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Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö VN/3722/2023/                                                                   
Valtioneuvoston asetus Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännöstä annetun valtioneuvoston 
asetuksen muuttamisesta  

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Eläketurvakeskukselta lausuntoa 
luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 
ohjesäännöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Muutos-
ehdotukset koskevat säännöksiä koskien Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 
tilintarkastajan valintaa, valtuuskunnan kokouskutsun lähettämistapaa, sekä 
valtuuskunnan ja hallituksen kokouksen järjestämistä sähköisessä toimin-
taympäristössä. 

Eläketurvakeskus pitää ehdotettuja asetusmuutoksia tarkoituksenmukaisina 
ja perusteltuina.  

Eläketurvakeskus toteaa lisäksi seuraavista asioista. Asetusluonnoksen oheis-
muistiossa on perusteltu asetuksen 5 §:n 1 momentin muutosehdotusta liit-
tyen valtuuskunnan kokouskutsun toimittamistapaan mm. sillä, että Eläketur-
vakeskuksesta annetussa laissa (397/2006) ei ole kokouskutsun toimittamista 
koskevia säännöksiä tai vaatimuksia kutsun toimittamisesta esimerkiksi kirjat-
tuna kirjeenä. Tältä osin muistiota voisi täydentää, että kokouskutsua koske-
via säännöksiä on kuitenkin Eläketurvakeskuksesta annetun asetuksen 
(1010/2006) 3 §:ssä, mutta siinäkään ei edellytetä kokouskutsun lähettämistä 
kirjattuna kirjeenä, vaan säännöksen mukaan ”Kutsu edustajiston kokoukseen 
on toimitettava kirjeellä tai sähköisellä viestillä viimeistään kaksi viikkoa en-
nen kokousta.” Lisäksi asetusluonnoksessa mainittu 1 viikon minimilähetys-
aika on kirjeen perille menoa ajatellen varsin lyhyt aika. Eläketurvakeskus to-
teaa myös, että Eläketurvakeskusta koskevassa laissa tai asetuksessa ei ole 
säännöksiä kokouksen järjestämisestä sähköisessä ympäristössä etä- tai hyb-
ridikokouksena, koska Eläketurvakeskusta koskevassa laissa tai asetuksessa ei 
ole säännelty Eläketurvakeskuksen hallituksen tai edustajiston kokouspaik-
kaa.  

Todetaan huomiona myös, että nykyisessä ohjesääntöä koskevassa asetuk-
sessa (mm. 7 § 1 mom., 10 § 2 mom., joita ei ole ehdotettu muutettavaksi) on 
säädetty päätösvaltaisuusedellytyksen täyttymisestä. Esimerkiksi asetuksen 7 
§:n 1 momentissa säädetään, että ” Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun vä-
hintään puolet jäsenistä on kokouksessa saapuvilla.”  Selkeyden vuoksi ase-
tuksen taustamuistiossa voisi olla tarpeen todeta, että asetuksen sanamuoto 
”saapuvilla olosta” laajenee käytännössä jatkossa tarkoittamaan myös säh-
köisessä kokousympäristössä kokoukseen osallistujia, eikä siten edellä mainit-
tujen momenttien muuttaminen ole tältä osin tarpeellista. 



Eläketurvakeskus Lausunto  LA 2/2023 2 (2) 
 Hyväksytty ETK:n johtoryhmässä 8.3.2023 
 
LA/ Carita Wuorenjuuri 27.2.2023 

 

 

Eläketurvakeskus 

Katri Raatikainen  Maijaliisa Takanen 

 


