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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain ja 
valtion perhe-eläkelain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi muun 
muassa valtion eläkelain yhteensovitussäännök
siä siten, että tapaturmavakuutuslain mukainen 
päiväraha otettaisiin yhteensovituksessa huo
mioon. Tämä liittyy osana niihin sosiaaliturvaa 
koskeviin muutoksiin, jotka sisältyvät vuoden 
1981 tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun. 

Samalla ehdotetaan valtion eläkelain muut
tamista siten, että työttömyyseläke suoritet
taisiin jo työvoimaviranomaisen todistuksen 
antamista seuraavan kuukauden alusta silloin 
kun eläke myönnetään päiväavustuksen enim-

mäismäärän täyttymisen perusteella ja että 
työttömyyseläkkeen jatko voitaisiin myöntää 
takautuvasti. 

Lisäksi ehdotetaan valtion perhe-eläkelain 
eläkkeen määrää koskevaa säännöstä täydennet
täväksi rajavartiolaitoksen rajavartijoiden ja 
ilma-aluksen päälliköiden osalta siten, että hei
dän jälkeensä suoritettavan perhe-eläkkeen suu
ruus määräytyisi sen perusteella, millaiseen 
eläkkeeseen edunjättäjällä oli oikeus. 

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

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja 
ehdotetut muutokset 

1.1. Yhteensovitussäännökset 

Valtion eläkelain (280/66; VEL) 12 §:n 
mukaisessa yhteensovituksessa otetaan huo
mioon muun muassa tapaturmavakuutuslain 
säännöksiin perustuva elinkorko. Sen sijaan 
tapaturmavakuutuslakiin perustuvaa päivärahaa 
ei yhteensoviteta. 

Tapaturmavakuutuslakia on muutettu 1 päi
vänä tammikuuta 1982 voimaan tulleella lailla 
(526/81). Muutetun 14 §:n mukaan korvauk
sena työtapaturman aiheuttamasta vammasta tai 
sairaudesta annetaan muun muassa päivärahaa 
ja entisen elinkoron asemesta tapaturmaeläkettä 
ja haittarahaa. Tapaturman aiheuttaman ansion
menetyksen korvauksena maksetaan yleensä 
päivärahaa ensimmäisen vuoden ajalta, minkä 
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jälkeen se muutetaan tapaturmaeläkkeeksi ja 
haittarahaksi. Tässä yhteydessä muutettiin myös 
ansionmenetyskorvaukset veronalaiseksi tuloksi. 
Samalla tapaturmavakuutuslain mukainen täysi 
päiväraha korotettiin 100 prosenttiin ja tapa
turmaeläke 85 prosenttiin vakuutetun vuosityö
ansiosta. Myös tapaturmavakuutuslain työkyvyt
tömyyskäsitettä muutettiin siten, että se lä
heisesti vastaa työeläkejärjestelmässä sovelletta
vaa työkyvyttömyyskäsitettä. 

Voimassa olevat VEL:n yhteensovitussään
nökset johtaisivat siihen, että mikäli VEL:n 
mukainen eläke tulee maksettavaksi välittö
mästi tapaturman jälkeen, sitä suoritettaisiin 
rinnakkain 100 prosentin suuruisen päivärahan 
kanssa. Tätä ei voida pitää tarkoituksenmukai
sena. Epäkohtaa lisää myös se seikka, että kun 
päivärahakausi päättyy ja VEL-eläkkeen ja 
tapaturmaeläkkeen yhteensovitus suoritetaan, 
edunsaajan kokonaiskorvaus pienenee oleelli-
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sesti. Tämän johdosta ehdotetaan, että VEL:n 
12 ja 13 § :ää muutettaisiin siten, että tapa
turmavakuutuslain mukainen päiväraha otettai
siin huomioon eläkkeiden yhteensovituksessa. 
Valtion eläkelain 16 a §:ää ja valtion perhe
eläkelain 19 §:ää tulisi samalla muuttaa tapa
turmavakuutuslain terminologian muutoksia 
vastaavaksi. 

1.2. Työttömyyseläkkeen alkamista koskevat 
säännökset 

VEL:n 15 §:n 1 momentin mukaan työttö
myyseläkettä suoritetaan sen kalenterikuukau
den alusta lukien, joka ensiksi alkaa sen jäl
keen, kun kaksi kuukautta on kulunut siitä, 
kun työvoimaviranomainen antoi todistuksen 
hakijan työttömyydestä. Mainittu kahden kuu
kauden aika on varattu eläkehakemuksen kä
sittelylle. Normaalitapauksessa työntekijä saa 
tänä aikana työttömyysavustusta tai -korvausta. 
Jos kuitenkin eläke myönnetään sillä perusteel
la, että työntekijä on saanut työttömyysavus
tusta säädetyn enimmäismäärän eli kolmena pe
räkkäisenä kalenterivuonna yhteensä 500 päi
vältä, ei hänelle todistuksen antamisen jälkeen 
voida maksaa työttömyysavustusta, eikä jos hä
nen aviopuolisonsa on työssä, työttömyyskor
vausta. Työntekijän toimentuloturvaan syntyy 
näin ollen kahden kuukauden katko. Tämän 
estämiseksi esitetään 15 § :n 1 momentin muut
tamista siten, että eläkettä suoritettaisiin työ
voimaviranomaisen todistuksen antamista seu
raavan kuukauden alusta niissä tapauksissa, 
joissa myöntöperusteena on päiväavustuksen 
enim.t-näismäärän täyttyminen. 

Jotta työttömyyseläkkeen maksaminen ei kes
keytyisi, tulee todistus työttömyyden jatkumi
sesta nykyisin toimittaa valtiokonttorille ennen 
eläkkeen päättymistä. Eläkkeen jatkaminen ta
kautuvasti ei sen sijaan ole mahdollista. Useat 
eläkkeensaajat ovat kuitenkin hankkineet työ
voimaviranomaisilta uuden todistuksen vasta 
sen jälkeen kun eläkkeen suorittaminen on jo 
lakannut, mistä on aiheutunut keskeytys eläk
keen suorittamisessa. Tämän vuoksi ehdotetaan 
VEL:n 18 §:n 4 momenttiin lisättäväksi sään
nös siitä, että asianmukaisen todistuksen pe
rusteella työttömyyseläke voidaan niissä ta
pauksissa, joissa on kysymys sen jatkamisesta, 
myöntää takautuvasti enintään kuuden kuu
kauden ajalta. Edellä mainitut muutokset on 
tehty myös työntekijäin eläkelakiin. 

1.3. Perhe-eläkkeen karttuminen eräissä 
tapauksissa 

Tammikuun 1 päivänä 1982 voimaan tulleel
la lailla ( 809/81 ) valtion eläkelain 10 §: ää on 
muutettu siten, että sellaisen rajavartiolaitok
sen rajavartijan ja ilma-aluksen päällikön, jolla 
on eläkeaikaa tällaisessa palveluksessa vähin
tään 20 vuotta, lisäeläketurvan mukainen eläke 
karttuu 11/54 prosenttia kultakin eläkeajaksi 
luetulta täydeltä kuukaudelta. Tämän muhi
sesti sanotut henkilöt voivat saada täyden eläk
keen 27 palvelusvuoden perusteella kun siihen 
y1eensä vaaditaan 30 palvelusvuotta. Muutos 
oli tarpeen sen vuoksi, että rajavartijat ja ilma
aluksen päälliköt voisivat saada oikeuden täy
teen eläkkeeseen eroaruisikäänsä mennessä. 

Koska valtion perhe-eläkelain mukaisen per
he-eläkkeen suuruus määräytyy ,sen perusteella 
millaiseen eläkkeeseen edunjättäjällä oli oikeus, 
on edellä mainitun valtion eläkelain 10 §:n 
muutoksen johdosta tarpeen muuttaa myös val
don perhe-eläkelain eläkkeen määrää koskevaa 
säännöstä. Tämän vuoksi ehdotetaan, että val
tion perhe-eläkelain 5 § :n 1 momentin 3 koh
taa täydennetään siten, että 'Sillä mainitaan 
erikseen perhe-eläkkeen määrä silloin, kun 
edunjättäjä oli ,sellainen rajavarti:olaitoben ra
javartija tai ilma-aluksen päällikkö, jolla oli 
eläkeaikaa vähintään 20 vuotta ja oikeus lisä
eläketurvan mukaiseen eläkkeeseen. Ehdotuk
sessa olevat prosenttiluvut on laskettu sen pe
rusteella, että edellä mainitun edunjättäjän jäl
keen myös täysi perhe-eläke karttuisi 27 vuo
dessa. 

2. V o i m aan t u 1 o 

La~t ehdotetaan tulevaksi voimaan niin pian 
kuin eduskunta on ne hyväksynyt. 

Valtion perhe-eläkelain 5 §:n 1 momentin 
3 kohtaa ehdotetaan sovellettavaksi eläkkee
seen, jonka perustana o1eva eläketapahtuma on 
sattunut valtion eläkelain 8 ja 10 §:n muut
tamisesta annetun lain ( 809/81 ) voimaantulo
päivänä eli 1 päivänä tammikuuta 1982 tai sen 
jälkeen. 

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

Laki 
valtion eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion 
eläkelain 12 §:n 4 momentti, 13 §, 15 §:n 1 momentti, 16 a § ja 18 §:n 4 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 12 §:n 4 momentti 14 päivänä tammikuuta 1982 annetussa laissa 
(31/82), 13 § ja 16 a § 18 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa (568/75), 15 §:n 
1 momentti 27 päivänä marraskuuta 1981 annetussa laissa (808/81) sekä 18 §:n 4 mo
mentti 10 päivänä joulukuuta 1971 annetussa laissa (851/71), näin kuuluviksi: 

12 § 

Eläkkeen enimmäismäärä lasketaan siten, että 
tämän lain mukaiseen eläkkeeseen lisätään 

kutakin 16 vuotta nuorempaa lasta kohden 
kansaneläkelain 3 0 b § : ssä säädetty lapsikorotus 
kansaneläkelain 27 §:ssä tarkoitetun toisen 
kuntaryhmän mukaisena, 

työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa 
mainittu peruseläke, ottaen huomioon vähen
nys, joka eläkkeestä on tehtävä edunsaajalle 
tulevien muiden eläkkeiden ja suoritusten 
vuoksi, tämän lain mukainen eläke kuitenkin, 
jos se on myönnetty 10 §:n 2 tai 3 moment
tia soveltaen, sellaisenaan ja 

työntekijäin eläkelain 8 §:n 1 momentissa 
mainittu eläke, päiväraha, elinkorko tai kor
vaus saman pykälän 6 momentissa säädetyin 
poikkeuksin 

ja jos nämä yhteenlaskettuina tai, jollei täl
laisia suorituksia ole, tämän lain mukainen 
eläke ylittää yhteensovitusrajan, ylittävä osa 
vähennetään tämän lain mukaisesta eläkkeestä. 

13 § 
Eläkkeen maara lasketaan uudelleen, 
jos edunsaajalla sen jälkeen kun eläke edellä 

säädetyin tavoin on laskettu, todetaan olevan 
oikeus eläkkeen määrää laskettaessa huomioon 
otettavaan eläkkeeseen, päivärahaan, elinkor
koon tai korvaukseen; tahi 

jos tällaisen eläkkeen, päivärahan, elinkoron 
tai korvauksen määrä itseoikaisun tai muutok
sen hakemisen johdosta muuttuu sekä; 

edunsaajan hakemuksesta, jos eläkkeen, päi
värahan, elinkoron tai korvauksen määrä on 
olennaisesti muuttunut. 

15 § 
Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläke maksetaan, 

jollei 15 a § :n säännöksistä muuta johdu, sitä 
kuukautta lähinnä seuraavan kuukauden alusta, 
jonka aikana oikeus eläkkeen saamiseen on 
syntynyt, kuitenkin aikaisintaan palkan saami
sen päättymistä seuraavan kuukauden alusta. 
Työttömyyseläke maksetaan sen kalenterikuu
kauden alusta, joka kahden kuukauden kulut
tua ensiksi seuraa 9 a §:n 1 momentissa tar
koitetun todistuksen antamisesta, tai jos eläke 
myönnetään päiväavustuksen enimmäismäärän 
täyttymisen perusteella, sanotun todistuksen 
antamista seuraavan kuukauden alusta. 

16 a § 
Jos edunsaajalla on oikeus saada tapatu~~~

vakuutuslain säännöksiin perustuvaa palva
rahaa, tapaturmaeläkettä, liikennevakuutuslain 
nojalla omaan vammaan perustuvaa jatkuvaa 
korvausta tai sotilasvammalakiin perustuvaa 
elinkorkoa, voidaan tämän lain mukainen eläke 
sen estämättä, mitä 11 ja 12 §:ssä on sää
detty, suorittaa täysimääräisenä, kunnes päivä
rahan, tapaturmaeläkkeen, elinkoron tai kor
vauksen määrä on lopullisesti ratkaistu. Edun
saajan oikeus mainittuun päivärahaan, tapatur
maeläkkeeseen, elinkorkoon tai korvaukseen 
siirtyy valtiokanttorille eläkkeestä edellä mai
nittujen suoritusten johdosta vähennettävää 
määrää vastaavalta osalta. 

18 § 

Työttömyyseläke lakkaa ilman eri päätöstä 
kuuden kuukauden tai asetuksella säädetyn pi• 
temmän ajan kuluttua työvoimaviranomaisen 
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todistuksen antamisesta lukien, jollei valtio
kanttorille sitä ennen ole toimitettu työvoima
viranomaisen antamaa uutta todistusta siitä, 
ettei eläkkeensaajalle voida osoittaa 9 a §:ssä 
tarkoitettua työtä. Jos eläkkeen lakkaamisen 
jälkeen työttömyys jatkuu tai alkaa uudelleen, 
eläkettä ryhdytään maksamaan samojen perus
teiden mukaan kuin aikaisempaakin eläkettä, 
jollei eläkkeen lakkaamisesta ole kulunut kah
ta vuotta pitempää aikaa. Tällöin 9 a §:ää so
vellettaessa eläkkeelläolon aikaa pidetään kor
vauspäivinä ja eläke maksetaan 9 a §:ssä mai
nitun todistuksen antamista seuraavan kuukau
den alusta, jos todistuksesta käy ilmi, että 

2. 

edunsaajalle ei ole työttömyyseläkkeen lakkaa
misen jälkeen maksettu työttömyysavustusta 
tai -korvausta. Valtiokonttorin hyväksymän sel
vityksen perusteella eläke voidaan työttömyy
den jatkuessa myöntää myös takautuvasti enin
tään kuuden kuukauden ajalta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 

Mitä tapaturmaeläkkeen yhteensovittamisesta 
on voimassa, sovelletaan vastaavasti tapaturma
vakuutuslain säännöksiin perustuvaan elinkor
koon. 

Laki 
valtion perhe-eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1968 annetun valtion 
perhe-eläkelain 5 §:n 1 momentin 3 kohta ja 19 §, 

sellaisena kuin niistä on 5 §:n 1 momentin 3 kohta 29 päivänä heinäkuuta 1976 annetussa 
laissa ( 665/7 6), näin kuuluviksi: 

5 § 
Perhe-eläke leskelle ja lapsille on jokaiselta 

edunjättäjän eläkettä varten eläkeajaksi luet
tavalta kuukaudelta eläkkeen perusteena ole
vasta palkasta: 

3) jos edunjättäjänä oli upseerin tai toimi
upseerin viran haltija, jolla oli oikeus eläkkee
seen valtion eläkelain 10 §:n 3 momenttia so
veltaen, 1/10 prosenttia ja siihen lisätään, jos 
edunsaajia on useampia, toisesta edunsaajasta 
1/30 prosenttia ja jokaisesta sen lisäksi ole
vasta edunsaajasta 1/60 prosenttia, kuitenkin 
niin, että eläkeaikana otetaan huomioon enin
tään 300 kuukautta, ja jos edunjättäjänä oli 
rajavartiolaitoksen rajavartija tai ilma-aluksen 
päällikkö, jolla oli oikeus eläkkeeseen valtion 
eläkelain 10 §:n 3 momenttia 'soveltaen, 5/54 
prosenttia ja siihen lisätään, jos edunsaajia on 
useampia, toisesta edunsaajasta 5/162 prosent
tia, ja jokaisesta sen lisäksi olevasta edunsaa
jasta 5/234 prosenttia, kuitenkin niin, että 
eläkeaikana otetaan huomioon enintään 324 
kuukautta. 

19 § 
Jos edunsaajalla edunjättäjän kuoleman joh

dosta on oikeus saada tapaturmavakuutuslain 
säännöksiin perustuvaa perhe-eläkettä, liikenne
vakuutuslain säännöksiin perustuvaa jatkuvaa 
korvausta tai sotilasvammalakiin perustuvaa 
huoltoeläkettä, voidaan tämän lain mukainen 
perhe-eläke sen estämättä, mitä 6 ja 7 §:ssä 
on säädetty, suorittaa täysimääräisenä, kunnes 
tapaturmavakuutuslain mukaisen perhe-eläk
keen, huoltoeläkkeen tai korvauksen määrä on 
lopullisesti ratkaistu. Edunsaajan oikeus mai
nittuun perhe-eläkkeeseen, huoltoeläkkeeseen 
tai korvaukseen siirtyy valtiokanttorille tämän 
lain mukaisesta perhe-eläkkeestä edellä mai
nittujen suoritusten johdosta vähennettävää 
määrää vastaavalta osalta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . 

Lain 5 § :n 1 momentin 3 kohtaa sovel
letaan eläkkeeseen, jonka perusteena oleva 
eläketapahtuma on sattunut 1 päivänä tam
mikuuta 1982 tai sen jälkeen, sekä 19 §:ää 
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eläkkeeseen, jonka perusteena oleva eläke
tapahtuma on sattunut lain voimassa ollessa. 
Lainvoimaisella päätöksellä ratkaistun eläke
asian, jossa edunjättäjänä on ollut 1 päi-

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1982 

vänä tammikuuta 1982 tai sen jälkeen kuollut 
rajavartiolaitoksen rajavartija tai ilma-aluksen 
päällikkö, valtiokonttori käsittelee hakemuk
setta uudelleen. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Mauno Forsman 
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Liite 

Laki 
valtion eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion 
eläkelain 12 §:n 4 momentti, 13 §, 15 §:n 1 momentti, 16 a § ja 18 §:n 4 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 12 §:n 4 momentti 14 päivänä tammikuuta 1982 annetuss'a laissa 
(31/82), 13 § ja 16 a § 18 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa (568/75), 15 §:n 
1 momentti 27 päivänä marraskuuta 1981 annetussa laissa (808/81) sekä 18 §:n 4 mo
mentti 10 päivänä joulukuuta 1971 annetussa laissa (851/71), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

12 § 

Eläkkeen enimma1smaara lasketaan siten, 
että tämän lain mukaiseen eläkkeeseen lisä
tään 

kutakin 16 vuotta nuorempaa lasta kohden 
kansaneläkelain 30 b §:ssä säädetty lapsikorotus 
kansaneläkelain 27 §: ssä tarkoitetun toisen 
kuntaryhmän mukaisena, 

työntekijäin eläkelain 8 § :n 4 momentissa 
mainittu peruseläke, ottaen huomioon vähen
nys, joka eläkkeestä on tehtävä edunsaajalle 
tulevien muiden eläkkeiden ja suoritusten vuok
si, tämän lain mukainen eläke kuitenkin, jos 
se on myönnetty 10 §:n 2 tai 3 momenttia 
soveltaen, sellaisenaan ja 

työntekijäin eläkelain 8 §:n 1 momentissa 
mainittu eläke, elinkorko tai korvaus saman 
pykälän 6 momentissa säädetyin poikkeuksin 

ja jos nämä yhteenlaskettuina tai, jollei täl
laisia suorituksia ole, tämän lain mukainen elä
ke ylittää yhteensovitusrajan, ylittävä osa vä
hennetään tämän lain mukaisesta eläkkeestä. 

13 § 
Eläkkeen maata lasketaan uudelleen, 
jos edunsaajalla sen jälkeen kun eläke 

edellä säädetyin tavoin on laskettu, todetaan 
olevan oikeus eläkkeen määrää laskettaessa 
huomioon otettavaan eläkkeeseen, elinkot
kaan tai korvaukseen; tahi 

jos tällaisen eläkkeen, elinkoron tai kor
vauksen määrä itseoikaisun tai muutoksen 
hakemisen johdosta muuttuu; sekä 

edunsaajan hakemuksesta, jos eläkkeen, 
elinkoron tai korvauksen määrä on olennai
sesti muuttunut. 

Ehdotus 

12 § 

Eläkkeen enimmäismäärä lasketaan siten, että 
tämän lain mukaiseen eläkkeeseen lisätään 

kutakin 16 vuotta nuorempaa lasta kohden 
kansaneläkelain 30 b §:ssä säädetty lapsikorotus 
kansaneläkelain 27 §: ssä tarkoitetun toisen 
kuntaryhmän mukaisena, 

.työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa 
mainittu peruseläke, ottaen huomioon vähen
nys, joka eläkkeestä on tehtävä edunsaajalle 
tulevien muiden eläkkeiden ja suoritusten 
vuoksi, tämän lain mukainen eläke kuitenkin, 
jos se on myönnetty 10 §:n 2 tai 3 moment
tia soveltaen, sellaisenaan ja 

työntekijäin eläkelain 8 § :n 1 momentissa 
mainittu eläke, päiväraha, elinkorko tai kor
vaus saman pykälän 6 momentissa säädetyin 
poikkeuksin 

ja jos nämä yhteenlaskettuina tai, jollei täl
laisia suorituksia ole, tämän lain mukainen 
eläke ylittää yhteensovitusrajan, ylittävä osa 
vähennetään tämän lain mukaisesta eläkkeestä. 

13 § 
Eläkkeen maata lasketaan uudelleen, 
jos edunsaajalla sen jälkeen kun eläke edellä 

säädetyin tavoin on laskettu, todetaan olevan 
oikeus eläkkeen määrää laskettaessa huomioon 
otettavaan eläkkeeseen, päivärahaan, elinkor
koon tai korvaukseen; tahi 

jos tällaisen eläkkeen, päivärahan, elinkoron 
tai korvauksen määrä itseoikaisun tai muutok
sen hakemisen johdosta muuttuu; sekä 

edunsaajan hakemuksesta, jos eläkkeen, päi
värahan, elinkoron tai korvauksen määrä on 
olennaisesti muuttunut. 
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Voimassa oleva laki 

15 § 
Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläke maksetaan, 

jollei 15 a §:n säännöksistä muuta johdu, sitä 
kurukautta lähinnä seuraavan kuukauden alusta, 
jonka aikana oikeus eläkkeen saamiseen on 
syntynyt, kuitenkin aikaisintaan palkan saami
sen päättymistä seuraavan kuukauden alusta. 
Työttömyyseläke maksetaan sen kalenterikuu
kauden alusta, joka kahden kuukauden kulut
tua ensiksi seuraa 9 a § :n 1 momentissa tar
koitetun todistuksen antamisesta. 

16 a § 
Jos edunsaajalla on oikeus saada tapaturma

vakuutuslain säännöksiin perustuvaa elinkor
koa, liikennevakuutuslain nojalla omaan varo
maan perustuvaa jatkuvaa korvausta tai soti
lasvammalakiin perustuvaa elinkorkoa, voidaan 
tämän lain mukainen eläke sen estämättä, 
mitä 11 ja 12 §:ssä on säädetty, suorittaa täy
simääräisenä, kunnes elinkoron tai korvauksen 
määrä on lopullisesti ratkaistu. Edunsaajan 
oikeus mainittuun elinkorkoon tai korvaukseen 
siirtyy valtiokanttorille eläkkeestä elinkoron 
tai korvauksen johdosta vähennettävää määrää 
vastaavalta osalta. 

18 § 

Työttömyyseläke lakkaa ilman eri päätöstä 
kuuden kuukauden tai asetuksella säädetyn 
pitemmän ajan kuluttua työvoimaviranomai
sen todistuksen antamisesta lukien, jollei val
tiokanttorille sitä ennen ole toimitettu työ
voimaviranomaisen antamaa uutta todistusta 
siitä, ettei eläkkeensaajalle voida osoittaa 
9 a §:ssä tarkoitettua työtä. Jos eläkkeen lak
kaamisen jälkeen työttömyys jatkuu tai alkaa 
uudelleen, eläkettä ryhdytään maksamaan sa
mojen perusteiden mukaan kuin aikaisempaa
kin eläkettä, jollei eläkkeen lakkaamisesta ole 
kulunut kahta vuotta pitempää aikaa. Tällöin 
9 a § :ää sovellettaessa eläkkeelläolon aikaa pi
detään korvauspäivinä ja eläke maksetaan 
9 a §:ssä mainitun todistuksen antamista seu
raavan kuukauden alusta, jos todistuksesta 

Ehdotus 

15 § 
Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläke maksetaan, 

jollei 15 a §:n säännöksistä muuta johdu, sitä 
kuukautta lähinnä seuraavan kuukauden alusta, 
jonka aikana oikeus eläkkeen saamiseen on 
syntynyt, kuitenkin aikaisintaan palkan saami
sen päättymistä seuraavan kuukauden alusta. 
Työttömyyseläke maksetaan sen kalenterikuu
kauden alusta, joka kahden kuukauden kulut
tua ensiksi seuraa 9 a § :n 1 momentissa tar
koitetun todistuksen antamisesta, tai jos eläke 
myönnetään päiväavustuksen enimmäismäärän 
täyttymisen perusteella, sanotun todistuksen 
antamista seuraavan kuukauden alusta. 

16 a § 
Jos edunsaajalla on oikeus saada tapaturma

vakuutuslain säännöksiin perustuvaa pazva
rahaa, tapaturmaeläkettä, liikennevakuutuslain 
nojalla omaan varomaan perustuvaa jatkuvaa 
korvausta tai sotilasvammalakiin perustuvaa 
elinkorkoa, voidaan tämän lain mukainen eläke 
sen estämättä, mitä 11 ja 12 §: ssä on sää
detty, suorittaa täysimääräisenä, kunnes päivä
rahan, tapaturmaeläkkeen, elinkoron tai kor
vauksen määrä on lopullisesti ratkaistu. Edun
saajan oikeus mainittuun päivärahaan, tapatur
maeläkkeeseen, elinkorkoon tai korvaukseen 
siirtyy valtiokanttorille eläkkeestä edellä mai· 
nittujen suoritusten johdosta vähennettävää 
määrää vastaavalta osalta. 

18 § 

Työttömyyseläke lakkaa ilman eri päätöstä 
kuuden kuukauden tai asetuksella säädetyn pi
temmän ajan kuluttua työvoimaviranomaisen 
todistuksen antamisesta lukien, jollei valtio
kanttorille sitä ennen ole toimitettu työvoima
viranomaisen antamaa uutta todistusta siitä, 
ettei eläkkeensaajalle voida osoittaa 9 a §:ssä 
tarkoitettua työtä. Jos eläkkeen lakkaamisen 
jälkeen työttömyys jatkuu tai alkaa uudelleen, 
eläkettä ryhdytään maksamaan samojen perus
teiden mukaan kuin aikaisempaakin eläkettä, 
jollei eläkkeen lakkaamisesta ole kulunut kah
ta vuotta pitempää aikaa. Tällöin 9 a §:ää so
vellettaessa eläkkeelläolon aikaa pidetään kor
vauspäivinä ja eläke maksetaan 9 a §:ssä mai
nitun todistuksen antamista seuraavan kuukau
den alusta, jos todistuksesta käy ilmi, että 
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käy ilmi, että edunsaajalle ei ole työttömyys
eläkkeen lakkaamisen jälkeen maksettu työt
tömyysavustusta tai -korvausta. 

Ehdotus 

edunsaajalle ei ole työttömyyseläkkeen lakkaa
misen jälkeen maksettu työttömyysavustusta 
tai -korvausta. V aitiokonttorin hyväksymän sel
vityksen perusteella eläke voidaan työttömyy
den jatkuessa myöntää myös takautuvasti enin
tään kuuden kuukauden ajalta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . 

Mitä tapaturmaeläkkeen yhteensovittamisesta 
on voimassa, sovelletaan vastaavasti tapaturma
vakuutuslain säännöksiin perustuvaan elinkor
koon. 

Laki 
valtion perhe-eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1968 annetun valtion 
perhe-eläkelain 5 §:n 1 momentin 3 kohta ja 19 §, 

sellaisena kuin niistä on 5 §:n 1 momentin 3 kohta 29 päivänä heinäkuuta 1976 annetus
sa laissa ( 665/7 6), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

5 § 
Perhe-eläke leskelle ja lapsille on jokaiselta 

edunjättäjän eläkettä varten eläkeajaksi Juetta
valta kuukaudelta eläkkeen perusteena olevasta 
palkasta: 

3) jos edunjättäjällä oli oikeus eläkkeeseen 
valtion eläkelain 10 §:n 3 momenttia sovel
taen, 1/10 prosenttia ja siihen lisätään, jos 
edunsaajia on UrSeampia, toisesta edunsaajasta 
1/30 prosenttia ja jokaisesta sen lisäksi ole
vasta edunsaajasta 1/60 prosenttia, kuitenkin 
niin, että eläkeaikana otetaan huomioon enin
tään 300 kuukautta. 

Ehdotus 

5 § 
Perhe-eläke leskelle ja lapsille on jokaiselta 

edunjättäjän eläkettä varten eläkeajaksi luetta
valta kuukaudelta eläkkeen perusteena olevasta 
palkasta: 

3) jos edunjättäjänä oli upseerin tai toimi
upseerin viran haltija, jolla oli oikeus eläkkee
seen valtion eläkelain 10 §:n 3 momenttia so
veltaen, 1/10 prosenttia ja siihen lisätään, jos 
edunsaajia on useampia, tois:esta edunsaajasta 
1/30 prosenttia ja jokaisesta sen lisäksi ole
vasta edunsaajasta 1/60 prosenttia, kuitenkin 
niin, että eläkeaikana otetaan huomioon enin
'tään 300 kuukautta, ja jos edunjättäjänä oli 
rajavartiolaitoksen rajavartiia tai ilma-aluksen 
päällikkö, jolla oli oikeus eläkkeeseen valtion 
eläkelain 10 §:n 3 momenttia soveltaen, 5/54 
prosenttia ja siihen lisätään, jos edunsaajia on 
useampia, toisesta edunsaajasta 5/162 prosent
tia, ja jokaisesta sen lisäksi olevasta edunsaa
jasta 5/234 prosenttia, kuitenkin niin, että 
eläkeaikana otetaan huomioon enintään 324 
kuukautta. 
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19 § 
Jos edunsaajaNa edunjättäjän kuoleman joh

dosta on oikeus saada tapaturmavakuutuslain 
säännöksiin perustuvaa huoltoeläkettä, liikenne
vakuutuslain säännöksiin perustuvaa jatkuvaa 
korvausta tai sotilasvammalakiin perustuvaa 
huoltoeläkettä, voidaan tämän lain mukainen 
perhe-eläke sen estämättä, mitä 6 ja 7 §:ssä 
on säädetty, suorittaa täysimääräisenä, kunnes 
huoltoeläkkeen tai korvauksen määrä on lopul
lisesti ratkaistu. Edunsaajan oikeus mainittuun 
huoltoeläkkeeseen tai korvaukseen siirtyy val
tiokanttorille perhe-eläkkeestä huoltoeläkkeen 
tai korvauksen johdosta vähennettävää määrää 
vastaavalta osalta. 

2 1681013506 

Ehdotus 

19 § 
Jos edunsaajaNa edunjättäjän kuoleman joh

dosta on oikeus saada tapaturmavakuutuslain 
säännöksiin perustuvaa perhe-eläkettä, liikenne
vakuutuslain säännöksiin perustuvaa jatkuvaa 
korvausta tai sotilasvammalakiin perustuvaa 
huoltoeläkettä, voidaan tämän lain mukainen 
perhe-eläke sen estämättä, mitä 6 ja 7 ~:ssä 
on säädetty, suorittaa täysimääräisenä, kunnes 
tapaturmavakuutuslain mukaisen perhe-eläk
keen, huoltoeläkkeen tai korvauksen määrä on 
lopullisesti ratkaistu. Edunsaajan oikeus mai
nittuun perhe-eläkkeeseen, huoltoeläkkeeseen 
tai korvaukseen siirtyy valtiokanttorille tämän 
lain mukaisesta perhe-eläkkeestä edellä mai
nittujen suoritusten johdosta vähennettävää 
määrää vastaavalta osalta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . 

Lain 5 §:n 1 momentin 3 kohtaa sovel
letaan eläkkeeseen, jonka perusteena oleva 
eläketapahtuma on sattunut 1 päivänä tam
mikuuta 1982 tai sen jälkeen, sekä 19 §:ää 
eläkkeesee-n, jonka perusteena oleva eläke
tapahtuma on sattunut lain voimassa ollessa. 
Lainvoimaisella päätöksellä ratkaistun eläke
asian, jossa edunjättäjänä on ollut 1 päi
vänä tammikuuta 1982 tai sen jälkeen kuollut 
rajavartiolaitoksen rajavartija tai ilma-aluksen 
päällikkö, valtiokonttori käsittelee hakemuk
setta uudelleen. 




