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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain 
4 c §:n ja merimieseläkelain 15 e §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 

Esityksessä ehdotetaan työntekijäin eläkelain 
ja merimieseläkelain muuttamista siten, että 
työttömyyseläke suoritettaisiin jo työvoimavi
ranomaisen todistuksen antamista seuraavan 
kuukauden alusta tapauksissa, joissa eläke 

myönnetään päiväavustuksen enimmäismäärän 
täyttymisen perusteella. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 
vielä kuluvan syksyn aikana välittömästi laki
ehdotuksien tultua hyväksytyiksi. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja 
ehdotetut muutokset 

Työntekijäin eläkelain (395/61; TEL) 4 c 
§:n 2 momentin mukaan työttömyyseläkettä 
suoritetaan sen kalenterikuukauden alusta, joka 
ensiksi alkaa kahden kuukauden kuluttua siitä, 
kun työvoimaviranomainen antoi todistuksen 
hakijan työttömyydestä. Samasta ajankohdasta 
päättyy normaalitapauksessa työntekijän oikeus 
saada työttömyysavustusta tai -korvausta. Jos 
kuitenkin työntekijä on saanut työttömyys
avustusta säädetyn enimmäismäärän eli kolme
na peräkkäisenä kalenterivuotena yhteensä 500 
päivältä, ei hänelle todistuksen antamisen jäl
keen voida maksaa työttömyysavustusta eikä, 
jos hänen aviopuolisonsa on työssä, työttö
myyskorvausta. Työntekijän toimeentuloturvaan 
syntyy näin ollen kahden kuukauden katko. 
Tämän estämiseksi esitetään TEL:n 4 c §:n 
2 momentin muuttamista siten, että eläkettä 
suoritettaisiin työvoimaviranomaisen todistuk
sen antamista seuraavan kuukauden alusta niis
sä tapauksissa, joissa myöntöperusteena on päi
väavustuksen enimmäismäärän täyttyminen. 

Merimieseläkelain (72/56; MEL) 15 e §:n 
2 momenttiin esitetään tehtäväksi vastaava 
muutos. 

Esitys perustuu TEL:n osalta eläketurvakes-
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kuksen ehdotukseen. MEL:n osalta esitys on 
valmisteltu yhteistyössä merimieseläkekassan 
kanssa. 

2. E s i t y k s e n t a 1 o u d e II i s e t 
vaikutukset 

Työeläkelakien osalta, lukuun ottamatta 
MEL:a, kustannuksien arvioidaan yksityisellä 
sektorilla olevan aluksi 3,5 miljoonaa markkaa 
vuodessa. Tästä tasosta ne vuoteen 1985 men
nessä alenisivat noin 2 miljoonaan markkaan 
vuodessa. Valtiolle ei aiheutuisi lisäkustannuk
sia. MEL:n osalta vuotuisten kustannusten on 
arvioitu olevan noin 15 000-30 000 markkaa, 
josta valtion kustannettava osuus on kolman
nes. 

3. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan saatettaviksi voimaan vielä 
kuluvan vuoden aikana heti niiden tultua hy
väksytyiksi. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 
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1. 

Laki 
työntekijäin eläkelain 4 c §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työnteki
jäin eläkelain 4 c §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 29. päivänä joulukuuta 1972 anne
tussa laissa (934/72), näin kuuluvaksi: 

4 c § 

Eläkettä suoritetaan sen kalenterikuukau
den alusta lukien, joka ensiksi alkaa sen jäl
keen, kun kaksi kuukautta on kulunut 1 mo
mentissa tarkoitetun todistuksen antamisesta 
tai , jos eläke myönnetään päiväavustuksen 
enimmäismäärän täyttymisen perusteella, sano
tun todistuksen antamista seuraavan kuukau-

2. 

den alusta lukien. Eläkettä e1 kuitenkaan 
ilman pätevää syytä suoriteta takautuvasti 
kuutta kuukautta pitemmältä ajalta ennen sen 
hakemista seuraavaa kuukautta. 

Tämä laki tulee voimaan . päivänä 
kuuta 198 . 

Laki 
merimieseläkelain 15 e §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 26 päivänä tammikuuta 1956 ·annetun meri
miesläkelain 15 e § :n 2 momentti, sellaisena kuin se on 18 päivänä huhtikuuta 1980 
annetussa laissa (280/80), näin kuuluvaksi: 

15 e § 

Työttömyyseläkettä suoritetaan sen kalenteri
kuukauden alusta lukien, joka ensiksi alkaa 
sen jälkeen, kun kaksi kuukautta on kulunut 1 
momentissa tarkoitetun todistuksen antamisesta 
tai, jos eläke myönnetään päiväavustuksen 
enimmäismäärän täyttymisen perusteella, sano
tun todistuksen antamista seuraavan kuukau-

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1981 

den alusta lukien. Eläkettä ei kuitenkaan 
ilman pätevää syytä suoriteta takautuvasti 
kuutta kuukautta pitemmältä ajalta ennen sen 
hakemista seuraavaa kuukautta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 

päivänä 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 

Pääministeri 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Luja-Penttilä 
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1. 

Laki 
työntekijäin eläkelain 4 c § :n muuttamisesta 

:' ·' 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti thuuteta~n 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työnteki
jäin eläkelain 4 c § :n 2 momentti, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1972 anne
tussa laissa (934/72), näin kuuluvaksi: 

Voimassa ·oleva laki Ehdotus 

4 c § 

Eläkettä suoritetaan sen kalenterikuukau
den alusta lukien, joka ensiksi alkaa sen jäl
keen, kun kaksi kuukautta on kulunut 1 mo
mentissa tarkoitetun todistuksen antamisesta. 
Eläkettä ei kuitenkaan ilman pätevää syytä 
suoriteta takautuvasti kuutta kuukautta pitem
mältä ajalta ennen sen hakemista seuraavaa 
kuukautta. 

2. 

Eläkettä suoritetaan sen kalenterikuukau
den alusta lukien, joka ensiksi alkaa sen jäl
keen, kun kaksi kuukautta on kulunut 1 mo
mentissa tarkoitetun todistuksen antamisesta 
tai , jos eläke myönnetään päiväavustuksen 
enimmäismäärän täyttymisen perusteella, sano
tun todistuksen antamista seuraavan kuukau
den alusta lukien. Eläkettä ei kuitenkaan 
ilman pätevää syytä suoriteta takautuvasti 
kuutta kuukautta pitemmältä ajalta ennen sen 
hakemista seuraavaa kuukautta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 

päivänä 

Laki 
merimieseläkelain 15 e §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun meri
miesläkelain 15 e §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 18 päivänä huhtikuuta 1980 
annetussa laissa (280/80), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

15 e § 

Työttömyyseläkettä suoritetaan sen kalenteri
kuukauden alusta lukien, joka ensiksi alkaa sen 
jälkeen, kun kaksi kuukautta on kulunut 1 

Työttömyyseläkettä suoritetaan sen kalenteri
kuukauden alusta lukien, joka ensiksi alkaa 
sen jälkeen, kun kaksi kuukautta on kulunut 1 
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momenti$sa tarkoitetun todistuksen antamises
ta. Eläkettä ei kuitenkaan ilman pätevää syytä 
suoriteta takautuvasti kuutta kuukautta pitem
mältä ajalta ennen sen hakemista seuraavaa 
kuukautta. 

Ehdotus 

momentissa tarkoitetun todistuksen antamisesta 
tai, jos eläke myönnetään päiväavustuksen 
enimmäismäärän täyttymisen perusteella, sano
tun todistuksen antamista seuraavan kuukau
den alusta lukien. Eläkettä ei kuitenkaan 
ilman pätevää syytä suoriteta takautuvasti 
kuutta kuukautta pitemmältä ajalta ennen sen 
hakemista seuraavaa kuukautta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 

päivänä 


