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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja 
valtion perhe-eläkelain 7 ja 20 §:n muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö. 

Esityksen tarkoituksena on helpottaa ja no
peuttaa eläkeasioiden käsittelyä valtiokonttoris
sa muun muassa siten, että eläkepäätökset 
voitaisiin antaa tiedoksi ilman saantitodistus
menettelyä ja että esityksessä mainittujen eläk
keiden maksaminen voitaisiin aloittaa kuukau
den alusta. Esitys sisältää lisäksi ehdotuksen 

muutokseksi valtion eläkelain ja valtion perhe
eläkelain yhteensovi tussäännöksiin. 

Muutoksilla ei ole vaikutusta eläkeoikeuden 
sisältöön. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 
niin pian kuin eduskunta on ne hyväksynyt. 

PERUSTELUT. 

1. E h d o t e t u t m u u t o k s e t. 

1.1. Eräiden yhteensovituksessa huomioon 
otettavien eläkkeiden määrät. 

Voimassa olevan valtion eläkelain 12 §:n 7 
momentin (568/75) mukaan kansaneläk.lceen 
perusosa ja kansaneläkelain 30 b §:ssä säädetty 
kansaneläkkeen lapsikorotus otetaan yhteensovi
tuksessa huomioon sen määräisinä kuin ne ovat 
kunkin vuoden tammikuun 1 päivänä. Valtion 
perhe-eläkelain 7 § :n 3 momentissa ( 569/75) 
on perhe-eläkelaiJl mukaisen eläkkeen osalta 
vastaava säännös. Kyseessä olevia säännöksiä 
ehdotetaan muutettaviksi siten, että yhteen
sovituksessa kansaneläkkeen perusosa, kansan
eläkkeen lapsikorotus ja perhe-eläkelain mukai
nen eläke otettaisiin huomioon sen määräisinä 
kuin ne ovat edeltäneen kalenterivuoden mar
raskuun 1 päivänä. Muutosehdotus vastaa 1 
päivänä tammikuuta 1980 voimaantulleita työ
eläkelainsäädännön muutoksia. 

1.2. Eläkkeen maksamisen aloittaminen. 

Eläkkeen maksamisen aloittamista koskeva 
valtion eläkelain 15 § :n 1 momentti poikkeaa 
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työeläkelakien vastaavista säännöksistä. Valtion 
eläkkeen maksaminen joudutaan usein aloitta
maa...'l keskellä kuukautta, kun taas työeläkkeet 
alkavat aina kalenterikuukauden alusta. Kun 
tämä on käytännössä aiheuttanut hankaluuksia, 
ehdotetaan valtion eläkelain 15 §:n 1 moment
tia muutettavaksi siten, että eläke maksetaan 
sitä kalenterikuukautta lähinnä seuraavan ka
lenterikuukauden alusta, jonka aikana oikeus 
eläkkeen saamiseen on syntynyt. 

1.3. Eläkepäätöksien tiedoksianto. 

Valtion eläkelakiin ja valtion perhe-eläkela
kiin ei sisälly säännöksiä eläkeasiassa annetun 
päätöksen tiedoksiantamisesta. Tämän johdosta 
päätökset annetaan tiedoksi tiedoksiannosta 
hallintoasioissa annetun lain ( 232/66) mukai
sesti postin välityksellä saantitodistusmenette
lyä käyttäen. 

Tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain 
1 §:n 2 momentin mukaan tiedoksiannosta 
voidaan muussa laissa antaa mainitusta laista 
poikkeavia säännöksiä. 

Saantitodistusten ja 1ähetysluetteloiden val
mistaminen sekä palaavien todistusten talletta
minen aiheuttavat valtiokonttorin eläkeosastolla 
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merkittävästi lisätyötä. Esityksen tarkoituksena 
on päätösten tiedoksiantomenettelyyn liittyvän 
työn vähentäminen. 

Eläkepäätöksien ja ensiasteen valituselimen 
niitä koskevissa valitusasioissa antamien päätök
sien tiedoksiantaminen on useimmissa eläkejär
jestelmissä säädetty tapahtuvaksi siten, että 
päätös lähetetään postitse päätökselle merkitty
nä lähetyspäivänä hakijan tai valittajan ilmoit
tamaan osoitteeseen. Jollei muuta näytetä, kat
sotaan hakijan tai valittajan saaneen päätökses
tä tiedon seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, 
kun se on hänen ilmoittamallaan osoitteella 
annettu postin kuljetettavaksi. Tämän mukai
set säännökset sisältyvät kansaneläkelain ( 347/ 
56) 84 §: ään, kunnallisten viranhaltijain ja 
työntekijäin eläkelain 8 § :n 3 momenttiin 
(941/79) ja työntekijäin eläkelain 21 §:n 5 
momenttiin ( 639/66). 

Eläkkeen haldjan tilapäisen poissaolon tai 
muun vastaavan syyn vuoksi saattaa esiintyä 
tilanteita, joissa valtiokonttorin ja varsinkin 
sen oikaisulautakunnan päätös ei ole ollut eläk
keen hakijan käytettävissä riittävän ajoissa, jot-

1. 

ta hän ehtisi laatia eläkepäätöstä koskevan va
lituskirjan ja toimittaa sen valitusviranomaisel
le ennen valitusajan päättymistä. Valittajan 
oikeusturva edellyttää, että tällaisissa tapauk
sissa valitusajan alkaminen määräytyy tiedoksi
saannin todellisen ajankohdan perusteella. Tä
män vuoksi lakiehdotukset sisältävät säännök
sen, jonka mukaan valittajalla on mahdollisuus 
valituksen tai oikaisuvaatimuksen yhteydessä 
esittää näyttöä siitä, että hän on saanut valituk
senalaisesta päätöksestä tiedon myöhemmin 
kuin seitsemäntenä päivänä sen päivän jälkeen, 
kun päätös on annettu postin kuljetettavaksi. 

2. Voimaan t u 1 o. 

Ehdotetut lainmuutokset on tarkoitus saat
taa voimaan kohta kun eduskunta on ne hyväk
synyt. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
valtion eläkelain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain 12 §:n 7 momentti ja 15 

§:n 1 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 12 §:n 7 momentti 18 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa 

(568/75) ja 15 §:n 1 momentti 10 päivänä joulukuuta 1971 annetussa laissa (851/71), 
sekä 

lisätään 23 §:ään, sellaisena kuin se on 2 päivänä huhtikuuta 1971 annetussa larssa (266/ 
71) , uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, :seuraavasti: 

12 §. 

Kansaneläkkeen perusosa ja kansaneläkelain 
30 b §: ssä säädetty kansaneläkkeen lapsikoro
tus otetaan 3 ja 4 momenttia sovellettaessa ku
nakin kalenterivuonna huomioon sen määräisi
nä kuin ne ovat edeltäneen kalenterivuoden 
marraskuun 1 päivänä. 

15 §. 
Eläke maksetaan sitä kuukautta lähinnä seu

raavan kuukauden alusta, jonka aikana oikeus 
eläkkeen saamiseen on syntynyt, vanhuus- ja 
työkyvyttömyyseläke kuitenkin aikaisintaan sii-

tä ajankohdasta, jolloin oikeus palkan saami
seen päättyy. Työttömyyseläke maksetaan sen 
kalenterikuukauden alusta, joka kahden kuu
kauden kuluttua ensiksi seuraa 9 a § :n 1 mo
mentissa tarkoitetun todistuksen antamisesta. 

23 §. 

Milloin päätös >toimitetaan asianomaiselle 
postitse, katsotaan hänen saaneen päätöksestä 
tiedon, jollei valituksen tai oikaisuvaatimuksen 
yhteydessä muuta näytetä, seitsemäntenä päi
vänä sen päivän jälkeen, kun päätös on valtio-
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konttorista hänen ilmoittamallaan osoitteella 
varustettuna annettu postin kuljetettavaksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

2. 

Laki 
valtion perhe-eläkelain 7 ja 20 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

päivänä 

muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1968 annetun valtion perhe-eläkelain 7 §:n 3 momentti, 
sellaisena kuin se on 18 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa (569/75), sekä 

lisätään 20 §:ään, sellaisena kuin se on 2 päivänä huhtikuuta 1971 annetussa laissa (267/ 
71) , uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti: 

3 

7 §. 

Perhe-eläkelain mukainen eläke otetaan 1 
momenttia sovellettaessa kunakin kalenteri
vuonna huomioon sen määräisenä kuin se on 
edeltäneen kalenterivuoden marraskuun 1 päi
vänä. 

postitse, katsotaan hänen saaneen päätöksestä 
tiedon, jollei valituksen tai oikaisuvaatimuksen 
yhteydessä muuta näytetä, seitsemäntenä päi
vänä sen päivän jälkeen, kun päätös on valtio
kanttotista hänen ilmoittamallaan osoitteella 
varustettuna annettu postin kuljetettavaksi. 

20 §. 

Milloin päätös toimitetaan asianomaiselle 

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 1980. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

päivänä 

Valtiovarainministeri Ahti Pekkala 




