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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain, 
kansaneläkelain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttö
myyseläkettä koskevia säännöksiä siten, että ne 
vastaisivat vuoden 1985 alusta toteutuvaa työttö
myysturvalain mukaista työttömyysturvauudistus
ta. Työttömyyseläkkeen saamisen alaikäraja pa
lautuu voimassa olevassa laissa alunperin säädet
tyyn 60 ikävuoteen. Eläkkeelle pääsevät kuiten
kin edelleen 1929 tai sitä ennen syntyneet työn
tekijät. Esityksen mukaan työttömyyseläkkeen 
muut saamisedellytykset säilyisivät pääosin ennal
laan. Työntekijän pitää olla pitkäaikaisesti työ
tön. Hänen on pitänyt saada 60 viimeksi kulu
neen viikon aikana työttömyysturvalain mukaista 
työttömyyspäivärahaa vähintään 200 päivältä. 
Työttömyyseläkkeeseen on oikeus myös sellaisella 
60 vuotta täyttäneellä työntekijällä, jolla työttö
myysturvalain mukaisen päivärahan suorituksen 
enimmäismäärää koskevien säännösten mukaan 
ei enää ole oikeutta ansioon suhteutettuun päivä
rahaan. 

Esityksen mukaan työttömyyseläkkeen maksa
mista koskevia säännöksiä ehdotetaan muutetta
viksi. Työttömyyseläke myönnettäisiin toistaiseksi 
eikä sitä jaksotettaisi kuudeksi kuukaudeksi. Elä
kettä ei maksettaisi kuitenkaan kalenterikuukau
delta, jonka aikana eläkkeensaaja tekee työtä 
ansaiten vähintään 1 275,22 markkaa kuukaudes
sa. Myös ulkomailla oleskelu ja kieltäytyminen 
työllistämistoimenpiteistä aiheuttaisi eläkkeen 
maksamisessa muutoksia. Jos eläkettä on edellä 
mainitusta syistä maksettu aiheettomasti, elä-

438401221V 

kelaitoksen on perittävä maksettu eläke takaisin. 
Takaisinperinnästä voidaa luopua, jos eläkettä ei 
ole perittävä takaisin kolmea kuukautta pitem
mältä ajalta. 

Eläkelaitoksen on keskeytettävä työttömyys
eläkkeen maksaminen, jos syy eläkkeen keskeyt
tämiseen on olemassa. Jos keskeytetyn eläkkeen 
uudelleenmaksamista ei ole haettu yhden vuoden 
kuluessa, eläke katsotaan lakanneeksi keskeyttä
misajankohdasta lukien. Esityksen mukaan työ
kyvyttömyyseläkettä osaeläkkeenä saava henkilö 
voisi saada työttömyyseläkettä, jolloin maksettu 
osaeläke katsottaisiin työttömyyseläkkeen osasuo
ritukseksi. 

Nyt annettavassa esityksessä ehdotetaan muu
tettavaksi, paitsi työntekijäin eläkelain ja eräiden 
siihen liittyvien lakien työttömyyseläkettä koske
via säännöksiä, myös kansaneläkelain vastaavia 
säännöksiä. Viimeksi mainittua lakia ehdotetaan 
muutettavaksi myös siltä osin kuin on kysymys 
liikennevakuutuslain mukaisen ansionmenetys
korvauksen lukemisesta tuloksi lisäosassa. Myös 
vanhusten ja vammaisten sekä lasten kotihoidon
tuesta johtuvat muutokset ehdotetaan tehtäviksi 
kansaneläkejärjestelmän mukaisiin tarveharkin
taisiin etuuksiin. Rintamasotilaseläkkeessä, 
perhe-eläkkeessä ja eläkkeensaajien asumistuessa 
näitä etuuksia ei otettaisi tulona huomioon. 

Lait on tarkoitus saattaa voimaan siten, että 
esitykseen sisältyvät lainmuutokset voitaisiin to
teuttaa vuoden 1985 alusta. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Tavoitteet 

Työttömyyseläke liitettiin 1 päivänä heinäkuu
ta 1971 voimaan tulleilla laeilla kansaneläke
lakiin (499/71) ja työntekijäin eläkelakiin (500/ 
71 ),- johon lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 
työntekijäin eläkelaissa, maatalousyrittäjien elä
kelaissa ja yrittäjien eläkelaissa on viittaussään
nökset. Sanotusta ajankohdasta lukien työttö
myyseläke liitettiin myös valtion eläkejärjestel
mään (851171). Työttömyyseläkejärjestelmä on 
toteutettu myös kunnan eläkejärjestelmässä. Me
rimieseläkelakiin työttömyyseläke liitettiin 1 päi
vänä kesäkuuta 1980 voimaan tulleella lailla 
(280/80). 

Työttömyyseläkkeen saamisen edellytykset ovat 
mainituissa säännöksissä pääpiirteissään saman
laiset. Sen edellytyksenä on 60 vuoden ikä ja 
pitkäaikainen työttömyys. Työntekijän on pitänyt 
saada 60 viimeksi kuluneen viikon aikana valta
kunnallisista työttömyyskassoista annetun lain 
(125/ 34, työttömyyskassalaki) mukaista päivä
avustusta tai työllisyyslain (946 171) mukaista 
työttömyyskorvausta yhteensä vähintään 200 päi
vältä. Työttömyyseläkkeeseen on oikeus myös 
sellaisella 60 vuotta täyttäneellä työntekijällä, 
jolla työttömyyskassalain enimmäisavustusta kos
kevien säännösten mukaan ei enää ole oikeutta 
päiväavustukseen. Eläkkeen saamisen edellytykse
nä on lisäksi, ettei eläkkeenhakijalle voida osoit
taa työvoimaviranomaisten taholta sellaista työtä, 
jonka vastaanottamisesta työntekijä ei voi kieltäy
tyä menettämättä oikeuttaan työllisyyslain mu
kaiseen korvaukseen. 

Työttömyyseläkkeen saamisen alaikärajaa on 
alennettu tilapäisesti. Eläkeikäraja säädettiin 58 
vuodeksi 1 päivästä heinäkuuta 1978 lukien vuo
den 1979loppuun (444/78). Vuoden 1980 alusta 
työttömyyseläkejärjestelmän piiriin pääsivät kaik
ki 1925 tai sitä ennen syntyneet työttömät työn
tekijät (915-917 /79 koskivat kansaneläke- ja 
työeläkejärjestelmää ja 962179 valtion eläkejärjes
telmää). Vuonna 1981 työttömyyseläkkeelle pää-

sivät edellä mainittujen ikäluokkien lisäksi vuon
na 1926 tai sitä ennen syntyneet pitkäaikaistyöt
tömät (838-840/80). Vuonna 1982 työttömyys
eläkkeelle ovat päässeet vuonna 1927 tai sitä 
ennen syntyneet (798-801/81 ja 353/82) ja 
vuonna 1983 työttömyyseläkejärjestelmän piiriin 
pääsi vielä 1928 syntynyt ikäluokka (922 ja 9231 
82 sekä 925 ja 926/82). Edelleen työttömyyselä
kejärjestelmä ulotettiin vuonna 1984 koskemaan 
myös 1929 syntyneitä (954/ 83 ). 

Työttömyyseläkejärjestelmä perustuu Eläkejär
jestelmäkomitean osamietintöön VI (Komi
teanmietintö 1971: B3). Komitean mielestä eläk
keen saamisen edellytykseksi olisi asetettava, että 
henkilö on täyttänyt määrätyn iän ja että hän on 
työttömyyden johdosta kokonaan tai osittain vail
la työtuloja ja että tämä tilanne on jatkunut niin 
pitkään, ettei toimeentulon turvaaminen työttö
myyskorvauksen avulla ole tarkoituksenmukaista. 
Komitean mukaan eläkkeen saamisen edellytyk
senä olisi myös, ettei henkilöä työvoimaviran
omaisen antaman todistuksen mukaan todennä
köisesti voida sijoittaa sopivaksi katsottuon työ
hön. Työhön sijoittamismahdollisuutta koskevan 
arvion antaisi työntekijän tai yrittäjän asuinpaik
kakunnan työvoimaviranomainen. Työvoimavi
ranomaisen suorittaman arvion työhön sijoitta
mismahdollisuuksista katsottiin sitovan eläkelai
tosta niin, ettei se voinut poiketa siitä, vaikka 
eläkelaitos pitäisi arviota virheellisenä. 

Kuten työttömyyseläkesäännöksistä ja niiden 
pohjana olevasta komiteatekstistä ilmenee, työt
tömyyseläkkeen myöntämismenettely rakennet
tiin työvoimaviranomaisten ja eläkeviranomaisten 
yhteistyölle. Pyrkimyksenä oli vaikean työllisyys
tilanteen aikana turvata pitkään työttöminä ollei
den ikääntyneiden henkilöiden toimentulo elä
kejärjestelmän tuella. 

Työttömyyseläkejärjestelmään on vuosien ku
luessa tullut piirteitä, jotka eivät ole järjestelmän 
alkuperäisen tarkoituksen mukaisia. Työttömyys
eläkkeestä on tullut tosiasiallisesti varhaiseläkejär
jestelmä. Työeläkelakien mukaisista työttömyys
eläkkeistä on myös tullut yritysten uudelleenjär
jestelyn apuväline, jolla uudistusten vaatima ra
hoitus siirretään työntekijäin eläkelain 12 §:n 
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perusteella kaikkien työnantajien yhteisesti kus
taunettavaksi. 

Työvoimaviranomaiset ovat vuoden 1984 alus
sa siirtyneet työttömyyseläkkeensaajien kohdalla 
sellaiseen menettelyyn, että he lähettävät suoraan 
eläkejärjestelmille todistuksen siitä, ettei työttö
myyseläkkeensaajalle voida osoittaa työtä. Tämä 
todistuksenantamismenettely perustuu työttö
myyseläkkeen jatkamiselle laissa asetettuihin vaa
timuksiin. Kun työntekijän henkilökohtaisesta 
käynnistä työvoimaviranomaisen luona on täten 
näissä tapauksissa luovuttu, on siitä ollut seu
rauksena, että työvoimaviranomaisten ja elä
keviranomaisten hallinnollinen yhteistyö työttö
myyseläkkeen osalta on heikentynyt. Enää ei 
voida tietää, onko työttömyyseläkkeensaaja ollut 
työssä. 

Työttömyyseläkkeen myöntämiseen liittyvistä 
kaavamaisista säännöksistä on ollut myös seu
rauksena, että työttömyyseläkkeensaajat ovat vää
rinkäyttäneet eläkettä. Sitä on maksettu, vaikka
kin henkilö on samanaikaisesti ollut työssä ja 
jopa tehnyt säännöllisesti ansiotyötä. Aiheetto
masti maksetun työttömyyseläkkeen takaisinpe
rintäänkään ei laista ole saatu riittävää tukea. 

Edellä olevat näkökohdat huomioon ottaen 
työttömyyseläkejärjestelmää on kehitettävä siten, 
että se alkuperäisen tavoitteensa mukaisesti yhä 
tarkoituksenmukaisemmin huolehtisi ikääntynei
den ja pitkäaikaisesti työttömien työntekijöiden 
toimeentuloturvasta. Tähän päästäisiin esityksen 
mukaan niveltämällä työttömyyseläke yhteen 
työttömyysturvalain (602/84) mukaisen päivära
hauudistuksen kanssa. Myös työttömyyseläkkeen 
maksamista koskevia säännöksiä olisi tarkistettava 
siten, että eläkettä ei makseta silloin, kun siihen 
ei ole aihetta. Aiheettomasti maksetun eläkkeen 
takaisinperimää on myös tehostettava. 

1.2. Keinot 

Vuoden 1985 alusta toteutuu työttömyysturva
lain mukainen työttömyysturvauudistus. Kevään 
1984 tulopoliittisessa kokonaisratkaisussa sovittiin 
myös työttömyyseläkeikärajan asteittaisesta pa
lauttamisesta 60 ikävuoteen. 

Työttömyysturvana maksettava taloudellinen 
etuus on työttömyyspäiväraha, jota maksetaan 
joko petospäivärahana tai ansioon suhteutettuna 
päivärahana. Työttömyysturva on ansioturvan 
osalta ajallisesti rajoitettu. Ansioon suhteutettua 
työttömyyspäivärahaa maksetaan enintään 500 
päivältä neljän peräkkäisen kalenterivuoden aika-

na. Samalla kuitenkin nykyinen kalenterivuosit
tainen rajoitus 200 päivän osalta poistuu ansio
turvasta. Peruspäivärahaa maksetaan ajallisesti ra
joituksetta koko työttömyyden ajalta. Molemmat 
päivärahaetuudet ovat veronalaista tuloa. 

Ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien toimeen
tuloturva on työttömyysturvalaissa myös otettu 
huomioon. Sen mukaan jos työntekijä on täyttä
nyt 55 vuotta, voidaan hänelle 500 päivän lisäksi 
maksaa ansioon suhteutettua päivärahaa enintään 
250 päivältä. Työttömyysturvalakia koskevan hal
lituksen esityksen mukaan (hall. es. n:o 38/1984 
vp. s. 12) maksamalla 55 vuotta täyttäneelle 
työttömälle ansioon suhteutettua päivärahaa vielä 
250 päivältä voitaisiin ikääntyneiden pitkäaikais
työttömien toimeentulotorvasta huolehtia pysy
väisjärjestelyin ja samalla korottaa työttömyys
eläkkeen saamisen ikärajaa asteittain lain alkupe
räisen tarkoituksen mukaisesti 60 ikävuoteen. 

Työttömyysturvauudistuksen tavoitteiden läpi
viemiseksi esitetään, että vuosittaisesta työttö
myyseläkeiän alentamisesta luovuttaisiin. Työttö
myyseläkeikäraja on vuoden 1985 alusta laissa jo 
nykyisinkin mainittu 60 vuotta. Eläkkeelle pääse
vät ennen 60 ikävuotta kuitenkin edelleen vuon
na 1929 tai sitä ennen syntyneet pitkäaikaistyöt
tömät. Tämän mukaan työttömyyseläkeikäraja on 
näillä tosiasiallisesti ensi vuonna 56 vuotta nous
ten tästä sitten asteittain 60 vuoteen. Sen sijaan 
1930 syntynyt ikäluokka kuuluisi työttömyystur
valain piiriin. Valtion tulo- ja menoarvioesityksen 
1985 mukaan: "Eduskunnalle annetaan tarvitta
vat lakiesitykset vuoden 1986 alusta asteittain 
toteutettavasta uudistuksesta, joka mahdollistaa 
joustavaan eläkeikään siirtymisen. Työttömyys
eläkeikäraja palautetaan asteittain 60 vuoteen." 
Kun tosiasiallisesti vuoden 1985 alusta työttö
myyseläkeikä on ikääntyneillä työntekijöillä 56 
vuotta, ei työttömyyseläkeiän palautuminen 60 
vuoteen ole ristiriidassa eduskunnan lausumien 
kanssa. 

Työttömyyseläkkeelle pääsemisen muut edelly
tykset ehdotetaan pidettäviksi nykyisellään. 
Työntekijän on oltava työtön työnhakija työvoi
matoimistossa. Lisäksi edellytetään, että työnteki
jä on 60 viimeksi kuluneen viikon aikana saanut 
työttömyysturvalain mukaista työttömyyspäivära
haa yhteensä vähintään 200 päivältä tai että 
hänellä ei enää ansioon suhteutetun päivärahan 
maksamiselle asetettujen enimmäisaikojen perus
teella ole oikeutta sanottuun päivärahaan. Työt
tömyyseläkkeen saaminen jo 200 työttömyyspäi
vän perusteella on tarkoituksenmukaista säilyt
tää, varsinkin kun eläkkeen saamiselle asetettu 
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ikäraja nousee 60 vuoteen. Työttömyyseläkkeen 
ja työttömyyspäivärahan suuruuden erilaiset mää
räytymisperusteet vievät sitä paitsi eräissä tapauk
sissa siihen, että työttömyyseläke antaa parem
man toimeentuloturvan ikääntyneelle työnteki
jälle kuin työttömyyspäiväraha. Yksilölliset vaih
telut voivat kuitenkin tässä suhteessa olla huo
mattavia. Jotta kenenkään ikääntyneen pitkäai
kaistyöttömän toimeentuloturva ei heikkenisi täs
tä syystä, on eläkkeelle pääsy syytä säilyttää 
nykyisen kaltaisena. 

Kun työttömyyseläke esityksen mukaan vastai
suudessa myönnettäisiin ikääntyneille pitkäai
kaistyöttömille, on eläkkeen maksamista koskevia 
säännöksiä syytä myös tarkistaa. Toisaalta tehtäi
siin entistä selvemmäksi työttömyyseläkkeeseen 
muiden eläkkeiden tavoin liittyvä pitkäaikaisuus 
ja toisaalta se, ettei työttömyysturvaa pidä antaa, 
jollei sen hakija ole työtön. Eläkkeen saaminen 
olisi kuten tähänkin asti riippuvainen työttö
myyspäivärahaa maksavan viranomaisen antamas
ta todistuksesta, että henkilö on työtön työnhaki
ja. Työttömyyseläke myönnettäisiin toistaiseksi 
eikä eläkettä jaksotettaisi enää kuuden kuukau
den maksujaksoihin. Eläkettä maksettaisiin niin 
kauan, kun henkilö on työtön. 

Kun nykyisen käytännön mukaan työttömyys
eläke on myönnetty työvoimaviranomaisen sito
van lausunnon perusteella kuudeksi kuukaudeksi 
kerrallaan, oikeuskäytännössä on katsottu, ettei 
eläkettä voida keskeyttää, vaikka henkilö menisi 
tänä aikana työhön. Tämän kaltaisen menettelyn 
säilyttäminen ei voi olla tarkoituksenmukaista. 
Sen lisäksi, että eläke Il)yönnetään jatkuvana, 
ehdotetaan myös, ettei työttömyyseläkettä mak
settaisi kalenterikuukaudelta, jonka aikana eläk
keensaaja on ansiotyössä ansaiten vähintään 
1 275,22 markkaa kuukaudessa eli työntekijäin 
eläkelain 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitet
tu markkamäärä kaksinkertaisena. Eläkettä ei 
myöskään maksettaisi, jos eläkkeensaaja on ulko
mailla oleskelun tai muun vastaavan syyn johdos
ta kykenemätön ottamaan vastaan työtä. Edel
leen eläkettä ei maksettaisi siltä kalenterikuukau
delta, jota edeltäneen kuukauden aikana eläk
keensaaja on kieltäytynyt vastaanottamasta työ
voimaviranomaisen hänelle osoittamaa työttö
myysturvalain ehdot täyttävää työtä. 

Eläkelaitoksen on keskeytettävä eläkkeen mak
saminen seuraavasta mahdollisesta maksujaksosta 
alkaen, kun se on saanut tietää seikasta, jonka 
perusteella eläkettä ei saisi maksaa. Syy eläkkeen 
keskeyttämiseen on kuitenkin edelleen oltava 
olemassa. Vaikka eläkettä ei olisi mahdollista 

keskeyttää, eläkelaitoksen on perittävä aiheetto
masti maksettu eläke takaisin. Luopuminen ta
kaisinperinnästä on mahdollista ainoastaan niissä 
tapauksissa, joissa takaisinperiminen ei ulotu kol
mea kuukautta pitemmälle ajalle. Keskeytettyä 
eläkettä voidaan tyhtyä uudelleen maksamaan, 
kun työntekijä esittää työvoimaviranomaisen to
distuksen työttömyydestään. Jos keskeytetyn 
eläkkeen uudelleenmaksamista ei ole haettu yh
den vuoden kuluessa, eläke katsotaan lakanneek
si keskeyttämisajankohdasta lukien. 

Esityksen mukaan työttömyyseläkkeen saami
sen ja sen maksamisen valvontaan liittyen työvoi
maviranomaisella on edelleenkin keskeinen mer
kitys. Työvoimaviranomaiset siirtyivät vuoden 
1984 alussa käytäntöön, jonka mukaan työttö
myyseläkkeellä olevan työntekijän ei tarvitse hen
kilökohtaisesti hakea todistusta työttömyyden jat
kumisesta, vaan työvoimatoimisto lähettää sano
tun todistuksen eläketurvakeskukselle ja kansan
eläkelaitokselle omatoimisesti, jos eläkkeensaajal
le ei voida osoittaa laissa tarkoitettua työtä. 
Vaikka työntekijän ilmoittautuminen kuuden 
kuukauden välein työvoimatoimistoon on poistu
nut työttömyyseläkkeen saamisen edellytyksenä, 
ei tästä saa olla seurauksena, etteivät työvoimavi
ranomaiset edelleenkään valvoisi työttömän työn
tekijän työllistämistä. Sen vuoksi esitetään, että 
jos eläkkeensaajalle on osoitettavissa työtä, työ
voimaviranomaisen on ilmoitettava siitä eläkejär
jestelmille. Sen sijaan laissa ei ole katsottu tar
peelliseksi säätää työntekijän ilmoittamisvelvolli
suudesta, joka hänellä on nykyisinkin. Työttö
män velvollisuutta ilmoittaa eläkelaitokselleen 
olosuhteissaan tapahtuneista muutoksista täyden
nettäisiin asetusteitse myös työttömyyseläkkeen 
osalta. 

Nykyiset säännökset osaeläkkeenä maksettavas
ta työkyvyttömuuseläkkeestä eivät anna selvää 
vastausta siihen, voidaanko osaeläkettä saavalle 
henkilölle myöntää työttömyyseläke. Osaeläkettä 
työttömyyseläkkeenä saavaa henkilöä on kuiten
kin pidetty työvoimaan kuuluvana. Tämän mu
kaisesti hänelle on maksettu työttömyysturva
etuuksia. Vastaava menettely säilyy myös 1 päivä
nä tammikuuta 1985 voimaan tulevan työttö
myysturvalain mukaan. Kun myös viimeaikaises
sa oikeuskäytännössä on katsottu mahdolliseksi 
myöntää osaeläkettä saavalle henkilölle työttö
myyseläke, on tarkoituksenmukaista selventää 
työttömyyseläkettä koskevia säännöksiä tältä osin. 
Osaeläkettä työkyvyttömyyseläkkeenä saavan 
henkilön tultua pitkäaikaisesti työttömäksi hänel
lä on oikeus työttömyyseläkkeeseen. Tällöin mak-
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settua osaeläkettä pidetään työttömyyseläkkeen 
osasuorituksena. 

Työntekijäin eläkelain ja eräiden siihen liitty
vien lakien mukainen ansioeläketurva on tähän 
saakka ottanut työttömyyden huomioon eräissä 
tapauksissa vain siltä osin kuin sitä on mitattu 
ansioon suhteutetun valtakunnallisista työttö
myyskassoista annetun lain mukaisen työttömyys
kassa-avustuksen perusteella. Täten mitattu työt
tömyys on vaikuttanut muun muassa niin sano
tun täysitehoisen työkyvyttömyyseläkkeen laske
miseen ja työttömyyslisän määrään. 

Esityksessä ehdotetaan, että vastaisuudessakin 
oikeuteen saada täysitehoinen työkyvyttömyys
eläke sekä työttömyyslisän määrään vaikuttaisi 
vain ansioon suhteutettu päiväraha, sillä tässä 
vaiheessa ei ole mahdollisuuksia tarkempien sel
vitysten puuttuessa muuttaa niitä työntekijäin 
eläkelain säännöksiä, jotka rakentuvat ansioon 
suhteutetun työttömyyspäivärahan varaan. 

Työttömyyseläkejärjestelmässä on kiinnitetty 
huomiota myös siihen, että työttömyyskorvausten 
tarveharkinta sulkee tosiasiallisesti pois eräät hen
kilöt työttömyyseläkejärjestelmän piiristä. Työt
tömyysturvalaissa peruspäiväraha vastaa aikaisem
paa tarveharkintaista työttömyyskorvausta. Perus
päivärahan saamisen tarveharkinta on kuitenkin 
lievempää kuin aikaisemman työttömyyskorvauk
sen. Tästä on seurauksena, että yhä useampi 
henkilö pääsee tosiasiallisesti työttömyyseläkkeen 
piiriin 200 työttömyyspäivän perusteella. 

Hallitus selvittää, miten peruspäivärahan ulko
puolelle tarveharkinnan soveltamisen johdosta 
jäävät voidaan saattaa työttömyyseläkejärjestel
män piiriin. Tätä koskeva esitys annetaan edus
kunnalle ensi tilassa. Samassa yhteydessä selvite
tään myös, miten työttömyysturvalain mukaisen 
ansioon suhteutetun päivärahan enimmäisaikaa 
koskevat 500 ja 750 päivää tulevat vaikuttamaan 
täysitehoisen työkyvyttömyyseläkkeen laskemi
seen. 

1.3. Eräitä teknillisluontoisia muutoksia kan
saneläkelakiin, perhe-eläkelakiin, rintama
sotilaseläkelakiin ja eläkkeensaajien asu
mistukilakiin 

Kansaneläkejärjestelmässä siirtytään kansanelä
keuudistuksen III vaiheen myötä 1 päivästä tam
mikuuta 1985 eläkevähenteiseen lisäosajärjestel
mään. Sen seurauksena kansaneläkkeen lisäosaa 
maarattaessä ei otettaisi huomioon muuta kuin 
eläkkeensaajan omat eläketulot. Eläketuloihin 

olisi rinnastettava myös yli vuoden ajalta makset
tavat liikennevakuutuslain mukaiset ansionmene
tyskorvaukset. Tämän pituiselta ajalta maksetta
vat etuudet ovat eläkettä eikä enää päivärahakor
vaukseen rinnastettavia lyhytaikaisia etuuksia. 

Perhe-eläkelakia (38/ 69), rintamasotilaseläke
lakia (119/77) ja eläkkeensaajien asumistukilakia 
(591/78) olisi tarkistettava siten, että entinen 
huoltoapukäsite muutettaisiin vastaamaan ny
kyistä toimeentulotukea. Näitä lakeja olisi muu
tettava myös siten, ettei niiden mukaista tarve
harkintaa sovellettaessa otettaisi tulona huo
mioon lasten kotihoidontukea. Jos näin ei mene
teltäisi, joutuisivat eläkkeensaajat muita huo
nompaan asemaan. Tarveharkintaa sovelletaan 
toisaalta lasten kotinhoidontuen lisäosassa, jossa 
kysymyksessä olevat etuudet otetaan tuloina huo
mioon. Toisaalta näiden lakien mukaisissa eläk
keissä olisi puolestaan lasten kotihoidontuki otet
tava tulona huomioon, jollei selvää estävää sään
nöstä laissa ole tältä osin säädetty. Muutoksen 
merkitys näissä eläkejärjestelmissä on mitätön, 
koska ikärakenteesta johtuen tällaisia kotihoidon
tuen saajia on niissä verraten vähän. 

Myös vanhusten kotinhoidontuki esitetään 
etuoikeutettavaksi näissä tarveharkintaisissa jär
jestelmissä puhtaana kustannusten korvaukseen 
tarkoitettuna tukimuotona. 

2. Nykyinen tilanne ja astan val
mistelu 

2.1. Nykyinen lainsääP,äntö 

Työeläkelakien mukaista työttömyyseläkettä 
koskevat säännökset ovat työntekijäin eläkelain 
4 c §:ssä. Sen mukaan oikeus saada työttömyys
eläkettä on 60 vuotta täyttäneellä työntekijällä, 
joka esittää työvoimaviranomaisen todistuksen 
siitä, ettei hänelle voida osoittaa sellaista työtä, 
jonka vastaanottamisesta hän ei voi kieltäytyä 
menettämättä oikeuttaan työllisyyslain mukai
seen työttömyyskorvaukseen sekä siitä, että hän 
laskettuna päivästä, joka on aikaisintaan kuu
kautta ennen edellä sanotun todistuksen anta
mispäivää, on 60 viimeksi kuluneen viikon aika
na saanut valtakunnallisista työttömyyskassoista 
annetun lain mukaista päiväavustusta tai työlli
syyslain mukaista työttömyyskorvausta yhteensä 
vähintään 200 päivältä taikka ettei hänellä valta
kunnallisista työttömyyskassoista annetun lain 
enimmäisavustusta koskevien säännösten mukaan 
enää ole oikeutta päiväavustukseen. Pykälän 2 
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momentin mukaan eläkettä suoritetaan sen ka
lenterikuukauden alusta lukien, joka ensiksi al
kaa sen jälkeen, kun kaksi kuukautta on kulunut 
työvoimaviranomaisen antamasta todistuksesta 
tai, jos eläke myönnetään päiväavustuksen enim
mäismäärän perusteella, sanotun todistuksen an
tamista seuraavan kuukauden alusta. Eläkettä 
suoritetaan takautuvasti enintään kuudelta kuu
kaudelta. Työntekijäin eläkelain 4 c §:n 3 mo
mentin mukaan työttömyyseläke on yhtä suuri 
kuin työkyvyttömyyseläke, joka työntekijälle olisi 
myönnetty, jos hänellä työttömäksi joutuessaan 
olisi oikeus täyden työkyvyttömyyseläkkeen saa
miseen. Pykälän 4 momentissa säädetään eläk
keen jaksottamisesta. Eläke myönnetään toistai
seksi, mutta eläke lakkaa ilman eri päätöstä 
kuuden kuukauden kuluttua työvoimaviranomai
sen todistuksen antamisesta lukien, jollei elä
kelaitokselle sitä ennen ole toimitettu työvoima
viranomaisen antamaa uutta todistusta siitä, ettei 
eläkkeensaajalle voida osoittaa työtä. Momentti 
säätelee myös menettelyn niissä tapauksissa, jois
sa eläke on lakannut ja työttömyys edelleen 
kuitenkin jatkuu. Pykälän 5 momentti säätelee 
tapauksia, joissa työttömyyseläkkeensaaja tulee 
täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa 
määrin työkyvyttömäksi. Työntekijäin eläkelain 
4 c §:n 6 momentin mukaan 1929 tai sitä ennen 
syntyneellä työntekijällä on oikeus 60 vuoden 
eläkeikärajasta huolimatta päästä työttömyyseläk
keelle. Säännös takaa näiden ikäryhmien oikeu
den alennettuun eläkeikään työttömyyseläkettä 
määrättäessä. 

Työntekijäin eläkelain 6 §:n 3 momentin mu
kaan määritellään täysitehoinen työkyvyttömyys
eläke. Jos työkyvyttömyys on alkanut ennen kuin 
työsuhteen päättymisestä on kulunut 360 sellaista 
päivää, joilta työntekijä ei ole saanut valtakun
nallisista työttömyyskassoista annetun lain mu
kaista päiväavustusta, voidaan tämän työsuhteen 
perusteella myönnettävää työkyvyttömyyseläkettä 
määrättäessä eläkkeeseen oikeuttavaksi lukea 
myös työkyvyttömyyden alkamisen ja eläkeiän 
täyttämisen välinen aika. Työntekijäin eläkelain 
7 b §:n mukaan, jos työntekijä on saanut valta
kunnallisista työttömyyskassoista annetun lain 
mukaista päiväavustusta, korotetaan eläkettä 
työttömyyslisällä. Ajalta ennen sen kalenterivuo
den alkua, jona työntekijä on täyttänyt 23 vuot
ta, sekä eläketapahtuman sattumisvuodelta ja sitä 
edeltäneeltä kalenterivuodelta maksettu päivä
avustus ei kuitenkaan tuota oikeutta työttömyys
lisään. 

Työntekijäin eläkelain 8 § säätelee eläkkeiden 
yhteensovituksen. Pykälän 6 momentti määritte
lee tilanteen, jossa aikaisemmin maksettu sosiaa
livakuutusetuus jää yhteensovituksen ulkopuolel
le. Kun yhteensovitus pääsääntöisesti toimitetaan 
uuden eläketapahtuman sattuessa, on laissa mää
ritelty, mitä ei ole pidettävä uutena eläketapah
tumana. Uutena eläketapahtumana ei pidetä 
työttömyyseläkkeen muuttumista työkyvyttö
myyseläkkeeksi eikä työkyvyttömyyseläkkeen 
muuttumista vanhuuseläkkeeksi. Työntekijäin 
eläkelain 8 a § määrittelee, milloin yhteensovitus 
toimitetaan uudelleen. Työntekijäin eläkelain 
12 a §, 17 § ja 19 a § sisältävät myös säännöksiä 
työttömyysturvaetuuksista, lähinnä niiden mak
satuksesta. 

Myös lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työn
tekijäin eläkelakiin on tehtävä työttömyysturva
lain työttömyysturvaetuuksia koskevat terminolo
giset muutokset. 

Työttömyyseläkettä koskevat säännökset ovat 
myös merimieseläkelaissa. Työttömyyseläkkeen 
saamisen edellytykset ovat merimieseläkelain 
15 e §:ssä. Ne ovat samat kuin muuallakin 
työeläkelainsäädännössä. Merimieseläkelain 12 § 
säätelee täysitehoisen työkyvyttömyyseläkkeen 
huomioon ottamisen eläkkeen suuruutta määrät
täessä. 

Kansaneläkelaki sisältää myös säännökset työt
tömyyseläkkeestä. Kansaneläkelain 22 c §:ssä 
määritellään työttömyyseläkkeen saamisen edelly
tykset. Ne ovat täysin samansisältöiset kuin työ
eläkejärjestelmässä. Kansaneläkelain 31 a § sisäl
tää säännökset työttömyyseläkkeen jaksottamises
ta. Myös kansaneläkejärjestelmässä työttömyyse
läke lakkaa ilman eri päätöstä kuuden kuukau
den kuluttua työvoimaviranomaisen todistuksen 
antamisesta lukien, jollei eläkelaitokselle sitä en
nen ole toimitettu työvoimaviranomaisen anta
maa todistusta siitä, ettei eläkkeensaajalle voida 
osoittaa työtä. 

Kansaneläkelain mukainen lisäosan tulokäsite 
määritellään pääasiallisesti kansaneläkelain 
26 §:ssä. Tarveharkintaisia kansaneläkejärjestel
män eläkkeitä ja eläkkeen osia koskeva tulokäsite 
määritellään puolestaan perhe-eläkelain 15 b 
§:ssä, rintamasotilaseläkelain 8 §:ssä ja eläkkeen
saajien asumistukilain 6 §:ssä. 
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2.2. Valmisteluvaiheet 

2.2.1. Eduskunnan kannanotot 

Työttömyyseläkkeen liittyessä läheisesti työttö
myysturvan kokonaisuudistukseen on eduskunta 
aina vuodesta 1976 asti puuttunut työttömyystur
van epäkohtiin. Vuoden 1982 valtiopäivillä edus
kunnan sosiaalivaliokunta kiirehti mietinnössään 
n:o 15 riittävän toimeentulon ja kattavan työttö
myysturvauudistuksen toteuttamista. Vastaukses
saan hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläke
lain 20 §:n, työntekijäin eläkelain 4 c §:n, maa
talousyrittäjien eläkelain 6 a §:n, merimieseläke
lain 15 e §:n ja valtion eläkelain 9 a §:n muutta
misesta (hall. es. n:o 168/1983 vp.) eduskunta 
edellytti hallituksen huolehtivan työttömyyseläk
keen ja sukupolvenvaihdoseläkkeen nykyisten 
ikärajojen säilyttämisestä siihen saakka, kun jous
tavaa eläkkeelle siirtymistä ja työttömyysturvan 
kokonaisuudistusta tarkoittavat hankkeet toteu
tuvat. Vastauksessaan hallituksen esityksiin työt
tömyysturvalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeik
si sekä laeiksi työllisyyslain ja työllisyyskoulutuk
sesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta (hall. 
es. n:t 38 ja 94/1984 vp.) eduskunta edellytti 
lisäksi, että työttömyysturvauudistukseen liitty
vän työttömyyseläkeiän nostamisen yhteydessä 
tarkistetaan lainsäädäntöä siten, että työttömyys
eläkkeen myöntämisedellytykset ja eläkkeen mää
räytymisperusteet saatetaan eläkkeen hakijan 
kannalta oikeudenmukaisiksi. Samoin eduskunta 
edellytti, että hallitus tutkii työttömyyden ajan 
eläketurvan kertymisessä mahdollisesti olevat on
ge!mat ja ryhtyy havaittujen epäkohtien korjaa
miseen. 

2.2.2. Aikaisemmat ehdotukset 

Työttömyysturvan kokonaisuudistusta suunm
tellessaan työttömyysturvatoimikunta (Komi-

teanmtettntö 1979:27) teki ehdotuksen myös 
työttömyyseläkejärjestelmän muuttamisesta siten, 
että työttömyyseläkkeen ikäraja palautetaan as
teittain 60 ikävuoteen. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Nyt esitetyillä muutoksilla ei sinänsä ole uusia 
kustannuksia lisääviä vaikutuksia, koska työttö
myyseläkkeen eläkeikärajaa ei enää alennettaisi. 
Tulevan tilanteen kanoittamiseksi on syytä kui
tenkin tarkastella työttömyyseläkemenoja vuonna 
1985. 

Vuoden 1985 aikana arvioidaan työttömyys
eläkkeelle jäävän 56-vuotiaita noin 1 700, 57-
59 -vuotiaita noin 4 000 ja 60-64 -vuotiaita 
noin 4 300. 

Näistä eläkemeno olisi yksityisen sektorin työ
eläkejärjestelmässä (yrittäjäjärj estelmät mukaan 
lukien) noin 160 miljoonaa markkaa. Kun sa
maan aikaan vuonna 1985 arvioidaan päättyvän 
noin 4 000 työttömyyseläkettä, jää todellisiksi 
kustannuksiksi noin 120 miljoonaa markkaa. 

Kansaneläkejärjestelmässä eläkkeensaajien lu
kumäärän kehitys on sama kuin työeläkejärjestel
mässä. Kansaneläkejärjestelmässä edellä seloste
tut nettokustannukset ovat vastaavasti 65 miljoo
naa markkaa. 

4. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Eduskunnalle annetaan erikseen esitys laiksi 
valtion eläkelain muuttamisesta, joka sisältää 
vastaavat muutosehdotukset työttömyyseläkejär
jestelmään valtion sektorilla. Hallituksen tarkoi
tuksena on, että nyt ehdotettuja muutoksia vas
taavat uudistukset toteutettaisiin myös kunnalli
sen eläkelaitoksen eläkesäännössä. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Työntekijäin eläkelaki 

Työttömyyseläkkeen saamisen edellytyksenä on 
60 vuoden ikä, joka on ollut eläke-edellytyksenä 

työttömyyseläkejärjestelmässä jo sen alusta läh
tien aina vuoteen 1978, jolloin eläkeikä pudotet
tiin 58 vuoteen. Sittemmin työttömyyseläkkeen 
saannin ikärajaa on vuosittain väliaikaisesti alen
nettu 55 vuoteen asti. Vuonna 1983 säädetyn 
lain mukaan eläkkeelle pääsisivät ennen 60 vuo-
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den ikää edelleen 1929 tai sitä ennen syntyneet 
työntekijät. Näitä nuorempien työntekijöiden 
työttömyystuevasta huolehdittaisiin työttömyys
turvalain säännösten mukaisesti. 

Työttömyyseläkkeen saamisedellytykset säilyisi
vät pääosin nykyisellään. Työttömän työntekijän 
on esitettävä työvoimaviranomaisen todistus siitä, 
että hän on työtön työnhakija työvoimatoimistos
sa ja ettei hänelle voida osoittaa sellaista työtä, 
jonka vastaanottamisesta hän ei voi kieltäytyä 
menettämättä oikeuttaan työttömyysturvalain 
mukaiseen työttömyyspäivärahaan. Työntekijän 
on lisäksi esitettävä kansaneläkelaitoksen tai työt
tömyyskassan antama todistus siitä, että hän on 
korkeintaan kuukautta ennen työvoimaviran
omaisen antamaa todistusta 60 viimeksi kulu
neen viikon aikana saanut työttömyysturvalain 
mukaista työttömyyspäivärahaa yhteensä vähin
tään 200 päivältä tai ettei hänellä enää ole 
oikeutta ansioon suhteutettuun päivärahaan sen 
enimmäismäärän täytyttyä. Mainittua 200 päivän 
jaksoa laskettaessa ei ole merkitystä, onko se 
ansaittu peruspäivärahana tai ansioon suhteutet
tuna päivärahana. Ansioon suhteutetun työttö
myyspäivärahan enimmäismäärän maksamissään
nöstä johtuen 55 vuotta täyttänyt henkilö voi 
päästä tällä perusteella työttömyyse~äkkeelle :vasta 
sen jälkeen, kun hänellä on 750 pätvärahan Jakso 
täynnä. 

Eläkkeen alkamisaika säilyy nykyisellään. 
Työntekijäin eläkelain 4 c §:n 3 momentti 

sisältää uudet säännökset työttömyyseläkkeen 
maksamisesta. Ensiksikin eläkettä ei maksettaisi, 
jos eläkkeensaaja ulkomailla oleskelun tai muun 
vastaavan syyn johdosta ei voi ottaa vastaan työtä. 
Toiseksi jos työntekijä on ansiotyössä ja ansaitsee 
vähintään 1275,22 markkaa kuukaudessa, ei hä
nellä olisi oikeutta saada eläkettä tältä kuukau
delta. Sanottu 1275,22 markkaa vastaa työnteki
jäin eläkelain piir~in ku~lumisen vähi~mä~s
markkamäärää kakstnkertatsena. Luku on tlmats
tu vuoden 1984 TEL-indeksissä (1006). Eläkettä 
ei myöskään maksettaisi, jos eläkkeensaaja kiel
täytyy vastaanottamasta työvoimaviranomaisen 
hänelle osoittamaa työttömyysturvalaissa tarkoi
tettua vähintään kuukauden jatkuvaa ansiotyötä. 
Työntekijäin eläkelain 4 c §:n 5 momentin mu
kaan, jos eläkettä ei olisi saatu maksaa, elä~elai
toksen on keskeytettävä eläkkeen maksammen, 
jos syy eläkkeen keskeyttämiseen on edelleen 
olemassa. Aiheettomasti maksettu eläke on perit
tävä takaisin. Takaisinperintä voi tapahtua myös 
kuittauksella vastaisista eläke-eristä. Erityisistä 
syistä voidaan takaisinperinnästä luopua, jos elä-
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kettä ei ole perittävä takaisin kolmea kuukautta 
pitemmältä ajalta. 

Keskeytettyä työttömyyseläkettä ryhdytään 
maksamaan hakemuksesta siitä lukien, kun työn
tekijällä on oikeus saada eläkettä. Eläkettä ei 
tällöinkään myönnetä takautuvasti kuutta kuu
kautta pitemmältä ajalta ennen hakemusta. 
Työntekijän kieltäydyttyä työllistämistoimenpi
teistä eläkettä ei myöskään makseta kieltäytymis
tä välittömästi seuranneelta kalenterikuukaudel
ta. Keskeytettyä eläkettä uudelleen haettaessa 
siihen on liitettävä työvoimaviranomaisen todis
tus siitä, että henkilö on työttömänä työnhakija
na työvoimatoimistossa ja ettei hänelle voida 
osoittaa työttömyysturvalaissa tarkoitettua työtä. 

Nykyisessä lainsäädännössä on työvoimaviran
omaiselle säilytetty velvollisuus seurata työttö
myyseläkkeellä olevan henkilön työllistämismah
dollisuuksia. Tämä velvollisuus säilyisi edelleen. 
Työvoimaviranomaisen olisi siten kuuden kuu
kauden väliajoin tarkistettava, onko eläkkeensaa
jalle osoitettavissa työtä, ja jos näin on, siitä on 
ilmoitettava myös eläketurvakeskukselle. Työnte
kijäin eläkeasetuksen 12 a §:n mukaan eläkelai
tos voi tarvittaessa vaatia eläkkeensaajalta selvi
tyksen siitä, että hän edelleen täyttää eläkkeen
saamisen edellytykset. Tarkoitus on, että tätä 
asetuksen säännöstä tarkennettaisiin siten, että 
työttömyyseläkkeensaaja olisi velvollinen ilmoit
tamaan työhön niistä muista seikoista, jotka 
vaikuttavat työttömyyseläkkeen maksamiseen. 

Uutena säännöksenä työttömyyseläkejärjestel
mään liitettäisiin työkyvyttömyyseläkettä osaeläk
keenä saavan työntekijän oikeus työttömyyseläk
keeseen. Työntekijän täyttäessä työttömyyseläk
keen saamisen edellytykset osaeläke muutettaisiin 
työntekijäin eläkelain 4 c §:n 8 momentin mu
kaisesti hakemuksesta työttömyyseläkkeeksi, jon
ka määrä on yhtä suuri kuin se työkyvyttömyys
eläke, jonka työntekijä olisi saanut, jos sanottu 
osaeläke olisi muutettu täydeksi työkyvyttömyys
eläkkeeksi. Aikaisemmin maksettu osaeläke kat
sotaan samalta ajalta suoritettavan työttömyys
eläkkeen osasuoritukseksi. 

Työntekijäin eläkelain 4 c §:n 9 ja 10 moment
ti ovat saman sisältöisinä nykyisessä laissa. 

Työntekijäin eläkelain 6 §:n 3 momenttia 
ehdotetaan tarkistettavaksi lähinnä terminologi
sesti. Tämä merkitsisi sitä, että vastaisuudessakin 
vain ansioon suhteutettu työttömyyspäiväraha ta
kaisi työntekijälle täysitehoisen työkyvyttömyys
etuuden työkyvyttömyyseläkkeen suuruutta mää
rättäessä. 
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Esityksen mukaan työntekijän eläkelain 7 b 
§:n mukaisesti työttömyyslisään oikeutettaisi 
edelleenkin vain ansiosidonnainen päiväraha. Tä
tä koskeva tekninen muutos tehtäisiin 7 b §:ään. 

Myös työntekijän eläkelain 8 §:ään, 8 a §:ään, 
12 a §:ään, 17 §:ään ja 19 a §:ään tehtäviksi 
esitetyt muutokset ovat teknisiä. Niihin on tehty 
vain ne sanonnalliset muutokset, jotka johtuvat 
valtakunnallisista työttömyyskassoista annetun 
lain mukaisen työttömyysavustuksen muuttumi
sesta työttömyysturvalain yhteydessä ansioon suh
teutetuksi työttömyyspäivärahaksi. 

1.2. Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työnte
kijäin eläkelaki 

Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työnteki
jäin eläkelain 7 §:n 1 momenttia ehdotetaan 
tarkistettavaksi siltä osin kuin valtakunnallisista 
työttömyyskassoista annetun lain terminologia 
muuttuu työttömyysturvalain mukaiseksi. 

1.3. Merimieseläkelaki 

Myös merimieseläkelainsäädännössä ehdote
taan toteutettavaksi uudet työttömyyseläkettä 
koskevat säännökset. Eläke määräytyisi täysin 
samojen periaatteiden mukaisesti kuin työnteki
jäin eläkelaissakin. Ainoa muutos nykyiseen jär
jestelmään olisi eläkkeen maksamista, keskeyttä
mistä ja takaisinperimistä koskevat säännökset. 
Merimieseläkelain 15 e §:n mukaan myös osittain 
työkyvyttömällä henkilöllä olisi täyttäessään työt
tömyyseläkkeen saamisen edellytykset oikeus sa
nottuun eläkkeeseen. 

1.4. Kansaneläkelaki 

1. 4.1. Työttömyyseläke 

Kansaneläkelain 22 c §:ssä määriteltäisiin, ketä 
on pidettävä työttömyyseläkkeeseen oikeutettu
na. Kansaneläkelain rakenteesta johtuen sään
nöksestä puuttuu maininta työttömyyseläkkeen 
myöntämisestä 60 vuotta täyttäneelle pitkäaikai
sesti työttömälle sekä 1929 tai sitä ennen synty
neen vakuutetun oikeudesta työttömyyseläkkee
seen. Nämä säännökset sisältyvät kansaneläkelain 
20 §:ään, jota ei tässä yhteydessä tarvitse muut
taa. 

Työttömyyseläkkeen saamisen edellytykset oli
sivat täysin samansisältöiset työntekijäin eläkelain 
säännösten kanssa. Myös työttömyyseläkkeen 
maksamista koskisivat samat säännökset kuin työ
eläkkeitä. Kansaneläkelain 22 c §:n 2 momentin 
2 kohdassa mainittaisiin kuitenkin suoraan se 
markkamäärä, jota eläkkeensaaja ei enää saa 
ansaita menettämättä oikeuttaan työttömyyseläk
keeseen. Tässäkin kohdassa säädetty markkamää
rä vastaisi vuodelle 1984 vahvistettua palkkain
deksilukua. Kansaneläkelain 31 a §:n 4 moment
tiin lisättäisiin säännös, jonka mukaan markka
määrää tarkistettaisiin kalenterivuosittain maan 
yleisessä palkkatasossa tapahtuneiden muutosten 
johdosta sen palkkaindeksiluvun mukaan, joka 
vuosittain vahvistetaan työntekijän eläkelain 9 
§:n soveltamista varten. Indeksitarkistusmenette
ly poikkeaisi tältä osin kansaneläkejärjestelmässä 
muutoin voimassa olevasta indeksimenettelystä. 

Kansaneläkelain 31 a § sisältää samat säännök
set niistä velvollisuuksista, jotka työvoimaviran
omaiselle on säädetty työntekijäin eläkelaissa. 
Asetuksella säädettäisiin eläkkeensaajan ilmoitta
misvelvollisuudesta, kun hänellä ei olisi oikeutta 
työttömyyseläkkeeseen olosuhteiden muututtua. 
Pykälän 3 momentti säätelee työttömyyseläkkeen 
uudelleenmaksamisen silloin, kun eläkettä ei ole 
maksettu eläkkeensaajan ulkomailla oleskelun, 
ansiotyön tai työstä kieltäytymisen seurauksena. 
Säännökset ovat täysin samat työntekijäin elä
kelain säännösten kanssa. 

Kansaneläkelain 39 ja 43 a § sisältävät ne 
tekniset muutokset, jotka johtuvat työttömyys
turvalain mukaisesta petuspäivärahasta tai ansi
oon suhteutetusta päivärahasta niiden korvatessa 
aikaisemman työttömyyskorvauksen tai työttö
myyskassa-avustuksen. 

1.4.2. Litkennevakuutuksen ansionmenetyksen 
korvauksen lukeminen lisäosatuloksi 

Kansaneläkelain 26 §:n 1 momentin 3 kohtaa 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että liikenneva
kuutusta koskevien eri lakien mukainen ansion
menetyksen korvaus luettaisiin lisäosatuloksi siltä 
osin kuin sitä maksetaan yli vuoden ajalta. 

Päivärahaan rinnastettavaa ansionmenetyksen 
korvausta tulisi käsitellä samalla tavoin kuin 
muita, esimerkiksi sairausvakuutuslain ja tapatur
mavakuutuslain mukaisia päivärahoja. Niitä 
maksetaan yleensä enintään vuoden ajalta. Päivä
rahaa ei lueta tuloksi kansaneläkkeen lisäosassa. 
Päivärahaoikeuden lakattua etuus yleensä muut-



1984 vp. - HE n:o 249 11 

tuu lisäosaa pienentäväksi eläketuloksi Ansion
menetyksen korvausta voidaan sen sijaan maksaa 
yli vuodenkin ajalta, eräissä tapauksissa useam
piakin vuosia. Näissä tapauksissa olisi perusteltua 
lukea se tuloksi lisäosaa määrättäessä. Näin olisi 
kuitenkin syytä menetellä vain niissä tapauksissa, 
jolloin korvaus on alkanut lainmuutoksen voi
maantulon jälkeen. Tästä olisi maininta voi
maantulosäännöksessä. 

1. 5. Perhe-eläkelaki 

Perhe-eläkelain 15 b §:n 3 momentin 3 koh
taan tehtäisiin tekninen korjaus, joka johtuu 
siitä, että entinen huoltoapu on 1 päivästä tam
mikuuta 1984 lukien toimeentulotuki. Moment
tiin lisättäisiin uusi 10 kohta, jonka mukaan 
lasten tai vanhusten ja vammaisten kotihoidon 
tukea ei luettaisi tuloksi perhe-eläkkeen lisäosaa 
määrättäessä. Tämä on perusteltua siitä syystä, 
että kotihoidon tuki on tarkoitettu korvaamaan 
hoidosta johtuvia erityisiä kustannuksia, jolloin 
sitä ei voida lukea hoidettavan tuloksi. Kotihoi
don tuen tavoitteet ja tuen määrä huomioon 
ottaen ei ole myöskään kohtuullista, että tuki 
katsottaisiin hoitajan tuloksi perhe-eläkettä mää
rättäessä. Kun perhe-eläke ja muut eläkkeet jo 
otetaan huomioon lasten kotihoidon tuessa sen 
lisäosaa määrättäessä, olisi kotihoidon tuen luke
minen tuloksi perhe-eläkkeessä kohtuutonta. Tu
kijärjestelmän tavoite, pienten lasten hoitokus
tannusten tukeminen, ei toteutuisi perhe-eläk
keen saajien kohdalla, koska eläke tuen vaikutuk
sesta alenisi. Näitä etuuksia ei lueta tuloksi 1 
päivästä tammikuuta 1985 lukien myöskään kan
saneläkkeen lisäosassa. 

1.6. Rintamasotilaseläkelaki 

Rintamasotilaseläkelain 8 §:n 3 momentin 4 
kohtaan tehtäisiin toimeentulotuesta aiheutuva 
tekninen muutos. Momenttiin lisättäisiin koti
hoidon tukea koskeva uusi 12 kohta. Se vastaisi 
sisällöltään ja perustelujensa osalta vastaavaa Ii-

säystä perhe-eläkelakiin. Pykälän 5 momenttiin 
tehtäisiin ansionmenetyksen korvauksen tuloksi
lukemista koskeva samansisältöinen muutos kuin 
kansaneläkelakiin. Ehdotuksen mukaan alle vuo
den ajalta maksettava ansionmenetyksen korvaus 
katsottaisiin edelleen työtuloksi. Tällä on merki
tystä määriteltäessä puolison tuloa, koska puoli
son työtulo on osittain etuoikeutettua tuloa rin
tamasotilaseläkettä määrättäessä. Sen sijaan yli 
vuoden ajalta maksettava ansionmenetyksen kor
vaus luettaisiin kokonaan tuloksi. Muutos koskisi 
vain 1 päivän tammikuuta 1985 jälkeen alkaneita 
ansionmenetyksen korvauksia. 

1. 7. Eläkkeensaajien asumistukilaki 

Eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n 2 mo
menttiin tehtäisiin toimeentulotuesta johtuva 
tekninen muutos. Samaten esitetään tehtäväksi 
kotihoidon tukea koskeva edellä selostettu muu
tos, jonka mukaan tuki ei olisi hoitajan eikä 
hoidettavan tuloa asumistukea määrättäessä. 

2. Voimaan tulo 

Työttömyysturvan kokonaisuudistukseen liit
tyen nyt ehdotettavia työttömyyseläkettä koskevia 
muutoksia ehdotetaan sovellettaviksi 1 päivästä 
tammikuuta 1985 alkaen. Sama koskisi myös 
esityksessä olevia teknisiä muutoksia. Jotta nyt 
työttömyyskorvaus- ja avustusjärjestelmän piirissä 
olevat työntekijät eivät joutuisi uudistuksen joh
dosta huonompaan asemaan, ehdotetaan, että 
laskettaessa työntekijäin eläkelaissa ja kansanelä
kelaissa säädettyä 200 päivän ajanjaksoa myös 
ennen näiden lakien voimaantuloa suoritetut 
työttömyysavustus- tai työttömyyskorvauspäivät 
otettaisiin huomioon. Vastaavasti otettaisiin ansi
oon suhteutetun päivärahan enimmäisaikaa las
kettaessa huomioon ennen lain voimaantuloa 
maksetut työttömyysavustuspäivät. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 
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1 . 
Laki 

työntekijäin eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin 
eläkelain 4 c §, 6 §:n 3 momentti, 7 b §, 8 §:n 6 momentti, 8 a §:n 2 momentti, 12 a §ja 17 §:n 1 
momentti sekä 19 a §:n 3 ja 4 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 4 c § 29 päivänä joulukuuta 1972 (934/72) annetussa laissa ja osittain 
muutettuna 23 päivänä kesäkuuta 1977, 19 päivänä joulukuuta 1980, 13 päivänä marraskuuta 1981 ja 
16 päivänä joulukuuta 1983 annetuilla laeilla (497 177, 839/80, 745/81 ja 954/83), 6 §:n 3 momentti 
10 päivänä huhtikuuta 1981 annetussa laissa (257/81), 7 b § 14 päivänä huhtikuuta 1978 annetussa 
laissa (274/78), 8 §:n 6 momentti 14 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (914/79), 8 a §:n 2 
momentti 25 päivänä tammikuuta 1982 annetussa laissa (72/82), 12 a § 18 päivänä huhtikuuta 1980 
annetussa laissa (281/80) ja osittain muutettuna 9 päivänä heinäkuuta 1982 annetulla lailla (538/82), 
17 §:n 1 momentti 14 päivänä toukokuuta 1976 annetussa laissa (389/76) sekä 19 a §:n 3 ja 4 
momentti 21 päivänä tammikuuta 1983 annetussa laissa (101/83), näin kuuluviksi: 

4 c § 
Oikeus saada työttömyyseläkettä on 60 vuotta 

täyttäneellä pitkäaikaisesti työttömällä työnteki
jällä, joka esittää työvoimaviranomaisen todistuk
sen siitä, että hän on työttömänä työnhakijana 
työvoimatoimistossa ja ettei hänelle voida osoit
taa sellaista työtä, jonka vastaanottamisesta hän 
ei voi kieltäytyä menettämättä oikeuttaan työttö
myysturvalain ( 6021 84) mukaiseen työttömyys
päivärahaan. Työttömyyseläkkeen saamisen edel
lytyksenä on lisäksi, että työntekijä esittää kan
saneläkelaitoksen tai työttömyyskassan antaman 
todistuksen siitä, että hän laskettuna päivästä, 
joka on aikaisintaan kuukautta ennen työvoima
viranomaisen todistuksen antamispäivää, on 60 
viimeksi kuluneen viikon aikana saanut työttö
myysturvalain mukaista työttömyyspäivärahaa yh
teensä vähintään 200 päivältä taikka ettei hänellä 
työttömyysturvalain 26 §:n 1 ja 3 momentin 
mukaan enää ole oikeutta ansioon suhteutettuun 
päivärahaan. 

Työttömyyseläkettä suoritetaan sen kalenteri
kuukauden alusta, joka ensiksi alkaa sen jälkeen, 
kun kaksi kuukautta on kulunut 1 momentissa 
tarkoitetun kansaneläkelaitoksen tai työttömyys
kassan todistuksen antamisesta tai, jos eläke 
myönnetään ansioon suhteutetun työttömyyspäi
värahan enimmäismäärän täyttymisen perusteel
la, sitä koskevan todistuksen antamista seuraavan 
kuukauden alusta. Eläkettä ei· kuitenkaan ilman 
pätevää syytä suoriteta takautuvasti kuutta kuu
kautta pitemmältä ajalta ennen sen hakemista 
seuraavaa kuukautta. Jollei tässä pykälässä muuta 
säädetä, työttömyyseläkkeestä ja sen saajasta on 
soveltuvin osin voimassa, mitä työkyvyttömyys
eläkkeestä ja sen saajasta on säädetty. 

Työttömyyseläke on yhtä suuri kuin se tämän 
lain mukainen työkyvyttömyyseläke, joka työnte
kijälle olisi myönnetty, jos hänellä työttömäksi 
joutuessaan olisi oikeus täyden työkyvyttömyys
eläkkeen saamiseen. Eläkettä määrättäessä työn
tekijän katsotaan joutuneen työttömäksi sinä päi
vänä, jolta hänelle on ensimmäisen kerran suori
tettu 1 momentissa tarkoitettuna 60 viikon aika
na työttömyyspäivärahaa. 

Työttömyyseläke myönnetaan 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 työn
tekijäin eläkelain 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitetun markkamäärän kaksinkertaisena kuu
kaudessa; eikä 

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

Työvoimaviranomaisen on annettuaan 1 mo
mentissa tarkoitetun todistuksen kuuden kuu
kauden väliajoin tarkastettava, onko eläkkeensaa
jalle osoitettavissa työtä. Jos työtä on osoitettavis
sa työttömyyseläkkeensaajalle, työvoimaviran
omaisen on ilmoitettava siitä eläkerurvakeskuk
selle. 

Saatuaan tietää seikasta, jonka perusteella elä
kettä ei 4 momentin mukaan saisi maksaa, elä-
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kelaitos keskeyttää eläkkeen maksamisen seuraa
vasta mahdollisesta maksujaksosta alkaen, jos syy 
eläkkeen keskeyttämiseen on edelleen olemassa. 
Jos eläkettä ei 4 momentin perusteella olisi saatu 
maksaa, eläkelaitos perii maksetun eläkkeen ta
kaisin. Jos eläkettä ei ole perittävä takaisin kol
mea kuukautta pitemmältä ajalta, eläkelaitos voi 
erityisestä syystä luopua takaisinperinnästä. Eläke 
voidaan periä takaisin myös kuittaamaila se vas
taisista eläke-eristä. 

Keskeytettyä työttömyyseläkettä tyhdytään ha
kemuksesta uudestaan maksamaan siitä lukien, 
kun työntekijällä on oikeus saada eläkettä, ei 
kuitenkaan takautuvasti kuutta kuukautta pitem
mältä ajalta ennen hakemusta eikä 4 momentin 3 
kohdassa tarkoitettua kieltäytymistä välittömästi 
seuranneelta kalenterikuukaudelta. Hakemuk
seen on liitettävä 1 momentissa tarkoitettu työ
voimaviranomaisen todistus. Jos kuitenkin kes
keytetyn eläkkeen uudelleenmaksamista ei ole 
haettu yhden vuoden kuluessa, eläke katsotaan 
ilman eri päätöstä lakanneeksi keskeyttämisajan
kohdasta lukien. 

Jos työkyvyttömyyseläkettä osaeläkkeenä saava 
työntekijä täyttää työttömyyseläkkeen saamisen 
edellytykset, eläke muutetaan hakemuksesta 
työttömyyseläkkeeksi, jonka määrä on yhtä suuri, 
kuin se työkyvyttömyyseläke, jonka hän olisi 
saanut, jos sanottu osaeläke olisi muutettu täy
deksi työkyvyttömyyseläkkeeksi. Jos työttömyys
eläke myönnetään samalta ajalta, jolta on mak
settu osaeläkettä, katsotaan osaeläke työttömyys
eläkkeen osasuoritukseksi. Muutoin sanotusta 
työttömyyseläkkeestä on voimassa, mitä 2 mo
mentissa on säädetty. 

Jos työntekijä tulee työttömyyseläkettä saades
saan 4 §:n 3 momentissa edellytetyllä tavalla 
pitkäaikaisesti työkyvyttömäksi, eläke muutetaan 
hakemuksesta työkyvyttömyyseläkkeeksi lähinnä 
seuraavasta mahdollisesta erääntymispäivästä. 
Täysi työkyvyttömyyseläke määrätään tällöin 
maksetun työttömyyseläkkeen suuruiseksi. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty 
työttömyyseläkkeen edellytyksenä olevasta alaikä
rajasta, työttömyyseläkettä on oikeus saada myös 
vuonna 1929 tai sitä ennen syntyneellä työnteki
jällä. 

- 6 s 
Jos työkyvyttömyys on alkanut ennen kuin 

työsuhteen päättymisestä on kulunut 360 sellaista 
päivää, joilta työntekijä ei ole saanut työttömyys
turvalain mukaista ansioon suhteutettua työttö
myyspäivärahaa eikä opintovapaalaissa (273/79) 

tarkoitettua opintovapaata, luetaan tämän työ
suhteen perusteella myönnettävää työkyvyttö
myyseläkettä määrättäessä eläkkeeseen oikeutta
vaksi myös työkyvyttömyyden alkamisen ja elä
keiän täyttämisen välinen aika. Jollei työsuhde 
ole jatkunut neljää kuukautta, luetaan sen perus
teella eläkkeeseen oikeuttavaksi eläkeiän saavut
tamiseen jäljellä oleva aika vain sikäli kuin työn
tekijällä ei ole ennen tätä työsuhdetta alkaneen 
työ- tai virkasuhteen taikka yrittäjätoiminnan 
perusteella oikeutta lain tai julkisen eläkesään
nön mukaiseen sellaiseen eläketurvaan, jonka 
mukaan maksettavaa työkyvyttömyyseläkettä 
määrättäessä sanottu aika tai sitä vastaava ansio jo 
otetaan huomioon. Mitä edellä tässä momentissa 
on säädetty, ei kuitenkaan sovelleta vanhuuseläk
keen eikä sellaisen työkyvyttömyyseläkkeen, jon
ka perusteena oleva työkyvyttömyys on alkanut 
työntekijän 63 vuoden iän täyttämisvuoden jäl
keen, määrää laskettaessa, jollei työntekijä ole 
ollut sanotun iän täyttämisvuoden aikana tämän 
lain piiriin kuuluvassa työssä ottaen huomioon 
kokonaisuudessaan myös sanotun vuoden aikana 
päättynyt työsuhde yhteensä vähintään neljä 
kuukautta. Niin ikään luetaan naispuolisen työn
tekijän työkyvyttömyyseläkettä määrättäessä eläk
keeseen oikeuttavaksi ajaksi eläkeiän saavuttami
seen jäljellä oleva aika, jos hänellä on edellä 
sanottujen 360 päivän täyttymisen ja työkyvyttö
myyden alkamisen välisen ajan, joka saa olla 
enintään yhdeksän vuotta, ollut 4 §:n 5 momen
tissa tarkoitettu, kolmea vuotta nuorempi lapsi, 
ei kuitenkaan, jos eläkeiän saavuttamiseen jäljellä 
oleva aika tai sitä vastaava ansio on ilman sano
tun Iapsenhoitoajan huomioon ottamista luettava 
eläkkeeseen oikeuttavaksi muun työ- tai virka
suhteen taikka yrittäjätoiminnan perusteella. Jol
lei tällaisen naispuolisen työntekijän työsuhde ole 
jatkunut neljää kuukautta, on eläkkeeseen oi
keuttavan ajan määräämisestä soveltuvin osin 
voimassa, mitä edellä tässä momentissa on sää
detty. 

7 b § 
Jos työntekijä on saanut työttömyysturvalain 

mukaista ansioon suhteutettua työttömyyspäivä
rahaa, korotetaan eläkettä työttömyyslisällä. Jos 
työntekijä on ollut koko kalenterivuoden ajan 
samassa tämän lain alaisessa työsuhteessa, tältä 
vuodelta maksettu ansioon suhteutettu työttö
myyspäiväraha ei kuitenkaan tuota oikeutta työt
tömyyslisään, jollei työntekijän tämän lain piiriin 
kuuluya työsuhde ole päättynyt koltnen vuoden 
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kuluessa ensiksi mainitun kalenterivuoden päät
tymisestä tai jollei työntekijä ole samana kalente
rivuotena ansainnut lyhytaikaisissa työsuhteissa 
olevien työntekijäin eläkelain mukaista palkkaa 
vähintään sanotun lain 5 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua rajamäärää. Ajalta ennen sen kalen
terivuoden alkua, jona työntekijä on täyttänyt 23 
vuotta, sekä eläketapahtuman sattumisvuodelta 
ja sitä edeltäneeltä kalenterivuodelta maksettu 
ansioon suhteutettu työttömyyspäiväraha ei kui
tenkaan oikeuta työttömyyslisään. 

Työttömyyslisä lasketaan kertomalla eläkkeen 
määrä työttömyyskuukausien lukumäärällä ja ja
kamalla tulo luvulla, joka saadaan vähentämällä 
työttömyyskuukausien lukumäärä niiden täysien 
kuukausien lukumäärästä, jotka sisältyvät aikaan 
työntekijän 23 vuoden iän täyttämisestä, kuiten
kin aikaisintaan 1 päivästä heinäkuuta 1962, 65 
vuoden iän saavuttamiseen. Työttömyyskuukau
det määrätään täysinä kuukausina niiden päivien 
yhteenlasketun lukumäärän perusteella, joilta 
työntekijä on saanut 1 momentin mukaan työttö
myyslisään oikeuttavaa ansioon suhteutettua 
työttömyyspäivärahaa, ja lukemalla kuukauteen 
22 päivää. 

8 § 

Sen estämättä, mitä 1 ja 5 momentissa on 
säädetty, eläkkeitä yhteensovitettaessa ei oteta 
huomioon tapaturmavakuutuslakiin ( 6081 48), 
liikennevakuutuslakiin (279/ 59) tai sotilas
vammalakiin ( 404 148) perustuvaa sellaista kor
vausta, jota työntekijä on saanut vähintään kol
men vuoden ajan välittömästi ennen eläketapah
tumaa, siltä osin kuin korvaus ei ylitä eläketapah
tumaa edeltänyttä tasoa vastaavaa korvausta eikä 
tällaiseen korvaukseen perustuvaa perhe-eläkettä. 
Uutena eläketapahtumana ei tällöin pidetä työt
tömyyseläkkeen muuttumista työkyvyttömyys
eläkkeeksi, osaeläkkeenä myönnetyn työkyvyttö
myyseläkkeen muuttumista työttömyyseläkkeek
si, työkyvyttömyyseläkkeen muuttumista van
huuseläkkeeksi eikä oikeuden syntymistä perhe
eläkkeen saamiseen eläkkeensaajan jälkeen. Niin 
ikään ei oteta eläkkeitä yhteen sovitettaessa huo
mioon sellaista sotilasvammalain mukaista kor
vausta, joka perustuu vuosien 1939-1945 sodis
sa saatuun vammaan. 

8 a § 

Jos vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeen saa-

jalle myönnetään 8 § :n 1 momentissa tarkoitettu 
eläke, elinkorko tai jatkuva korvaus, toimitetaan 
8 §:n 1 momentin mukainen yhteensovitus uu
delleen. Yhteensovituksen johdosta eläkettä vä
hennetään kuitenkin vain sen verran, että sano
tussa momentissa tarkoitettujen etuuksien yhteis
määrä pysyy vähintään yhtä suurena kuin se olisi, 
jollei oikeutta tämän momentin ensimmäisessä 
virkkeessä tarkoitettuun eläkkeeseen, elinkorkoon 
tai jatkuvaan korvaukseen olisi ollut. Sama kos
kee 8 §:n 5 momentin mukaista yhteensovitusta, 
jos perhe-eläkkeen saajalle myönnetään mainitun 
momentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettu 
eläke tai jatkuva korvaus. Samoin toimitetaan 
8 §:n 1 momentin mukainen yhteensovitus uu
delleen, kun osaeläkkeenä maksettava työkyvyt
tömyyseläke muutetaan työttömyyseläkkeeksi tai 
kun eläkettä tarkistetaan 5 b tai 7 c §:n mukai
sesti. Niin ikään toimitetaan 8 §:n 5 momentin 
mukainen yhteensovitus uudelleen, kun edun
saajana oleva lapsi täyttää 16 vuotta tai muu 
edunsaaja kuin 16 Vliotta täyttänyt lapsi lakkaa 
olemasta edunsaajana, jos eläkkeen määrä siten 
suurenee. Hakemuksesta toimitetaan 8 §:n mu
kainen yhteensovitus uudelleen myös, jos siihen 
vaikuttaneen päivärahan, muun eläkkeen, elin
koron tai jatkuvan korvauksen määrä on olennai
sesti muuttunut. 

12 a § 
Tämän lain ja lyhytaikaisissa työsuhteissa ole

vien työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa 
harjoittaville eläkelaitoksille, merimieseläkelaissa 
tarkoitetulle merimieseläkekassalle sekä kunnal
listen viranhaltijain ja työntekijäin eläkelaissa 
tarkoitetulle kunnalliselle eläkelaitokselle työttö
myysajan huomioon ottamisesta aiheutuvan vas
tuun ja kulujen peittämiseksi tulee työttömyys
kassalaissa (603/84) tarkoitetun työttömyyskasso
jen keskuskassan sosiaali- ja terveysministeriön 
asettamassa määräajassa suorittaa vuosittain elä
keturvakeskukselle vakuutusmaksu, joka laske
taan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamana 
prosenttimääränä keskuskassan tukimaksuista. 
Määräosa on vahvistettava siten, että vakuutus
maksuna arvion mukaan kertyy sama määrä, joka 
saataisiin, jos 7 b §:ssä tarkoitettua ansioon suh
teutettua päivärahaa vastaavista palkoista suori
tettaisiin tämän lain mukaista keskimääräistä va
kuutusmaksua vastaava maksu. Eläketurvakes
kuksen ja työttömyyskassojen keskuskassan yhtei
sestä esityksestä sosiaali- ja terveysministeriö voi 
määrätä suoritettavaksi edellä sanotun vakuutus
maksun ennakkoa. 
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Vakuutusmaksuna 1 momentin mukaan saa
dut varat eläketurvakeskus hyvittää eläkelaitoksil
le sosiaali- ja terveysministeriön eläketurvakes
kuksen esityksestä vahvistamien perusteiden mu
kaan. 

17 § 
Työnantaja on velvollinen antamaan eläkelai

tokselle, eläketurvakeskukselle ja tämän lain mu
kaiselle valitusviranomaiselle kaikki ne tiedot, 
jotka ovat tarpeen tämän lain täytäntöönpanoa 
varten. Sanotuilla laitoksilla on oikeus tarkastaa 
ty9nantajan kirjoista tietojen oikeellisuus. Siltä 
osin kuin työnantaja jättää sanotut tiedot toimit
tamatta tai toimittaa ne myöhemmin kuin ase
tuksessa tarkemmin säädetään, työnantajalle 
määrätään arvion perusteella enintään kaksinker
taiseksi korotettu vakuutusmaksu, jollei ole eri
tyistä syytä luopua korotuksen määräämisestä. 
Eläketurvakeskus antaa tarvittaessa tarkemmat 
ohjeet korotuksen määräämisestä ja siitä luopu
misesta. Mitä edellä on säädetty työnantajasta, 
koskee soveltuvia osin myös työttömyyskassalaissa 
tarkoitettua työttömyyskassaa. 

19 a § 

Jos työntekijä on saanut työttömyysturvalain 

mukaista työttömyyspäivärahaa samalta ajalta, 
jolta hänelle myönnetään eläkettä takautuvasti, 
eläkelaitoksen on työttömyyskassan tai sosiaaliva
kuutustoimikunnan vaatimuksesta suoritettava 
takautuvasti maksettava eläke työttömyyskassalle 
tai sosiaalivakuutustoimikunnalle siltä osin kuin 
se vastaa samalta ajalta maksetun työttömyyspäi
värahan määrää. 

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

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1985, kuitenkin siten, että 

sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1985 
lukien. 

Laskettaessa 4 c §:n 1 momentissa tarkoitettua 
200 päivää otetaan huomioon myös ennen tämän 
lain voimaantuloa suoritetut työttömyysavustus
tai työttömyyskorvauspäivät ja laskettaessa an
sioon suhteutetun päivärahan enimmäisaikaa ote
taan vastaavasti huomioon lain voimaantuloa 
edeltäneeltä ajalta suoritetut työttömyysavustus
päivät. 



16 1984 vp. - HE n:o 249 

2. 
Laki 

lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa 
työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 7 §:n 1 momentti, 

sellaisena kuin se on 10 päivänä huhtikuuta 1981 annetussa laissa (258/81), näin kuuluvaksi: 

7 § 
Jos työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeutettu 

työntekijä on työkyvyttömyyden pääasiallisena 
syynä olevan sairauden, vian tai vamman saamis
ta lähinnä edeltäneen 540 sellaisen päivän aika
na, joilta hän ei ole saanut työttömyysturvalain 
(602/84) mukaista ansioon suhteutettua päivära
haa eikä opintovapaalaissa (273/79) tarkoitettua 
opintovapaata, tässä laissa tarkoitetussa työssä 
ansainnut vähintään 800 markkaa, luetaan eläk
keeseen oikeuttavaksi myös se palkka, jonka hän 
työkyvyttömyyden alkamisesta lukien olisi an
sainnut eläkeikään mennessä. Samoin menetel
lään, jos naispuolisella työntekijällä on työkyvyt
tömyyden pääasiallisena syynä olevan sairauden, 
vian tai vamman saamista välittömästi edeltäneen 
enintään yhdeksän vuoden ajan ollut työntekijäin 
eläkelain 4 §:n 5 momentissa tarkoitettu, kolmea 
vuotta nuorempi lapsi ja sanottuna aikana on 
päättynyt ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettu 
540 päivän ajanjakso, jollei eläkeiän saavuttami
seen jäljellä olevaa aikaa tai sitä vastaavaa ansiota 
ilman sanotun Iapsenhoitoajan huomioon otta
mista ole luettava eläkkeeseen oikeuttavaksi 
muun työ- tai virkasuhteen taikka yrittäjätoimin
nan perusteella. Edellä sanotun palkan vuotui
nen määrä edellytetään samaksi työntekijäin elä
kelain 9 §:n mukaan korjatuksi markkamääräksi, 
josta työntekijäin työsuhteen perusteella on kes-
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kimäärin suoritettu tämän lain mukainen vakuu
tusmaksu niinä kalenterivuosina, joina hän tässä 
laissa tarkoitetussa työssä on ansainnut vähintään 
800 markkaa tai, jollei hän minään kalenterivuo
tena ole ansainnut vähintään sanottua määrää, 
samaksi kuin mainittu rajamäärä. Ennen 23 vuo
den iän täyttämistä ansaitut palkat otetaan kui
tenkin huomioon vain, jos ne on ansaittu sinä 
kalenterivuotena, jona työkyvyttömyyden pää
asiallisena syynä oleva sairaus, vika tai vamma on 
saatu, tai jona edellä toisessa virkkeessä tarkoitet
tu 540 päivän ajanjakso on päättynyt tahi kolme
na sitä välittömästi edeltäneenä kalenterivuotena. 
Laskettaessa edellä tarkoitettua markkamäärää, 
josta keskimäärin on suoritettu vakuutusmaksu, 
ei oteta huomioon aikaa, jolta työntekijä on 
ennen eläketapahtumaa välittömästi edeltäneen 
kalenterivuoden alkua saanut työttömyysturva
lain mukaista ansioon suhteutettua päivärahaa. 
Markkamäärän laskemisesta säädetään tarkemmin 
asetuksella. 

Tämä laki tulee voimaan pa1vana 
kuuta 1985, kuitenkin siten, että sitä 

sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1985 lukien. 
Tässä laissa säädetyt markkamäärät vastaavat 

vuodelle 1962 vahvistettua palkkaindeksilukua. 

Laki 
merimieseläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieselä
kelain 12 §:n 1 momentti ja 15 e §, 

sellaisina kuin ne ovat 12 §:n 1 momentti 9 päivänä tammikuuta 1981 annetussa laissa (1181) ja 
15 e § 18 päivänä huhtikuuta 1980 annetussa laissa (280/80), osittain muutettuna mainitulla 9 
päivänä tammikuuta 1981 annetulla lailla ja 13 päivänä marraskuuta 1981 ja 16 päivänä joulukuuta 
1983 annetuilta laeilla (746/ 81 ja 956/83) näin kuuluviksi: 

12 § 
Jos työkyvyttömyys on alkanut ennen kuin 

työsuhteen päättymisestä on kulunut 360 sellaista 

päivää, joilta työntekijä ei ole saanut työttömyys
turvalain ( 602184) mukaista ansioon suhteutet
tua työttömyyspäivärahaa eikä opintovapaalaissa 
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(273/79) tarkoitettua opintovapaata, luetaan 15 
§:n mukaista työkyvyttömyyseläkettä määrättäes
sä maksukuukausiksi myös työkyvyttömyyden al
kamisen ja 14 §:n 1 momentissa säädetyn elä
keiän täyttämisen välinen aika. Jollei tämä työ
suhde ole jatkunut neljää kuukautta, luetaan sen 
perusteella maksukuukausiksi eläkeiän saavutta
miseen jäljellä oleva aika vain sikäli kuin työnte
kijällä ei ole ennen tätä työsuhdetta alkaneen 
työ- tai virkasuhteen taikka yrittäjätoiminnan 
perusteella oikeutta lain tai julkisen eläkesään
nön mukaiseen sellaiseen eläketurvaan, jonka 
mukaan maksettavaa työkyvyttömyyseläkettä 
määrättäessä sanottu aika tai sitä vastaava ansio jo 
otetaan huomioon. Niin ikään luetaan naispuoli
sen työntekijän työkyvyttömyyseläkettä määrättä
essä maksukuukausiksi eläkeiän saavuttamiseen 
jäljellä oleva aika, jos hänellä on edellä sanottu
jen 360 päivän täyttymisen ja työkyvyttömyyden 
alkamisen välisen ajan, joka saa olla enintään 
yhdeksän vuotta, ollut 15 a §:ssä tarkoitettu, 
kolmea vuotta nuorempi lapsi, ei kuitenkaan, jos 
eläkeiän saavuttamiseen jäljellä oleva aika tai sitä 
vastaava ansio on ilman sanotun Iapsenhoitoajan 
huomioon ottamista luettava eläkkeeseen oikeut
tavaksi muun työ- tai virkasuhteen taikka yrittä
jätoiminnan perusteella. Jollei tällaisen naispuo
lisen työntekijän työsuhde ole jatkunut neljää 
kuukautta, on eläkkeeseen oikeuttavan ajan mää
räämisestä soveltuvin osin voimassa, mitä edellä 
tässä momentissa on säädetty. 

15 e § 
Oikeus saada työttömyyseläkettä on 60 vuotta 

täyttäneellä pitkäaikaisesti työttömällä työnteki
jällä, joka esittää työvoimaviranomaisen todistuk
sen siitä, että hän on työttömänä työnhakijana 
työvoimatoimistossa ja ettei hänelle voida osoit
taa sellaista työtä, jonka vastaanottamisesta hän 
ei voi kieltäytyä menettämättä oikeuttaan työttö
myysturvalain mukaiseen työttömyyspäivärahaan. 
Työttömyyseläkkeen saamisen edellytyksenä on 
lisäksi, että työntekijä esittää kansaneläkelaitok
sen tai työttömyyskassan antaman todistuksen 
siitä, että hän laskettuna päivästä, joka on aikai
sintaan kuukautta ennen työvoimaviranomaisen 
todistuksen 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. 

Työttömyyseläkettä suoritetaan sen kalenteri-
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kuukauden alusta, joka ensiksi alkaa sen jälkeen, 
kun kaksi kuukautta on kulunut 1 momentissa 
tarkoitetun kansaneläkelaitoksen tai työttömyys
kassan todistuksen antamisesta tai, jos eläke 
myönnetään ansioon suhteutetun työttömyyspäi
värahan enimmäismäärän täyttymisen perusteel
la, sitä koskevan todistuksen antamista seuraavan 
kuukauden alusta. Eläkettä ei kuitenkaan ilman 
pätevää syytä suoriteta takautuvasti kuutta kuu
kautta pitemmältä ajalta ennen sen hakemista 
seuraavaa kuukautta. Jollei tässä pykälässä muuta 
säädetä, työttömyyseläkkeestä ja sen saajasta on 
soveltuvin osin voimassa, mitä työkyvyttömyys
eläkkeestä ja sen saajasta on säädetty. 

Työttömyyseläke on yhtä suuri kuin se tämän 
lain mukainen työkyvyttömyyseläke, joka työnte
kijälle olisi myönnetty, jos hänellä työttömäksi 
joutuessaan olisi oikeus täyden työkyvyttömyys
eläkkeen saamiseen. Eläkettä määrättäessä työn
tekijän katsotaan joutuneen työttömäksi sinä päi
vänä, jolta hänelle on ensimmäisen kerran suori
tettu 1 momentissa tarkoitettuna 60 viikon aika
na työttömyyspäivärahaa. 

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 työn
tekijäin eläkelain 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitetun markkamäärän kaksinkertaisena kuu
kaudessa; eikä 

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

Työvoimaviranomaisen on annettuaan 1 mo
mentissa tarkoitetun todistuksen kuuden kuu
kauden väliajoin tarkastettava, onko eläkkeensaa
jalle osoitettavissa työtä. Jos työtä on osoitettavis
sa työttömyyseläkkeensaajalle, työvoimavirano
maisen on ilmoitettava siitä eläketurvakeskuksel
le. 

Saatuaan tietää seikasta, jonka perusteella elä
kettä ei 4 momentin mukaan saisi maksaa, elä
kelaitos keskeyttää eläkkeen maksamisen seuraa
vasta mahdollisesta maksujaksosta alkaen, jos syy 
eläkkeen keskeyttämiseen on edelleen olemassa. 
Jos eläkettä ei 4 momentin perusteella olisi saatu 
maksaa, eläkelaitos perii maksetun eläkkeen ta
kaisin. Jos eläkettä ei ole perittävä takaisin kol
mea kuukautta pitemmältä ajalta, eläkelaitos voi 



18 1984 vp. - HE n:o 249 

erityisestä syystä luopua takaisinperinnästä. Eläke 
voidaan periä takaisin myös kuittaamaHa se vas
taisista eläke-eristä. 

Keskeytettyä työttömyyseläkettä ryhdytään ha
kemuksesta uudestaan maksamaan siitä lukien, 
kun työntekijällä on oikeus saada eläkettä, ei 
kuitenkaan takautuvasti kuutta kuukautta pitem
mältä ajalta ennen hakemusta eikä 4 momentin 3 
kohdassa tarkoitettua kieltäytymistä välittömästi 
seuranneelta kalenterikuukaudelta. Hakemuk
seen on liitettävä 1 momentissa tarkoitettu työ
voimaviranomaisen todistus. Jos kuitenkin kes
keytetyn eläkkeen uudelleenmaksamista ei ole 
haettu yhden vuoden kuluessa, eläke katsotaan 
ilman eri päätöstä lakanneeksi keskeyttämisajan
kohdasta lukien. 

Jos työkyvyttömyyseläkettä 16 §:n 3 momentin 
viimeisen virkkeen mukaisesti saava työntekijä 
täyttää työttömyyseläkkeen saamisen edellytyk
set, eläke muutetaan hakemuksesta työttömyys
eläkkeeksi, jonka määrä on yhtä suuri, kuin se 
työkyvyttömyyseläke, jonka hän olisi saanut, jos 
sanottu eläke olisi muutettu täydeksi työkyvyttö
myyseläkkeeksi. Jos työttömyyseläke myönnetään 
samalta ajalta, jolta on maksettu eläkettä 16 §:n 
3 momentin viimeisen virkkeen mukaisesti, kat
sotaan tämä eläke työttömyyseläkkeen osasuori-

4. 

tukseksi. Muutoin sanotusta työttömyyseläkkees
tä on voimassa, mitä 2 momentissa on säädetty. 

Jos työntekijä tulee työttömyyseläkettä saades
saan 15 §:ssä tai 17 §:n 1 momentissa edellytetyl
lä tavalla pitkäaikaisesti työkyvyttömäksi, eläke 
muutetaan hakemuksesta työkyvyttömyyseläk
keeksi lähinnä seuraavasta mahdollisesta eräänty
mispäivästä. Täysi työkyvyttömyyseläke määrä
tään tällöin maksetun työttömyyseläkkeen suu
ruiseksi. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty 
työttömyyseläkkeen edellytyksenä olevasta alaikä
rajasta, työttömyyseläkettä on oikeus saada myös 
vuonna 1929 tai sitä ennen syntyneellä työnteki
jällä. 

Tämä laki tulee voimaan patvana 
kuuta 1985, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 1985 lukien. 

Laskettaessa 15 e §:n 1 momentissa tarkoitet
tua 200 päivää otetaan huomioon myös ennen 
tämän lain voimaantuloa suoritetut työttömyys
avustus- tai työttömyyskorvauspäivät ja lasketta
essa ansioon suhteutetun päivärahan enimmäisai
kaa, otetaan vastaavasti huomioon lain voimaan
tuloa edeltäneeltä ajalta suoritetut työttömyys
avustuspäivät. 

Laki 
kansaneläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain 22 c §, 26 §:n 1 momentin 3 kohta, 

31 a §, 39 §:n 6 momentti ja 43 a §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat 22 c § 23 päivänä kesäkuuta 1977 annetussa laissa (496/77), 26 §:n 1 

momentin 3 kohta 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (103/82), 31 a § 18 päivänä kesäkuuta 
1971 annetussa laissa (499/71), 39 §:n 6 momentti 23 päivänä heinäkuuta 1982 annetussa laissa 
(572/82) ja 43 a §:n 2 momentti 21 päivänä tammikuuta 1983 annetussa laissa (99/83), ja 

lisiitiiän muutettuun 43 a §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

22 c § 
Pitkäaikaisesti työttömänä pidetään tämän lain 

20 §:n 1 momentin 3 kohtaa sovellettaessa va
kuutettua, joka esittää työvoimaviranomaisen to
distuksen siitä, että hän on työttömänä työnhaki
jana työvoimatoimistossa ja ettei hänelle voida 
osoittaa sellaista työtä, jonka vastaanottamisesta 
hän ei voi kieltäytyä menettämättä oikeuttaan 
työttömyysturvalain ( 602184) mukaiseen työttö-

myyspäivärahaan. Työttömyyseläkkeen saamisen 
edellytyksenä on lisäksi, että vakuutettu esittää 
kansaneläkelaitoksen tai työttömyyskassan anta
man todistuksen siitä, että hän laskettuna päiväs
tä, joka on aikaisintaan kuukautta ennen työvoi
maviranomaisen todistuksen antamispäivää, on 
60 viimeksi kuluneen viikon aikana saanut työt
tömyysturvalain mukaista työttömyyspäivärahaa 
yhteensä vähintään 200 päivältä taikka ettei hä-



1984 vp. - HE n:o 249 19 

nellä työttömyysturvalain 26 §:n 1 ja 3 momen
tin mukaan enää ole oikeutta ansioon suhteutet
tuun päivärahaan. 

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 
1 275,22 markkaa kuukaudessa; eikä 

3) sitä seuraavan kalenterikuukauden alusta, 
jonka aikana eläkkeensaaja on kieltäytynyt vas
taanottamasta työvoimaviranomaisen hänelle 
osoittamaa 1 momentissa tarkoitettua vähintään 
kuukauden jatkuvaa työtä. 

26 § 

välittömästi seuranneelta kalenterikuukaudelta. 
Hakemukseen on liitettävä 22 c §:n 1 momentis
sa tarkoitettu työvoimaviranomaisen todistus. Jos 
kuitenkin keskeytetyn eläkkeen uudelleenmaksa
mista ei ole haettu yhden vuoden kuluessa, eläke 
katsotaan ilman eri päätöstä lakanneeksi keskeyt
tämisajankohdasta lukien. 

Poiketen siitä, mitä kansaneläkelaissa säädetty
jen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkus
tannuksiin annetussa laissa ( 3481 56) on säädetty 
markkamäärien korottamisesta tai alentamisesta, 
tarkistetaan 22 c §:n 2 momentissa säädettyä 
markkamäärää kalenterivuosittain maan yleisessä 
palkkatasossa tapahtuneiden muutosten johdosta 
sen palkkaindeksiluvun mukaan, joka vuosittain 
vahvistetaan työntekijäin eläkelain 9 §:n sovelta
mista varten. 

Lisäosaa määrättäessä otetaan huomioon va- 39 § 
kuutetun jatkuvasti saama: - - - - - - - - - - - -

3) liikennevakuutusta koskevien eri lakien mu
kainen työkyvyttömyyseläke ja perhe-eläke sekä 
ansionmenetyksen korvaus, viimeksi mainittu 
kuitenkin vain siltä osin kuin sitä maksetaan yli 
vuoden pituiselta ajalta; 

31 a § 
Työvoimaviranomaisen on annettuaan 22 c §:n 

1 momentissa tarkoitetun todistuksen kuuden 
kuukauden väliajoin tarkastettava, onko eläk
keensaajalle osoitettavissa työtä. Jos työtä on 
osoitettavissa, työvoimaviranomaisen on ilmoitet
tava siitä kansaneläkelaitokselle. 

Saatuaan tietää seikasta, jonka perusteella elä
kettä ei 22 c §:n 2 momentin mukaan saisi 
maksaa, eläkelaitos keskeyttää eläkkeen maksa
misen seuraavasta mahdollisesta maksujaksosta 
alkaen, jos syy eläkkeen keskeyttämiseen on edel
leen olemassa. Jos eläkettä ei 22 c §:n 2 momen
tin perusteella olisi saatu maksaa, eläkelaitos 
perii maksetun eläkkeen takaisin. Jos eläkettä ei 
ole perittävä takaisin kolmea kuukautta pitem
mältä ajalta, eläkelaitos voi erityisestä syystä luo
pua takaisinperinnästä. Eläke voidaan periä ta
kaisin myös kuittaamaila se vastaisista eläke-eris
tä. 

Keskeytettyä työttömyyseläkettä ryhdytään ha
kemuksesta uudestaan maksamaan siitä lukien, 
kun vakuutetulla on oikeus saada eläkettä, ei 
kuitenkaan takautuvasti kuutta kuukautta pitem
mältä ajalta ennen hakemusta eikä 22 c §:n 2 
momentin 3 kohdassa tarkoitettua kieltäytymistä 

Tämän pykälän 1 momenttia sovellettaessa 
työttömyyseläke myönnetään kuitenkin aikaisin
taan 22 c §:n 1 momentissa mainitun kansanelä
kelaitoksen tai työttömyyskassan todistuksen an
tamista seuraavan kolmannen kuukauden alusta 
tai, jos eläke myönnetään ansioon suhteutetun 
työttömyyspäivärahan enimmäismäärän täyttymi
sen perusteella, sitä koskevan todistuksen anta
mista seuraavan kuukauden alusta. 

43 a § 

Jos vakuutettu on saanut työttömyysturvalain 
mukaista työttömyyspäivärahaa samalta ajalta, 
jolta hänelle myönnetään eläkettä takautuvasti, 
on työttömyyskassan tai sosiaalivakuutustoimi
kunnan vaatimuksesta takautuvasti maksettava 
eläke suoritettava työttömyyskassalle tai sosiaali
vakuutustoimikunnalle 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. 

Tämä laki tulee voimaan patvana 
kuuta 1985, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 1985 lukien. 

Laskettaessa 22 c §:n 1 momentissa tarkoitet
tua 200 päivää otetaan huomioon myös ennen 
tämän lain voimaantuloa suoritetut työttömyys-
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avustus- tai työttömyyskorvauspäivät tai lasketta
essa ansioon suhteutetun päivärahan enimmäisai
kaa otetaan vastaavasti huomioon lain voimaan
tuloa edeltäneeltä ajalta suoritetut työttömyys
avustuspäivät. 

Ansionmenetyksen korvaus luetaan kuitenkin 
26 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisesti tuloksi 

5. 

kansaneläkkeen lisäosassa vain niissä tapauksissa, 
jolloin ansionmenetyksen korvaus on alkanut 1 
päivänä tammikuuta 1985 tai sen jälkeen. 

Tämän lain 22 c §:n 2 momentissa tarkoitettu 
markkamäärä vastaa työntekijäin eläkelain 9 §:n 
mukaan vuodelle 1984 vahvistettua palkkaindek
silukua. 

Laki 
perhe-eläkelain 15 b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 17 päivänä tammikuuta 1969 annetun perhe-eläkelain 15 b §:n 3 momentin 3, 8 ja 9 

kohta, sellaisina kuin ne ovat 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (105/82), ja 
Iisätäiin muutettuun 15 b §:n 3 momenttiin uusi 10 kohta seuraavasti: 

15 b § 

Vuosituloksi ei kuitenkaan lueta: 

3) toimeentulotukea; 

8) tapaturmavakuutuslain ( 608148) mukaista 
haittarahaa; 

9) työ- ja ansiokyvyn palauttamiseksi tai paran
tamiseksi tahi työllisyyskoulutuksesta annetun 

6. 

lain (31/76) perusteella koulutuksen ajalta mak
settavaa etuutta; eikä 

10) lasten, vanhusten ja vammaisten kotihoi
don tukea. 

Tämä laki tulee voimaan pruvana 
kuuta 1985, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 1985. 

Laki 
rintamasotilaseläkelain 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkelain 8 §:n 3 momentin 4, 10 

ja 11 kohta sekä 5 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 3 momentin 4 kohta ja 5 momentti 30 päivänä joulukuuta 1982 

annetussa laissa (1084/82) sekä 3 momentin 10 ja 11 kohta 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa 
laissa (106/82), ja 

Iisätäiin muutettuun 8 §:n 3 momenttiin uusi 12 kohta seuraavasti: 

8 § 

Vuosituloksi ei lueta 

4) toimeentulotukea; 

10) tapaturmavakuutuslain (608/48) mukaista 
haittarahaa; 

11) työ- ja ansiokyvyn palauttamiseksi tai pa
rantamiseksi tahi työllisyyskoulutuksesta annetun 
lain (31176) perusteella koulutuksen ajalta mak
settavaa etuutta; eikä 
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12) lasten, vanhusten ja vammaisten kotihoi
don tukea. 

Työtuloksi katsotaan palkkatulo sekä se osa 
liike- ja ammattitulosta tai maatilataloudesta 
taikka muusta ansiotoiminnasta saadusta tulosta, 
jota on pidettävä kohtuullisena korvauksena 
edellä tarkoitetussa ansiotoiminnassa suoritetusta 
työstä. Työtuloksi katsotaan myös työttömyystur
valain (602/84) mukainen työttömyyspäiväraha 
sekä työkyvyttömyyden perusteella maksettava 
päiväraha tai tähän rinnastettava vuodelta tai sitä 

-----·-- -· --

7 .. 

lyhyemmältä ajalta maksettava ansionmenetyksen 
korvaus. 

Tämä laki tulee voimaan patvana 
kuuta 1985, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 1985 lukien. Myös yli 
vuoden ajalta maksettava ansionmenetyksen kor
vaus rinnastetaan työtuloon, jos ansionmenetyk
sen korvaus on alkanut ennen 1 päivää tammi
kuuta 1985. 

Laki 
eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetun eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n 2 momentin 

8 ja 9 kohta, sellaisina kuin ne ovat 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (112/82), ja 
lisätään muutettuun 6 §:n 2 momenttiin uusi 10 kohta seuraavasti: 

6 § 

Vuosituloksi ei kuitenkaan lueta: 

8) toimeentulotukea; 
9) ,etua omaan tarpeeseen käytetystä asunnos

ta; eikä 

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1984 

10) lasten, vanhusten ja vammaisten kotihoi
don tukea. 

Tämä laki tulee voimaan patvana 
kuuta 1985, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 1985 lukien. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Vappu Taipale 
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Liite 

Laki 
työntekijäin eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin 
eläkelain 4 c §, 6 §:n 3 momentti, 7 b §, 8 §:n 6 momentti, 8 a §:n 2 momentti, 12 a §ja 17 §:n 1 
momentti sekä 19 a §:n 3 ja 4 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 4 c § 29 päivänä joulukuuta 1972 (934/72) annetussa laissa ja osittain 
muutettuna 23 päivänä kesäkuuta 1977, 19 päivänä joulukuuta 1980, 13 päivänä marraskuuta 1981 ja 
16 päivänä joulukuuta 1983 annetuilla laeilla (497/77, 839/80, 745/81 ja 954/83), 6 §:n 3 momentti 
10 päivänä huhtikuuta 1981 annetussa laissa (257/81), 7 b § 14 päivänä huhtikuuta 1978 annetussa 
laissa (274/78), 8 §:n 6 momentti 14 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (914/79), 8 a §:n 2 
momentti 25 päivänä tammikuuta 1982 annetussa laissa (72/$2), 12 a § 18 päivänä huhtikuuta 1980 
annetussa laissa (281/80) ja osittain muutettuna 9 päivänä heinäkuuta 1982 annetulla lailla (538/82), 
17 §:n 1 momentti 14 päivänä toukokuuta 1976 annetussa laissa (389/76) sekä 19 a §:n 3 ja 4 
momentti 21 päivänä tammikuuta 1983 annetussa laissa (101/83), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

4 c § 
Oikeus saada työttömyyseläkettä on 60 vuotta 

täyttäneellä työntekijällä, joka esittää työvoimavi
ranomaisen todistuksen siitä, ettei hänelle voida 
osoittaa sellaista työtä, jonka vastaanottamisesta 
hän ei voi kieltäytyä menettämättä oikeuttaan 
työllisyyslain (946/71) mukaiseen työttömyyskor
vaukseen, sekä siitä, että hän laskettuna päivästä, 
joka on aikaisintaan kuukautta ennen edellä 
sanotun todistuksen antamispäivää, on 60 vii
meksi kuluneen viikon aikana saanut valtakun
nallisista työttömyyskassoista annetun lain ( 12 5/ 
34) mukaista päiväavustusta tai työllisyyslain mu
kaista työttömyyskorvausta yhteensä vähintään 
200 päivältä taikka ettei hänellä sanotun valta
kunnallisista työttömyyskassoista annetun lain 
enimmäisavustusta koskevien säännösten mukaan 
enää ole oikeuttå päiväavustukseen. Työttömyys
eläkkeestä ja työttömyyseläkkeen saajasta on jäl
jempänä mainituin poikkeuksin soveltuvin osin 
muutoin voimassa, mitä työkyvyttömyyseläkkees
tä ja sen saajasta on säädetty. 

Eläkettä suoritetaan sen kalenterikuukauden 
alusta lukien, joka ensiksi alkaa sen jälkeen, kun 
kaksi kuukauttå on kulunut 1 momentissa tarkoi
tetun todistuksen antamisesta tai, jos eläke 
myönnetään päiväavustuksen enimmäismäärän 
täyttymisen perusteella, sanotun todistuksen an
tamista seuraavan kuukauden alusta lukien. Elä-

Ehdotus 

4 c § 
Oikeus saada työttömyyseläkettä on 60 vuotta 

täyttäneellä pitkäaikaisesti työttömällä työnteki
jällä, joka esittää työvoimaviranomaisen todistuk
sen siitä, että" hän on työttömänä työnhakzjizna 

. työvoimatoimistossa ja ettei hänelle voida osoit
taa sellaista työtä, jonka vastaanottamisesta hän 
ei voi kieltäytyä menettämättä oikeuttaan työttö
myysturvalain (602 1 84) mukaiseen työttömyys
päivärahaan. Työttömyyseläkkeen saamisen edel
lytyksenä on lisäksi, että työntekzjä esittää kan
saneläkelaitoksen tai työttömyyskassan antaman 
todistuksen siitä, että hän laskettuna päivästä, 
joka on aikaisintaan kuukautta ennen työvoima
viranomatsen todistuksen antamispäivää, on 60 
viimeksi kuluneen viikon aikana saanut työttö
myysturvalain mukaista työttömyyspäivärahaa yh
teensä vähintään 200 päivältä taikka ettei hänellä 
työttömyysturvalain 26 §:n 1 ja 3 momentin 
mukaan enää ole oikeutta ansioon suhteutettuun 
päivärahaan. 

Työttömyyseläkettä suoritetaan sen kalenteri
kuukauden alusta, joka ensiksi alkaa sen jälkeen, 
kun kaksi kuukautta on kulunut 1 momentissa 
tarkoitetun kansaneläkelaitoksen tai työttömyys
kassan todistuksen antamisesta tai, jos eläke 
myönnetään ansioon suhteutetun työttömyyspäi
värahan enimmäismäärän täyttymisen perusteel-



1984 vp. - HE n:o 249 23 

Voimassa oleva laki 

kettä ei kuitenkaan ilman pätevää syytä suoriteta 
takautuvasti kuutta kuukautta pitemmältä ajalta 
ennen sen hakemista seuraavaa kuukautta. 

Työttömyyseläke on yhtä suuri kuin se tämän 
lain mukainen työkyvyttömyyseläke, joka. työnte
kijälle olisi myönnetty, jos hänellä työttömäksi 
joutuessaan olisi oikeus täyden työkyvyttömyys
eläkkeen saamiseen. Eläkettä määritettäessä työn
tekijän katsotaan joutuneen työttömäksi sinä päi
vänä, jolta hänelle on ensimmäisen kerran suori
tettu 1 momentissa tarkoitettuna aikana päivä
avustusta tai työttömyyskorvausta. 

Työttömyyseläke myönnetään toistaiseksi. Elä
ke lakkaa ilman eri päätöstä kuuden kuukauden 
tai asetuksella säädetyn pitemmän ajan kuluttua 
työvoimaviranomaisen todistuksen antamisesta 
lukien, jollei eläkelaitokselle sitä ennen ole toi
mitettu työvoimaviranomaisen. antamaa uutta to
distusta siitä, ettei eläkkeen saajalle voida osoit
taa 1 momentissa tarkoitettua työtä. Jos eläkkeen 
lakkaamisen jälkeen työttömyys jatkuu tai alkaa 
uudelleen, eläkettä tyhdytään maksamaan samo
jen perusteiden mukaan kuin aikaisempaakin 
eläkettä, mikäli eläkkeen lakkaamisesta ei ole 
kulunut kahta vuotta pitempää aikaa. Tällöin 1 
momenttissa sovellettaessa eläkkeelläolon aika 
rinnastetaan korvauspäiviin. Jos todistuksesta käy 
ilmi, ettei hakijalle ole väliaikana maksettu työt
tömyysavustusta tai -korvausta, eläkettä suorite
taan todistuksen antamista seuraavan kuukauden 
alusta. Eläkelaitoksen hyväksymän selvityksen pe
rusteella eläke voidaan työttömyyden jatkuessa 
myöntää myös takautuvasti enintään kuuden 
kuukauden ajalta. 

Ehdotus 

Ia, sitä koskevan todistuksen antjUilista seuraavan 
kuukauden alusta. Eläkettä ei kuitenkaan ilman 
pätevää syytä suoriteta takautuvasti kuutta kuu
kautta pitemmältä ajalta ennen sen hakemista 
seuraavaa kuukautta. jollei tässä pykälässä muuta 
säädetä, työttömyyseläkkeestä ja sen saajasta on 
soveltuvin osin voimassa, mitä työkyvyttömyys
eläkkeestä ja sen saajasta on säädetty. 

Työttömyyseläke on yhtä suuri kuin se tämän 
lain mukainen työkyvyttömyyseläke, joka työnte
kijälle olisi myönnetty, jos hänellä työttömäksi 
joutuessaan olisi oikeus täyden työkyvyttömyys
eläkkeen saamiseen. Eläkettä määrättäessä työn
tekijän katsotaan joutuneen työttömäksi sinä päi
vänä, jolta hänelle on ensimmäisen kerran suori
tettu 1 momentissa tarkoitettuna 60 vtikon aika
na työttömyyspäivärahaa. 

Työttömyyseläke myönnetaan toistaiseksi. 
Työttömyyseläkettä ei kuitenkåan makseta: 

1} kalenterikuukaudelta, jo1tka 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 työn
tekijäin eläkelain · 1 §:n 1 mom.entin 2 kohdassa 
tarkoitetun markkamäärän kaksinkertaisena kuu
kaudessa; eikä 

3) sitä seuraavalta kalentenkuukaudelta, jonka 
gzktzna eläkkeensaaja on kieltäytynyt vastaanotta
masta työvoimaviranomaisen hänelle osoittamaa 
1 momentissa tarkoitettua vähintään kuukauden 
jatkuvaa työtä. 

Työvoimaviranomaisen on annettuaan 1 mo
mentissa tarkoitetun todistuksen kuuden ·kuu
kauden väliajoin tarkastettava, onko eläkkeensaa
jalle osoitettavissa työtä. jos työtä on osoitettavis
sa työttömyyseläkkeensaajalle, työvoimaviran
omaisen on ilmoitettava siitä eläketurvakeskuk
selle. 

Saatuaan tietää setkasta, jonka perusteella elä
kettä ei 4 momentin mukaan saisi maksaa, elä
kelaitos keskeyttää eläkkeen maksamisen seuraa
vasta mahdollisesta maksujaksosta alkaen, jos syy 
eläkkeen keskeyttämiseen on edelleen olemassa. 
jos eläkettä ei 4 momentin perusteella olisi saatu 
maksaa, eläkelaitos per# maksetun eläkkeen ta
kaisin. jos eläkettä ei ole penttävii takaisin kol
mea kuukautta pitemmällä ajalta, eläkelaitos voi 
entyisestä syystä luopua takaisinpennnästä. Eläke 
voidaan periä takaisin myös kuzttaamalla se vas
taisista eläke-eristä. 
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Jos työntekijä tulee työttömyyseläkettä saades
saan 4 §:n 3 momentissa edellytetyllä tavalla 
pitkäaikaisesti työkyvyttömäksi, eläke muutetaan 
hakemuksesta työkyvyttömyyseläkkeeksi lähinnä 
seuraavasta mahdollisesta erääntymispäivästä. 
Täysi työkyvyttömyyseläke määrätään tällöin 
maksetun työttömyyseläkkeen suuruiseksi. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty 
työttömyyseläkkeen edellytyksenä olevasta alai
käisrajasta, työttömyyseläkettä on oikeus saada 
myös vuonna 1929 tai sitä ennen syntyneellä 
työntekijällä. 

Ehdotus 

Keskeytettyä työttömyyseläkettä ryhdytään ha
kemuksesta uudestiZIZn maksamiZIZn sti"tä lukien, 
kun työntekijällä on oikeus siZIZda eläkettä, ei 
kuitenkiZIZn takautuvasti kuutta kuukautta pitem
mältä ajalta ennen hakemusta etkä 4 momentin 3 
kohdassa tarkoitettua kieltäytymistä välittömästi 
seuranneelta kalentenkuukaudelta. Hakemuk
seen on liitettävä 1 momentissa tarkoitettu työ
voimaviranomaisen todistus. jos kuitenkin kes
keytetyn eläkkeen uudelleenmaksamista ei ole 
haettu yhden vuoden kuluessa, eläke katsotiZIZn 
ilman en· päätöstä lakanneeksi keskeyttämisajan
kohdasta lukien. 

jos työkyvyttömyyseläkettä osat:läkkeenä saava 
työntekijä tiiyttää työttömyyseläkkeen siZIZmisen 
edellytykset, eläke muutetaan hakemuksesta 
työttömyyseläkkeeksi, jonka määrä on yhtä suun·, 
kuin se työkyvyttömyyseläke, jonka hän olisi 
siZIZnut, jos sanottu osaeläke olisi muutettu täy
deksi työkyvyttömyyseläkkeeksi. Jos työttömyys
eläke myönnetään samalta ajalta, jolta on mak
settu osaeläkettä, katsotiZIZn osaeläke työttömyys
eläkkeen osasuon.tukseksi. Muutoin sanotusta 
työttömyyseläkkeestä on voimassa, mitä 2 mo
mentissa on säädetty. 

Jos työntekijä tulee työttömyyseläkettä saades
saan 4 §:n 3 momentissa edellytetyllä tavalla 
pitkäaikaisesti työkyvyttömäksi, eläke muutetaan 
hakemuksesta työkyvyttömyyseläkkeeksi lähinnä 
seuraavasta mahdollisesta erääntymispäivästä. 
Täysi työkyvyttömyyseläke määrätään tällöin 
maksetun työttömyyseläkkeen suuruiseksi. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty 
työttömyyseläkkeen edellytyksenä olevasta alaikä
rajasta, työttömyyseläkettä on oikeus saada myös 
vuonna 1929 tai sitä ennen syntyneellä työnteki
jällä. 

6 § 

Jos työkyvyttömyys on alkanut ennen kuin 
työsuhteen päättymisestä on kulunut 360 sellaista 
päivää, joilta työntekijä ei ole saanut valtakun
nallista työttömyyskassoista annetun lain mukais
ta päiväavustusta eikä opintovapaalaissa (273/79) 
tarkoitettua opintovapaata, luetaan tämän työ
suhteen perusteella myönnettävää työkyvyttö
myyseläkettä määrättäessä eläkkeeseen oikeutta
vaksi myös työkyvyttömyyden alkamisen ja elä
keiän täyttämisen välinen aika. Jollei työsuhde 

Jos työkyvyttömyys on alkanut ennen kuin 
työsuhteen päättymisestä on kulunut 360 sellaista 
päivää, joilta työntekijä ei ole saanut työttömyys
turvalain mukaista ansioon suhteutettua työttö
myyspäivärahiZIZ eikä opintovapaalaissa ( 2 7 3/79) 
tarkoitettua opintovapaata, luetaan tämän työ
suhteen perusteella myönnettävää työkyvyttö
myyseläkettä määrättäessä eläkkeeseen oikeutta
vaksi myös työkyvyttömyyden alkamisen ja elä
keiän täyttämisen välinen aika. Jollei työsuhde 
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ole jatkunut neljää kuukautta, luetaan sen perus
teella eläkkeeseen oikeuttavaksi eläkeiän saavut
tamiseen jäljellä oleva aika vain sikäli kuin työn
tekijällä ei ole ennen tätä työsuhdetta alkaneen 
työ- tai virkasuhteen taikka yrittäjätoiminnan 
perusteella oikeutta lain tai julkisen eläkesään
nön mukaiseen sellaiseen eläketurvaan, jonka 
mukaan maksettavaa työkyvyttömyyseläkettä 
määrättäessä sanottu aika tai sitä vastaava ansio jo 
otetaan huomioon. Mitä edellä tässä momentissa 
on säädetty, ei kuitenkaan sovelleta vanhuuseläk
keen eikä sellaisen työkyvyttömyyseläkkeen, jon
ka perusteena oleva työkyvyttömyys on alkanut 
työntekijän 63 vuoden iän täyttämisvuoden jäl
keen, määrää laskettaessa, ellei työntekijä ole 
ollut sanotun iän täyttämisvuoden aikana tämän 
lain piiriin kuuluvassa työssä ottaen huomioon 
kokonaisuudessaan myös sanotun vuoden aikana 
päättynyt työsuhde yhteensä vähintään neljä 
kuukautta. Niin ikään luetaan naispuolisen työn
tekijän työkyvyttömyyseläkettä määrättäessä eläk
keeseen oikeuttavaksi ajaksi eläkeiän saavuttami
seen jäljellä oleva aika, jos hänellä on edellä 
sanottujen 360 päivän täyttymisen ja työkyvyttö
myyden alkamisen välisen ajan, joka saa olla 
enintään yhdeksän vuotta, ollut 4 §:n 5 momen
tissa tarkoitettu, kolmea vuotta nuorempi lapsi, 
ei kuitenkaan, jos eläkeiän saavuttamiseen jäljellä 
oleva aika tai sitä vastaava ansio on ilman sano
tun Iapsenhoitoajan huomioon ottamista luettava 
eläkkeeseen oikeuttavaksi muun työ- tai virka
suhteen taikka yrittäjätoiminnan perusteella. Jol
lei tällaisen naispuolisen työntekijän työsuhde ole 
jatkunut neljää kuukautta, on eläkkeeseen oi
keuttavan ajan määräämisestä soveltuvin osin 
voimassa, mitä edellä tässä momentissa on sää
detty. 

7 b § 
Jos työntekijä on saanut valtakunnallisista työt

tömyyskassoista annetun lain mukaista päiväavus
tusta, korotetaan eläkettä työttömyyslisällä. Jos 
työntekijä on ollut koko kalenterivuoden ajan 
samassa tämän lain alaisessa työsuhteessa, tältä 
vuodelta maksettu päiväavustus ei kuitenkaan 
tuota oikeutta työttömyyslisään, ellei työntekijän 
tämän lain piiriin kuuluva työsuhde ole päätty
nyt kolmen vuoden kuluessa ensiksi mainitun 
kalenterivuoden päättymisestä tai ellei työntekijä 
ole samana kalenterivuotena ansainnut lyhyt
aikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin elä-
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Ehdotus 

ole jatkunut neljää kuukautta, luetaan sen perus
teella eläkkeeseen oikeuttavaksi eläkeiän saavut
tamiseen jäljellä oleva aika vain sikäli kuin työn
tekijällä ei ole ennen tätä työsuhdetta alkaneen 
työ- tai virkasuhteen taikka yrittäjätoiminnan 
perusteella oikeutta lain tai julkisen eläkesään
nön mukaiseen sellaiseen eläketurvaan, jonka 
mukaan maksettavaa työkyvyttömyyseläkettä 
määrättäessä sanottu aika tai sitä vastaava ansio jo 
otetaan huomioon. Mitä edellä tässä momentissa 
on säädetty, ei kuitenkaan sovelleta vanhuuseläk
keen eikä sellaisen työkyvyttömyyseläkkeen, jon
ka perusteena oleva työkyvyttömyys on alkanut 
työntekijän 63 vuoden iän täyttämisvuoden jäl
keen, määrää laskettaessa, jollei työntekijä ole 
ollut sanotun iän täyttämisvuoden aikana tämän 
lain piiriin kuuluvassa työssä ottaen huomioon 
kokonaisuudessaan myös sanotun vuoden aikana 
päättynyt työsuhde yhteensä vähintään neljä 
kuukautta. Niin ikään luetaan naispuolisen työn
tekijän työkyvyttömyyseläkettä määrättäessä eläk
keeseen oikeuttavaksi ajaksi eläkeiän saavuttami
seen jäljellä oleva aika, jos hänellä on edellä 
sanottujen 360 päivän täyttymisen ja työkyvyttö
myyden alkamisen välisen ajan, joka saa olla 
enintään yhdeksän vuotta, ollut 4 §:n 5 momen
tissa tarkoitettu, kolmea vuotta nuorempi lapsi, 
ei kuitenkaan, jos eläkeiän saavuttamiseen jäljellä 
oleva aika tai sitä vastaava ansio on ilman sano
tun Iapsenhoitoajan huomioon ottamista luettava 
eläkkeeseen oikeuttavaksi muun työ- tai virka
suhteen taikka yrittäjätoiminnan perusteella. Jol
lei tällaisen naispuolisen työntekijän työsuhde ole 
jatkunut neljää kuukautta, on eläkkeeseen oi
keuttavan ajan määräämisestä soveltuvia osin 
voimassa, mitä edellä tässä momentissa on sää
detty. 

7 b § 
Jos työntekijä on saanut työttömyysturvalain 

mukaista ansioon suhteutettua työttömyyspäivä
rahaa, korotetaan eläkettä työttömyyslisällä. Jos 
työntekijä on ollut koko kalenterivuoden ajan 
samassa tämän lain alaisessa työsuhteessa, tältä 
vuodelta maksettu ansioon suhteutettu työttö
myyspäiväraha ei kuitenkaan tuota oikeutta työt
tömyyslisään, jollei työntekijän tämän lain piiriin 
kuuluva työsuhde ole päättynyt kolmen vuoden 
kuluessa ensiksi mainitun kalenterivuoden päät
tymisestä tai jollei työntekijä ole samana kalente
rivuotena ansainnut lyhytaikaisissa työsuhteissa 
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kelain mukaista palkkaa vähintään sanotun lain 
5 §:n 1 momentissa tarkoitettua rajamäärää. 
Ajalta ennen sen kalenterivuoden alkua, jona 
työntekijä on täyttänyt 23 vuotta, sekä elä
ketapahtuman sattumisvuodelta ja sitä edeltä
neeltä kalenterivuodelta maksettu päiväavustus ei 
kuitenkaan tuota oikeutta työttömyyslisään. 

Työttömyyslisä lasketaan kertomalla eläkkeen 
määrä työttömyysku~kausien lukumäärällä ja ja
kamalla tulo luvulla, joka saadaan vähentämällä 
työttömyyskuukausien lukumäärä niiden täysien 
kuukausien lukumäärästä, jotka sisältyvät aikaan 
työntekijän 23 vuoden iän täyttämisestä, kuiten
kin aikaisintaan 1 päivästä heinäkuuta 1962, 65 
vuoden iän saavuttamiseen. Työttömyyskuukau
det määrätään täysinä kuukausina niiden päivien 
yhteenlasketun lukumäärän perusteella, joilta 
työntekijä on saanut 1 momentin mukaan työttö
myyslisään oikeuttavaa avustusta, ja lukemalla 
kuukauteen 22 päivää. 

Ehdotus 

olevien työntekijäin eläkelain mukaista palkkaa 
vähintään sanotun lain 5 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua rajamäärää. Ajalta ennen sen kalen
terivuoden alkua, jona työntekijä on täyttänyt 23 
vuotta, sekä eläketapahtuman sattumisvuodelta 
ja sitä edeltäneeltä kalenterivuodelta maksettu 
ansioon suhteutettu työttömyyspäiväraha ei kui
tenkaan oikeuta työttömyyslisään. 

Työttömyyslisä lasketaan kertomalla eläkkeen 
määrä työttömyyskuukausien lukumäärällä ja ja
kamalla tulo luvulla, joka saadaan vähentämällä 
työttömyyskuukausien lukumäärä niiden täysien 
kuukausien lukumäärästä, jotka sisältyvät aikaan 
työntekijän 23 vuoden iän täyttämisestä, kuiten
kin aikaisintaan 1 päivästä heinäkuuta 1962, 65 
vuoden iän saavuttamiseen. Työttömyyskuukau
det määrätään täysinä kuukausina niiden päivien 
yhteenlasketun lukumäärän perusteella, joilta 
työntekijä on saanut 1 momentin mukaan työttö
myyslisään oikeuttavaa ansioon suhteutettua 
työttömyyspäivärahaa, ja lukemalla kuukauteen 
22 päivää. 

8 § 

Sen estämättä, mitä 1 ja 5 momentissa on 
säädetty, eläkkeitä yhteensovitettaessa ei oteta 
huomioon taparurmavakuutuslakiin, liikenneva
kuutuslakiin tai sotilasvammalakiin perustuvaa 
sellaista korvausta, jota työntekijä on saanut 
vähintään 3 vuoden ajan välittömästi ennen elä
ketapahrumaa, siltä osin kuin korvaus ei ylitä 
eläketapahtumaa edeltänyttä tasoa vastaavaa kor
vausta, eikä tällaiseen korvaukseen perustuvaa 
perhe-eläkettä. Uutena eläketapahtumana ei täl
löin pidetä työttömyyseläkkeen muuttumista työ
kyvyttömyyseläkkeeksi, työkyvyttömyyseläkkeen 
muuttumista vanhuuseläkkeeksi eikä oikeuden 
syntymistä perhe-eläkkeen saamiseen eläkkeen
saajan jälkeen. Niin ikään ei oteta eläkkeitä 
yhteensovitettaessa huomioon sellaista sotilas
vammalain mukaista korvausta, joka perustuu 
vuosien 1939-45 sodissa saatuun vammaan. 

Sen estämättä, mitä 1 ja 5 momentissa on 
säädetty, eläkkeitä yhteensovitettaessa ei oteta 
huomioon tapaturmavakuutuslakiin (608/ 48), 
liikennevakuutuslakiin (279 1 59) tai sotilas
vammalakiin ( 404 1 48) perustuvaa sellaista kor
vausta, jota työntekijä on saanut vähintään kol
men vuoden ajan välittömästi ennen eläketapah
tumaa, siltä osin kuin korvaus ei ylitä eläketapah
tumaa edeltänyttä tasoa vastaavaa korvausta eikä 
tällaiseen korvaukseen perustuvaa perhe-eläkettä. 
Uutena eläketapahtumana ei tällöin pidetä työt
tömyyseläkkeen muuttumista työkyvyttömyys
eläkkeeksi, osaeläkkeenä myönnetyn työkyvyttö
myyseläkkeen muuttumista työttömyyseläkkeek
si, työkyvyttömyyseläkkeen muuttumista van
huuseläkkeeksi eikä oikeuden syntymistä perhe
eläkkeen saamiseen eläkkeensaajan jälkeen. Niin 
ikään ei oteta eläkkeitä yhteen sovitettaessa huo
mioon sellaista sotilasvammalain mukaista kor
vausta, joka perustuu vuosien 1939-1945 sodis
sa saatuun vammaan. 

8 a § 

Jos vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeen saa
jalle myönnetään 8 §:n 1 momentissa tarkoitettu 

Jos vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeen saa
jalle myönnetään 8 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
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eläke, elinkorko tai jatkuva korvaus, toimitetaan 
8 §:n 1 momentin mukainen yhteensovitus uu
delleen. Yhteensovituksen johdosta eläkettä vä
hennetään kuitenkin vain sen verran, että sano
tussa momentissa tarkoitettujen etuuksien yhteis
määrä pysyy vähintään yhtä suurena kuin se olisi, 
jollei oikeutta tämän momentin ensimmäisessä 
virkkeessä tarkoitettuun eläkkeeseen, elinkorkoon 
tai jatkuvaan korvaukseen olisi ollut. Sama kos
kee 8 §:n 5 momentin mukaista yhteensovitusta, 
jos perhe-eläkkeen saajalle myönnetään mainitun 
momentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettu 
eläke tai jatkuva korvaus. Samoin toimitetaan 
8 §:.n 1 momentin mukainen yhteensovitus uu
delleen, kun eläkettä tarkistetaan 5 b tai 7 c §:n 
mukaisesti. Niin ikään toimitetaan 8 §:n 5 mo
mentin mukainen yhteensovitus uudelleen, kun 
edunsaajana oleva lapsi täyttää 16 vuotta tai muu 
edunsaaja kuin 16 vuotta täyttänyt lapsi lakkaa 
olemasta edunsaajana, jos eläkkeen määrä siten 
suurenee. Hakemuksesta toimitetaan 8 §:n mu
kainen yhteensovitus myös uudelleen, jos siihen 
vaikuttaneen päivärahan, muun eläkkeen, elin
koron tai jatkuvan korvauksen määrä on olennai
sesti muuttunut. 

12 a § 
Tämän lain ja lyhytaikaisissa työsuhteissa ole

vien työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa 
harjoittaville eläkelaitoksille, merimieseläkelaissa 
tarkoitetulle merimieseläkekassalle sekä kunnal
listen viranhaltijain ja työntekijäin eläkelaissa 
tarkoitetulle kunnalliselle eläkelaitokselle työttö
myysajan huomioon ottamisesta aiheutuvan vas
tuun ja kulujen peittämiseksi tulee valtakunnalli
sista työttömyyskassoista annetussa laissa tarkoite
tun työttömyyskassojen keskuskassan sosiaali- ja 
terveysministeriön asettamassa määräajassa vuo
sittain suorittaa eläketurvakeskukselle vakuutus
maksu, joka lasketaan sosiaali- ja terveysminsite
riön vahvistamana prosenttimääränä keskuskassan 
tukimaksuista. Määräosa on vahvistettava siten, 
että vakuutusmaksuna arvion mukaan kertyy sa
ma määrä, joka saataisiin, jos 7 b §:ssä tarkoitet
tuja työttömyysavustuksia vastaavista palkoista 
suoritettaisiin tämän lain mukaista keskimääräis
tä vakuutusmaksua vastaava maksu. Eläketurva
keskuksen ja työttömyyskassojen keskuskassan yh
teisestä esityksestä sosiaali- ja terveysministeriö 
voi määrätä suoritettavaksi edellä sanotun vakuu
tusmaksun ennakkoa. 

Ehdotus 

eläke, elinkorko tai jatkuva korvaus, toimitetaan 
8 §:n 1 momentin mukainen yhteensovitus uu
delleen. Yhteensovituksen johdosta eläkettä vä
hennetään kuitenkin vain sen verran, että sano
tussa momentissa tarkoitettujen etuuksien yhteis
määrä pysyy vähintään yhtä suurena kuin se olisi, 
jollei oikeutta tämän momentin ensimmäisessä 
virkkeessä tarkoitettuun eläkkeeseen, elinkorkoon 
tai jatkuvaan korvaukseen olisi ollut. Sama kos
kee 8 §:n 5 momentin mukaista yhteensovitusta, 
jos perhe-eläkkeen saajalle myönnetään mainitun 
momentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettu 
eläke tai jatkuva korvaus. Samoin toimitetaan 
8 §:n 1 momentin mukainen yhteensovitus uu
delleen, kun osaeläkkeenä maksettava työkyvyt
tömyyseläke muutetaan työttömyyseläkkeeksi tai 
kun eläkettä tarkistetaan 5 b tai 7 c §:n mukai
sesti. Niin ikään toimitetaan 8 §:n 5 momentin 
mukainen yhteensovitus uudelleen, kun edun
saajana oleva lapsi täyttää 16 vuotta tai muu 
edunsaaja kuin 16 vuotta täyttänyt lapsi lakkaa 
olemasta edunsaajana, jos eläkkeen määrä siten 
suurenee. Hakemuksesta toimitetaan 8 §:n mu
kainen yhteensovitus uudelleen myös, jos siihen 
vaikuttaneen päivärahan, muun eläkkeen, elin
koron tai jatkuvan korvauksen määrä on olennai
sesti muuttunut. 

12 a § 
Tämän lain ja lyhytaikaisissa työsuhteissa ole

vien työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa 
harjoittaville eläkelaitoksille, merimieseläkelaissa 
tarkoitetulle merimieseläkekassalle sekä kunnal
listen viranhaltijain ja työntekijäin eläkelaissa 
tarkoitetulle kunnalliselle eläkelaitokselle työttö
myysajan huomioon ottamisesta aiheutuvan vas
tuun ja kulujen peittämiseksi tulee työttömyys
kassalaissa (603/84) tarkoitetun työttömyyskasso
jen keskuskassan sosiaali- ja terveysministeriön 
asettamassa määräajassa suorittaa vuosittain elä
keturvakeskukselle vakuutusmaksu, joka laske
taan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamana 
prosenttimääränä keskuskassan tukimaksuista. 
Määräosa on vahvistettava siten, että vakuutus
maksuna arvion mukaan kertyy sama määrä, joka 
saataisiin, jos 7 b §:ssä tarkoitettua ansioon suh
teutettua päivärahaa vastaavista palkoista suori
tettaisiin tämän lain mukaista keskimääräistä va
kuutusmaksua vastaava maksu. Eläketurvakes
kuksen ja työttömyyskassojen keskuskassan yhtei
sestä esityksestä sosiaali- ja terveysministeriö voi 
määrätä suoritettavaksi edellä sanotun vakuutus
maksun ennakkoa. 
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Vakuutusmaksuna 1 momentin mukaan saa
dut varat eläketurvakeskus hyvittää eläkelaitoksil
le sosiaali- ja terveysministeriön eläketurvakes
kuksen esityksessä vahvistamien perusteiden mu
kaan. 

17 § 
Työnantaja on velvollinen antamaan eläkelai

tokselle, eläketurvakeskukselle ja tämän lain mu
kaiselle valitusviranomaiselle kaikki ne tiedot, 
jotka ovat tarpeen tämän lain täytäntöönpanoa 
varten. Sanotuilla laitoksilla on oikeus tarkastaa 
työnantajan kirjoista tietojen oikeellisuus. Siltä 
osin kuin työnantaja jättää sanotut tiedot toimit
tamatta tai toimittaa ne myöhemmin kuin ase
tuksessa tarkemmin säädetään, työnantajalle 
määrätään arvion perusteella enintään kaksinker
taiseksi korotettu vakuutusmaksu, jollei ole eri
tyistä syytä luopua korotuksen määräämisestä. 
Eläketurvakeskus antaa tarvittaessa tarkemmat 
ohjeet korotuksen määräämisestä ja siitä luopu
misesta. Mitä edellä on säädetty työnantajasta, 
koskee soveltuvin osin myös valtakunnallista työt
tömyyskassoista annetussa laissa tarkoitettua työt
tömyyskassaa. 

Ehdotus 

Vakuutusmaksuna 1 momentin mukaan saa
dut varat eläketurvakeskus hyvittää eläkelaitoksil
le sosiaali- ja terveysministeriön eläketurvakes· 
kuksen esityksestä vahvistamien perusteiden mu· 
kaan. 

17 § 
Työnantaja on velvollinen antamaan eläkelai

tokselle, eläketurvakeskukselle ja tämän lain mu
kaiselle valitusviranomaiselle kaikki ne tiedot, 
jotka ovat tarpeen tämän lain täytäntöönpanoa 
varten. Sanotuilla laitoksilla on oikeus tarkastaa 
työnantajan kirjoista tietojen oikeellisuus. Siltä 
osin kuin työnantaja jättää sanotut tiedot toimit
tamatta tai toimittaa ne myöhemmin kuin ase
tuksessa tarkemmin säädetään, työnantajalle 
määrätään arvion perusteella enintään kaksinker
taiseksi korotettu vakuutusmaksu, jollei ole eri
tyistä syytä luopua korotuksen määräämisestä. 
Eläketurvakeskus antaa tarvittaessa tarkemmat 
ohjeet korotuksen määräämisestä ja siitä luopu
misesta. Mitä edellä on säädetty työnantajasta, 
koskee soveltuvin osin myös työttömyyskassalaissa 
tarkoitettua työttömyyskassaa. 

19 a § 

Jos työntekijä on saanut työllisyyslain mukaista 
työttömyyskorvausta tai valtakunnallisista työttö
myyskassoista annetun lain mukaista päiväavus
tusta samalta ajalta, juolta hänelle myönnetään 
eläkettä takautuvasti, eläkelaitoksen on työvoi
matoimikunnan tai työttömyyskassan vaatimuk
sesta suoritettava takautuvasti maksettava eläke 
työvoimatoimikunnalle tai työttömyyskassalle sil
tä osin kuin se vastaa samalta ajalta maksetun 
työttömyyskorvauksen tai päiväavustuksen mää
rää. 

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 
eläkelaitokselle vähintään kaksi viikkoa ennen 
eläkkeen maksupäivää. 

Jos työntekijä on saanut työttömyysturvalain 
mukaista työttömyyspäivärahaa samalta ajalta, 
jolta hänelle myönnetään eläkettä takautuvasti, 
eläkelaitoksen on työttömyyskassan tai sosiaaliva
kuutustoimzkunnan vaatimuksesta suoritettava 
takautuvasti maksettava eläke työttömyyskassalle 
tai sosiaalivakuutustoimzkunnalle siltä osin kuin 
se vastaa samalta ajalta maksetun työttömyyspäi
värahan määrää. 

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

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1985, kuitenkin siten, että 

sitä sovelletaan 1 päivästä tammzkuuta 1985 
lukien. 
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2 . 

Ehdotus 

Laskettaessa 4 c §:n 1 momentissa tarkoitettua 
200 päivää otetaan huomioon myös ennen tämän 
lain voimaantuloa suoritetut työttömyysavustus
tai työttömyyskorvauspäivät ja laskettaessa an
sioon suhteutetun päivärahan enimmäisaikaa ote
taan vastaavasti huomioon lain voimaantuloa 
edeltäneeltä ajalta suoritetut työttömyysavustus
päivät. 

Laki 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa 
työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 7 §:n 1 momentti, 

sellaisena kuin se on 10 päivänä huhtikuuta 1981 annetussa laissa (258/81), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

7 § 
Jos työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeutettu 

työntekijä on työkyvyttömyyden pääasiallisena 
syynä olevan sairauden, vian tai vamman saamis
ta lähinnä edeltäneen 540 sellaisen päivän aika
na, joilta hän ei ole saanut valtakunnallisista 
työttömyyskassoista annetun lain (125/34) mu
kaista päiväavustusta eikä opintovapaalaissa 
(273/79) tarkoitettua opintovapaata, tässä laissa 
tarkoitetussa työssä ansainnut vähintään 800 
markkaa, luetaan eläkkeeseen oikeuttavaksi myös 
se palkka, jonka hän työkyvyttömyyden alkami
sesta lukien olisi ansainnut eläkeikään mennessä. 
Samoin menetellään, jos naispuolisella työnteki
jällä on työkyvyttömyyden pääasiallisena syynä 
olevan sairauden, vian tai vamman saamista välit
tömästi edeltäneen enintään yhdeksän vuoden 
ajan ollut työntekijäin eläkelain 4 §:n 5 momen
tissa tarkoitettu, kolmea vuotta nuorempi lapsi ja 
sanottuna aikana on päättynyt 1 virkkeessä tar
koitettu 540 päivän ajanjakso, jollei eläkeiän 
saavuttamiseen jäljellä olevaa aikaa tai sitä vastaa
vaa ansiota ilman sanotun Iapsenhoitoajan huo
mioon ottamista ole luettava eläkkeeseen oikeut
tavaksi muun työ- tai virkasuhteen taikka yrittä
jätoiminnan perusteella. Edellä sanotun palkan 
vuotuinen määrä edellytetään samaksi työnteki
jäin eläkelain 9 §:n korjatuksi markkamääräksi, 
josta työntekijän työsuhteen perusteella on keski
määrin suoritettu tämän lain mukainen vakuu-

Ehdotus 

7 § 
Jos työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeutettu 

työntekijä on työkyvyttömyyden pääasiallisena 
syynä olevan sairauden, vian tai vamman saamis
ta lähinnä edeltäneen 540 sellaisen päivän aika
na, joilta hän ei ole saanut työttömyysturvalain 
(602/84) mukaista ansioon suhteutettua päivära
haa eikä opintovapaalaissa (273/79) tarkoitettua 
opintovapaata, tässä laissa tarkoitetussa työssä 
ansainnut vähintään 800 markkaa, luetaan eläk
keeseen oikeuttavaksi myös se palkka, jonka hän 
työkyvyttömyyden alkamisesta lukien olisi an
sainnut eläkeikään mennessä. Samoin menetel
lään, jos naispuolisella työntekijällä on työkyvyt
tömyyden pääasiallisena syynä olevan sairauden, 
vian tai vamman saamista välittömästi edeltäneen 
enintään yhdeksän vuoden ajan ollut työntekijäin 
eläkelain 4 §:n 5 momentissa tarkoitettu, kolmea 
vuotta nuorempi lapsi ja sanottuna aikana on 
päättynyt ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettu 
540 päivän ajanjakso, jollei eläkeiän saavuttami
seen jäljellä olevaa aikaa tai sitä vastaavaa ansiota 
ilman sanotun Iapsenhoitoajan huomioon otta
mista ole luettava eläkkeeseen oikeuttavaksi 
muun työ- tai virkasuhteen taikka yrittäjätoimin
nan perusteella. Edellä sanotun palkan vuotui
nen määrä edellytetään samaksi työntekijäin elä
kelain 9 §:n mukaan korjatuksi markkamääräksi, 
josta työntekijäin työsuhteen perusteella on kes
kimäärin suoritettu tämän lain mukainen vakuu-
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tusmaksu niinä kalenterivuosina, joina hän tässä 
laissa tarkoitetussa työssä on ansainnut vähintään 
800 markkaa tai, jollei hän minään kalenterivuo
tena ole ansainnut vähintään sanottua määrää, 
samaksi kuin mainittu rajamäärä. Ennen 23 vuo
den iän täyttämistä ansaitut palkat otetaan kui
tenkin huomioon vain, jos ne on ansaittu sinä 
kalenterivuotena, jona työkyvyttömyyden pää
asiallisena syynä oleva sairaus, vika tai vamma on 
saatu, tai jona edellä toisessa virkkeessä tarkoitet
tu 540 päivän ajanjakso on päättynyt tahi kolme
na sitä välittömästi edeltäneenä kalenterivuotena. 
Laskettaessa edellä tarkoitettua markkamäärää, 
josta keskimäärin on suoritettu vakuutusmaksu, 
ei oteta huomioon aikaan, jolta työntekijä on 
ennen eläketapahtumaa välittömästi edeltäneen 
kalenterivuoden alkua saanut valtakunnallisista 
työttömyyskassoista annetun lain mukaista päivä
avustusta. Markkamäärän laskemisesta säädetään 
tarkemmin asetuksella. 

3. 

Ehdotus 

tusmaksu niinä kalenterivuosina, joina hän tässä 
laissa tarkoitetussa työssä on ansainnut vähintään 
800 markkaa tai, jollei hän minään kalenterivuo
tena ole ansainnut vähintään sanottua määrää, 
samaksi kuin mainittu rajamäärä. Ennen 23 vuo
den iän täyttämistä ansaitut palkat otetaan kui
tenkin huomioon vain, jos ne on ansaittu sinä 
kalenterivuotena, jona työkyvyttömyyden pää
asiallisena syynä oleva sairaus, vika tai vamma on 
saatu, tai jona edellä toisessa virkkeessä tarkoitet
tu 540 päivän ajanjakso on päättynyt talli kolme
na sitä välittömästi edeltäneenä kalenterivuotena. 
Laskettaessa edellä tarkoitettua markkamäärää, 
josta keskimäärin on suoritettu vakuutusmaksu, 
ei oteta huomioon aikaa, jolta työntekijä on 
ennen eläketapahtumaa välittömästi edeltäneen 
kalenterivuoden alkua saanut työttömyysturva
lain mukaista ansioon suhteutettua päivärahaa. 
Markkamäärän laskemisesta säädetään tarkemmin 
asetuksella. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1985, kuitenkin siten, että sitä 

sovelletaan 1 päivästä tammtkuuta 1985 lukien. 
Tässä laissa säädetyt markkamäärät vastaavat 

vuodelle 1962 vahvistettua palkkaindekstlukua. 

Laki 
merimieseläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieselä
kelain 12 §:n 1 momentti ja 15 e §, 

sellaisina kuin ne ovat 12 §:n 1 momentti 9 päivänä tammikuuta 1981 annetussa laissa (11 81) ja 
15 e § 18 päivänä huhtikuuta 1980 annetussa laissa (280/80), osittain muutettuna mainitulla 9 
päivänä tammikuuta 1981 annetulla lailla ja 13 päivänä marraskuuta 1981 ja 16 päivänä joulukuuta 
1983 annetuilla laeilla (746/81 ja 956/83) näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

12 § 
Jos työkyvyttömyys on alkanut ennen kuin 

työsuhteen päättymisestä on kulunut 360 sellaista 
päivää, joilta työntekijä ei ole saanut valtakun
nallista työttömyyskassoista annetun lain mukais
ta päiväavustusta eikä opintovapaalaissa (273 1 79) 
tarkoitettua opintovapaata, luetaan 15 §:n mu
kaista työkyvyttömyyseläkettä määrättäessä mak
sukuukausiksi myös työkyvyttömyyden alkamisen 

Ehdotus 

12 § 
Jos työkyvyttömyys on alkanut ennen kuin 

työsuhteen päättymisestä on kulunut 360 sellaista 
päivää, joilta työntekijä ei ole saanut työttömyys
turvalain (602 1 84) mukaista ansioon suhteutet
tua työttömyyspäivärahaa eikä opintovapaalaissa 
(273/79) tarkoitettua opintovapaata, luetaan 15 
§:n mukaista työkyvyttömyyseläkettä määrättäes
sä maksukuukausiksi myös työkyvyttömyyden al-
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ja 14 §:n 1 momentissa säädetyn eläkeiän täyttä
misen välinen aika. Jollei tämä työsuhde ole 
jatkunut neljää kuukautta, luetaan sen perusteel
la maksukuukausiksi eläkeiän saavuttamiseen jäl
jellä oleva aika vain sikäli kuin työntekijällä ei ole 
ennen tätä työsuhdetta alkaneen työ- tai virka
suhteen taikka yrittäjätoiminnan perusteella oi
keutta lain tai julkisen eläkesäännön mukaiseen 
sellaiseen eläketurvaan, jonka mukaan maksetta
vaa työkyvyttömyyseläkettä määrättäessä sanottu 
aika tai sitä vastaava ansio jo otetaan huomioon. 
Niin ikään luetaan naispuolisen työntekijän työ
kyvyttömyyseläkettä määrättäessä maksukuukau
siksi eläkeiän saavuttamiseen jäljellä oleva aika, 
jos hänellä on edellä sanottujen 360 päivän 
täyttymisen ja työkyvyttömyyden alkamisen väli
sen ajan, joka saa olla enintään yhdeksän vuotta, 
ollut 15 a §:ssä tarkoitettu, kolmea vuotta nuo
rempi lapsi, ei kuitenkaan, jos eläkeiän saavutta
miseen jäljellä oleva aika tai sitä vastaava ansio 
on ilman sanotun Iapsenhoitoajan huomioon 
ottamista luettava eläkkeeseen oikeuttavaksi 
muun työ- tai virkasuhteen taikka yrittäjätoimin
nan perusteella. Jollei tällaisen naispuolisen työn
tekijän työsuhde ole jatkunut neljää kuukautta, 
on eläkkeeseen oikeuttavan ajan määräämisestä 
soveltuvin osin voimassa, mitä edellä tässä mo
mentissa on säädetty. 

15 e § 
Oikeus saada työttömyyseläkettä on 60 vuotta 

täyttäneellä vakuutetulla, joka esittää työvoima
viranomaisen todistuksen siitä, ettei hänelle voi
da osoittaa sellaista työtä, jonka vastaanottami
sesta hän ei voi kieltäytyä menettämättä oikeut
taan työllisyyslain mukaiseen työttömyyskorvauk
seen, sekä siitä, että hän laskettuna päivästä, joka 
on aikaisintaan kuukautta ennen edellä sanotun 
todistuksen antamispäivää, on 60 viimeksi kulu
neen viikon aikana saanut valtakunnallisista työt
tömyyskassoista annetun lain mukaista päiväavus
tusta tai työllisyyslain mukaista työttömyyskor
vausta yhteensä vähintään 200 päivältä taikka 
ettei hänellä valtakunnallista työttömyyskassoista 
annetun lain enimmäisavustusta koskevien sään
nösten mukaan enää ole oikeutta päiväavustuk
seen. Työttömyyseläkkeestä ja työttömyyseläk
keen saajasta on jäljempänä mainituin poikkeuk
sin soveltuvin osin muutoin voimassa, mitä työ
kyvyttömyyseläkkeestä ja sen saajasta on säädetty. 

Ehdotus 

kamisen ja 14 §:n 1 momentissa säädetyn elä
keiän täyttämisen välinen aika. Jollei tämä työ
suhde ole jatkunut neljää kuukautta, luetaan sen 
perusteella maksukuukausiksi eläkeiän saavutta
miseen jäljellä oleva aika vain sikäli kuin työnte
kijällä ei ole ennen tätä työsuhdetta alkaneen 
työ- tai virkasuhteen taikka yrittäjätoiminnan 
perusteella oikeutta lain tai julkisen eläkesään
nön mukaiseen sellaiseen eläketurvaan, jonka 
mukaan maksettavaa työkyvyttömyyseläkettä 
määrättäessä sanottu aika tai sitä vastaava ansio jo 
otetaan huomioon. Niin ikään luetaan naispuoli
sen työntekijän työkyvyttömyyseläkettä määrättä
essä maksukuukausiksi eläkeiän saavuttamiseen 
jäljellä oleva aika, jos hänellä on edellä sanottu
jen 360 päivän täyttymisen ja työkyvyttömyyden 
alkamisen välisen ajan, joka saa olla enintään 
yhdeksän vuotta, ollut 15 a §:ssä tarkoitettu, 
kolmea vuotta nuorempi lapsi, ei kuitenkaan, jos 
eläkeiän saavuttamiseen jäljellä oleva aika tai sitä 
vastaava ansio on ilman sanotun Iapsenhoitoajan 
huomioon ottamista luettava eläkkeeseen oikeut
tavaksi muun työ- tai virkasuhteen taikka yrittä
jätoiminnan perusteella. Jollei tällaisen naispuo
lisen työntekijän työsuhde ole jatkunut neljää 
kuukautta, on eläkkeeseen oikeuttavan ajan mää
räämisestä soveltuvin osin voimassa, mitä edellä 
tässä momentissa on säädetty. 

15 e § 
Oikeus saada työttömyyseläkettä on 60 vuotta 

täyttäneellä pitkäatkaisesti työttömällä työnteki
jällä, joka esittää työvoimaviranomaisen todistuk
sen siitä, että hän on työttömänä työnhakijana 
työvoimatoimistossa ja ettei hänelle voida osoit
taa sellaista työtä, jonka vastaanottamisesta hän 
ei voi kieltäytyä menettämättä oikeuttaan työttö
myysturvalain mukaiseen työttömyyspäivärahaan. 
Työttömyyseläkkeen saamisen edellytyksenä on 
lisäksi, että työntektjä esittää kansaneläkelaitok
sen tai työttömyyskassan antaman todistuksen 
stitä, että hän laskettuna päivästä, joka on aikai
sintaan kuukautta ennen työvoimaviranomaisen 
todistuksen 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. 
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Työttömyyseläkettä suoritetaan sen kalenteri
kuukauden alusta lukien, joka ensiksi alkaa sen 
jälkeen, kun kaksi kuukautta on kulunut 1 
momentissa tarkoitetun todistuksen antamisesta 
tai, jos eläke myönnetään päiväavustuksen enim
mäismäärän täyttymisen perusteella, sanotun to
distuksen antamista seuraavan kuukauden alusta 
lukien. Eläkettä ei kuitenkaan ilman pätevää 
syytä suoriteta takautuvasti kuutta kuukautta 
pitemmältä ajalta ennen sen hakemista seuraavaa 
kuukautta. 

Työttömyyseläke on yhtä suuri kuin se tämän 
lain mukainen työkyvyttömyyseläke, joka vakuu
tetulle olisi myönnetty, jos hänellä työttömäksi 
joutuessaan olisi ollut oikeus täyden työkyvyttö
myyseläkkeen saamiseen. Eläkettä määritettäessä 
vakuutetun katsotaan joutuneen työttömäksi sinä 
päivänä, jolta hänelle on ensimmäisen kerran 
suoritettu 1 momentissa tarkoitettuna aikana päi
väavustusta tai työttömyyskorvausta. 

Työttömyyseläke myönnetään toistaiseksi. Elä
ke lakkaa ilman eri päätöstä kuuden kuukauden 
tai asetuksella säädetyn pitemmän ajan kuluttua 
työvoimaviranomaisen todistuksen antamisesta 
lukien, jollei merimieseläkekassalle sitä ennen ole 
toimitettu työvoimaviranomaisen antamaa uutta 
todistusta siitä, ettei eläkkeensaajalle voida osoit
taa 1 momentissa tarkoitettua työtä. Jos eläkkeen 
lakkaamisen jälkeen työttömyys jatkuu tai alkaa 
uudelleen, eläkettä ryhdytään maksamaan samo
jen perusteiden mukaan kuin aikaisempaakin 
eläkettä, jollei eläkkeen lakkaamisesta ole kulu
nut kahta vuotta pitempää aikaa. Tällöin 1 
momenttia sovellettaessa eläkkeelläolon aika rin
nastetaan korvauspäiviin. Jos todistuksesta käy 
ilmi, ettei hakijalle ole väliaikana maksettu työt
tömyysavustusta tai -korvausta, eläkettä suorite
taan todistuksen antamista seuraavan kuukauden 
alusta. 

Ehdotus 

Työttömyyseläkettä suoritetaan sen kalenteri
kuukauden alusta, joka ensiksi alkaa sen jälkeen, 
kun kaksi kuukautta on kulunut 1 momentissa 
tarkoitetun kansanelå"kelaitoksen tai työttömyys
kassan todistuksen antamisesta tai, jos eläke 
myönnetään ansioon suhteutetun työttömyyspäi
värahan enimmäismäärän täyttymisen perusteel
la, sitä koskevan todistuksen antamista seuraavan 
kuukauden alusta. Eläkettä ei kuitenkaan ilman 
pätevää syytä suoriteta takautuvasti kuutta kuu
kautta pitemmältä ajalta ennen sen hakemista 
seuraavaa kuukautta. jollei tässä pykälässä muuta 
säädetä, työttömyyseläkkeestä ja sen saajasta on 
soveltuvin osin voimassa, mitä työkyvyttömyys
eläkkeestä ja sen saajasta on säädetty. 

Työttömyyseläke on yhtä suuri kuin se tämän 
lain mukainen työkyvyttömyyseläke, joka työnte
kijälle olisi myönnetty, jos hänellä työttömäksi 
joutuessaan olisi oikeus täyden työkyvyttömyys
eläkkeen saamiseen. Eläkettä miiårättilessä työn
tekiJän katsotaan joutuneen työttömäksi sinä päi
vänä, jolta hänelle on ensimmäisen kerran suori
tettu 1 momentissa tarkoitettuna 60 vti'kon aika
na työttömyyspäivärahaa. 

Työttömyyseläke myönnetään toistaiseksi. 
Työttömyyseläkettä ei kuitenkaan makseta: 

1) kalenten'kuukaudelta, jonka aikana eläk
keensaaJa ulkomailla oleskelun tai muun vastaa
van syyn Johdosta ei voi ottaa vastaan työtä; 

2) kalenten'kuukaudelta, jonka aikana eläk
keensaaJa on ansiotyössä ansaiten vähintään työn
tekijäin eläkelain 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitetun markkamiiåriln kaksinkertaisena kuu
kaudessa; eikä 

3) sitä seuraavalta kalenterikuukaudelta, jonka 
at'kana eläkkeensaaja on kieltäytynyt vastaanotta
masta työvoimaviranomaisen hänelle osoittamaa 
1 momentissa tarkoitettua vähintään kuukauden 
Jatkuvaa työtä. 

Työvoimaviranomaisen on annettuaan 1 mo
mentissa tarkoitetun todistuksen kuuden kuu
kauden väliajoin tarkastettava, onko eläkkeensaa
jalle osoitettavissa työtä. jos työtä on osoitettavis
sa työttömyyseläkkeensaaJalle, työvoimavirano
maisen on ilmoitettava siitä eläketurvakeskuksel
le. 

Saatuaan tietää seikasta, Jonka perusteella elä
kettä ei 4 momentin mukaan saisi maksaa, elä
kelaitos keskeyttää eläkkeen maksamisen seuraa
vasta mahdollisesta maksujaksosta alkaen, Jos syy 
eläkkeen keskeyttämiseen on edelleen olemassa. 
jos eläkettä ei 4 momentin perusteella olisi saatu 
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Jos vakuutettu tulee työttömyyseläkettä saades
saan 15 §:ssä tai 17 §:n 1 moemntissa edellytetyl
lä tavalla pitkäaikaisesti työkyvyttömäksi, eläke 
muutetaan hakemuksesta työkyvyttömyyseläk
keeksi lähinnä seuraavasta mahdollisesta eräänty
mispalvasta. Täysi työkyvyttömyyseläke määrä
tään tällöin maksetun työttömyyseläkkeen suu
ruiseksi. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty 
työttömyyseläkkeen edellytyksenä olevasta alaikä
rajasta, työttömyyseläkettä on oikeus myös saada 
vuonna 1929 tai sitä ennen syntyneellä vakuute
tulla. 

Eläkekassan hyväksymän selvityksen perusteella 
eläke voidaan työttömyyden jatkuessa myöntää 
myös takautuvasti enintään kuuden kuukauden 
ajalta. 

5 438401221V 

Ehdotus 

maksaa, eläkelaitos peni maksetun eläkkeen ta
kaisin. jos eläkettä ei ole perittävä takaisin kol
mea kuukautta pitemmältä ajalta, eläkelaitos voi 
en·tyisestä syystä luopua takaisinpentmästä. Eläke 
voidaan penii takaisin myös kuittaamaila se vas
taisista eläke-enstä. 

Keskeytettyä työttömyyseläkettä ryhdytään ha
kemuksesta uudestaan maksamaan szitä lukien, 
kun työntekijällä on oikeus saada eläkettä, ei 
kuitenkaan takautuvasti kuutta kuukautta pitem
mältä ajalta ennen hakemusta eikä 4 momentin 3 
kohdassa tarkoitettua kieltäytymistä välittömästi 
seuranneelta kalentenkuukaudelta. Hakemuk
seen on liitettävä 1 momentzssa tarkoitettu työ
voimaviranomazsen todistus. jos kuitenkin kes
keytetyn eläkkeen uudelleenmaksamzsta ei ole 
haettu yhden vuoden kuluessa, eläke katsotaan 
ilman en· päätöstä lakanneeksi keskeyttämzsajan
kohdasta lukien. 

jos työkyvyttömyyseläkettä 16 §:n 3 momen
tin vzimeisen virkkeen mukazsesti saava työntekijä 
täyttää työttömyyseläkkeen saamzsen edellytyk
set, eläke muutetaan hakemuksesta työttömyys
eläkkeeksi, jonka määrä on yhtä suun·, kuin se 
työkyvyttömyyseläke, jonka hän olisi saanut, jos 
sanottu eläke olzsi muutettu täydeksi työkyvyttö
myyseläkkeeksi. jos työttömyyseläke myönnetään 
samalta ajalta, jolta on maksettu eläkettä 16 §:n 
3 momentin viimezsen virkkeen mukaisesti, kat
sotaan tämä eläke työttömyyseläkkeen osasuori
tukseksi. Muutoin sanotusta työttömyyseläkkees
tä on voimassa, mitå. 2 momentissa on säädetty. 

Jos työnteki.Jii tulee työttömyyseläkettä saades
saan 15 §:ssä tai 17 §:n 1 momentissa edellytetyl
lä tavalla pitkäaikaisesti työkyvyttömäksi, eläke 
muutetaan hakemuksesta työkyvyttömyyseläk
keeksi lähinnä seuraavasta mahdollisesta eräänty
mispäivästä. Täysi työkyvyttömyyseläke määrä
tään tällöin maksetun työttömyyseläkkeen suu
ruiseksi. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty 
työttömyyseläkkeen edellytyksenä olevasta alaikä
rajasta, työttömyyseläkettä on oikeus saada myös 
vuonna 1929 tai sitä ennen syntyneellä työnteki
jällä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1985, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan 
1 päivästä tammzkuuta 1985 lukien. 
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4. 

Ehdotus 

Laskettaessa 15 e §:n 1 momentissa tarkoitet
tua 200 päivää otetaan huomioon myös ennen 
tämän lain voimaantuloa suoritetut työttömyys
avustus- tai työttömyyskorvauspäivät ja lasketta
essa ansioon suhteutetun päivärahan enimmäisai
kaa, otetaan vastaavasti huomioon lain voimaan
tuloa edeltä"neeltä" ajalta suoritetut työttömyys
avustuspäivät. 

Laki 
kansaneläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 8 päivänä kesä~~uta 1956 annetun kansaneläkelain 22 c §, 26 §:n 1 momentin 3 kohta, 

31 a §: .39 §:~ 6 momenttt Ja 43 a §:n 2 momentti, 
sellalSl.na kutn ne ~~a~. ~? c § .23 päivänä kesäkuuta 1977 annetussa laissa (496/77), 26 §:n 1 

momenttn 3 kohta. 5 palVana helmtkuuta 1982 annetussa laissa (103/82), 31 a § 18 päivänä kesäkuuta 
1971 ann:tussa latssa (499/71), 3_9 §:n ~ momentti 23 päivänä heinäkuuta 1982 annetussa laissa 
(57~~.8~!. Ja 43 a §:n 2 momenttt 21 pätvänä tammikuuta 1983 annetussa laissa (99/83), ja 

lzsataan muutettuun 43 a §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

22 c § 
Pitkäaikaisesti työttömänä pidetään tätä lakia 

sovellettaessa henkilöä, joka esittää työvoimavira
nomaisen todistuksen siitä, ettei hänelle voida 
osoittaa sellaista työtä, jonka vastaanottamisesta 
hän ei voi kieltäytyä menettämättä oikeuttaan 
työllisyyslain (946 171) mukaiseen työttömyyskor
vaukseen, sekä siitä, että hän laskettuna päivästä, 
joka on aikaisintaan kuukautta ennen edellä 
sanotun todistuksen antamispäivää, on 60 vii
meksi kuluneen viikon aikana saanut valtakun
nallisista työttömyyskassoista annetun lain (125/ 
34) mukaista päi'vä'avustusta tai työllisyyslain mu
kaista työttömyyskorvausta yhteensä vähintään 
200 päivältä taikka ettei hänellä sanotun valta
kunnallista työttömyyskassoista annetun lain 
enimmäisavustusta koskevien säännösten mukaan 
enää ole oikeutta päiväavustukseen. 

Työttömyyseläke myönnetään toistaiseksi. 

Ehdotus 

22 c § 
Pitkäaikaisesti työttömänä pidetään tämän lain 

20 §:n 1 momentin 3 kohtaa sovellettaessa va
kuutettua, joka esittää työvoimaviranomaisen to
distuksen siitä, että' hän on työttömiinä työnhaki
jana työvoimatoimistossa ja ettei hänelle voida 
osoittaa sellaista työtä, jonka vastaanottamisesta 
hän ei voi kieltäytyä menettämättä oikeuttaan 
työttömyysturvalain (602 1 84) mukaiseen työttö
myyspäivä'rahaan. Työttömyyseläkkeen saamisen 
edellytyksenä on lisäksi, että vakuutettu esittää 
kansaneläkelaitoksen tai työttömyyskassan anta
man todistuksen siitä, että hän laskettuna päiväs
tä, joka on aikaisintaan kuukautta ennen työvoi
maviranomaisen todistuksen antamispäivää, on 
60 viimeksi kuluneen viikon aikana saanut työt
tömyysturvalain mukaista työttömyyspäivärahaa 
yhteensä vähintään 200 päivältä taikka ettei hä
nellä työttömyysturvalain 26 §:n 1 ja 3 momen
tin mukaan enää ole oikeutta ansioon suhteutet
tuun päivärahaan. 

Työttömyyseläke myönnetään toistaiseksi. 
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26 § 
Lisäosaa maarattaessä otetaan huomioon va

kuutetun jatkuvasti saama: 

3) liikennevakuutusta koskevien eri lakien mu
kainen työkyvyttömyyseläke ja perhe-eläke; 

31 a § 
Työttömyyseläke lakkaa ilman eri paatosta 

kuuden kuukauden tai asetuksella säädetyn pi
temmän ajan kuluttua työvoimaviranomaisen to
distuksen antamisesta lukien, jollei eläkelaitok
selle sitä ennen ole toimitettu työvoimaviran
omaisen antamaa todistusta siitä, ettei eläkkeen
saajalle voida osoittaa 22 c §:ssä tarkoitettua 
työtä. 

Eläkelaitos voi kuuden kuukauden kuluessa 
siitä ajankohdasta lukien, josta eläke on lakan
nut, määrätä työttömyyden jatkuessa eläkkeen 
maksamisen jälleen aloitettavaksi hyväksymänsä 
selvityksen perusteella ilman 35 §:ssä säädetyssä 
järjestyksessä tehtyä hakemusta. Eläke voidaan 
tällöin määrätä takautuvasti maksettavaksi siltä 
ajalta, jona eläke on ollut lakkautettuna, tahi sen 
osalta. 

Ehdotus 

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 
1 275,22 markkaa kuukaudessa; eikä 

3) sitä seuraavan kalenterzkuukauden alusta, 
jonka arkana eläkkeensaaja on kieltäytynyt vas
taanottamasta työvoimaviranomaisen hänelle 
osoittamaa 1 momentissa tarkoitettua vähintään 
kuukauden jatkuvaa työtä. 

26 § 
Lisäosaa määrättäessä otetaan huomioon va

kuutetun jatkuvasti saama: 

3) liikennevakuutusta koskevien eri lakien mu
kai~en työkyvyttömyyseläke ja perhe-eläke sekä 
ansronmenetyksen korvaus, vrimeksi mainittu 
kuitenkin vain srltä osin kuin sitä maksetaan yli 
vuoden pituiselta ajalta; 

31 a § 
Työvoimaviranomaisen on annettuaan 

22 c §:n 1 momentissa tarkoitetun todistuksen 
kuuden kuukauden väliajoin tarkastettava, onko 
elä~keensa_ajalle osoitettavissa työtä. jos työtä on 
osortettavrssa, työvoimaviranomaisen on ilmoitet
tava sritä kansaneläkelaitokselle. 

Saatuaan tietää serkasta, jonka perusteella elä
kettä ei 22 c §:n 2 momentin mukaan saisi 
maksaa, eläkelaitos keskeyttää eläkkeen maksa
misen seuraavasta mahdollisesta maksujaksosta 
alkaen, jos syy eläkkeen keskeyttämiseen on edel
leen olemassa. jos eläkettä ei 22 c §:n 2 momen
tin perusteella olisi saatu maksaa, eläkelaitos 
peni maksetun eläkkeen takaisin. jos eläkettä ei 
ole perz#ävä takaisin kolmea kuukautta pitem
mältä ajalta, eläkelaitos voi erz.tyisestä syystä luo
pu'!. takaisinperznnästä. Eläke voidaan pena ta
kamn myös kuittaamaila se vastaisista eläke-erzs
tä. 

Keskeytettyä työttömyyseläkettä ryhdytään ha
kemuksesta uudestaan maksamaan stitä lukien, 
kun vakuutetulla on orkeus saada eläkettä. ei 
kuitenkaan takautuvasti kuutta kuukautta pr/em
mältä ajalta ennen hakemusta eikä 22 c §:n 2 
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momentin 3 kohdassa tarkoitettua kieltäytymtstä 
välittömästi seuranneelta kalenterikuukaudelta. 
Hakemukseen on liitettävä 22 c §:n 1 momentis
sa tarkoitettu työvoimaviranomaisen todistus. jos 
kuitenkin keskeytetyn eläkkeen uudelleenmaksa
mista ei ole haettu yhden vuoden kuluessa, eläke 
katsotaan ilman eri päätöstä lakanneeksi keskeyt
tämisajankohdasta lukien. 

Poiketen siitä, mitä kansaneläkelaissa säädetty
jen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkus
tannuksiin annetussa laissa (3481 56) on säädetty 
markkamäärien korottamisesta tai alentamisesta, 
tarkistetaan 22 c §:n 2 momentissa säädettyä 
markkamäärää kalenterivuosittain maan yleisessä 
palkkatasossa tapahtuneiden muutosten johdosta 
sen palkkaindeksiluvun mukaan, joka vuosittain 
vahvistetaan työntektjäi"n eläkelain 9 §:n sovelta
mista varten. 

39 § 

Tämän pykälän 1 momenttia sovellettaessa 
työttömyyseläke myönnetään kuitenkin aikaisin
taan 22 c §:n 1 momentissa mainitun todistuksen 
antamista seuraavan kolmannen kuukauden alus
ta lukien tai, jos eläke myönnetään päiväavustuk
sen enimmäismäärän täyttymisen perusteella, sa
notun todistuksen antamista seuraavan kuukau
den alusta lukien. 

Tämän pykälän 1 momenttia sovellettaessa 
työttömyyseläke myönnetään kuitenkin aikaisin
taan 22 c §:n 1 momentissa mainitun kansanelå"
kelaitoksen tai työttömyyskassan todistuksen an
tamista seuraavan kolmannen kuukauden alusta 
tai, jos eläke myönnetään ansioon suhteutetun 
työttömyyspäivärahan enimmäismäärän täyttymi
sen perusteella, sitä koskevan todistuksen anta
mista seuraavan kuukauden alusta. 

43 a § 

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 
eläkelaitokselle vähintään kaksi viikkoa ennen 
eläkkeen maksupäivää. 

jos vakuutettu on saanut työttömyysturvalain 
mukaista työttömyyspäivärahaa samalta ajalta, 
jolta hänelle myönnetään eläkettä takautuvasti, 
on työttömyyskassan tai sosiaalivakuutustoimi
kunnan vaatimuksesta takautuvasti maksettava 
eläke suoritettava työttömyyskassalle tai sosiaali
vakuutustoimikunnalle siltä osin kuin se vastaa 
samalta ajalta maksetun työttömyyspäivärahan 
määrää". 

Eläke maksetaan työttömyyskassalle tai sosiaali
vakuutustoimikunnalle kuitenkin vain szllä edel
lytyksellä, että työttömyysturvalain 45 §§:n 2 
momentissa tarkoitettu ilmoitus on tehty vähin
tään kaksi viikkoa ennen eläkkeen maksupäivää. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1985, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 1985 lukien. 
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5. 

Ehdotus 

Laskettaessa 22 c §:n 1 momentissa tarkoitet
tua 200 päivää otetaan huomioon myös ennen 
tämän lain voimaantuloa suoritetut työttömyys
avustus- tai työttömyyskorvauspäivät tai lasketta
essa ansioon suhteutetun päivärahan enimmäisai
kaa otetaan vastaavasti huomioon lain voimaan
tuloa edeltäneeltä ajalta suoritetut työttömyys
avustuspäivät. 

Ansionmenetyksen korvaus luetaan kuitenkin 
26 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisesti tuloksi 
kansaneläkkeen lisäosassa vain niissä tapauksissa, 
jolloin ansionmenetyksen korvaus on alkanut 1 
päivänä tammikuuta 1985 tai sen jälkeen. 

Tämän lain 22 c §:n 2 momentissa tarkoitettu 
markkamäärä vastaa työntektjäin eläkelain 9 §:n 
mukaan vuodelle 1984 vahvistettua palkkaindek
silukua. 

Laki 
perhe-eläkelain 15 b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 17 päivänä tammikuuta 1969 annetun perhe-eläkelain 15 b §: n 3 momentin 3, 8 ja 9 

kohta, sellaisina kuin ne ovat 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (105 1 82), ja 
lisätään muutettuun 15 b §:n 3 momenttiin uusi 10 kohta seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

15 b § 

Vuosituloksi ei kuitenkaan lueta: 

3) huoltoapua; 

8) tapaturmavakuutuslain (608/48) mukaista 
haittarahaa; etkä 

9) työ- ja ansiokyvyn palauttamiseksi tai paran
tamiseksi tahi työllisyyskoulutuksesta annetun 
lain (31/76) perusteella koulutuksen ajalta mak
settavaa eruutta. 

Vuosituloksi ei kuitenkaan lueta: 

3) toimeentulo tukea; 

8) tapaturmavakuutuslain ( 608148) mukaista 
haittarahaa; 

9) työ- ja ansiokyvyn palauttamiseksi tai paran
tamiseksi tahi työllisyyskoulutuksesta annetun 
lain (31176) perusteella koulutuksen ajalta mak
settavaa etuutta; etkä 

1 0) lasten, vanhusten ja vammaisten kotihoi
don tukea. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1985, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 1985. 
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6. 
Laki 

rintamasotilaseläkelain 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkelain 8 §:n 3 momentin 4, 10 

ja 11 kohta sekä 5 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 3 momentin 4 kohta ja 5 momentti 30 päivänä joulukuuta 1982 

annetussa laissa (1084/82) sekä 3 momentin 10 ja 11 kohta 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa 
laissa (106/82), ja 

liså"tään muutettuun 8 §:n 3 momenttiin uusi 12 kohta seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

8 § 

Vuosituloksi ei lueta: 

4) huoltoapua; 

10) tapaturmavakuutuslain (608/48) mukaista 
haittarahaa; eikä 

11) työ- ja ansiokyvyn palauttamiseksi tai pa
rantamiseksi tahi työllisyyskoulutuksesta annetun 
lain (31176) perusteella koulutuksen ajalta mak
settavaa etuutta. 

Työtuloksi katsotaan palkkatulo sekä se osa 
liike- ja ammattitulosta tai maatilataloudesta 
taikka muusta ansiotoiminnasta saadusta tulosta, 
jota on pidettävä kohtuullisena korvauksena 
edellä tarkoitetussa ansiotoiminnassa suoritetusta 
työstä. Työtuloksi katsotaan myös työkyvyttömyy
den perusteella maksettava päiväraha tai tähän 
rinnastettava ansionmenetyksen korvaus sekä 
työllisyyslain mukainen työttömyyskorvaus ja val
takunnallisista työttömyyskassoista annetun lain 
mukainen päiväavustus. 

Vuosituloksi ei lueta 

4) toimeentulotukea; 

10) tapaturmavakuutuslain ( 608/48) mukaista 
haittarahaa; 

11) työ- ja ansiokyvyn palauttamiseksi tai pa
rantamiseksi tahi työllisyyskoulutuksesta annetun 
lain (31176) perusteella koulutuksen ajalta mak
settavaa etuutta; eikä 

12) lasten, vanhusten ja vammaisten kotihoi
don tukea. 

Työtuloksi katsotaan palkkatulo sekä se osa 
liike- ja ammattitulosta tai maatilataloudesta 
taikka muusta ansiotoiminnasta saadusta tulosta, 
jota on pidettävä kohtuullisena korvauksena 
edellä tarkoitetussa ansiotoiminnassa suoritetusta 
työstä. Työtuloksi katsotaan myös työttömyystur
valain (602/84) mukainen työttömyyspäiväraha 
sekä työkyvyttömyyden perusteella maksettava 
päiväraha tai tähän rinnastettava vuodelta tai sitä 
lyhyemmältä ajalta maksettava ansionmenetyksen 
korvaus. 

Tämå· laki tulee voimaan päivå"nå· 
kuuta 1985, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 1985 lukien. Myös yli 
vuoden ajalta maksettava ansionmenetyksen kor
vaus rinnastetaan työtuloon, jos ansionmenetyk
sen korvaus on alkanut ennen 1 påi"väå· tammi
kuuta 1985. 
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7. 
Laki 

eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetun eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n 2 momentin 

8 ja 9 kohta, sellaisina kuin ne ovat 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (112/82), ja 
lisätään muutettuun 6 §:n 2 momenttiin uusi 10 kohta seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

6 § 

Vuosituloksi ei kuitenkaan lueta: 

8) huoltoapua; etkä 
9) etua omaan tarpeeseen käytetystä asunnos-

ta. 

Vuosituloksi ei kuitenkaan lueta: 

8) toimeentulotukea; 
9) etua omaan tarpeeseen käytetystä asunnos

ta; etkä 
10) lasten, vanhusten ja vammaisten kotihoi

don tukea. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1985, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan 
1 päivästä tammtkuuta 1985 lukien. 




