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Eduskunnan sivistysvaliokunta 
 
 
HE 27/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 
 
 
Ammattikorkeakoulujen omistusrakenteen muutoksen ei tule sekoittaa eläketurvan 
järjestämistä 

• Finanssialan Keskusliitto kannattaa toimia, joilla kehitetään korkeakoululaitoksen 
ja ammattikorkeakoulujen toimintaa. 

• Nyt tarkasteltava esitys koskee kuitenkin eläketurvan järjestämistä. Finanssialan 
Keskusliitto vastustaa esityksessä kuvatun ongelman hoitamista kaavaillulla 
tavalla. 
 

1 Esitetty ratkaisumalli on epäoikeudenmukainen ja sen valmistelu on tapahtunut 
poikkeuksellista kanavaa pitkin 

Esityksessä kuvattu ongelma syntyy siitä, että Kevan jäsenyhteisössä suoritetusta 
palvelusta karttunut lisäturva säilyy vain silloin kun työsuhde jatkuu Kevan 
jäsenyhteisössä. Työntekijä menettää lisäturvan silloin kun hän itse vaihtaa 
työpaikkaa tai kun työsuhteen jatkuessa työnantajan status muuttuu. Laissa 
määritellään edellytykset, joiden vallitessa työnantaja voi olla Kevan jäsenyhteisö. 

Vastustamme esitettyä lakimuutosta, koska: 

- toisin kuin perusteluissa esitetään, muissa ministeriöissä toimineiden 
työryhmien työn tulos ei ole valmis ja sisältää joka tapauksessa 
edelleen täysin toisenlaisiakin vaihtoehtoja kuin mitä tässä esitetään, 

- eläketurvan valmistelu kuuluu STM:lle ja VM:lle, ja myös tämän 
lakiesityksen olisi eläketurvan kokonaisuuden turvaamiseksi tullut 
toteuttaa normaalin valmistelukanavan kautta, 

- esitys saattaa työntekijät perusteetta keskenään eriarvoiseen 
asemaan sikäli, että eläketurvan säilyminen määräytyy sangen 
mielivaltaisilla perusteilla, ja 

- esitys asettaa työnantajat perusteetta keskenään eriarvoiseen 
asemaan sen suhteen, miten nämä ovat vastuussa työntekijöidensä 
TyEL-turvaa paremmista eduista. 

2 Finanssialan Keskusliiton ehdottamat ratkaisumallit 

Katsomme, että esityksen tarkoituksen toteuttamiseen on parempia keinoja, jotka 
aiheuttavat vähemmän sekaannusta eläketurvan järjestämisen kokonaisuudessa. 
Ongelman perussyy on, että lisäturva ei säily silloin kun työsuhde ei jatku Kevan 
jäsenyhteisössä.  
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Ongelma on ratkaistavissa esitettyä paremmin: 

- noudattamalla samaa menettelyä kuin yliopistojen siirtyessä valtion 
eläkejärjestelmästä TyEL:ssä vakuutettavaksi (vuonna 1980 ja 
myöhemmin syntyneet työntekijät vakuutetaan TyEL:n mukaan, kun 
taas sitä vanhempien eläketurva hoidetaan Valtiokonttorissa – tämän 
ratkaisun etuna on, että eläketurva hoidetaan samoin kuin yliopistoissa 
muutenkin) tai 

- säätämällä Kevan puolella annettavaksi vapaakirja karttuneesta 
lisäturvasta (ratkaisu on edellistä huonompi sikäli, että voidaan katsoa 
työntekijöiden joutuvan keskenään eriarvoiseen asemaan, sillä 
vapaakirjautuminen ei koskisi muita Kevassa vakuutettuja). 

Muilta osin Finanssialan Keskusliitto viittaa asiasta opetus- ja kulttuuriministeriölle 
antamaansa lausuntoon. 
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