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

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 

Esityksen tarkoituksena on selkeyttää ja no
peuttaa valtion eläketurvan toimeenpanoa. Val
tion palveluksesta jo ennen eläkkeelle siirtymis
tään eronneiden työntekijöiden nykyinen lyhyt
aikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin elä
kelain ja valtion eläkelain mukainen rinnakkai
nen ja lisäetuja tuottamaton eläkejärjestely eh
dotetaan poistettavaksi. Ensin mainitun lain 
alaisissa valtion töissä olevien työntekijöiden 

kaksinkertaisen eläketurvan estämiseksi sääde
tyn vähennysosan laskutapaa ehdotetaan muu
tettavaksi. 

Samalla valtion eläkelakiin ja valtion perhe
eläkelakiin ehdotetaan tehtäviksi kansaneläke
uudistuksesta johtuvat tekniset muutokset. 

Muutokset ovat tarkoitetut tulemaan voi
maan vuoden 1983 alusta. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työnteki
jäin eläkelaki ( 134/62, LEL) koskee metsä-, 
maatalous-, rakennus- ja satama-alan työnteki
jöitä, joilla lyhytaikaiset työsuhteet ovat luon
teenomaisia. Myös valtion edellä mainittujen 
alojen työntekijät kuuluvat LEL:n piiriin jollei 
työsuhdetta ole tarkoitettu pysyväksi ja ympäri 
vuoden kestäväksi. Valtion työntekijät kuulu
vat lisäksi valtion eläkelain (280/66, VEL) pii
riin. LEL:n alaisissa valtion töissä olevilla on siis 
oikeus eläkkeeseen samasta palveluksesta sekä 
VEL:n että LEL:n nojalla. Tällaisella järjeste
lyllä on pyritty siihen, etteivät LEL:n alaisissa 
ja yleensä urakkapaikkaisissa töissä olleiden 
työntekijöiden ansiotason vaihtelut vaikuttaisi 
haitallisesti eläketurvaan, mutta että valtion pal
veluksessa LEL:n alaisissa töissä olleet voisivat 
toisaalta saada myös LEL-eläketurvan mahdol
lisesti ylittävät VEL-eläke-etuudet. 

VEL-eläke on joko peruseläketurvan tai lisä
eläketurvan mukainen. Lisäeläketurvan mukai-
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nen eläke karttuu 2,2 prosenttia vuodessa, kun 
taas peruseläketurvan mukainen eläke karttuu 
1 päivänä heinäkuuta 1962 jälkeiseltä ajalta 
2 prosenttia vuodessa. LEL-eläkkeen määrä on 
1 päivänä heinäkuuta 1975 lukien sitä vastoin 
1,5 prosenttia LEL:n alaisista töistä saaduista 
palkoista. LEL-eläke lasketaan siis suoraan 
LEL:n alaisissa töissä ansaituista palkoista. 
VEL-eläke sitä vastoin määräytyy palvelusajan 
ja enintään neljän viimeisen palvelusvuoden 
työansioista laskettavan eläkkeen perusteena 
olevan palkan perusteella. LEL-eläketurva poik
keaa muutoinkin VEL-eläketurvasta. LEL:n 
etuuksiin kuuluu muun muassa työttömyyslisä, 
lapsikorotus ja lykkäytymiskorotus. Nämä ja 
peruseläketurvan karttumisprosentin korottami
nen mainittuun 1,5 prosenttiin sekä toteutetut 
eläkkeiden tasokorotukset ovat johtaneet siihen, 
että LEL-eläke on usein muodostunut suurem
maksi kuin samasta työstä myönnetty VEL
peruseläke tai että VEL-eläke on jäänyt hyvin 
pieneksi. Tämän vuoksi LEL:n alaisissa valtion 
töissä olevien eläkkeen määräytymisellä rinnak-
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kain kahdesta eläkejärjestelmästä ei enää nykyi
sin ole eläketurvan kannalta sellaista merkitystä 
kuin LEL-vähennysosajärjestelmää luotaessa. 

Valtiolla on LEL:n piiriin kuuluvia työnteki
jöitä vuosittain noin 30 000. Yksityiset eläke
laitokset käsittelevät vuosittain noin 15 000 
LEL-eläkehakemusta. Niistä noin 6 000 on 
VEL-eläketurvan osalta käsiteltävänä samaan 
aikaan myös valtiokonttorissa. Noin 2 OOO:ssa 
tapauksessa VEL-eläkettä ei tule lainkaan 
maksettavaksi, koska valtion palvelukseen 
perustuva LEL-eläke on suurempi kuin vastaava 
VEL-eläke. Hakijalle on kuitenkin näissäkin ta
pauksissa annettava tavanomainen valituskelpoi
nen eläkepäätös. Tällaisten tapausten lukumää
rän odotetaan nykyisten säännösten voimassa 
ollessa kasvavan, koska yhä harvemmalla LEL:n 
alaisissa töissä valtiolla olleella on 1 päivänä 
heinäkuuta 1962 tapahtunutta LEL:n voimaan
tuloa edeltänyttä valtion palvelusta, josta voi
taisiin myöntää LEL-eläkkeestä riippumaton 
VEL-eläke. Lisäksi edellä mainituista 6 000 ha
kemuksesta noin 3 000: ssa tuloksena on hyvin 
pieni eläke, joka pääosiltaan perustuu ennen 
1 päivänä heinäkuuta 1962 olleeseen valtion 
palvelukseen. Noin 1 000 tapauksessa työnteki
jä on ollut valtion palveluksessa eläketapahtu
maan saakka ja hänellä on oikeus lisäeläketur
van mukaiseen VEL-eläkkeeseen. 

2. U u d i s t u k s e n s i s ä 1 t ö 

Valtiolla LEL:n alaisissa töissä olevien työn
tekijöiden eläketurvan toimeenpanoa ehdotetaan 
selkeytettäväksi siten, että sellaisissa töissä pal
veltu aika luettaisiin eläkeajaksi VEL-eläkettä 
varten ainoastaan silloin, kun edunsaajalla on 
oikeus lisäeläketurvan mukaiseen eläkkeeseen. 
Muissa tapauksissa eläke määräytyisi yksinomaan 
LEL:n mukaan. Uudistuksen jälkeen kävisi vuo
sittain noin 5 000 eläkehakemuksen kaksinker
tainen käsittely toisaalta asianomaisessa LEL
eläkelaitoksessa ja valtiokonttorissa tarpeetto
maksi ja myös edellä mainitut niin sanotut no!
lapäätökset jäisivät pois. Kun uudistus ei kos
kisi lisäeläketurvan mukaisia eläkkeitä, ei sillä 
olisi joko lainkaan vaikutusta edunsaajan koko
naiseläketurvaan tai vaikutus olisi hyvin vähäi
nen. Uudistus toteutettaisiin siten, että se ei 
koskisi ennen lain voimaantuloa päättyneitä pal
velussuhteita. 

Uudistukseen sisältyy myös kaksinkertaisen 
eläketurvan . estämiseksi säädetyn VEL 10 § :n 

4 momentin LEL-vähennysosasäännöksen las
kentatekninen muutos. Nykyistä vähennysosa
järjestelmää, jossa VEL-eläkkeestä on vähennet
tävä LEL-eläke siltä osin kuin se perustuu val
tion palveluksesta saatuun ansioon, ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että vähennysosa laskettai
siin VEL-eläkkeen perusteena olevasta palkasta 
edunsaajan LEL:n alaisissa valtion töissä ole
man ajan ja LEL-eläkkeen karttumisprosentin 
perusteella. Tällainen laskutapa johtaisi asialli
sesti samaan lopputulokseen kuin nykyinenkin, 
mutta se tekisi mahdolliseksi VEL- ja LEL-eläk
keen samanaikaisen käsittelyn ja nopean las
kennan sekä vähentäisi eläkelaitosten välistä 
ilmoitusliikennettä. Ehdotettu LEL-eläkkeen 
vähennysosan laskutapa olisi samanlainen kuin 
kunnallisessa eläkejärjestelmässä. 

3. Asian valmistelu 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on vuo
delta 1981 antamassaan tarkastuskertomukses
sa selvittänyt valtion metsäalan työntekijöiden 
eläkejärjestelyjä ja tarkastuksensa perus
teella esittänyt ryhdyttäväksi toimenpiteisiin 
lainsäädännön tarvittavaksi muuttamiseksi. Tä
män jälkeen valtiovarainministeriö asetti työ
ryhmän selvittämään valtion LEL-alojen työn
tekijöiden eläketurvaa. Työryhmässä olivat edus
tettuina valtiovarainministeriö, valtiokonttori, 
LEL-Työeläkekassa ja Eläketurvakeskus. Työ
ryhmä kuuli asiantuntijoina keskeisimpien 
LEL:n alaista työtä tarjoavien keskusvirastojen 
sekä valtion LEL-alojen työntekijäjärjestöjen 
edustajia. Esitys perustuu työryhmän ehdotuk
seen. 

4. U u d i s t u k s en ta 1 o u d e lli s e t j a 
organisatoriset vaikutukset 

Uudistus ei vaikuttaisi eläketurvan tasoon. 
Se ei näin ollen vaikuttaisi varsinaisiin eläke
kustannuksiin. Uudistus sitä vastoin merkittä
västi yksinkertaistaisi ja nopeuttaisi valtion 
LEL:n alaisissa töissä työskennelleiden eläke
hakemusten käsittelyä ja poistaisi nykyistä kak
sinkertaista toimeenpanotyötä valtiokonttorissa 
ja LEL-eläkkeitä myöntävissä eläkelaitoksissa. 
Uudistus vähentäisi myös valtiokonttoriin tule
vien eläkehakemusten määrää. Näin ollen se 
vähentäisi valtiokonttorin hallintokustannuksia. 
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YKSITYISKOHTAISET ·PERUSTELUT · 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Valtion eläkelaki 

6 §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisät
täväksi uusi 4 kohta, jonka mukaan LEL:n pii
riin kuuluvaa palvelusta ei lueta hyväksi VEL
eläkettä varten muissa kuin 4 kohdan a ja b 
alakohdassa mainituissa tapauksissa. Säännöksen 
a ja b alakohdassa mainitut edellytykset ovat 
samat kuin nykyiset 10 §:n 2 momentissa ole
vat lisäeläketurvan mukaisen eläkkeen saami
sen edellytykset. 

10 §. VEL-eläkkeestä vähennettävän val
tion palvelukseen perustuvan LEL-eläkkeen 
määrä ehdotetaan laskettavaksi VEL-eläkkeen 
perusteena olevasta palkasta käyttäen LEL:n 
karttumisprosenttia. Eläkeaikana otettaisiin vä
hennysosaa laskettaessa huomioon VEL-eläkettä 
varten luettu aika sikäli kuin valtion palveluk
sesta saadut ansiot on otettu huomioon LEL
eläkettä varten. Huomioon otettaisiin myös työ
kyvyttömyyden tai työttömyyden ja eläkeiän 
välinen aika, jos sitä vastaava ansio otetaan 
huomioon jo LEL-eläkkeessä. Tällöin on edel
lytettävä, että edellä mainittujen ansioiden huo
mioon ottaminen LEL-eläkkeessä perustuu ko-

1. 

konaan tai osittain valtion palveluksesta saatui
hin ansioihin. Muutoksen yhteydessä 10 §:n 4 
momentti on tarkoituksenmukaista jakaa koh
tiin. 

12 §. Kansaneläkelakia on muutettu 1 päi
vänä tammikuuta 1983 voimaan tulevalla lailla 
( 103/82). Pykälään ehdotettu muutos on tek
ninen ja liittyy tähän kansaneläkelain muutok
seen. Käsite perusosa on muutettu pohjaosaksi 
ja viittaus kumottuuil kansaneläkelain 30 b 
§:ään on poistettu. 

1.2. Valtion perhe-eläkelaki 

Ehdotettu muutos on tekninen ja liittyy edel
lä mainittuun kansaneläkelain muutokseen. 

2. Voi m aan t u 1 o 

Tarkoitus on, että ehdotetut lait tulisivat 
voimaan vuoden 1983 alusta. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
valtion eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun val
tion eläkelain 6 §:n 1 momentti, 10 §:n 4 momentti sekä 12 §:n 3-5 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 6 §:n 1 momentti ja 10 §:n 4 momentti 14 päivänä joulukuuta 
1979 annetussa laissa (902/79) sekä 12 §:n 3 momentti 29 päivänä heinäkuuta 1976 anne
tussa laissa (664/76), 12 §:n 4 momentti 14 oäivänä tammikuuta 1982 annetussa laissa (31/ 
82) ja 12 §:n 5 momentti 18 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa (568/75), näin 
kuuluviksi: 

6 § 
Eläkeajaksi ei kuitenkaan lueta: 
1) aikaa palveluksessa, jos aika tässä palve· 

luksessa on luettava edunsaajan hyväksi eläkettä 
varten muun lain nojalla, paitsi jos kysymyk
sessä on 5 § :n 5 momentin 2 tai 3 kohdassa 
tarkoitettu palvelusaika; 

2) aikaa, jonka edunsaaja on ollut lakkau
tuspalkalla, jos häneltä sinä aikana lain nojalla 
on pidätetty lakkautuspalkka kokonaan tai 
osaksi; 

3) aikaa, jonka työ tai virantoimitus pal
veluksen jatkuessa on ollut keskeytyneenä yh
denjaksoisesti enemmän kuin 30 päivää, ellei 



4 N:o 212 

siltä ajalta ole suoritettu palkkaa eikä palkatto~ 
muuden syynä ole ollut; 

a) kansanedustajan tehtävä tai· julkinen teh
tävä, josta ei ole lupa kieltäytyä, taikka valtio
neuvoston jäsenyys; 

b) asevelvollisuuden suorittaminen asevelvol
lisuuslain nojalla; 

c) toiminta Yhdistyneissä Kansakunnissa, 
sen erityisjärjestössä tai muussa sellaisessa hal
litusten välisessä kansainvälisessä järjestössä tai 
yhteistyöelimessä, johon Suomi on virallisesti 
liittynyt, taikka sellaisessa kansainvälisessä ke
hitysyhteistyötehtävässä, jossa .Suomi on mu
kana; 

d) 5 §:n 2 momenttia soveltaen myönnetyn 
työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkkeen suorit
taminen; taikka 

e) sairausvakuutuslain 21 ja 23 §:ään pe
rustuen myönnetty virkavapaus tai loma siltä 
osin kuin sairausvakuutuslain mukaan tuleva äi
tiysraha kohdistuu siihen; eikä 

4) aikaa palveluksessa, josta saatu ansio 
on luettava edunsaajan hyväksi eläkettä varten 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntelei
jäin eläkelain (134/62) nojalla, paitsi jos: 

a) työkyvyttömyys- tai työttömyyseläke tu
lisi myönnettäväksi 5 § :n 2 momenttia sovel
taen; tai 

b) edunsaaja on ollut vanhuuseläkeikänsä 
saavuttamista tai tätä myöhemmän palveluksen
sa päättymistä välittömästi edeltäneet 6 kuu
kautta yhdenjaksoisessa palveluksessa, jonka 
päättymistä välittömästi edeltäneiden 5 vuoden 
kuluessa hänellä on eläkeaikaa yhteensä vähin
tään 3 vuotta. 

10 § 

Eläke saa olla enintään 66 prosenttia 7 §:n 
mukaisesta eläkkeen perusteena olevasta pal
kasta. Jos edunsaajalla tämän lain mukaista 
eläkettä varten huomioon otetun palveluksen 
perusteella on oikeus eläkkeeseen myös lyhyt
aikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin elä
kelain nojalla tai jos hänellä 5 §:n 5 momen
tin ~. tai 3 kohdassa tarkoitetun palveluksen 
perusteella on oikeus eläkkeeseen myös työn
tekijäin eläkelain nojalla taikka jos hänellä 6 
§:n 1- momentin 3 kohdan c alakohdassa tar
koitetun toiminnan perusteella on oikeus eläk
keeseen kansainväliseltä· järjestöitä tai yhteis
työelimeitä tahi kehitysyhteistyötehtävästä vä
hintään viisi vuotta kestäneen toiminnan perus-

teella, tämän lain mukaisesta eläkkeestä vä
hennetään: 

1) määrä, joka on 1/8 prosenttia eläkkeen 
perusteena olevasta palkasta jokaiselta sellaisel
ta eläkeajaksi luetulta kuukaudelta, jolta 
ajalta valtiolta saatu ansio on otettu huomioon 
lyhytaikai'Sissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelain mukaista eläkettä varten sekä lisäksi 
tämän lain mukaista eläkettä varten hyväksi
luetulta ajalta työkyvyttömyyden tai työttömyy
den alkamisesta eläkeiän saavuttamiseen, jos 
sitä aikaa vastaava ansio on otettu huomioon 
edellä mainittua eläkettä varten ja tämä perus
tuu kokonaan tai osittain valtion palveluksesta 
saatuun ansioon; 

2) työntekijäin eläkelain mukainen eläke sil
tä osin kuin se perustuu samaan palvelusaikaan 
kuin tämän lain· mukainen eläke; ja 

3) kansainväliseltä järjestöitä tai yhteistyö
elimeitä tahi kehitysyhteistyötehtävästä tuleva 
eläke siltä osin kuin se perustuu muihin kuin 
edunsaajalta perittyihin maksuihin ja samaan 
palvelusaikaan kuin tämän lain mukainen eläke; 

jolloin ei oteta huomioon työntekijäin eläke
lain mukaisesta eläkkeestä muiden eläkkeiden 
ja korvausten johdosta tehtävää vähennystä. 
Eläkkeen enimmäismäärästä on muutoin voi
massa mitä jäljempänä säädetään. 

12 § 

Yhteensovitusraja on 66 prosenttia eläkkeen 
enimmäismäärän perusteena olevasta palkasta, 
jos tämä on enintään 2 626 markkaa. Jos eläk, 
keen enimmäismäärän perusteena oleva palkka 
ylittää 2 626 markkaa, yhteensovitusraja on 66 
prosenttia siitä vähennettynä määrällä, joka on 
66 prosenttia ylitteestä, kuitenkin vähennettynä 
enintään kansaneläkkeen pohjaosan määrällä. 

Eläkkeen enimmäismäärä lasketaan siten, että 
tämän lain mukaiseen eläkkeeseen lisätään 

kutakin 16 vuotta nuorempaa lasta kohden 
kansaneläkelain 29 §:n nojalla maksettava lapsi
korotus, 

työntekijäin eläkelain 8 § :n 4 momentissa 
mainittu peruseläke, ottaen huomioon vähennys, 
joka eläkkeestä on tehtävä edunsaajalle tule
vien muiden eläkkeiden ja suoritusten vuoksi, 
tämän lain mukainen eläke kuitenkin, jos se on 
myonnetty 10 §:n 2 tai 3 momenttia soveltaen, 
sellaisenaan ja 
· työntekijäin eläkelain 8 § :n .1 momentissa 

mainittu eläke, elinkorko tai korvaus saman py~ 
kälän 6 momentissa säädetyin poikkeuksin · 
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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. 

Se osa tämän lain mukaisesta eläkkeestä, 
mikä siitä 4 momentin nojalla on vähennetty 
kansaneläkkeen lapsikorotuksen vuoksi, lisätään 
eläkkeeseen lapsen täytettyä 16 vuotta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

2. 

päivänä 

Tämän lain 6 § :n 1 momentin 4 kohtaa ei 
sovelleta lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 
työntekijäin eläkelain mukaiseen eläkkeeseen 
oikeuttavaan palvelussuhteeseen, joka on päät
tynyt ennen lain voimaantuloa. 

Tämän lain 12 § :n 3 momentissa säädetty 
markkamäärä vastaa vuodelle 1976 vahvistettua 
palkkaindeksilukua 462 ja sitä tarkistetaan ka
lenterivuosittain samalla markkamäärällä kuin 
työntekijäin eläkelain 8 § :n 2 momentissa tar
koitettua markkamäärää tarkistetaan kalenteri
vuosittain vuoden 1977 alusta. 

Laki 
valtion perhe-eläkelain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1968 annetun valtion 
perhe-eläkelain 7 §:n 1 momentin 3 kohta, sellaisena kuin se on 28 päivänä maaliskuuta 
1980 annetussa laissa ( 235/80), näin kuuluvaksi: 

7 § 
Myönnettäessä perhe-eläke tämän lain 5 §:n 

1 momentin 2 tai 3 kohtaa soveltaen, perhe
eläkkeen yhteensovittamiseksi muiden perhe
eläkkeiden ja korvausten kanssa, lasketaan yh
teen saman edunjättäjän kuoleman johdosta 
edunsaajille tulevat: 

3) määrä, joka vastaa edunsaajina oleville 
16 vuotta nuoremmille lapsille saman edunjät-

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 1982 

täjän jälkeen perhe-eläkelain nojalla maksetta
vaa lapseneläkettä lisättynä, jos tämän lain mu
kaisena edunsaajana on myös naispuolinen les
ki, perhe-eläkelain mukaisen leskeneläkkeen 
pohjaosalla. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Jermu Laine 
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1. 
Liite 

Laki 
valtion eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun val
tion eläkelain 6 §:n 1 momentti, 10 §:n 4 momentti sekä 12 §:n 3-5 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 6 §:n 1 momentti ja 10 §:n 4 momentti 14 päivänä joulukuuta 
1979 annetussa laissa (902/79) sekä 12 §:n 3 momentti 29 päivänä heinäkuuta 1976 anne
tussa laissa (664/76), 12 §:n 4 momentti 14 päivänä tammikuuta 1982 annetussa laissa 
(31/82) ja 12 §:n 5 momentti 18 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa (568/75), näin 
kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

6 §. 
Eläkeajaksi ei kuitenkaan lueta: 
1 ) aikaa palveluksessa, jos aika tässä palve

luksessa on luettava edunsaajan hyväksi elä
kettä varten muun lain nojalla, paitsi jos ky
symyksessä on 5 §:n 5 momentin 2 tai 3 koh
dassa tarkoitettu palvelusaika; 

2) aikaa, jonka edunsaaja on ollut lakkau
tuspalkalla, jos häneltä sinä aikana lain no
jalla on pidätetty lakkautuspalkka kokonaan 
tai osaksi; sekä 

3 ) aikaa, jonka työ tai virantoimitus pal
veluksen jatkuessa on ollut keskeytyneenä yh
denjaksoisesti enemmän kuin 30 päivää, ellei 
siLtä ajalta ole suoritettu palkkaa eikä palkatto
muuden syynä ole ollut: 

a) kansanedustajan tehtävä tai julkinen teh
tävä, josta ei ole lupa kieltäytyä, taikka val
tioneuvoston jäsenyys; 

b) asevelvollisuuden suorittaminen asevel
vollisuuslain nojalla; 

c) toiminta Yhdistyneissä Kansakunnissa, 
sen erityisjärjestössä tai muussa sellaisessa hal
litusten välisessä kansainvälisessä järjestössä tai 
yhteistyöelimessä, johon Suomi on virallisesti 
liittynyt, taikka sellaisessa kansainvälisessä ke
hitysyhteistyötehtävässä, jossa Suomi on mu
kana; 

d) 5 §:n 2 momenttia soveltaen myönnetyn 
työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkkeen suo
rittaminen; taikka 

e) sairausvakuutuslain 21 ja 23 §:ään pe
rustuen myönnetty virkavapaus tai loma siltä 
osin kuin sairausvakuutuslain mukaan tuleva 
ä1tiysraha kohdistuu siihen. 

Ehdotus 

6 § 
Eläkeajaksi ei kuitenkaan lueta: 
1 ) aikaa palveluksessa, jos aika tässä palve

luksessa on luettava edunsaajan hyväksi eläkettä 
varten muun lain nojalla, paitsi jos kysymyk
sessä on 5 §:n 5 momentin 2 tai 3 kohdassa 
tarkoitettu palvelusaika; 

2) aikaa, jonka edunsaaja on ollut lakkau
tuspalkalla, jos häneltä sinä aikana lain nojalla, 
on pidätetty lakkautuspalkka kokonaan tai 
osaksi; 

3) aikaa, jonka työ tai virantoimitus pal
veluksen jatkuessa on ollut keskeytyneenä yh
denjaksoisesti enemmän kuin 30 päivää, ellei 
siltä ajalta ole suoritettu palkkaa eikä palkatto
muuden syynä ole ollut; 

a) kansanedustajan tehtävä tai julkinen teh
tävä, josta ei ole lupa kieltäytyä, taikka valtio
neuvoston jäsenyys; 

b) asevelvollisuuden suorittaminen asevelvol
lisuuslain nojalla; 

c) toiminta Yhdistyneissä Kansakunnissa, 
sen erityisjärjestössä tai muussa sellaisessa hal
litusten välisessä kansainvälisessä järjestössä tai 
yhteistyöelimessä, johon Suomi on virallisesti 
liittynyt, taikka sellaisessa kansainvälisessä ke
hitysyhteistyötehtävässä, jossa Suomi on mu
kana; 

d) 5 §:n 2 momenttia soveltaen myönnetyn 
työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkkeen suorit
taminen; taikka 

e) sairausvakuutuslain 21 ja 23 §:ään pe
rustuen myönnetty virkavapaus tai loma siltä 
osin kuin sairausvakuutuslain mukaan tuleva 
äitiysraha kohdistuu siihen; eikä 
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Voimassa oleva laki 

10 §. 

Eläke saa olla enintään 66 prosenttia 7 §:n 
mukaisesta eläkkeen perusteena olevasta pal
kasta. Jos edunsaajalla tämän lain mukaista 
eläkettä varten huomioon otetun palveluksen 
perusteella on oikeus eläkkeeseen myös lyhyt
aikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin elä
kelain nojalla tai jos hänellä 5 §:n 5 momentin 
2 tai 3 kohdassa tarkoitetun palveluksen perus
teella on oikeus eläkkeeseen myös työntekijäin 
eläkelain nojalla taikka jos hänellä 6 § :n 1 
momentin 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetun 
toiminnan perusteella on oikeus eläkkeeseen 
kansainväliseltä järjestöitä tai yhteistyöelimeitä 
tahi kehitysyhteistyötehtävästä vähintään viisi 
vuotta kestäneen toiminnan perusteella, tämän 
lain mukaisesta eläkkeestä vähennetään lyhytai
kaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläke
lain mukainen eläke siltä osin kuin se perustuu 
valtion palveluksesta saatuun ansioon, työnteki
jäin eläkelain mukainen eläke siltä osin kuin se 
perustuu samaan palvelusaikaan kuin tämän 
lain mukainen eläke ja kansainväliseltä järjes
töitä tai yhteistyöelimettä tahi kehitysyhteistyö
tehtävästä tuleva eläke siltä osin kuin se pe
rustuu muihin kuin edunsaajalta perittyihin 
maksuihin ja samaan palvelusaikaan kuin tämän 
lain mukainen eläke. Tällöin ei oteta huomioon 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelain eikä työntekijäin eläkelain mukaisesta 
eläkkeestä muiden eläkkeiden ja korvausten joh
dosta tehtävää vähennystä. Eläkkeen enimmäis
määrästä on muutoin voimassa mitä jäljempänä 
säädetään. 

Ehdotus 

4) aikaa palveluksessa, josta saatu ansio 
on luettava edunsaajan hyväksi eläkettä varten 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelain (134/62) nojalla, paitsi jos: 

a) työkyvyttömyys- tai työttömyyseläke tu
lisi myönnettäväksi 5 §:n 2 momenttia sovel
taen,· tai 

b) edunsaaja on ollut vanhuuseläkeikänsä 
saavuttamista tai tätä myöhemmän palveluk
sensa päättvmistä välittömästi edeltäneet 6 kuu
kautta yhdenjaksoisessa palveluksessa, jonka 
päättymistä välittömästi edeltäneiden 5 vuoden 
kuluessa hänellä on eläkeaikaa yhteensä vähin
tään 3 vuotta. 

10 § 

Eläke saa olla enintään 66 prosenttia 7 §:n 
mukaisesta eläkkeen perusteena olevasta pal
kasta. Jos edunsaajalla tämän lain mukaista 
eläkettä varten huomioon otetun palveluksen 
perusteella on oikeus eläkkeeseen myös lyhyt
aikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin elä
kelain nojalla tai jos hänellä 5 §:n 5 momen
tin 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun palveluksen 
perusteella on oikeus eläkkeeseen myös työn
tekijäin eläkelain nojalla taikka jos hänellä 6 
§:n 1 momentin 3 kohdan c alakohdassa tar
koitetun toiminnan perusteella on oikeus eläk
keeseen kansainväliseltä järjestöitä tai yhteis
työelimeitä tahi kehitysyhteistyötehtävästä vä
hintään viisi vuotta kestäneen toiminnan perus
teella, tämän lain mukaisesta eläkkeestä vähen
netään: 

1) määrä, joka on 1 /8 prosenttia eläkkeen 
perusteena olevasta palkasta jokaiselta sellaiselta 
eläkeajaksi luetulta kuukaudella, jolta ajalta 
valtiolta saatu ansio on otettu huomioon lyhyt
aikaisissa tvösuhteissa olevien työntekijäin elä
kelain mukaista eläkettä varten sekä lisäksi 
tämän lain mukaista eläkettä varten hyväksi
luetulta ajalta työkyvyttömyyden tai työttömyy
den alkamisesta eläkeiän saavuttamiseen, jos 
sitä aikaa vastaava ansio on otettu huomioon 
edellä mainittua eläkettä varten ja tämä perus
tuu kokonaan tai osittain valtion palveluksesta 
saatuun ansioon>' 

2) työntekijäin eläkelain mukainen eläke 
siltä osin kuin se perustuu samaan palvelusai
kaan kuin tämän lain mukainen eläke; ja 
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12 § 

Yhteensovitusraja on 66 prosenttia eläkkeen 
enimmäismäärän perusteena olevasta palkasta, 
jos tämä on enintään 2 626 markkaa. Jos eläk
keen enirnmäismäärän perusteena oleva palkka 
ylittää 2 626 markkaa, yhteensovitusraja on 66 
prosenttia siitä vähennettynä määrällä, joka on 
66 prosenttia ylitteestä, kuitenkin vähennettynä 
enintään kansaneläkkeen perusosan määrällä. 

Eläkkeen enimmäismäärä lasketaan siten, että 
tämän lain mukaiseen eläkkeeseen lisätään 

kutakin 16 vuotta nuorempaa lasta kohden 
kansaneläkelain 30 b §:ssä säädetty lapsiko
rotus kansaneläkelain 2 7 §: ssä tarkoitetun toi
sen 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 sovel
taen, 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. 

Se osa tämän lain mukaisesta eläkkeestä, 
mikä siitä 4 momentin nojalla on vähennetty 
kansaneläkelain 30 b §:ssä säädetyn kansan
eläkkeen lapsikorotuksen vuoksi, lisätään eläk
keeseen lapsen täytettyä 16 vuotta. 

Ehdotus 

3) kansainväliseltä järjestöitä tai yhteistyö
elimeitä tahi kehitysyhteistyötehtävästä tuleva 
eläke siltä osin kuin se perustuu muihin kuin 
edunsaajalta perittyihin maksuihin ja samaan 
palvelusaikaan kuin tämän lain mukainen eläke; 

jolloin ei oteta huomioon työntekijäin eläke
lain mukaisesta eläkkeestä muiden eläkkeiden 
ja korvausten johdosta tehtävää vähennystä. 
Eläkkeen enimmäismäärästä on muutoin voi
massa mitä jäljempänä säädetään. 

12 § 

Yhteensovitusraja on 66 prosenttia eläkkeen 
enimmäismäärän perusteena olevasta palkasta, 
jos tämä on enintään 2 626 markkaa. Jos eläk
keen enimmäismäärän perusteena oleva palkka 
ylittää 2 626 markkaa, yhteensovitusraja on 66 
prosenttia siitä vähennettynä määrällä, joka on 
66 prosenttia ylitteestä, kuitenkin vähennettynä 
enintään kansaneläkkeen pohjaosan määrällä. 

Eläkkeen enimmäismäärä lasketaan siten, että 
tämän lain mukaiseen eläkkeeseen lisätään 

kutakin 16 vuotta nuorempaa lasta kohden 
kansaneläkelain 29 §:n nojalla maksettava lapsi
korotus, 

työntekijäin eläkelain 8 § :n 4 momentissa 
mainittu peruseläke, ottaen huomioon vähennys, 
joka eläkkeestä on tehtävä edunsaajalle tule
vien muiden eläkkeiden ja suoritusten vuoksi, 
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 py
kälän 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. 

Se osa tämän lain mukaisesta eläkkeestä, 
mikä siitä 4 momentin nojalla on vähennetty 
kansaneläkkeen lapsikorotuksen vuoksi, lisätään 
eläkkeeseen lapsen täytettyä 16 vuotta. 

Tämä laki tulee voimaan 
l-?uuta 198 . 

päivättä 
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Ehdotus 

Tämän lain 6 §:n 1 momentin 4 koht34 ei 
sovelleta lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 
työntekijäin eläkelain mukaiseen eläkkeeseen 
oikeuttavaan palvelussuhteeseen, joka on päät
tynyt ennen lain voimaantuloa. 

Tämän lain 12 §:n 3 momentissa säädetty 
markkamäärä vastaa vuodelle 1976 vahvistettua 
palkkaindeksilukua 462 ja sitä tarkistetaan ka
lenterivuosittain samalla markkamäärällä kuin 
työntekijäin eläkelain 8 §:n 2 momentissa tar
koitettua markkamäärää tarkistetaan kalenteri
vuosittain vuoden 19 77 alusta. 

Laki 
valtion perhe-eläkelain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1968 annetun valtion 
perhe-eläkelain 7 §:n 1 momentin 3 kohta, sellaisena kui...1 se on 28 päivänä maaliskuuta 
1980 annetussa laissa (235/80), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

7 § 
Myönnettäessä perhe-eläke tämän lain 5 § :n 

1 momentin 2 tai 3 kohtaa soveltaen, perhe
eläkkeen yhteensovittamiseksi muiden perhe
eläkkeiden ja korvausten kanssa, lasketaan 
yhteen saman edunjättäjän kuoleman johdosta 
edunsaajille tulevat: 

3) määrä, joka vastaa edunsaajina oleville 16 
vuotta nuoremmille lapsille saman edunjättäjän 
jälkeen perhe-eläkelain nojalla maksettavaa, 
kansaneläkelain 2 7 §: ssä tarkoitetun toisen 
kuntaryhmän mukaista yhteenlaskettua eläkettä 
lisättynä, jos tämän lain mukaisena edunsaajana 
on myös naispuolinen leski, perhe-eläkelain 
mukaisen leskeneläkkeen perusosalla. 

3) määrä, joka vastaa edunsaajina oleville 16 
vuotta nuoremmille lapsille saman edunjättäjän 
jälkeen perhe-eläkelain nojalla maksettavaa lap
seneläkettä lisättynä, jos tämän lain mukaisena 
edunsaajana on myös naispuolinen leski, perhe
eläkelain mukaisen leskeneläkkeen pohjaosalla. 
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Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




