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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä henkilös-
tön asemaa koskevista eläkejärjestelyistä valtion ammatil-
listen erityisoppilaitosten ylläpidon siirtyessä valtiolta yk-
sityiselle yhteisölle ja säätiöille 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
eräistä henkilöstön asemaa koskevista eläke-
järjestelyistä valtion ammatillisten erityisop-
pilaitosten ylläpidon siirtyessä valtiolta yksi-
tyiselle yhteisölle ja säätiöille. Esityksen mu-
kaan valtion ammatillisten erityisoppilaitos-
ten ylläpidon siirtyessä 1 päivästä tammikuu-
ta 2009 lukien yksityiselle yhteisölle ja sää-
tiöille, niiden palveluksessa siirtohetkellä 
olevat ennen vuotta 1980 syntyneet henkilöt 
pysyvät valtion eläkejärjestelmän piirissä 
niin kauan kuin he ovat työsuhteessa johon-
kin edellä tarkoitettuun vastaanottavaan kou-
lutuksen järjestäjäorganisaatioon. Muu hen-
kilöstö siirtyy työntekijän eläkelain piiriin. 

Uudet työsuhteet henkilön syntymävuodes-
ta riippumatta tulevat työntekijän eläkelain 
piiriin. Jos uusi työntekijä tulleessaan on tai 
on ollut kuluvan tai sitä edeltävän kalenteri-
vuoden aikana valtion eläkejärjestelmän pii-
rissä ja on syntynyt ennen vuotta 1980, hän 
pysyy valtion eläkejärjestelmän piirissä niin 
kauan kuin hän on työsuhteessa johonkin 
edellä tarkoitettuun koulutuksen järjestäjäor-
ganisaatioon. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 
se on hyväksytty ja vahvistettu, viimeistään 1 
päivänä tammikuuta 2009. 

————— 
 
 

PERUSTELUT 

1  Valt ion ammati l l isten  erityisop-
pilai tosten yl läpitäjävaihdos 

Valtioneuvoston vuosille 2007—2012 hy-
väksymän koulutuksen ja tutkimuksen kehit-
tämissuunnitelman mukaan ammatillisen 
koulutuksen järjestämisverkon palvelukykyä 
vahvistetaan ammattiopistostrategian mukai-
sesti muodostamalla koulutuksen järjestäjistä 
etupäässä alueellisia tai muutoin vahvoja 
ammattiopistoja, joiden toiminta kattaa kaik-
ki ammatillisen koulutuksen palvelut, kehit-
tämistoiminnot ja opetusyksiköt. Pitkälle eri-
koistuneiden koulutuksen järjestäjien toimin-
ta turvataan. Valtion ammatillisen erityisope-
tuksen järjestämistä ja työnjakoa selvitetään 
osana rakenteellista kehittämistä. Ratkaisut 
tehdään vuoden 2008 loppuun mennessä. 

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen 
ohjelman mukaan jatketaan ammatillisen 
koulutuksen järjestämisverkon kokoamista 

vahvoiksi kokonaisuuksiksi. Samalla turva-
taan pitkälle erikoistuneiden yksiköiden toi-
minta. 

Valtion vuoden 2008 talousarvioehdotuk-
sen mukaan ammattiopistostrategialla pyri-
tään riittävän vahvan rakenteellisen ja talou-
dellisen perustan muodostumiseen ammatilli-
sen koulutuksen järjestämiselle alueilla ja eri 
alojen koulutuksessa sekä koulutuksen vai-
kuttavuuden ja tehokkuuden lisäämiseen. 
Tarkoituksena on tehostaa toimia, joilla vah-
vistetaan ammatillisen koulutuksen järjestä-
jäverkon palvelukykyä. 

Opetusministeriö käynnisti syksyllä 2007 
hankkeen, jonka tavoitteena on valtion vuo-
den 2008 talousarvioehdotuksen sekä kehit-
tämissuunnitelman linjausten mukaisesti siir-
tää valtion ammatilliset erityisoppilaitokset 
ensisijaisesti osaksi muita ammatillisia eri-
tyisopetuksen järjestäjiä 1 päivästä tammi-
kuuta 2009 lukien. Siirtäminen liittyy tavoit-



 HE 161/2008 vp  
  

 

2 

teeseen edistää ammatillisen koulutuksen ke-
hittämistä kokonaisuutena ja vauhdittaa jär-
jestämisverkon kokoamista. Erityisopetuksen 
määrällinen kasvu ja erilaisen tuki- ja palve-
lutarpeen lisääntyminen asettavat toiminnal-
lisia ja talouteen kohdistuvia uusia haasteita. 

Tavoitteena on muodostaa riittävän vahvo-
ja ja toimintakykyisiä koulutuksen järjestä-
misorganisaatioita erityisopetuksen laadun ja 
saatavuuden sekä pitkäjänteisen rahoituksen 
turvaamiseksi. Näin voidaan myös vahvistaa 
ammatillisten erityisoppilaitosten roolia am-
matillisen erityisopetuksen kehittämis-, oh-
jaus- ja tukitehtävissä. 

Opetusministeriö ja vastaanottavat koulu-
tuksen järjestäjät sopivat ylläpitäjävaihdok-
seen liittyvistä luovutusehdoista 16 päivänä 
kesäkuuta 2008 allekirjoitetuilla sopimuksil-
la.  Opetusministeriö teki 16 päivänä kesä-
kuuta 2008 ylläpitäjävaihdokseen liittyvät 
koulutuksen järjestämislupapäätökset. Yllä-
pitäjävaihdokset tapahtuvat 1 päivästä tam-
mikuuta 2009 lukien seuraavasti: 

– Perttulan erityisammattikoulu siirtyy Kii-
pulasäätiön ylläpidettäväksi 

– Alavuden erityisammattikoulu siirtyy 
Hengitysliitto Heli ry:n ylläpidettäväksi 

– Arlainstituutti siirtyy Orton Invalidisää-
tiön ylläpidettäväksi ja 

– Kuhankosken erityisammattikoulu ja Au-
ra-Instituutti siirtyvät S. ja A. Bovalliuksen 
säätiölle. 
 
2  Eräitä e läkejärjes tely itä  oppila i-

tosten yl läpitäjävaihdoksissa 

Julkisen sektorin eläkejärjestelmien välisis-
sä siirroissa on noudatettu eläketurvan jatku-
vuusperiaatetta. Jatkuvuusperiaatteella pyri-
tään siihen, että siirtyvän henkilöstön eläke-
turva määräytyisi yksityistämistä edeltävältä 
ajalta siten, kuin se olisi määräytynyt, jos 
henkilö olisi jatkanut valtion palveluksessa 
eläketapahtumaan asti. 

Eläketurvan jatkuvuusperiaatetta toteutet-
tiin kunnallistettaessa valtion oppilaitoksia 
1990-luvulla. Tämä toteutettiin eräistä henki-
löstön asemaa koskevista järjestelyistä kun-
nallistettaessa opetusministeriön hallin-
nonalaan kuuluvia ammattioppilaitoksia an-
netulla lailla (1422/1994). Mainitun lain mu-
kaan valtion ammatillisen oppilaitoksen kun-

nallistamisen yhteydessä kunnallisen oppilai-
toksen palvelukseen siirtyvän 31 päivän jou-
lukuuta 1939 jälkeen syntyneen henkilön val-
tion palvelukseen perustuva eläketurva mää-
räytyi kunnallistamista edeltävältä ajalta siten 
kuin se olisi määräytynyt, jos hän olisi jatka-
nut valtion palveluksessa eläketapahtumaan 
asti. Sama koski myös valtion eläkejärjestel-
män piiriin kuuluvasta yksityisen ammatilli-
sen oppilaitoksen palveluksesta kunnallista-
misen yhteydessä kunnallisen ammatillisen 
oppilaitoksen palvelukseen siirtyvää. Edelly-
tyksenä oli, että kunnallinen palvelus jatkui 
yhdenjaksoisena eläketapahtumaan asti. La-
kia sovellettiin tapauksiin, joissa kunnallis-
taminen on tapahtunut 31 päivän joulukuuta 
1992 jälkeen ja ennen 1 päivää tammikuuta 
1998. 

Lisäeläketurvan jatkuvuusperiaate toteutet-
tiin myös valtion ammatillisten oppilaitosten 
yksityistämisen yhteydessä valtion palveluk-
sen osalta erityislailla samaan tapaan kuin 
valtion oppilaitosten kunnallistamisen yhtey-
dessä (laki eräistä henkilöstön asemaa kos-
kevista järjestelyistä yksityistettäessä ope-
tusministeriön hallinnonalaan kuuluvia am-
matillisia oppilaitoksia ja muodostettaessa 
yksityisiä ammattikorkeakouluja; 451/1996). 
Lailla säilytettiin tuolloin voimassa olleen 
valtion eläkelain (280/1966), jäljempänä 
vanha valtion eläkelaki, mukainen eläketurva 
yksityistämistä edeltävältä ajalta sellaisena 
kuin se olisi ollut ilman yksityistämistä. 

Eduskunta edellytti vastauksessaan halli-
tuksen esitykseen valtion eläkelain muutta-
misesta (HE 96/1993 vp), että julkisen sekto-
rin eläkkeiden yhteyden purkaminen ja lai-
toksen ylläpitäjän mahdollisesta muuttumi-
sesta aiheutuvat ongelmat selvitetään yhteis-
työssä työmarkkinaosapuolten kanssa ja ryh-
dytään tarpeellisiin säädösmuutoksiin, jotta 
voidaan varmistaa edunsaajien kannalta koh-
tuulliset ratkaisut. 
 
 
3  Valt ion ammati l l isten  erityisop-

pi lai tosten eläketurvan järjes-
täminen 1 päivästä tammikuuta 
2009 lukien 

Lähtökohtana on, ettei valtion ammatillis-
ten erityisoppilaitosten henkilöstön eläketur-
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va heikkene ylläpitäjävaihdoksen vuoksi val-
tion palveluksessaoloajalta. 

Valtion ammatillisten erityisoppilaitosten 
siirtohankkeessa vastaanottavien koulutuksen 
järjestäjien oikeudellinen muoto on yksityis-
oikeudellinen. Eläkkeen kannalta tämä mer-
kitsisi valtion ammatillisten erityisoppilaitos-
ten henkilöstön siirtymistä valtion eläkelain 
(1295/2006) piiristä työntekijän eläkelain 
(395/2006)) piiriin. Valtion eläkelain piiriin 
jääminen edellyttää, että poikkeuksesta sää-
detään laissa. Mikäli henkilöstö siirtyy työn-
tekijän eläkelain piiriin ja eläketurvan taso 
halutaan säilyttää, voidaan eläketurvan taso 
säilyttää ottamalla lisäeläkevakuutus yksityi-
sestä eläkeyhtiöstä. Tällä on kompensoitu li-
säeläketurvan menetys. Yleensä henkilöstön 
siirtyessä pois valtion eläkelain piiristä valtio 
on maksanut lisäeläketurvan kustannukset 
uudelle työnantajalle. 

Opetusministeriössä on parhaillaan valmis-
teltavana yliopistolainsäädännön kokonais-
uudistus. Tavoitteena on lisätä yliopistojen 
taloudellista autonomiaa muodostamalla ny-
kyisin valtion tilivirastoina toimivista yli-
opistoista itsenäisiä julkisoikeudellisia lai-
toksia. Uudella yliopistolailla säädettäisiin 
yliopistojen uudesta oikeushenkilöasemasta, 
hallinnosta, toiminnan rahoituksesta ja ohja-
uksesta sekä yliopistojen tutkimukseen ja 
opetukseen, opiskelijoihin ja henkilöstöön 
liittyvistä seikoista Tarkoituksena on, että 
uusi yliopistolaki ja siihen liittyvät lait tulisi-
vat voimaan 1 päivästä elokuuta 2009 lukien. 
Yliopistolain voimaanpanosta annettavassa 
laissa on tarkoitus säätää muun ohella yli-
opistojen henkilöstön eläketurvasta. Yliopis-
tojen henkilöstön eläketurvan järjestämisessä 
lähtökohtana on, että yliopistojen siirtymisen 
hetkellä niiden palveluksessa olevat ennen 
vuotta 1980 syntyneet henkilöt pysyvät valti-
on eläkejärjestelmän piirissä niin kauan kuin 
ovat työsuhteessa johonkin yliopistoon. Muu 
henkilöstö siirtyisi yksityisen eläkejärjestel-
män piiriin. 

Talouspoliittisen ministerivaliokunta puolsi 
18 päivänä kesäkuuta 2008 valtion ammatil-
listen erityisoppilaitosten henkilöstön eläke-
turvan järjestämistä lainsäädännöllä vastaa-
valla tavalla kuin yliopistojen osalta.   

Valtion ammatillisten erityisoppilaitosten 
henkilöstön eläketurvan säilyminen esitetään 

toteutettavaksi ehdotettavalla lailla. Tarkoi-
tuksena olisi, että valtion ammatillisten eri-
tyisoppilaitosten ylläpidon siirtyessä valtiolta 
1 päivästä tammikuuta 2009 lukien yksityi-
selle yhteisölle tai säätiölle, niiden palveluk-
sessa siirtohetkellä olevat ennen vuotta 1980 
syntyneet henkilöt pysyisivät valtion eläke-
järjestelmän piirissä niin kauan kuin he ovat 
työsuhteessa johonkin edellä tarkoitettuun 
vastaanottavaan koulutuksen järjestäjäorga-
nisaatioon. Vastaanottavilla koulutuksen jär-
jestäjäorganisaatioilla tarkoitetaan tässä esi-
tyksessä Kiipulasäätiötä, Hengitysliitto Heli 
ry:tä, Orton Invalidisäätiötä ja S. ja A. Boval-
liuksen säätiötä. Valtion eläkelain soveltami-
nen jatkuisi, vaikka henkilö siirtyisi muun 
vastaanottavan koulutuksen järjestäjäorgani-
saation palvelukseen. Muu henkilöstö eli 31 
päivän joulukuuta 1979 jälkeen syntyneet 
siirtyisivät työntekijän eläkelain piiriin. 

Palvelussuhteen yhdenjaksoisuusvaatimuk-
sesta on aikoinaan säädetty vanhan valtion-
eläkelain 1 §:n 4 momentissa (muutettuna 
lailla 379/2004). Vuoden 2005 eläkeuudis-
tuksen yhteydessä loppukarenssivaatimus 
muutettiin yhdenjaksoisuusvaatimukseksi, 
joka nyt täyttyy pelkästään, jos palveluksesta 
saatu ansio ylittää 6 744 euroa (vuoden 2008 
tasossa) vuoden aikana. Valtion eläkelain 
niin sanottujen vanhojen edunsaajien asema 
halutaan turvata. Uudet työsuhteet tulisivat 
henkilöstön syntymävuodesta riippumatta 
työntekijän eläkelain piiriin. Mikäli uusi 
työntekijä olisi tai olisi ollut kuluvan tai sitä 
edeltävän kalenterivuoden aikana valtion 
eläkelain soveltamisen piirissä ja syntynyt 
ennen vuotta 1980, pysyisi hän valtion eläke-
lain piirissä niin kauan kuin hän olisi työsuh-
teessa johonkin vastaanottavaan koulutuksen 
järjestäjään tai sellaisessa palveluksessa, jo-
hon sovelletaan valtion eläkelakia. 

Valtion eläkesäännöksiä olisi tarkoitus so-
veltaa vain eläketapahtumaansa saakka jat-
kuvassa työsuhteessa vastaanottavaan koulu-
tuksen järjestäjäorganisaatioon olevaan työn-
tekijään. 
 
4  Esityksen vaikutukset  

Valtion eläkejärjestelmän piiriin ennen 
vuotta 1993 tulleen henkilöstön eläketurva 
voi heikentyä, jos he siirtyisivät työntekijän 
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työeläkelain piiriin. Näillä henkilöillä ennen 
vuotta 1995 kartutettu eläketurva on 2,2 pro-
senttia vuodessa, jos he jäävät eläkkeelle 
suoraan valtion eläkelain piiristä. Jos eläke-
järjestelmä muuttuisi, eläketurva olisi 2 pro-
senttia vuodessa ja sen saisi 65 vuoden iässä. 

Eräillä valtion eläkelain piiriin kuuluvilla 
ammattiryhmillä on ollut oikeus valita erityi-
nen eläkeikä. Ammattinimikkeet, joissa on 
voimassa kyseinen eläkeikä on lueteltu 1 
päivänä heinäkuuta 1989 lukien kumotussa 
valtion eläkeasetuksen (611/1966) 5 §:ssä. 
Oikeus ammatilliseen erityiseläkeikään on 
säilytetty valtion eläkelain muuttamisesta an-
netun lain (1528/1993) voimaantulosäännök-
sissä sekä valtion eläkelain voimaanpano-
säännöksissä. Valtion ammatillisissa erityis-
oppilaitoksissa on nelisenkymmentä henki-
löä, joilla on oikeus erityiseen eläkeikään. 

Valtion ammatillisten erityisoppilaitosten 
henkilöstön siirtyminen työntekijän eläkelain 
piiriin johtaisi siihen, että siirtymisen jälkeen 
maksettavilla eläkemaksuilla rahoitettaisiin 
työeläkelain piiriin kuuluvia rahastoimatto-
mia eläkkeitä, koska eläkemaksuista noin 76 
prosenttia menee jo maksussa olevien työ-
eläkkeiden rahoittamiseen (työntekijän eläke-
lain tasausmaksu). 

Jos valtion ammatillisten erityisoppilaitos-
ten henkilöstö (yhteensä noin 500 henkilöä) 
siirtyisi työntekijän työeläkelain piiriin ja 
valtio korvaisi eläkehäviöt, kustannusvaiku-
tukset olisivat seuraavat: 

– Kertasuorituksena järjestettävän lisäelä-
keturvan kustannus olisi noin 2,5 miljoonaa 
euroa. Valtion ammatillisten erityisoppilai-
tosten kohdalla näitä kustannuksia ei voida 
kompensoida omaisuusjärjestelyin. Valtion 
oppilaitokset toimivat pääosin vuokratiloissa 
ja niiden irtaimen omaisuuden arvo on vä-
häinen ja opetuskäytössä, joten kustannukset 
jäisivät valtion vastattaviksi. 

– Työeläkelain tasausmaksun kustannus-
vaikutuksen arvioidaan olevan noin 2,5 mil-
joonaa euroa vuodessa noin 20 vuoden ajan. 

Tarkoituksenmukaisinta olisi järjestää val-
tion ammatillisten erityisoppilaitosten henki-
löstön eläketurva siten, että ennen tiettyä 
vuotta syntyneet henkilöt pysyisivät valtion 
eläkejärjestelmässä ja tätä nuoremmat siirtyi-
sivät työntekijän eläkelain piiriin. Tasaus-
maksun näkökulmasta tarkasteltuna valtion-
taloudelle selvästi edullisin vaihtoehto olisi 
rajan vetäminen vuonna 1980 syntyneisiin. 
Yliopiston voimaanpanolakiin ollaan esittä-
mässä tätä rajausvuotta. Valtion ammatillis-
ten erityisoppilaitosten osalta esitetään vas-
taavaa rajausvuotta. 
 
 
5   Valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkamiestyönä ope-
tusministeriössä. 

Esityksestä on kuultu valtiovarainministe-
riötä. Opetusministeriö järjesti 22 päivänä 
syyskuuta 2008 henkilöstöjärjestöjen kuule-
mistilaisuuden eläketurvan järjestämisestä. 
Järjestöjen edustajat kiinnittivät huomiota 
vanhan valtion eläkelain mukaiseen vanhan 
edunsaajan aseman turvaamiseen. 
 
 
6  Voimaantulo 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 
se on hyväksytty ja vahvistettu, viimeistään 1 
päivänä tammikuuta 2009. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

 

Laki 

eräistä henkilöstön asemaa koskevista eläkejärjestelyistä valtion ammatillisten erityisoppilai-
tosten ylläpidon siirtyessä yksityiselle yhteisölle ja säätiöille  

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

 
1 § 

Valtion ammatillisten erityisoppilaitosten 
ylläpidon siirtyessä 1 päivästä tammikuuta 
2009 yksityiselle yhteisölle ja säätiöille (vas-
taanottava koulutuksen järjestäjä) erityisop-
pilaitosten palveluksessa siirtohetkellä ole-
vaan henkilöön, joka on syntynyt ennen 1 
päivää tammikuuta 1980, sovelletaan valtion 
eläkelakia (1295/2006) niin kauan kuin hän 
on työsuhteessa johonkin vastaanottavaan 
koulutuksen järjestäjään tai on sellaisessa 
palveluksessa, johon sovelletaan valtion elä-
kelakia. 

Valtion ammatillisten erityisoppilaitosten 
palveluksessa 31 päivänä joulukuuta 2008 
olevaan, joka on syntynyt 31 päivän joulu-
kuuta 1979 jälkeen, sovelletaan työntekijän 
eläkelakia (395/2006) 1 päivästä tammikuuta 
2009. 

Henkilöön, joka tulee vastaanottavan kou-
lutuksen järjestäjän palvelukseen tämän lain 
voimaantulon jälkeen, sovelletaan valtion 
eläkelakia siten kuin 1 momentissa sääde-
tään, jos henkilöön hänen työsuhteeseen tul-
lessaan sovelletaan tai on kuluvan tai sitä 
edeltävän kalenterivuoden aikana sovellettu 
valtion eläkelakia ja henkilö on syntynyt en-
nen 1 päivää tammikuuta 1980.  

Henkilöön, joka tulee vastaanottavan kou-
lutuksen järjestäjän palvelukseen tämän lain 
voimaantulon jälkeen ja joka ei täytä molem-
pia 3 momentissa tarkoitettuja ehtoja, sovel-
letaan työntekijäin eläkelakia. 
 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 

200 . 

————— 
 

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2008 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Opetusministeri Sari Sarkomaa 
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