
1982 vp. n~o 213 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain 
5 a § :n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan korotettavaksi työn
tekijäin eläkelain sekä muiden yksityisen sekto
rin työeläkelakien mukaisten eläkkeiden vähim
mäismääräprosenttia nykyisestä 37 %:sta 38 
%:iin. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 
vuoden 1983 alusta lukien. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdote
tut muutokset 

Työntekijäin eläkelain (TEL; 395/61) 5 a 
S :n mukaan eläkkeen vähimmäismäärä on 3 7 
% eläkkeen perusteena olevasta palkasta, jos 
eläkkeensaaja on syntynyt ennen 1 päivää maa
liskuuta 1922. Mikäli eläketapahtuma on sattu
nut ennen 1 päivää heinäkuuta 1975, vastaava 
prosenttiluku on 29 ja syntymäaikaraja on 1 
päivä heinäkuuta 1926. TEL:n 7 §:n säännök
siä eläkkeen perusteena olevan palkan lasken
tatavasta muutettiin 15 päivänä joulukuuta 
1978 annetulla lailla (980/78), joka tuli voi
maan vuoden 1979 alusta lukien. Sanotun 
muutoksen mukaan eläkkeen perusteena oleva 
palkka lasketaan kustakin työsuhteesta erikseen 
siten, että enintään neljästä viimeisestä kalen
terivuodesta, jona työsuhde on jatkunut, vali
taan ansiotasoltaan kaksi keskimmäistä vuotta 
aikaisemman kahden parhaan vuoden asemesta. 
Muutos on tullut voimaan asteittain. 

Valtioneuvosto teki 19 päivänä lokakuuta 
1978 periaatepäätöksen (797 /78) hyvityksen 
toteuttamisesta eläkepalkan laskentatavan muu
toksen täytäntöönpanon johdosta. Periaatepää
töksen mukaan eläkepalkan laskentatavan muu
tos hyvitetään muun muassa siten, että prosen
tuaalisesti matalatasoisimmat työeläkkeet, joik-
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si katsotaan TEL:n, lyhytaikaisissa työsuhteissa 
olevien työntekijäin eläkelain (LEL; 134/62), 
maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL; 467 /69) 
ja yrittäjien eläkelain (YEL; 468/69) mukai
set eläkkeet, korotetaan 37 % :sta 38 % :iin 
niissä eläketapahtumissa, jotka sattuvat 1 päi
vänä tammikuuta 1983 tai sen jälkeen. Sano
tun periaatepäätöksen mukaan yrittäjäeläke
järjestelmien vähimmäistason korotuksen rahoi
tus selvitetään näiden järjestelmien kokonais
rahoituskysymyksen osana. 

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan, että 
TEL:n 5 a §:ään lisättäisiin uusi 3 momentti, 
jonka mukaan eläkkeen vähimmäismäärä on 38 
% eläkkeen perusteena olevasta palkasta, jos 
työntekijä on syntynyt ennen 1 päivää marras
kuuta 1922 ja eläketapahtuma sattuu 1 päivänä 
tammikuuta 1983 tai sen jälkeen. Samoin ehdo
tetaan, että TEL:n mukaisen eläkkeen korotta
mista koskeva muutos tehtäisiin vastaavasti 
LEL:n 5 §:ään. 

Yrittäjäeläkejärjestelmien rahoituksen koko
naisselvitys ei ole nyt ajankohtainen. Muun 
muassa eläketurvan sisältöä ajatellen on kui
tenkin pidettävä tarkoituksenmukaisena, että 
vähimmäismääräprosentit säilyvät samansuurui
sina työsuhde- ja yrittäjäeläkelaeissa. Sen vuok
si ehdotetaan, että TEL:n mukaisen eläkkeen 
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vähimmäismäärän korottamista vastaava muutos 
tehtäisiin valtioneuvoston periaatepäätöksen 
mukaisesti myös MYEL:n 22 §:ään ja YEL:n 
19 §:ään. 

2. E s i t y k s e n t a 1 o u d e 11 i s e t 
vaikutukset 

Ehdotetut muutokset lisäävät työeläkemeno· 
ja ensimmäisenä vuotena noin 8,6 miljoonalla 
markalla. Lisäkustannukset nousevat asteittain 
siten, että viidentenä vuotena lisäys on noin 
80 miljoonaa markkaa. Pääosa lisäkustannuk
sista tulee katettavaksi työnantajilta ja yrittä
jiltä perittävillä vakuutusmaksuilla. Valtiolle 
uudistuksesta aiheutuu YEL:n ja MYEL:n mu
kaisten eläkekustannusten lisäyksen johdosta en
simmäisenä vuotena noin 0,8 miljoonan markan 

1. 

lisäkustannus ja viidentenä vuotena noin 10 
miljoonan markan lisäkustannus. 

3. Voimaan tulo 

Lait ehdotetaan saatettaviksi voimaan 1 päi
vänä tammikuuta 1983. Voimaantulosäännök
siin ehdotetaan otettaviksi määräykset siitä, 
milloin eläketapahtuman on katsottava sattu· 
neen. Lähtökohtana on tällöin, että vanhojen 
säännösten mukaan määrättyyn eläkkeeseen ei 
sovelleta uusia säännöksiä, vaikka eläke lain
muutoksen jälkeen muuttuu toiseksi, esimerkik
si työkyvyttömyyseläke vanhuuseläkkeeksi. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk· 
set: 

Laki 
työntekijäin eläkelain 5 a § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/61) 5 a §:n 3 ja 

4 momentti, sellaisina kuin ne ovat 20 päivänä joulukuuta 1968 annetussa laissa (690/68), 
sekä 

lisätään 5 a §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 20 päivänä joulukuuta 1968 
annetulla lailla ja 29 päivänä heinäkuuta 1976 annetulla lailla (659/76), uusi 3 momentti, 
jolloin muutettu 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi ja nykyinen 5 momentti 6 
momentiksi, seuraavasti: 

5 a § 

Sen estämättä, mitä edellä 2 momentissa on 
säädetty, eläkkeen vähimmäismäärä on 3 8 pro· 
senttia eläkkeen perusteena olevasta palkasta, 
jos työntekijä on syntynyt ennen 1 päivää mar
raskuuta 1922 ja eläketapahtuma on sattunut 1 
päivänä tammikuuta 1983 tai sen jälkeen. 

Jollei eläkkeeseen oikeuttavaksi palvelusajak
si ole luettava koko 2 momentissa mainittua 
aikaa, eläkkeen vähimmäismäärä on sama suh
teellinen osa 2 tai 3 momentin mukaisesta vä
himmäismäärästä kuin 1 päivän heinäkuuta 
1962 jälkeisten täysien palveluskuukausien luku 
on edellä mainittuun koko palvelusaikaan sisäl
tyvien täysien kuukausien luvusta. 

Jos työntekijällä on 2 momentissa mainittuna 
aikana ollut useita tämän lain alaisia työsuhtei
ta, lasketaan 2, 3 ja 4 momentin mukainen 

määrä kullekin niistä erikseen ja eläkkeen vä
himmäismääränä pidetään niiden summaa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. 

Eläketapahtuman katsotaan sattuneen silloin, 
kun työntekijä on saavuttanut eläkkeen saami
seen oikeuttavan iän, kun työntekijä on tullut 
eläkkeeseen oikeuttavassa määrin työkyvyttö
mäksi, kun työntekijää koskeva työttömyyseläk
keeseen oikeuttava työvoimaviranomaisen en
simmäinen todistus on annettu tai kun perhe
eläkkeen edunjättäjä on kuollut. Uutena eläke
tapahtumana ei tällöin kuitenkaan pidetä työt
tömyyseläkkeen muuttumista työkyvyttömyys
eläkkeeksi, eläkkeen muuttumista vanhuuseläk
keeksi eikä oikeuden syntymistä perhe-eläkkeen 
saamiseen eläkkeensaajan jälkeen. 
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2. 
Laki 

lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 

työntekijäin eläkelain (134/62) 5 §:n 2, 4 ja 6 momentti, 
sellaisena kuin ne ovat, 2 momentti 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetussa laissa 

(594/78), 4 momentti 29 päivänä joulukuuta 1972 annetussa laissa (935/72) ja 6 momentti 
10 päivänä huhtikuuta 1981 annetussa laissa (258/81), sekä 

lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 29 päivänä joulukuuta 
1972, 28 päivänä heinäkuuta 1978 ja 10 päivänä huhtikuuta 1981 annetuilla laeilla, 
uusi 2 momentti, jolloin muutettu 2, 4 ja 6 momentti siirtyvät 3, 5 ja 7 momentiksi ja 
nykyinen 3, 5 ja 7 momentti 4, 6 ja 8 momentiksi, seuraavasti: 

5 § 

Sen estämättä, mitä edellä 1 momentissa on 
säädetty, korotetaan eläkettä kertomalla se 
luvulla, joka saadaan, kun luku 304 jaetaan 
niiden kuukausien lukumäärällä, jotka sisäl
tyvät aikaan heinäkuun alusta 1962 sen kalen
terikuukauden loppuun, jona työntekijä täyttää 
65 vuotta, jos työntekijä on syntynyt ennen 
1 päivää marraskuuta 1922 ja eläketapahtuma 
on sattunut 1 päivänä tammikuuta 1983 tai 
sen jälkeen. 

Työkyvyttömyyseläke myönnetään joko täy
tenä eläkkeenä tai osaeläkkeenä. Täyden työ
kyvyttömyyseläkkeen suuruus määrätään 1 tai 2 
momentin mukaan. Jos työntekijä tulee työ
kyvyttömäksi sen kalenterivuoden jälkeen, 
jonka aik..na hän on täyttänyt 63 vuotta, 
täysi työkyvyttömyyseläke lasketaan, kuten 
edellä 1 ja 2 momentissa on vanhuuseläkkeestä 
säädetty. Täysi työkyvyttömyyseläke myönne
tään työntekijälle, jonka työkyvyn on 4 §:n 
2 momentin mukaisesti arvioitu olevan ainakin 
TUoden ajan alentunut vähintään kolmella 
viidenneksellä. Muussa tapauksessa työkyvyttö
myyseläke myönnetään osaeläkkeenä ja sen 
määrä on puolet täydestä eläkkeestä. Jos 
kuitenkin työntekijä on syntynyt ennen 1 
päivää tammikuuta 1927, osaeläke on seuraa
vien prosenttilukujen mukainen osa täydestä 
eläkkeestä: 

Syntymävuosi 

1919 tai aikaisempi 
1920 

Osaeläke prosenttia 
täydestä eläkkeestä 

66 
64 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

62 
60 
58 
56 
54 
52 

Jos perhe-eläke myönnetään edunjättäjän jäl
keen, joka kuollessaan ei saanut eläkettä, pide
tään sovellettaessa 4 momenttia sekä 7 § :n 
1 momenttia ja 9 § :n 1 momentin 2 kohtaa 
sairauden, vian tai vamman alkamispäivänä 
kuolinpäivää, jollei edunsaaja muuta selvitä. 

Jos työntekijäin eläkelain 8 §:n 3 momen
tissa tarkoitettu muu kuin tämän lain mukai
nen työ- tai virkasuhde taikka yrittäjätoiminta 
on jatkunut sellaisen kalenterivuoden taikka 
mainitussa momentissa tarkoitettu eläke vähin
tään kolmen peräkkäisen sellaisen kalenteri
vuoden ajan, jona työntekijä tässä laissa tar· 
koitetussa työssä on ansainnut vähintään 
800 markkaa, lasketaan yhteensovitusperus· 
teen määräämistä varten tässä laissa tarkoi
tetussa työssä ansaittu palkka yhteen vas
taavan, edellä tässä momentissa tarkoitetun 
muun lain mukaisen eläkkeen perusteena ole
van palkan tai työtulon taikka eläkkeen kanssa 
työntekijäin eläkelain 8 §:n 3 momentissa sää
detyllä tavalla. Tällöin tässä laissa tarkoitetussa 
työssä saatuna palkkana käytetään kysymyk
sessä olevina rinnakkaisina kalenterivuosina 
tällaisessa työssä ansaittujen todellisten palkka• 
jen keskimäärää kuukautta kohden. Mitä edellä 
on säädetty, ei estä käyttämästä yhteensovitus-
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perusteena 6 momentissa tarkoitettua keski
määrin maksettavaa palkkaa, jos se johtaa työn
tekijälle edullisempaan tulokseen. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. 

Eläketapahtuman katsotaan sattuneen silloin, 
kun työntekijä on saavuttanut eläkkeen saami
seen oikeuttavan iän, kun työntekijä on tullut 
eläkkeeseen oikeuttavassa määrin työkyvyttö-
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mäksi, kun työntekijää koskeva työttömyyseläk
keeseen oikeuttava työvoimaviranomaisen en
simmäinen todistus on annettu tai kun perhe
eläkkeen edunjättäjä on kuollut. Uutena eläke
tapahtumana ei tällöin kuitenkaan pidetä työt
tömyyseläkkeen muuttumista työkyvyttömyys
eläkkeeksi, eläkkeen muuttumista vanhuuseläk
keeksi eikä oikeuden syntymistä perhe-eläk
keen saamiseen eläkkeensaajan jälkeen. 

Tämän lain 5 § :n 7 momentissa säädetty 
markkamäärä vastaa vuodelle 1962 vahvistettua 
palkkaindeksilukua. 

Laki 
maatalousyrittäjien eläkelain 22 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain (467 /69) ·, 

22 §:n 7 momentti, sellaisena kuin se on 20 päivänä syyskuuta 1974 annetussa laissa 
(751/74), sekä 

lisätään 22 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 7 päivänä heinäkuuta 1970 ja, 
29 päivänä heinäkuuta 1976 annetuilla laeilla (469/70 ja 661/76) sekä mainitulla 20 
päivänä syyskuuta 1974 annetulla lailla, uusi 6 momentti, jolloin nykyinen 6 momentti,, 
muutettu 7 momentti, nykyinen 8, 9 ja 10 momentti siirtyvät 7, 8, 9, 10 ja 11 mo
mentiksi, seuraavasti: 

22 § 

Sen estämättä, mitä 6 §:n 1 momentissa ja 
tämän pykälän 5 momentissa on säädetty, 
ennen 1 päivää toukokuuta 1930 syntyneen 
maatalousyrittäjän vanhuuseläkkeen ja täyden 
työkyvyttömyyseläkkeen määrä on, jos eläk
keeseen oikeuttavaksi on luettava aika 1 päi
västä tammikuuta 1970 siihen saakka, kun 
maatalousyrittäjä täyttää 65 vuotta, 38 pro
senttia eläkkeen perusteena olevasta työtulosta, 
mikäli eläketapahtuma on sattunut 1 päivänä 
tammikuuta 1983 tai sen jälkeen. 

Mitä 5 ja 6 momentissa on säädetty, koskee 
myös henkilöä, jolle on myönnetty 11 §:n 
2 ja 3 momentissa tarkoitettu vapaaehtoinen 
vakuutus. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. 

Eläketapahtuman katsotaan sattuneen silloin, 
kun maatalousyrittäjä on saavuttanut eläkkeen 
saamiseen oikeuttavan iän, kun maatalousyrit'~ 
täjä on tullut eläkkeeseen oikeuttavassa määrin. 
työkyvyttömäksi, kun maatalousyrittäjää kos. 
keva työttömyyseläkkeeseen oikeuttava työ
voimaviranomaisen ensimmäinen todistus on 
annettu, kun viljelmän luovutus sukupolven
vaihdoseläkkeen saamiseksi on tapahtunut tai 
kun maatalousyrittäjien eläkelain 6 g § :ssä tar
koitettu ehdollinen päätös sukupolvenvaihdos
eläkkeen perustuessa mainittuun pykälään on 
annettu taikka kun perhe-eläkkeen edunjättäjä 
on kuollut. Uutena eläketapahtumana ei tällöin 
kuitenkaan pidetä työttömyyseläkkeen muuttu~ 
mista työkyvyttömyyseläkkeeksi, eläkkeen 
muuttumista sukupolvenvaihdoseläkkeeksi, eläk~ 
keen muuttumista vanhuuseläkkeeksi eikä oi
keuden syntymistä perhe-eläkkeen saamiseen 
eläkkeensaajan jälkeen. 
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4. 

Laki 
yrittäjien eläkelain 19 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 

7 momentti, sellaisena kuin se on 20 päivänä 
sekä 

lisätään 19 §: ään, sellaisena kuin se on 
päivänä heinäkuuta 1976 annetuilla laeilla 
vänä syyskuuta 1974 annetulla lailla, uusi 6 
tettu 7 momentti ja nykyinen 8 momentti 

19 § 

Sen estämättä, mitä 5 §:n 1 momentissa ja 
tämän pykälän 5 momentissa on säädetty, en
nen 1 päivää toukokuuta 1930 syntyneen yrit
täjän vanhuuseläkkeen ja täyden työkyvyttö
myyseläkkeen määrä on, jos eläkkeeseen oikeat
tavaksi on luettava aika 1 päivästä tammikuuta 
1970 siihen saakka, kun yrittäjä täyttää 65 
vuotta, 38 prosenttia eläkkeen perusteena ole
vasta vuotuisesta työtulosta työtulon 20 000 
markan määrään saakka ja sen ylittävältä osalta 
1/ 8 prosenttia jokaista täyttä eläkkeeseen oikeat
tavaa kuukautta kohden, jos eläketapahtuma 
on sattunut 1 päivänä tammikuuta 1983 tai 
sen jälkeen. Sanottuun rajamäärään sovelletaan 
tämän lain 13 §: n säännöksiä. 

Mitä 5 ja 6 momentissa on säädetty, koskee 
myös henkilöä, jolle on myönnetty 11 §:n 
2 momentissa tarkoitettu vapaaehtoinen vakuu
tus. 

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 1982 

annetun yrittäjien eläkelain ( 468/69) 19 §:n 
syyskuuta 1974 annetussa laissa (752/74), 

muutettuna 7 päivänä heinäkuuta 1970 ja · 29 
( 468/70 ja 662/76) sekä mainitulla 20 päi
momentti, jolloin nykyinen 6 momentti, muu
siirtyvät 7, 8 ja 9 momentiksi, seuraavasti: 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. 

Eläketapahtuman katsotaan sattuneen silloin, 
kun yrittäjä on saavuttanut eläkkeen saamiseen 
oikeuttavan iän, kun yrittäjä on tullut eläk
keeseen oikeattavassa määrin työkyvyttömäksi, 
kun yrittäjää koskeva työttömyyseläkkee
seen oikeuttava työvoimaviranomaisen ensim
mäinen todistus on annettu tai kun perhe
eläkkeen edunjättäjä on kuollut. Uutena eläke
tapahtumana ei tällöin kuitenkaan pidetä työt
tömyyseläkkeen muuttumista työkyvyttömyys
eläkkeeksi, eläkkeen muuttumista vanhuuseläk
keeksi eikä oikeuden syntymistä perhe-eläkkeen 
saamiseen eläkkeensaajan jälkeen. 

Tämän lain 19 §:n 6 momentissa säädetty 
markkamäärä vastaa vuodelle 1970 vahvistettua 
palkkaindeksilukua. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Mariatta Väänänen 
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1. Liit1 

Laki 
työntekijäin eläkelain 5 a § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/61) 5 a §:n 3 ja 

4 momentti, sellaisina kuin ne ovat 20 päivänä joulukuuta 1968 annetussa laissa (690/68), 
sekä 

lisätään 5 a §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 20 päivänä joulukuuta 
1968 annetulla lailla ja 29 päivänä heinäkuuta 1976 annetulla lailla (659/76), uusi 3 mo
mentti, jolloin muutettu 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi ja nykyinen 5 
momentti 6 momentiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
5 a § 

Jollei eläkkeeseen oikeuttavaksi palvelus
ajaksi ole luettava koko 2 momentissa mainit
tua aikaa, eläkkeen vähimmäismäärä on sama 
suhteellinen osa 2 momentin mukaisesta 
vähimmäismäärästä kuin 1 päivän heinäkuuta 
1962 jälkeisten täysien palveluskuukausien luku 
on edellä mainittuun koko palvelusaikaan 
sisältyvien täysien kuukausien luvusta. 

Jos työntekijällä on 2 momentissa mainittuna 
aikana ollut useita tämän lain alaisia työsuh
teita, lasketaan 2 ja 3 momentin mukainen 
määrä kullekin niistä erikseen ja eläkkeen 
vähimmäismääränä pidetään niiden summaa. 

Sen estämättä, mitä edellä 2 momentissa on 
säädetty, eläkkeen vähimmäismäärä on 38 pro
senttia eläkkeen perusteena olevasta palkasttt, 
;os työntekijä on syntynyt ennen 1 päivää 
marraskuuta 1922 ja eläketapahtuma on sattu
nut 1 päivänä tammikuuta 1983 tai sen jälkeen. 

Jollei eläkkeeseen oikeuttavaksi palvelus
ajaksi ole luettava koko 2 momentissa mainit
tua aikaa, eläkkeen vähimmäismäärä on sama 
suhteellinen osa 2 tai 3 momentin mukaisesta 
vähimmäismäärästä kuin 1 päivän heinäkuuta 
1962 jälkeisten täysien palveluskuukausien luku 
on edellä mainittuun koko palvelusaikaan 
sisältyvien täysien kuukausien luvusta. 

Jos työntekijällä on 2 momentissa mainittuna 
aikana ollut useita tämän lain alaisia työsuh
teita, lasketaan 2, 3 ja 4 momentin mukainen 
määrä kullekin niistä erikseen ja eläkkeen 
vähimmäismääränä pidetään niiden summaa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. 

Eläketapahtuman katsotaan sattuneen silloin, 
kun työntekijä on saavuttanut eläkkeen saami
seen oikeuttavan iän, kun työntekijä on tullut 
eläkkeeseen oikeuttavassa määrin työkyvyttö
mäksi, kun työntekijää koskeva työttömyyseläk
keeseen oikeuttava työvoimaviranomaisen en
simmäinen todistus on annettu tai kun perhe
eläkkeen edunjättäjä on kuollut. Uutena eläketa
pahtumana ei tällöin kuitenkaan pidetä työttö
myyseläkkeen muuttumista työkyvyttömyyseläk
keeksi, eläkkeen muuttumista vanhuuseläk
keeksi eikä oikeuden syntymistä perhe-eläk
keen saamiseen eläkkeensaajan iälkeen. 
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2. 

Laki 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien tyonteKJ.jäin eläkelain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 

työntekijäin eläkelain (134/62) 5 §:n 2, 4 ja 6 momentti, 
sellaisena kuin ne ovat, 2 momentti 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetussa laissa 

(594/78), 4 momentti 29 päivänä joulukuuta 1972 annetussa laissa (935/72) ja 6 momentti 
10 päivänä huhtikuuta 1981 annetussa laissa (258/81), sekä 

lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 29 päivänä joulukuuta 
1972, 28 päivänä heinäkuuta 1978 ja 10 päivänä huhtikuuta 1981 annetuilla laeilla, 
uusi 2 momentti, jolloin muutettu 2, 4 ja 6 momentti siirtyvät 3, 5 ja 7 momentiksi ja 
nykyinen 3, 5 ja 7 momentti 4, 6 ja 8 momentiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

5 s 

Työkyvyttömyyseläke myönnetään joko täy
tenä eläkkeenä tai osaeläkkeenä. Täyden työ
kyvyttömyyseläkkeen suuruus maarataan 1 
momentin mukaan. Jos työntekijä tulee työ
kyvyttömäksi sen kalenterivuoden jälkeen, 
jonka aikana hän on täyttänyt 63 vuotta, 
täysi työkyvyttömyyseläke lasketaan, kuten 
edellä 1 momentissa on vanhuuseläkkeestä 
säädetty. Täysi työkyvyttömyyseläke myönne
tään työntekijälle, jonka työkyvyn on 4 § :n 
2 momentin mukaisesti arvioitu olevan ainakin 
vuoden ajan alentunut vähintään kolmella 
viidenneksellä. Muussa tapauksessa työkyvyttö
myyseläke myönnetään osaeläkkeenä ja sen 
määrä on puolet täydestä eläkkeestä. Jos 
kuitenkin työntekijä on syntynyt ennen 1 
päivää tammikuuta 1927, osaeläke on seuraa
vien prosenttilukujen mukainen osa täydestä 
eläkkeestä: 

Sen estämättä, mitä edellä 1 momentissa on 
säädetty, korotetaan eläkettä kertomalla se 
luvulla, joka saadaan, kun luku 304 jaetaan 
niiden kuukausien lukumäärällä, jotka sisäl
tyvät aikaan heinäkuun alusta 1962 sen kalen
terikuukauden loppuun, jona työntekijä täyttää 
65 vuotta, jos työntekijä on syntynyt ennen 
1 päivää marraskuuta 1922 ja eläketapahtuma 
on sattunut 1 päivänä tammikuuta 1983 tai 
sen jälkeen. 

Työkyvyttömyyseläke myönnetään joko täy
tenä eläkkeenä tai osaeläkkeenä. Täyden työ
kyvyttömyyseläkkeen suuruus määrätään 1 tai 2 
momentin mukaan. Jos työntekijä tulee työ
kyvyttömäksi sen kalenterivuoden jälkeen, 
jonka aikana hän on täyttänyt 63 vuotta, 
täysi työkyvyttömyyseläke lasketaan, kuten 
edellä 1 ja 2 momentissa on vanhuuseläkkeestä 
säädetty. Täysi työkyvyttömyyseläke myönne
tään työntekijälle, jonka työkyvyn on 4 § :n 
2 momentin mukaisesti arvioitu olevan ainakin 
vuoden ajan alentunut vähintään kolmella 
viidenneksellä. Muussa tapauksessa työkyvyttö
myyseläke myönnetään osaeläkkeenä ja sen 
määrä on puolet täydestä eläkkeestä. Jos 
kuitenkin työntekijä on syntynyt ennen 1 
päivää tammikuuta 1927, osaeläke on seuraa
vien prosenttilukujen mukainen osa täydestä 
eläkkeestä: 
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Voimassa oleva laki 

Syntymävuosi 

1919 tai aikaisempi 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

Osaeläke prosenttia 
täydestä eläkkeestä 

66 
64 
62 
60 
58 
56 
54 
52 

Jos perhe-eläke myönnetään edunjättäjän jäl
keen, joka kuollessaan ei saanut eläkettä, pide
tään sovellettaessa 3 momenttia sekä 7 §:n 
1. momenttia ja 9 § :n 1 momentin 2 kohtaa 
sairauden, vian tai vamman alkamispäivänä 
kuolinpäivää, jollei edunsaaja muuta selvitä. 

Jos työntekijäin eläkelain 8 §:n 3 momen
tissa tarkoitettu muu kuin tämän lain mukai
nen työ- tai virkasuhde taikka yrittäjätoiminta 
on jatkunut sellaisen kalenterivuoden taikka 
mainitussa momentissa tarkoitettu eläke vähin
tään kolmen peräkkäisen sellaisen kalenteri
vuoden ajan, jona työntekijä tässä laissa tarkoi
tetussa työssä on ansainnut vähintään 800 
markkaa, lasketaan yhteensovitusperusteen mää
räämistä varten tässä laissa tarkoitetussa työssä 
ansaittu palkka yhteen vastaavan, edellä tässä 
momentissa tarkoitetun muun lain mukaisen 
eläkkeen perusteena olevan palkan tai työtulon 
taikka eläkkeen kanssa työntekijäin eläkelain 
8 § :n 3 momentissa säädetyllä tavalla. Tällöin 
tässä laissa tarkoitetussa työssä saatuna palk
kana käytetään kysymyksessä olevina rinnak
kaisina kalenterivuosina tällaisessa työssä an
saittujen todellisten palkkojen keskimäärää 
kuukautta kohden. Mitä edellä on säädetty, 
ei estä käyttämästä yhteensovitusperusteena 
5 momentissa tarkoitettua keskimäärin makset
tavaa palkkaa, jos se johtaa työntekijälle edul
lisempaan tulokseen. 

Ehdotus 

Syntymävuosi 

1919 tai aikaisempi 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

Osaeläke prosenttia 
täydestä eläkkeestä 

66 
64 
62 
60 
58 
56 
54 

'2 
Jos perhe-eläke myönnetään edunjättäjän jäl

keen, joka kuollessaan ei saanut eläkettä, pide
tään sovellettaessa 4 momenttia sekä 7 § :n 
1 momenttia ja 9 § :n 1 momentin 2 kohtaa 
sairauden, vian tai vamman alkamispäivänä 
kuolinpäivää, jollei edunsaaja muuta selvitä. 

Jos työntekijäin eläkelain 8 §:n 3 momen
tissa tarkoitettu muu kuin tämän lain mukai· 
nen työ- tai virkasuhde taikka yrittäjätoiminta 
on jatkunut sellaisen kalenterivuoden taikka 
mainitussa momentissa tarkoitettu eläke vähin
tään kolmen peräkkäisen sellaisen kalenteri
vuoden ajan, jona työntekijä tässä laissa tar
koitetussa työssä on ansainnut vähintään 
800 markkaa, lasketaan yhteensovitusperus
teen määräämistä varten tässä laissa tarkoi
tetussa työssä ansaittu palkka yhteen vas
taavan, edellä tässä momentissa tarkoitetun 
muun lain mukaisen eläkkeen perusteena ole
van palkan tai työtulon taikka eläkkeen kanssa 
työntekijäin eläkelain 8 §:n 3 momentissa sää
detyllä tavalla. Tällöin tässä laissa tarkoitetussa 
työssä saatuna palkkana käytetään kysymyk
sessä olevina rinnakkaisina kalenterivuosina 
tällaisessa työssä ansaittujen todellisten palkko
jen keskimäärää kuukautta kohden. Mitä edellä 
on säädetty, ei estä käyttämästä yhteensovitus
perusteena 6 momentissa tarkoitettua keski
määrin maksettavaa palkkaa, jos se johtaa työn
tekijälle edullisempaan tulokseen. 

--------------
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi

kuuta 1983. 
Eläketapahtuman katsotaan sattuneen silloin, 

kun työntekijä on saavuttanut eläkkeen saami
seen oikeuttavan iän, kun työntekijä on tullut 
eläkkeeseen oikeuttavassa määrin työkyvyttö
mäksi, kun työntekijää koskeva työttömyyseläk· 
keeseen oikeuttava työvoimaviranomaisen en• 
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Voimassa oleva laki 

3. 

Ehdotus 

simmäinen todistus on annettu tai kun perhe
eläkkeen edunjättäjä on kuollut. Uutena eläke
tapahtumana ei tällöin kuitenkaan pidetä työt
tömyyseläkkeen muuttumista työkyvyttömyys
eläkkeeksi, eläkkeen muuttumista vanhuuseläk
keeksi eikä oikeuden syntymistä perhe-eläkkeen 
saamiseen eläkkeensaajan jälkeen. 

Tämän lain 5 §:n 7 momentissa säädetty 
markkamäärä vastaa vuodelle 1962 vahvistettua 
palkkaindeksilukua. 

Laki 
maatalousyrittäjien eläkelain 22 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain (467 /69) 

22 §:n 7 momentti, sellaisena kuin se on 20 päivänä syyskuuta 1974 annetussa laissa 
(751/74), sekä 

lisätään 22 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 7 päivänä heinäkuuta 1970 ja 
29 päivänä heinäkuuta 1976 annetuilla laeilla (469/70 ja 661/76) sekä mainitulla 20 
päivänä syyskuuta 1974 annetulla lailla, uusi 6 momentti, jolloin nykyinen 6 momentti, 
muutettu 7 momentti, nykyinen 8, 9 ja 10 momentti siirtyvät 7, 8, 9, 10 ja 11 mo
mentiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

22 § 

Mitä 5 momentissa on säädetty, koskee 
myös henkilöä, jolle on myönnetty 11 § :n 
2 ja 3 momentissa tarkoitettu vapaaehtoinen 
vakuutus. 

2 168201119] 

Sen estämättä, mitä 6 §:n 1 momentissa ja 
tämän pykälän 5 momentissa on säädetty, 
ennen 1 päivää toukokuuta 19 30 syntyneen 
maatalousyrittäjän vanhuuseläkkeen ja täyden 
työkyvyttömyyseläkkeen määrä· on, jos eläk
keeseen oikeuttavaksi on luettava aika 1 päi
västä tammikuuta 1970 siihen saakka, kun 
maatalousyrittäjä täyttää 65 vuotta, 38 pro
senttia eläkkeen perusteena olevasta työtulosta, 
mikäli eläketapahtuma on sattunut 1 päivänä 
tammikuuta 1983 tai sen jälkeen. 

Mitä 5 ja 6 momentissa on säädetty, koskee 
myös henkilöä, jolle on myönnetty 11 § :n 
2 ja 3 momentissa tarkoitettu vapaaehtoinen 
vakuutus. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. 
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Voimassa oleva laki 

4. 

N:o 213 

Ehdotus 

Eläketapahtuman katsotaan sattuneen silloin, 
kun maatalousyrittäjä on saavuttanut eläkkeen 
saamiseen oikeuttavan iän, kun maatalousyrit
täjä on tullut eläkkeeseen oikeuttavassa määrin 
työkyvyttömäksi, kun maatalousyrittäjää kos
keva työttömyyseläkkeeseen oikeuttava työ
voimaviranomaisen ensimmäinen todistus on 
annettu, kun viljelmän luovutus sukupolven
vaihdoseläkkeen saamiseksi on tapahtunut tai 
kun maatalousyrittäjien eläkelain 6 g §: ssä tar
koitettu ehdollinen päätös sukupolvenvaihdos
eläkkeen perustuessa mainittuun pykälään on 
annettu taikka kun perhe-eläkkeen edunjättäjä 
on kuollut. Uutena eläketapahtumana ei tällöin 
kuitenkaan pidetä työttömyyseläkkeen muuttu
mista työkyvyttömyyseläkkeeksi, eläkkeen muut
tumista sukupolvenvaihdoseläkkeeksi, eläkkeen 
muuttumista vanhuuseläkkeeksi eikä oikeuden 
syntymistä perhe-eläkkeen saamiseen eläkkeen
saajan jälkeen. 

Laki 
yrittäjien eläkelain 19 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun yrittäjien eläkelain ( 468/69) 19 S :n 

7 momentti, sellaisena kuin se on 20 päivänä syyskuuta 1974 annetussa laissa (752/74), 
sekä 

lisätään 19 § :ään, sellaisena kuin se on muutettuna 7 päivänä heinäkuuta 1970 ja 29 
päivänä heinäkuuta 1976 annetuilla laeilla ( 468/70 ja 662/76) sekä mainitulla 20 päi
vänä syyskuuta 1974 annetulla lailla, uusi 6 momentti, jolloin nykyinen 6 momentti, muu
tettu 7 momentti ja nykyinen 8 momentti siirtyvät 7, 8 ja 9 momentiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

19 § 

Sen estämättä, mitä 5 §:n 1 momentissa ;a 
tämän pykälän 5 momentissa on säädetty, en
nen 1 päivää toukokuuta 1930 syntyneen yrit
täjän vanhuuseläkkeen ja täyden työkyvyttö
myyseläkkeen määrä on, jos eläkkeeseen oikeut
tavaksi on luettava aika 1 päivästä tammikuuta 
1970 siihen saakka, kun yrittäjä täyttää 65 
vuotta, 38 prosenttia eläkkeen perusteena ole
vasta vuotuisesta työtulosta työtulon 20 000 
markan määrään saakka ja sen ylittävältä osalta 
118 prosenttia jokaista täyttä eläkkeeseen oikeut
tavaa kuukautta kohden, jos eläketapahtuma 
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Voimassa olev11 laki 

Mitä 5 momentissa on säädetty, koskee 
myös henkilöä, jolle on myönnetty 11 S :n 
2 momentissa tarkoitettu vapaaehtoinen va
kuutus. 

Ehdotus 

on sattunut 1 päivänä tammikuuta 1983 tai 
sen jälkeen. Sanottuun rajamäärään sovelletaan 
tämän lain 13 §: n säännöksiä. 

Mitä 5 ja 6 momentissa on säädetty, koskee 
myös henkilöä, jolle on myönnetty 11 § :n 
2 momentissa tarkoitettu vapaaehtoinen vakuu
tus. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. 

Eläketapahtuman katsotaan sattuneen silloin, 
kun yrittäjä on saavuttanut eläkkeen saamiseen 
oikeuttavan iän, kun yrittäjä on tullut eläk
keeseen oikeuttavassa määrin työkyvyttömäksi, 
kun yrittäjää koskeva työttömyyseläkkee
seen oikeuttava työvoimaviranomaisen ensim
mäinen todistus on annettu tai kun perhe
eläkkeen edunjättäjä on kuollut. Uutena eläke
tapahtumana ei tällöin kuitenkaan pidetä työt
tömyyseläkkeen muuttumista työkyvyttömyys
eläkkeeksi, eläkkeen muuttumista vanhuuseläk
keeksi eikä oikeuden syntymistä perhe-eläkkeen 
saamiseen eläkkeensaajan jälkeen. 

Tämän lain 19 §:n 6 momentissa säädetty 
markkamäärä vastaa vuodelle 1970 vahvistettua 
palkkaindeksilukua. 




