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Lak i

N:o 1043

lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1999

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työnte-

kijäin eläkelain (134/1962) 2 ja 11 §,
sellaisina kuin niistä on 11 § laeissa 526/1963, 357/1997 ja 97/1999, sekä
lisätään lakiin uusi 2 b, 2 c, 11 b—11 d ja 13 b § seuraavasti:

2 §
Tässä laissa säädetyn eläketurvan järjestä-

misestä huolehtii kullakin 1 §:n 1 momentis-
sa tarkoitetulla alalla toimiva työeläkekassa.
Asetuksella voidaan kuitenkin säätää, että
kahta tai useampaa alaa varten muodostetaan
yhteinen työeläkekassa taikka eläketurvasta
jollakin alalla huolehtii työntekijäin eläkelain
tarkoittamaa toimintaa harjoittava eläkelai-
tos. Sosiaali- ja terveysministeriön suostu-
muksella työeläkekassa voi ottaa hoitaakseen
tehtäviä, jotka liittyvät muidenkin kuin tä-
män lain piirissä olevien työntekijöiden elä-
keturvan toteuttamiseen. Työeläkekassa ei
saa harjoittaa muuta kuin edellä tarkoitettua
toimintaa.
Työeläkekassa on Vakuutusvalvontaviras-

ton valvonnan alainen ja sen ohjesääntö an-

netaan asetuksella. Kahdelle tai useammalle
työeläkekassalle voidaan antaa yhteinen oh-
jesääntö.

2 b §
Työeläkekassan päätösvaltaa käyttävät val-

tuuskunta ja hallitus, joissa puheenjohtajan
ohella on varapuheenjohtaja sekä alan työn-
antaja- ja työntekijäjärjestöillä yhtäläinen
edustus. Jos työeläkekassassa vakuutettavien
valtion työntekijöiden lukumäärä on suuri
suhteessa muiden samassa työeläkekassassa
vakuutettavien työntekijöiden lukumäärään,
valtuuskuntaan ja hallitukseen on valittava
vastaava suhteellinen määrä asianomaisten
valtion virastojen edustajia työnantajajärjes-
töjen edustajien asemesta. Valtuuskunnan
asettaa eläketurvakeskus. Valtuuskunta valit-
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see hallituksen puheenjohtajan, varapuheen-
johtajan ja muut jäsenet.
Hallitus voi asettaa eläke- ja sijoitusasioi-

den käsittelyä varten jaostoja ja käyttää apu-
naan asiantuntijoita. Hallituksella on oikeus
siirtää eläke- ja sijoitusasiat tai osa niistä
jaoston, toimitusjohtajan tai muun toimihen-
kilön ratkaistavaksi.
Valtuuskunnan puheenjohtajan tai varapu-

heenjohtajan on oltava työeläkevakuutustoi-
mintaan perehtynyt. Hallituksen jäsenen on
oltava hyvämaineinen ja hänellä on oltava
riittävä työeläkevakuutustoiminnan tuntemus.
Hallituksessa on oltava riittävä sijoitustoi-
minnan asiantuntemus. Mitä tässä laissa tai
asetuksessa, joka sisältää työeläkekassan oh-
jesäännön (846/1975), säädetään hallituksen
tai valtuuskunnan jäsenestä, sovelletaan vas-
taavasti varajäseneen.
Hallitus valitsee työeläkekassan toimitus-

johtajan. Toimitusjohtajan on oltava hyvä-
maineinen ja hänellä on oltava riittävä työ-
eläkevakuutustoiminnan, sijoitustoiminnan ja
liikkeenjohdon tuntemus. Jos työeläkekassal-
la on toimitusjohtajan sijainen, häneen so-
velletaan, mitä tässä laissa tai asetuksessa,
joka sisältää työeläkekassan ohjesäännön,
säädetään toimitusjohtajasta. Hallituksen jä-
seneltä ja toimitusjohtajalta on ennen nimi-
tystä saatava päivätty ja allekirjoitettu suos-
tumus tehtävään.
Mitä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun

lain (354/1997) 12 §:ssä säädetään työeläke-
vakuutusyhtiön johdon erityisistä kelpoisuus-
vaatimuksista, noudatetaan soveltuvin osin
työeläkekassaan.

2 c §
Valtuuskunnan tehtävänä on päättää työ-

eläkekassan toiminnan yleisistä suuntavii-
voista sekä valvoa työeläkekassan hallituk-
sen toimintaa.
Hallituksen tehtävänä on huolehtia työelä-

kekassan hallinnosta ja sen toiminnan asian-
mukaisesta järjestämisestä.
Toimitusjohtajan tulee hoitaa työeläkekas-

san juoksevaa hallintoa hallituksen antamien
ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimi-
tusjohtajan on huolehdittava siitä, että kir-
janpito on lain mukainen ja varainhoito luo-
tettavalla tavalla järjestetty.
Valtuuskunnan, hallituksen, toimitusjohta-

jan sekä 2 b §:n 2 momentissa tarkoitettujen
jaostojen tehtävistä säädetään tarkemmin
asetuksessa, joka sisältää työeläkekassan oh-
jesäännön.

11 §
Työeläkekassan sijoitustoiminnan on olta-

va itsenäistä ja sitä varten on oltava riittävä
henkilöstö toiminnan luonne ja laajuus huo-
mioon ottaen.
Työeläkekassan varoja ei saa käyttää sen

toiminnalle vieraaseen tarkoitukseen. Varat
on ensisijaisesti sijoitettava asianomaisen
alan tuotannollisiin tarkoituksiin. Työeläke-
kassalla ei ilman Vakuutusvalvontaviraston
suostumusta saa olla osake-enemmistöä osa-
keyhtiössä eikä vastaavaa määräämisvaltaa
muussa yrityksessä, jollei kysymyksessä ole-
van yrityksen toimintaa voida pitää vakuu-
tusliikkeeseen liittyvänä ja tämän kannalta
tarkoituksenmukaisena tai jollei kysymykses-
sä ole asunto- tai kiinteistöyhtiö.
Sijoituksia tehtäessä on huolehdittava sijoi-

tusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muu-
tettavuudesta sekä niiden asianmukaisesta
monipuolisuudesta ja hajauttamisesta. Täl-
löin noudatetaan lisäksi soveltuvin osin va-
kuutusyhtiölain (1062/1979) 10 luvun 3 §:n
sekä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain
15 §:n 2 momentin säännöksiä. Työeläke-
kassan on laadittava sijoitussuunnitelma nou-
dattaen soveltuvin osin, mitä työeläkevakuu-
tusyhtiöistä annetun lain 28 §:n 1 momentis-
sa säädetään.
Sijoitussuunnitelmasta on käytävä ilmi,

missä määrin työeläkekassa ostaa varainhoi-
topalveluja, sijoitustoiminnan asiantuntijapal-
veluja, aputoimintoja tai niihin rinnastettavia
muita palveluja.
Mitä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun

lain 25 §:ssä säädetään lainan tai vakuuden
antamisesta, noudatetaan soveltuvin osin
työeläkekassan lainan tai vakuuden antami-
sessa.
Sosiaali- ja terveysministeriö ja Vakuutus-

valvontavirasto antavat tarkemmat määräyk-
set tämän pykälän soveltamisesta noudattaen
vastaavasti, mitä vakuutusyhtiölain 10 luvun
3 §:ssä sekä työeläkevakuutusyhtiöistä anne-
tun lain 15 §:n 2 momentissa, 25 §:n 1 mo-
mentissa sekä 27 ja 28 §:ssä säädetään.

11 b §
Työeläkekassan toimintapääoma ja muut

eläkekassan vakavaraisuuteen vaikuttavat
seikat on järjestettävä vakuutettujen edut
turvaavalla tavalla ottaen huomioon tuottojen
ja kulujen todennäköinen vaihtelu sekä arvi-
oitavissa olevat muut epävarmuustekijät.
Työeläkekassan toimintapääoma ja vakava-

raisuusraja lasketaan soveltuvin osin työelä-
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kevakuutusyhtiöistä annetun lain 16 ja
17 §:n mukaisesti.
Jos työeläkekassan toimintapääoma on pie-

nempi kuin vakavaraisuusrajan kaksinkertai-
nen määrä, työeläkekassan hallituksen on
tehtävä suunnitelma työeläkekassan vakava-
raisuuden vahvistamiseksi.
Jos työeläkekassan toimintapääoma on pie-

nempi kuin vakavaraisuusraja, työeläkekas-
san on viipymättä toimitettava Vakuutusval-
vontaviraston hyväksyttäväksi taloudellisen
aseman tervehdyttämissuunnitelma.
Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem-

mat määräykset 1 ja 2 momentin soveltami-
sesta ja Vakuutusvalvontavirasto antaa tar-
kemmat määräykset 3 ja 4 momentissa tar-
koitetuista suunnitelmista.

11 c §
Mitä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun

lain 31 §:ssä säädetään työeläkevakuutusyh-
tiön varojen haltuunotosta, noudatetaan so-
veltuvin osin myös työeläkekassaan.

11 d §
Valtuuskunnan päätöksellä, joka on tehtä-

vä kahden kolmasosan enemmistöllä anne-
tuista äänistä, voidaan käyttää yleishyödylli-
seen tai siihen verrattavaan tarkoitukseen
varoja, joilla ei ole sanottavaa merkitystä
työeläkekassan varallisuusasemaan.

13 b §
Hallituksen ja valtuuskunnan jäsen, työelä-

kekassan toimitusjohtaja ja 2 b §:n 2 mo-
mentissa mainittu hallitukseen kuulumaton
henkilö on velvollinen korvaamaan vahin-
gon, jonka hän on toimessaan tahallisesti tai
tuottamuksesta aiheuttanut työeläkekassalle.
Sama koskee vahinkoa, joka tätä lakia, työ-
eläkekassan ohjesääntöä, sosiaali- ja terveys-
ministeriön tai Vakuutusvalvontaviraston
määräyksiä tai vakuutusta koskevia perustei-
ta rikkomalla on aiheutettu työeläkekassan
toimintapiiriin kuuluvalle tai kuuluneelle
henkilölle, eläkkeen tai muun etuuden saa-
jalle tai muulle henkilölle. Vahingonkor-
vauksen sovittelusta sekä korvausvastuun
jakautumisesta kahden tai useamman kor-
vausvelvollisen kesken on voimassa, mitä
vahingonkorvauslain (412/1974) 2 ja 6 lu-
vussa säädetään.
Työntekijän asemassa olevan vahingonkor-

vausvastuuseen on kuitenkin sovellettava
vahingonkorvauslain 4 luvun ja työsopimus-
lain (320/1970) 51 §:n säännöksiä työnteki-
jän korvausvastuusta.

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulu-
kuuta 1999.
Työeläkekassan on järjestettävä toimintan-

sa tämän lain mukaiseksi vuoden kuluessa
lain voimaantulosta.

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Eva Biaudet
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Lak i

N:o 1044

taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1999

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetun taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuu-

luvien työntekijäin eläkelain (662/1985) 2 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa
1056/1997,

muutetaan 2 §:n 2 momentti sekä 9 §,
sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 2 momentti viimeksi mainitussa laissa ja 9 § osaksi laeissa

358/1997 ja 98/1999, sekä
lisätään lakiin uusi 2 a, 2 b, 9 b—9 d ja 11 a § seuraavasti:

2 §
— — — — — — — — — — — — —
Tässä laissa säädetystä eläketurvasta huo-

lehtii esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden eri-
tyisryhmien eläkekassa. Esiintyvien taiteili-
joiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassa
on Vakuutusvalvontaviraston valvonnan alai-
nen ja sen ohjesääntö annetaan asetuksella.

2 a §
Eläkekassan päätösvaltaa käyttävät val-

tuuskunta ja hallitus, joissa puheenjohtajan
ohella on varapuheenjohtaja sekä yhtäläinen
edustus työnantaja- ja työntekijäjärjestöillä.
Valtuuskunnan asettaa eläketurvakeskus,
joka valitsee myös hallituksen puheenjohta-
jan ja varapuheenjohtajan.
Hallitus voi asettaa eläke- ja sijoitusasiain

käsittelyä varten jaostoja ja käyttää apunaan
asiantuntijoita. Hallituksella on oikeus siirtää
eläke- ja sijoitusasiat tai osa niistä jaoston,
toimitusjohtajan tai muun toimihenkilön rat-
kaistavaksi.
Valtuuskunnan puheenjohtajan tai varapu-

heenjohtajan on oltava työeläkevakuutustoi-
mintaan perehtynyt. Hallituksen jäsenen on
oltava hyvämaineinen ja hänellä on oltava
riittävä työeläkevakuutustoiminnan tuntemus.
Hallituksessa on oltava riittävä sijoitustoi-
minnan asiantuntemus. Mitä tässä laissa tai
esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityis-
ryhmien eläkekassan ohjesäännöstä annetus-
sa asetuksessa (762/1985) säädetään hallituk-
sen tai valtuuskunnan jäsenestä, sovelletaan
vastaavasti varajäseneen.
Hallitus valitsee eläkekassan toimitusjohta-

jan. Toimitusjohtajan on oltava hyvämainei-
nen ja hänellä on oltava riittävä työeläkeva-
kuutustoiminnan, sijoitustoiminnan ja liik-
keenjohdon tuntemus. Jos eläkekassalla on
toimitusjohtajan sijainen, häneen sovelletaan,
mitä tässä laissa tai 3 momentissa tarkoite-
tussa eläkekassan ohjesäännössä säädetään
toimitusjohtajasta. Hallituksen jäseneltä ja
toimitusjohtajalta on ennen nimitystä saatava
päivätty ja allekirjoitettu suostumus tehtä-
vään.
Mitä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun
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lain (354/1997) 12 §:ssä säädetään työeläke-
vakuutusyhtiön johdon erityisistä kelpoisuus-
vaatimuksista, noudatetaan soveltuvin osin
tässä laissa tarkoitettuun eläkekassaan.

2 b §
Valtuuskunnan tehtävänä on päättää esiin-

tyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien
eläkekassan toiminnan yleisistä suuntavii-
voista sekä valvoa eläkekassan hallituksen
toimintaa.
Hallituksen tehtävänä on huolehtia eläke-

kassan hallinnosta ja sen toiminnan asianmu-
kaisesta järjestämisestä.
Toimitusjohtajan tulee hoitaa eläkekassan

juoksevaa hallintoa hallituksen antamien oh-
jeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitus-
johtajan on huolehdittava siitä, että kirjanpi-
to on lain mukainen ja varainhoito luotetta-
valla tavalla järjestetty.
Valtuuskunnan, hallituksen, toimitusjohta-

jan sekä 2 a §:n 2 momentissa tarkoitettujen
jaostojen tehtävistä säädetään tarkemmin
esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityis-
ryhmien eläkekassan ohjesäännöstä annetus-
sa asetuksessa.

9 §
Eläkekassan sijoitustoiminnan on oltava

itsenäistä ja sitä varten on oltava riittävä
henkilöstö toiminnan luonne ja laajuus huo-
mioon ottaen.
Eläkekassan varoja ei saa käyttää sen toi-

minnalle vieraaseen tarkoitukseen. Varat on
ensisijaisesti sijoitettava työnantajille, joilla
on tämän lain piiriin kuuluvia työntekijöitä.
Sijoituksista päätettäessä on työnantajan
maksamat vakuutusmaksut otettava huomi-
oon. Eläkekassalla ei ilman Vakuutusvalvon-
taviraston suostumusta saa olla osake-enem-
mistöä osakeyhtiössä eikä vastaavaa määrää-
misvaltaa muussa yrityksessä, jollei kysy-
myksessä olevan yrityksen toimintaa voida
pitää vakuutusliikkeeseen liittyvänä ja tämän
kannalta tarkoituksenmukaisena tai jollei
kysymyksessä ole asunto- tai kiinteistöyhtiö.
Sijoituksia tehtäessä on huolehdittava sijoi-

tusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muu-
tettavuudesta sekä niiden asianmukaisesta
monipuolisuudesta ja hajauttamisesta. Täl-
löin noudatetaan lisäksi soveltuvin osin va-
kuutusyhtiölain (1062/1979) 10 luvun 3 §:n
säännöksiä sekä työeläkevakuutusyhtiöistä
annetun lain 15 §:n 2 momentin säännöksiä.
Eläkekassan on laadittava sijoitussuunnitel-
ma noudattaen soveltuvin osin, mitä työelä-

kevakuutusyhtiöistä annetun lain 28 §:n 1
momentissa säädetään.
Sijoitussuunnitelmasta on käytävä ilmi,

missä määrin eläkekassa ostaa varainhoito-
palveluja, sijoitustoiminnan asiantuntijapal-
veluja, aputoimintoja tai niihin rinnastettavia
muita palveluja.
Mitä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun

lain 25 §:ssä säädetään lainan tai vakuuden
antamisesta, noudatetaan soveltuvin osin
eläkekassan lainan tai vakuuden antamiseen.
Sosiaali- ja terveysministeriö ja Vakuutus-

valvontavirasto antavat tarkemmat määräyk-
set tämän pykälän soveltamisesta noudattaen
vastaavasti, mitä vakuutusyhtiölain 10 luvun
3 §:ssä sekä työeläkevakuutusyhtiöistä anne-
tun lain 15 §:n 2 momentissa, 25 §:n 1 mo-
mentissa sekä 27 ja 28 §:ssä säädetään.

9 b §
Eläkekassan toimintapääoma ja muut elä-

kekassan vakavaraisuuteen vaikuttavat seikat
on järjestettävä vakuutettujen edut turvaaval-
la tavalla ottaen huomioon tuottojen ja kulu-
jen todennäköinen vaihtelu sekä arvioitavissa
olevat muut epävarmuustekijät.
Eläkekassan toimintapääoma ja vakavarai-

suusraja lasketaan soveltuvin osin työeläke-
vakuutusyhtiöistä annetun lain 16 ja 17 §:n
mukaisesti.
Jos eläkekassan toimintapääoma on pie-

nempi kuin vakavaraisuusrajan kaksinkertai-
nen määrä, eläkekassan hallituksen on tehtä-
vä suunnitelma eläkekassan vakavaraisuuden
vahvistamiseksi.
Jos eläkekassan toimintapääoma on pie-

nempi kuin vakavaraisuusraja, eläkekassan
on viipymättä toimitettava Vakuutusvalvon-
taviraston hyväksyttäväksi taloudellisen ase-
man tervehdyttämissuunnitelma.
Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem-

mat määräykset 1 ja 2 momentin soveltami-
sesta ja Vakuutusvalvontavirasto antaa tar-
kemmat määräykset 3 ja 4 momentissa tar-
koitetuista suunnitelmista.

9 c §
Mitä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun

lain 31 §:ssä säädetään työeläkevakuutusyh-
tiön varojen haltuunotosta, noudatetaan so-
veltuvin osin myös esiintyvien taiteilijoiden
ja eräiden erityisryhmien eläkekassaan.

9 d §
Valtuuskunnan päätöksellä, joka on tehtä-

vä kahden kolmasosan enemmistöllä anne-
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tuista äänistä, voidaan käyttää yleishyödylli-
seen tai siihen verrattavaan tarkoitukseen
varoja, joilla ei ole sanottavaa merkitystä
eläkekassan varallisuusasemaan.

11 a §
Hallituksen ja valtuuskunnan jäsen, eläke-

kassan toimitusjohtaja ja 2 a §:n 2 momen-
tissa mainittu hallitukseen kuulumaton hen-
kilö on velvollinen korvaamaan vahingon,
jonka hän on toimessaan tahallisesti tai tuot-
tamuksesta aiheuttanut eläkekassalle. Sama
koskee vahinkoa, joka tätä lakia, eläkekassan
ohjesääntöä, sosiaali- ja terveysministeriön
tai Vakuutusvalvontaviraston määräyksiä tai
vakuutusta koskevia perusteita rikkomalla on
aiheutettu eläkekassan toimintapiiriin kuulu-
valle tai kuuluneelle henkilölle, eläkkeen tai

muun etuuden saajalle tai muulle henkilölle.
Vahingonkorvauksen sovittelusta sekä kor-
vausvastuun jakautumisesta kahden tai
useamman korvausvelvollisen kesken on
voimassa, mitä vahingonkorvauslain
(412/1974) 2 ja 6 luvussa säädetään.
Työntekijän asemassa olevan vahingonkor-

vausvastuuseen on kuitenkin sovellettava
vahingonkorvauslain 4 luvun ja työsopimus-
lain (320/1970) 51 §:n säännöksiä työnteki-
jän korvausvastuusta.

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulu-
kuuta 1999.
Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityis-

ryhmien eläkekassan on järjestettävä toimin-
tansa tämän lain mukaiseksi vuoden kulues-
sa lain voimaantulosta.

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Eva Biaudet
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Lak i

N:o 1045

maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1999

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969)

16 §:n 1 momentin 6 ja 7 kohta sekä 3 momentti ja 17 §,
sellaisina kuin ne ovat, 16 §:n 1 momentin 6 kohta laissa 1341/1996, 1 momentin 7 kohta

laissa 1298/1994 ja 3 momentti laissa 99/1999 sekä 17 § osaksi laissa 359/1997 ja mainitus-
sa laissa 99/1999, sekä

lisätään 16 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi mainituissa laeissa 1298/1994 ja
1341/1996, uusi 8 kohta sekä lakiin uusi 16 b, 16 c ja 20 a § seuraavasti:

16 §
Maatalousyrittäjien eläkelaitos huolehtii:

— — — — — — — — — — — — —
6) lopettamistukiasioista siten kuin kasvi-

huonetuotannon ja omenanviljelyn lopetta-
mistuesta annetussa laissa (1297/1994) ja
maataloustuotannon lopettamistuesta anne-
tussa laissa (1340/1996) säädetään;
7) maatalousyrittäjien toimeentuloturvasta

siten kuin sairausvakuutuslain mukaisen
omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrit-
täjille annetussa laissa (118/1991) säädetään;
8) maatalousyrittäjien lomituspalveluista

siten kuin maatalousyrittäjien lomituspalve-
lulaissa (1231/1996) säädetään.
— — — — — — — — — — — — —
Maatalousyrittäjien eläkelaitos on Vakuu-

tusvalvontaviraston valvonnan alainen ja sen
ohjesääntö annetaan asetuksella.

16 b §
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen päätös-

valtaa käyttävät valtuuskunta ja sen asettama
hallitus, joissa puheenjohtajan ja varapu-

heenjohtajan ohella on kummassakin yksi
maa- ja metsätalousministeriön, yksi sosiaa-
li- ja terveysministeriön ja yksi valtiovarain-
ministeriön nimeämä henkilö sekä tämän
lain piiriin kuuluvien henkilöiden taloudelli-
sia etuja valvovien edustavimpien järjestöjen
edustus. Valtuuskunnan asettaa eläketurva-
keskus, joka myös valitsee hallituksen pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheen-
johtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun otta-
matta on kullekin valtuuskunnan ja hallituk-
sen jäsenelle nimettävä henkilökohtainen
varajäsen. Mitä tässä laissa tai asetuksessa,
joka sisältää maatalousyrittäjien eläkelaitok-
sen ohjesäännön (501/1969), säädetään val-
tuuskunnan tai hallituksen jäsenestä, sovelle-
taan vastaavasti varajäseneen.
Sekä valtuuskunnan että hallituksen pu-

heenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla tulee
olla riittävä työeläkevakuutustoiminnan tun-
temus. Hallituksen jäsenen on oltava hyvä-
maineinen.
Hallituksessa on oltava riittävä eläkelaitok-

sen 16 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun

HE 44/1999
StVM 10/1999
EV 33/1999

2583

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/1999/19990044


toiminnan tuntemus ja sijoitustoiminnan
asiantuntemus.
Hallituksen jäseneltä on ennen nimeämistä

tai valintaa saatava päivätty ja allekirjoitettu
suostumus tehtävään.
Hallitus valitsee eläkelaitoksen toimitus-

johtajan. Toimitusjohtajan on oltava hyvä-
maineinen ja hänellä on oltava riittävä työ-
eläkevakuutustoiminnan, eläkelaitoksen
16 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun muun
toiminnan, sijoitustoiminnan ja liikkeenjoh-
don tuntemus. Jos eläkelaitoksella on toimi-
tusjohtajan sijainen, häneen sovelletaan, mitä
tässä laissa tai asetuksessa, joka sisältää
maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesään-
nön, säädetään toimitusjohtajasta. Toimitus-
johtajalta on ennen nimitystä saatava päivät-
ty ja allekirjoitettu suostumus tehtävään.
Valtuuskunnan tai hallituksen jäsenenä

taikka toimitusjohtajana ei voi olla vajaaval-
tainen eikä konkurssissa oleva eikä henkilö,
joka on määrätty liiketoimintakieltoon.
Valtuuskunnan ja hallituksen kokoon-

panosta säädetään tarkemmin asetuksessa,
joka sisältää maatalousyrittäjien eläkelaitok-
sen ohjesäännön.

16 c §
Valtuuskunta päättää eläkelaitoksen toi-

minnan yleisistä suuntaviivoista ja valvoo
eläkelaitoksen hallituksen toimintaa.
Hallitus huolehtii eläkelaitoksen hallinnos-

ta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämi-
sestä. Hallitus voi asettaa 16 §:n 1 ja 2 mo-
mentissa mainittujen lakien toimeenpanoon
kuuluvien asioiden ja sijoitusasioiden käsit-
telyä varten jaostoja. Hallituksella on oikeus
siirtää edellä tarkoitetut asiat tai osa niistä
jaoston, toimitusjohtajan tai muun toimihen-
kilön ratkaistavaksi.
Toimitusjohtajan tulee hoitaa eläkelaitok-

sen juoksevaa hallintoa hallituksen antamien
ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimi-
tusjohtajan on huolehdittava siitä, että kir-
janpito on lain mukainen ja varainhoito luo-
tettavalla tavalla järjestetty.
Valtuuskunnan, hallituksen, jaostojen ja

toimitusjohtajan tehtävistä säädetään tarkem-
min asetuksessa, joka sisältää maatalousyrit-
täjien eläkelaitoksen ohjesäännön.

17 §
Eläkelaitoksen sijoitustoiminnan on oltava

itsenäistä ja sitä varten on oltava riittävä
henkilöstö toiminnan luonne ja laajuus huo-
mioon ottaen.

Eläkelaitoksen varoja ei saa käyttää sen
toiminnalle vieraaseen tarkoitukseen. Varat
on sijoitettava ensisijaisesti eläkelaitoksen
toimintapiiriin kuuluvien alojen tuotannolli-
siin tai niitä edistäviin tarkoituksiin. Eläke-
laitoksella ei ilman Vakuutusvalvontaviras-
ton suostumusta saa olla osake-enemmistöä
osakeyhtiössä eikä vastaavaa määräysvaltaa
muussa yrityksessä, jollei kysymyksessä ole-
van yrityksen toimintaa voida pitää eläkelai-
toksen toimintaan liittyvänä ja tämän kannal-
ta tarkoituksenmukaisena tai jollei kysymyk-
sessä ole asunto- tai kiinteistöyhtiö.
Sijoituksia tehtäessä on huolehdittava sijoi-

tusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muu-
tettavuudesta sekä niiden asianmukaisesta
monipuolisuudesta ja hajauttamisesta. Täl-
löin noudatetaan lisäksi soveltuvin osin va-
kuutusyhtiölain (1062/1979) 10 luvun 3 §:n
sekä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain
(354/1997) 15 §:n 2 momentin säännöksiä.
Eläkelaitoksen hallituksen on laadittava si-
joitussuunnitelma noudattaen soveltuvin
osin, mitä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun
lain 28 §:n 1 momentissa säädetään.
Sijoitussuunnitelmasta on käytävä ilmi,

missä määrin eläkelaitos ostaa varainhoi-
topalveluja, sijoitustoiminnan asiantuntijapal-
veluja, aputoimintoja tai näihin rinnastettavia
muita palveluja.
Sosiaali- ja terveysministeriö ja Vakuutus-

valvontavirasto antavat määräykset tämän
pykälän soveltamisesta noudattaen vastaa-
vasti, mitä vakuutusyhtiölain 10 luvun
3 §:ssä sekä työeläkevakuutusyhtiöistä anne-
tun lain 15 §:n 2 momentissa sekä 27 ja
28 §:ssä säädetään.

20 a §
Hallituksen ja valtuuskunnan jäsen, eläke-

laitoksen toimitusjohtaja ja 16 c §:n 2 mo-
mentissa mainittu hallitukseen kuulumaton
henkilö on velvollinen korvaamaan vahin-
gon, jonka hän on toimessaan tahallisesti tai
tuottamuksesta aiheuttanut eläkelaitokselle.
Sama koskee vahinkoa, joka tätä lakia, elä-
kelaitoksen ohjesääntöä, sosiaali- ja terveys-
ministeriön tai Vakuutusvalvontaviraston
määräyksiä tai vakuutusta koskevia perustei-
ta rikkomalla on aiheutettu eläkelaitoksen
toimintapiiriin kuuluvalle tai kuuluneelle
henkilölle, eläkkeen tai muun etuuden saa-
jalle tai muulle henkilölle. Vahingonkor-
vauksen sovittelusta sekä korvausvastuun
jakautumisesta kahden tai useamman kor-
vausvelvollisen kesken on voimassa, mitä
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vahingonkorvauslain (412/1974) 2 ja 6 lu-
vussa säädetään.
Työntekijän asemassa olevan vahingonkor-

vausvastuuseen on kuitenkin sovellettava
vahingonkorvauslain 4 luvun ja työsopimus-
lain (320/1970) 51 §:n säännöksiä työnteki-
jän korvausvastuusta.

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulu-
kuuta 1999.

Valtuuskunnan ja hallituksen kokoonpanon
on täytettävä 16 b §:n 1 momentin vaati-
mukset ensimmäisen kerran valittaessa val-
tuuskunnan ja hallituksen jäseniä 1 päivänä
tammikuuta 2002 alkavalle toimikaudelle.
Muutoin maatalousyrittäjien eläkelaitoksen
on järjestettävä toimintansa tämän lain mu-
kaiseksi vuoden kuluessa lain voimaantulos-
ta.

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Eva Biaudet
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Lak i

N:o 1046

merimieseläkelain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1999

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/1956) 29 §:n 2 mo-

mentti ja 30 §,
muutetaan 3 §, 29 §:n 1 momentti, 5 luvun otsikko, 35 §, 36 §:n 1 momentti, 37 §, 38 §:n

4 momentti, 50 ja 56 § sekä 57 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 3 § laeissa 280/1980, 1346/1990 ja 100/1999, 35 § osaksi laeissa

739/1966 ja 475/1993, 36 §:n 1 momentti laissa 1745/1995, 37 § laeissa 1309/1989 ja
1253/1995, 50 § laissa 363/1979, 56 § laeissa 395/1995, 360/1997 sekä mainitussa laissa
100/1999 ja 57 §:n 1 momentti viimeksi mainitussa laissa, sekä

lisätään lakiin uusi 35 a, 35 b, 39 a, 56 a ja 64 d § seuraavasti:

3 §
Vakuutettu ja hänen työnantajansa ovat

kumpikin velvolliset suorittamaan saman
suuruisen vakuutusmaksun merimieseläke-
kassalle. Vakuutusmaksu, jonka sosiaali- ja
terveysministeriö vahvistaa, on määrättävä
tuhannesosissa vakuutetun aluksella saamas-
ta tulosta.
Aluksella saadulla tulolla tarkoitetaan tässä

laissa palkkaa tai muuta rahassa arvioitua
etua, jonka työnantaja työsuhteen perusteella
on vakuutetulle maksanut aluksella tai hänen
määräyksestään väliaikaisesti aluksen lukuun
muualla kuin aluksella tehdystä työstä. Palk-
kaan luetaan tällöin myös ruoka ja muut
luontoisedut, jotka arvioidaan säädetyllä ta-
valla.
Eläkekassan on kirjattava sosiaali- ja ter-

veysministeriön vahvistamien perusteiden
mukaisesti vastuuvelkana tämän lain mukai-
sen eläketurvan järjestämisestä johtuvien
tulevien menojen peittämiseen tarvittavat

varat siihen määrään asti, johon eläkekassan
ne tulot, joita ei ole käytettävä muihin tar-
koituksiin, riittävät mainittujen menojen
peittämiseen.
Eläkekassan toimintapääoma ja muut elä-

kekassan vakavaraisuuteen vaikuttavat seikat
on järjestettävä vakuutetun edut turvaavalla
tavalla ottaen huomioon tuottojen ja kulujen
todennäköinen vaihtelu ja arvioitavissa ole-
vat muut epävarmuustekijät.
Eläkekassan toimintapääoma ja vakavarai-

suusraja lasketaan soveltuvin osin työeläke-
vakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997)
16 ja 17 §:n mukaisesti ottaen huomioon,
mitä tämän lain 3 a §:n 1—3 momentissa ja
4 §:n 1 momentissa säädetään eläkekassan
vastuusta.
Eläkekassan on suoritettava kassan tilasta

vakuutustekninen tutkimus vähintään joka
toinen vuosi sekä muulloinkin, jos Vakuu-
tusvalvontavirasto pitää sitä tarpeellisena.
Jos tällöin havaitaan, että maksut eivät tur-
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vaa kassan vakavaraisuutta tai että ne ovat
liian korkeat, tulee kassan viipymättä ilmoit-
taa siitä Vakuutusvalvontavirastolle ja tehdä
esitys sosiaali- ja terveysministeriölle mak-
sujen muuttamiseksi.
Jos eläkekassan toimintapääoma on pie-

nempi kuin vakavaraisuusrajan kaksinkertai-
nen määrä, eläkekassan hallituksen on tehtä-
vä suunnitelma eläkekassan vakavaraisuuden
vahvistamiseksi. Jos eläkekassan toiminta-
pääoma on pienempi kuin vakavaraisuusraja,
eläkekassan on viipymättä toimitettava Va-
kuutusvalvontaviraston hyväksyttäväksi ta-
loudellisen aseman tervehdyttämissuunnitel-
ma.
Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem-

mat määräykset 4 ja 5 momentin soveltami-
sesta ja Vakuutusvalvontavirasto antaa tar-
vittaessa tarkemmat ohjeet 6 momentissa
tarkoitetusta esityksestä maksujen muuttami-
seksi ja vakuutusteknisen tutkimuksen laati-
misesta sekä 7 momentissa tarkoitetuista
suunnitelmista.

29 §
Eläke maksetaan kuukausittain jälkikäteen

kunkin kalenterikuukauden viimeisenä päivä-
nä eläkkeensaajan valitsemaan rahalaitok-
seen hänen ilmoittamalleen tilille. Jos kalen-
terikuukauden viimeinen päivä on pyhäpäivä
tai arkilauantai, eläke maksetaan sitä edeltä-
vänä arkipäivänä.

5 luku

Eläkekassan johto

35 §
Eläkekassassa on hallitus ja valtuuskunta.

Niiden jäseninä eivät saa olla samat henki-
löt.
Hallituksen ja valtuuskunnan jäsenistä vä-

hintään puolella on oltava asuinpaikka Eu-
roopan talousalueella, jollei sosiaali- ja ter-
veysministeriö myönnä eläkekassalle lupaa
poiketa tästä.
Hallituksen tai valtuuskunnan jäsenenä ei

voi olla vajaavaltainen eikä konkurssissa
oleva eikä myöskään henkilö, joka on mää-
rätty liiketoimintakieltoon.
Mitä tässä laissa säädetään hallituksen tai

valtuuskunnan jäsenestä, sovelletaan vastaa-
vasti varajäseneen.
Valtuuskunnan jäsenten palkkiot, jotka on

suoritettava eläkekassan varoista, vahvistaa
sosiaali- ja terveysministeriö.

35 a §
Valtuuskunnan puheenjohtajalla tai varapu-

heenjohtajalla tulee olla riittävä työeläkeva-
kuutustoiminnan tuntemus.
Valtuuskunnan jäsenellä tulee olla meren-

kulun tai vakuutusalan tai sijoitustoiminnan
tuntemusta.

35 b §
Hallituksen jäsenen on oltava hyvämainei-

nen. Hallituksen puheenjohtajalla ja varapu-
heenjohtajalla tulee olla riittävä työeläkeva-
kuutustoiminnan tuntemus. Hallituksessa on
oltava riittävä merenkulkualan ja sijoitustoi-
minnan asiantuntemus.
Hallituksen jäseneltä on ennen nimittämis-

tä saatava päivätty ja allekirjoitettu suostu-
mus tehtävään.

36 §
Eläkekassan valtuuskunta nimittää neljäksi

kalenterivuodeksi kerrallaan eläkekassan hal-
lituksen, johon kuuluu viisi jäsentä. Kullekin
jäsenelle määrätään henkilökohtainen vara-
mies. Sosiaali- ja terveysministeriön esityk-
sestä nimitetään yksi hallituksen jäsen, joka
toimii myös hallituksen puheenjohtajana.
Muista jäsenistä tulee kahden edustaa laivan-
varustajia ja kahden merenkulkijoita. Meren-
kulkijoita edustavista jäsenistä tulee toisen
edustaa miehistöä ja toisen päällystöä. Pääl-
lystöä edustava jäsen nimitetään kalenteri-
vuodeksi kerrallaan siten, että hallituksessa
vuorollaan ovat edustettuina kansipäällystö
ja konepäällystö.
— — — — — — — — — — — — —

37 §
Hallituksen tehtävänä on:
1) huolehtia eläkekassan hallinnosta ja sen

toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä;
2) ratkaista eläkeasiat;
3) antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä me-

renkulkijoiden eläketurvaa ja sen kehittämis-
tä koskevissa asioissa;
4) huolehtia, että eläkekassan kirjanpidon

ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti
järjestetty;
5) hyväksyä eläkekassan sijoitussuunnitel-

ma;
6) päättää eläkekassan varojen sijoittami-

sesta;
7) nimittää eläkekassan toimitusjohtaja

sekä muut johtavat toimihenkilöt sekä päät-
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tää heidän palkkauksestaan ja muista näihin
toimiin liittyvistä asioista;
8) laatia vuosittain eläkekassan tilinpäätös,

joka käsittää myös toimintakertomuksen;
9) kantaa ja vastata eläkekassan puolesta;

sekä
10) hoitaa eläkekassan ne asiat, jotka eivät

kuulu valtuuskunnan hoidettaviksi.
Hallituksella on oikeus antaa 1 momentin

2, 6, 9 ja 10 kohdassa mainitut asiat tai osa
niistä jaostonsa, jäsenensä taikka eläkekassan
toimihenkilön ratkaistavaksi.

38 §
— — — — — — — — — — — — —
Hallituksen päätös sijoitussuunnitelman

hyväksymisestä tulee tehdä kahden kol-
masosan enemmistöllä annetuista äänistä.
Muissa asioissa hallituksen päätökset teh-
dään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi
puheenjohtajan kannattama mielipide.
— — — — — — — — — — — — —

39 a §
Eläkekassan toimitusjohtajan on oltava

hyvämaineinen ja hänellä on oltava riittävä
työeläkevakuutustoiminnan, sijoitustoimin-
nan ja liikkeenjohdon tuntemus. Jos eläke-
kassalla on toimitusjohtajan sijainen, häneen
sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään toi-
mitusjohtajasta.
Toimitusjohtajalta on ennen nimitystä saa-

tava päivätty ja allekirjoitettu suostumus teh-
tävään. Toimitusjohtajan tulee hoitaa eläke-
kassan juoksevaa hallintoa hallituksen anta-
mien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
Toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että
kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito
luotettavalla tavalla järjestetty.

50 §
Hallituksen ja valtuuskunnan jäsen, eläke-

kassan toimitusjohtaja ja 37 §:n 2 momentis-
sa mainittu hallitukseen kuulumaton henkilö
on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka
hän on toimessaan tahallisesti tai tuottamuk-
sesta aiheuttanut eläkekassalle. Sama koskee
vahinkoa, joka tätä lakia, sosiaali- ja ter-
veysministeriön tai Vakuutusvalvontaviras-
ton määräyksiä tai vakuutusta koskevia pe-
rusteita rikkomalla on aiheutettu eläkekassan
toimintapiiriin kuuluvalle tai kuuluneelle
henkilölle, eläkkeen tai muun etuuden saa-

jalle tai muulle henkilölle. Vahingonkor-
vauksen sovittelusta sekä korvausvastuun
jakautumisesta kahden tai useamman kor-
vausvelvollisen kesken on voimassa, mitä
vahingonkorvauslain (412/1974) 2 ja 6 lu-
vussa säädetään.
Työntekijän asemassa olevan vahingonkor-

vausvastuuseen on kuitenkin sovellettava
vahingonkorvauslain 4 luvun ja työsopimus-
lain (320/1970) 51 §:n säännöksiä työnteki-
jän korvausvastuusta.

56 §
Eläkekassan sijoitustoiminnan on oltava

itsenäistä ja sitä varten on oltava riittävä
henkilöstö toiminnan luonne ja laajuus huo-
mioon ottaen.
Eläkekassan varat on ensisijaisesti sijoitet-

tava Suomen kauppalaivaston ja kauppame-
renkulun kehittämistä palveleviin tarkoituk-
siin. Sijoituksia tehtäessä on huolehdittava
sijoitusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi
muutettavuudesta sekä niiden asianmukaises-
ta monipuolisuudesta ja hajauttamisesta. Täl-
löin noudatetaan lisäksi soveltuvin osin va-
kuutusyhtiölain (1062/1979) 10 luvun 3 §:n
sekä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain
15 §:n 2 momentin säännöksiä.
Sosiaali- ja terveysministeriö ja Vakuutus-

valvontavirasto antavat määräykset tässä py-
kälässä tarkoitettujen säännösten soveltami-
sesta eläkekassaan noudattaen vastaavasti,
mitä vakuutusyhtiölain 10 luvun 3 §:ssä se-
kä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain
15 §:n 2 momentissa säädetään.

56 a §
Hallituksen on laadittava eläkekassalle sen

varojen sijoittamista koskeva suunnitelma
(sijoitussuunnitelma). Sijoitussuunnitelmassa
on erityisesti otettava huomioon eläkekassan
harjoittaman vakuutustoiminnan luonne ja
3 §:n 4 momentissa asetetut vaatimukset
eläkekassan toiminnalle. Sijoitussuunnitel-
maan on liitettävä eläkekassan vakuutusma-
temaatikon lausunto siitä, täyttääkö sijoitus-
suunnitelma eläkekassan vastuuvelan luon-
teen asettamat vaatimukset eläkekassan sijoi-
tustoiminnalle.
Sijoitussuunnitelmasta on käytävä ilmi,

missä määrin eläkekassa ostaa varainhoito-
palveluja, sijoitustoiminnan asiantuntijapal-
veluja, aputoimintoja tai niihin rinnastettavia
muita palveluja.
Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkemmat
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määräykset tässä pykälässä tarkoitetusta si-
joitussuunnitelmasta.

57 §
Merimieseläkekassa on Vakuutusvalvonta-

viraston valvonnan alainen. Eläkekassan tu-
lee vuosittain kahden kuukauden kuluessa
tilinpäätöksen vahvistamisesta toimittaa Va-
kuutusvalvontavirastolle sen laatiman kaavan
mukainen kertomus toiminnastaan ja tilas-
taan.
— — — — — — — — — — — — —

64 d §
Mitä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun

lain 31 §:ssä säädetään työeläkevakuutusyh-
tiön varojen haltuunotosta, noudatetaan so-
veltuvin osin Merimieseläkekassaan.

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulu-
kuuta 1999.
Merimieseläkekassan on järjestettävä toi-

mintansa tämän lain mukaiseksi vuoden ku-
luessa lain voimaantulosta.

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Eva Biaudet
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As e t u s

N:o 1047

kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä
niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen
eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta

annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1999

Ulkoasiainministerin esittelystä
lisätään kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä

sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuk-
sen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta 18
päivänä huhtikuuta 1997 annetun asetuksen (348/1997) 5 §:ään uusi 1 momentti, jolloin ny-
kyinen 1, 2 ja 3 momentti siirtyvät 2—4 momentiksi seuraavasti:

5 §
Yleissopimuksen kemikaaliliitteen 1 ja 2

luettelon kemikaaleja ja lähtöaineita ei saa
viedä tai toimittaa muihin kuin sopimusval-
tioihin eikä 2 luettelon kemikaaleja ja lähtö-
aineita tuoda muista kuin sopimusvaltioista.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä
huhtikuuta 2000.

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Pääministeri Paavo Lipponen
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As e t u s

N:o 1048

työturvallisuuslain ja työterveyshuoltolain soveltamisesta työturvallisuuslain 2 §:ssä
tarkoitettuun työhön annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1999

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn perus-
palveluministerin esittelystä

muutetaan työturvallisuuslain ja työterveyshuoltolain soveltamisesta työturvallisuuslain
2 §:ssä tarkoitettuun työhön 27 päivänä toukokuuta 1988 annetun asetuksen (475/1988) 2 §:n
1 momentin 1 kohta ja 3 §:n 1 momentin 1 kohta ja 3 momentti, sellaisena kuin niistä on
3 §:n 3 momentti asetuksessa 777/1991, seuraavasti:

2 §
Työssä, jota tehdään työ- tai virkasuhtees-

sa taikka siihen verrattavassa julkisoikeudel-
lisessa palvelussuhteessa työntekijän kotona
tai siihen verrattavissa olosuhteissa, joissa
työnantajan asiaksi ei voida katsoa työn jär-
jestelyä, työnantajan tulee huolehtia siitä,
että:
1) työn aiheuttamat vaarat ja terveydelliset

haitat otetaan huomioon työturvallisuuslain 9
ja 9 c §:ssä mainitulla tavalla työympäristön
tarkkailua lukuun ottamatta sekä että työn ja
työympäristön suunnittelussa, sikäli kuin työn-
antaja vaikuttaa siihen tarvikkeiden, laitteiden
ja aineiden luovuttamisella, noudatetaan so-
veltuvin osin lain 9 a ja 9 b §:n säännöksiä;
— — — — — — — — — — — — —

3 §
Sellaisessa työssä, jota tehdään työ- tai

virkasuhteessa taikka siihen verrattavassa
julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa muun
henkilön kuin työntekijän kodissa tai siihen
liittyvissä tiloissa ja joka käsittää pääasiassa
kodin- tai sairaanhoitoon taikka maata-
louteen liittyviä tehtäviä, työnantajan tulee
huolehtia siitä, että:
1) työn aiheuttamat vaarat ja terveydelliset

haitat otetaan huomioon työturvallisuuslain 9
ja 9 c §:ssä mainitulla tavalla ja että työn
suunnittelussa ja mitoituksessa noudatetaan
soveltuvin osin lain 9 a ja 9 b:n sään-
nöksiä;
— — — — — — — — — — — — —
Työntekijän oikeudesta pidättäytyä työstä

on voimassa, mitä siitä säädetään työturvalli-
suuslain 9 d §:ssä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2000.

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Peruspalveluministeri Eva Biaudet
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