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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja 
valtion perhe-eläkelain muuttamisesta sekä eräiden valtion eläkkei
den tarkistamisesta annetun lain 4 §:n kumoamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan valtion eläkelakiin teh
täväksi vuoden 1985 alusta voimaantulevan työt
tömyysturvalain ( 602184) aiheuttamat muutok
set. Edelleen ehdotetaan tietojenkäsittelyllisistä 
syistä luovuttavaksi valtion varoista suoritettavien 
eläkkeiden pennimäärien tasoittamisesta täysiksi 
markoiksi. Lisäksi ehdotetaan valtion varoista 

eläkettä saavan henkilön oikeusturvan parantami
seksi muutoksenhaku eräisiin eläkeasioissa annet
tuihin valtiokonttorin päätöksiin muutettavaksi 
kaksiasteiseksi. 

Esitys on tarkoitettu tulemaan vmmaan vuo
den 1985 alusta. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Työttömyysturvan kokonaisuudistukseen liitty
vän lainsäädännön tullessa voimaan vuoden 1985 
alusta on työllisyyslain (946/71) työttömyyskor
vausta koskevat säännökset sekä valtakunnallisista 
työttömyyskassoista annettu laki ( 12 51 34) samal
la kumottu. Valtion eläkelaissa on viitattu mai
nittuihin kumottuihin säännöksiin. Esityksen tar
koituksena on saattaa valtion eläkelain työttö
myyseläkettä koskevat säännökset vastaamaan uu
den työttömyysturvalain ( 602184) sisältöä. Sen 
lisäksi ehdotetaan työttömyyseläkkeen keskeyty
mis- ja lakkaamistilanteista säädettäväksi nykyistä 
yksityiskohtaisemmin. Esitys vastaa työttömyys
turvalain johdosta työntekijäin eläkelakiin (395 1 
61) ja kansaneläkelakiin (347/56) ehdotettuja 
muutoksia. 

Valtion varoista suoritettavien eläkkeiden kuu
kausimäärä tasoitetaan lähimpään täyteen mark
kamäärään. Säännökset tasoittamisesta ovat pe
räisin valtion nykyistä eläkejärjestelmää edeltä
neestä ns. valtion vanhasta eläkejärjestelmästä. 
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Ne poikkeavat kuitenkin muista työeläkejärjestel
män laeista, joissa ei ole tasoitussäännöksiä. Esi
merkiksi työntekijäin eläkelain ja kunnallisten 
viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain mukaiset 
eläkkeet myönnetään ja maksetaan pennimääräi
sinä. Ne tarkistuvat samasta tarkistusperusteesta 
huolimatta siten erilailla kuin jokaisen indeksi
tarkistuksen yhteydessä erikseen täysiin markkoi
hin tasoitettavat valtion eläkkeet. Koska koneelli
sen tietojenkäsittelyn avulla eläkkeet voidaan 
maksaa pennimääräisinä yhtä hyvin kuin mark
koihin tasoitettuina, ehdotetaan tasoittamista 
koskevat säännökset kumottaviksi. 

Eläkehakemukseen annettuun valtiokonttorin 
päätökseen haetaan ensiksi oikaisua valtiokontto
rin oikaisulautakunnalta, jonka päätöksestä voi
daan valittaa edelleen korkeimpaan hallinto
oikeuteen. Tämän muutoksenhakumenettelyn 
ulkopuolelle on tähän mennessä jäänyt kaksi 
eläkepäätösten tyhmää. Uudelleenkäsittely- ja 
uudelleenlaskentatilanteissa annettuihin päätök
siin on haettu muutosta valittamalla suoraan 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Materiaaliselta 
sisällöltään ne ovat verrattavissa eläkehakemuk-
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seen annettuun päätökseen. Oikeusturvan paran
tamiseksi ja tarpeettomasti korkeimpaan hallinto
oikeuteen tehtävien valitusten vähentämiseksi 
ehdotetaan myös näihin kahteen päätösryhmään 
ensimmäiseksi muutoksenhakukeinoksi oikaisun 
hakemista valtiokonttorilta. Tämä ehdotus on 
valtion eläkeneuvottelukunnan suositusten mu
kainen ja se vastaa muutoksenhakua hallintome
nettelylain (598/82) perusteella annetuissa pää
töksissä. 

2. Esityksen vaikutukset 

Työttömyyseläkkeen maksamisen keskeyttämis
tilanteiden entistä yksityiskohtaisempi säännöstä-

minen aiheuttaa vähäistä eläkeustannusten sääs
töä silloin, kun työttömyyseläkkeen saaja eläkettä 
saadessaan palaa työhön, kieltäytyy hänelle tarjo
tusta työstä tai ei voi ulkomailla oleskelun tai 
vastaavan syyn vuoksi ottaa sitä vastaan. Eläkkeen 
pennimäärän tasoituksesta luopuminen on kus
tannusneutraali toimenpide, joka helpottaa luku
määräisesti lisääntyvien valtion varoista suoritet
tavien eläkkeiden maksatusta sekä eläkejärjestel
mien välistä Eläketurvakeskuksen kautta tapahtu
vaa tietoliikenneyhteistyötä. Muutoksenhaun 
muutos puolestaan säästää hallintokustannuksia 
vähentämällä korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
menevien valitusten määrää. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Valtion eläkelaki 

5 §. Pykälän 2 momentissa tarkoitetut valta
kunnallisista työttömyyskassoista annetun lain 
mukaiset avustuspäivät ehdotetaan muutettavaksi 
vastaaviksi työttömyysturvalain mukaisiksi päivä
rahapäiviksi. 

9 a §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan 
5 §:ää vastaava muutos työttömyysturvalain joh
dosta. Kun työttömyysturvan toimeenpanoelime
nä on 1.1.1985 lukien myös kansaneläkelaitos tai 
työttömyyskassa, ehdotetaan niitä vastaavasti 
eläkkeen saamisedellytyksinä olevan todistuksen 
antajiksi. Päivärahaoikeuden kestoa koskevat 
säännökset ovat vuoden 1985 alusta lukien työt
tömyysturvalain 26 §:n 1 ja 3 momenteissa, joi
hin pykälässä ehdotetaan viitattavaksi. Samalla 
päiväavustus ja työttömyyskorvaus muuttuvat 
työttömyyspäivärahaksi. Tämän perusteella ehdo
tetaan pykälän 2 momenttia vastaavasti muutet
tavaksi. 

14 §. Pykälän sisältönä on ollut eläkkeen pen
nimäärien tasoittaminen täysiksi markoiksi. Se 
ehdotetaan kumottavaksi, jolloin valtion elä
kelain mukaiset eläkkeet tultaisiin maksamaan 
pennimääräisinä. 

15 §. Pykälän 1 momentin säännös työttömyy
seläkkeen alkamisesta ehdotetaan muutettavaksi 
9 a §:ään tehtäviä muutoksia vastaavasti, jolloin 

eläke alkaisi edelleen kyseisen todistuksen anta
mista seuraavien kahden täyden kalenterikuukau
den kuluttua. 

17 §. Pykälän 4 momentissa säädetään eläk
keen maksamisesta työvoimatoimikunnalle tai 
työttömyyskassalle silloin, kun avustus tai kor
vaus on maksettu päällekkäin takantuvan eläk
keen kanssa. Kun sosiaalivakuutustoimikunta on 
asetettu työttömyysturvalaissa työvoimatoimikun
nan sijaan, ehdotetaan takautuva eläke näissä 
tapauksissa maksettavaksi sille. Vastaava muutos 
ehdotetaan 5 momenttiin. 

18 a §. Valtion eläkelain 18 §:n 4 momentti 
ehdotetaan kumottavaksi ja siihen sisältyneet 
työttömyyselakkeen lakkauttamis- ja keskeyttä
missäännökset otettavaksi uudessa muodossaan 
18 a §:ään. Työttömyyseläke tulisi myönnettä
väksi toistaiseksi. Sitä ei kuitenkaan maksettaisia 
seuraavissa kolmessa tapauksessa: 

1) eläkkeensaaja oleskelee ulkomailla eikä sen 
tai vastaavan syyn vuoksi voi ottaa vastaan työtä, 

2) eläkkeensaaja on ansiotyössä ja ansaitsee 
vähintään valtion eläkelain 2 §:n 1 momenttissa 
tarkoitetun markkamäärän kaksinkertaisena eli 
vuoden 1985 alusta lukien 1 3 79,16 markkaa 
kuukaudessa, 

3) eläkkeensaaja kieltäytyy vastaanottamasta 
hänelle tarjottua 9 a §:n tarkoittamaa työtä. 
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Nämä säännökset ovat uusia ja merkitsevät 
käytännössä nykyiseen tilanteeseen verrattuna 
tiukempaa valvontaa siitä, että työttömyystodis
tusta annettaessa vallinneet olosuhteet säilyvät 
myös eläkkeen maksamisen aikana. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan työvoimavi
ranomaisen velvollisuudeksi tarkastaa 6 kuukau
den välein, onko eläkkeensaajalle osoitettavissa 
työtä, sekä ilmoittaa siitä, ulkomaillaoleskelusta 
ja työstäkieltäytymisestä valtiokonttorille. Pykä
län 3 momentissa ehdotetaan valtiokoottorille 
velvollisuutta eläkkeen keskeyttämiseen, kun se 
saa tietoonsa seikan, jonka vuoksi eläkettä ei 
saataisi maksaa. Edelleen momenttiin ehdotetaan 
säännöstä eläkkeen takaisinperimisestä sekä siitä 
luopumisesta erityisestä syystä silloin, kun perin
tä kohdistuisi enintään kolmen kuukauden ajal
le. Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan edelleen 
sisällytettäväksi säännökset keskeytetyn työttö
myyseläkkeen uudelleenmaksamisesta. 

23 §. Ensimmäisen momentin valituskiellon 
sisältävään säännökseen ehdotetaan lisättäväksi 
13 §:ssä tarkoitetun uudelleenlaskemisen sekä 
24 §:n 1 momentissa tarkoitetun uudelleenkäsit
telyn johdosta annettavat päätökset. Nämä pää
tökset sisällytetään 2 momentin säännöksiin, jo
ten niihinkin haenaisiin ensiksi oikaisua vahi
okonttorilta. 

2. Valtion perhe-eläkelaki 

9 §. Pykälän sisältönä on ollut perhe-eläkkeen 
pennimäärien tasoittaminen täysiksi markoiksi. 
Se ehdotetaan valtion eläkelain 14 §:ää vastaavas
ti kumottavaksi. 

20 §. Sisältö on vastannut valtion eläkelain 
23 §:n säännöstä. Valituskiellon sisältävään 1 

momentin säännökseen ehdotetaan lisättäväksi 
8 §:ssä tarkoitetun perhe-eläkkeen uudelleenlas
kemisen sekä 21 §:ssä tarkoitetun uudelleenkäsit
telyn johdosta annettavat päätökset. Samat pää
tökset ehdotetaan lisättäväksi 2 momentin oikai
suvaatimusta koskevaan kohtaan, jolloin niihin
kin haenaisiin ensiksi oikaisua valtiokonttorilta. 

3. Laki eräiden valtion eläkkeiden 
tarkistamisesta annetun lain 
(555/72) 4 §:n kumoamisesta 

Lain 4 §: ään sisältyy valtion eläkelain 14 §: ää 
ja valtion perhe-eläkelain 9 §:ää vastaava säännös 
muiden valtion eläkelain mukaisin perustein 
myönnettävien eläkkeiden pennimäärien tasoitta
misesta täysiksi markoiksi. Yhdenmukaisesti nii
den kanssa säännös ehdotetaan kumottavaksi. 

4. Voimaan tulo 

Esitykseen sisältyvät lait ehdotetaan saaretta
vaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985. Työt
tömyyseläkkeen saamisen edellytyksenä oleviksi 
työttömyyspäivärahapäiviksi luettaisiin myös en
nen 1.1.1985 voimassaolleen työttömyysturvajär
jestelmän mukaiset päivät, joilta on suoritettu 
päiväavustusta tai työttömyyskorvausta. Eläkkeen 
pennimäärän tasoittamisesta luovuttaisiin, kun 
eläkkeen määrää 1.1.1985 lukien ensi kerran 
muutetaan indeksitarkistuksen vuoksi. Muutok
senhakutien muutos puolestaan koskisi 1.1.1985 
lukien annettavia päätöksiä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset: 
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1. 
Laki 

valtion eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain (280/66) 14 § ja 18 §:n 4 

momentti, 
näistä 18 §:n 4 momentti sellaisena kuin se on 4 päivänä kesäkuuta 1982 annetussa laissa (414/82), 
muutetaan 5 §:n 2 momentti, 9 a §:n 1 ja 2 momentti, 15 §:n 1 momentti, 17 §:n 4 ja 5 

momentti sekä 23 §:n 1-3 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat 5 §:n 2 momentti 10 päivänä joulukuuta 1971 annetussa laissa (851/71), 

9 a §:n 1 ja 2 momentti 23 päivänä kesäkuuta 1977 annetussa laissa (498/77), 15 §:n 1 momentti 4 
päivänä kesäkuuta 1982 annetussa laissa (414/82), 17 §:n 4 ja 5 momentti 21 päivänä tammikuuta 
1983 annetussa laissa (102/83) sekä 23 §:n 1-3 momentti 2 päivänä huhtikuuta 1971 annetussa 
laissa (266/71), sekä 

lisätään lakiin uusi 18 a § seuraavasti: 

5 § 

Eläkeajaksi työkyvyttömyys- tai työttömyyselä
kettä varten luetaan myös työkyvyttömyyden tai 
työttömyyden alkamisen ja virkaa tai työtä varten 
säädetyn eläkeiän saavuttamisen välinen aika, jos 
työkyvyttömyys tai työttömyys on alkanut ennen 
kuin palveluksen päättymisestä on kulunut 360 
sellaista päivää, joilta edunsaaja ei ole saanut 
työttömyysturvalain ( 602184) mukaista ansioon 
suhteutettua päivärahaa. Jos palvelus ei ole jatku
nut yhdenjaksoisesti vähintään 4 kuukautta, lue
taan sen perusteella eläkeajaksi eläkeiän saavutta
miseen jäljellä oleva aika vain sikäli kuin edun
saajalla ei ole ennen tätä palvelusta alkaneen 
virka- tai työsuhteen taikka yrittäjätoiminnan 
perusteella oikeutta sellaiseen työkyvyttömyys- tai 
työttömyyseläkkeeseen, jota varten sanottu aika 
tai sitä vastaava ansio jo otetaan huomioon. 

9 a § 
Työttömyyseläkkeen saamisen edellytyksenä 

on, että edunsaajalla on eläkeaikaa vähintään 
kuukausi, että hän on täyttänyt 60 vuotta ja että 
hän esittää työvoimaviranomaisen todistuksen sii
tä, että hän on työttömänä työnhakijana työvoi
matoimistossa ja ettei hänelle voida osoittaa sel
laista työtä, jonka vastaanottamisesta hän ei voi 
kieltäytyä menettämättä oikeuttaan työttömyys
turvalain ( 602184) mukaiseen työttömyyspäivära
haan. Työttömyyseläkkeen saamisen edellytykse
nä on lisäksi, että edunsaaja esittää kansaneläke
laitoksen tai työttömyyskassan antaman todistuk
sen siitä, että hän laskettuna päivästä, joka on 
aikaisintaan kuukautta ennen edellä sanotun to-

distuksen antamispa1vaa, on 60 viimeksi kulu
neen viikon aikana saanut työttömyysturvalain 
mukaista työttömyyspäivärahaa yhteensä vähin
tään 200 päivältä taikka ettei hänellä työttömyys
turvalain 26 §:n 1 ja 3 momentin mukaan enää 
ole oikeutta ansioon suhteutettuun päivärahaan. 

Työttömyyden katsotaan alkaneen sinä päivä
nä, jolta edunsaajalle on ensimmäisen kerran 
suoritettu 1 momentissa tarkoitettuna 60 viikon 
aikana työttömyyspäivärahaa. 

15 § 
Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläke maksetaan, 

jollei 15 a §:n säännöksistä muuta johdu, sitä 
kuukautta lähinnä seuraavan kuukauden alusta, 
jonka aikana oikeus eläkkeen saamiseen on synty
nyt, kuitenkin aikaisintaan palkan saamisen päät
tymistä seuraavan kuukauden alusta. Työttömyy
seläke maksetaan sen kalenterikuukauden alusta, 
joka kahden kuukauden kuluttua ensiksi seuraa 
9 a §:n 1 momentissa tarkoitetun kansaneläke
laitoksen tai työttömyyskassan todistuksen anta
misesta, tai jos eläke myönnetään ansioon suh
teutetun päivärahan enimmäismäärän täyttymi
sen perusteella, sitä koskevan todistuksen anta
mista seuraavan kuukauden alusta. 

17 § 

Jos eläkkeen saaja on saanut työttömyysturva
lain ( 602 184) mukaista työttömyyspäivärahaa sa
malta ajalta, jolta hänelle myönnetään eläkettä 
takautuvasti maksetaan takautuva eläke työttö
myyskassan tai sosiaalivakuutustoimikunnan vaa-
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timuksesta työttömyyskassalle tai sosiaalivakuu
tustoimikunnalle siltä osin kuin se vastaa samalta 
ajalta maksetun työttömyyspäivärahan määrää. 

Eläke maksetaan työttömyyskassalle tai sosiaali
vakuutustoimikunnalle kuitenkin vain sillä edel
lytyksellä, että työttömyysturvalain 45 §:n 2 mo
mentissa tarkoitettu ilmoitus on tehty vähintään 
kaksi viikkoa ennen eläkkeen maksupäivää. 

18 a § 
Työttömyyseläke myönnetään toistaiseksi. 

Työttömyyseläkettä ei kuitenkaan makseta: 
1) kalenterikuukaudelta, jonka aikana eläk

keensaaja ulkomailla oleskelun tai muun vastaa
van syyn johdosta ei voi ottaa vastaan työtä; 

2) kalenterikuukaudelta, jonka aikana eläk
keensaaja on ansiotyössä ansaiten vähintään 2 §:n 
1 momentissa tarkoitetun markkamäärän kaksin
kertaisena kuukaudessa; eikä 

3) sitä seuraavalta kalenterikuukaudelta, jonka 
aikana eläkkeensaaja on kieltäytynyt vastaanotta
masta työvoimaviranomaisen hänelle osoittamaa 
9 a §:n 1 momentissa tarkoitettua vähintään 
kuukauden jatkuvaa työtä. 

Työvoimaviranomaisen on annettuaan 9 a §:n 
1 momentissa tarkoitetun todistuksen kuuden 
kuukauden väliajoin tarkastettava, onko eläk
keensaajalle osoitettavissa työtä. Jos työtä on 
osoitettavissa työttömyyseläkkeensaajalle, työvoi
maviranomaisen on ilmoitettava siitä valtiokont
torille. 

Saatuaan tietää seikasta, jonka perusteella elä
kettä ei 1 momentin mukaan saisi maksaa, valti
okonttori keskeyttää eläkkeen maksamisen seu
raavasta mahdollisesta maksujaksosta alkaen, jos 
syy eläkkeen keskeyttämiseen on edelleen ole
massa. Jos eläkettä ei 1 momentin perusteella 
olisi saatu maksaa, peritään maksettu eläke takai
sin. Jos eläkettä ei ole perittävä takaisin kolmea 
kuukautta pitemmältä ajalta, valtiokonttori voi 
erityisestä syystä luopua takaisinperinnästä. Eläke 
voidaan periä takaisin myös kuittaamaila se vas
taisista eläke-eristä. 

Keskeytettyä työttömyyseläkettä ryhdytään ha
kemuksesta uudestaan maksamaan siitä lukien, 
kun edunsaajalla on oikeus saada eläkettä, ei 
kuitenkaan takautuvasti kuutta kuukautta pitem
mältä ajalta ennen hakemusta eikä 1 momentin 

3-kohdassa tarkoitettua kieltäytymistä välittömäs
ti seuranneelta kalenterikuukaudelta. Hakemuk
seen on liitettävä 9 a §:n 1 momentissa tarkoitet
tu työvoimaviranomaisen todistus. Jos kuitenkin 
keskeytetyn eläkkeen uudelleenmaksamista ei ole 
haettu yhden vuoden kuluessa, eläke katsotaan 
ilman eri päätöstä lakanneeksi keskeyttämisajan
kohdasta lukien. 

23 § 
Eläkehakemukseen annettuun päätökseen sekä 

13 §:ssä ja 24 §:n 1 momentissa tarkoitetussa 
asiassa annettuun päätökseen tai päätökseen, jol
la on kieltäydytty antamasta tämän lain 22 § :ssä 
tarkoitettu ennakkotieto, ei saa valittamalla ha
kea muutosta. 

Asianosainen ja valtiokonttorin eläkeasiamies, 
joka on tyytymätön eläkehakemukseen annet
tuun päätökseen, sekä 13 §:ssä ja 24 §:n 1 mo
mentissa tarkoitetussa asiassa annettuun päätök
seen, saa kirjallisesti vaatia siihen oikaisua valti
okonttorilta. Oikaisuvaatimus on annettava valti
okoottorille kuudenkymmenen päivän kuluessa 
tiedoksisaannista tai, jos vaatimuksen tekijä on 
eläkeasiamies, päätöksen tekemisestä. Päätök
seen, johon saadaan hakea oikaisua on liitettävä 
oikaisuvaatimusosoitus. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun valtiokontto
rin päätökseen sekä muuhun kuin 2 momentissa 
tarkoitettuun päätökseen saadaan hakea muutos
ta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
siten kuin on säädetty muutoksenhausta hallinto
asioissa annetussa laissa. Eläkeasiamiehen valitus
aika luetaan päätöksen tekemisestä. Valituskirje 
saadaan antaa myös valtiokoottorille sen toimit
tamiseksi korkeimmalle hallinto-oikeudelle. 

Tämä laki tulee v01maan päivänä 
kuuta 198 . Lakia sovelletaan 1 päi

västä tammikuuta 1985 lukien. 
Laskettaessa 9 a §:ssä tarkoitettuja 200 päivää 

otetaan huomioon myös päivät, joilta edunsaajal
le on suoritettu valtakunnalisista työttömyyskas
soista annetun lain ( 12 51 34) mukaista päiväavus
tusta tai työllisyyslain (946/71) mukaista työttö
myyskorvausta ajalta ennen 1 päivää tammikuuta 
1985. 
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2. 
Laki 

valtion perhe-eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 31 päivänä joulukuuta 1968 annetun valtion perhe-eläkelain (774/68) 9 § sekä 
muutetaan 20 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 2 päivänä huhtikuuta 1971 annetussa 

laissa (267 /71) seuraavasti: 

20 § 
Perhe-eläkehakemukseen annettuun päätök

seen sekä 8 §:ssä ja 21 §:n 1 momentissa tarkoi
tetussa asiassa annettuun päätökseen ei saa valit
tamalla hakea muutosta. Asianosainen ja valtio
konttorin eläkeasiamies, joka on päätökseen tyy
tymätön, saa kirjallisesti vaatia siihen oikaisua 
valtiokonttorilta. Oikaisuvaatimus on annettava 
valtiokonttorille kuudenkymmenen päivän kulu
essa tiedoksisaannista tai, jos vaatimuksen tekijä 
on eläkeasiamies, päätöksen tekemisestä. Päätök
seen, johon saadaan hakea oikaisua, on liitettävä 
oikaisuvaatimusosoitus. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun valtiokontto-

3. 

rin päätökseen ja muuhun kuin 1 momentissa 
tarkoitettuun päätökseen saadaan hakea muutos
ta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
siten kuin on säädetty muutoksenhausta hallinto
asioissa annetussa laissa. Eläkeasiamiehen valitus
aika luetaan päätöksen tekemisestä. Valituskirja 
saadaan antaa myös valtiokonttorille sen toimit
tamiseksi korkeimmalle hallinto-oikeudelle. 

Tämä laki tulee v01maan päivänä 
kuuta 198 . Lakia sovelletaan 1 päi

västä tammikuuta 1985 lukien. 

Laki 
eräiden valtion eläkkeiden tarkistamisesta annetun lain 4 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan eräiden valtion eläkkeiden 

tarkistamisesta annetun lain (55 5 1 7 2) 4 §. 

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1984 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan patvanä 

kuuta 198 . Lakia sovelletaan 1 päi
västä tammikuuta 1985 lukien. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Pekka Vennamo 
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Liite 

1 . 
Laki 

valtion eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain (280/66) 14 § ja 18 §:n 4 

momentti, 
näistä 18 §:n 4 momentti sellaisena kuin se on 4 päivänä kesäkuuta 1982 annetussa laissa (414/82), 
muutetaan 5 §:n 2 momentti, 9 a §:n 1 ja 2 momentti, 15 §:n 1 momentti, 17 §:n 4 ja 5 

momentti sekä 23 §:n 1-3 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat 5 §:n 2 momentti 10 päivänä joulukuuta 1971 annetussa laissa (851/71), 

9 a §:n 1 ja 2 momentti 23 päivänä kesäkuuta 1977 annetussa laissa (498/77), 15 §:n 1 momentti 4 
päivänä kesäkuuta 1982 annetussa laissa (414/82), 17 §:n 4 ja 5 momentti 21 päivänä tammikuuta 
1983 annetussa laissa (102/83) sekä 23 §:n 1-3 momentti 2 päivänä huhtikuuta 1971 annetussa 
laissa (266/71), sekä 

lisätään lakiin uusi 18 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Eläkeajaksi työkyvyttömyys- tai työttömyyselä
kettä varten luetaan myös työkyvyttömyyden tai 
työttömyyden alkamisen ja virkaa tai työtä varten 
säädetyn eläkeiän saavuttamisen välinen aika, jos 
työkyvyttömyys tai työttömyys on alkanut ennen 
kuin palveluksen päättymisestä on kulunut 360 
sellaista päivää, joilta edunsaaja ei ole saanut 
valtakunnallista työttömyyskassoista annetun lain 
mukaista päiväavustusta. Jos palvelus ei ole jat
kunut yhdenjaksoisesti vähintään 4 kuukautta, 
luetaan sen perusteella eläkeajaksi eläkeiän saa
vuttamiseen jäljellä oleva aika vain sikäli kuin 
edunsaajalla ei ole ennen tätä palvelusta alka
neen virka- tai työsuhteen taikka yrittäjätoimin
nan perusteella oikeutta sellaiseen työkyvyttö
myys- tai työttömyyseläkkeeseen, jota varten sa
nottu aika tai sitä vastaava ansio jo otetaan 
huomioon. 

9 a §. 
Työttömyyseläkkeen saamisen edellytyksenä 

on, että edunsaajalla on eläkeaikaa vähintään 
kuukausi, että hän on täyttänyt 60 vuotta ja että 
hän esittää työvoimaviranomaisen todistuksen sii
tä, ettei hänelle voida osoittaa sellaista työtä, 
jonka vastaanottamisesta hän ei voi kieltäytyä 
menettämättä oikeuttaan työllisyyslain (946/71) 
mukaiseen työttömyyskorvaukseen, sekä siitä, et
tä hän laskettuna päivästä, joka on aikaisintaan 
kuukautta ennen edellä sanotun todistuksen an-

5 § 

Ehdotus 

Eläkeajaksi työkyvyttömyys- tai työttömyyselä
kettä varten luetaan myös työkyvyttömyyden tai 
työttömyyden alkamisen ja virkaa tai työtä varten 
säädetyn eläkeiän saavuttamisen välinen aika, jos 
työkyvyttömyys tai työttömyys on alkanut ennen 
kuin palveluksen päättymisestä on kulunut 360 
sellaista päivää, joilta edunsaaja ei ole saanut 
työttömyysturvalain (602/84) mukaista ansioon 
suhteutettua päivärahaa. Jos palvelus ei ole jatku
nut yhdenjaksoisesti vähintään 4 kuukautta, lue
taan sen perusteella eläkeajaksi eläkeiän saavutta
miseen jäljellä oleva aika vain sikäli kuin edun
saajalla ei ole ennen tätä palvelusta alkaneen 
virka- tai työsuhteen taikka yrittäjätoiminnan 
perusteella oikeutta sellaiseen työkyvyttömyys- tai 
työttömyyseläkkeeseen, jota varten sanottu aika 
tai sitä vastaava ansio jo otetaan huomioon. 

9 a § 
Työttömyyseläkkeen saamisen edellytyksenä 

on, että edunsaajalla on eläkeaikaa vähintään 
kuukausi, että hän on täyttänyt 60 vuotta ja että 
hän esittää työvoimaviranomaisen todistuksen sii
tä, että hän on työttömänä työnhakzjana työvoi
matoimistossa ja ettei hänelle voida osoittaa sel
laista työtä, jonka vastaanottamisesta hän ei voi 
kieltäytyä menettämättä oikeuttaan työttömyys
turvalain (602 1 84) mukaiseen työttömyyspäivära
haan. Työttömyyseläkkeen saamisen edellytykse-
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Voimassa oleva laki 

tamispäivää, on 60 viimeksi kuluneen viikon 
aikana saanut valtakunnallisista työttömyyskas
soista annetun lain (125/34) mukaista päiväavus
tusta tai työllisyyslain mukaista työttömyyskor
vausta yhteensä vähintään 200 päivältä taikka 
ettei hänellä sanotun valtakunnallisista työttö
myyskassoista annetun lain enimmäisavustusta 
koskevien säännösten mukaan enää ole oikeutta 
päiväavustukseen. 

Työttömyyden katsotaan alkaneen sinä päivä
nä, jolta edunsaajalle on ensimmäisen kerran 
suoritettu 1 momentissa tarkoitettuna aikana päi
väavustusta tai työttömyyskorvausta. 

14 §. 
Kuukausieläkkeen maara tasoitetaan lå'him

pään täyteen markkamäärään. jos kaksi lukua on 
tällaisena lähimpänä lukuna, tasoitus suoritetaan 
suurempaan niistä. 

15 §. 
Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläke maksetaan, 

jollei 15 a §:n säännöksistä muuta johdu, sitä 
kuukautta lähinnä seuraavan kuukauden alusta, 
jonka aikana oikeus eläkkeen saamiseen on synty
nyt, kuitenkin aikaisintaan palkan saamisen päät
tymistä seuraavan kuukauden alusta. Työttömyy
seläke maksetaan sen kalenterikuukauden alusta, 
joka kahden kuukauden kuluttua ensiksi seuraa 
9 a §:n 1 momentissa tarkoitetun todistuksen 
antamisesta, tai jos eläke myönnetään päiväavus
tuksen enimmäismäärän täyttymisen perusteella, 
sanotun todistuksen antamista seuraavan kuu
kauden alusta. 

Ehdotus 

nä on lisäksi, että edunsaaja esittå'ä kansaneläke
laitoksen tai työttömyyskassan antaman todistuk
sen szi'tä, että hän laskettuna päivästä, joka on 
aikaisintaan kuukautta ennen edellä sanotun to
distuksen antamispäivää, on 60 viimeksi kulu
neen viikon aikana saanut työttömyysturvalain 
mukaista työttömyyspäivärahaa yhteensä vähin
tään 200 päivältä taikka ettei hänellä työttömyys
turvalain 26 §:n 1 ja 3 momentin mukaan enää 
ole oikeutta ansioon suhteutettuun päivärahaan. 

Työttömyyden katsotaan alkaneen sinä päivä
nä, jolta edunsaajalle on ensimmäisen kerran 
suoritettu 1 momentissa tarkoitettuna 60 viikon 
aikana työttömyyspäivärahaa. 

14 § 
(14 § kumotaan) 

15 § 
Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläke maksetaan, 

jollei 15 a §: n säännöksistä muuta johdu, sitä 
kuukautta lähinnä seuraavan kuukauden alusta, 
jonka aikana oikeus eläkkeen saamiseen on synty
nyt, kuitenkin aikaisintaan palkan saamisen päät
tymista seuraavan kuukauden alusta. Työttömyy
seläke maksetaan sen kalenterikuukauden alusta, 
joka kahden kuukauden kuluttua ensiksi seuraa 
9 a § :n 1 momentissa tarkoitetun kansaneläke
laitoksen tai työttömyyskassan todistuksen anta
misesta, tai jos eläke myönnetään ansioon suh
teutetun päivärahan enimmäismäärän täyttymi
sen perusteella, sitä koskevan todistuksen anta
mista seuraavan kuukauden alusta. 

17 § 

Jos eläkkeen saaja on saanut työllisyyslain mu
kaista työttömyyskorvausta tai valtakunnallisista 
työttömyyskassoista annetun lain mukaista päivä
avustusta samalta ajalta, jolta hänelle myönne
tään eläkettä takautuvasti, maksetaan takautuva 
eläke työvoimatoimikunnan tai työttömyyskassan 
vaatimuksesta työvoimatoimikunnalle tai työttö
myyskassalle siltä osin kuin se vastaa samalta 
ajalta maksetun työttömyyskorvauksen tai päivä
avustuksen määrää. 

Jos eläkkeen saaja on saanut työttömyysturva
lain (602/84) mukaista työttömyyspäivärahaa sa
malta ajalta, jolta hänelle myönnetään eläkettä 
takautuvasti maksetaan takautuva eläke työttö
myyskassan tai sosiaalivakuutustoimikunnan vaa
timuksesta työttömyyskassalle tai sosiaalivakuu
tustoimikunnalle siltä osin kuin se vastaa samalta 
ajalta maksetun työttömyyspäivärahan määrää. 
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Voimassa oleva laki 

Eläke maksetaan työvoimatoimikunnalle tai 
työttömyyskassalle kuitenkin vain sillä edellytyk
sellä, että työllisyyslain 27 b §:n 2 momentissa 
tai valtakunnallisista työttömyyskassoista annetun 
lain 28 b §:ssä tarkoitettu ilmoitus on tehty 
vähintään kaksi viikkoa ennen eläkkeen maksu
päivää. 

Ehdotus 

Eläke maksetaan työttömyyskassalle tai sosiaali
vakuutustoimikunnalle kuitenkin vain sillä edel
lytyksellä, että työttömyysturvalain 45 §:n 2 mo
mentissa tarkoitettu ilmoitus on tehty vähintään 
kaksi viikkoa ennen eläkkeen maksupäivää. 

18 § 

Työttömyyseläke lakkaa riman eri päätöstä 
kuuden kuukauden tai asetuksella säädetyn pi
temmän ajan kuluttua työvoimaviranomaisen to
distuksen antamisesta lukien, jollei valtiokontto
nlle sitä ennen ole toimitettu työvoimavirano
maisen antamaa uutta todistusta siitä, ettei eläk
keensaajalle voida osoittaa 9 a §:ssä tarkoitettua 
työtä. Jos eläkkeen lakkaamisen jälkeen työttö
myys jatkuu tai alkaa uudelleen, eläkettä ryhdy
tään maksamaan samojen perusteiden mukaan 
kuin aikaisempaakin eläkettä, jollei eläkkeen lak
kaamisesta ole kulunut kahta vuotta pitempää 
arkaa. Tällöin 9 a §:ää sovellettaessa eläkkeellä
olon arkaa pidetään korvauspäivinä ja eläke mak
setaan 9 a §:ssä mainitun todistuksen antamista 
seuraavan kuukauden alusta, jos todistuksesta 
käy tlmi, että edunsaajalle ei ole työttömyyseläk
keen lakkaamisen jälkeen maksettu työttömyysa
vustusta tai -korvausta. Valtiokonttorin hyväksy
män selvityksen perusteella eläke voidaan työttö
myyden jatkuessa myöntää myös takautuvasti 
enintään kuuden kuukauden ajalta. 

2 4384012659 

(4 mom. kumotaan) 

18 a § 
Työttömyyseläke myönnetään toistaiseksi. 

Työttömyyseläkettä ei kuitenkaan makseta: 
1) kalentenkuukaudelta, jonka arkana eläk

keensaaja ulkomarlla oleskelun tai muun vastaa
van syyn johdosta ei voi ottaa vastaan työtä; 

2) kalentenkuukaudelta, jonka arkana eläk
keensaaja on ansiotyössä ansaiten vähintään 2 §:n 
1 momentissa tarkoitetun markkamäärän kaksin
kertarsena kuukaudessa; etkä 

3) sitä seuraavalta kalentenkuukaudelta, jonka 
arkana eläkkeensaaja on kieltäytynyt vastaanotta
masta työvoimaviranomarsen hänelle osoittamaa 
9 a §:n 1 momentissa tarkoitettua vähintään 
kuukauden jatkuvaa työtä. 

Työvoimaviranomarsen on annettuaan 9 a §:n 
1 momentissa tarkoitetun todrstuksen kuuden 
kuukauden väliajoin tarkastettava, onko eläk-
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Voimassa oleva laki 

23 §. 
Eläkehakemukseen annettuun päätökseen tai 

päätökseen, jolla on kieltäydytty antamasta tä
män lain 22 §:ssä tarkoitettu ennakkotieto, ei saa 
valittamalla hakea muutosta. 

Asianosainen ja valtiokonttorin eläkeasiamies, 
joka on tyytymätön eläkehakemukseen annet
tuun päätökseen, saa kirjallisesti vaatia siihen 
oikaisua valtiokonttorilta. Oikaisuvaatimus on 
annettava valtiokoottorille kuudenkymmenen 
päivän kuluessa tiedoksisaannista tai, jos vaati
muksen tekijä on eläkeasiamies, päätöksen teke
misestä. Päätökseen, johon saadaan hakea oikai
sua, on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus. 

Ehdotus 

keensaajalle osoitettavissa työtä. jos työtä on 
osoitettavissa työttömyyseläkkeensaajalle, työvoi
maviranomaisen on ilmoitettava siitä valtiokont
torille. 

Saatuaan tietää seikasta, jonka perusteella elä
kettä ei 1 momentin mukaan saisi maksaa, valti
okonttori keskeyttää eläkkeen maksamisen seu
raavasta mahdollisesta maksujaksosta alkaen, jos 
syy eläkkeen keskeyttämiseen on edelleen ole
massa. jos elä"kettä" ei 1 momentin perusteella 
olisi saatu maksaa, peritään maksettu eläke takai
sin. jos eläkettä ei ole pen"ttävä takaisin kolmea 
kuukautta pitemmältä ajalta, valtiokonttori voi 
erityisestä syystä luopua takaisinperinnästä. Eläke 
voidaan periä takaisin myös kuittaamaila se vas
taisista eläke-eristä. 

Keskeytettyä työttömyyselä"kettä" ryhdytään ha
kemuksesta uudestaan maksamaan siitä lukien, 
kun edunsaajalla on oikeus saada eläkettä, ei 
kuitenkaan takautuvasti kuutta kuukautta pitem
mällä ajalta ennen hakemusta eikä 1 momentin 
3-kohdassa tarkoitettua kieltäytymistä välittömäs
ti seuranneelta kalenterikuukaudelta. Hakemuk
seen on ltitettävä" 9 a §:n 1 momentissa tarkoitet
tu työvoimaviranomaisen todistus. jos kuitenkin 
keskeytetyn eläkkeen uudelleenmaksamista ei ole 
haettu yhden vuoden kuluessa, eläke katsotaan 
ilman eri päätöstä lakanneeksi keskeyttämisajan
kohdasta lukien. 

23 § 
Eläkehakemukseen annettuun päätökseen sekä 

13 §:ssä ja 24 §:n 1 momentissa tarkoitetussa 
asiassa annettuun päätökseen tai päätökseen, jol
la on kieltäydytty antamasta tämän lain 22 §:ssä 
tarkoitettu ennakkotieto, ei saa valittamalla ha
kea muutosta. 

Asianosainen ja valtiokonttorin eläkeasiamies, 
joka on tyytymätön eläkehakemukseen annet
tuun päätökseen, sekä 13 §:ssä ja 24 §:n 1 mo
mentissa tarkoitetussa asiassa annettuun pää"tök
seen, saa kirjallisesti vaatia siihen oikaisua valti
okonttorilta. Oikaisuvaatimus on annettava valti
okoottorille kuudenkymmenen päivän kuluessa 
tiedoksisaannista tai, jos vaatimuksen tekijä on 
eläkeasiamies, päätöksen tekemisestä. Päätök
seen, johon saadaan hakea oikaisua on liitettävä 
oikaisuvaatimusosoitus. 
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Voimassa oleva laki 

Oikaisuvaatimukseen annettuun valtiokontto
rin päätökseen ja muuhun kuin perhe-eläkehake
mukseen annettuun päätökseen saadaan hakea 
muutosta valittamalla korkeimpaan hallito
oikeuteen siten kuin on säädetty muutoksenhaus
ta hallintoasioissa annetussa laissa. Eläkeasiamie
hen valitusaika luetaan päätöksen tekemisestä. 
Valituskirja saadaan antaa myös valtiokoottorille 
sen toimittamiseksi korkeimmalle hallinto-oikeu
delle. 

2. 

Ehdotus 

Oikaisuvaatimukseen annettuun valtiokontto
rin päätökseen sekä muuhun kuin 2 momentissa 
tarkoitettuun päätökseen saadaan hakea muutos
ta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
siten kuin on säädetty muutoksenhausta hallinto
asioissa annetussa laissa. Eläkeasiamiehen valitus
aika luetaan päätöksen tekemisestä. Valituskirja 
saadaan antaa myös valtiokonttorille sen toimit
tamiseksi korkeimmalle hallinto-oikeudelle. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . Lakia sovelletaan 1 päi

västä tammikuuta 1985 lukien. 
Laskettaessa 9 a §:ssä tarkoitettuja 200 päivää 

otetaan huomioon myös päivät, joilta edunsaajal
le on suoritettu valtakunnalisista työttömyyskas
soista annetun lain (125 1 34) mukaista päiväavus
tusta tai työllisyyslain (946171) mukaista työttö
myyskoroausta ajalta ennen 1 päivää tammikuuta 
1985. 

Laki 
valtion perhe-eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 31 päivänä joulukuuta 1968 annetun valtion perhe-eläkelain (774/68) 9 § sekä 
muutetaan 20 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 2 päivänä huhtikuuta 1971 annetussa 

laissa (267 /71) seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

9 § 
Perhe-eläkkeen määrä tasoitetaan lähimpään 

täyteen markkamäärään. jos kaksi lukua on täl
laisena lähimpänä määränä, tasoitus suoritetaan 
suurempaan niistä. 

20 § 
Perhe-eläkehakemukseen annettuun päätök

seen ei saa valittamalla hakea muutosta. Asian
omainen ja valtiokonttorin eläkeasiamis, joka on 
päätökseen tyytymäton, saa kirjallisesti vaatia 
siihen oikaisua valtiokonttorilta. Oikaisuvaatimus 
on annettava valtiokoottorille kuudenkymmenen 

Ehdotus 

9 § 
(9 § kumotaan) 

20 § 
Perhe-eläkehakemukseen annettuun päätök

seen sekä 8 §:ssä ja 21 §:n 1 momentissa tarkoi
tetussa asiassa annettuun päätökseen ei saa valit
tamalla hakea muutosta. Asianosainen ja valti
okonttori eläkeasiamies, joka on päätökseen tyy
tymätön, saa kirjallisesti vaatia siihen oikaisua 
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Voimassa oleva laki 

päivän kuluessa tiedoksisaannista tai, jos vaati
muksen tekijä on eläkeasiamies, päätöksen teke
misestä. Päätökseen, johon saadaan hakea oikai
sua, on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun valtiokontto
rin päätökseen ja muuhun kuin perhe-eläkehake
mukseen annettuun päätökseen saadaan hakea 
muutosta valittamalla korkeimpaan hallito
oikeuteen siten kuin on säädetty muutoksenhaus
ta hallintoasioissa annetussa laissa. Eläkeasiamie
hen valitusaika luetaan päätöksen tekemisestä. 
Valituskirja saadaan antaa myös valtiokoottorille 
sen toimittamiseksi korkeimmalle hallinto-oikeu
delle. 

Ehdotus 

valtiokonttorilta. Oikaisuvaatimus on annettava 
valtiokoottorille kuudenkymmenen päivän kulu
essa tiedoksisaannista tai, jos vaatimuksen tekijä 
on eläkeasiamies, päätöksen tekemisestä. Päätök
seen, johon saadaan hakea oikaisua, on liitettävä 
oikaisuvaatimusosoitus. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun valtiokontto
rin päätökseen ja muuhun kuin 1 momentissa 
tarkoitettuun päätökseen saadaan hakea muutos
ta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
siten kuin on säädetty muutoksenhausta hallinto
asioissa annetussa laissa. Eläkeasiamiehen valitus
aika luetaan päätöksen tekemisestä. Valituskirja 
saadaan antaa myös valtiokoottorille sen toimit
tamiseksi korkeimmalle hallinto-oikeudelle. 

Tämä laki tulee vozmaan päivänä 
kuuta 198 . Lakia sovelletaan 1 pai"

västä tammikuuta 1985 lukien. 


