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Laki
rikoslain 29 luvun 4 a ja 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan rikoslain (39/1889) 29 luvun 4 a §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa

398/2006, ja
muutetaan 29 luvun 4 a §:n 1 momentin 1 kohta ja 12 §, sellaisina kuin ne ovat, 4 a §:n

1 momentin 1 kohta laissa 1279/2016 ja 12 § laissa 484/2015, seuraavasti:

29 luku

Rikoksista julkista taloutta vastaan

4 a §

Työeläkevakuutusmaksupetos

Työnantaja tai tämän edustaja, joka
1) laiminlyömällä työntekijän eläkelain (395/2006) 141 §:n tai merimieseläkelain

(1290/2006) 138 §:n mukaisen työntekijän eläketurvan järjestämisvelvollisuuden tai
työntekijän eläkelain 144 §:ssä tai merimieseläkelain 139 §:ssä tarkoitetun ilmoitusvel-
vollisuuden tai

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
aiheuttaa tai yrittää aiheuttaa työeläkevakuutusmaksun määräämättä jättämisen, sen

määräämisen liian alhaisena tai sen aiheettoman palauttamisen, on tuomittava työeläkeva-
kuutusmaksupetoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

12 §

Laiminlyöntimaksun suhde työeläke- ja tapaturmavakuutusmaksupetokseen

Edellä 4a ja 4 c §:ssä tarkoitetussa rikosasiassa voidaan jättää ilmoitus tekemättä, esi-
tutkinta toimittamatta, syyte ajamatta sekä rangaistus määräämättä, jos työntekijän eläke-
lain 163 §:ssä, merimieseläkelain 151 §:ssä tai työtapaturma- ja ammattitautilain
182 §:ssä tarkoitettu laiminlyöntimaksu taikka tulotietojärjestelmästä annetun lain
(53/2018) 22 §:ssä tarkoitettu myöhästymismaksu harkitaan riittäväksi seuraamukseksi.
Asiaa arvioitaessa otetaan huomioon teon tai laiminlyönnin vakavuus ja toistuvuus, odo-
tettavissa oleva rangaistus, tekoon tai laiminlyöntiin liittyvän vakuutusmaksua vastaavan
maksun määrä, laiminlyöntimaksun tai myöhästymismaksun suuruus sekä työnantajalle
tai tämän edustajalle teosta tai laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuneet muut seuraukset.

Edellä 4 a–4 c §:ssä tarkoitetussa asiassa syytettä ei voida nostaa eikä tuomiota antaa,
jos samasta asiasta samalle henkilölle on jo määrätty työntekijän eläkelain 163 §:ssä, me-
HE 87/2018
StVM 7/2018
EV 121/2018

1



1277/2018  
rimieseläkelain 151 §:ssä tai työtapaturma- ja ammattitautilain 182 §:ssä tarkoitettu lai-
minlyöntimaksu.

————
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