
1987 vp. - HE n:o 23 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain 8 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Valtion eläkelakia ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että valtion eläkejärjestelmän piiristä evan
kelis-luterilaisen kirkon, ortodoksisen kirkkokun
nan tai Ahvenanmaan maakunnan eläkejärjestel
män piiriin siirtynyt henkilö voisi saada valtion 
eläkejärjestelmästä vanhuuseläkkeen samasta 
ajankohdasta kuin hänelle on myönnetty van
huuseläke näistä eläkejärjestelmistä. Edelleen eh
dotetaan, että hänen eläkeoikeutensa ennen siir
tymistä suorittamastaan valtion palveluksesta 
määräytyisi niin sanotun lisäeläketurvan mukaise-

na, jos hänelle on myönnetty mamttuista elä
kejärjestelmistä lisäeläketurvan mukainen van
huus-, työkyvyttömyys- tai työttömyyseläke. 

Vastaava järjestely on jo toteutettu 1 päivänä 
tammikuuta 1987 voimaan tulleella valtion elä
kelain muutoksella valtion eläkejärjestelmän pii
ristä kunnallisen eläkejärjestelmän tai eräiden 
muiden julkisten eläkejärjestelmien piiriin tapah
tuneiden siirtymisten osalta. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan niin 
pian kuin eduskunta on sen hyväksynyt. 

PERUSTELUT 

1. Nykytilanne ja ehdotettu muu
tos 

1.1. Nykyinen tilanne 

Lailla valtion eläkelain 8 ja 10 §:n muuttami
sesta (964/86) muutettiin valtion eläkelakia si
ten, että valtion eläkejärjestelmän piiristä kun
nallisen eläkejärjestelmän, kansaneläkelaitoksen, 
Postipankin tai Suomen Pankin eläkejärjestelmän 
piiriin siirtynyt henkilö voi saada valtion eläkejär
jestelmästä vanhuuseläkkeen samasta ajankohdas
ta kuin hänelle on myönnetty vanhuuseläke edel
lä mainituista muista julkisista eläkejärjestelmis
tä. Hänen eläkeoikeutensa ennen siirtymistä suo
rittamastaan valtion palveluksesta määräytyy niin 
sanotun lisäeläketurvan mukaisena, jos hänelle 
on myönnetty lisäeläketurvan mukainen van
huus-, työkyvyttömyys- tai työttömyyseläke josta
kin edellä tarkoitetusta muusta julkisesta elä
kejärjestelmästä. Muutoksia sovelletaan eläkkei-
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siin, joiden perusteena oleva eläketapahtuma on 
sattunut 1 päivänä tammikuuta 1987 tai sen 
jälkeen. 

Edellä selostettuja muutoksia valmisteltaessa 
katsottiin, ettei kaikkien julkisten eläkejärjestel
mien saattaminen niiden piiriin ollut siinä vai
heessa tarkoituksenmukaista, koska se olisi edel
lyttänyt huomattavia lisäselvityksiä ja sen vuoksi 
viivästyttänyt muutosten toteuttamista. 

1.2. Ehdotettu muutos 

Julkisten eläkejärjestelmien voidaan katsoa 
muodostavan eräänlaisen kokonaisuuden. Ne 
epäkohdat, jotka syntyvät henkilön siirtyessä jul
kisesta eläkejärjestelmästä toiseen, tulisi ehkäistä 
riippumatta siitä, minkä julkisten eläkejärjestel
mien kesken siirtyminen tapahtuu. Tämän vuok
si ehdotetaan valtion eläkelakia muutettavaksi 
siten, että edellä selostetut muutokset tulisivat 



2 1987 vp. - HE n:o 23 

koskemaan myös siirtymistä valtion eläkejärjestel
mästä evankelis-luterilaisen kirkon, ortodoksisen 
kirkkokunnan tai Ahvenanmaan maakunnan elä
kejärjestelmän piiriin. 

2. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä 
yhteistoiminnassa evankelis-luterilaisen kirkon 
kirkkohallituksen ja Ahvenanmaan maakuntahal
lituksen kanssa. Maakuntahallitus valmistelee 
maakunnan sisäiseen lainsäädäntöön vastaavia 
muutoksia. Myös Suomen ortodoksisen kirkko
kunnan virka- ja työehtovaliokunta on hyväksy
nyt esitykseen sisältyvän ehdotuksen ortodoksisen 
kirkkokunnan osalta. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Vastaavista 1.1.1987 voimaan tulleista valtion 
eläkelain muutoksista arvioitiin aiheutuvan val
tion eläkemenoihin lisäystä ensimmäisenä vuon
na noin 700 000 markkaa, toisena vuonna noin 
1,2 miljoonaa markkaa ja muutoksen saavuttaes
sa tasapainotilan kolmantena vuonna sekä sen 
jälkeisinä vuosina noin 1, 5 miljoonaa markkaa 

vuodessa. Nyt ehdotettavista muutoksista aiheu
tuva valtion eläkemenojen lisäys jäisi huomatta
vasti pienemmäksi. Lisäkustannukset aiheutuisi
vat ensisijaisesti siitä, että valtion eläkejärjestel
män piiriin kuuluvista palveluksista karttuneet 
niin sanotut vapaakirjavanhuuseläkkeet tulisivat 
maksettaviksi keskimäärin 2, 5 vuotta aikaisem
min kuin nykyisin sekä siitä, että ne myönnettäi
siin lisäeläketurvan mukaisina. 

4. Voimaantulo 

Esitykseen sisältyvä laki ehdotetaan saaretta
vaksi voimaan niin pian kuin eduskunta on sen 
hyväksynyt. Lakia on tarkoitus soveltaa eläkkei
siin, joiden perusteena oleva eläketapahtuma on 
sattunut lain voimassa ollessa. Lakia sovellettai
siin hakemuksesta lain voimaantulosta lukien 
myös sellaiseen edunsaajaan, jolle on ennen lain 
voimaantuloa myönnetty evankelis-luterilaisen 
kirkon, ortodoksisen kirkkokunnan tai Ahvenan
maan maakunnan eläkesäännösten perusteella 
vanhuuseläke, mutta joka ei ole vielä saavuttanut 
oikeutta valtion eläkelain mukaiseen vanhuus
eläkkeeseen. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
valtion eläkelain 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion 
eläkelain (280/ 66) 8 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa 
laissa (964/86), näin kuuluvaksi: 

8 § 
Vanhuuseläkkeen saamisen edellytyksenä on, 

että edunsaajalla on eläkeaikaa vähintään yksi 
kuukausi, että hän on saavuttanut eläkeiän ja 
että palvelus on päättänyt. Vanhuuseläkkeen saa
misen edellytyksenä 65 vuotta alemmassa elä
keiässä on kuitenkin lisäksi, että edunsaaja palve
luksen päättymistä välittömästi edeltäneet 6 kuu
kautta on ollut yhdenjaksoisesti jatkuneessa pal
veluksessa ja että hänellä palveluksen päättymistä 
välittömästi edeltäneiden 5 vuoden kuluessa on 
eläkeaikaa yhteensä vähintään 3 vuotta. Tässä 
momentissa mainittuja 6 kuukauden ja 3 vuoden 
aikoja laskettaessa otetaan huomioon tämän lain, 
kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin elä
kelain (202 1 64), kansaneläkelaitoksen eläkeohje
säännön tai eläkesäännön, Postipankin eläkelai
toksen eläkesäännön, Suomen Pankin eläkesään
nön, evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (298/ 
66), ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 
( 5 21 169) tai Ahvenanmaan maakunnan varoista 
soveltuvin osin valtion eläkesäännösten mukaises-

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 1987 

ti suoritettavaa eläketurvaa koskevan lainsäädän
nön perusteella eläkeajaksi luettava palvelusaika. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tätä lakia sovelletaan eläkkeeseen, jonka pe
rusteena oleva eläketapahtuma on sattunut lain 
voimassa ollessa. 

Edunsaajalla, jolle on evankelis-luterilaisen kir
kon eläkelain, ortodoksisesta kirkkokunnasta an
netun lain tai Ahvenanmaan maakunnan varoista 
soveltuvin osin valtion eläkesäännösten mukaises
ti suoritettavaa eläketurvaa koskevan lainsäädän
nön perusteella myönnetty ennen tämän lain 
voimaantuloa alkanut vanhuuseläke, mutta joka 
ei vielä ole saavuttanut oikeutta valtion eläkelain 
mukaiseen vanhuuseläkkeeseen, on oikeus hake
muksesta saada valtion eläkelain mukainen van
huuseläke tämän lain voimaantulosta lukien las
kettuna siten kuin valtion eläkelain 10 §:n 2 
momentissa säädetään. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ulla Puolanne 
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Liite 

Laki 
valtion eläkelain 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion 
eläkelain {280/ 66) 8 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa 
laissa (964/ 86), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

8 § 
Vanhuuseläkkeen saamisen edellytyksenä on, 

että edunsaajalla on eläkeaikaa vähintään yksi 
kuukausi, että hän on saavuttanut eläkeiän ja 
että palvelus on päättänyt. Vanhuuseläkkeen saa
misen edellytyksenä 65 vuotta alemmassa elä
keiässä on kuitenkin lisäksi, että edunsaaja palve
luksen päättymistä välittömästi edeltäneet 6 kuu
kautta on ollut yhdenjaksoisesti jatkuneessa pal
veluksessa ja että hänellä palveluksen päättymistä 
välittömästi edeltäneiden 5 vuoden kuluessa on 
eläkeaikaa yhteensä vähintään 3 vuotta. Tässä 
momentissa mainittuja 6 kuukauden ja 3 vuoden 
aikoja laskettaessa otetaan huomioon myös kun
nallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 
{202 1 64), kansaneläkelaitoksen eläkeohjesäännön 
tai eläkesäännön, Postipankin eläkelaitoksen elä
kesäännön taikka Suomen Pankin eläkesäännön 
perusteella eläkeajaksi luettava palvelusaika. 

Ehdotus 

8 § 
Vanhuuseläkkeen saamisen edellytyksenä on, 

että edunsaajalla on eläkeaikaa vähintään yksi 
kuukausi, että hän on saavuttanut eläkeiän ja 
että palvelus on päättänyt. Vanhuuseläkkeen saa
misen edellytyksenä 65 vuotta alemmassa elä
keiässä on kuitenkin lisäksi, että edunsaaja palve
luksen päättymistä välittömästi edeltäneet 6 kuu
kautta on ollut yhdenjaksoisesti jatkuneessa pal
veluksessa ja että hänellä palveluksen päättymistä 
välittömästi edeltäneiden 5 vuoden kuluessa on 
eläkeaikaa yhteensä vähintään 3 vuotta. Tässä 
momentissa mainittuja 6 kuukauden ja 3 vuoden 
aikoja laskettaessa otetaan huomioon tämän lain, 
kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin elä
kelain {202/64), kansaneläkelaitoksen eläkeohje
säännön tai eläkesäännön, Postipankin eläkelai
toksen eläkesäännön, Suomen Pankin eläkesään
nön, evankelis-lutenlaisen kirkon eläkelain (298/ 
66), ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 
(521 169) tai Ahvenanmaan maakunnan varoista 
soveltuvin osin valtion eläkesäännösten mukaises
ti suon.tettavaa eläketurvaa koskevan lainsäädän
nön perusteella eläkeajaksi luettava palvelusaika. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tätä lakia sovelletaan eläkkeeseen, jonka pe
rusteena oleva eläketapahtuma on sattunut lain 
voimassa ollessa. 

Edunsaajalla, jolle on evankelis-lutenlaisen kir
kon eläkelain, ortodoksisesta kirkkokunnasta an
netun lain tai Ahvenanmaan maakunnan varoista 
soveltuvin osin valtion eläkesäännösten mukaises
ti suoritettavaa eläketurvaa koskevan lainsäädän
nön perusteella myönnetty ennen tämän lain 
voimaantuloa alkanut vanhuuseläke, mutta joka 
ei vielä ole saavuttanut oikeutta valtion eläkelain 
mukaiseen vanhuuseläkkeeseen, on otkeus hake
muksesta saada valtion eläkelain mukainen van
huuseläke tämän lain voimaantulosta lukien las
kettuna siten kuin valtion eläkelain 10 §:n 2 
momentissa säädetään. 


