. Täydennyskerroin voi muuttua kerrallaan enintään 0,5 prosenttiyksikköä
ylöspäin.

Toimintapääoma ja vastuuvelka per 31.3.2005 jakautuvat seuraavasti:

TuiiiiintapaäOiiia Vastuuvelka /eläkevastuu
milj. euroa % milj. euroa %

TEL-yhtiöt 10 287 78,7 42 586 80,2
Eläkesäätiöt 1 093 8,4 4 618 8,7
TEL-kassat 544 4,2 1 653 3,1
Muut 1 154 8,8 4 264 8,0
Yhteensä 13 078 100 53 121 100

Keskimääräinen vakavaraisuusaste eläkelaitostyypeittäin on kehittynyt seuraavasti.

Vakavaraisuusaste 31.3.2005 30.9.2004
TEL-yhtiöt 24,2% 20,8%
Eläkesäätiöt 23,7 % 21,7%
TEL-kassat 32,9 % 30,4%
Muut 27,1 % 23,4%
Kaikki 24,6 % 21,4%

Laskuperuste] aos
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Kaavassa käytettävä painotettu keskimääräinen vakavaraisuusaste on 24,38 % ja
täydennyskerroin kahden desimaalin tarkkuudella on 2,48 %. Laskennassa kahden
eläkelaitoksen paino on rajoitettu 20 prosenttiin ja viiden eläkelaitoksen
vakavaraisuus on korotettu 12 prosenttiin.

Kun täydennyskerroin pyöristetään lähimpään prosentin neljännekseen ja siihen
lisätään rahastokorko 3 %, saadaan laskuperustekoroksi 5,50 %. Kun lisäksi otetaan
huomioon, että täydennyskerroin voi muuttua enintään 0,5 prosenttiyksikköä
ylöspäin, olisi laskuperustekorko 5,25 %.

2. Laskentatulos optimointimallilla

STM:n pyynnöstä laskuperustekorkoa on arvioitu myös aikaisemmin käytössä
olleella arviointimallilla. Käytettäessä TEL-yhtiöiden tietoja tilanteesta 31.3.2005
malli antaa laskuperustekoron teoreettiseksi arvioksi 4,8 % (edellisessä laskelmassa
hetkellä 30.9.2004 tulos oli 4,9 %). Suuri ero Rantalan kaavan antamaan tulokseen
johtuu korjauskertoimen muutoksesta korkotason alennuttua edellisestä
tarkasteluhetkestä.

Yhtiöiden sijoitusjakaumat ja vakavaraisuusasemat eroavat merkittävästi toisistaan.
Em. arvio on kiinnitetty yhtiöiden keskimääräiseen vakavaraisuus-asemaan.
Laskettuna TEL-yhtiöiden todellisiin sijoitusjakaumiin perustuvien laskennallisen
tuotto-odotuksen perusteella laskuperustekorolle saadaan vaihteluväli 4,5-5,0 %
(4,7-5,4 %).

Kun laskentaan otetaan mukaan vielä kaikki eläkelaitokset, antaa malli teoreettiseksi
laskuperustekoroksi 4,8 % (5,0 %).

3. Esitys

Laskuperustekoroksi 1.7.2005 alkaen esitetään 5,5 %. Laskuperustekoron määrittely
pohjautuu kohdassa 1 esitettyyn menettelyyn. Koska kuitenkin laskuperustekorko
1.1.2005 olisi muodostunut 0,25 %-yksikköä korkeammaksi, mikäli tuolloin
päätöksentekoaikataulussa kaikki tiedot olisivat olleet käytettävissä, ei tällä kertaa
poikkeuksellisesti noudateta puolen prosenttiyksikön kertakorotuksen ylärajaa.

Lausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä työntekijän eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi

laeiksi (HE 45/2005 vp)

Hallituksen esitys yhtenäistää yksityisten alojen työntekijöiden työeläketurvaa koskevaa lainsäädäntöä. Esityksessä

on pääasiassa koottu ja jossain määrin modernisoitu lainsäädäntöä eikä se sisällä varsinaisesti uutta yksityisen alan



eläketurvan kannalta. Tämä todetaan hallituksen esityksen perusteluissakin. Hallituksen esityksen edellä mainitusta

luonteesta johtuu, että monet esitykseen sisältyvät seikat ovat tulleet käsitellyiksi jo hallituksen esityksen 242/2002

vp ja siitä annetun perustuslakivaliokunnan lausunnon 60/2002 vp yhteydessä.

Esitykseen ei näytä liittyvän perusoikeuksien kannalta erityisen ongelmallisia näkökohtia. Samalla on kuitenkin

huomautettava, ettei eduskunnan perustuslakivaliokunta ole nimenomaisesti ottanut kantaa

työkyvyttömyyseläkkeen tai lapseneläkkeen saamispe-rusteisiin. Kyse on lainsäädännöstä, joka toteuttaa PL 19 §:n

2 momentissa tarkoitettua vanhuuden, työkyvyttömyyden ja huoltajan menetyksen johdosta annettavaa perustoi-

meentulon turvaa, joskin viimekätisesti tämä turva järjestetään pääosin kansaneläke-lainsäädännöllä.

Työkyvyttömyyseläkkeen saamisperusteissa on pieniä eroja ehdotetun lain, julkisten alojen eläkelakien ja

kansaneläkelain kesken. Ne johtuvat historiallisista seikoista tai lakien luonteesta. Huoltajan menetyksen johdosta

myönnettävissä lapseneläkkeissä kansaneläkejärjestelmään kuuluvan yleisen perhe-eläkkeen ja työntekijän

eläkelakiehdotuksen mukaisen lapseneläkkeen tärkein ero on, että yleisen perhe-eläkkeen lapseneläkettä voi saada

18 vuoden iän täyttämisen jälkeenkin 21-vuotiaaksi saakka, jos opiskelee. Lapsen elatuksesta annetun lain mukaan

vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista myös sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt

kahdeksantoista vuotta,
2

mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. Toinen merkittävä ero on, että yleisen perhe-eläkelain nojalla eläkettä voi saada

lapsi, jonka elatuksesta edunjättäjä on joko omassa kodissaan tai muutoin huolehtinut (ns. kasvattilapsi). Vaikka

perustuslain asettama velvollisuus sanamuodon mukaisesti koskee huoltajan menetystä, tulisi huoltaja arvioida

tässä yhteydessä tosiasiallisen tilanteen perusteella. Rinnasteisena voidaan todeta, että jo ennen

perusoikeusuudistusta on PeVL 21/1994 vp sisältyvä kannanotto, jonka mukaan huostaan otetun lapsen äidille on

maksettava vanhempainrahaa, jos äiti tosiasiallisesti hoitaa iasta. Perhe-eläkelain mukaisen lapseneläkkeen taso

on sangen matala (enintään n. 100 €/kk), joten ansioeläkelakien mukainen lapseneläke parantaisi näiden lasten

perustoimeentulon turvan tasoa. Lapsen koulutusmahdollisuuksien parantamiseksi (PL 16.2 §) saattaisi olla

tarkoituksenmukaista pidentää lapseneläkkeen kestoa.

Eniten pohdittavaa ehdotetussa lainsäädännössä on sen suhteessa PL 124 §:ssä säädettyyn hallintotehtävän

antamiseen muulle kuin viranomaiselle. Koko käsiteltävä lainsäädäntö koskee julkisen hallintotehtävän antamista

muulle kuin viranomaiselle kansalaisille hyvin keskeisessä kysymyksessä. PL 124 § edellyttää, että julkinen

hallintotehtävä on annettu lailla tai lain nojalla, että se on tarpeen tehtävän tarkoituksen mukaiseksi hoitamiseksi ja

että menettely ei saa vaarantaa perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää

julkisen vallan käyttöä ei voida siirtää viran-omaiskoneiston ulkopuolelle.

Julkinen hallintotehtävä siirretään yksityisille eläkelaitoksille lailla. Tehtävän siirtoa voidaan myös historiallisista ja

taloudellisista syistä pitää tarkoituksenmukaisena. Sääntely ja eläkelaitoksille asetetut velvoitteet näyttävät myös



turvaavan perusoikeudet sekä sosiaaliselta että menettelylliseltä kannalta. Oikeusturvan näkökohtiin kuuluvat paitsi

PL 21 §:ssä mainitut seikat myös muun muassa päätösten ennakoitavuus, päätöksentekijän ammattitaito, riittävät

voimavarat ja säädellyt menettelytavat. Ehdotetun lainsäädännön säännökset muun muassa muutoksenhausta ja

muusta oikeusturvasta, henkilötietojen suojasta ja asiakirjajulkisuudesta näyttävät asianmukaisilta. Hallintolain

säännöksiä sovelletaan eläkelaitoksiin niiden hoitaessa työeläketurvaa. Myös oman kielen käyttöä koskevat

oikeudet näyttävät olevan turvatut kielilain, saamen kielilain ja vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista

ja tukitoimista annetun lain nojalla. Lainsäädäntö-kokonaisuuden voidaan katsoa olevan siten rakennettu ja

laitoksiin sovelletaan edellä

sanotun mukaisesti muuta lainsäädäntöä siten, että perusoikeudet ja oikeusturva on katettu riittävällä tavalla. Sama

koskee Eläketurvakeskusta sen julkisissa tehtävissä.

Perustuslakia säädettäessä korostettiin hallituksen esityksessä 1/1998 vp myös julkisen valvonnan

asianmukaisuutta. Eläkelaitosten ja Eläketurvakeskuksen valvonta kuuluu Vakuutusvalvontavirastolle, jonka tulee

valvoa ja tarkastaa toimintaa, seurata vakuutusalaa ja osallistua tilastointi- ja tutkimustehtäviin. Sille kuuluu myös

eräitä hallinnollisia tehtäviä. Tehtävien ja toimivallan siirtoa voidaan pitää perustuslain 124 §:n mukaisena sekä

eläkelaitosten että Eläketurvakeskuksen osalta.

Erillisen kysymyksen muodostaa kielto siirtää merkittävää julkisen vallan käyttöä koskevia tehtäviä. Merkittävää

julkisen vallan käyttöä luonnehditaan HE 1/1998 vp (s. 179/11) siten, että se merkitsee esimerkiksi itsenäiseen

harkintaan perustuvaa oikeutta käyttää voimakeinoja tai puuttua muuten merkittävällä tavalla yksilön

perusoikeuksiin. HE 1/1998 vp luonnehtii valtionhallinnon toimielinten yleisten perusteiden lailla säätämisen

yhteydessä merkittävää julkisen vallan käyttöä myös siten, että kyse voi olla oikeussääntöjen antamisesta,

päätöksen tekemisestä yksilön oikeuksista velvollisuuksista tai etuuksista taikka muutoin puuttumisesta yksilön

perusoikeuksiin (s. 174/11). Eduskunta kuitenkin poisti merkittävyyden lailla säätämisestä edellytyksistä (PeVM

10/1998 vp, s. 34/II), joten tältä osin poistui ristiriita merkittävän julkisen vallan käytön sisällöstä.

Eläketurvakeskus on julkisoikeudellinen laitos, jonka toiminta perustuu nykyisin työntekijäin eläkelain 14 §:ään ja

hallituksen esityksen mukaan siitä annettuun erilliseen lakiin. Eläketurvakeskukselle annetaan tehtäviä myös

työntekijän eläkelakiehdotuksessa. Tehtävät ovat yleensä sellaisia, ettei niitä voida pitää merkittävänä julkisen

vallan käyttönä. Eläketurvakeskukselle ehdotetuista tehtävistä lähinnä merkittävää julkisen vallan käyttöä on

vakuuttamisen valvonta työntekijän eläkelain 13 luvun mukaisesti. Tällaista valvontavaltaa ehdotetaan hallituksen

esityksessä annettavaksi myös eläkelaitokselle työtekijän eläkelakiehdotuksen 187 §:ssä. Tämän tapainen valvonta

on sinänsä välttämätöntä ja tarpeellista, jotta voidaan todeta työnantajien toisaalta ja eläkelaitosten toisaalta täyttä-

vän niille säädetyt lakisääteiset tehtävät. Lakiehdotuksen 188 §:stä ei yksiselitteisesti käy ilmi, että eläkelaitoksen

toimittaessa tarkastusta työnantajan tiloissa ja vaatiessa asiakirjoja nähtäväksi toimivalta olisi rajattu työnantajaan,

joka on järjestänyt eläketurvan

mainitussa eläkelaitoksessa. Säännöstä olisi ehkä syytä tässä suhteessa selventää. Muutoin niin eläkelaitoksen

kuin Eläketurvakeskuksen toimivaltaa tarkastuksen tekemiseen työnantajan toimitiloissa ja työnantajan



velvollisuutta esittää asiakirjansa voidaan perustella yksittäistapauksessa käytettävänä toimenpiteenä, jossa

tarkastetaan lakisääteisen velvollisuuden täyttämistä ja jossa pakkovallan käyttäminen tapahtuu poliisin virka-apua

käyttäen.

Työeläkejärjestelmän maksut on asetettu siten, että PL 81 §:n mukaiset veroja ja maksuja koskevat edellytykset

täyttyvät. Maksu suoritetaan kokonaisuudessaan yksityisille eläkelaitoksille. Valtiollinen osuus muodostuu maksun

suuruuden vahvistamisesta, ja muutoksenhakujärjestelmästä. HE 230/1991 vp yhteydessä perustuslakivaliokunta

totesi lausunnossaan 8/1992 vp, että tuolloin voimassa olleen työnantajien maksuun perustuvan järjestelmän sisällä

tapahtuva kustannusvastuun jakaminen on tavallisen lainsää-däntöjärjestyksen alaan kuuluva kysymys. Myös

valtion työntekijöiden valtion eläkerahastolle maksama palkansaajan työeläkemaksu on valtion

työnantajaominaisuudesta johtuva rahasuoritus eikä se ole valtiosääntöoikeudellisesti vero.

Työntekijän eläkelain 11 §:n 2 momentissa ja työntekijän eläkelain voimaanpanolain 30 §:n 1 momentissa

ehdotetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädettäväksi eläkkeen muuntamisesta eräissä tapauksissa.

Vaikka säännökset puhuvat tarkemmasta säätämisestä, ei kyseisistä säännöksistä ilmene, mitkä ovat

asetuksenantovallan rajat Asetuksenantovalta tulisi säätää tarkemmin varsinkin, kun asetus vaikuttaa myös yksilön

oikeuksiin.

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2005

Veli-Pekka Viljanen

Pentti Arajärvi

sosiaalioikeuden professori (mvs.)

oikeustieteen tohtori



HE 45/2005 vp TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIKSI JA ERÄIKSI SIIHEN

LIITTYVIKSI LAEIKSI

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 7.6.2005

1. Yleistä eläkelainsäädännön perustuslainmukaisuuden arvioinnista

Eläkelainsäädännön muutosten valtiosääntöoikeudellinen arviointi on vakiintuneesti perustunut ennen

xnuuta perustuslain 15 §:ssä säänneltyyn omaisuudensuojaan ja perustuslain 19 §:n 2 momentissa

tarkoitettuun perustoimeentulon turvaan. Eläkkeiden omaisuudensuoja pohjautuu valiokunnan

käytännön mukaan ajatukseen, että tietty ansiosidonnainen etuus, ennen kaikkea oikeus työeläkkeeseen,

ansaitaan palvelussuhteen kestäessä. Tällä tavoin ansaittavaa mutta vasta myöhemmin maksettavaa

etuutta pidetään työsuorituksen vastikkeen osana. Valiokunta on yleisesti todennut, että eläkeoikeuksien

perustuslainsuojassa on kysymys nimenomaan ansaituksi katsotun konkreettisen edun, ei sen sijaan

esimerkiksi tietyn voimassa olevan eläkejärjestelmän suojaamisesta. Valtiosäännön mukaisena

lähtökohtana on siten pidetty sitä, että tavallisella lailla voidaan säätää eläkejärjestelmän sisällöstä

myös palvelussuhteessa oleviin vaikuttavasti. Tavallisella lailla järjestettäviin, jollei jostakin erityisestä

syystä muuta johdu, ovat kuuluneet muun muassa säännökset eläkeiästä, eläkkeen kertymisestä ja

eläkkeiden tavoitetasosta. Tarkoitetunlaisen erityisen syyn on katsottu voivan muodostua lähinnä siitä,

että eläkejärjestelyn muutokset toteutetaan tavalla, joka joiltakin osin saisi aikaan ansaittuina

pidettävien eläke-etujen kohtuuttoman heikennyksen (ks. esim. PeVL 13/1995 vp, PeVL 9/1999 vp ja

PeVL 60/2002 vp). Hallituksen esityksen sisältämät sisällölliset muutokset eläketurvaan ovat

arvioitavissa eläkkeensaajien kannalta merkitykseltään suhteellisen vähäisiksi. Hallituksen esityksen 2.

lakiehdotuksessa säädetään joiltakin osin siirtymäjärjestelyistä (esim. vanhentumisajan asteittainen

voimaantulo, 9 §), jotka pehmentävät hallituksen esityksen sisältämien muutosten vaikutuksia

yksilötasolla. Uudistuksista ei ole valiokunnan vakiintuneen käytännön valossa

valtiosääntöoikeudellista huomauttamista.

Perustuslain 19 §:n 2 momentin mukaan lailla taataan jokaiselle oikeus perus-

toimeentulon turvaan muun muassa työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä huoltajan menetyksen

perusteella. Perustuslaki asettaa lainsäätäjälle velvoitteen taata jokaiselle perustoimeentulon turvaa

tarvitsevalle subjektiivinen oikeus tällaiseen julkisen vallan järjestämään turvaan. Perustoimeentuloa

turvaavien järjestelmien tulee olla sillä tavoin kattavia, että ei synny väliinputoajaryhmiä (ks. esim.

PeVL 60/2002 vp). Työeläkejärjestelmä muodostaa yhden tavan taata perustoimeentulon turvaa

työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä huoltajan menetyksen perusteella. Perustuslain 19 § 2
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momentti ei kuitenkaan suojaa työeläkejärjestelmää instituutiona. Hallituksen esityksen sisältämät

muutokset eivät näin ollen ole ongelmallisia perustuslain 19 §:n 2 momentin kannalta.

Perustuslakivaliokunta on aiemmin arvioinut esimerkiksi työeläkelainsäädäntöön

sisältyvien elinaika- ja palkkakertoimien määräämistä koskevien säännösten perustuslainmukaisuutta

(PeVL 60/2002 vp). Tältä osin ehdotukset vastaavat perustuslakivaliokunnan aikaisemmassa

kannanotossa esittämiä vaatimuksia.

Eläketurvan kustantamiseksi peritään työeläkevakuutusmaksu, joka koostuu työnantajan

ja työntekijän maksusta (1. lakiehdotuksen 152 §). Perustuslakivaliokunta on vakiintuneesti katsonut

ansioeläkejärjestelmän tällaisen vakuutusperusteisen kustannusvastuun ja sen jakamisen työnantajien ja

työntekijöiden välillä valtiosääntöoikeudellisesti ongelmattomaksi (ks. PeVL 8/1992 vp). Tältä osin

työnantajan ja työntekijän työeläkevakuutusmaksuja ei ole pidettävä perustuslain 81 §:n tarkoittamina

veroina, vaan kyse on työsuhteeseen perustuvista vakuutusoikeudellisista maksuista.

2. Muutoksenhakurajoitukset

1. lakiehdotuksen 128 §:n 4 momentissa kielletään valittamasta eläkelaitoksen päätöksestä, joka koskee

ammatillisen kuntoutuksen sisältöä tai kuntoutusavustusta. Ehdotusta on tältä osin arvioitava

perustuslain 21 §:n 1 momentin kannalta, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada oikeuksiaan ja

velvollisuuksiaan koskeva päätös riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Lakiehdotuksen 31

§:n 1 momentin mukaan työntekijälle voidaan myöntää kuntoutusrahaa työkyvyttömyyseläkkeen

suuruisena "harkinnanvaraisena" kuntoutusavustuksena kuntoutuspäätöksen antamisen ja kuntoutuksen

alkamisen väliseltä ajalta sekä kuntoutusjaksojen väliseltä ajalta taikka kuntoutussuunnitelman

laatimista varten. Kyse on siten harkinnanvaraisesta etuudesta, johon työntekijällä ei ole subjektiivista

oikeutta. Vaikka perustuslakivaliokunnan käytännössä perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaista

oikeuksia ja velvollisuuksia koskevaa päätöstä on tulkittu jossain määrin laajemmin kuin vain

subjektiivista oikeutta tarkoittavaksi (ks. PeVL 12/1997 vp ja PeVL 16/2000 vp), ei kuntoutusavustusta

koskeva muutoksenhakurajoitus muodostu mielestäni ongelmalliseksi kyseisen säännöksen näkökul-

masta.

Sen sijaan 1. lakiehdotuksen 25 §:n mukaan alle 63-vuotiaalla työntekijällä on tietyin

edellytyksin oikeus saada työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi

tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta. Kuntoutuksen saaminen on sidottu laissa määrättyjen

edellytysten täyttymiseen. Ammatillisen kuntoutuksen sisällöstä säädetään 26 §:ssä. Tältä osin

eläkelaitoksen päätöksellä on merkitystä yksilön oikeuden sisällön määräytymisen kannalta. Kun

ammatillisen kuntoutuksen saamisen osalta on kyse yksilön subjektiivisesta oikeudesta, näyttäytyy

eläkelaitoksen sen sisältöön vaikuttavaa päätöstä koskeva valituskielto ongelmalliselta perustuslain 21



§:n 1 momentin näkökulmasta. Säännöksen kannalta olisikin perusteltua poistaa eläkelaitoksen 26 §:ssä

tarkoitetun ammatillisen kuntoutuksen sisältöä koskevat päätökset muutoksenhakukiellon piiristä.

Eläketurvakeskuksen 111 §:n 1 momentin perustella antamat päätökset viimeisestä

eläkelaitoksesta eivät käsitykseni mukaan koske perustuslain 21 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla

yksilön oikeuksia ja velvollisuuksia, joten niiden osalta valituskielto ei ole valtiosääntöoikeudellisesti

ongelmallinen.

3. Syrjintäkielto (PL 6 § 2 mom.)

Hallituksen esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen 19 §:ssä säädetään 1.7.1950 tai sitä ennen

syntyneen naislesken oikeudesta leskeneläkkeeseen. Asianomainen säännös merkitsee sitä, että

naisleski on tietyin edellytyksin oikeutettu leskeneläkkeeseen, kun taas miesleski ei samoin perustein

ole siihen oikeutettu. Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan PeVL 13/1995 vp pitänyt tällaista

sääntelyä sukupuoleen perustuvana erotteluna, jolle ei ole osoitettavissa perustuslain

syrjintäkieltosäännöksen (nyk. PL 6 § 2 mom.) edellyttämää hyväksyttävää perustetta.

Perustuslakivaliokunta piti tuolloin välttämättömänä muuttaa säännös sukupuolineutraaliksi, jotta se

voitiin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Hallituksen esityksen perusteluissa esitetty

säännöksen lainsäädäntöhistoria (s. 96-97) ei voi käsitykseni mukaan muodostaa hyväksyttävää

perustetta sille, että säännöksessä eri sukupuolta olevia kohdellaan keskenään erilaisella tavalla. Näin

ollen katson, että 2. lakiehdotuksen 19 § on ristiriidassa perustuslain 6 §:n 2 momentin kanssa ja se

tulee muuttaa sukupuolineutraaliksi, jotta lakiehdotus voitaisiin tältä osin käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä.
4. Tietojen saaminen ja luovuttaminen

Perustuslakivaliokunta on lausunnoissaan 14 ja 15/2002 vp käsitellyt yksityiskohtaisesti elä-

kelainsäädäntöön sisältyviä tietojen saamista ja luovuttamista koskevia säännöksiä perustuslain 10 §:n 1

momentissa säädettyjen yksityiselämän ja henkilötietojen suojan kannalta. Hallituksen esitykseen

sisältyvän 1. lakiehdotuksen 14 luku sisältää lukuisia tietojen saamista ja luovuttamista koskevia

säännöksiä, jotka pääosin täyttävät perustuslakivaliokunnan tuolloisissa lausunnoissaan esittämät

vaatimukset. Ehdotetun 198 §:n 1 kohdan mukaan eläkelaitoksella ym. olisi oikeus

salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä oikeus saada

työnantajalta, lakisääteistä vakuutusta toimeenpanevalta vakuutus- ja eläkelaitokselta, viranomaiselta ja

muulta taholta, johon julkisuuslakia sovelletaan, tiedot, jotka ovat "välttämättömiä" käsiteltävänä

olevan vakuuttamis-, eläke- tai etuusasian ratkaisemista varten tai jotka muuten ovat "tarpeellisia" tässä

laissa, EY:n sosiaaliturva-asetuksessa tai sen täytäntöönpanoasetuksessa taikka
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sosiaaliturvasopimuksessa säädettyjen tehtävien toimeenpanossa. Tietojenantamiseen velvoitettujen

piiri on hyvin laaja. Luovutettavat tiedot on lisäksi ilmaistu hyvin yleisessä muodossa ilman varsinaista

yksilöintiä. Tältä osin perustuslakivaliokunta on aiemmin edellyttänyt, että tietojen luovuttamiselle

asetetaan välttämättömyysedelly-tys. Siten säännöksen jälkiosan maininta tietojen "tarpeellisuudesta"

niiden saamisen edellytyksenä ei ole perustuslakivaliokunnan aikaisemman lausuntokäytännön valossa

riittävä (ks. PeVL 14 ja 15/2002 vp). Sama huomautus koskee 199 §:ssä tarkoitettua

Eläketurvakeskuksen tiedonsaantioikeutta valvontavelvollisuuden täyttämiseksi.

5. Asiakirjojen säilyttäminen

1. lakiehdotuksen 218 §:n mukaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan säätää eläketurvan

järjestämiseen tai eläkeasiaan liittyville asiakirjoille sellainen säilytysaika, joka ei vaaranna työntekijän

tai hänen edunsaajansa oikeutta eläkkeeseen. Kyseiset asiakirjat sisältävät säännönmukaisesti

perustuslain 10 §:n 1 momentissa tarkoitettuja henkilötietoja, joiden suojasta säädetään lailla.

Perustuslakivaliokunnan käytännössä on katsottu henkilörekisteriin otettavien tietojen säilytysajat

sellaisiksi seikoiksi, joista perustuslain 10 §:n 1 momentti edellyttää säädettäväksi lailla (ks. esim.

PeVL 8/1995 vp, PeVL 7/1997 vp, PeVL 11/1997 vp.

PeVL 25/1998 vp). Tätä kantaa seuraten myös ehdotetun 218 §:n tarkoittamien asiakirjojen

säilytysajoista tulee säätää lailla, eikä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

5. Asetuksenantovaltaa koskevia säännöksiä

Lakiehdotuksiin sisältyy erinäisiä asetuksenantovaltuuksia, joita on tarkasteltava perustuslain 80 §:n 1

momentin valossa. Olen seuraavassa kiinnittänyt huomiota lähinnä eräisiin sosiaali-ja

terveysministeriölle osoitettuihin asetuksenantovaltuuksiin. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa

asetuksella vuosittain muun muassa elinaikakertoimen (83 §), palkkakertoimen ja työeläkeindeksin

(100 §), kertasuorituskertoimet (114 §), työeläkemaksuprosentit (153 §), eläkevastuun laskuprosentit

(166 §) sekä tarkemmat säännökset yhteisesti kustannettavien kulujen jakamisesta eläkelaitosten kesken

(179 §). Näiltä osin sosiaali- ja terveysministeriön harkintaa sitovat kuitenkin perustuslain 80 §:n

näkökulmasta nähdäkseni riittävän täsmälliset kertoimien tms. määräytymistä koskevat laintasoiset

säännökset.
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Arvoisa valiokuntaneuvos,

Viitaten 7.6.2005 järjestettyyn perustuslakivaliokunnan kuulemistilaisuuteen (hallituksen
esitys nro 45/2005 vp työntekijän eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi) toimitan
oheisena muistion työeläkevakuutuksen laskuperustekoron määräytymistä koskeneista eräistä
hankkeista viime vuosina sekä sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellun ja 19.3.2004
päivätyn luonnoksen hallituksen esitykseksi eläkerahastojen täydennyskertoimesta. Niinikään
toimitan oheisena valiokunnalle tiedoksi työmarkkinaosapuolten esityksestä 25.5.2004
antaman lausunnon.

Tiedoksi: Valtiosihteeri Leila Kostiainen
Kansliapäällikkö Markku Lehto
Erityisavustaja Janne Metsämäki
Hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ
Vakuutusosasto/Tarmo Pukkila

MUISTIO
28.6.2005

Työeläkevakuutuksen laskuperustekoron määräytymistä koskeneet eräät hankkeet viime vuosina

1. Sosiaali- ja terveysministeriön 11.10.2000 asettama lakisääteisen työeläkejärjestelmän kilpailutyö-ryhmä jätti
muistionsa 15.2.2002. Työryhmä ehdotti, että laskuperustekorkoa, vakavaraisuutta ja hyvityksiä arvioidaan
jatkosvalmistelussa laajana kokonaisuutena.

28.6.2005



2. Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi toimitusjohtaja Jukka Rantalaa tekemään ehdotuksensa laskuperustekoron
määräytymisen kehittämiseksi. Selvitysmies esitti raporttinsa 10.9.2002. Rantala jatkoi selvitystyötä ministeriön
pyynnöstä ja esitti jatkotyönsä perusteella esityksensä 15.8.2003.

3. Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosasto valmisteli Rantalan esitysten saattamista voimaan säädöstasolla
valmistelemalla asiaa koskevan hallituksen esityksen. Hallituksen esityksen mukaan laissa olisi säädetty, että
täydennyskertoimen (laskuperustekoron) arvon määrittelevä kaava olisi eläkelaitosten laskuperusteissa, kaavan
antamasta arvosta voitaisiin poiketa poikkeuksellisissa tilanteissa, eläkelaitosten velvoitteesta toimittaa tietonsa
määräajoin eläketurvakeskukseen (ETK) ja ETK:n velvoitteesta laskea eläkelaitosten keskimääräinen
vakavaraisuus. Lain perusteluissa olisi kuvattu aiotun las-kentamenettelyn yksityiskohdat. Tarkoitus oli, että
eläkelaitosten keskimääräisen vakavaraisuuden mäaräytymismenettely olisi kuvattu hallituksen esityksen
perusteluissa. Keskimääräisen vakavaraisuuden perusteella laitokset voivat määrittää täydennyskertoimen
(laskuperustekoron) arvon.

4. Teollisuuden ja työnantajain keskusliitto ry, Palvelutyönantajat ry, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö
SAK ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ja AKAVA antoivat esitysluonnoksesta lausuntonsa. Yhteisessä
lausunnossaan 25.5.2004 järjestöt liittivät lausuntoonsa neuvottelumuistion laskuperustekoron määräytymisestä.
Lausunnossaan työmarkkinajärjestöt pitivät riittävänä sitä, että osapuolet ovat sopineet noudattavansa
neuvottelumuistiossa todettuja menettelytapoja, eivätkä lausunnon antajat nähneet aiheelliseksi lainsäädännöllä
erikseen säännellä niitä. Työmarkkinajärjestöjen edustajien em. neuvottelumuistiota laadittaessa mukana ovat
olleet myös Eläketurvakeskuksen ja Työeläkevakuuttajat TELA ry:n edustajat.

5. Työmarkkinajärjestöjen lausunnon 25.5.2004 perusteella ministeriön johdon toimesta todettiin, että
laskuperustekoron määräytymiseen palataan ns. TYEL-hankkeen yhteydessä (HE 45/2005 vp).

Asiallisesti nykytilanne merkitsee sitä, että selvitysmies Jukka Rantalan laskuperustekoron määräyty-
mismekanismia ei säännellä säädöstasolla.

LUONNOS 193.2004

Hallituksen esitys Eduskunnalle eläkerahastojen
täy-dennyskertoimesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työn-
tekijäin eläkelakia siten, että määritellään
nykyisen käsitteen laskuperustekorko tilalle
eläkerahastojen täydennyskerroin. Täyden-
nyskertoimen ja vastuuvelan tai eläkevastuun
laskemisessa käytettävän koron yhteismäärä
vastaa nykyistä laskuperustekorkoa. Täyden-
nyskerroin määrittelee, kuinka paljon kunakin
vuonna täydennetään eläkerahastoja.
Täydennyskertoimen arvo ehdotetaan lasket-

tavaksi selvitysmies Jukka Rantalan esittä-
mää menettelyä soveltaen. Eläketurvakes-
kuksen tehtäviin ehdotetaan lisättäväksi täy-
dennyskertoimen laskemisessa käytettävän
eläkelaitosten keskimääräisen vakavaraisuu-
den määrittäminen eläkelaitoksista saatavien
tietojen perusteella.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun
ne on hyväksyttyjä vahvistettu.

YLEISPERUSTELUT

1. Nykytila

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö

Työntekijäin eläkelain (TEL) mukaisessa
vakuutuksessa on noudatettava sosiaali- ja

terveysministeriön vahvistamia vakuutus-
maksun ja vastuuvelan tai eläkevastuun (jat-
kossa eläkevastuu) laskuperusteita. Perusteet
vahvistetaan TEL:n mukaista toimintaa har-
joittavien työeläkevakuutusyhtiöiden hake-
muksesta. Muille TEL:n, lyhytaikaisissa työ-
suhteissa olevien työntekijäin eläkelain
(LEL), taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin



kuuluvien työntekijäin eläkelain (TaEL) ja
merimieseläkelain (MEL) mukaista toimintaa
harjoittaville eläkelaitoksille vakuutusmaksun
perusteet vahvistetaan eläkelaitoksen ha-
kemuksesta ja eläkevastuun perusteet sosiaali-
ja terveysministeriö antaa asetuksena.

Eläkevastuulla tarkoitetaan työeläkelaitok-
selle sen eläkesitoumuksista aiheutuvaa vas-
tuun määrää. Eläkevastuu on eläkelaitoksen
vastuulla olevien, tulevien eläkesuoritusten
pääoma-arvo.

Laskuperusteisiin sisältyy sekä vakuutus-
maksujen ja eläkevastuun laskemisessa käy-
tettävä korko (rahastokorko, 3 %) että lasku-
perustekorko. Rahastokorko on eläkevastuun
laskennassa käytettävä diskonttauskorko ja
laskuperustekorko määrää eläkevastuun kat-

teena olevien varojen vähimmäistuottovaati-
muksen. Laskuperustekorkoa käytetään li-
säksi varsinaisena korkona muun muassa va-
kuutusmaksuja koskevassa ja työeläkejärjes-
telmän sisäisessä rahaliikenteessä.

Eläkevastuulle vuosittain hyvitettävän ra-
hastokoron lisäksi on vuodesta 2000 lähtien
laskuperustekoron ja rahastokoron erotusta
vastaava osuus sijoitustoiminnantuotosta
käytetty vanhuuseläkerahastoinnin täydentä-
miseen. Laskuperustekoron ylittävän osuuden
sijoitustoiminnan tuotoista eläkelaitos voi
käyttää joko toimintapääoman vahvistamiseen
tai vakuutusmaksun alennuksiin. Si-
joitustuottqjen alittaessa laskuperustekorkoa
vastaavan tuoton, alijäämä voidaan pääsään-
töisesti purkaa eläkelaitoksen toimintapää-
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omasta.
Toimintapääoma on eläkelaitoksen vakava-

raisuuserä, jonka päätehtävä on toimia pus- .
kurina sijoitustoiminnan tuottojen heilahteluja
varten. Toimintapääoman täydentäminen
tapahtuu pääsääntöisesti laskuperustekoron
ylittävästä sijoitustuotosta. Toimintapääomaa
voidaan käyttää sijoitustappioiden kattamisen
lisäksi myös vakuutusmaksuihin annettaviin
alennuksiin. Maksunalennuksiin käytettävissä
oleva määrä riippuu eläkelaitoksen vaka-
varaisuuden tilasta ja vakuutusmaksuteknii-
kasta. Työeläkevakuutusyhtiöillä sovellettavassa
vakuutusmaksutekniikassa toimintapääomasta
maksunalennuksiin käytettävissä oleva määrä
on aina rajoitettu ja määrä pienenee
vakavaraisuuden alentuessa.

TEL:n mukaista toimintaa harjoittavien
eläkesäätiöiden ja eläkekassojen vakuutus-
maksutekniikassa laskuperustekoron ylittävät
sijoitustuotot on käytettävissä joko toiminta-
pääoman tukemiseen tai maksunalennuksiin.
Maksunalennuksiin käytettävissä olevan yli-
jäämän määrää rajoitetaan, kun eläkelaitoksen
vakavaraisuus on niin sanotulla rajoitus-
vyöhykkeellä. Tällöin vakavaraisuussäännös-ten
nojalla laskuperustekoron ylittävät tuotot tulisi
ohjata ensisijaisesti toimintapääoman
tukemiseen. Kun vakavaraisuus on niin sano-
tulla tavoitevyöhykkeellä, laskuperustekoron
ylittävän tuoton käyttöä maksunalennuksiin ei
rajoiteta.

LEL:n, TaeL:n ja MEL:n mukaista toimintaa
harjoittavilla eläkelaitoksilla vakuutus-
maksunalennuksiin käytettävissä oleva määrä
arvioidaan vakuutusmaksun tasoa määrättäessä.

Nykyinen laskuperustekorkomalli

Laskuperustekoron määrittämisessä sovel-
letaan laskuperustekorkomallia, jossa käyte-
tään pitkän aikavälin oletuksia sijoituslajien
odotetusta keskituotosta, volatiliteetista ja si-
joituslajien välisistä korrelaatioista. Opti-
mointimallilla saadaan tuottofiinktio, joka
kuvaa vakavaraisuuden mahdollistaman op-
timaalisen sijoitusjakauman tuotto-odotusta.
Tästä tuotto-odotuksesta vähennetään margi-
naali, joka tarvitaan eläkevastuun kasvusta
aiheutuvan   toimintapääoman   täydentämi-

1.2. Nykytilan arviointi

Koko TEL-järjestelmän näkökulmasta työ-
eläkevarojen sijoitustoiminnan tavoitteena on
pyrkiä mahdollisimman hyviin tuottoihin,
joiden käyttäminen eläkevastuun rahastoin-
tiasteen tukemiseen pienentää tarvetta korot-
taa maksutasoa vastaisuudessa. Eläkevastui-
den tukeminen ei saisi kuitenkaan tapahtua
toimintapääoman kustannuksella siten, että se
heikentäisi eläkelaitosten mahdollisuutta
kohdistaa sijoituksia tuottaviin, mutta riskil-
lisiin sijoituskohteisiin. Laskuperustekoron
asettamista ja toimintapääomaa tulee siten
tarkastella kokonaisuutena ja pyrkiä löytä-
mään sellainen optimaalinen yhdistelmä, joka

seen. Lisaksi otetaan huomioon sijoitusten
lyhyen aikavälin tuotto-odotus ja eläkelaitos--
ten vakavaraisuuksissa olevat erot. Tämä
marginaali on vaihdellut välillä 0,25 - 1,0
prosenttiyksikköä.



johtaa pitkällä aikavälillä eläkkeiden ra-
hastointiasteen ja maksutason suotuisaan ke-
hitykseen.

Voimassa oleva lainsäädäntö on tehty siinä
tarkoituksessa, että vuotuinen laskuperustekorko
voitaisiin asettaa niin korkeaksi kuin
mahdollista. Toisaalta toimintapääoman määrän
on katsottu olevan riittävän, kun eläkelaitos
kykenee sen avulla kestämään eläkevastuun
katteena olevien omaisuuserien arvojen ja
tuottojen odotettavissa olevat vaihtelut.
Toimintapääoman tarpeen arvioiminen on
perustunut yksinomaan sijoitusriskin hallintaan.

Käytännössä voimassa oleva sääntely ei
erityisesti matalien tuottojen aikana ja alhaisella
vakavaraisuustasolla riittävästi mahdollista
toimintapääomien kasvattamista tavoiteltujen
sijoitusjakaumien riskillisyyttä vastaavalle
tasolle. Vakavaraisuuden ylläpitämiseen
käytettävissä oleva keino on viime kädessä
vähäriskisempään sijoitusjakaumaan
siirtyminen.

Lisäksi laskuperustekoron määrittämisessä
käytettyä optimointimallia on pidetty vaikeana
ymmärtää ja laskuperustekoron arvoa on ollut
vaikea käytännössä ennakoida.

2.  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset
ehdotukset

2.1. Tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

Työeläkevarojen sijoitustoiminnan tavoitteena
on eläkkeiden rahoituksen turvaaminen toisaalta
sijoitusten turvaavuuden ja toisaalta
mahdollisimman hyvien tuottojen näkökul-
masta. Sijoitustuotot ohjataan eläkerahastoihin
laskuperustekoron avulla: mitä korkeampi
laskuperustekorko on, sitä enemmän käytetään
varoja eläkkeiden vuotuiseen rahastointiin.
Koska laskuperustekoron avulla säädellään
siirtoja eläkevastuisiin, laskuperustekorko
määrittelee, mikä osa eläkelaitosten
varallisuudesta luetaan varsinaisen eläkevastuun
katteeksi ja mikä osa toimintapääomaksi. Edellä
mainituista sijoitustoiminnan ja rahastoinnin
tavoitteista seuraa, että eläkelaitosten
sijoituksissa tulee pyrkiä korkeisiin si-
joitustuottoihin pitkällä aikavälillä. Tämä
pyrkimys on mahdollista toteuttaa vain, jos
eläkelaitoksilla on riittävä vakavaraisuus si-
joitusriskin kantamiseen.

Laskuperustekorkomallin tulisi ottaa huo-
mioon eläkelaitosten vakavaraisuus. Jos elä-
kelaitosten vakavaraisuus alenisi sijoitus-
markkinoiden kehityksen johdosta olisi pe-
rusteltua kartuttaa ensisijaisesti laitosten va-
kavaraisuutta eläkevastuiden kasvattamiseen
nähden. Toisaalta, jos vakavaraisuus on hyvällä
tasolla, eläkevastuiden täydentämiseen
käytettävää määrää voidaan kasvattaa ilman,
että vaarannetaan tavoite mahdollisimman
hyvistä pitkän aikavälin sijoitustuotoista.
Eläkevastuiden täydennyksen tulisi siten pe-
rustua eläkelaitosten vakavaraisuustasoon ja olla
sitä suurempi, mitä korkeampi eläkelaitosten
keskimääräinen vakavaraisuustaso on.

Laskuperustekoron tason määrittämistä
koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavik-
si siten, että parannettaisiin eläkelaitoksen
edellytyksiä harjoittaa tuottavaa pitkän aika-
välin sijoitustoimintaa.

Laskuperustekoron määrittämismallin ta-
voitteeksi on edellä esitetyn lisäksi asetettu
selkeyden ja ymmärrettävyyden ja laskennan
yksinkertaisuuden lisääminen.

2.2. Keskeiset ehdotukset

Yleistä

Osana työeläkejärjestelmän kilpailuolosuh-
teiden kokonaisselvitystä sosiaali- ja terve-
ysministeriön asettama selvitysmies on tutki-
nut miten ja niillä menettelyllä työeläkelai-
tosten eläkevastuiden katteena olevien varo-
jen tuottovaatimuksena oleva laskuperuste-
korko tulisi määrittää.

Laskuperustekorkomallia koskevat ehdo-
tukset perustuvat toimitusjohtaja Jukka Ran-
talan 10 päivänä syyskuuta 2002 luovutta-
maan selvitysmiehen raporttiin (2002:17) ja
Rantalan 15 päivänä elokuuta 2003 tekemään
raportin täydennykseen.

Laskuperustekoron määrittämistä koskeva
ehdotus

Laskuperustekoron päätehtävän kirkasta-
miseksi ehdotetaan, että silloin kun kyseessä
on työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 ja 2 mo-
mentissa tarkoitetut siirrot eläkelaitoksen
vastuulle, käytetään lainsäädännössä ja muis-
sa säännöksissä termiä eläkerahastojen täy-
dennyskerroin. Rahastokoron (3%) ja täy-
dennyskertoimen yhteismäärä vastaisi siten
nykyistä laskuperustekorkoa.

Täydennyskertoimen arvo laskettaisiin las-
kukaavasta, joka perustuisi eläkelaitosten
keskimääräiseen vakavaraisuuteen.

Tarkoitus olisi, että laskentakaavan antamaa
tulosta voitaisiin käyttää sellaisenaan. Kaavan
antamasta tuloksesta olisi kuitenkin voitava
poiketa tilapäisesti varsinaista kaavaa
muuttamatta sekä alentavasti että korottavas-
ti, jos se erityisestä syystä katsotaan perustel-
luksi. Tällainen syy olisi esimerkiksi odotta-
maton sijoitusmarkkinoilla tapahtuva muutos,
joka heijastuisi eläkelaitosten yleiseen
vakavaraisuuteen siten, että kaavasta poik-
keaminen olisi perusteltua.

Eläkelaitosten keskimääräinen vakavarai-
suus määritettäisiin laitosten vakavaraisuuk-
sien painotettuna keskiarvona. Painoina käy-
tettäisiin eläkelaitosten vakavaraisuuslasken-
nassa käytettävää eläkevastuuta. Suurimpien
eläkelaitosten painoa olisi kuitenkin perustel-
tua rajoittaa. Toisaalta matalalla vakavarai-
suuden tasolla toimivien eläkelaitosten vai-
kutusta täydennyskertoimen arvoon pienen-
nettäisiin, jotta yksittäisten eläkelaitosten va-
linta ei heijastuisi täydennyskertoimen tasoon
sitä alentavasti.



Eläkelaitokset toimittaisivat kaksi kertaa
vuodessa vakavaraisuutta koskevat tietonsa
eläketurvakeskukselle, joka määrittäisi eläke-
laitosten keskimääräisen vakavaraisuuden.
Eläketurvakeskus antaisi keskimääräisen va-
kavaraisuuden arvon tiedoksi sosiaali- ja ter-
veysministeriölle, eläkelaitoksille ja työnantajia
ja työntekijöitä edustaville työmarkkinoiden
keskusjärjestöille.

Täydennyskertoimen kaava olisi osa eläke-
laitoksen eläkevastuun ja vakuutusmaksun
laskuperustetta vastaavalla tavalla kuin las-
kuperustekorko on voimassa olevassa perus-
teessa. Täydennyskertoimen an/o saataisiin
laskentakaavan antamasta tuloksesta pyöris-
tämällä se lähimpään neljännesprosenttiyksikön
tarkkuuteen. Täydennyskertoimen arvon
kertamuutos ylöspäin olisi kuitenkin korkein-
taan 0,5 prosenttiyksikköä. Korottamista on
perusteltua rajoittaa, koska eläkelaitosten va-
kavaraisuudet poikkeavat merkittävästi toi-
sistaan. Suuret kertamuutokset voisivat aihe-
uttaa rahoituksellisia ongelmia joissakin elä-
kelaitoksissa.

Arvon voimaansaattaminen tapahtuisi ny-
kyisen laskuperusteita koskevan menettelyn
mukaisesti. Täydennyskertoimen arvon muutos
tai poikkeaminen kaavan antamasta arvosta
edellyttäisi siis aina työeläkevakuutusyhtiöiden
hakemusta uudesta arvosta tai kaavasta
poikkeavasta arvosta. Muille eläkelaitoksille
arvo annettaisiin sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksella.

Täydennyskertoimen arvo olisi voimassa
toistaiseksi. Arvo kuitenkin tarkistettaisiin
puolivuosittain. Jos täydennyskertoimen arvo ei
muuttuisi voimassa olevasta arvosta eikä
kaavasta poikkeavaa arvoa ehdotettaisi, tar-
kistaminen ei edellyttäisi toimenpiteitä.

Ehdotetulla täydennyskertoimen määrittä-
misellä ei olisi tarkoitus muuttaa siirrettävän
toimintapääoman määrää voimassa olevalla
menettelyllä lasketusta määrästä TEL:n mu-
kaista toimintaa harjoittavien eläkelaitosten
välisissä vakuutuskannan, vakuutustoiminnan
tai vastuun siirtämisen yhteydessä.
3. Esityksen vaikutukset

3.1. Taloudelliset vaikutukset

Esityksen vaikutukset työeläkevakuutus-
maksun kehittymiseen riippuvat keskeisesti
täydennyskertoimen arvon, eläkelaitosten si-
joitustoiminnan tuottotason ja vakuutusmak-
suihin annettavien alennusten kehityksestä.

Tuottotason kehittyminen on vaikeasti enna-
koitavissa ja riippuu keskeisesti kansantalou-
den kehityksestä. Toimintapääoman tukemi-
seen käytetyt ylijäämät kasvattavat eläkelai-
tosten vakavaraisuutta ja voivat siten johtaa
korkeampaan täydennyskertoimen arvoon
vastaisuudessa. Koska vakuutusmaksujen vä-
littömiin alennuksiin käytettävissä oleva
määrä kasvaa myös vakavaraisuuden kasva-
essa, tulisi varmistua hyvitysten säilymisestä
kohtuullisella tasolla. Maksunalennusten ke-
hittymistä on näin ollen perusteltua seurata
kaikkien eläkelaitosten kohdalla. Tarvittaviin
muutoksiin tulisi ryhtyä, jos keskimääräinen
hyvitystason kohoaminen alentaisi täyden-
nyskertoimen arvoa ja siten heikentäisi elä-
kerahastojen tukemista.

3.2. Organisaatio-ja henkilöstövaikutukset

Eläketurvakeskuksen tehtäviin ehdotetaan
lisättäväksi täydennyskertoimen arvo laske-
minen ja kaavan antamasta arvosta infor-
moiminen.

4.  Asia n valmistelu

4.1. Valmisteluvaiheet ja -aineisto

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveys-
ministeriössä virkatyönä.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti
22.3.2002 toimitusjohtaja Jukka Rantalan
selvittämään lakisääteisen työeläkejärjestel-
män kilpailutyöryhmässä avoimeksi jääneitä
kysymyksiä.

Selvitysmies luovutti 10.9.2002 raportin,
joka sisälsi ehdotuksen laskuperustekoron
määräytymismenettelyksi. Rantala täydensi
esitystään 15.8.2003.
4.2. Lausunnot

5. Muita esitykseen vaikuttavia
seikkoja

5.1. Voimaantulo

Ehdotetaan, että muutos tulisi voimaan
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on
hyväksyttyjä vahvistettu.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1.    Lakiehdotusten peruste lut

1.1.    Laki työntekijäin eläkelain muutta-
misesta

12 a §. Pykälän 5 momentissa määriteltäi-
siin lain 12 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdissa
tarkoitetuissa eläkelaitoksen vastuulle tehtä-
vissä siirroissa käytettävä eläkerahastojen
täydennyskerroin. Eläkerahastojen täyden-
nyskertoimen arvon määrittäminen tehtäisiin



eläkelaitosten keskimääräiseen vakavaraisuu-
teen perustuen. Eläkelaitoksilla tarkoitettaisiin
työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa
harjoittavia työeläkevakuutusyhtiöitä, eläke-
kassoja ja eläkesäätiöitä, lyhytaikaisissa työ-
suhteissa olevien työntekijäin eläkelain mu-
kaista toimintaa harjoittavaa keskinäistä elä-
kevakuutusyhtiötä, taiteilijoiden ja eräiden
erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläke-
lain mukaista toimintaa harjoittavaa eläke-
kassaa ja merimieseläkelain mukaista toimin-
taa harjoittavaa merimieseläkekassaa.

Täydennyskertoimen arvo tulisi pitkällä ai-
kavälillä pyrkiä asettamaan mahdollisimman
korkealle, koska eläkerahastojen täydennys-
kertoimen avulla tehdään siirrot eläkelaitosten
vastuulla olevien eläkkeenosien arvon
säilyvyyden tukemiseksi. Täydennyskerroin
määrittäisi rajaviivan missä määrin sijoitus-
toiminnan tuottoja ohjattaisiin suoraan 12 §:n
I momentin nojalla eläkerahastojen tukemi-
seen ja mikä osa jätettäisiin tukemaan eläke-
laitosten vakavaraisuutta eli toimintapääomaa.
Toimintapääoman tukeminen johtaisi
korkeampaan täydennyskertoimen tasoon
vastaisuudessa, koska eläkerahastojen täy-
dennyskerroin olisi sitä suurempi mitä suu-
rempi on eläkelaitosten keskimääräinen va-
kavaraisuus. Täydennyskertoimen arvo mää-
rättäisiin kaavasta laskemalla eläkelaitosten
keskimääräiseen vakavaraisuuteen perustuen.

Pykälässä säädettäisiin lisäksi eläkerahasto-
jen täydennyskertoimen arvosta tilanteessa,
jossa laskentakaavan antamasta tuloksesta
olisi erityisestä syystä perusteltua poiketa.
Tällaisia erityisiä syitä olisivat esimerkiksi
eläkelaitosten keskimääräisen vakavaraisuu-
den laskennassa käytettävien tietojen toimit-
tamisen jälkeen sijoitusmarkkinoilla tapahtu-
neet muutokset, jotka olisivat merkittävästi
muuttaneet eläkelaitosten vakavaraisuusase-
maa. Erityinen syy voisi myös olla sijoitus-
markkinoiden muutokset, jotka olisivat
muuttaneet olosuhteita siitä, mitä laskenta-

kaavaa vahvistettaessa oli oletettu. Erityinen
syy voisi olla myös jokin muu tapahtuma tai
ennakoitavissa oleva olosuhteiden muutos,
joka tekisi kaavasta poikkeamisen perustel-
luksi. Laskentakaavan antamasta tuloksesta
voitaisiin näissä erityistilanteissa poiketa sekä
ylöspäin että alaspäin.

14 §. Eläketurvakeskuksen tehtäviin lisät-
täisiin 12 a §:n 5 momentissa tarkoitetun elä-
kelaitosten keskimääräisen vakavaraisuuden
laskeminen puolivuosittain. Laskentaa varten
eläkelaitokset toimittaisivat eläketurvakes-
kukselle toimintapääomaa ja vastuuvelkaa tai
eläkevastuuta koskevat tietonsa.

Eläkelaitosten keskimääräistä vakavarai-
suutta laskettaessa kunkin eläkelaitoksen
paino rajoitettaisiin korkeintaan 20 %:iin
eläkelaitosten yhteenlasketusta vastuuvelasta
ja eläkevastuusta sekä niiden eläkelaitosten,
joilla vakavaraisuus on alle 12 %, keskiarvoa
laskettaessa vakavaraisuutena pidettäisiin 12
%:a.

Eläkelaitoksen tulisi toimittaa viimeistään
puolitoista kuukautta ennen laskentaa eläke-
turvakeskukselle toimintapääoman määrää ja
vastuuvelkaa tai eläkevastuuta koskevat tie-
tonsa (per 31.3. tai 30.9.). Eläketurvakeskus
antaisi laskennan tuloksena saatavan eläke-
laitosten keskimääräisen vakavaraisuuden
arvon tiedoksi sosiaali- ia tervevsministeriöl-
le, eläkelaitoksille ia tvönantaiia ia työnteki-
jöitä edustaville työmarkkinoiden keskusjär-
jestöille.

Voimaantulo

Lakiehdotukseen sisältyy tavanomainen
voimaantulosäännös.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset:

Lakiehdotukset

1.

Laki
työntekijäin eläkelain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

12a§

Lain 12 §:n 1 momentin 1 ia 2 kohdassa
tarkoitetuissa siirroissa eläkelaitoksen vas-
tuulle käytetään eläkerahastojen tävdennvs-
kerrointa. ioka on määrättävä ottaen huomi-
oon eläkkeiden turvaamisesta johtuvat vaa-
timukset ja tämän lain, lyhytaikaisissa työ-

suhteissa olevien työntekijäin eläkelain, tai-
teilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien
työntekijäin eläkelain ja merimieseläkelain
mukaista toimintaa harjoittavien eläke-
laitosten keskimääräinen vakavaraisuus. Tä-
män pykälän 1 momentissa tarkoitetuista las-
kuperusteista on käytävä ilmi tävdennvsker-
toimen laskentakaava. Täydennyskertoimen
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arvo voidaan määrittää laskentakaavan anta-
masta arvosta noikkeavaksi. ios sen voidaan
katsoa olevan erityisestä syystä perusteltua.

9) laskea puolivuosittain 12 a §:n 5 mo-
mentissa tarkoitettu eläkelaitosten keskimää-
räinen vakavaraisuus. Eläkelaitoksen tulee
toimittaa eläketurvakeskukselle laskentaa
varten toimintapääomaa ja vastuuvelkaa tai
eläkevastuuta koskevat tietonsa. Eläketurva-
keskuksen tulee ilmoittaa laskennan tulos so-
siaali- ja terveysministeriölle, eläkelaitoksille

ia tvönantaiia ia työntekijöitä edustaville
työmarkkinoiden keskusjärjestöille.

§

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
2004.

14 §
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Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt kommenttejamme luonnoksesta (19.3.2004) hallituksen
esitykseksi Eduskunnalle eläkerahastojen täydennyskertoimeksi.

Toteamme tyydytyksellä, että STM:n valmistelemat esitykset vastaavat aiempaa paremmin esittämiämme
tavoitteita. Niistä yksi keskeinen on, että laskuperustekoron määräämisessä ja vahvistamisessa edelleen
noudatetaan aiempia hyväksi havaittuja menettelytapoja.

Olemme Työeläkevakuuttajat TELAn ja Eläketurvakeskuksen kanssa sopineet oheisesta
neuvottelumuistiosta ilmikäyvistä periaatteista. Pidämme tärkeänä toteuttaa laskuperustekoron
määräytyminen esitettyjen menettelytapojen mukaisesti. Siinä esitettyjen laskentamenetelmien ja
menettelytapojen noudattaminen johtaa samaan laskuperustekoron tasoon ja hyväksymismenettelyyn kuin
nyt lausunnolla olevassa hallituksen esitysluonnoksessa on tavoitteena.
Pidämme riittävänä sitä, että osapuolet ovat sopineet noudattavansa em. menettelytapoja, emmekä näe
aiheelliseksi lainsäädännöllä erikseen säännellä niitä.

Myöhempien kokemusten myötä voidaan arvioida mahdollisia muutostarpeita.

Halumme lisäksi todeta, että 1.7.2004 voimaanastuvaksi esitetty laskuperustekorko on jo määritelty nyt
todetun ja sovitun mallin mukaisesti.

Helsingissä 25.5.2004

TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITTO ry

SL.  ̂̂ —     / /Zrj4/
PALVELUTYÖNANTAJAT ry

SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK ry^
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TOIM>HENKILÖJ*ESKUSJÄRJESTÖ STTK ry

25.5.2004

NEUVOTTELUMUISTIO LASKUPERUSTEKORON MÄÄRÄYTYMISESTÄ

Läsnä: Markku Lemmetty, Akava
Pertti Parmanne, SAK
Seppo Junttila, STTK
Markku Koponen, PT Lasse
Laatunen, TT Esa
Svvanljung, TELA Jukka
Rantala, ETK

1. Lähtökohtana on, että laskuperustekoron taso arvioidaan puolivuosittain.

2. Arviointi perustuu työeläkelaitosten (TEL:n mukaista toimintaa harjoittavat työeläkevakuutusyhtiöt,
eläkesäätiöt ja -kassat, Etera, Merimieseläkekassa) keskimääräiseen vakavaraisuuteen seuraavan
menettelyn mukaisesti.

Lasketaan laskuperustekorolle vertailuarvo kaavalla *

1  Ipk = 3,        kun p < 12, Ipk = 0,6 + 0,2p,
kun 12 < = p,

missä Ipk on laskuperustekorko prosentteina ja p on työeläkejärjestelmän keskimääräinen
vakavaraisuus (toimintapääoma suhteessa vakavaraisuuslaskennassa käytettävään vas-tuuvelkaan)
prosentteina. Keskimääräistä vakavaraisuutta laskettaessa yksittäisen eläkelaitoksen paino
rajoitetaan maksimissaan 20 %:iin ja yksittäisen eläkelaitoksen kohdalla kaavassa mukaan otettava
vakavaraisuus ei voi olla pienempi kuin 12 %. Vertailuarvo lasketaan 0,25 prosenttiyksikön
tarkkuudella. Vertailuarvo voi kuitenkaan olla enintään 0,5 %-yksikköä korkeampi kuin voimassa
olevan perusteen mukainen laskuperustekorko.

3. Eläkelaitokset toimittavat 1,5 kuukautta ennen mahdollisen uuden laskuperustekoron
voimaantulopäivää (1.7., 1.1.) tarvittavat vakavaraisuustiedot (per 31.3. ja 30.9.) Eläketur-
vakeskukselle. Eläketurvakeskus laskee saamiensa tietojen perusteella vertailuarvon ja antaa sen
tiedoksi eläkelaitoksille, työmarkkinoiden keskusjärjestöille ja sosiaali- ja terveysministeriölle.

4. Jos vertailuarvo poikkeaa voimassaolevan perusteen mukaisesta laskuperustekorosta ja jollei
kohdan 5 perusteella muuta eläkelaitoksien ja maksajia edunsaavien työmarkkinoiden
keskusjärjestöjen välillä sovita, työeläkevakuutusyhtiöt hakevat sosiaali- ja terveysministeriöltä
vahvistusta laskuperusteelle, jossa uudeksi laskuperustekoroksi asetetaan laskettu vertailuarvo.

5. Vertailuarvon antamasta tasosta voidaan poiketa, jos siihen on erityisiä syitä. Tällaisia erityisiä syitä
ovat esimerkiksi eläkelaitosten keskimääräisen vakavaraisuuden laskennassa käytettävien tietojen
toimittamisen jälkeen sijoitusmarkkinoilla tapahtuneet muutokset, jotka ovat merkittävästi muuttaneet
eläkelaitosten vakavaraisuusasemaa. Erityinen syy voi olla myös sijoitusmarkkinoiden olosuhteiden
yleinen muutos. Erityinen syy voi olla myös jokin muu tapahtuma tai ennakoitavissa oleva



olosuhteiden muutos, joka tekee kaavasta poikkeamisen perustelluksi. Vertailuarvosta voidaan
näissä erityistilanteissa poiketa sekä ylöspäin että alaspäin.

VJ** O I K E U S M I N I S T E R I Ö

Lainvalmisteluosasto Lainsäädäntöneuvos
Eija Siitari-Vanne 8.9.2005

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIKSI JA ERÄIKSI SIIHEN
LIITTYVIKSI LAEIKSI (HE 45/2005 VP)

1. Yleistä

Hallituksen esitystä ei ole tarkastettu oikeusministeriön tarkastustoimistossa.
Ehdotettuihin lakeihin sisältyy tämän johdosta runsaasti lakiteknisiä
korjaustarpeita. Nämä korjaustarpeet vaikuttavat osaltaan siihen, että hallituksen
esitystä ei kaikilta osin voida pitää tavoitteensa mukaisesti sääntelyn selkeyttä
lisäävänä uudistuksena. Lakitekniset epäselvyydet ja puutteellisuudet vaikeuttavat
myös valtiosääntöoikeudellisten arvioiden esittämistä esityksestä.

Työntekijän eläkelain rakennetta ei voida pitää parhaana mahdollisena, mitä
osoittaa jo se seikka, että laissa käytettäisiin runsaasti sisäisiä säännös-viittauksia.
Useiden säännösten kirjoitustapa on varsin monimutkainen, mikä ei aina näyttäisi
liittyvän pelkästään siihen, että säänneltävä asia on

formaatiokeinoja, kuten pykäläotsikoita, ei ole käytetty voimaanpanolaissa.

Rakenteen jonkinasteista viimeistelemättömyyttä osoittaa myös tapa, jolla laissa
säädetään muutoksenhausta. Työeläkkeen myöntämiseen ja muuttamiseen hyvin
soveltuvat muutoksenhakusäännökset on sijoitettu lain keskelle eläkkeen
määräytymistä koskevien säännösten jälkeen (lain 9 lukuun), kun taas
eläkejärjestelmään muutoin liittyvien hallintopäätösten (työnantajan velvoittamista
ja eläkejärjestelmän kustannusvastuun toteuttamista koskevat päätökset)
muutoksenhausta säädetään hajanaisemmin joko viittaussäännöksin lain
loppupuolella sekä myös Eläketurvakeskusta koskevassa lakiehdotuksessa. Eräät
muutoksenhakutilanteet (sosiaali- ja terveysministeriön tekemät hallintopäätökset)
jäävät suoraan hallintolainkäyttölain (586/1996) varaan, koska niitä koskevia
erillisiä muutoksenhakusäännöksiä ei esitykseen sisälly.



Lausunnossa käsitellään tarkemmin lakiehdotuksiin sisältyviä ongelmakohtia
viiden laajemman kokonaisuuden mukaisesti. Nämä kokonaisuudet koskevat eräitä
asetuksenantovaltuuksia (kohta 2), eräiden säännösten suh-
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detta perustuslain 21 §:ään (kohta 3 alakohtineen) sekä eräiden säännösten
suhdetta ihmisoikeussopimuksen tulkintakäytäntöön erityisesti suhteessa 6
artiklaan ja 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklaan (kohta 4). Kohdassa 5 tarkastellaan
ehdotettua eläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen tarkastusoikeutta työnantajan
tiloissa. Kohdassa 6 esitetään eräitä muita perustuslakiin liittyviä pykäläkohtaisia
huomioita.

2. Eräistä asetuksenantovaltuuksista

Työntekijäin eläkelain 16 §

Lain 16 §:n 5 momentin mukaan tarkemmat säännökset 4 momentin 1 kohdan
soveltamisesta annetaan valtioneuvoston asetuksella.

Viitatun säännöksen mukaan osa-aikaeläkkeen edellyttämä osa-aikatyöskentely
täyttyy, jos työntekijän ansiotulo on vähentynyt niin, että hänen osa-aikatyöstä
saamansa työansiot ovat 35-70 prosenttia 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen
ansiotöiden yhteenlasketusta vakiintuneista ansioista ja työajassa on tapahtunut
vastaava muutos. Toisen viitatun säännöksen mukaan osa-aikatyöhön siirtyneellä
58-67 -vuotiaalla työntekijällä on oikeus osa-aikaeläkkeeseen, jos hän on osa-
aikaeläkkeen alkamista välittömästi edeltäneiden 18 kuukauden aikana ollut
kokoaikaisessa ansiotyössä vähintään 12 kuukautta.

Esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa selostetaan sinänsä sitä, miten 16 §:n
muita momentteja on tarkoitus soveltaa. Esityksessä ei kuitenkaan mainita
lainkaan, miksi asetuksenantovaltuutta tarvitaan ja mitä sen nojalla on tarkoitus
säätää. Yleisluontoinen rajaus tietyn lainkohdan soveltamiseen ei täytä perustuslain
80 §:n 1 momentin vaatimuksia asetuksenantovaltuuden riittävän täsmällisestä ja
tarkkarajaisesta rajaamisesta.

Työntekijäin eläkelain 70 §

Lain 70 §:ssä määriteltäisiin varsin yksityiskohtaisesti, millaisia suorituksia luetaan
eläkkeen perusteena olevaan työansioon (1 ja 2 momentti) ja vastaavasti, millaisia
suorituksia ei pidetä vastikkeena työstäjä siten eläkkeen perusteena olevaan
työansioon rinnastuvina (3 momentti). Pykälän 5 momentissa säädettäisiin, että
eläkkeen perusteena olevasta ansiosta annettaisiin tarkempia säännöksiä
valtioneuvoston asetuksella.

Mainittua asetuksenantovaltuutta ei ole lainkaan perusteltu esityksessä, joten
ehdotettua sääntelyä on hankala tarkastella suhteessa perustuslain 80 §:n 1
momenttiin. Ehdotetun pykäläkokonaisuuden perusteella näyttäisi sinänsä siltä,
että työeläkkeen perusteena olevaan ansioon luettavat erät samoin kuin erät, joita ei
lueta työeläkkeeseen, kuuluvat joko kokonaisuudessaan järjestelmään tai jäävät
kokonaisuudessaan sen ulkopuolelle. Näin ollen asetuksenantovaltuutta ei
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todennäköisesti tarvittaisi ainakaan sen määrittämiseen, mikä osa edellä
tarkoitetuista suorituksista luettaisiin eläkkeen perusteeseen.

Työntekijäin eläkelain 181 §

Lain 181 §:n 1 momentin mukaan, jos eläkelaitoksen konkurssin vuoksi eläke,
kuntoutusetuus, 98 §:n mukaisesta indeksitarkistuksesta johtuva korotus taikka
tämän lain voimaanpanolain 32 §:n 5 momentissa tarkoitettu rekisteröity lisäetu jää
kokonaan tai osittain turvaamatta, eläkelaitokset vastaavat niistä yhteisesti
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella antamien perusteiden mukaisesti.

Edellä tarkoitetussa soveltamistilanteessa vaikuttaa epäselvältä, tuleeko sosiaali- ja
terveysministeriön päätöksenteon tapahtua ylipäätään normipää-töksen muodossa.
Jos tilanteessa on mahdollista antaa alemmanasteisilla säännöksillä yleiset kaikissa
tilanteissa soveltuvat vastuunjakosäännökset, niin tuolloin puolestaan sosiaali- ja
terveysministeriön asetus ei täytä perustuslain 80 §:n 1 momentin vaatimuksia
asiallisen soveltamisalansa laajuuden vuoksi. Vastuunjakoperusteet jäisivät
kokonaan määräytymään ministeriön asetuksen tasoisesti.

Työntekijäin eläkelain 183 §

Lain 183 §:ssä säädettäisiin vuosittain tapahtuvasta lain toimeenpanosta
huolehtivien eläkelaitosten keskinäisen vastuun jakautumisesta pykälässä
tarkoitetuista kustannuksista. Lain 184 §:n mukaan Eläketurvakeskus antaa tästä
valituskelpoisen päätöksen, josta haettaisiin muutosta siten kuin lain 9 luvussa
säädetään.

Lain 183 §:n 4 momentin mukaan Eläketurvakeskus antaa tarvittaessa tarkempia
ohjeita vastuun jakamisesta. Ohjaustoimi valtaa koskeva säännös saattaisi olla
aiheellista poistaa sen johdosta, että sillä todennäköisesti korvataan nimenomaista
normiantovaltuutta alemmanasteiseen sääntelyyn (tuolloin mainitun momentin
loppuosa näyttäisi koskevan samaa päätöksentekoa kuin 184 §:ssä tarkoitetaan).
Muutoksenhakutilanteessa ohjeisiin viime kädessä perustuvat ratkaisut ovat joka
tapauksessa jossain määrin ongelmallisia.

Eläketurvakeskuksesta annettavan lain 2 §

Laissa 2 §:n 1 momentin 6 kohdassa säädettäisiin, että Eläketurvakeskuksen
tehtävänä on antaa ohjeita yhdenmukaisen soveltamiskäytännön varmistamiseksi
yksityisten alojen työeläkelakien, niiden nojalla annettujen asetusten ja muiden
määräysten soveltamisesta.

Ehdotuksen perusteluissa (s. 104/1) todetaan, että ohjeiden antaminen on tärkeää
hakijoiden oikeusturvan kannalta ja että soveltamisohjeet valmisteltaisiin
yhteistyössä työeläkelaitosten kanssa aikaisempaan tapaan. Perusteluissa
korostetaan, että ohjeet eivät ole sitovia.

Perustuslakivaliokunta on tulkintakäytännössään suhtautunut torjuvasti
säännösehdotuksiin, joissa nimenomaisesti säädettäisiin ohjaustoimi vallasta.
Valiokunta on pitänyt tällaisia säännöksiä tarpeettomina, koska ministeriö tai muu
viranomainen voi laissa säädetyn tehtävänsä alalla antaa ohjeita ilman eri
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valtuutustakin (esim. PeVL 20/2004 vp s. 4/1, PeVL 6/2003 vp s. 4/1, PeVL 2/2004
vp s. 3/II, PeVL 4/2004 vp s. 15/1). Valiokunnan tulkintakäytännössä on katsottu,
että ohjeiden antamista tarkoittavat lain säännökset ovat lisäksi omiaan
hämärtämään lain nojalla annettavan ministeriön asetuksen tai
viranomaismääräykseen sisältyvien velvoittavien oikeussääntöjen ja
suositusluonteisten ohjeiden välistä eroa. Näistä syistä valiokunta on yleensä
pitänyt asianmukaisena ohjeiden antamista koskevien säännösten poistamista
laista.

Ehdotuksen perustelujen perusteella käsillä näyttäisi olevan samansisältöinen
tulkintatilanne kuin perustuslakivaliokunnan lausunnoissa käsitellyissä tilanteissa.
Ohjeilla saattaa tosiasiallisessa ratkaisutilanteessa olla varsin suurta merkitystä.
Perustuslain 80 §:n 1 momentin näkökulmasta puolestaan henkilön
työeläkeoikeuden osalta sääntelyn tulisi olla muutoinkin riittävän täsmällistä
oikeussääntöihin perustuvana. Jos ohjeet ja oikeussäännöt ovat
sekaantumisvaarassa, erikseen säädettyä ohjaustoimi valtaa ei voida pitää julkiseen
hallintotehtävään rinnastuvan lakisääteisen työeläkevakuu-tusjärjestelmänkään
osalta hyväksyttävänä.

3. Eräistä säännöksistä suhteessa perustuslain 21 §:ään

3=1 TVöntekiiäin eläkelain 21 8 (osa-aikaeläkkeen keskevttäminenl
j j     —  -*>       — ,j \        *------------------------------------------------------------------------------- —-    ^ ---------------------------------------- /

Lain 21 §:ssä säädettäisiin uutena säännöksenä nykyiseen lainsäädäntöön
verrattuna osa-aikaeläkkeen keskeyttämisestä. Pykälän 1 momentin mukaan, jos
työntekijän osa-aikatyön ansio tai työstä poissaoloaika muuttuu tilapäisesti siten,
etteivät osa-aikatyölle 16 §:n 3 momentissa säädetyt edellytykset täyty, eläkelaitos
keskeyttää osa-aikaeläkkeen maksamisen seuraavasta mahdollisesta maksujaksosta
alkaen edellyttäen, että syy keskeyttämiseen on edelleen olemassa.

Hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan tarkoituksena on,
että osa-aikaeläkkeen saaja voisi hakea itse osa-aikaeläkkeen keskeyttämistä (s.
36/11). Lakiehdotuksen 21 §:n 1 momentin sanamuodosta ei kuitenkaan käy ilmi
tämä tarkoitus, vaan sanamuodon mukaisesti keskeyttäminen olisi mahdollista
myös eläkelaitoksen omin toimenpitein. Kun säännökset osa-aikaeläkkeen
edellytysten täyttymisestä ovat edelleenkin tavallisen kansalaisen kannalta
arvioituna varsin vaikeaselkoisia, aloiteoikeudesta keskeyttämisasiassa tulisi säätää
nimenomaisesti. Tätä tukee myös perustuslain 21 §:n vaatimukset hyvän hallinnon
menettelymuotojen täsmentämistarpeista laintasoisesta
Perustuslain 21 §:n näkökulmasta tulisi arvioida myös lakiehdotuksen 21 §:n 2
momentin sitä säännöstä, jonka mukaan, jos keskeytetyn osa-aikaeläkkeen
uudelleen maksamista ei ole haettu kuuden kuukauden kuluessa osa-aikaeläkkeen
keskeyttämisestä, eläke katsottaisiin ilman eri päätöstä lakanneeksi
keskeyttämisajankohdasta lukien.

Eläkkeen katsominen lakanneeksi koskee perustuslain 21 §:n tarkoittamalla tavalla
henkilön oikeutta. Nimenomaisen päätöksen tekemättä jättäminen merkitsisi myös
sitä, että asianomaisella henkilöllä ei olisi käytettävissään työntekijän eläkelaissa
muutoin säädettyjä muutoksenhakumahdollisuuksia. Perustuslain 21 §:n
menettelyä koskevista vaatimuksista johtuu, että osa-aikaeläkkeen lakkaamisesta ei
voida päättää ilman erillistä päätöstä siinäkään tilanteessa, että henkilö itse ei ole
aktiivisesti hakenut osa-aikaeläkkeensä palauttamista.
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3.2 Työntekijäin eläkelain 22 § (osa-aikaeläkkeen määrän tarkastaminen)

Työntekijän eläkelain 22 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan osa-aikaeläkkeen
määrä tarkistetaan, jos osa-aikaeläkkeen saajan osa-aikatyön aikaisissa
ansiotuloissa on tapahtunut pysyvä muutos, joka olennaisesti poikkeaa yleisestä
palkkakehityksestä.

Esityksen perusteluissa (s. 36/11) todetaan, että olennaisesti yleisestä palk-
kakehityksestä poikkeava muutos tarkoittaisi yli 10 prosentin muutosta ansioissa.
Perustuslain 21 §:n johdettava viranomaistoiminnan ja siihen rinnastettavan
toiminnan ennustettavuutta ja asianmukaisuutta koskeva vaatimus huomioon
ottaen sekä ottaen huomioon, että eläke-etuuksien myöntämisessä
ennustettavuuden ja asianmukaisuuden vaatimukset ovat johdettavissa myös
perustuslain 15 §:n 1 momentin omaisuuden suojaa koskevasta sääntelystä,
ehdotettua säännöstä tulisi täsmentää perusteluissa esitetyllä tavalla.

Työntekijän eläkelain 22 §:n 1 momentin viimeisen virkkeen mukaan osa-
aikaeläke voidaan lakkauttaa myös takautuvasti. Momentin perustelujen (s. 37/1),
jos lakkauttaminen johtuu ansiotulojen kasvusta eikä tulojen muu-tosajankohtaa
voitaisi osoittaa, osa-aikaeläke lakkautettaisiin tulojen muu-tosvuoden alusta.
Perustuslain 21 ja 15 § huomioon ottaen eläkelaitoksen päätöksenteon
ennustettavuutta ja asianmukaisuutta lisäisi se, että laissa säädettäisiin tarkemmin
siitä, mihin asti takautuva lakkauttaminen ulottuu.

3.3 Työntekijäin eläkelain 105 § (päätöksen tiedoksi antaminen)

Työntekijäin eläkelain 105 §:n 2 momentin mukaan eläkelaitos ja Eläke-
turvakeskus antanut päätöksensä tiedoksi kirjeellä lähettämällä sen vastaanottajalle
hänen ilmoittamaansa osoitteeseen. Pykälän 3 momentin mukaan tarkemmat
säännökset eläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen päätöksestä ja päätöksen
allekirjoittamisesta annetaan valtioneuvoston asetuksella.

Esityksen yksityiskohtaisten perustelujen (s. 60/1) mukaan kirjeellä tarkoitettaisiin
myös sähköistä päätöksen tiedoksi antamista.

Ehdotettua tiedoksi antamista koskevaa sääntelyä on syytä tarkentaa perustuslain
21 §:n säännökset huomioon ottaen sillä tavoin, että pykälässä todettaisiin
nimenomaisesti, että päätös voidaan antaa tiedoksi myös sähköisesti.
Alemmanasteinen sääntely voi tuolloin kohdistua lähinnä siihen, millä tavoin
sähköinen tiedoksianto säädetään tapahtuvaksi.

Jos sähköinen tiedoksianto tapahtuu eri tavalla kuin mitä säädetään sähköisestä
viranomaisasioinnista annetussa laissa (13/2003), työntekijän eläkelaissa tulisi
samalla säätää siitä, milloin tällaisen tiedoksiannon katsotaan tapahtuvan.

3.4 Työntekijän eläkelain 9 luvun säännöksistä

Poistohakemusten käsittelystä

Muutoksenhakujärjestelmän osalta suurin muutos vallitsevaan oikeustilaan koskisi
päätöksen poistamismenettelyä (140 §). Voimassa olevan lainsäädännön mukaan
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kaikki poistohakemukset tehdään vakuutusoikeudelle, jonka työmäärästä nämä
hakemukset muodostavat hyvinkin merkittävän osan. Kun lisäksi
poistohakemuksista hyväksytään suhteellisesti erittäin suuri osa1, on
prosessiekonomisesti järkevää siirtää eläkelaitosten ja Eläketurvakeskuksen
päätöksiä koskevien poistohakemusten käsittely ensi asteen asianomaiselle
muutoksenhakulautakurinalle.

Oikeusministeriö kiinnittää tässä yhteydessä huomiota siihen, että vakuu-
tusoikeudessa poistohakemusten käsittelyajat ovat muodostuneet varsin pitkiksi.
Pitkät poistohakemusten käsittelyajat lisäävät merkittävästi asian
kokonaiskäsittelyaikaa, koska poistohakemuksen hyväksyvä päätös tarkoittaa vain
aikaisemmin tehdyn poistamista ja asian käsittely alkaa siten uudestaan.

Arvioitaessa oikeudenkäynnin keston kokonaiskestoa]an hyväksyttävyyttä
suhteessa ihmisoikeussopimuksen 6.1 artiklan vaatimuksiin huomioon on otettava,
että sopimuksen tulkintakäytännössä kohtuullista kestoaikaa arvioitaessa huomiota
kiinnitetään myös hakijan/valittajan henkilökohtaiseen intressiin ja
prosessuaalisesti heikkoon asemaan, mikä puolestaan voi johtua esimerkiksi
hakijan/valittajan korkeasta iästä, sairastumisesta tai vammautumisesta. Mainitut
käsittelyn erityistä kiireellisyyttä korostavat näkökohdat ovat erityisen relevantteja
työeläkejärjestelmässä.
mmisoikeussopimuksen mlkintakäytännön mukaisesti oikeudenkäynnin
kokonaiskestoaikaan laskettaisiin poistotapauksessa menettelyt eläkehakemuksen
vireille tulosta, sen ensimmäisestä käsittelystä mahdollisesti viimeiseen
muutoksenhakuasteeseen asti, tämän jälkeinen poistomenettely ja asian käsittely
uudestaan mahdollisesti viimeiseen muutoksenhakuasteeseen saakka. Tähän
oikeudenkäyntiryhmään, jota arvioidaan yhtenä oikeudenkäyntinä, voi liittyä myös
erilaisia korjaavia ratkaisuja ja väliaikaisia ratkaisuja. Lähtökohtaisesti pitkään
kestävää poistomenettely, jossa ei voida ottaa asiaa suoraan ratkaistavaksi, on
oikeusjärjestyksen rakenteessa oleva viivästystekijä.

Vakuutusoikeuden toteutuneiden asiamäärien perusteella arvioituna ja ottaen
huomioon nykyisen hyväksymisprosentin, vakuutusoikeuteen voisi uudessakin
järjestelmässä edetä vuosittain vielä noin 400 asiaa, joiden osalta
poistohakemuksen käsittely muodostuu kaksivaiheiseksi.

Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisusta 2.11.2004 dn:o 669/4/03 käy
taustatietona esille, että poistohakemusten käsittelyaika oli vakuutusoikeudessa
vuonna 2000 keskimäärin 7,96 kk ja vuonna 2001 vastaavasti jo 11,44 kk. Vuonna
2002 mainittu keskimääräinen käsittelyaika oli 12,22 kk.

Edellä mainitussa tapauksessa oikeusasiamies katsoi maatalousyrittäjäin eläkelain
soveltamista koskeen poistohakemuksen käsittelyn olleen liian pitkä suhteessa
perustuslain 21 §:n vaatimuksiin, kun poistohakemus oli tullut vakuutusoikeudessa
vireille 2.5.2000 ja päätös oli lähetetty 3.2.2003. Oikeusasiamies antoi asiassa
huomautuksen vakuutusoikeuden sihteerille sekä lausui käsityksensä laamannin
menettelyn virheellisyydestä.

Valituskirjelmän toimittaminen jatkomuutoksenhaussa

1 Vuonna 2004 vakuutusoikeus ratkaisi 8 345 valitusasiaa. Päätöksen poistamista koskevia
hakemuksia ratkaistiin 1 873 ja niistä hyväksyttiin noin 77 prosenttia. Valitusasioissa
hyväksyrnisprosentti oli 16 {Hallintotuomioistuinten toimintakertomus 2004 s. 22).
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Työntekijän eläkelain 132 §:n mukaan asianosaisen on toimitettava valituskirjelmä
muutoksenhakuajassa valituksenalaisen päätöksen tehneelle eläkelaitokselle tai
Eläketurvakeskukselle. Myös jatkomuutoksenhaussa valituskirjelmä toimitetaan
näille samoille tahoille.

Kun työntekijäin eläkelain ja hallintolainkäyttölain (586/1996) mukaan on sinänsä
mahdollista, että muutoksenhakulautakunnan päätökseen hakeekin muutosta
yksityisen eläkkeen hakijan tai saajan sijasta eläkelaitos, ehdotettu säännös on
ongelmallinen. Vastaavaa ongelmaa on tarkasteltu vakuutusoikeuden ratkaisussa
19.5.2005 dn.o 8284:2002, jossa vakuutusoikeus katsoi, että vastoin
työttömyysturvalain 40.2 §:n sanamuotoa työttömyyskassan tuli toimittaa valitus
vakuutusoikeudelle 30 päivän kuluessa työttömyysturvalautakunnan päätöksen
tiedoksisaannista.
Valituksen ja pemstevalituksen suhteesta

Työntekijän eläkelain 131 §:ssä säädetyn pemstevalituksen ja 128 §:ssä säädetyn
muutoksenhaun välinen suhde vaikuttaa maksuunpanopäatösten ja
ennakonpidätyksen toimittamista koskevien päätösten osalta jossain määrin
tulkinnallisesti epäselvältä.

Lain 128 §:n 2 momentin mukaan asianosainen, joka ei tyydy eläkelaitoksen tai
Eläketurvakeskuksen tämän lain nojalla antamaan päätökseen saa hakea siihen
muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta kirjallisella valituksella.

Lain 131 §:n 1 momentin mukaan asianosainen saa tehdä maksuunpanoa
koskevan pemstevalituksen, jos hän katsoo, että eläkelaitoksen tai Eläke-
turvakeskuksen tämän lain perusteella määräämä maksuunpano tai työnantajan 152
ja 154 §:n perusteella tekemä työnantajan työeläkevakuutusmaksun pidätys on
ollut lain tai sopimuksen vastainen.2

Lain 131 §:n perustelujen mukaan vaikuttaa samoin epäselvältä, miten la-
kiehdotuksen laatijat ovat mieltäneet perustevalitukseen liittyvän mahdollisuuden
kieltää tai keskeyttää päätöksen täytäntöönpano. Hallintolainkäyttölain 32 §:n
säännökset valituksen tekemisen jälkeen valituksenalaisen päätöksen
täytäntöönpanon kieltämisestä tai keskeyttämisestä ovat sovellettavissa
sellaisenaan myös tässä laissa tarkoitetun pemstevalituksen käsittelyn yhteydessä.
Esityksen perusteluista (s. 67/1) todetaan kuitenkin, että "pykälän 2 momentin
mukaan, jos perustevalitus tehdään ulosmittauksen takia, olisi lisäksi voimassa,
mitä verojen ja maksujen perustevalituksesta säädetään" ja että "näin
perustevalituksen tekijä voi hakea täytäntöönpanon keskeytystä". Täytäntöönpanon
keskeytys ja kielto eivät liity vain Ve-roUL:n mukaiseen perustevalitukseen,
mikäli tätä on perusteluissa tarkoitettu.

2 Lisäksi huomioon otettava, että työntekijäin eläkelain 186 §:n 4 momentissa säädettäisiin
siitä, että tilapäisen työantajan laiminlyödessä lain 141 tai 147 §:ssä säädetyt velvollisuutensa,
Eläketurvakeskus valitsee työnantajalla eläkelaitoksen, joka määrää ja perii työnantajalta
vakuutusmaksun. Pykälän 2 momentin mukaan eläkelaitoksella on tuolloin oikeus periä
työantajalta enintään kaksinkertainen vakuutusmaksu laiminlyönnin ajalta. Esityksen
perustelujen (s. 82/11) mukaan Eläketurvakeskus ei tällöin tekisi nimenomaista päätöstä
lainkaan, vaan se valitsisi eläkelaitoksen ja tekisi vakuuttamisilmoituk-sen, joka toimitettaisiin
myös työnantajalle. Valittu eläkelaitos hoitaisi vakuutusmaksun maksuunpanon ja perinnän
"ilman erillistä kehottamismenettelyä". Perustelujen mukaan työnantajan oikeusturva
taattaisiin siten, että työnantajalla olisi oikeus tehdä perustevalitus eläkelaitoksen
maksuunpanopäätöksestä. Tästä säädettäisiin perustelujen mukaan pykälän 4 momentissa.
Mainitussa momentissa ei ole tällaista säännöstä eikä perustevalitusta koskevassa pykälässä
viitata 186 §:ään.
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Esityksen perusteluissa ei ole todettu, onko perustevalitus erityisesti niissä
tilanteissa, joissa on kysymys työnantajaan kohdistetusta korotetusta mak-
suvelvoitteesta normaalin muutoksenhaun lisäksi käytettävissä oleva muu-
toksenhakukeino vaiko työnantajan käytössä oleva ainoa muutoksenhakukeino.
Perustuslain 21 §:n kannalta sääntelyä voidaan pitää ongelmallisena, jos näissä
tilanteissa maksuunpanoon kohdistuva perustevalitus olisi ainoa työnantajan
käytössä oleva muutoksenhakukeino.

Työntekijän osalta perustevalitus lienee mitä ilmeisemmin ainoa hallinto-
oikeudellinen muutoksenhakukeino, koska esityksen perusteluissa palkasta
tehtäviä työeläkevakuutusmaksupidätyksiä pidetään yksityisoikeudelliseen
oikeussuhteeseen perustuvina ja oikeussuojamenettelyjä siten samoin yksi-
tyisoikeudellisina (vrt. kuitenkin jäljempänä selostettava 161 §).

Muutoksenhakujärjestelmästä yleisemmin

Lain 128 §:stä ei käy ilmi, että mitä prosessilainsäädäntöä noudattaen muutosta on
haettava (perusteluissa s. 66/11 todetaan asian käyvän ilmi pykälän 5 momentista,
jota ei ole lainkaan mukana esityksessä). Selvyyden vuoksi hallintolainkäyttölain
soveltaminen voitaisiin todeta jo pykälän alkuosassa yhdistämällä ehdotettu 2 ja 3
momentti esimerkiksi seuraavasti:

Asianosainen saa hakea valittamalla muutosta eläkelaitoksen tai Eläketur-
vakeskuksen tämän lain nojalla antamaan päätökseen työeläkeasioiden
muutoksenhakulautakunnalta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996)
säädetään. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen haetaan
muutosta valittamalla vakuutusoikeuteen.

Jos lakiehdotuksessa viitataan hallintolainkäyttölakiin, tarpeettomiksi käyvät
esimerkiksi säännösehdotukset siitä, että valitus on tehtävä kirjallisesti. Puhevallan
käyttämisen siviilioikeudellisesti painottunutta määritelmää ("asianosainen, joka ei
tyydy") ei laissa myöskään erikseen tarvita. Hallintolainkäyttölain 6 §:n 1
momentin mukaan päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen päätös välittömästi vaikuttaa. Kuten
esitysluonnoksen perusteluissa on todettu, asianosaisuus voi vaihdella
asiaryhmäkohtaisesti. Muun ohella työnantajalla voi jossain tilanteessa olla
valitusoikeus.

Lakiehdotukseen ei sisäiiy mitään säännöksiä eläkelaitoksen ja Eläketur-
vakeskuksen valitusoikeudesta siinä tapauksessa, että muutoksenhakulautakunta
muuttaa tai kumoaa tehdyn päätöksen. Erityisten säännösten puuttuessa näiden
tahojen valitusoikeus määräytyy hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 ja 2 momentin
mukaisesti.

Pykälän 4 momentin mukaan muutosta valittamalla ei saisi lainkaan hakea
eläkelaitoksen päätökseen, joka koskee 26 §:ssä tarkoitetun ammatillisen
kuntoutuksen sisältöä ja 31 §:ssä tarkoitettua harkinnanvaraista kuntou-
tusavustusta. Kolmas muutoksenhakukielto koskisi Eläketurvakeskuksen 111 §:n 1
momentin perusteella antamaa päätöstä siitä, mikä eläkelaitos on toimivaltainen
käsittelemään eläkehakemuksen.
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Perustuslain 21 §:n kannalta selkeästi ongelmattomin ehdotetuista muutok-
senhakukielloista on viimeksi mainittu, joka koskee ainoastaan toimivaltaisen
ratkaisijan määrittämistä.

Lain 25 §:ssä säädetään oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen. Mainitun
pykälän 1 momentin mukaan alle 63-vuotiaalla työntekijällä on oikeus saada
työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi
tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta momentissa muutoin tarkemmin
määritellyissä tilanteissa. Pykälän 2 momentissa säädetään nykyistä lainsäädäntöä
vastaavasti siitä, mitä tekijöitä otetaan huomioon kuntoutuksen
tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa. Näitä tekijöitä ovat työntekijän ikä, ammatti,
aikaisempi toiminta, koulutus, vakiintuminen työelämään sekä se, johtaako haettu
ammatillinen kuntoutus todennäköisesti työntekijän terveydentilalle sopivassa
työssä jatkamiseen tai työhön palaamiseen. Lisäksi tarkoituksenmukaisuutta
arvioitaessa otetaan huomioon, lykkääkö ammatillinen kuntoutus työntekijän
eläkkeelle jäämistä.

Lakiehdotuksen 26 §:n 1 momentin mukaan ammatillisella kuntoutuksella
tarkoitetaan työkokeilua, työhön valmennusta, työhön tai ammattiin johtavaa
koulutusta ja tukea elinkeinotoiminnan aloittamiseen tai jatkamiseen. Momentin
mukaan työntekijälle voidaan harkinnanvaraisesti korvata ammatillisesta
kuntoutuksesta aiheutuvat välttämättömät ja tarpeelliset kustannukset. Pykälän 2
momentin nojalla ammatillisen kuntoutuksen käynnistäminen edellyttää, että
työntekijällä on oltava suunnitelma kuntoutuksesta, jonka laatimista eläkelaitos voi
niin ikään tukea.

Jokaisella on perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan oikeus saada oikeuksiaan ja
velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman
lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Perustuslakivaliokunta on pitänyt perustuslaissa
tarkoitetun oikeuden edellytyksenä, että lainsäädännössä on riittävän täsmällinen
perusta oikeutena pidettävän suhteen syntymiselle yksilön ja julkisen vallan välille
(esimerkiksi PeVL 16/2000 vp s. 4). Vaikka kokonaan viranomaisen harkinnasta
riippuvat päätökset - kuten esimerkiksi viisumihakemusta koskevat ratkaisut (PeVL
23/1998 vp s. 5/1) - eivät yleensä kuulu perustuslain 21 §:n 1 momentin alaan,
voidaan myös harkinnanvaraisten oikeuksien ja etuuksien katsoa joissakin
tilanteissa täyttävän perustuslaissa tarkoitetun oikeuden syntymiseen vaadittavan
kriteerin oikeuden tai etuuden myöntämisperusteen riittävästä täsmällisyydestä.
Pemstuslakivaliokunta on lausuntokäytännössään kiinnittänyt huomiota lisäksi
muutoksenhakurajoituksen kohteena olevan järjestelyn tilapäiseen luonteeseen
(PeVL 8/2005 vp s. 2).

Lakiehdotuksen 25 §:n perusteella kuntoutukseen oikeutetun pääsyä kuntoutukseen
arvioitaisiin lähinnä kokonaisharkinnalla, jossa olisi sekä oikeudelliseen harkintaan
että tarkoituksenmukaisuusharkintaan viittaavia elementtejä. Tähän nähden
valituskiellon liittäminen 26 §:ään, jossa lähinnä määriteltäisiin mahdollisten
soveltuvien kuntoutustoimenpiteiden laatua (työkokeilu, työhön valmennus jne.)
voitaneen lähtökohtaisesti pitää perustuslakivaliokunnan tulkintakäytäntöön
soveltuvana valitusrajoituksena. Vastaava lienee todettavissa myös
harkinnanvaraiseen kuntoutusavustukseen liittyvästä valituskiellosta, vaikkakin
tältä osin huomiota voidaan kiinnittää siihen, että harkinnanvaraista
kuntoutusavusta voidaan myöntää muun ohella kuntoutussuunnitelman laadintaan,
joka puolestaan on laissa määritelty kuntoutuksen "käynnistämisen"
edellytykseksi. Samoin valitus-rajoituksen osalta huomiota voidaan kiinnittää
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siihen, että harkinnanvaraista kuntoutusavusta maksettaisiin kuitenkin kohtuullisen
pitkän aikaa (maksimi 3 kk/vuosi ja perustellusta syystä pidemmältä ajalta).
Asiavirheen oikaiseminen

Työntekijän eläkelain 138 §:n otsikko poikkeaa 137 §:n vastaavasta otsikosta.
Systemaattisesti ehdotetussa 138 §:ssä on kysymys lähinnä hallintolain 50 §:ään
verrattavasta asiavirheen korjaamisesta.

Pykälästä ei myöskään käy ilmi verrattuna ehdotettuun 140 §:ään, miksi siinä ei
todeta asiavirheen oikaisemisen/korjaamisen voivan kohdistua myös eläkelaitoksen
antamaan päätösyhdistelmään. Päätösyhdistelmähän rinnastuu laissa muutoin
pitkälti päätökseen. Sanamuodon mukaisesti tulkiten lakiehdotuksen 140 §:n
perusteella eläkelaitoksen antamaan päätösyhdistelmään voitaisiin siten kohdistaa
päätöksen poistamismenettely, mutta ei sen sijaan 138 §:ssä tarkoitettua
korjaamismenettelyä. Asiallisesti kor-jaamis-ja poistamismenettelyn edellytykset
ovat kuitenkin lähes samat.

3.5 Työntekijän eläkelain 161 §

Pykälän 1 momentin mukaan työnantajan on työntekijän vaatimuksesta pa-
lautettava työntekijälle aiheettomasti pidättämänsä työntekijän työeläkeva-
kuutusmaksu tai lain mukaisen työeläkevakuutusmaksun ylittävä osa.

Pykälän, joka on uusi verrattuna voimassa olevaan sääntelyyn, yksityiskohtaisissa
perusteluissa todetaan, että tällaisen säännöksen puuttumisen vuoksi
"muutoksenhakuasteet eivät ole voineet velvoittaa työnantajaa palauttamaan
aiheettomasti pidätettyä työntekijän työeläkevakuutusmaksua työntekijälle,
vaikkakin ovat päätöksessään todenneet, että maksu on pidätetty aiheettomasti" (s.
76/1) ja että ehdotetulla säännöksellä pyritään korvaamaan tämä epäkohta.
Edelleen perusteluissa todetaan, että säännöksen perusteella työntekijä saisi tämän
lain mukaiselta muutoksenhakuelimeltä täytäntöönpanokelpoisen päätöksen
työeläkevakuutusmaksun palauttamisesta eikä palautusta tarvitsisi käsitellä
alioikeudessa.

Oikeusministeriö pitää ehdotuksen perustelut huomioon ottaen epäselvänä,
millaisessa menettelyssä muutoksenhakuaste voisi tehdä tällaisen velvoittavan
palauttamispäätöksen. Muutoksenhakuastehan käsittelee vain valituksia ja uuden
140 §:n mukaisesti myös poistohakemuksia. Hallintolainkäyttölain ja tämän lain
mukaisten menettelysäännösten mukaisesti toimiva muutoksenhakuaste ei voi
perustaa toimivaltaansa työnantajan palautusvelvollisuutta koskevaan säännökseen
ainakaan ilman työntekijän muutoksenhakuasteessa esittämää nimenomaista
vaatimusta. Säännöksessä ei erikseen mainita, että työntekijän tällainen vaatimus
voidaan toteuttaa muutoksenhakuasian käsittelyn yhteydessä (jolloin samalla ei
edellytettäisi sitä, että työntekijä on itse valittajana). Tarkoituksena ei myöskään
liene, että työntekijä voisi toteuttaa vaatimuksensa itsenäisenä hakemustyyppisesti
vireille tulevana asiana hallintolainkäytön järjestyksessä muutoksenhakuasteessa.
4. Työntekijän eläkelain 188 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittamisesta
suhteessa perustuslain 10 §:n 3 momenttiin ja 124 §:ään

Lain 188 §:n mukaan eläkelaitoksella ja Eläketurvakeskuksella on oikeus tehdä
tarkastus työnantajan toimitiloissa ja oikeus ryhtyä muihin valvontatoimenpiteisiin
sen selvittämiseksi, onko työnantaja täyttänyt tämän lain mukaiset velvoitteensa.
Tarkastettavan työantajan on esittävä tarkastuksessa palkkakirjanpitonsa,
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työaikakirjanpitonsa sekä esitys- tai tallennusmuodosta riippumatta kaikki muu
aineisto, jolla voi olla vaikutusta tarkastettavan tämän lain mukaiseen
vakuuttamisvelvollisuuteen. Tarkastuksen tekemistä varten Eläketurvakeskuksella
ja eläkelaitoksella on oikeus saada virka-apua poliisilta ja muilta viranomaisilta.

Mainittua ehdotusta on arvioitava suhteessa perustuslain 10 §:n 3 momentissa
suojattuun kotirauhan suojaan sekä perustuslain 124 §:ään.

Ehdotus on lisäksi merkityksellinen suhteessa eräisiin oikeudenmukaisen
oikeudenkäynnin edellytyksiin, jotka ovat johdettavissa ihmisoikeussopimuksen
tulkintakäytännöstä. Tulkintakäytännön perusteella sopimuksen 6 artiklassa
tarkoitettuihin suhteessa kansalliseen oikeusjärjestykseen autonomisesti tulkittaviin
syyteasioihin, muun ohella hallinnollisiin sanktioihin, liittyy menettelyllisenä
oikeusturvatakeina muun ohella syyttömyys-olettama, vaikenemisoikeus ja
inkriminaatiokielto.

Koska eläkelaitoksen tarkastus voi johtaa merkittäviin taloudellisiin työnantajaan
kohdistettaviin seuraamuksiin, jotka asiasisältöisesti rinnastuvat hallinnollisiin
sanktioihin, sekä myös rikossyytteen vaaraan, tarkastuksen ja asiakirjojen
esittämisvelvoitteen hyväksyttävyyttä on arvioitava myös ihmisoikeussopimuksen
tulkintakäytännön avulla.

Ihmisoikeustuomioistuin on keväällä 2004 antamassaan ratkaisussa Weh v. Itävalta
(EIT 8.4.2004) selventänyt erityisesti inkriminaatiokieltoa koskevaa
oikeuskäytäntöään toteamalla ensinnäkin, että ihmisoikeusrikkomuksia
vaikenemisoikeuden (right to silence) ja inkriminaatiokiellon (privilege against
self-incrimination) rikkomisen perusteella on todettu kahdentyyppisissä
tapauksissa. Näin on tapahtunut ensinnäkin silloin, kun tietoja on hankittu käyttäen
pakkokeinoja ja kun nämä tiedot voivat saattaa henkilön syytteen vaaraan vireillä
olevassa tai odotettavissa olevassa rikosoikeudenkäynnissä (tuomion kohta 42).
Toiseksi rikkomuksia on todettu tilanteissa, joissa tällaisia tietoja on hankittu
rikosprosessin ulkopuolella ja niitä käytetään myöhemmin syyteasiassa ("in a
subsequent criminal prosecution"; tuomion kohta 43 ja siinä mainitut ratkaisut).
Tuomion kohdassa 44 tuomioistuin kuitenkin korostaa, että inkriminaatiokielto ei
sinällään estä käyttämästä pakkokeinoja tietojen saamiseksi rikosoikeudenkäynnin
ulkopuolella.

Weh-ratkaisu perusteella vaikuttaa selkeästi siltä, että ehdotettu säännös ei ole
ongelmallinen suhteessa inkriminaatiokieltoon, koska tietoja voidaan vaatia
esitettäväksi vain työeläkelain mukaisen vakuuttamisvelvollisuuden toteamiseksi,
minkä lisäksi tietojen esittämistä ei voida lain mukaan tehostaa hallinnollisin
pakkokeinoin. Inkriminaatiokiellon vaikutusta ei kuitenkaan voida sulkea
kokonaan pois, koska tämä saattaa myöhemmin aktualisoitua rikosprosessissa, jos
tuossa rikosprosessissa käytetään tällaisessa tarkastuksessa saatuja tietoja. Mainittu
poissulkeminen jää kansallisen tuomioistuiiikäytännön varaan eikä säännöstä
muutoin voida pitää ongelmallisena.

Perustuslain 10 §:n 3 momentin mukaan lailla voidaan säätää perusoikeuksien
turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin
ulottuvista toimenpiteistä. Perustuslakivaliokunta on käytännössään katsonut
kotirauhan piiriin ulottuvan toimen olevan hyväksyttävä rikosten selvittämiseksi,
jos toimi sidotaan säännöksessä siihen, että on olemassa konkreettinen ja yksilöity
syy epäillä lakia rikotun tai rikottavan (PeVL 20/2001 vp s. 3/JI). Perustuslaissa
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suojattu kotirauhan piiri kattaa lähtökohtaisesti kaikenlaiset pysyväisluonteiseen
asumiseen käytetyt tilat (PeVL 46/2001 vp s. 3/II).

Perustuslakivaliokunnan käytännössä on lisäksi edellytetty, että kotirauhan piirin
ulottuva tarkastus on mahdollinen vain sellaisten rikosepäilyjen perusteella, joissa
tekoon liittyy vankeusuhka, tarkastus on välttämätön tarkastuksen kohteena
olevien seikkojen selvittämiseksi ja tarkastuksen suorittaa viranomainen (PeVL
46/2001 vp s. 3/H ja PeVL 48/2001 vp s. 2/II). Perustuslakivaliokunta on
lausunnossaan (PeVL 69/2002 vp) pitänyt tarkastuksen ulottamista pysyviin
asuintiloihin hyväksyttävänä, kun kysymys on pääasiassa julkisista varoista
myönnettyjen tukien ja avustusten käytön valvonnasta sekä lisäksi toiminnasta,
jossa osa elinkeinonharjoittajan toimitiloista yleensä sijaitsee hänen asunnossaan.
Tällaisissa tilanteissa on tarkastuksen toimittaminen varojen asianmukaisen käytön
valvomiseksi
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pemsteltujen epäilyjen johdosta, joista voi enimmillään seurata sakkorangaistus.

Pemstuslakivaliokunnan vakiintuneen lausuntokäytännön mukaisesti tarkastuksen
kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa saa suorittaa vain viranomainen (PeVL
69/2002 vp s. 2/IL PeVL 46/2001 vp s. 4-5 ja PeVL 48/2001 vp s. 3/II).

Oikeusministeriö kiinnittää huomiota siihen, että säännöksessä ei ole selkeästi
rajattu tarkastuksen ulkopuolelle valtiosääntöoikeudellisen kotirauhan piiriin
kuuluvia tiloja. Rajauksen puute on ongelmallinen sen vuoksi, että eläkelaitoksen
ja Eläketurvakeskuksen toimivaltuuksiin ei lakisääteisen työeläkejärjestelmän
täytäntöön panijoina perustuslain 124 §:n nojalla voi kuulua merkittävän julkisen
vallan käyttöä, joksi tarkastukset kotirauhan piirissä luokitellaan.
5. Eräiden säännösten suhteesta ihmisoikeussopimuksen tulkintakäytäntöön

Esityksen perusteluissa ja säätämisjärjestystä koskevissa perusteluissa ei ole otettu
huomioon, että ihmisoikeussopimuksen vakiintuneen tulkintakäytännön mukaan
palkasta pidätettävien vakuutusmaksutyyppisten suoritusten osalta kysymys voi
olla sopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen soveltamisesta ainakin oikeudenkäynnin
pituuden osalta. Tulkintakäytännössä tällaisia suorituksia on pidetty pitkälti veroja
koskeviin ratkaisuihin rinnastuvina, joiden osalta sopimus puolestaan koskee
oikeudenkäynnin pituuden lisäksi syyttömyysolettamaa ja syytetyn
oikeusturvatakeita (6 artiklan 2 ja 3 momentti).

Palkasta pidätettävien suoritusten osin merkittävä tulkintaratkaisu on ih-
misoikeustuomioistuimen 9.12.1994 antama tuomio Schouten ja Meldrum v.
Alankomaat. Tuomion kohdissa 53 ja 59 on korostettu, että tällä lakiin perustuvalla
velvollisuudella oli läheinen yhteys pakollisiin vakuutusjärjestelmiin.
Yksityisoikeuden näkökulmasta tämä järjestämä, josta Alankomaissa vastasivat
ammattiliitot, ei eronnut siitä, miten yksityiset vakuutusyhtiöt hoitivat pääoman
hankintansa. Tuomioistuin totesi tarkastelunsa perusteella, että
yksityisoikeudelliset piirteet olivat merkittävämpiä kuin kysymyksessä olevan
järjestelyn julkisoikeudelliset piirteet, joten vakuutusmaksun perimistä koskeva
oikeusriita kuului sopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen soveltamisalaan. Vastaavalla
tavalla on myöhemmin ratkaistu tapaus Meulendijks v. Alankomaat (14.5.2002).
Mainitussa asiassa yhtiön epäiltiin jättäneen ilmoittamatta maksamiaan palkkoja tai
tehneen perusteettomia vähennyksiä, jotka olivat vaikuttaneet suoritettujen
pidätysten määriin.
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Esityksen perusteluissa ei myöskään ole pohdittu sitä, voivatko korotetut
työnantajasuoritukset tulla arvioitaviksi sopimuksen tulkintamielessä hal-
linnollisina sanktioina (työntekijän eläkelaki 163 ja 184 §) Esityksen perusteella
työnantajalle voitaisiin nykyisestä poiketa määrätä korotettu enintään
kaksinkertainen vakuutusmaksu myös silloin, kun Eläketurvakeskus on ottanut
vakuutuksen työnantajan puolesta (ns. pakko vakuutus).

Ihmisoikeussopimuksen tulkintakäytännössä harkittaessa, onko asiassa kysymys
autonomisesti arvioiden syyteasiaan rinnastuvasta hallintoasiasta, huomiota
kiinnitetään lähinnä kolmeen kriteeriin. Näistä ensimmäinen on se, millä tavalla
teko tai rike on luonnehdittu kansallisessa lainsäädännössä. Jos kansallisessa
lainsäädännössä rike katsotaan selvästi rikokseksi ja sitä koskeva menettely
rikosprosessiksi, sopimuksen 6.1 artikla soveltuu. Jos teko tai rike on luonnehdittu
kansallisesti jollakin muulla tavalla, asian ratkaisemiksi kiinnitetään huomiota
siihen, millainen teon laatu on suhteessa erityisesti rangaistuksen laatuun. Tuolloin
rikosoikeudelliseksi voidaan katsoa sellainen seuraamus, joka yleisesti sanktioi
tietyn käyttäytymisen. Rikosasialla luonteenomainen piirre on myös se, onko
sanktio tarkoitettu rankaisuksi ja pelotukseksi ("punitive and deterrent"). Lisäksi
arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraamuksen luonteeseen ja ankaruuteen.
Nämä kaksi viimeksi mainittua kriteeriä (teon laatu suhteessa rangaistuksen
laatuun ja seuraamuksen luonne ja ankaruus) ovat yleensä vaihtoehtoisia, jolloin
ratkaisevaksi voi tulla sekin, että jokin edellä selostetuista yksittäisistä kriteereistä
täyttyy. Mikäli yksikään kriteeri ei yksinään täyty, ihmisoikeustuomioistuin arvioi
asiaa kokonaisharkinnan pohjalta.

Jos näitä sanktioita pidetään syyteasioihin rinnastuvina, edellä tarkoitetut
ehdotukset mahdollisuudesta määrätä korotettu työnantajan vakuutusmaksu voivat
lisäksi olla merkityksellisiä verrattuna ihmisoikeussopimuksen 7. lisäpöytäkirjan 4
artiklassa tarkoitettuun ne bis in idem -kieltoon, mikäli samaan vakuutusturvan
järjestämisen laiminlyöntiin voitaisiin kohdistaa myös rangaistusvastuu.

Ihmisoikeustuomioistuimen 29.5.2001 antamassa tuomiossa Franz Fischer v.
Itävalta on katsottu, että ne bis idem -kiellon soveltamisen kannalta ei ole
merkitystä sillä seikalla, missä järjestyksessä samasta teosta määrätyt
seuraamukset määrätään toisaalta hallinnollisessa prosessissa ja toisaalta
rikosprosessissa. Olennaista puolestaan siinä arvioinnissa, onko peräkkäisissä
prosesseissa kysymys samoista teoista, on kysymys siitä, koostuvatko teot
samoista elementeistä ("vvhether or not such offences ha-ve the same essential
elements").

Ihmisoikeustuomioistuimen eräissä aikaisemmissa ratkaisuissa on päädytty siihen
lopputulokseen, että ratkaisevaa merkitystä tunnusmerkistöjen samankaltaisuuden
arvioinnissa tulisi antaa sille, sisältyykö molempiin tunnusmerkistöihin
objektiivisen teon kuvauksen lisäksi sama subjektiivinen rekvisiitta, kuten
vaatimus teon tahallisuudesta. Esimerkiksi tutkittavaksi ottamista koskeneessa
päätöksessä Ponsetti ja Chesnel v. Ranska (14.9.1999, Judgements and Decisions
1999-IV) verorikoksesta syyttämisen ja hallinnollisesti määrättävän
veronkorotuksen välillä ei havaittu olleen lisäpöytäkirjassa tarkoitettua yhteyttä,
koska rangaistukseen määrääminen verorikoksesta edellytti tahallisuutta ja
veronkorotuksen määrääminen puolestaan ei.

Käytännön tulkinnassa vaikeuksia aiheutuu siitä, että hallinnollista sanktiota
määrättäessä ei sinänsä ole poissuljettua, että sanktio määrätään tahallisesta teosta.
Tosiasiallisessa soveltamistilanteessa tahallisuus voi siis olla sekä hallinnollisen
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sanktion että rikosoikeudellisen sanktion yhteinen elementti. Tuolloin
rikosoikeudellista sanktiota myöhemmin määrättäessä tulisi ottaa huomioon, onko
hallinnollinen sanktio tosiasiassa tullut määrätyksi tahallisesta teosta.

Esitykseen sisältyy rikoslain muuttamista koskeva muutosesitys (RL 29:4 a §),
jonka mukaan työeläkevakuutusmaksupetoksesta voitaisiin tuomita muun ohella
työantaja tai tämän edustaja, joka laiminlyömällä työntekijän eläkelain mukaisen
vakuuttamisvelvollisuuden tai muun työntekijän eläkelaissa tarkoitetun
ilmoitusvelvollisuuden (1 kohta), antamalla vakuutusmaksun tai eläkkeistä
aiheutuvien kulujen jakamiseen vaikuttavan tiedon virheellisenä tai kieltäytymällä
antamasta tällaisia tietoja (2 kohta), jättämällä työntekijältä perimänsä työntekijän
eläkevakuutusmaksun tilittämättä eläkelaitokselle (3 kohta) tai muuten petollisesti
toimien (4 kohta) aiheuttaa tai yrittää aiheuttaa työeläkevakuutusmaksun
määräämättä jättämisen, sen määräämisen liian alhaisena tai sen aiheettoman
palauttamisen. Rikoslain ehdotetun 29 luvun 4 a §:n 2 momentin mukaan teosta
voitaisiin jättää syyte ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos vakuutusmaksun
korotus harkitaan riittäväksi seuraamukseksi.

Rikoslain 3 luvun 5 §:n 2 momentin, sellaisena kuin tuo lainkohta on muutettuna 1
päivänä tammikuuta 2004 voimaan tulleessa laissa (515/2003), mukaan rikoslaissa
tarkoitettu teko on vain tahallisena rangaistava, jollei toisin säädetä. Näin ollen
ehdotettu RL 29:4 a §:ssä tarkoitetun teon rangaistavuus edellyttää tahallisuutta,
mikä puolestaan riittää ihmisoikeustuomioistuimen tulkintakäytännön mukaisesti
poistamaan ne bis in idem ongelman. Käytännön soveltamistilanteiden osalta
riittävää kansallista harkintavaltaa mahdollisen ne bis in idem -ongelman
poistamiseksi luodaan pykälän 2 momentin mukaisella harkinnalla.

5. Muut yksityiskohtaiset pykäläkohtaiset huomiot

5.1Työntekijän eläkelaki

7 § Johtavassa asemassa oleva henkilö

Lain 7 §:n 2 momentissa todettaisiin, että laki ei koske avoimen yhtiön yhtiömiestä
tai muuta yhteisön tai yhtymän sellaista osakasta tai yhtiömiestä, joka on
henkilökohtaisesti vastuussa yhteisön tai yhtymän velvoitteista ja sitoumuksista.

Säännöksen muotoilu on tältä osin sikäli epätosi, että työnantajan työeläketurvan
järjestämistä koskevat velvoitteet voivat kohdistua myös näihin henkilöihin (vrt.
lain 156 § "Osakkaan tai yhtiömiehen vastuu työeläkevakuutusmaksusta").. Lain 7
§:n 2 momentin säännös tarkoittanee sitä, että avoimen yhtiön yhtiömies tai
muussa yhtiössä henkilökohtaisesti vastuussa oleva henkilö ei ole tässä
ominaisuudessaan laissa tarkoitettu työntekijä.

15 § Osa-aikaeläkkeeseen liittyviä käsitteitä

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan ansiotyöllä tarkoitetaan työeläkelakien
perusteella vakuutettavaa työskentelyä. Työeläkelait määritellään lain 3 §:ssä.
Perustelujen (s. 33/1) mukaan ansiotyöllä tarkoitettaisiin työeläkelakien ja
työeläkelakeihin rinnastettavien lakien perusteella vakuutettavaa työskentelyä.
Esityksestä ei selviä, mitä tarkoitetaan rinnastettavilla laeilla.
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47 § Työkyvyttömyyseläkeoikeuden tarkistaminen

Pykälän 2 momentissa säädetään tekijöistä, jotka otetaan huomioon arvioitaessa
saajan työkyvyn muuttumista tai palautumista. Momentin mukaan työntekijälle ei
ole oikeutta täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen aikana, jolloin hänen työansionsa
ovat enemmän kuin 40 prosenttia työkyvyttömyyden alkamista edeltävästä
vakiintuneesta keskiansiosta eikä osatyökyvyttömyyseläkkeeseen aikana, jolloin
hänen työansionsa ovat enemmän kuin 60 prosenttia mainitusta keskiansiosta.

Esityksen yksityiskohtaisten perustelujen (s. 43/1) mukaan edellytyksenä olisi
lisäksi, että ansiorajan ylitys ei olisi aivan tilapäistä. Mainitun lisäedellytyksen
maininta itse lakitekstissä on tarpeen perustuslain 80 §:n 1 momentista
johdettavista syistä.

50 § Työkyvyttömyyseläkkeen maksamisen keskeyttäminen

Pykälän 3 kohdan mukaan työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen voidaan
keskeyttää muun ohella silloin, kun eläkkeen saaja ei toimita 46 §:ssä tarkoitetun
tutkimuksen tuloksia eläkelaitokselle sen määräämässä kohtuullisessa ajassa.

Perustuslain 80 §:n 1 momentin näkökulmasta selkeämpää olisi, että laissa
säädettäisiin tuosta kohtuullisesta määräajasta (esim. 3 kuukauden kuluessa
mtkimuksen suorittamisesta).

216 § Virka-apu

Pykälän mukaan eläkelaitoksella ja Eläketurvakeskuksella on oikeus kuu-
lusteluttaa todistajia käräjäoikeudessa omasta aloitteestaan tai asianosaisen
pyynnöstä käsiteltävänä olevan asian selvittämistä varten.

Ehdotuksesta ei käy ilmi, miksi näissä asioissa, jotka rinnastuvat hallintoasioihin
ensi asteen käsittelyvaiheessa, ei sovellettaisi hallintolain 40 §:ää, joka koskee
virka-apua todistajien kuulemiseksi valallisesti ja asianosaisen kuulemiseksi
tomusvakuutuksen nojalla.

Työntekijän eläkelaissa voidaan sinänsä säätää siitä, että todisteellinen
kuulemismenettely on tarpeen. Hallintolain 40 §:n mukaan hallintoasioissa
tällainen kuuleminen edellyttää erityistä syytä.

Yleiseen tuomioistuimeen ohjatun virka-apukuulemisen johdosta epäselväksi jäisi,
mitä menettelysäännöksiä yleinen tuomioistuin kuulemisessa muutoin soveltaisi.
Yleisissä tuomioistuimissa hallintolakia sovelletaan hallintolain mukaan vain
oikeushallintoasioissa eli asioissa, jotka ovat hallinto-oikeudellisia luonteeltaan ja
koskevat käytännössä momioistuimen toiminnan järjestämistä.

Voimaanpanolaki

Työntekijän eläkelain 31 §:ssä säädettäisiin kuntoutusavustuksesta. Har-
kinnanvaraista kuntoutusavustusta ei enää myönnettäisi hoitosuunnitelman
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laatimista varten eikä työntekijän työllistymisen edistämiseksi (poistettavat
tukimuodot näkyvät yksityiskohtaisista perusteluista s. 39/11)

Voimaanpanolaissa ei ole säännöksiä siitä, mitä tapahtuu hakemuksille, jotka ovat
tulleet vireille ennen lain voimaantuloa ja joissa haetaan sellaista tukimuotoa, joka
lain voimaantulon jälkeen ei enää ole käytössä.

Voimaanpanolakiin ei sisälly erillisiä muutoksenhakusäännöksiä, vaikka lain
useiden säännösten perusteella eläkelaitos tai Eläketurvakeskus tekevät
valituskelpoisia hallintopäätöksiä (esimerkiksi voimaanpanolain 25 §), joihin tulee
liittää muutoksenhakumahdollisuus.



Olli Mäenpää
8.9.2005

Perustuslakivaliokunnalle

Hallituksen esitys työntekijän eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 45/2005 vp)

Elinaikakerroin

Elinaikakertoimen soveltamisesta ja määräämisestä säädetään 1. laki-ehdotuksen 82 ja 83 §:ssä.
Sääntely ei tuo olennaista uutta eläketurvan määräytymistapaan. Ehdotettu elinaikakertoimen sisältö,
määrittelytapa ja oikeusvaikutukset sopeutuvat muutenkin perustuslakivaliokunnan siitä jo
aikaisemmin esittämään (PeVL 60/2002 vp) valtiosääntöoikeudelliseen arviointiin.

Palkkakerroin ja indeksikerroin

Palkkakertoimella tarkistetaan vuosittain laissa säädetyt ansiorajat, rahamäärät ja rajamäärät.
Kertoimen merkitys on siten huomattava eläkkeensaajan oikeuksien kannalta, joten sen lakisääteisen
määrittelyn kriteerien on oltava riittävän täsmälliset. Kuten perustuslakivaliokunta on edellyttänyt
(PeVL 60/2002 vp), laissa on säädettävä sekä palkka- ja hintatason muutoksen painokerroin sekä se,
mitkä palkkojen ja hintojen muutokset otetaan kertoimissa huomioon ja miten ne otetaan huomioon.
Näiltä osin erityisesti 1. lakiehdotuksen 96 a 97 §:ää voidaan pitää riittävän kattavina ja täsmällisinä
perusteina sille, että sosiaali- ja terveys-ministeriön asetuksella voidaan 100 §:n nojalla vahvistaa
palkkakerroin kalenterivuodelle.

Koska maksussa oleva indeksi tarkistetaan vuosittain työeläkeindeksillä, edellä esitetyt näkökohdat
soveltuvat myös indeksin määräämiseen. Tältä osin 99 § sisältää riittävän tarkat perusteet
työeläkeindeksin vahvistamiselle asetuksella.

Työeläkevakuutusmaksu

Nykyisen työeläkejärjestelmää määrittelevän lainsäädännön taloudellisia perusteita on
arvioitu hallitusmuodon kannalta perustuslakivaliokunnan lausunnossa 8/1992 vp.
Lausunnossa esitetyn arvion mukaan sekä työnantajan velvollisuus vastata
palveluksessaan olevan henkilöstön eläketurvan kustannuksista (1. lakiehdotuksen 1.2
§) että ansioeläke-turvajärjestelmän sisällä tapahtuva kustannusvastuun jakautuminen
työnantajien ja työntekijöiden kesken (1. lakiehdotuksen 152 §) ovat sinänsä tavallisen
lainsäädäntöjärjestyksen alaan kuuluvia kysymyksiä. Eläkevakuutusmaksun
suorittamiseen ei myöskään liity veronluonteisia piirteitä edes siinä tapauksessa, että
se      suoritettaisiin      valtiolle. Valtio-sääntöoikeudelliselta      kannalta
työeläkevakuutusmaksua ei siten voida pitää veronluonteisena maksuna.

Nämä kolme peruslähtökohtaa ovat edelleen sovellettavissa myös nyt arvioitavaan lakiehdotukseen, jonka
tarkoituksena on lähinnä selventää ja kodifioida voimassaoleva työeläkelainsäädäntö. Lisäksi on kuitenkin
arvioitava työeläkevakuutusmaksun perusteiden määrittelyä valtiosääntö-oikeudelliselta kannalta. Koska
työeläkevakuutusmaksun suorittaminen on sekä työnantajan että työntekijän oikeudellinen velvollisuus, sen
perusteista on perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaisesti säädettävä lailla.

Työntekijän työeläkevakuutusmaksun suorittamisvelvollisuus määräytyisi yksiselitteisesti 1. lakiehdotuksen
153 §:n mukaisesti siten, että maksu on kolme prosenttia. Kun 152 §:n 2 momentista lisäksi käy ilmi, että
tämä kolme prosenttia pidätetään työansiosta, joka määritellään 70 ja 72 §:ssä, sääntely täyttää perustuslain
80 §:n 1 momentin edellyttämät kriteerit.



Työantajan työeläkevakuutusmaksu ei määräydy yhtä yksiselitteisesti lain perusteella. Tosin lähtökohtana on,
että työntekijäin eläkemaksut pienentävät eläketurvan kustantamisesta muutoin vastuussa olevien
työnantajien työeläkevakuutusmaksua. Työnantajan vastuulla oleva työeläkevakuutusmaksu määräytyy
kuitenkin 152 §:n 5 momentin mukaan kolmella eri tavalla riippuen siitä, missä työeläkevakuutus on järjestetty.
Kyseisen säännöksen mukaan, kun työeläkevakuutus on järjestetty työeläkevakuutusyhtiössä tai
eläkekassassa, työeläkevakuutusmaksu määräytyy 166 §:ssä säänneltyjen laskuperusteiden mukaisesti.
(Eläkesäätiöissä maksu määräytyy eläkesäätiölain ja eläkesäätiön sääntöjen mukaan.)

Viitatussa 166 §:ssä ei kuitenkaan lainkaan määritellä työnantajan työeläkevakuutusmaksun laskuperusteita,
vaan sovellettavat perusteet määräytyisivät sosiaali- ja terveysministeriö vahvistuspäätöksellä, jonka
kohteena ovat työeläkevakuutusyhtiön ja eläkekassan itse määrittelemät vakuutusmaksujen laskuperusteet.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella määriteltäisiin sen sijaan vain eläkesäätiöiden eläkevastuun
laskuperusteet. Laskuperusteita laadittaessa olisi kuitenkin otettava huomioon laskuperusteiden laatimista
koskeva 168 §, jossa korostetaan yleisesti vakuutettujen edun turvaamista.

Työnantajan työeläkevakuutusmaksun laskuperusteet määräytyisivät siten tältä osin käytännössä
työeläkevakuutusyhtiön tai eläkekassan määrittelemien laskuperusteiden mukaan, jotka sosiaali- ja terveys-
ministeriön on tosin vahvistettava hallintopäätöksellä. Varsinaiset työnantajan maksuvelvollisuuden perusteet
on näin ollen määritelty laintasoisesti, 1. lakiehdotuksessa, vain erittäin väljästi. Mikäli maksuvelvollisuuden
lakiperustaisuus perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan edellyttää, että maksuvelvollisuus pitää voida
määritellä - ainakin pääpiirteissään - lain säännösten perusteella, 1. lakiehdotus ei työnantajan
työeläkevakuutusmaksun osalta ilmeisesti täytä tätä vaatimusta.

Perustuslakivaliokunta ei kuitenkaan ole välttämättä pitänyt tällaista väljää maksuperusteiden sääntelyä
valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisena, kun ministeriön   päätöksellä   vahvistetaan   eläkelaitoksiin
vaikuttavasti   eläketurvan laskennallisia perusteita ja vakuutusehtoja. (PeVL 60/2002 vp). Vastaavaa
arviointiperustetta voitaneen nyt soveltaa työeläke-vakuutusmaksun määrittelyyn 152 §:n 5 momentin
tarkoittamissa tapauksissa, kun lisäksi otetaan huomioon, että 1. lakiehdotuksen 174-182 §:ssä säännellään
työeläkelaitoksiin kohdistuvaa eläkevastuun määräytymistä siten, että se käytännössä määritellee
vakuutusperiaatteen mukaisesti myös (työnantajan) työeläkevakuutusmaksun perusteet.

Eläketurvakeskuksen asema

Eläketurvakeskukselle kuuluu sekä 1. että 3. lakiehdotuksen mukaan runsaasti sellaisia julkisia
hallintotehtäviä, joita tarkoitetaan perustuslain 124 §:ssä. On selvää, että Eläketurvakeskuksen on
näitä tehtäviä hoitaessaan noudatettava hallintolakia. Vaikka sen organisatorinen asema
"yhteiselimenä" (3. lakiehdotuksen 1.1 §) onkin muotoiltu epämääräiseksi, Eläketurvakeskusta voidaan
pitää sellaisena "yksityisenä", joka kuuluu hallintolain soveltamisalaan (HL 2.3 §). Myös julkisuus- ja
kielilaki tulevat riittävästi sovellettaviksi Eläketurvakeskuksen toiminnassa (JulkL 4.1 §:n 5 kohta, KieliL
25 §). Kun myös oikeusturvajärjestelyt 3. lakiehdotuksen 3 §:n mukaisesti ovat riittävät, ja julkisen
vallan käyttöön Eläketurva-keskuksessa kohdistuu rikosoikeudellinen virkavastuu (RL 40 luvun 11 ja
12 §), Eläketurvakeskuksen tehtävät, asema ja toiminta voidaan arvioida järjestetyn perustuslain 124
§:n laadulliset edellytykset täyttävällä tavalla.
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Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä työntekijän

eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 45/2005 vp).

Eläkeoikeutta koskevat säännökset

Hallituksen esityksessä ehdotetaan yksityisten alojen työeläkelakeja yhdistettäväksi. Uusi

TyEL kattaisi nykyisen TEL:n, LEL:n ja TaEL:n soveltamisalan. Merimieseläkkeistä

säädettäisiin edelleen erillisessä laissa. Esityksen päätavoitteena on eläkkeitä koskevan

sääntelyn selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen. Tämä on myös perusoikeusnäkökulmasta

tervetullut tavoite.

Työeläkkeet kuuluvat perustuslain 19 §:n 2 momentin perustoimeentulon turvaa koskevan

säännöksen alaan. Tämän säännöksen mukaan "lailla taataan jokaiselle oikeus

perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana

sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella". Työeläkkeiden kannalta

merkityksellisiä riskitilanteita ovat työkyvyttömyys ja vanhuus ja huoltajan menetys. Työeläke

takaa perustoimeentulon turvaa myös työttömyyden varalta ennen vuotta 1950 syntyneille

henkilöille suoritettavan työttömyysvakuutuksen avulla. Lisäksi työeläkkeet nauttivat eräiltä

osin myös perustuslain 15 §:n mukaista omaisuudensuojaa.

Ansioeläkejärjestelmissä toteutettiin vuosina 2002-2004 merkittäviä muutoksia. Keskeisimmät

muutokset yksityisten alojen työeläkkeisiin toteutettiin hallituksen esityksen 242/2002 nojalla.

Perustuslakivaliokunta antoi tästä esityksestä lausuntonsa
2

(60/2002 vp). Hallituksen nyt käsiteltävä lakiehdotus ei sisällä eläkeoikeutta koskeviin aineellisiin säännöksiin

sellaisia muutoksia, joita olisi tarkasteltava perusoikeussäännösten - ennen kaikkea perustuslain 15 §:n tai 19.2

§:n - kannalta.

Eläkelaitosten ja eläketurvakeskuksen asema

Työeläkelaissa tarkoitettuja eläkelaitoksia koskevaa sääntelyä on arvioitava perustuslain 124 §:n asettamien

vaatimusten kannalta. Lakisääteisen eläkevakuutuksen hoitaminen on tämän perustuslain kohdan mukainen



julkinen hallintotehtävä. Työeläkelaitokset käyttävät myös julkista valtaa tehdessään eläkkeen hakijoita ja

saajia sekä työnantajia koskevia hallintopäätöksiä. Myös Eläketurvakeskuksella, josta hallitus ehdottaa

säädettäväksi erillisellä lailla, on perustuslain 124 §:n tarkoittamia julkisia hallintotehtäviä.

Perustuslain 124 § edellyttää lailla turvattavan, että hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle ei

vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Perustuslakivaliokunnan

lausuntokäytännön mukaan lailla on varmistettava hallintolain, kielilain ja julkisuuslain soveltaminen,

hallintopäätöksiä koskeva muutoksenhaku sekä hallintotehtävien hoitavien virkavastuu. Hallintolain ja

kielilain sovellettavuuden takaavat nykyisin jo näiden lakien soveltamisaiasäannökset (HL 2.3 § ja KieliL 25

§). Julkisuuslain soveltamisesta eläkelaitoksiin ja Eläketurvakeskukseen taas ehdotetaan säädettäväksi

työntekijän eläkelain 191 §:ssä. Sen sijaan ehdotetussa työntekijän eläkelaissa tai laissa Eläketurvakeskuksesta

ei ole säännöstä julkisia hallintotehtäviä hoitavien virkavastuusta. Perustuslain 124 § edellyttää tällaisten

säännösten ottamista lakiin,

Julkisten hallintotehtävien luovuttaminen muulle kuin viranomaiselle edellyttää perustuslain 12 4 §:n mukaan

myös, että se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi. Nykyinen järjestelmä, joka perustuu

olennaisesti yksityisten työeläkeyhtiöiden varaan, on ollut noudatettavana yli 40 vuotta. Tätä voi sinänsä pitää

osoituksena siitä, että järjestelmä on katsottu tarpeelliseksi tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi.

Toisenlaisiakin käsityksiä tarkoituksenmukaisuudesta voidaan kuitenkin esittää.

Perustuslain 124 § edellyttää niin ikään,,että yksityisille ei uskota merkittävää julkisen vallan käyttöä.

Pemstuslakivaliokunnan käytännössä ei ole kiteytynyt täsmällisiä kriteerejä sille, milloin julkisen vallan

käyttö muissa kuin voimakeinojen käyttötilanteissa on säännöksen tarkoittamassa mielessä merkittävää.

Voidaan esittää painavia argumentteja sen puolesta, että työeläkkeitä koskeva päätöksenteko on katsottava

sekä yleiseltä yhteiskunnalliselta kannalta että yksittäisten työntekijöiden näkökulmasta merkittäväksi julkisen

vallan käytöksi. Ainakin silloin jos kysymyksessä olisi uusi, nyt säädettävällä lailla toteutettava tehtäväsiirto,

tähän seikkaan tulisi kiinnittää vakavaa huomiota.

Työeläkevakuutusmaksu ja Eläketurvakeskuksen kustannusten korvaus

Hallituksen esityksen säätämisjärjestysperustelujen (s. 111) mukaan "työeläkevakuutusmaksu on

lainsäädäntöhistoriassa katsottu vakuutusoikeudelliseksi maksuksi". Tämän kannan tueksi perusteluissa

todetaan, että "työeläkevakuutusmaksujen saajana on yksityisoikeudellinen eläkelaitos eikä maksu mene

välillisestikään valtiolle" ja että "työeläkevakuutusmaksulla on selvä vakuutusperiaatteen mukainen yhteys

työntekijälle aikanaan maksettavaan eläkkeeseen".



Työntekijän eläkevakuutusmaksun osalta esityksessä viitataan perustuslakivaliokunnan lausuntoon 8/1992 vp.

Tässä lausunnossa perustuslakivaliokunta käsitteli erikseen niiden työntekijäin eläkemaksujen oikeudellista

luonnetta, jotka perittiin tilitettäväksi "tavanomaisina veronsaajina pidettäville" valtiolle ja kunnille valtion

eläkerahastoon kunnalliselle eläkelaitokselle. Valiokunta katsoi, että myös tällaiset maksut ovat, yksityisellä

sektorilla perittävien maksujen tavoin, tarkoitetut "jakamaan valtion ja kuntien työnantajaominaisuuteen

kytkeytyvää sitä taloudellista rasitusta, joka perustuu tavallisella lailla sinänsä järjestettävään kysymykseen eli

tässä tapauksessa valtion ja kuntien velvollisuuteen) vastata palveluksessaan olevan henkilön eläketurvan

kustannuksista". Kun "työntekijäin eläkemaksulla on sama tarkoitus eläkejärjestelmästä ja siten siitäkin

riippumatta, kuka on työnantaja", valiokunta katsoi, että "valtion eläkejärjestelmään

liittyvän työntekijäin eläkemaksun osalta on valtiosäännön kannalta poikkeuksellisesti esillä

sellainen valtion työnantajaominaisuudesta johtuva erityisperuste, jonka vuoksi tätä valtiolle

tulevaa rahasuoritusta ei voida pitää valtiosääntöoikeudellisessakaan mielessä verona". Ja

"vastaavasti myöskään kunnalliseen eläkejärjestelmään liittyvää työntekijäin eläkemaksua ei

voida pitää verona".

Hallituksen esityksen säätämisjärjestysperustelut samoin kuin niissä viitattu

perustuslakivaliokunnan lausunto 8/1992 vp ovat alttiit kritiikille. Ensinnäkin voidaan katsoa,

että myös yksityisille työeläkelaitoksille suoritettavia maksuja tulisi arvioida perustuslain 81

§:n veroja ja maksuja koskevien säännösten perusteella. Kuten olen yllä jo todennut, yksityisiä

eläkelaitoksia on lakisääteistä työeläkevakuutusta hoitaessaan pidettävä välillisen

julkishallinnon eliminä. Perustuslaki valiokunnan käytännön mukaan perustuslaissa

tarkoitettujen verojen ja maksujen saajana voi olla myös välillisen julkishallinnon elimen,

esimerkkeinä vaikkapa Kansaneläkelaitos tai metsänhoitoyhdistykset (ks. PeVL l-la/1998 vp).

Valtiosääntöoikeudellinen kysymys rahasuoritusten oikeudellisesta luonteesta on siten

merkityksellinen myös yksityisille eläkelaitoksille suoritettavien työeläkevakuutusmaksujen

eikä vain valtion eläkerahastoon tai kunnalliseen eläkelaitokseen tilitettävien työntekijäin

eläkemaksu]en osalta.

Toiseksi kritiikki voidaan kohdistaa perustuslakivaliokunnan lausunnossaan 8/1992 vp

omaksumaan kantean, jonka mukaan valtion eläkerahastoon tai kunnalliseen eläkelaitokseen

tilitettävien työntekijäin eläkemaksujen valtion eläkerahastoon tai kunnalliseen

eläkelaitokseen tilitettävät työntekijäin eläkemaksut olisivat valtiosääntöoikeudelliselta

luonteeltaan eräänlaisia sui generis -rahasuorituksia ja jäisivät sellaisina perustuslain verojen

ja maksujen kahtiajaon ulkopuolelle. Käsitykseni on, että perustuslain 81 §:ään on pidettävä
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siinä mielessä tyhjentävänä, että muita kuin yksityisoikeudelliseen perusteeseen nojautuvia tai

rangaistusluonteisia rahasuorituksia on arvioitava verojen ja maksujen kahtiajaon pohjalta.

Tähän tukee myös perustuslakivaliokunnan 1990-luvun alkupuolen jälkeinen käytäntö, jossa

on pyritty välttämään uusia sui generis -tyyppisiä luonnehdintoja.3 Voidaan myös viitata

siihen, että perustuslakivaliokunnan antaessa lausuntonsa 8/1992 vp noudatettavana olivat

vielä verolakien säätämisjärjestystä koskevat erityissäännökset ja että niiden kumoaminen on

vähentänyt tarvetta turvautua tällaisiin luonnehdintoihin.

Jos hyväksytään edellä esittämäni lähtökohdat, joiden mukaan työeläkevakuutusmaksuja,

mukaan luettuina yksityisille työeläkelaitoksille suoritettavat maksut, on arvioitava

perustuslain 81 §:n mukaisen verojen ja maksujen kahtiajaon valossa, seuraavana vaiheena on

arvioida, liittyykö niihin PL 81.2 §:n tarkoittamien maksujen edellyttämä vastikesuhde.

Hallituksen esityksen säätämisjärjestysperustelujen mukaa työeläkevakuutusmaksulla ~ tässä

viitattaneen työantajan lakiehdotuksen 152 §:n mukaan suoritettavaa maksuun - on "selvä

vakuutusperiaatteen mukainen yhteys työntekijälle aikanaan maksettavaan eläkkeeseen".

Tämä käsitys voidaan kyseenalaistaa: työntekijän eläke ei määräydy välittömästi niiden

työeläkevakuutusmaksujen perusteella, joita työnantaja ja hän itse ovat suorittaneet.

Nähdäkseni onkin perusteltua pitää niin työnantajan maksettavaa, lakiehdotuksen 152 §:ssä

tarkoitettua maksua kuin työntekijänkin työeläkevakuutusmaksua valtiosääntöoikeudelliselta

kannalta verona. Näiden maksujen valtiosääntöoikeudellinen luonne ei nähdäkseni poikkea

niistä vakuututetun itsensä tai työnantajan suoritettavista sosiaaliturvamaksuista, joita peritään

Kansaneläkelaitoksen hallinnoiman sosiaaliturvan rahoittamiseksi.

Perustuslain 81 §:n 1 momentin mukaan laissa on oltava säännökset verovelvollisuuden ja

veron suuruuden perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta. Lakiehdotuksen 11 luvun

säännökset vakuutusmaksujen laskuperusteista eivät täytä näitä vaatimuksia.

Perustuslakivaliokunnan viime aikaisessa verojen ja maksujen rajanvetoa koskevassa

käytännössä on korostettu, että rahasuorituksen maksuluonne edellyttää se on vastike

maksuvelvollisen saamasta yksilöitävissä olevasta suoritteesta. Veron suuntaan viittaa myös

se, että maksuvelvollisuus syntyy suoraan lain perusteella. Perustuslakivaliokunnan käytännön

nojalla myös ne maksut, joita tarkoitetaan lakiehdotuksen 180 §:ssä ja joita eläkelaitokset ovat

velvollisia suorittamaan välillisen julkishallinnon yksikkönä pidettävän eläketurvakeskuksen

kustannusten korvaamiseksi, ovat valtiosääntöoikeudelliselta luonteeltaan veroja. Hallituksen

esityksen perustelujen (s. 111) mukaan tosin "eläkelaitokset saavat selkeästi vastineen

3 Ks. tarkemmin Tuori, Kaarlo: Onko maksu maksu vai vero vai...? Teoksessa Juhlakirja Pekka
Hallberg 1944 - 12/6 - 2004. Jyväskylä 2004,s. 463-484.



suorittamilleen Eläketurvakeskuksen kustannusten korvaukselle", koska "Eläketurvakeskus

hoitaa työeläkejärjestelmän toimeenpanoon ja kehittämiseen liittyviä työeläkejärjestelmän

yhteisiä tehtäviä". Maksuja ei voi kuitenkaan voida pitää korvauksina sillä tavalla

yksilöitävistä suoritteista, kuin rahasuorituksen valtiosääntöoikeudellisen maksun luonteisuus

perustuslakivaliokunnan käytännön mukaan edellyttää (ks. Tuori, ema.). Lakiehdotuksen 180

ja 183 § eivät sisällä rahasuorituksen suuruuden määräytymisestä sellaisia säännöksiä, joita

perustuslain 81.1 §:n verolailta edellyttää..

Eläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen valvontatehtävät

Lakiehdotuksen 13 luvussa on säännöksiä Eläketurvakeskuksen ja eläkelaitosten tehtävänä

olevasta vakuuttamisen valvonnasta. Ehdotuksen 188 §:n mukaan eläkelaitoksella ja

Eläketurvakeskuksella olisi "oikeus tehdä tarkastus työnantajan toimitiloissa ja oikeus ryhtyä

muihin valvontatoimiin sen selvittämiseksi, onko työnantaja täyttänyt tämän lain mukaiset

velvoitteensa". Tällöin "tarkastettavan työnantajan on esitettävä tarkastuksessa

palkkakirjanpitonsa, työaikakirjanpitonsa, sekä esitys- tai tallennusmuodosta riippumatta

kaikki muu aineisto, jolla voi olla vaikutusta tarkastettavan tämän lain mukaiseen

vakuuttamisvelvollisuuteen".

Perustuslakivaliokunta on vastaavanlaisia tarkastusvaltuuksia arvioidessaan edellyttänyt laissa

nimenomaisesti säädettävän, että tarkastuksia ei saa ulottaa perustuslain 10 §:n 1 momentissa

turvatun kotirauhan piiriin (esim. PeVL 63/2002 vp ja 36/2004 vp). Tällainen säännös on syytä

lisätä lakiehdotuksen 188 §:ään. Tämä on tarpeen myös sen perustuslakivaliokunnan niin ikään

omaksuman kannan vuoksi, jonka mukaan asuntoon kohdistuvia tarkastusvaltuuksia voidaan

antaa vain viranomaisille (ks. PeVL 46 ja 48/2001 vp).

Lakiehdotuksen 186 §:ssä on säännöksiä niistä toimenpiteistä, joihin Eläketurvakeskus voi

valvontatehtävässään ryhtyä. Eläkelaitosten toimivaltuuksista ei sen sijaan ole vastaavaa

säännöstä, mikä on ongelmallista perusoikeuksia koskettavan sääntelyn

täsmällisyysvaatimuksen kannalta. Samoin lakiehdotuksen 187 §:n 2 momentin mukainen

eläkelaitosten ja Eläketurvakeskuksen mahdollisuus sopia "1

momentin ja 186 §:n 1 momentin mukaisen valvonnan tarkemmasta toimeenpanosta" on niin

ikään pulmallinen perusoikeuksia koskevalta toimivallalta
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edellytettävän lakitasoisen sääntelyn samoin kuin perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaisen

hallinnon lainalaisuusvaatimuksen kannalta (vrt. PeVL 52/2001 vp).

Heimolassa 8.9.2005

Kaarlo Tuori



Perustuslakivaliokunnalle

Pyydettynä lausuntona hallituksen esityksestä 45/2005 vp työntekijän eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi esitän kunnioittaen seuraavaa.

Hallituksen esitys sisältää esitykset työntekijän eläkelaiksi, työntekijän eläkelain
voimaanpanolaiksi ja laiksi Eläketurvakeskuksesta sekä laeiksi työntekijäin eläkelain 7 §:n muuttamisesta
ja rikoslain muuttamisesta. Kysymys on suureksi osaksi lainsäädäntöteknisestä uudistuksesta.
Esityksessä ehdotetaan yhdistettäväksi yksityisten alojen palkansaajien työeläkettä koskeva lainsäädäntö
sekä säädettäväksi erillinen laki Eläketurvakeskuksesta. Varsinaisia sisällöllisiä muutoksia, jotka koskisivat
esimerkiksi eläkeoikeuden määräytymistä taikka eläke-etuuksien sisältöä tai suuruutta, esitys ei juuri
sisällä. Yksityisten alojen työeläkkeiden sisältöä muutettiin merkittävästi 1.1.2005 voimaantulleilla laeilla
(SäädK 634-638/2003). Perustusvaliokunta arvioi ehdotettuja muutoksia lausunnossaan 60/2002 vp.
Tuolloin toteutetut uudistukset säilyvät tässä yhteydessä ennallaan.

Rajoitun seuraavassa arvioimaan esitykseen sisältyviä ehdotuksia, jotka koskevat
Eläketurvakeskuksen asemaa ja tehtäviä. Vähäisempiä huomioita esitän eräistä työntekijän eläkelain 9
lukuun ehdotetuista, muutoksenhakua koskevista säännöksistä.

Eläketurvakeskuksen asema

Eläketurvakeskuksesta säädettäisiin hallituksen esityksen mukaan erillinen laki. Tämä selkiyttäisi tilannetta
nykyiseen verrattuna. Pääosa Eläketurvakeskusta koskevista säännöksistä sisältyy nykyisin työntekijäin
eläkelakiin (395/1961), sen 14 - 14 c §:iin.

Eläketurvakeskus on osa niin sanottua välillistä julkishallintoa. Se ei kuulu valtion eikä
kunnan viranomaisorganisaatioon, mutta puhtaasti yksityisenäkään yhteisönä sitä ei voida pitää.
Hallituksen esityksen mukaan Eläketurvakeskuksen hoidettavaksi osoitettaisiin nykyiseen tapaan julkisia
hallintotehtäviä, joista osaan sisältyisi julkisen vallan käyttämistä. Tärkeimmistä tehtävistä säädettäisiin
Eläketurvakeskuksesta annettavassa laissa, erityisesti sen 2 §:ssä, sekä uudessa työntekijän eläkelaissa
(esim. 111 ja 186 §). Eläketurvakeskuksen tehtäviä koskevia säännöksiä on myös muualla lain-
säädännössä.

Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin
viranomaiselle "vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi
eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia". Merkittävää julkisen
vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan perustuslain mukaan antaa kuitenkin vain viranomaiselle.

Eläketurvakeskus on perustuslain tarkoittama ei-viranomainen. Näin voidaan päätellä jo
sen perusteella, mitä ehdotetaan säädettäväksi sen ylintä päätösvaltaa käyttävien edustajiston ja
hallituksen kokoonpanoista (Eläketurvakeskuksesta annettavan lain 7 ja 9 §). Ehdotettuja säännöksiä,
jotka koskevat Eläketurvakeskukselle osoitettavia julkisia hallintotehtäviä, on siksi arvioitava perustuslain
124 §:n asettamien vaatimusten kannalta. Merkityksellinen on tällöin pykälän ensimmäinen virke.
Eläketurvakeskukselle ehdotetut tehtävät eivät nähdäkseni sisällä perustuslain 124 §:n toisessa virk-
keessä tarkoitettua merkittävää julkisen vallan käyttämistä.

Perustuslain vaatimus, jonka mukaan perusoikeudet, oikeusturva tai muut hyvän hallinnon
vaatimukset eivät saa vaarantua sen johdosta, että julkinen hallintotehtävä annetaan muulle kuin
viranomaiselle, ei aiheuta mielestäni pulmia tässä yhteydessä. Hyvän hallinnon vaatimusten toteutumista
turvaa osaltaan se, että Eläketurvakeskuksen toimintaan sovelletaan jo nyt hallintolakia (434/2003),
kielilakia (423/2003) sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999), viimeksi
mainittua tosin vain siltä osin kuin Eläketurvakeskus käyttää lain nojalla julkista valtaa (hallintolain 2 §:n 2
mom., kielilain 3 §:n 1 mom. ja julkisuuslain 4 §:n 2 mom.). Kyseisiä hyvää hallintoa konkretisoivia lakeja
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tulisi soveltaa Eläketurvakeskuksen toiminnassa myös tulevaisuudessa. Oikeusturvan kannalta merkitystä
on puolestaan sillä, että yksityisellä asianosaisella olisi hallituksen esityksen mukaan yleensä oikeus
hakea Eläketurvakeskuksen päätökseen muutosta valittamalla työeläkeasioiden
muutoksenhakulautakuntaan, jonka päätöksestä voisi edelleen valittaa vakuutusoikeuteen (työntekijän
eläkelain 128 §, Eläketurvakeskuksesta annettavan lain 3 §).

Onko julkisen hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle tarkoituksenmukaista?

Perustuslain 124 § asettaa julkisen hallintotehtävän yksityistämiselle vaatimuksen, että tehtävän
antamisen muulle kuin viranomaiselle tulee olla tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi.
Eläketurvakeskukselle ehdotetaan annettavaksi useita julkisia hallintotehtäviä. Niitä olisivat esimerkiksi
valvontatehtävät, jotka kohdistuisivat työnantajan vakuuttamisvelvollisuuteen ja toisaalta yksityisten alojen
eläkelaitosten toimintaan, sekä ohjeiden antaminen mainituille eläkelaitoksille "yhdenmukaisen sovelta-
miskäytännön varmistamiseksi" (Eläketurvakeskuksesta annettavan lain 2 § 1 mom. 6 kohta ja 2 mom. 1
ja 11 kohdat).

Perustuslakivaliokunta arvioi lausunnossaan 17/2002 vp hallituksen esitykseen (42/2002
vp) sisältynyttä ehdotusta antaa julkisia hallintotehtäviä Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle. Kyseinen liitto
on Eläketurvakeskuksen tavoin perustuslain 124 §:ssä tarkoitettu ei-viranomainen. Valiokunta moitti
hallituksen esitystä siitä, ettei siinä esitetty minkäänlaista selvitystä, jonka perusteella voitaisiin arvioida
sitä, onko perusteltua antaa julkisia hallintotehtäviä kyseiselle liitolle tehtävien tarkoituksenmukaiseksi hoi-
tamiseksi. Samansisältöistä kritiikkiä voidaan kohdistaa käsillä olevaan hallituksen esitykseen. Esityksessä
olisi tullut perustuslain 124 §:n kannalta perustella ehdotukset, jotka tarkoittavat julkisten hallintotehtävien
antamista Eläketurvakeskukselle.

Suuri osa Eläketurvakeskukselle ehdotetuista tehtävistä vastaisi sille nykyisin kuuluvia
tehtäviä. Eläketurvakeskuksen valvontatehtäviä ehdotetaan esityksessä toisaalta laajennettavaksi
(hallituksen esitys s. 85 ja 105/1). Erityisesti näiltä osin selvitystä olisi tarvittu perustuslain 124 §:n
edellyttämän tarkoituksenmukaisuuden arvioimiseksi.

Eläketurvakeskuksen tehtäviin kuuluisi "valvoa yksityisten alojen eläkelai-
fncfnr» tAiminlaa elinö loaii ii IHQCCQ Lfs tir» laicoa eöörldtöön" /E^IÖt/ati irv/oi^cvolr» il/oöofo ry rs..
ivtfivi i   luiiurmuti \jm IU iaujuuuuwa  r\uni IUIUOU juuuv^iuui i     yi _______________ic^ixviui vunuonuixovJiu o«i i—

nettavan lain 2 § 2 mom. 11 kohta). Hallituksen esityksestä ei selviä tarkemmin valvontatehtävän sisältö.
Perustellusti voidaan kuitenkin kysyä, onko tällaisen valvontatehtävän antaminen Eläketurvakeskukselle
tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi, kun otetaan erityisesti huomioon tapa, jolla
Eläketurvakeskuksen toiminta ehdotetaan rahoitettavaksi.

Eläketurvakeskuksen kustannuksista vastaisivat yksityisten alojen työeläkelakien mukaista
eläketurvaa hoitavat eläkelaitokset, kuten nykyisinkin. Asiasta säädettäisiin työntekijän eläkelain 180 §:ssä
ja Eläketurvakeskuksesta annettavan lain 5 §:ssä. Rahoittajina toimisivat siten tahot, joiden toimintaa
Eläketurvakeskuksen tulisi valvoa. Järjestely on altis kritiikille, kun sitä arvioidaan valvonnan
riippumattomuuden ja uskottavuuden kannalta. Ongelma korostuu, kun otetaan huomioon
valvonnanalaisen toiminnan suuri yhteiskunnallinen merkitys. Tarkoituksenmukaisempi järjestely kuin
antaa kyseinen valvontatehtävä Eläketurvakeskukselle olisikin todennäköisesti osoittaa tehtävä julkiselle
viranomaiselle kuten vakuutusvalvontavirastolle.

Julkisen hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle lailla tai lain nojalla
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Mitä tulee perustuslain 124 §:n vaatimukseen, että julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin
viranomaiselle vain "lailla tai lain nojalla", hallituksen esitys antaa aiheen ainakin yhteen kriittiseen
kommenttiin. Se koskee Eläketurvakeskuksen roolia niin sanotun eläkevastuun täydennyskertoimen
määrittelyssä. Asiasta ehdotetaan säädettäväksi työntekijän eläkelain 166, 171 ja 201 §:ssä. Ensin
mainitun pykälän mukaan työeläkevakuutusyhtiön ja eläkekassan on haettava vakuutusmaksujen ja
vastuuvelan laskuperusteille sosiaali-ja terveysministeriön vahvistus. Lain 171 §:n mukaan
vanhuuseläkkeiden rahastoituja osia täydennetään vuosittain määrällä, joka lasketaan kyseisiin lasku-
perusteisiin sisällytettävän eläkevastuun täydennyskertoimen avulla. Kerroin tulee määritellä "ottaen
huomioon eläkkeiden turvaamisesta johtuvat vaatimukset ja eläkelaitoksen vakavaraisuus". Lain 201 §
perustaisi Eläketurvakeskukselle oikeuden saada salassapitosäännösten estämättä eläkelaitokselta
"eläkevastuun täydennyskertoimen laskemiseksi tarvittavat tiedot eläkelaitoksen vastuuvelasta ja
toimintapääomasta".

Eläketurvakeskukselle annettava tehtävä määritellä eläkevastuun täydennyskertoimen arvo
ilmenisi vain välillisesti viimeksi mainitusta säännöksestä. Niin ikään kyseisen kertoimen määrittelyssä ja
vahvistamisessa noudatettava menettely jäisi lakitekstin perusteella osittain avoimeksi. Hallituksen
esityksen yksityiskohtaisista perusteluista selviää, että täydennyskertoimen arvo määriteltäisiin kahdesti
vuodessa ja että sen muuttaminen edellyttäisi hakemusta. Hakemuksen laatimista varten Eläketurva-
keskus kokoaisi eläkelaitoksilta täydennyskertoimen määrittelyyn tarvittavat tiedot ja laskisi niiden
perusteella täydennyskertoimen arvon. Ennen laskuperusteiden vahvistamista sosiaali- ja
terveysministeriö pyytäisi niistä Eläketurvakeskuksen hallituksen lausunnon. Perusteluiden mukaan
täydennyskertoimen arvo voitaisiin "vain erityisestä syystä vahvistaa laskelmien tuloksesta poikkeavaksi"
(s. 78).

Selostetut säännökset (erityisesti työntekijän eläkelain 171 §) viittaavat siihen, ettei
eläkevastuun täydennyskertoimen arvon määrittely ole pelkkä rutiinitoimi vaan itsenäistä harkintaa
edellyttävä ratkaisu. Eläketurvakeskuksen on tosin harkintaa käyttäessään otettava huomioon laissa
mainitut seikat. Vakuutusmaksujen ja vastuuvelan laskuperusteilla ja niihin sisällytettävällä eläkevastuun
täydennyskertoimella on tärkeä yhteiskunnallinen merkitys. Täydennyskertoimen arvo määrää sen, kuinka
paljon vanhuuseläkkeiden rahastoituja osia täydennetään vuosittain. Sillä vaikutetaan näin ollen
merkittävästi eläkkeiden rahoitukseen tulevaisuudessa.

Täydennyskertoimen arvon määrittelyä voidaan pitää perustuslain 124 §:ssä tarkoitettuna
julkisena hallintotehtävänä. Kysymys on sen ratkaisemisesta, kuinka suuri osa (viime kädessä)
lakisääteisiin vakuutusmaksuihin perustuvan sijoitustoiminnan tuotoista ohjataan eläkkeiden rahastointiin
ja kuinka suuri osa käytetään uusien sijoitus-tuottojen tavoittelemiseen. Näistä syistä Eläketurvakeskuksen
kyseisestä tehtävästä samoin kuin asiaan liittyvästä menettelystä muutoinkin tulisi säätää ehdotettua
täsmällisemmin laissa.
Muutoksenhaku

Ensimmäisenä muutoksenhakuasteena työntekijän eläkelain mukaisissa asioissa toimisi työeläkeasioiden
muutoksenhakulautakunta (nykyinen eläkelautakunta) ja toisena muutoksenhakuasteena vakuutusoikeus.
Asiasta säädettäisiin työntekijän eläkelain 128 §:ssä. Hallituksen esityksen perustelujen mukaan tarkoitus
on antaa myöhemmin erillinen hallituksen esitys, joka sisältäisi tarkemmat säännökset mainitusta
lautakunnasta (s. 16/11). Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaa koskevaan erityislakiin viitattaisiin
työntekijän eläkelain 128 §:n 1 momentissa. Samaan pykälään ehdotetaan kuitenkin otettaviksi
säännökset muutoksenhakulautakunnan kokoonpanosta. Niiden mukaan valtioneuvosto nimittäisi
sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä enintään viideksi vuodeksi kerrallaan lautakuntaan "työelämän ja
työmarkkinoiden olosuhteita tuntevia jäseniä", joista vähintään neljä tulisi määrätä "työnantajayhdistysten
edustavimpien keskusjärjestöjen" ja vähintään neljä "työntekijäin ja toimihenkilöiden ammattiyhdistysten
edustavimpien keskusjärjestöjen" ehdotuksesta.

Perustuslakivaliokunta on useassa lausunnossaan arvioinut toimeentuloturvan
valituslautakuntien kokoonpanoja koskevia säännösehdotuksia valtiosääntöoikeudelliselta kannalta.



Säännökset, jotka mahdollistavat sen, että ns. intressipohjaiset jäsenet muodostavat enemmistön
lautakunnassa ja/tai sen päätösvaltaisessa kokoonpanossa, ovat sen mukaan pulmallisia perustuslain 21
§:n 2 momentissa säädetyn oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin näkökulmasta. Esimerkiksi lausunnossa
22/2005 vp perustuslakivaliokunta vaati lakiehdotuksen muuttamista niin, että kyseiset jäsenet eivät
muodosta enemmistöä valituslautakunnan päätösvaltaisessa istunnossa. Tämä oli valiokunnan mukaan
edellytys lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä (ks. myös
perustuslakivaliokunnan lausunnot 55/2002 vp ja 25/2004 vp).

Intressiperusteisia jäseniä koskeva säännös työntekijän eläkelain 128 §:n 1 momentissa
mahdollistaa sen, että kyseiset jäsenet muodostavat enemmistön työeläkeasioiden
muutoksenhakulautakunnassa. Se ei näin ollen täytä vaatimusta, jonka perustuslakivaliokunta on
asettanut valituslautakuntien kokoonpanoja koskeville säännöksille.4

Hallituksen esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi työntekijän eläkelakiin sisältyviä
säännöksiä lainvoimaisen päätöksen poistamisesta. Ehdotetun 140 §:n mukaan päätöksen
poistamista koskevaa toimivaltaa käyttäisi sekä työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta että
vakuutusoikeus. Kun kysymys olisi eläkelaitoksen tai Eläketurvakeskuksen lainvoimaisesta päätöksestä,
poistamisvalta kuuluisi muutoksenhakulautakunnalle. Vakuutusoikeudella taas olisi oikeus säädettyjen
edellytysten täyttyessä poistaa muutoksenhakulautakunnan lainvoimainen päätös. Tähän asti
poistamisvalta on ollut työeläkeasioissa yksinomaan vakuutusoikeudella.

Lainvoimaisen päätöksen poistamisessa on asiallisesti kysymys ylimääräiseen
muutoksenhakuun ja erityisesti lainvoimaisen päätöksen purkamiseen rinnastuvasta menettelystä. Yleisen
lainkäytön puolella purkamisvaltaa käyttää korkein oikeus ja hallintolainkäytössä korkein hallinto-oikeus.
Ylimääräistä muutoksenhakua koskevien hallintolainkäyttölain (586/1996) säännösten sijasta
lakisääteisessä toimeentuloturvassa

4 Hallituksen esityksen perustelujen (s. 66/11) mukaan työntekijän eläkelain 128 §:n 5 momentissa todettaisiin, että
muutoksenhakuasian käsittelyssä noudatetaan hallintolainkäyttölakia, ellei "tässä" luvussa toisin säädetä. Ehdotettu 128 §
ei kuitenkaan sisällä 5 momenttia eikä tarkoitettua säännöstä. Viittaus hallintolainkäyttölakiin olisi kuitenkin tarpeellinen.

sovelletaan kuitenkin erityissäännöksiä, joiden mukaan toimivalta poistaa lainvoimainen päätös kuuluu
yleensä vakuutusoikeudelle. Järjestely on sopusoinnussa sen yleisesti noudatetun periaatteen kanssa,
että oikeus poistaa tai purkaa lainvoimainen päätös voi kuulua vain ylimmälle valitusasteelle tai
tuomioistuimelle. Lainvoimaisen päätöksen poistamista koskevan toimivallan antaminen työeläkeasioiden
muutoksenhakulautakunnalle merkitsisi poikkeamista tästä periaatteesta. Poikkeamiselle ei ole mielestäni
esitetty tässä yhteydessä riittäviä perusteluja.

Työntekijän eläkelain 132 §:n mukaan valituskirjelmä olisi toimitettava asiassa päätöksen
tehneelle eläkelaitokselle tai Eläketurvakeskukselle silloinkin, kun valitus kohdistuu työeläkeasioiden
muutoksenhakulautakunnan tekemään päätökseen. Eläkelaitos tai Eläketurvakeskus toimittaisivat
puolestaan valituskirjelmän ja lausuntonsa säädetyssä määräajassa vakuutusoikeudelle (134 §:n 1 mom.).
Menettely vaikuttaa erikoiselta ja kaipaisi perusteluja, vaikka se ei merkitsekään muutosta nykyiseen tilan-
teeseen verrattuna.

Tampereella 2 päivänä syyskuuta 2005

Raija Huhtanen julkisoikeuden
professori
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Mikael Hiden

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 8.9.2005 KELLO 11
HE 45/05 vp työntekijän eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ehdotettuun työntekijän eläkelakiin ollaan kokoamassa nyt useassa eri laissa olevia työntekijän

eläketurvaa ja sen muutoksenhakua koskevat säännökset. Esityksen tarkoituksena on siten lainsäädännön

yhtenäistäminen ja ajanmukaistaminen. Ehdotetut säännökset vastaavat pääosin nyt voimassaolevia

säännöksiä. Esityksessä on myös pyritty ottamaan huomioon perustuslaissa asetetut säädösvallan

delegoimista koskevat säännökset. En ole käynyt kunnolla läpi esityksen kaikkia yksityiskohtia. Lyhyen

seulovan tarkastelun pohjalta vaikuttaa kuitenkin siltä, että lakiehdotuksissa on yleensä otettu riittävästi

huomioon yksilön suojaan ja säädösvallan delegointiin liittyvät perustuslain vaatimukset ja ettei siinä

muutenkaan juuri ole valtiosääntöön liittyviä ongelmia. Pidän tämän vuoksi tarpeellisena seuraavassa

mainita vain joitakin sellaisia yksityiskohtia, jotka näyttävät vielä ansaitsevan tässä huomiota lähinnä

perustuslain säännöksiin liittyvien säätelyn tarkkuutta koskevien vaatimusten kannalta.

1. lakiehdotus , 46 §. Säännös koskee eläkelaitoksen oikeutta määrätä työkyvyttömyyseläkkeen saaja

käymään työkyvyttömyyden jatkumisen selvittämistä varten laitoksen osoittaman lääkärin luona tai

laitoksen osoittamassa kuntoutus- tai tutkimuslaitoksessa. Säännöksen tavoitteissa tukin on

huomauttamista. Kun yksilön velvoittaminen lääkärin tutkimuksiin - tässä vielä muulle kuin yksilön

valitsemalle lääkärille - kuitenkin merkitsee henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen

kajoamista, on arvioitava määräämisvaltuuden tarkkarajaisuutta ja valtuuden rajoittamista

välttämättömään. Tältä kannalta voidaan kysyä, jättääkö määräämisvallan edellytysten osoittamisessa

käytetty "on syytä olettaa"- ilmaus    määräämisvallan perusteettoman väljästi eläkelaitoksen harkintaan.

Säännös ei nyt lausu mitään ko. syyn merkittävyydestä eikä ko. tutkimukseen määräämisen

välttämättömyydestä työkyvyn mahdollisen palautumisen selvittämisessä. Säännöstekstissä ei nähdäkseni



myöskään ole mitään sellaista, joka antaisi tukea perustelujen lausumalle (s. 42), jonka mukaan tällainen

tutkittavaksi määrääminen "tulisi kyseeseen vain poikkeuksellisissa tilanteissa."

51 §. Säännös koskee työkyvyttömyyseläkkeen takautuvaa tarkistamista. Säännöksen mukaan eläke

voidaan lakkauttaa tai tarkistaa tai sen maksaminen voidaan keskeyttää enintään vuoden ajalta

takautuvasti. En tunne käytännössä esiintyviä tai mahdollisia tilanteita. Minusta on kuitenkin yksilön

aseman kannalta ongelmallista, että säännöksessä ei ole takautuvasti vaikuttavien toimenpiteiden

käyttämiseen liitetty mitään ajatusta siitä, että ko. toimet eivät saa johtaa ko. eläkkeensaajalle

kohtuuttomiin tilanteisiin.

126 §. Säännös koskee aiheettomasti maksetun eläkkeen takaisin perintää. Tässäkin on nähdäkseni

kysymys säännöksestä, jossa yksilön suojaaminen hänet kohtuuttomaan tilanteeseen saattavilta

menettelyiltä vaatii huomiota. Säännöksen 2 momentissa kyllä todetaan eläkelaitoksen voivan luopua

takaisinperimisestä, jos tämä katsotaan kohtuulliseksi eikä eläkkeen virheellinen maksaminen ole johtunut

eläkkeen saajan tai hänen edustajansa vilpillisestä menettelystä. "Voi"-sanan käyttäminen tässä kohdassa

merkitsee kuitenkin sitä, että kohtuullisuuden huomioon ottaminen - yksilölle koituvan kohtuuttomuuden

välttäminen - ei ole eläkelaitoksen velvollisuus , vaan jää sen omaan harkintaan.

163 §. Säännös koskee laiminlyöntikorotusta. Säännöksen 1 momentin mukaan eläkelaitos voi määrätä

työnantajan tietyissä, säännöksessä mainituissa laiminlyöntitilanteissa työnantajalle enintään

kaksinkertaiseksi korotetun, kohtuullisena pidettävän työeläkevakuutusmaksun. Säännöksen 2 momentin

mukaan korotettu maksu määrätään ko. laiminlyöntien ajoilta siten kuin "sen suuruuden määräytymisestä"

valtioneuvoston asetuksella tarkemmin määrätään. En tunne käytännössä esiintyviä tai mahdollisia

konkreettisia tilanteita. Ymmärtääkseni kuitenkin mahdollisuus kaksinkertaisen maksun määräämiseen voi

olla työnantajan kannalta merkittävä. Korotuksen suuruuden määräytymistä 1 prosentin korotuksen ja 100

prosentin korotuksen välillä säätelee itse lakitekstissä vain määräys "kohtuullisena pidettävä". Kun

säännöksessä annetaan valtioneuvostolle valta asetuksella säätää korotuksen suuruuden määräytymisestä,

ei asiallisesti ole kysymys mistään "tarkemmin'' säätämisestä niin kuin 2 momentissa lausutaan, vaan

valtioneuvoston valtaa säätää korotuksen suuruuteen vaikuttavat tekijät (välillä 1 - 100 %) ohjaa laissa

vain em. kohtuullisuus-maininta. Jos korotusmahdollisuutta pidetään työnantajan aseman kannalta

merkittävänä, ei hevin voida katsoa, että valtioneuvoston näin vapaa säätely valta on sopusoinnussa PL 80

§:n vaatimusten kanssa.

188 §. Säännös koskee eläkelaitoksen ja eläketurvakeskuksen tarkastusoikeutta. Lähden siitä, että

säännöksessä tarkoitettu tarkastusoikeus ei voi ulottua PL 10 §:n mukaisen kotirauhan suojan piiriin

kuuluviin tiloihin. Tämä olisi ehkä hyvä todeta, jollei säännöksessä niin ainakin valiokunnan lausunnossa.
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Säännös on parissa muussakin suhteessa ongelmallinen. Säännöksestä ei lainkaan ilmene , mitä voisivat

olla siinä mainitut "muut valvontatoimenpiteet". Perustelutkaan eivät niitä osoita, vaan kuvaavat lähinnä

vain sitä, minkälaisissa tilanteissa tai minkälaisiin kohteisiin tuollaiset toimenpiteet tulisivat kyseeseen (s.

82). Säännöksessä ei ole myöskään mitenkään sidottu oikeutta tarkastusten tekemiseen tai ko. muihin

toimenpiteisiin vain sellaisiin tilanteisiin, joissa lievemmät keinot työnantajan velvoitteiden noudattamisen

selvittämiseen ovat osoittautuneet riittämättömiksi . Tarkastusoikeuden säätämistä näin automaattisesti

käytettävissä olevaksi ei tee ainakaan hyväksyttävämmäksi myöskään se, että tarkastusoikeuden ja siihen

liittyvän virka-avun saamisoikeuden käyttäjinä eivät tässä ole tyypilliset julkisen vallan viranomaiset, vaan

eläketurvakeskuksen lisäksi eläkelaitokset, joita ovat työeläkevakuutusyhtiöt, eläkekassat ja eläkesäätiöt

(ehdotuksen 2 §). Säännöstä olisi syytä tarkentaa.

198 §. Säännös koskee oikeutta saada tietoja asian ratkaisemiseksi ja lakisääteisten tehtävien

toimeenpanemiseksi. Säännöksen 1) kohdassa puhutaan tiedoista, jotka ovat välttämättömiä tiettyjen

asioiden ratkaisemista varten tai tiettyjen asioiden käsittelyssä. Välttämättömyys-kriteerin käyttämistä tällä

tavalla, siis esittämällä, mihin tietyt tiedot tai toimet (tms.) ovat välttämättömiä, voidaan pitää

asianmukaisena. Säännöksen 2) kohdassa tämä on kuitenkin unohdettuja puhuttu vain välttämättömistä

tiedoista ylipäänsä ja siis lausumatta mitään siitä, mihin tarkoitukseen tai mitä varten välttämättömyydestä

voi olla kysymys. Vaikka ero 1) kohdan ja 2) kohdan esitystavan välillä voi näyttää vähäiseltä, voidaan 2)

kohdan muotoilua epätarkkuutensa vuoksi pitää tietojen suojan säätelyssä perusteettomana väljennyksenä.
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JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 26 päivänä huhtikuuta 2005 lähettäessään hallituksen esityksen työntekijän

eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 45/2005 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi

sosiaali- ja terveysvaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava

asiasta lausunto sosiaali-ja terveysvaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- osastopäällikkö, ylijohtaja Tarmo Pukkila ja apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos Tuulikki
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- professori Pentti Arajärvi

- professori Mikael Hiden

- professori Raija Huhtanen

- professori Olli Mäenpää

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Saksiin

- professori Kaarlo Tuori

- professori Veli-Pekka Viljanen.
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Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut —

oikeusministeriö,

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työntekijän eläkelaki. Esityksen pääasiallinen tarkoitus on

koota säännökset yksityisten alojen palkansaajien työeläkkeistä yhteen lakiin. Tekniseksi

luonnehdittava lakiehdotus sisältää säännöksiä muun ohella eläke- ja kuntoutusetuuksista seka

niiden toimeenpanosta samoin kuin vakuuttamisesta ja kustannusten jaosta. Ehdotettu sääntely
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vastaa pääasialliselta sisällöltään vuoden 2005 alussa voimaan tullutta tyoelakeuudistusta.

Työntekijän eläkelain voimaantulosta ehdotetaan säädettäväksi erillisellä voimaanpanolailla.

Esitys sisältää ehdotukset myös laiksi Eläketurvakeskuksesta sekä laeiksi työntekijäin eläkelain

7 §:n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 kuitenkin

siten, että laki työntekijäin eläkelain 7 §:n muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1

päivänä tammikuuta 2006 ja että työntekijän eläkelain voimaanpanolain 5 §:n 4 momenttia

sovelletaan 31 päivästä joulukuuta 2006 lukien.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 80 §:n

näkökulmasta lainsäädäntövallan siirtämisestä ja asetuksen antamisesta samoin kuin perustuslain

81 §:n kannalta valtion veroista ja maksuista. Perusteluissa katsotaan, että ehdotetut lait voidaan

käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Yksityisten alojen työeläkejärjestelmä

Yleistä. Eläkelainsäädännön muutosten valtiosääntöoikeudellinen arviointi on vakiintuneesti

perustunut ennen muuta perustuslain 15 §:ssä säänneltyyn omaisuudensuojaan ja perustuslain 19

§:n 2 momentissa tarkoitettuun perustoimeentulon turvaan.

Eläkkeiden omaisuudensuoja pohjautuu valiokunnan käytännön mukaan ajatukseen, että

tietty ansiosidonnainen etuus, ennen kaikkea oikeus työeläkkeeseen, ansaitaan palvelussuhteen

kestäessä. Tällä tavoin ansaittavaa mutta vasta myöhemmin maksettavaa etuutta pidetään

työsuorituksen vastikkeen osana (PeVL 9/1999 vp, s. 2/1, PeVL 60/2002 vp, s. 2/1).

Perustuslakivaliokunta on todennut eläkeoikeuksien perustuslainsuojassa olevan kysymys

nimenomaan ansaituksi katsotun konkreettisen taloudellisen edun, ei sen sijaan esimerkiksi

tietyn voimassa olevan eläkejärjestelmän suojaamisesta. Valtiosäännön mukaisena lähtökohtana

on siten pidetty sitä, että tavallisella lailla voidaan säätää eläkejärjestelmän sisällöstä myös

palvelussuhteessa oleviin vaikuttavasti. Tavallisella lailla järjestettäviin, jollei jostakin

erityisestä syystä muuta johdu, ovat kuuluneet muun muassa säännökset eläkelasta, eläkkeen

kertymisestä ja eläkkeiden tavoitetasosta. Tar-koitetunlaisen erityisen syyn on katsottu voivan
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muodostua lähinnä siitä, että eläkejärjestelyn muutokset toteutetaan tavalla, joka joltain osin

saisi aikaan ansaittuina pidettävien elälce-etujen kohtuuttoman heikentymisen (PeVL 13/1995

vp, s. 2/1, PeVL 60/2002 vp, s. 2/II).

Esityksessä on pääasiassa kysymys vuoden 2005 alussa voimaan tulleen työeläke-

uudistuksen lainsäädäntöteknisestä tarkistuksesta. Tarkoitus on selkeyttää sääntelyä kokoamalla

säännökset yksityisten alojen palkansaajien työeläketurvasta yhteen lakiin.

Ehdotetut muutokset eläketurvan sisältöön ovat merkitykseltään vähäisiä. Esityksen 2.

lakiehdotus sisältää muun ohella sellaisia siirtymäsäännöksiä, jotka asianmukaisella tavalla

pehmentävät ehdotettujen muutosten vaikutuksia eläkkeensaajille. Sääntelystä ei valiokunnan

vakiintuneen käytännön valossa ole huomautettavaa omaisuudensuojan näkökulmasta.

Perustuslain 19 §:n 2 momentin mukaan lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon

turvaan muun muassa työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä huoltajan menetyksen

perusteella. Perustuslaki asettaa lainsäätäjälle velvoitteen taata jokaiselle perustoimeentulon

turvaa tarvitsevalle subjektiivinen oikeus tällaiseen julkisen vallan järjestämään turvaan (PeVM

25/1994 vp, s. 10/11). Perustoimeentuloa turvaavien järjestelmien tulee olla sillä tavoin kattavia,

ettei synny väliinputoajaryhmiä (HE 309/1993 vp, s. 70/11). Perustuslain 19 §:n 2 momentissa ei

kuitenkaan turvata esimerkiksi jotakin työeläkejärjestelmää sinänsä vaan ylipäätään yksilön

oikeutta perustoimeentulon turvaan (PeVL 60/2002 vp, s. 4/1). Ehdotettu sääntely ei muodostu

tältä kannalta ongelmalliseksi.

Vuoden 2005 alussa voimaan tullut työeläkeuudistus on säädetty perustuslakivaliokunnan

myötävaikutuksella (PeVL 60/2002 vp). Valiokunta on tuolloin arvioinut esimerkiksi elinaika-ja

palkkakerrointen käyttöön perustuvaa sääntelyä. Esityksen 1. lakiehdotuksen 82 ja 83 sekä 96—

100 §:n säännökset näistä kertoimista ovat sisällöltään valiokunnan aiemmin esittämien kantojen

mukaisia.

Työeläkevakuutusmaksu. Yksityisten alojen palkansaajien työeläketurva ehdotetaan

kustannettavaksi nykyiseen tapaan työnantajan ja työntekijän osuuksista koostuvalla

työeläkevakuutusmaksulla (1. lakiehdotuksen 152 §). Pääasiallinen rahoitusvastuu eläketurvasta

kuuluu työnantajalle.

Perustuslakivaliokunta on pitänyt tällaista ansioeläkejärjestelmän sisällä tapahtuvaa

kustannusvastuun jakamista työnantajien ja työntekijöiden kesken tavallisella lailla
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säänneltävänä asiana. Valiokunta on lisäksi katsonut, ettei tämän järjestelmän mukaisia

eläkemaksuja voida pitää valtiosääntöoikeudellisessa mielessä veroina (PeVL 8/1992 vp, s. 1—

2). Kysymys on perusluonteeltaan yksityisoikeudellisten vakuutusmaksujen ja työstä

maksettavien osavastikkeiden yhdistelmästä, josta eläkelaitoksille kertyneet varat tuloutetaan

viime kädessä vakuutetuille heidän ansaitsemina eläkkeinä (ks. myös PeVL 7/2005 vp, s. 7—8).

Eläketurvakeskus

Eläketurvakeskus on 3. lakiehdotuksen 1 §:n mukaan yksityisten alojen työeläketurvan

toimeenpanon ja kehittämisen yhteiselin, jolla on 2 § :n perusteella runsaasti julkisia hal-

lintotehtäviä. Osaan niistä liittyy julkisen vallan käyttöä.

Eläketurvakeskus ei ole viranomainen. Kysymys on siten julkisen hallintotehtävän

antamisesta muulle kuin viranomaiselle, mikä tässä tapauksessa on — kun otetaan huomioon

Eläketurvakeskuksen historia ja nykyinen asema yksityisten alojen työeläkejärjestelmässä —

lähtökohtaisesti valiokunnan mielestä perustuslain 124 §:ssä tarkoitetulla tavalla "tarpeen

tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi".

Eläketurvakeskus kuuluu hallinnon yleislakien, kuten hallintolain, kielilain ja vi-

ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain soveltamisalaan. Lakiehdotuksissa ovat

säännökset oikeudesta hakea muutosta Eläketurvakeskuksen päätökseen (3. lakiehdotuksen 3 §

ja 1. lakiehdotuksen 128 §), minkä lisäksi asioita Eläketurvakeskuksessa käsittelevät ovat

rikosoikeudellisessa virkavastuussa. Sääntely täyttää perustuslain 124 §:ssä säädetyt

perusoikeuksien, oikeusturvan tai hyvän hallinnon muodolliset vaatimukset.

Valiokunta on h^än hallinnon vaatimusten näkökulmasta kiinnittänyt huomiota siihen, että

Eläketurvakeskuksen valvottavat (3. lakiehdotuksen 2 §:n 2 momentin 11 kohta) yksityisten

alojen eläkelaitokset vastaavat keskuksen kustannuksista (3. lakiehdotuksen 5 § ja 1.

lakiehdotuksen 180 §). Tällainen järjestely ei kokonaisuutena tarkastelien ole aivan

ongelmatonta valvonnan puolueettomuuteen, uskottavuuteen ja muuhun asianmukaisuuteen

liittyvien vaatimusten kannalta. Eläketurvakeskuksen tehtävien lisääntyessä ja niiden

muuntuessa eläkelaitoksen yhteiselimen tehtävistä entistä selvemmin julkisiksi hallintotehtäviksi

alkaa vastaavasti eläkelaitosten kustannusvastuu keskuksen toiminnasta saada

verovelvollisuudelle ominaisia piirteitä. Näistä syistä valtioneuvoston piirissä on valiokunnnan

mielestä syytä ryhtyä selvittämään Eläketurvakeskuksen rahoitusjärjestelmän
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muuttamismahdollisuuksia taikka mahdollisuuksia siirtää Eläketurvakeskuksen hallintotehtäviä

valtion viranomaisille tai järjestää Eläketurvakeskus osaksi valtion viranomaiskoneistoa.

Henkilötietojen suoja

f Ĵr Yleistä. Henkilötietojen suojasta säädetään perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan tar-

kemmin lailla. Perustuslakivaliokunta on vakiintuneesti pitänyt henkilötietojen suojan

kannalta tärkeinä sääntelykohteina ainakin rekisteröinnin tavoitetta, rekisteröitävien

henkilötietojen sisältöä, niiden sallittuja käyttötarkoituksia mukaan luettuna tietojen

luovutettavuus sekä tietojen säilytysaikaa henkilörekisterissä ia
rekisteröidyn oikeusturvaa. Näiden seikkojen sääntelyn lain tasolla tulee lisäksi olla

kattavaa ja yksityiskohtaista (PeVL 14/2002 vp, s. 2).

<yLO  * Henkilötietojen suojan kannalta merkityksellisiä säännöksiä sisältyy erityisesti 1.

lakiehdotuksen 14 lukuun tietojen antamisesta, saamisesta ja salassapidosta. Ehdotus

täyttää pääosiltaan perustuslakivaliokunnan aiemmassa käytännössä tällaiselle säänte-

lylle asetetut vaatimukset (PeVL 14/2002 vp, s. 2—6, PeVL 15/2002 vp, s. 2).

^ / , Oikeus saada tietoja. Eläkelaitoksella, Eläketurvakeskuksella ja muutoksenhakuelimellä on

1. lakiehdotuksen 198 §:n perusteella oikeus saada salassapitosäännösten ja tiedon

saantia koskevien muiden rajoitusten estämättä pykälän 1 kohdassa mainitulta toi-

mijalta asian ratkaisemiseksi välttämättömien tietojen lisäksi sellaiset tiedot, jotka

muuten ovat tarpeellisia 1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien toimeenpanossa.

Sääntelyyn ei perustuslakivaliokunnan aiemman käytännön valossa liity ongelmia siltä

osin kuin tietojensaantioikeus on säännöksessä rajattu asian ratkaisemista varten välttämättömiin

tietoihin. Muilta osin tietojensaantioikeus kohdistuu tehtävien toimeenpanossa tarpeellisiin

tietoihin. Perustuslakivaliokunta on pitänyt tällaisessa hyvin väljässä ja ulottuvuudeltaan laajassa

sääntely-yhteydessä erityisen tärkeänä, että tietojensaantioikeutta ei erikseen sanonnallisesti

venytetä ja että tietojensaantioikeus rajataan koskemaan ainoastaan välttämättömiä tietoja.

Pykälän tarkistaminen tällä tavoin on edellytys lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä (PeVL 14/2002 vp, s. 3—4, PeVL 15/2002 vp, s. 2/1). — Sama

säätämisjärjestyshuomautus on tehtävä 1. lakiehdotuksen 199 §:n 1 momentista.
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Tietojensaantioikeus kohdistuu 1. lakiehdotuksen 198 §:n perusteella myös lääkärillä ja

muilla vastaavilla 2 kohdassa mainituilla toimijoilla oleviin tietoihin eläkkeensaajan

potilasasiakirjoista, kuntoutuksesta, terveydentilasta, hoidosta ja työkyvystä.

juamRuuuaaio murats n.yiia, tiia jvyaymys un vaiLianiaiiOimai.il ncuuisia, muu» Cl SC,

miltä kannalta välttämättömiä tietoja säännös koskee. Pykälää on tältä osin tarpeen tarkistaa

(PeVL 14/2002 vp, s. 4/1).

Eläketurvakeskuksella on 1. lakiehdotuksen 199 §:n 1 ja 2 momentin perusteella oikeus

saada työnantajien ja eläkelaitosten valvontaa varten erinäisiä tietoja veroviranomaisilta

joukkotietoina. Esityksen perusteluista käy ilmi, että näin saatuja tietoja on tarkoitus käyttää

muun ohella vertailuseulontojen tekemiseen. Vertailuseulonta taas merkitsee käytännössä

veroviranomaisilta saatujen joukkotietojen yhdistämistä Eläketurvakeskuksen käytettävissä

oleviin muihin rekistereihin. Perustuslakivaliokunta on aiemmin katsonut, ettei pelkkä

perustelumaininta riitä rekisteritietojen yhdistelyperus-teeksi, vaan tästä tulee säätää laissa

(PeVL 14/2002 vp, s. 5/II). Lakiehdotusta on näin ollen tarpeen täydentää säännöksillä, joiden

perusteella rekisteritietojen yhdistäminen on laissa mainittavien hyväksyttävien tarkoitusten

saavuttamiseksi mahdollista. Lakiin on lisäksi aiheellista ottaa säännökset yhdistettyjen tietojen

säilytysajasta sekä kiellosta luovuttaa yhdistettyjä henkilötietoja edelleen.

<%£T< Asiakirjojen säilyttäminen. Sosiaali-ja terveysministeriön asetuksella voidaan 1. la-

kiehdotuksen 218 §:n nojalla säätää eläketurvan järjestämiseen ja eläkeasiaan

liittyville asiakirjoille sellainen säilytysaika, joka ei vaaranna työntekijän tai hänen

edunsaajansa oikeutta eläkkeeseen.

C)?̂ Perustuslakivaliokunnan käytännössä on vakiintuneesti katsottu

henkilörekiste-

riin otettavien tietojen säilytysajat seikoiksi, joista on perustuslain 10 §:n 1

momentin mukaan säädettävä lailla (esim. PeVL 35/2004 vp, s. 2/II). Tavallisen

lainsäätämisjärjestyksen käytön edellytyksenä siten tältä osin on, että

asetuksenantovaltuus poistetaan lakiehdotuksesta. Mahdollisesti tarvittavat

erityissäännökset henkilötietoja sisältävien asiakirjojen säilytysajoista tulee antaa

lailla.
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^i Rekisteritiedon oikaiseminen. Rekisteröidyt tiedot työsuhteen alkamis- ja päättymis-

ajasta oikaistaan 1. lakiehdotuksen 145 §:n mukaan vain työnantajan ilmoituksen perus-

teella. Ehdotus merkitsee poikkeusta virheellisen tiedon oikaisua koskevista henkilötie-

tolain 29 §:n säännöksistä. Niiden mukaan rekisterinpitäjän on nimittäin ilman aiheeton-

ta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai

täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpee-

ton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

* Ehdotus on ongelmallinen Euroopan neuvoston tietosuojasopimuksen 5 ja 8

artik-

lan määräysten kannalta henkilötietojen oikeellisuudesta ja oikeudesta saada

virheellinen rekisteritieto oikaistuksi. Sääntelyä on siksi täydennettävä säännöksillä

rekisteröidyn henkilön oikaisuoikeudesta. Vaihtoehtoisesti 145 § on poistettava

lakiehdotuksesta, jolloin sääntely jää tältä osin henkilötietolain yleissäännösten

varaan.

Muutoksenhakurajoitukset

Eläkelaitoksen päätökseen ammatillisen kuntoutuksen sisällöstä ja kuntoutusavustuksesta ei 1.

lakiehdotuksen 128 §:n 4 momentin mukaan saa hakea muutosta valittamalla.

Alle 63-vuotiaalla työntekijällä on lakiehdotuksen 25 §:ssä mainituilla edellytyksillä

oikeus saada työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi

tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta, jonka sisällöstä ehdotetaan säädettäväksi 26

§:ssä. Eläkelaitoksen päätös ammatillisen kuntoutuksen sisällöstä on mainittujen 25 ja 26 §:n

takia siinä määrin yhteydessä perustuslain 21 §:n 1 momentissa tarkoitettuun yksilön oikeuteen,

että valituskielto on valiokunnan mielestä poistettava lakiehdotuksesta.

Kuntoutusavustus on harkinnanvarainen etuus, joka lakiehdotuksen 31 §:n perusteella

voidaan myöntää kuntoutuspäätöksen antamisen ja kuntoutuksen alkamisen väliseltä ajalta sekä

kuntoutusjaksojen väliseltä ajalta samoin kuin kuntoutussuunnitelman laatimista varten.

Valituskielto ei etuuden harkinnanvaraisuuden takia ole sinänsä ongelmallinen perustuslain 21

§:n 1 momentin näkökulmasta. Perustuslakivaliokunta on käytännössään kuitenkin katsonut

perustuslain 21 §:n 2 momentissa turvatun muutoksenhakuoikeuden puoltavan tällaisiakin

etuuksia koskevien päätösten saattamista valitusmahdollisuuden piiriin (esim. PeVL 55/2002 vp,
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s. 4/1, PeVL 13/2005 vp, s. 3—4). Asiallisesti ottaen kysymys on esimerkiksi siitä, että

valitusmahdollisuus on tarpeen viranomaistoiminnan asianmukaisuuden ja muun

tasapuolisuuden valvomiseksi sekä soveltamiskäytännön yhdenmukaisuuden varmistamiseksi.

Valituskiellon poistamista on siksi harkittava vakavasti.
Muita seikkoja

Syrjintäkielto. Esityksen 2. lakiehdotuksen 19 §:ssä säädetään 1.7.1950 tai sitä ennen syntyneen

naislesken oikeudesta leskeneläkkeeseen. Ehdotus merkitsee, että miesleskel-lä ei ole samaa

oikeutta. Perustuslakivaliokunta on aiemmin pitänyt tällaista sääntelyä sukupuoleen perustuvana

erotteluna, jolle ei ole perustuslain 6 §:n 2 momentin mukaista hyväksyttävää perustetta (PeVL

13/1995 vp, s. 3/II). Säännös on muutettava sukupuolineutraaliksi, jotta 2. lakiehdotus voidaan

tältä osin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Vakuuttamisen valvonta. Työnantajaan kohdistuvan vakuuttamisvelvollisuuden yleis-valvonta

kuuluu 1. lakiehdotuksen 186 §:n 1 momentin mukaan Eläketurvakeskukselle. Eläkelaitoksen

tehtävänä taas on 1. lakiehdotuksen 187 §:n 1 momentin perusteella valvoa, että eläketurvan

laitoksessa järjestänyt työnantaja täyttää käsiteltävänä olevan lain mukaiset velvoitteensa.

Sääntelystä ei sinänsä ole huomautettavaa perustuslain 124 §:n näkökulmasta.

Eläkelaitoksen tehtävä näyttäisi kuitenkin 187 §:n 1 momentin sanamuodon perusteella

muodostuvan verraten laajaksi, koska siinä— toisin kuin 186 §:n 1 momentissa — viitataan

yleisesti työntekijän eläkelain mukaisiin työnantajan velvollisuuksiin. Perustelujen mukaan

tarkoitus kuitenkin on, että eläkelaitos valvoo vain vakuuttamisvelvollisuuden täyttämistä omien

asiakkaittensa osalta. Säännöksen sanamuotoa on tarpeen täsmentää esityksen tarkoitusta

paremmin vastaavaksi.

Eläkelaitos ja Eläketurvakeskus voivat 187 §:n 2 momentin nojalla sopia valvonnan

tarkemmasta toimeenpanosta. Sopimismahdollisuus voi valiokunnan mielestä koskea vain

esimerkiksi valvonnan asianmukaiseen järjestämiseen liittyviä käytännön seikkoja. Säännöksen

perusteella ei sen sijaan ole perustuslain 2 §:n 3 momentin takia mahdollista tehdä sopimuksia

esimerkiksi eläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen toimivalumksista tai tehtävistä (PeVL

52/2001 vp, s. 5). Näin ymmärrettynä ja sovellettuna sääntely ei muodostu perustuslain kannalta

ongelmalliseksi.
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Kotirauhan suoja. Esityksen 1. lakiehdotuksen 188 §:stä ilmenee välillisesti, että siinä mainittu

tarkastus ei käytännössä voi ulottua perustuslain 10 §:n 1 momentissa turvatun kotirauhan piiriin

kuuluviin tiloihin. Valiokunta on aiemmin katsonut, että tarkastuskohteen tämän kaltaisesta

rajauksesta on syytä ottaa lakiin maininta (PeVL 36/2004 vp, s. 4/II, PeVL 37/2004 vp, s. 3/II).

Ehdotusta on tärkeää täydentää näin, etenkin kun asuntoon kohdistuvia tarkastusvaltuuksia

voidaan valiokunnan käytännön mukaan antaa tavallisella lailla vain viranomaisille (PeVL

46/2001 vp, s. 4—5, PeVL 48/2001 vp, s. 3/11).

Selvitys työkyvyttömyyden jatkumisesta. Eläkkeensaaja on 1. lakiehdotuksen 46 §:n perusteella

velvollinen käymään eläkelaitoksen määräyksestä työkyvyttömyyden jatkumisen selvittämistä

varten tutkittavana lääkärin luona tai pykälässä mainitussa laitoksessa, jos eläkelaitoksella on

syytä olettaa, että eläkkeensaajan työkyky on palautunut.

Sääntely puuttuu eläkkeensaajan itsemääräämisoikeuteen samoin kuin perustuslain 7 §:ssä

turvattuihin henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen (esim. PeVL 39/2001 vp, s.

2/1). Sen vuoksi ei oie asianmukaista, että eläkkeensaajan velvollisuus perustuu ehdotetulla

tavalla eläkelaitoksen oletukseen. Perustelujen mukaan määräys tutkittavana käymisestä tulisi

kyseeseen vain poikkeuksellisissa tapauksissa. Sääntelyä on aiheellista täydentää tätä tarkoitusta

vastaavalla maininnalla esimerkiksi niin, että määräyksen antaminen edellyttää perusteltua

syytä.

Ohjeiden antaminen. Vakuutusvalvontavirasto voi 3. lakiehdotuksen 15 §:n 3 momentin

perusteella antaa ohjeita saman pykälän 1 momentin soveltamisesta. Valiokunta on pitänyt

tällaisia säännöksiä tarpeettomina, koska viranomainen voi laissa säädetyn tehtävänsä alalla

antaa ohjeita ilman eri valtuuttakin (PeVL 6/2003 vp, s. 4/1, PeVL

20/2004 vp, s, 4/1). Ohjeiden antamista tarkoittavat säännökset ovat lisäksi omiaan hä-

märtämään lain nojalla annettavaan viranomaismääräykseen sisältyvien velvoittavien

oikeussääntöjen ja suositusluonteisten ohjeiden välistä eroa. Säännös ohjeiden antamisesta on

asianmukaista poistaa lakiehdotuksesta. Vaihtoehtoisesti säännöstä tulee tarkistaa niin, että

virasto voi sen nojalla tarvittaessa antaa pykälän 1 momenttia tarkempia määräyksiä.

Samoista syistä on asianmukaista poistaa 1. lakiehdotuksen 183 §:n 4 momentin ja 3.

lakiehdotuksen 2 §:n 1 momentin 6 kohdan säännökset Eläketurvakeskuksen tehtävästä antaa

ohjeita. Valtuudet ovat erityisen ongelmallisia siksi, että lain nojalla annetut ohjeet on
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mahdollista ymmärtää sitoviksi määräyksiksi, eikä Eläketurvakeskus ole sellainen muu

viranomainen, joka perustuslain 80 §:n 2 momentin nojalla voidaan lailla valtuuttaa antamaan

oikeussääntöjä.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä, 1. ja 2. lakiehdotus kuitenkin

vain, jos valiokunnan 1. lakiehdotuksen 198 §:n 1

kohdasta, 199 §:n 1 momentista ja 218 §:stä sekä 2.

lakiehdotuksen 19 §:stä tekemät

valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan

asianmukaisesti huomioon.
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