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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunnallisten viranhal
tijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että kunnallisten vi
ranhaltijain ja työntekijäin eläkelakiin lisättäi
siin kuntoutusta koskevia säännöksiä. Yhdessä 
kunnallisessa eläkesäännössä annettavien mää
räysten kanssa säännökset vastaisivat muissa 

työeläkejärjestelmissä parvana lokakuuta 
1991 voimaan tulevaa kuntoutusta koskevaa 
lainsäädäntöä. Laki on tarkoitettu tulemaan 
voimaan samanaikaisesti tuon lainsäädännön 
kanssa. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Kuntoutusta koskeva lainsäädäntö on uudis
tettu 17 päivänä maaliskuuta 1991 annetuilla 
laeilla (604 - 628/91). Myös kunnallisen elä
kelaitoksen eläkesääntöön tehdään uudistunut
ta lainsäädäntöä vastaavat muutokset. Eläke
säännössä ei kuitenkaan voida määrätä kun
toutusta koskevasta muutoksenhausta, takai
sinperinnästä eikä eläkelaitoksen takautumisoi
keudesta. Tämän vuoksi on syytä ottaa tarpeel
liset kuntoutusta koskevat säännökset myös 
kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin elä
kelakiin (202/64). 

Esityksen mukaan kuntoutusetuus olisi elä
keturvaan kuuluva etuus peruseläketurvan, li
säeläketurvan ja osa-aikaeläkkeen lisäksi. Kun
nallisen eläkelaitoksen kustantama kuntoutus 
olisi harkinnanvarainen etuus kuten muissakin 
eläkejärjestelmissä. Eläkkeen hakijalla tai saa
jalla ei siis olisi tietyt edellytykset täyttäessään 
ehdotonta oikeutta kuntoutusetuuteen. Kuten 
muissakin työntekijäin eläkejärjestelmissä, kun
toutukseen voisi sisältyä työkyvyttömyyden es
tämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi 
ammatillisena kuntoutuksena neuvonta, kun
toutustutkimukset sekä työhön tai ammattiin 
johtava koulutus, työhön valmennus sekä elin-
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keinotuki ja ammatillista kuntoutusta tukeva 
lääkinnällinen kuntoutus. 

Esityksen mukaan viranhaltijan tai työnteki
jän oikeus ansionmenetyskorvaukseen siirtyisi 
kunnalliselle eläkelaitokselle niissä tapauksissa, 
joissa tämä on myöntänyt eläkkeen yhteenso
vittamatta sitä tapaturmavakuutuslain tai lii
kennevakuutuslain perusteella korvattavasta 
kuntoutuksesta annettujen lakien (625/91 ja 
629/91) nojalla myönnettyyn ansionmenetys
korvaukseen. Tämä mahdollistaisi sen, että 
kunnallinen eläkelaitos voisi tehdä eläkepää
töksen odottamatta vakuutuslaitoksen ansion
menetyskorvausta koskevaa ratkaisua. 

Esityksen mukaan kuntoutusrahasta ja sitä 
koskevasta päätöksenteosta olisi soveltuvin 
osin voimassa, mitä tässä laissa säädetään 
eläkepäätöksestä, sitä koskevasta muutoksen
hausta sekä eläkkeen takaisinperinnästä. Tämä 
merkitsee, että lain säännökset eläkettä koske
van lainvoimaisen päätöksen itseoikaisusta (10 
§) ja liikaa maksetun eläkkeen takaisinperin
nästä (11 §) tulevat sovellettaviksi myös kun
toutusrahaan ja sitä koskevaan päätöksente
koon. Lain 7 §:n 1 momentin ja 8 §:n 1 
momentin säännökset muutoksenhausta koski
sivat myös kuntoutusrahaa. Sen johdosta, että 
kuntoutusetuus on harkinnanvarainen etuus, 
koskisi valitusoikeus kuntoutuspäätöksestä 
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vain kuntoutusrahan määrää ja kuntoutusta 
koskevaa päätöksentekomenettelyä. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä ei ole vaikutusta eläkekustannuk
siin. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan samanai
kaisesti kuin kuntoutuksen kokonaisuudistusta 
koskeva lainsäädäntö eli 1 päivänä lokakuuta 
1991. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1964 annetun kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin 

eläkelain (202/64) 2 §:n 1 momentti ja 3 a §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 1 momentti 3 päivänä helmikuuta 1989 annetussa laissa (110/89) 

ja 3 a §:n 1 momentti 1 päivänä heinäkuuta 1988 annetussa laissa (650/88), sekä 
lisätään lakiin uusi 8 a § seuraavasti: 

2 § 
Eläketurvaan kuuluu peruseläketurva, lisä

eläketurva, osa-aikaeläke ja kuntoutusetuus. 

3 a § 
Jos kunnallinen eläkelaitos suorittaa viran

haltijalle tai työntekijälle, jolla on oikeus saada 
tapaturmavakuutuslain (608/48) säännöksiin 
perustuvaa päivärahaa tai tapaturmaeläkettä, 
sotilasvammalain (404/48) säännöksiin perustu
vaa elinkorkoa tai liikennevakuutuslain (279/ 
59) nojalla omaan varomaan perustuvaa jatku
vaa korvausta taikka tapaturmavakuutuslain 
perusteella korvattavasta kuntoutuksesta anne
tun lain (625/91) tai liikennevakuutuslain pe
rusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun 
lain (626/91) nojalla ansionmenetyskorvausta, 
eläkesääntönsä mukaisen eläkkeen täysimääräi
senä, kunnes päivärahan, tapaturmaeläkkeen, 
elinkoron, korvauksen tai ansionmenetyskor-

Helsingissä 23 päivänä elokuuta 1991 

vauksen määrä on lopullisesti ratkaistu, viran
haltijan tai työntekijän oikeus mainittuun päi
värahaan, tapaturmaeläkkeeseen, elinkorkoon, 
korvaukseen tai ansionmenetyskorvaukseen 
siirtyy kunnalliselle eläkelaitokselle eläkkeestä 
päivärahan, tapaturmaeläkkeen, elinkoron, 
korvauksen tai ansionmenetyskorvauksen joh
dosta vähennettävää määrää vastaavalta osal
ta. 

8 a § 
Kuntoutusrahasta ja sitä koskevasta päätök

senteosta on soveltuvin osin voimassa, mitä 
tässä laissa säädetään eläkepäätöksestä, sitä 
koskevasta muutoksenhakumenettelystä ja 
eläkkeen takaisinperinnästä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sisäasiainministeri Mauri Pekkarinen 
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Liite 

Laki 
kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1964 annetun kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin 

eläkelain (202/64) 2 §:n l momentti ja 3 a §:n 1 momentti, 
sellaisena kuin ne ovat, 2 §:n 1 momentti 3 päivänä helmikuuta 1989 annetussa laissa (110/89) 

ja 3 a §:n 1 momentti 1 päivänä heinäkuuta 1988 annetussa laissa (650/88), sekä 
lisätään lakiin uusi 8 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki: 

2 § 
Eläketurvaan kuuluu peruseläketurva, lisäe

läketurva ja osa-aikaeläke. 

3 a § 
Jos kunnallinen eläkelaitos suorittaa viran

haltijalle tai työntekijälle, jolla on oikeus saada 
tapaturmavakuutuslain (608/48) säännöksiin 
perustuvaa päivärahaa tai tapaturmaeläkettä 
tai sotilasvammalain (404/48) säännöksiin pe
rustuvaa elinkorkoa taikka liikennevakuutus
lain (279/59) nojalla omaan vammaan perustu
vaa jatkuvaa korvausta, eläkesääntönsä mukai
sen eläkkeen täysimääräisenä, kunnes päivära
han, tapaturmaeläkkeen, elinkoron tai kor
vauksen määrä on lopullisesti ratkaistu, viran
haltijan tai työntekijän oikeus mainittuun 
päivärahaan, tapaturmaeläkkeeseen, elinkor
koon tai korvaukseen siirtyy kunnalliselle elä
kelaitokselle eläkkeestä päivärahan, tapatur
maeläkkeen, elinkoron tai korvauksen johdosta 
vähennettävää määrää vastaavalta osalta. 

Ehdotus: 

2 § 
Eläketurvaan kuuluu peruseläketurva, lisä

eläketurva, osa-aikaeläke ja kuntoutusetuus. 

3 a § 
Jos kunnallinen eläkelaitos suorittaa viran

haltijalle tai työntekijälle, jolla on oikeus saada 
tapaturmavakuutuslain (608/48) säännöksiin 
perustuvaa päivärahaa tai tapaturmaeläkettä, 
sotilasvammalain (404/48) säännöksiin perustu
vaa elinkorkoa tai liikennevakuutuslain (279/ 
59) nojalla omaan vammaan perustuvaa jatku
vaa korvausta taikka tapaturmavakuutuslain 
perusteella korvattavasta kuntoutuksesta anne
tun lain ( 625/91) tai liikennevakuutuslain perus
teella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 
(626/91) nojalla ansionmenetyskorvausta, eläke
sääntönsä mukaisen eläkkeen täysimääräisenä, 
kunnes päivärahan, tapaturmae1äkkeen, elinko
ron, korvauksen tai ansionmenetyskorvauksen 
määrä on lopullisesti ratkaistu, viranhaltijan tai 
työntekijän oikeus mainittuun päivärahaan, ta
paturmaeläkkeeseen, elinkorkoon, korvaukseen 
tai ansionmenetyskorvaukseen siirtyy kunnalli
selle eläkelaitokselle eläkkeestä päivärahan, ta
paturmaeläkkeen, elinkoron, korvauksen tai 
ansionmenetyskorvauksen johdosta vähennettä
vää määrää vastaavalta osalta. 

8 a § 

Kuntoutusrahasta ja sitä koskevasta päätök
senteosta on soveltuvin osin voimassa, mitä 
tässä laissa säädetään eläkepäätöksestä, sitä 
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Voimassa oleva laki 

1991 vp - HE 55 

Ehdotus 

koskevasta muutoksenhakumenettelystä ja eläk
keen takaisinperinnästä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 




